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11.
- laatstleden; —
Roc). laud). — loco laudato --- op de aangehaalde
plaats; -L. D.
- Lager onderwijs; —
log.
— de logarithme van; -log. log.
- de logarithme van de logarithme
van; —
L. P.
loco president; —
L. P. D.
Leus plurima Deo — Gode zij
de hoogste lof; —
L S.
lectori salutem --- don lezer heil
(boven aan brieven); —
loco sigilli — in plaats van het
zegel (onder aan de bladzijde); -loco secretaris; —
Lt. of Luit. — Luitenant; -Luth.
Luthersch; —
L. W.
— Laagwater, eb; - -1. w.
- let wel; —
L.W. R.
— (Z. A.) .Lid van den Wetgevenden
Raad; —
1. LA. tw. als uiting van vroolijkheid; — (ook)
klank, dien men laat hooren, wanneer men een
wijsje zingt zonder de woorden; — la la, zoo zoo,
het houdt niet over, niet al te best : kent hij zijn
,ambacht ? nu, dat is maar la la; hoe gaat het ? och,
zoo zoo, la la.
2. LA, v. muzieknoot, de zesde lettergreep in de
solmisatie van Guido van Arezzo, overeenkomende
met den toon, welke tegenwoordig a wordt geheeten.
3. LA, v. (verkorting van) lade : haal het geld
maar uit de la. LAATJE, o. (-s), kleine la; — (fig.)
aan het laatje zitten, de beschikking over het geld
hebben, (soms ook) in de gelegenheid zijli, zichzelf
te bevoordeelen.
LAADBAND, m. (-en), (art.) torus, een band
ter versiering aan den stootbodem van het geschut;
...BOMT, m. (-en), (scheepst.) draaibare boom
waarmee de goederen in- en uit het ruim geheschen
worden; ...CEDEL, v. (-s), bewijs van vergunning
om te laden (van een schip); ...DAG, m. (-en),
dag dat een schip in lading ligt.
LAADGAT, o. (-en), gat in een hol projectiel
waardoor de springlading er in gebracht wordt;
aan oude vuurwapenen : het gat waardoor de
lading ontstoken wordt.
LAADGELD, o. (-en), geld dat een schip voor
het in lading liggen te betalen heeft; ...GELEGENHEID, v. (...heden), terrein, ingericht voor het
laden en lossen van schepen; ...GEREEDSCHAP,
o. (-pen), al wat noodig is om het geweer of kanon

te laden.

LAADLADDER of ...LEER, v. werktuig van 2

evenwijdige boonren, die wet het boveneinde op
den achterkant van een wagen worden gelegd
om daarover vaten in of uit den wagen te • rollen.
LAADLEPEL, m. (-s), (art.) lepel, waarmede
men oudtijds het kruit in het kanon deed.
LAADLIJN, v. (-en), lijn die aangeeft, tot hoe
diep een schip geladen mag worden.
LAADMAL, m. (-len), mal bij spoorwegstations
om het profiel van geladen goederenwagens te
kunnen meten, met het oog op spoorbruggen enz.
LAADPERRON, o. (-5), perron waar goederentreinen geladen worden.
LAADPLAATS, v. (-en), laadgelegenheid;
...PLOEG, in.(-en), ploeg werklieden voor het
laden.
LAADPOORT, v. (-en), poort of vierkant gat in
het achterschip onder het wulf, alleen gebezigd
om lange voorwerpen, balken enz. in het schip
te laden.
LAADRUIM, o. de ruimte op een schip, waarin
goederen geladen worden.
LAADSTEIGER, o. (-s), steiger waaraan - de
schepen in lading kunnen liggen; ...TIJD, m. (-en),
tijd voor het laden van schepen noodig.
LAADVERMOGEN, o. draagkracht van een
schip of spoorwagen.
LAADSTER, v. (-s), zij, die laadt.
LAADSTOK, m. (-ken), houten of ijzeren stok,
om de lading van een ouderwetsch geweer aan
te zetten; (art.) kogelaanzetter.
LAAFDRANA, m. (-en), verkoelende drank.
1. LAAG, bn. bw. (lager, laagst), tegenstelling
van hoog, van geringe hoogte, niet ver opwaarts
reikend, niet hoog boven iets uitstekend : een laag
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huis; een lage toren; de heuvels zijn begroeid met laag
struikgewas; — een laag vertrek, waarvan de zolder
niet hoog boven den vloer is; — dit vertrek is laag
van verdieping; een laag corset dragen; lage halsboorden; — eene lage japon, laag uitgesneden, die
den hals en vaak het bovendeel der borst onbedekt
laat; — lage schouders, afhangende; een laag voorhoofd; -- ecne lage weide, die niet hoog boven het
omringende water uitsteekt; — lage venen, wier
bodem beneden den gemiddelden waterspiegel
ligt; -- het water is laag, het peil is beneden het
gewone gedaald; bij laag water, het laagste punt
van de eb; -- de lucht is laag, de wolken drijven
minder hoog dan gewoonlijk; — (fig.) laag bij den
grond blijven, niet hoog vliegen, zich niet hoog
verheffen (b, v. van een dichter, een gedicht enz.);
— laag zinken, in zedelijkheid achteruitgaan; —
lage temperatuur, waarbij de thermometer laag
staat; -- de barometer is laag, wijst een geringen
luchtdruk aan; — een lage grind, de wind is aan
den lagen kant, de wind is Zuid, Zuidoost of Zuidwest; -- (zeet.) laag aanleggen, sturen, niet dicht
bij den wind liggen, benedenwinds van den koers
liggen; te laag liggen, den wind niet ruim genoeg
hebben; — lager wordt dit uiteengezet, lager, meer
naar den voet der bladzijde, of ook op ecne der
volgende bladzijden; —
(muz.) een lage toon, welke betrekkelijk weinig
geluidstrillingen maakt in éc.ne Feconde; 1' ug zingen,
met lage tonen; die viool is te laag gestema; -- een
toontje lager zingen, wat meer bescheiden spreken;
eene stoommachine van lage drukking, waarbij de
spankracht van den stoom de drukking der lucht
slechts met de helft overtreft; —
(van waarde enz.) gering, klein : voor een lagen
prijs verkoopen; eene lage som; iets laag taxeeren; —
de laagste inschrijver, die voor de kleinste som heeft
ingeschreven; — de markt is lager, de waren w ►rden
voor geringer prijzen verkocht; -- het spek is vandaag een paar centen lager, goedkooper; —
(van rang, stand enz.) gering, niet uitsteken le :
hij is van lage afkomst, uit geringe, arme oudh rs
geboren; -- de lagere standen, de mindere man, het
volk; -- de lagere geestelijkheid, priesters van
ondergeschikten rang; -- de lagere rechtspraak.
(hist.) die alleen geringe misdrijven en civiele zaken
berecht; — het lager onderwijs, het elementair,
eerstbeginnend onderwijs in die vakken, waarvan
elk burger iets dient te weten; — de lagere school,
waar lager onderwijs wordt gegeven; gene lagere
akte Duitsch, voor lager onderwijs; — de lagere
dieren en planten, minder ontwikkeld, van eenvoudiger bouw; —
gemeen, in strijd met de beginselen van eer of
grootmoedigheid : eene lage daad begaan; een laag
karakter; eene lage ziel, slecht mensch; menschen
van het laagste allooi; de lagere hartstochten in deb,
mensch; lage winzucht; tem. laag behandelen; zich
laag aanstellen; —
vernederend, minachtend, met verachting : laag
op iem. of iets neerzien; laag op iem. of iets vallen;
laag over iem. of iets spreken; — een lagen dunk
van iein. hebben.
2. LAAG, v. (lagen), rij voorwerpen, die naast
of op elkander liggen en door hunne ligging bij
elkaar behooren : eene laag aarde, steenen, kalk;
eene dikke laag verf; — (mets.) streksche laag, pctijtsche laag of koplaag, zie die w oorden; — (papierm.)
de over elkaar heen gehangen vellen papier bij het
drogen; hangende laag, berglaag, die een ertsbank
van boven begrenst, dak; liggende laag, de daaronder
gelegene; --- (gew.) eene laag koren, een aantal
schooven die men in eens op den dorschvloer uitlegt om te dorschen; -- (scherts.) een laagje leggen,
in toepassing op eten en drinken; hij heed l al een
aardig laagje gelegd, hij heeft al heel wat gegeten; —
(gew.) eene laag ophebben, dronken zijn; -- in
de verschillende, de onderste lagen der maatschappij,
de kringen, standen. LAAGJE, o. (-s).
3. LAAG, v. (lagen), (scheepst.) rij stukken op
ieder verdek van een oorlogsschip : een schip
van twee lagen; de volle laag geven, al de stukken
van een oorlogsschip tegelijk op een ander lossen,
(fig.) iem. met scheldwoorden overladen, hem
geducht de waarheid zeggen.
4. LAAG, v. (lagen), bedekte plaats om
onverwachts te overvallen, valstrik; (spr.) iem.
lagen leggen, verraderlijk tegen iem. handelen,
iem. door kwade praktijken zoeken te benadeelen;

LAAG.

ioo8

(recht.) moord met geleider lage, met arglistigen
overval, nadat men zich v ooraf in hinderlaag had
gelegd.
5. LAAG, v. (lagen), ligplaats; plaats van waar
aarde enz. wordt gehaald ten behoeve van dijken,
wegen enz. : te naaster lage, op de naastbijzijnde
geschikte plaats. LAAGJE, o. (-s), (gel\ .) plank
van ongeveer 2 M. lengte, 1 dM. breedte en 1 a
2 cM. dikte, waarop het ongebakken brood in de
bakkerij wordt gelegd en in den oven geschoven.
6. LAAG, v. (lagen), elk der door het tandvleesch
bedekte gedeelten van de onderkaak der paarden
tusschen de kaaktanden en de kiezen, waar het
gebit plaats vindt.
LAAGEIND, ...EINDE, o. (gew.) het lager
gelegen deel der stad.
LAAGGETAKT, bn. boom waarbij de takken
laag beginnen; (ook) boom waarbij de takken
laag afhangen.
LAAGHARTIG, bn. bw. (-er, -st), slecht, gemeen,
laag, schandelijk : een laaghartige bedrieger; laag-

hartig handelen; iem. laaghartig in den steek laten.
LAAGHARTIGHEID , v.
LAAGHEID, v. hoedanigheid van laag te zijn;
mv. (...heden), (fig.) lage, gemeene handelwijze
of handeling : hij heeft allerlei laagheden begaan.
LAAG-JAVAANSCH, o.
LAAGJES, bw. een weinig laag.
LAAGLAND, o. (-en), een laag gelegen, meestal
vlak land; ...LOOPERS, m. mv. valsche dobbelsteenen, waarvan slechts de lage oogen bij het
werpen boven komen.
LAAG-MALEISCH, o.
LAAGMENSCHELIJK, bn. laagmenscheliik-; hartstochten; ...SCHOUT, m. (-en), (hist.) onderschout.
LAAGSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. laag voor

laag : laagsgewijze afbreken, op elkaar stapelen.
LAAGSTAM, m. (-men), boom met lagen stam.
LAAGSTAMMIG, bn. (-er, -st), met lagen stam
laagstammige boomen, dwergboom en.
LAAGSTOK, m. (-ken), (mets.) stok of lat waarop
de lagen van een metselwerk worden afgeteekend.
LAAGSWIJS, ...WIJZE, bw. laagsgewijs.
LAAGTE, v. het laag zijn : de laagte van den
prijs, het geringe bedrag; staat van verval, armoedige toestand; - (mv. en) lage plaats, diepte,
dal, vallei : hoogten en laagten; een laagte tusschen
wee heuvelen; - in de laagte, beneden; - naar de
laagte, naar beneden.
LAAGVEEN, o. veen waarvan de oppervlakte
ongeveer gelijk ligt met die van de omringende
wateren; -GEBIED, o. (-en), streek waar laagveen voorkomt ; -LAND o. ; -LANDSCHAP,
o. (-pen).
LAAGVLAKTE, v. (-n), eene lage vlakte, met
slechts geringe verheffingen of weinig verschil in
hoogte.
LAAGVORMIG, bn. bij -, in-, met lagen; laagvormige wolken, laagwolken.
LAAGWATERLIJN, v. (-en), lijn die de grens
van het „laag water" aangeeft.
LAAGWOLKEN, v. mv. een der vier hoofdvormen, waarin zich de wolken vertoonen : meer
of minder breede en meest donker gekleurde wolkenstrepen, die zich vooral in den herfst des avonds
aan den westelijken horizon vertoonen (strati).
1. LAAI, LAAIE, v. (Zuidn.) flakkerende vlam
de pot hangt in dr(n) laai van het vuur; - vlam, gloed,
in lichterlaaie of lichtelaaie vlam, in volle vlam

in een oog snblik stond het geheele huis in lichterlaaie,
in lichtelaaie vlam.
2. LAAI, bn. hevig brandend, gloeiend, vlammend, vurig : een laaie gloed; een laaie brand; een
zee van vonken stuift naar boven, een laaie vuurklomp
gloeit en blaakt.
LAAIEN, (laaide, heeft gelaaid), vlammen, heftig
branden; (van de zon) krachtig schijnen, branden :
de zonne laait met blijden lach; (Zuidn.) mijn bloed

kookt en laait van gramschap; hij laaide van kwaadheid, hij zag vuurrood van kwaadheid.
LAAIEND, bw. (gew.') hij was laaiend kwaad,
hij was zoo kwaad, dat hij er vuurrood van zag.
1. LAAK, v. (laken), (gew.) eene beek, wetering;
- grenssloot.
2. LAAK, v. (w. g.), blaam, afkeuring.
LAAKBAAR, bn. bw. (-der, -st), berispelijk, afkeurenswaard : zijn gedrag in dezen is zeer laakbaar;
eene laakbare handelwijze. LAAKBAARHEID, v.
LAAKSTER, v. (-5), zij, die laakt.
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LAAKZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), kwaadsprekend; bedilzuchtig, vitlustig.
LAAKZIEKTE, ...ZUCHT, v. (w. g.) bedilzucht,
vitlust.
1. LAAN, v. (lanen), weg, aan beide zijden met
eene of meer rijen boomen beplant; -- (fig.) hij gaat
de laan uit, hij vertrekt, pakt zich weg; (thans
inz.) hij krijgt zijn ontslag, wordt uit zijne betrekking ontslagen; iem. de laan uitsturen, wegjagen,
uit zijn betrekking ontslaan; - dijkje op een
kwelder aangelegd : sterker aanslibbing in den
Dollard wordt door een stelsel van slooten en lanen
verkregen; - (vissch.) uitgestrektheid water,
waarin men de zalm- en elftnetten laat afdrijven.
2. LAAN, v. (lanen), los gedeelte van de bevloering van een botter.
3. LAAN, o. dun metaalblad, dunne draad van
metaal, platsel. LAANTJE, o. (-s).
LAAP, v. zekere zoetachtige, witte stof, die zich
op de bladen van een struikgewas in Nieuw-Holland ontwikkelt en door de inlanders als spijze
gebruikt wordt.
1. LAAR, bn. (-der, -st), (veroud.) ledig, ijdel,
hol; voos, opgeblazen; (gew.) dun, schaaal. LAAR HEID, v.
2. LAAR, o. (laren), onbebouwde woeste grond;
vrijgeweide: laar in een bosch, open plaats; (Zuidn.) open plein in een dorp.
3. LAAR, v. (laren), (gew.) zode van dicht ineengegroeid vlotgras.
LAARS, v. (laarzen), zeker schoeisel, dat gedeeltelijk ook het been boven den enkel bedekt : heele
laarzen, die voor een groot gedeelte het benedenbeen bedekken; halve laars, zie halflaarsje; water-

dichte laarzen; laarzen met kappen; - Spaansche
laarzen, beenijzers om gevangenen te pijnigen; (spr.) hij heeft eene laars aan, hij heeft zijn laars
vol, hij heeft een stuk in zijn laars, hij is dronken; (gemeenz.) iets aan zijn laars lappen, er niets om
geven, zich ergens niets van aantrekken; (ook)
er niets van gelooven, er niet op rekenen; - (zeew.)
end dag, waarmede men iem. afstraft. LAARSJE,
o. (-s), kleine laars; mv. (gew.) gemeene of gehoornde rolklaver.
LAARZEBEEN, o. (-en), of ...LEEST, v. (-en),
"schoenra.) hout, dat in eene laars past, waarop
men het fatsoen aan de laars geeft; ...KAP, v.
(pen), overslaand bovenstuk eener laars.
1. LAARZEN, (laarsde, heeft gelaarsd), laarzen
aantrekken ; gelaarsd en gespoord, kant en klaar,
geheel gereed; (zeew.) zekere matrozenstraf toedienen, britsen (met een end dag op de natte
broek kastijden). ZICH LAARZEN, (w. g.) zijne
laarzen aandoen.
LAARZENKNECHT, m. (-s), houten werktuig,
dat men gebruikt om de laarzen uit te trekken;
...LEER, o. leder, waarvan men laarzen maakt;
...MAKER, m. (-s), iem. die laarzen maakt en repareert, schoenmaker; ...POETSER, m. (-s), knecht, die
de laarzen poetst; ...SMEER, o. zekere vetstof,
waarmee men de laarzen smeert, om het leer
zacht te houden; ...STOF, v. andere stof dan leer
voor laarzen.
LAARZENSTRAF, v. (zeew.) het toedienen van
touwslagen op de natte broek.
LAARZENTREKKER, m. (-s), laarzenknecht;
(in logementen) knecht, welke den reizigers de
laarzen uittrekt; ...WINKEL, m. (-s), winkel,
waar men laarzen verkoopt.
LAARZESCHACHT, ...SCHAFT, v. (-en), schacht
eener laars; ...STROP, m. (-pen), ...TREKKER,
m. (-s), trekker aan de binnenzijde der laars, gewoonlijk bloot trekker en ook dikwijls strop genoemd,
welke dient om de laars aan te trekken; - ijzeren
haak, dien men aan den strop bevestigt, om de
laars aan te trekken.
LAAS, tw. (dicht.) helaas ! wee !
I. LAAT, bn. bw. (later, -st), niet vroeg, ver gevorderd (van den tijd); wat na den gewonen of bepaalden tijd plaats heeft : 't is al laat; laat in (op) het

jaar; laat op den dag; een late oogst; - een late
Paschen, die later valt dan gewoonlijk; - vreeg
of laat, te eeniger tijd; - laat thuis komen, laat op
den avond, in den nacht; -- van den vroegen morgen
tot den laten avond werken, altijd door; - late kersen,
die laat in den tijd rijp worden; - (spr.) late haver
komt ook op, al komt iets niet vroeg, toch kan er
wel iets goeds van komen; - hoe laat is het ? welk
uur wijst de klok I; hoe laat ? wanneer, op welk
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LACHEDINGEN.

LABBEKAKKERIJ, v. (-en), babbelarij; geklets;
uur ?; - (spr.) beter laat dan nooit; het is te laat,
achterklap; kwaadsprekerij.
de tijd is voorbij, (ook) het (de zaak) is verloren;
LASBEN, (labde, heeft gelabd), kakelen, zotte- (fig.) ik weet al hoe laat het is, hoe het met hem
praat uitslaan.
of met de zaak gesteld is; - 0, is het zoo laat ! is
latere
1. LABBER, m. (-s), (gew.) labbekak.
het er zoo mee gesteld, is dat de zaak ! 2. LABBER, bn. (zeew.) zacht (van den wind);
tijdingen, ontvangen na de vorige; - laatst, door
lui, flauw, naar : eene labbere koelte.
geen ander, door niets meer gevolgd; de laatste
LABBERDAAN,
ABBERDAAN, v. gezouten
maal; de laatste dag van het jaar; - de laatste hand
kabeljauw, zoutevisch.
aan iets leggen, iets voltooien; - iem. de laatste
LABBEREN, (het labberde, heeft gelabberd),
eer bewijzen, hem ten grave leiden; - den laatsten
zacht waaien; het zeil labbert, wappert; (fig.) aanadem uitblazen, sterven; - het laatste oordeel; bij
houdend praten.
laatsten wil, bij uiterste wilsbeschikking, bij testaLABBERKOELTE, v., ...KOELTJE, o. (zeew.)
ment; hij ging het laatst uit; ten laatste, aan het
flauwe wind, bries.
einde of slot, eindelijk.
1. LABBERLOT, m. (-ten), (w. g.) straatschender,
2. LAAT, m. (laten), (hist.) hoorige, halfvrije boer.
lichtmis, zwierbol; ploert; - iets dat slecht is in
LAATBAND, m. (-en), zwachtel bij eene aderzijn soort, prul: onachtzaam, slordig persoon.
lating; ...BEKKEN, o. (-s) bak, waarin bij eene
2. LABBERLOT, v. (-ten), (zeew.) naam eener
aderlating het bloed valt.
sloep, die in grootte op de barkas volgt.
LAATBLOEIEND, bn. Baat in het jaar bloeiend :
LABBERLOTTEN, (labberlotte, heeft gelabberlaatbloeiende planten.
lot), (w. g.) zwieren, lichtmissen; ook (slordig) onLAATDUNKEND, bn. bw. een hoogen dunk van
eigen voortreffelijkheid hebbende, in het besef
achtzaam te werk gaan.
zijner meerderheid eene hooghartige, minachtende
LABBERLOTTIG, bn. 131N. slordig, achteloos:
houding tegen zijne omgeving aannemend, met
flauw, lamlendig, beroerd.
geringschatting neerziende op anderen; verwaand,
LABBOON, v. (-en), (gew.) tuinboon.
pedant. LAATDUNKENDHEID, v. verwaandheid,
LABEUR, m. (Zuidn.) akkerbouw; hoeveelheid
pedanterie.
land die iem. bebouwt.
LAATIJZER, o. (-s), laatmes; (ook) zeker smelLABEUREN, (labeurde, heeft gelabeurd), (Zuidn.)
terswerktuig.
het land bearbeiden, boerenwerk doen. LABEURLAATKERK, v. (-en), laatmis.
DER, m. (-s), die het land beploegt of omspit.
LAATKOP, m. (-pen), (heelk.) glazen of metalen
LABEURING, v. (-en).
kop om bloed te laten : laatkoppen zetten.
LABEURGROND, m, (-en), (Zuidn.) bouwgrond,
LAATLIJDIG, bn. (gew.) achteloos (die alles
bouwland ; ...PAARD, o. (-en), (Zuidn.) ploegmaar laat lijden d. i. gaan, die zich om niets bekompaard, landbouwpaard.
mert).
LABIAAL, o. (..,bialen), mondstuk eener orgelLAATMES, o. (-sen), (heelk.) vlijm, lancet.
pijp; (taalk.) lipletter.
LAATMIS, v. (-sen), (R. K.) gezongen of hoogmis
LABIAALSTEM, v. (-men), (muz.) orgelpijp, die
op Zon- en feestdagen, in tegenste ll ing met de
van een mondgat voorzien is.
vroeg- of gelezen mis op diezelfde dagen.
LABIEL, bn. (nat.) labiel evenwicht, wankelbaar.
LAATSPOOK, m. en v. (...spoken), (gauw.) iem .
LABORANT, m. (-en), iem. die in een laboratodie 's avonds laat spookt, nog bezig in huis rondrium werkt.
gaat, terwijl de anderen reeds te bed liggen.
LABORATORIUM, o. n ...ria), werkplaats van
LAATST, bw. onlangs, kort geleden : ik ben
den scheikundige, den artsenijbereider, den vuurlaatst nog bij hem geweest.
werker enz.; een stookhuis, smelthuis, smeltvertrek.
LAATSTELIJK, bw. ten laatste, in de laatste
-BEDIENDE, m. (-n); -JAS, v. (-sen), lange
plaats.
linnen jas in 't laboratorium over de gewone kleeLAATSTGEBOREN, hn. het laatst geboren
ding heen gedragen; -UREN, o. mv. de uren die
zijnde in zekere familie; ...GEBORENE, m. en v.
een leeraar betaald krijgt voor werkzaamheden in
(-n); ...GEMELD, bn., ...GENOEMD, bn. het
het schoollaboratorium.
laatst vermeld zijnde; ...GEMELDE, m. en v. (-n),
LABOREEREN, (laboreerde, heeft gelaboreerd),
...GENOEMDE, m. en v. (-n).
niet gemakkelijk (aan iets) arbeiden; sukkelen
LAATSTLEDEN, bn. bw. laatst verloopen: laatstaan ent ziekte, kwaal laboreeren.
leden (afgekort ll:) Vrijdag.
LABORIEUS, bn. (...zer, -t), arbeidzaam, beLAATSTMAAL, bw. onlangs.
drijvig; moeilijk.
LAATTE, v. in de laatte zijn, te laat zijn, zich
LABRADORSTEEN, v. als stofra.; m. (-en), als
verlaat hebben; (Zuidn.) zij kent de laatte van
voorwerpsn.: zeker soort van veldspaat, dat
geht el de parochie, zij weet al wat er op het dorp
zich door schoone kleurenmengeling onderscheidt,
omgaat.
en vooral op de kust van Labrador gevonden wordt.
LAATVLIEGER, m. (-s), (nat. hist.) soort vleerLABROÏDEN, m. mv. lipvisschen : zekere stekelmuis (vespertilio serotinus).
vinnige visschen.
LAATVLIJM, v. (-en), laatmes; ...WINDSEL
LABYRINT, o. (-en), bij de Ouden een groot en
o. (-s), laatband.
kunstig gebouw, met zulk eene menigte elkander
LAB, o. gemeenz. afkorting van laboratorium.
kruisende gangen en ineenloopende kamers dat
LABAAR, v. (...baren), (gew.) groote linnen
men er licht in verdwalen kon, inz. het door Daedahalsdoek; - (Ind.) gemeenz. voor: lange gekleede jas.
lus op Creta gebouwde; - doolhof : een tuin, met
LABAN, m. (bijb.) naam van den inhaligen en
vele kunstig dooreengevlochten slingerpaden; (fig.)
bedrieglijker schoonvader van Jakob; vee of tuig
verwarde, duistere zaak; (fig.) drukkende omstanvan Laban, inhalig, listig volk; een kind van Laban,
digheden des levens : hij is in het (gew. de) labyrint
blank van huid.
[verbasterd tot : laberente enz.]; (ontl.) een deel
LABARUM, o. in de latere tijden van het Rovan het inw endige gehoorwerktuig.
meinsche keizerrijk de voornaamste vaan van het
LABYRINTODONTEN, m. mv. doolhoftandigen
leger : een vaandel van kostbaar purper aan eene
eene groep van zeer zonderlinge, geheel uitgestorstang met dwarsstang, waarboven het monogram
ven kruipende dieren
van Christus, eene verbinding van de Grieksche
LABYRINTSPIN, v. (-nen), zee ' groote soort van
letters X (ch) en P (r); - (R. K.) processievaandel
kruisspin (ageleni labyririthica), 13 tot 22 mM. lang.
eenigszins in dien vorm.
LACET, o. (-ten), rijgsnoer, rijgveter.
LABBEI, v. (-en), (gew. LABBE) snapster,
LACH, m. het lachen : zoete lach, gedwongen lach,
praatziek wijf.
spottende lach; vol lachs zijn, zi,sh niet kunnen
LABBEIEN, (labbeide, heeft gelabberd), klappen,
bedwingen van lachen; goed lachs zijn, spoedig
snappen, babbelen.
hartelijk lachen. LACHJE, o. (-s).
LABBEKAK, m. en v. (-ken), prater, babbelaar;
LACHBUI, v. (-en), bui, korte tijd dat men
snapster, praatster; kwaadspreker, kwaadspreeklacht.
ster; m. (gew.) benauwde, vreesachtige kerel; iem.
LACHDUIF, v. (...duiven), (nat. List.) eene soort
die niets durft wagen, knul, flauwerik, sul; -- o.
van tortelduif, ook gekraagde tortelduif of ringgeklets; lafbekkerij.
tortel geheeten (columba risoria).
LABBEKAKKEN, (labbekakte, heeft gelabbeLACHEBEK, m. en v. (-ken) . iem. die gauw
kakt), (gew.) babbelen, kletsen, kwaadspreken.
en veel lacht.
LABBEKAKKER, m. (-s), babbelaar; ...KAKLACHEDINGEN, o. mv. (gew.) dat zijn geen
STER, v. (-s), die labbekakt.
lachedingen, er valt niet mede te lachen.
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LACHEN, (lachte, bij dichteis soms Joeg, gelachen), door eene beweging van den mond en de
onderste deelen van het aangezicht, al of niet
vergezeld van een schaterend keelgeluid, eene
gew aaswording van vroolijkheid of opgewektheid
uitdrukken : um of over iets lachen; schaterend,

luidkeels lachen; ---= hij lacht als een boer, die kiespijn
heeft, gedwongen, zuurzoet lachen; — hij lachte
witjes, vergenoegd; — hij kan het niet zonder lachen
zeggen, om te kennen te geven, dat iem. zelf niet
gelooft, wat hij vertelt; — (spr.) in zijn vuistje
lachen, heimelijk lachen, inz. als gevolg van tevredenheid over den loop van zaken; — die het laatst
lacht, lacht het best: — door lachen in zekeren
toestand komen • zich slap, zich halfdood, zich te
bersten lachen: hij lacht zich een ongeluk, an kriek,
een bult; — spotten, bespotten : ik loch wat met je;
hik lacht met alles; ik lach er mede of ik lach er wat
om, ik geef er niets om; ik lach om je bedreigingen; —
dat is nitt om mee te lachen, dat is van belang; —
niet met iets lachen, het ernstig opnemen; schertsen
is het lachen of meenen 7, scherts of ernst ik zeide
het maar om te lachen, uit scherts.
LACHEND, bn. (fig. en dicht.) aanlokkelijk, bekoorlijk, aangenaam : lachende dreven, lachende

velden.
LACHENDERWIJS, ...WIJZE, bw. al lachende;
gekscherend, spottend.
LACHER, m. (-s), hij die lacht : de lachers op
zijne zijde hebben, door eene aardigheid te zeggen,
aanhang krijgen.
LACHERIG, bn. telkens lachende.
LACHERIJ, v. belaching, bespotting; het gekscheren.
LACHGAS, o. stikstofoxydule, een kleurloos gas
dat ontstaat door verhitting van salpeterzuurammoniak ; bij inademing geeft het eerst een
gevoel van vreugde, daarna maakt het gevoelloos;
het wordt daarom bij kleine operaties gebruikt.
LACHKRAMP, v. (-en). ziekelijke aanval van
buitensporig lachen; ...LUST, m. de lust tot
lachen : den lachlust opwekken; ...MEEUW, v.
(-en), (nat. hist.) zekere m eeu va vogel, gew oonlij k
kokmeeuw geheeten (larus ridibundus); ...RIMPEL, m. (-s), rimpel, door het lachen veroorzaakt.
LACHSPIER, v. (-en), spier, die het lachen
teweegbrengt; het op de lachspieren krijgen, aan
het lachen gaan; zijne lachspieren zijn opgewekt,
hij is aan het lachen gebracht; iemands lachspieren

in beweging brengen, op zijn lachspieren werken,
hem aan 't lachen maken.
LACHSTEM, v. stem van iem . die lacht, die
vroolijk, nitgelaten is.
LACHSTER, v. (-s), zij die lacht.
LACHSTUIP, v. (-en), buitensporig lachen :

het op zijn lachstuipen krijgen, 'onbedaarlijk
lachen.
LACHTREK, m. (-ken), lachende gelaatstrek;
...VERMOGEN, o. het vermogen om te lachen;
...VERWEKKEND, bn. (-er, -st), wat doet lachen,
wat den lachlust opwekt; ...VOGEL, m. (-s), (nat.
hist.) eene soort van koekoek (cuculus ridibundus);
...ZIEK, bn. (-er, -st), spoedig lachende : dat meisje

is zeer lachziek.
LACK. LAK, o. denkbeeldige rekenmunt in
Britsch-Indië = 100.000 ropijen of 115,570 gulden.
LACONISCH, LACONIEK, bn. (-er, -st), kort
en bondig, kernspreukig, pittig, naar de wijze
der oude Laconen : Lacedemoniërs of Spartanen
die in de oudheid bekend waren om hun gewoonte,
zich zoo kort mogelijk uit te drukken; — (thans
inz.) blijk gevende dat men de zaken doodkalm
opvat, zonder zich druk te maken : eene laconische

uitdrukking; een laconiek gezegde.

LADEN.

LACTUCARIUM, o. zeker plantaardig sap,
latuw bitter, salade-opium .
LACUNE, v. (-s), holte, gaping, leemte : eene

lacune aanmellen.

LADAAT, v. (...daten), zie LAUWDAAT.
LADANG, v. (-s), (Ind.) uitgekapte plek woeste
grond, voor den drogen rijstbouw.
LADANUM, LAUDANUM, o. eene geneeskrachtige Bomhars, met balsamieken geur, van Candia,
Cyprus enz.
LADDE, v. wateronkruid; drijftil (in Groningen).
LADDER, v. (-s), leer, werktuig tot opklimmen :
de sporten eener ladder; -- (Zuidn.) mei, de ladder
uitgaan, 's nachts uit stelen gaan ; — (gymn.)
de liggende, schuine, loodrechte ladder, toestel in dien
stand geplaatst om daaraan gymnastische oefeningen te doen; de ladder Jacobs, zie Jacobsl:.dder; — (fig.) cl‘; maatschappelijke ladder, de opvolgende reeks van standen enz. in de maatschappij ;

hij staat een sportje hooger op de maatschappelijke ladder, is van hooger stand, bekleedt eene
hoogere betrekking; — zijstuk van een boerenwagen, dat tegen de rongen leunt ; — (oudt.)
zeker oorlogstuig : stormladder; (wev.) zekere dubbele ladder van het getouw; --- (muz.) toonschaal.
LADDERTJE, o. (-s).
LADDERBOOM, m. (-en), een van de twee boomen eener ladder, waarin de sporten bevestigd zijn.
LADDER-EIGEN, bn. (muz.) ladder-eigene modulatie, eene m odulatie, waarin geene andere tonen
voorkomen, dan die in dezelfde toonschaal liggen.
LADDERHAAK, m. (...haken), plat S-vormig
ijzer, dat in de sporten gehaakt dient om twee
ladders op of aan elkaar te zetten; naam voor
haken op leien daken bevestigd, om daaraan de
dakladders te hangen; ...RECHT, o. (recht.)
recht om eene ladder op eens anders grond te zetten; ...SPORT, v. (-en), trede eener ladder;
...SPRONG, m. (-en), het opspringen van de ladder;
sprong, welken de beul hem, die gehangen werd, van
de ladder liet doen; ...TRAP. v. (-pen), soort zoldertrap met smalle boomes en treden en hooge optreden.
LADDERVORMIG, bn. in den vorm eener ladder.
LADDERVREEMD, bn. (muz.) laddervreemde
modulatie, eene modulatie, waarbij tonen gebezigd
worden, welke niet tot dezelfde toonschaal behooren, en die volmaakt genoemd wordt, wanneer
men eenigen tijd in eene vreemde toonsoort vertoeft, en onvolmaakt, wanneer de laddervreemde
harmonie slechts terloops wordt aangestipt.
LADDERWAGEN, m. (-s), wagen waarop bij
brand de ladders worden aangevoerd; — wagen
waarop men eene hooge ladder met uitschuifstukken kan opwinden (in gebruik hij glazenwasschers, en brandweermannen); --- boerenwagen
met losse zijstukken.
LADE, LA, v. (laden), schuifbak in eene tafel
of kast : de lade uittrekken, dichtschuiven: hij ,heeft
de heel,: la onderstboven gehaald, alle goederen die
er in waren; — (Zuidn.) in de bovenste lade liggen,
in alles bevoordeeld worden, de gunsteling zijn ;
het tegenovergestelde is : in de onderste lade
liggen; — aschbak in eene kachel; — (wev.)
saam in een weefstoel, slag waarmede de inslagdraden worden aangeschoven; — (mil.) het houten
bakje van een geweer waarin de loop sluit; (ook)
opening voor den laadstok; — (scheepst.) gat waarin
het roer hangt. bus waarin de helmstok steekt.
LAATJE, o. (-s), zie aldaar.
LADEBOOM, m. (-en), (wev.) het dikke, zware
(soms met lood volgegoten) dwarsstuk aan de
lade onder den ketting.
LADELICHTER, m. (-s), iem. die den inhoud
van toonbankladen steelt.
LADELOOPER, m. (-s), elk der beide latten
in eene kast, tafel of toonbank aangebracht om er
de lade over te laten schuiven.
LADEN, (laadde, heeft geladen), een last op of
in iets leggen, bevrachten : hout, steenen op een

LACONISME, o. (-n), verbazende kalmte waarmee men de zaken opvat.
LACRYMAE CHRISTI, v. mv. Christus-tranen
(fijne donkerroode wijn, die aan den voet van den
Vesuvius wast). In den handel komen onder dezen
wagen, goederen in een schip laden; de goederen uit
naam meest wijnen van Pozzuoli, Ischia en Nola
het schip op den wagen laden; hooi van den wagen
voor.
laden (in eene schuur); het schip is zwaar geladen;
LACTARINE, v. verdikkingsmiddel bij het
deze wagen kan niet meer dan 10 centenaar laden,
stoffendrukken gebruikt.
bevracht worden met; -- laden en lossen, scherts.
LACTATIE, v. voeding met melk, het zoogen.
gezegd van iem. die spoedig na het eten naar het
LACTISCH, bn. lactische koorts, melkkoorts,
privaat moet; -- (Zuidn.) goed, zwaar, flink enz.
zogkoorts.
geladen zein, dronken zijn; — hij is scheef geladen,
LACTOMETER, m. (-s), melkmeter (werktuig).
hij zwaait, zoo dronken is hij; — (fig.) meer laden
LACTOSCOOP, m. (...copen), een werktuig om
1 dan men dragen kan, m eer willen doen dan in
het roomgehalte der melk te onderzoeken.
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zijn vermogen is; — iets op zich laden, zich iets
kwaads, iets onaangenaams op den hals halen: Gods
toorn op zich laden; (ook) zich met iets moeilijks
belasten : eene groote verantwoordelijkheid op zich
laden; — ik heb geladen, waar ik mee over moet, ik
heb mij een ongemak, eene kwelling op den hals
gehaald, die mij zal bijblijven; — eene holle
ruimte met iets vullen : zijn maag vol laden; —
inz. van kruit en kogels voorzien : een kanon, een
geweer, een pistool laden; — (fig.) hij heeft het
op mij geladen, op mij gemunt, hij draagt mij
een kwaad hart toe; (ook) van electriciteit : eene
electriseermachine, eene Leidsche flesch laden.

LADENKAST, v. (-en), eene soort van kast met
verscheidene laden er in.
LADER, m. (-s), hij die laadt (in de verschillende
beteekenissen); scheepsbevrachter; (art.) laadlepel.
LADETAFEL, v. Zie LATAFEL.
LADING, v. het laden; (mv. -en), wat geladen is
(aan boord van een schip), vracht : eene lading

rijst; een schip met volle lading; de lading inhebben;

— (spr.) hij heeft de lading binnen, is smoordronken;
— zinkt het schip, dan zinkt ook de lading, de broodwinner neemt alles mee in 't graf; -- de lading
van een schietgeweer, in het algemeen de hoeveelheid buskruit, die vereischt wordt om de projectielen op een bepaalden afstand te schieten, benevens de projectielen zelve; in engeren zin alleen
het buskruit : halve lading, dubbele 'c,ding, losse
lading. LADINKJE, o. (-s) kleine lading.
LADINGMAL, m. (-len), laadmal.
LADINGSBRIEF, m. (...brieven), chertepartij,
manifest, zie op die woorden; ...CERTIFICAAT,
o. (...caten), bewijs van de overheid, dat een schip
geen contrabande voert; ...KOSTEN, m. mv.
kosten van het laden der goederen; ...PLAATS,
v. (-en), waar de schepen geladen en gelost worden;
...POORT, v. (-en), waardoor de goedeten in een
schip worden geladen en gelost; ...STEIGER, m.
(-s), waar de goederen worden geladen en gelost.
LADINGSSTROOM, m. (-en), (nat.), (electr.) een
stroom, die in de kolom in tegenovergestelde richting van den hoofdstroom voortloopt en hem
geheel of ten deele neutraliseert.
LADRONEN, m. mv. roovers (in Italië); (aardr.)
de Dieven-eilanden.
LADY (Eng.), v. (ladies), dame, voorname Engel .iche vrouw.
LADYKILLER (Eng.), m. (-s), adonis, iem.
waarvan de vrouwen doodelijk zijn.
LADYLIKE (Eng), bn. bw. als eene dame,
beschaafd.
LAETARE, m. de vierde Zondag in de Vasten,
aldus geheeten naar de aanvangswoorden der
Latijnsche mis Jes. 66 vs. 10 : Laetare, Jeruzalem,
Verheug u, Jeruzalem enz. (in de volkstaal ook
halfvasten genoemd).
LAF, bn. bw. (-fer, -st), zouteloos, smakeloos,
niet genoeg gezouten, flauw : laffe kost; die appel
heeft een laffen smaak; -- (van het weer) zoel, drukkend, zeer warm : 't is laf weer vandaag; — (fig.)
flauw, ijdel, ongegrond : laffe verontschuldigingen;
— laffe kost, flauw geschrijf; — mal, zot, dwaas,
kinderachtig : laffe praat; een laf vertelsel; — lafhartig, blood, zonder moed : ,en laffe vent; die
soldaat is laf; hij heeft zich laf gedragen.

LAFAARD, m. (-s), lafhartig mensch.
LAFACHTIG, bn. bw. (-er, -st), eenigszins laf.
LAFBEK, m. (-ken), jonge dwaas.
LAFENIS, v. (-sen), verkwikking, verfrissching,

ondersteuning, leniging.
LAFHARTIG, bn. bw. (-er, -st), LAFHARTIGLIJK, bw. blood, zonder moed, vreesachtig. LAFHARTIGHEID, v.
LAFHARTIGE, m. en v. (-n), lafaard.
LAFHEID, v. smakeloosheid; lafhartigheid; —,
v. (..,heden), dwaze handelingen, ijdele woorden;
blooheid.
LAFMOEDIG, bn. bw. (-er, -st). LAFMOEDIGHEID, v. Zie LAFHARTIG.
LAGEDRUKMACHINE, v. (-s), stoommachine
van lagen druk.
LAGEN, (laagde, heeft gelaagd), (v . g.) verminderen; (fig.) vernederen.
LAGENLEGGER, m. (-s), die valstrikken legt.
1. LAGER, in. lagerwal; (fig.) aan lager zijn; hij
heeft geen lager, geen gebrek, geen nood.
2. LAGER, o. (-s), (Z. A.) kamp van in een kring
geplaatste wagens, legerkamp.

3. LAGER, o. verkorting voor lugerbier : een
glas lager drinken.

LAGERBIER, (Hgd. Lagerbier), o. (mv. -en, in
de bet. soorten van lagerbier), zomerbier; zekere
biersoort, die door ondergisting wordt verkregen.
LAGEREIND, o. minder eervolle plaats : hij zat
aan het lagereind der tafel; ...HAND, v. linkerhand : hij zit aan de lagerhand; ...HUIS, o. tweede
kamer van een landsvertegenwoordiging, inz. het
Huis der Gemeenten in Engeland.
LAGERWAL, m. (zeew.) oever, waar de wind
op staat : aan lagerwal geraken, op de kust; (fig.)
aan lagerwal zijn, achteruit zijn in zijne zaken.
LAGRIMOSO, bw. (muz.) smartelijk klagende,
op eene langzame, slepende wijze.
LAGUNE, v. (-n), klein strandmeer door eene
lange, smalle landtong van de zee gescheiden, aan
de Noordwestkust van de Adriatische Zee; de
Lagunenstad, Venetië.
LAISSER-ALLER, (Fr.), o. natuurlijke ongedwongenheid; achteloosheid; het overlaten van den loop
der zaken aan zichzelven; het er op laten aankomen.
LAISSER-PASSER, (Fr.), o. een vervoerbiljet,
geleibriefje.
1. LAK, bn. (gew.) weelderig, welig (van korengroei); laf, zouteloos.
2. LAK, m. en v. (-ken), gebrek, fout, misslag;
verkeerde eigenschap, iets dat ten nadeele strekt
van een persoon of zaak; — valsche beschuldiging :
iem. een lak aanwrijven, opleggen, iem. valschelijk
beschuldigen, iem. lasteren; iem. een leelijken
lak geven.

3. LAK, o. (mv. (-ken), in de beteekenis van
soorten van lak), zekere doorzichtige gom of hars
(om er mede te vernissen); zevellak (tot het verzegelen van brieven, pakjes enz ) : cone pijp lak;
rouwlak; zie gomlak; — (mv. -en) een' zegel van
lak : een lak op een brief doen; een brief met vijf
verlakte artikelen : Chineesch en Jalakken;
pansch lak LAKJE, o. (-s).
4. LAK, o. bedrog, fopperij : dat is ma zr lak,
dat is allemaal lak, dat is maar gekheid, dat zijn
maar uitvluchten; (ook) dat heeft niets te beteekenen; -- daar heb ik lak aan, daar maal ik niet
om, daaraan stoor ik mij niet.
LAKACHTIG, bn. (-er, -st), op lak gelijkende.
LAKEI. m. (-en), voetknecht, dienaar, lijfknecht,
die de livrei of kleeren met wapenkleuren van zijn
heer draagt.
1. LAKEN, o. (mv. -s, in de bet. soorten van
laken), zekere geweven wollen stof met eene eigenaardige viltachtige deAking, die de ketting- en
inslagdraden verbergt en door volling wordt verkregen : een rok van fijn zwart laken; — (spr.)
hij kreeg van hetzelfde laken een pak, (of) een broek,
op dezelfde wijze behandeld, bestraft worden; —
laken krijgen, slaag krijgen; iem. van hetzelfde
laken een pak geven, hem op dezelfde wijze behandelen, met gelijke munt betalen; —
(mv. -s), vierkant stuk katoen of linnen, dat
op eene tafel, een bed gespreid wordt : een schoon
laken op tafel leggen; ik vind wel het onderlaken,
maar niet het bovenlaken; gij moet schoonti lakens
op het bed doen; (fig.) tusschen de lakens kruipen,
naar bed gaan; — onder éen laken (of deken) liggen,
zie deken; — onder de groene lakens liggen, op het
kerkhof, begraven liggen; — de lakens uitdeelen,

het meest te zeggen hebben, de bevelen geven,
baas zijn; — (Zuidn.) zijn vuile lakens zelf wasschen,
wat men misdreven heeft, zelf weer goedmaken; —

die zal hij ook niet in eene plooi van het laken verliezen, scherts. gezegd als iem. eene groote dikke
vrouw heeft; — (diev.) handelen in blauw laken
van een blad, diefstal van daklood; — lijk-, doodlaken; — (scheepst.) zeil : het gaat vlak voor het
laken, wij hebben den wind van voren. LAKEN -

TJE, o. (-s).

2. LAKEN, v. (-s), (gew.) bloedzuiger; zie ook

lijklaken.

3. LAKEN, (laakte, heeft gelaakt), sterk afkeuren,
omdat iets in tegenspraak is met onze begrippen
van goed of schoon : iets in iem. laken; --- zijne afkeuring te kennen geven : men laakte algemeen zijn
schandelijk gedrag. LAKING, v. (-en), het laken,
het afkeuren; de afkeuring.
LAKENACHTIG, ba. (-er, -st), op laken gelijkend.
LAKENBEREIDER, m. (-s), die laken vervaardigt; wolkrasser; ...BEREIDING, v. het vervaar-
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digen van laken; ...BOOM, m. (-en), onderboom
in een weefgetouw, voor lakenstoffen; ...FABRIEK,
v. (-en), waar laken wordt gefabriceerd; ...FABRIKANT, m. (-en); ...GAREN, o. wollen garen
dat tot de vervaardiging van laken dienen kan;
...GILDE, o. (-n); ...HAL, v. (-len), overdekte
ruimte, waar het laken wordt uitgestald en verkocht;
...HANDEL, m.; ...HANDELAAR, m. (-s);
...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s);
...KRASSER, m. (-s), lakenbereider; ...MAKER,
m. (-s), lakenfabrikant; ...MERKER, m. (-s),
lakenstempelaar; ...NAALD, v. (-en), groote naald;
...NOPPER, m. (-s), ...NOPSTER, v. (-s), die
het laken nopt, zuivert; ...PAPPER, m. (-s),
arbeider die het laken papt of krijt; ...PERS, v.
(-en). zware schroefpers of hydraulische pers, waaronder het laken wordt geperst om het glad en
glanzig te maken; ...PERSER, m . (-s).
LAKENRAAM, o. (...ramen), een lang houten
raam, ook span- of droograam geheeten, waarop
het laken na de wassching ter droging wordt uitgespannen en tot eene bepaalde lengte en breedte
wordt uitgerekt; ...ROUWER, m. (-s), lakenbereider; ...SAAI, o. v. zekere stof; ...SARGE,
...SERGE, v. • zekere stof.
LAKENSCH, bn. van laken (gemaakt) : eene
lakensche jas; — (spr.) je moogt je lakensche bril
wel opzetten, (scherts.) wel goed toekijken.
LAKENSCHAAR, v. (...scharen), eene groote
schaar om het laken te scheren, in gedaante veel
schapenscharen;
de
met
overeenkom ende
...SCHEERDER, m. (-s), arbeider die het laken
scheert; ...SNIJDER, m. (-s), lakenverkooper;
...SPELD, v. (-en), lakennaald; ...STEMPEL,
m. (-s), plombeermerk, dat op elk stuk laken gezet
wordt; ...STEMPELAAR, m. (-s), die het laken
stempelt; ...STOPSTER, v. (-s), werkster, die
door het scheren ontstane gaatjes in het laken
dicht.
LAKENVELDER, m. en v. (-s), een lakenveldsch
rund.
LAKENVELDSCH, bn. lakenvddsche koe, eene
koe, die in het midden wit is, terwijl het achterste
en voorste gedeelte van haar lichaam zwart, bruin
of van eene andere kleur is.
LAKENVERKOOPER, m. (-s); ...VERKO OPSTER, v. (-s); ...VERVER, m. (-s), arbeider die
het laken verft; ...VERVERIJ, v. (-en); ...VERFSTER, v. (-5); ...VOLLER, m. (-s), die het laken
volt; ...WEVER, m. (-s): ...WEVERSGETOUW
o. (-en), zich van de weefgetouwen voor andere
effen stoffen vooral onderscheidende door zijne
groote breedte; ...WEVERIJ, v. (-en); ...WINKEL, m. (-s), waar men laken verkoopt.
LAKER, m. (-s), afkeurder, die misprijst.
LAKHARS, v. o. eene van de beste tot vernissen
aangewende harssoorten, ook goml zk geheeten.
1. LAKKEN, (lakte, heeft gelakt), met zegellak
sluiten, toe-, dichtlakken : een brief lakken; vernissen, glanzen : gelakte schoenen.
2. LAKKEN, (lakte, heeft gelakt), (gemeenz.)
verlakken, bedriegen.
LAKKER, m. (-s), LAKSTER, v. (-s), hij of zij,
die lakt.
LAKKRIS, LAKKERIS, o. (gew.) zoethout.
LAKKRIS SAP, o. (gew.) zoethoutsap, waaruit
men, onder vermenging van suiker en Arabische
gom, drop maakt.
LAK-LAK, o. (ook LACK-DYE), zekere roode
kleurstof, die uit de met hars omgeven lakschildluizen wordt afgezonderd.
LAKMOES, o. eene roodachtig blauwe verfstof,
die uit verschillende korstmossen gewonnen wordt.
LAKMOESFABRIEK, v. (-en), waar men lakmoes bereidt; ...FABRIKANT, m. (-en); ...PAPIER, o. ongelijmd of wit filtreerpapier doortrokken met lakmoestinctuur, dat als chemisch
reagens wordt gebruikt ter onderkenning van
zuren en bases : blauw, rood lakmoespapier; ...TINCTUUR, v. eene oplossing van lakmoes in water.
LAKOOI, v. (-en), violier, acne bekende sierplant
met veelkleurige welriekende bloemen (matthiola
annua en sinuata).
LAKOOIBLOEM, v. (-en), lakooi.
LAKOOIENBED, o. (-den); ...ZAAD, o.
LAKS, bn. bw. (-er, -t), slof, traag, lauw : men
kan met hem niets beginnen, hij is veel te laks.
LAKSHEID, v.
LAKSCHILDLUIS, v. (...luizen), zekere schild-

LAMBRIZ,EERING.

luis in Indië, die de schellak oplevert (cocon s
lacca).
LAKSCHOEN, m. (-en), schoen van verlakt leer.
LAKSCHOUW, m. schouw waarbij iets afgekeurd wordt.
LAKSEL, o. (-5), datgene waarmee men lakt,
wat dient om te lakken : het leksel laat los.
LAKSTOF, v. eene in 't Bomlak aanwezige zelfstandigheid; ...VERF. v. (...verven), eene verbinding van eene plantaardige kleurstof met bepaalde
metaaloxyden of -hydroxyden; ...VERNIS, o.
(-sen), eene oplossing van hars in wijngeest,
terpentijnolie of gekookte lijnolie; (ook) vernis
met drogende olie.
LAKVOGEL, m. (-s), (nat. hist.) (gew.) pestvogel
(ampelis garrulus).
LAKWARMER, m. (-s), een bediende eener
kanselarij, die het lak gereedmaakte, waarmede
gezegeld moest worden; ...WERK, o. verlakte
voorwerpen; ...WERKER, m. (-s).
LALLEN, (lalde, heeft gelald), gebroken of onduidelijk praten.
1. LAM, o. (-mers, -meren, gew. -men), jong
schaap : een schaap met twee lammeren; — (spr.)
als een lam ter slachting worden geleid, zijn ondergang te gemoet gevoerd worden; — vaak als symbool van onschuld, geduld en zachtmoedigheid :
zoo gedwee als een lam; als een lam leven, met iedereen in vrede leven; — (Z. A.) geliefd kindje : mijn
lammetje; — (bijb.) het Lam Gods, Jezus Christus;
-- (gew.) jong van eene geit. LAMMETJE, o. (-s,
lammertjes), klein, jong lam. LAMMEKEN, o. (-s).
2. LAM, bn. bw. (-mer, -st), geheel of gedeeltelijk van beweging beroofd, verlamd : sedert die
laatste beroerte is hij aan de eene zij geheel lam;
vooral met betrekking tot handen of voeten : hij
heeft eene lamme hand, een lammen voet; — (gew.)
't is een dood kind met een lam handje, gezegd van
eene nietswaardige zaak; (van paarden, honden
enz.) lam in het kruis: -- (fig.) iem. lam slaan,
hem geducht ranselen : — ( fig.) de organisatie
is roorloopig lamgeslagen, kan voorloopig niet veel
meer uitvoeren; -- zich lam voelen, niet opgewekt,
niet lekker, zonder energie; — 't is lam weer, loom
weer; -- lam water, waarin weinig stroom is; —
ik werk mij half lam, half dood ; — beroerd : dat
is lam, een lamme boel; dat is een lamme vent; —
verloopen, stuk, van schroeven, scharnieren
sloten enz.
1. LAMA, m. (-'s), titel van de . Boeddhistische
priesters in Tibet, bij de Mongolen en Kalmukken.
2. LAMA, v. (-'s), schaapkameel, een tot de
kameelachtigen behoorend dier met grootere oorera
en zonder vetbult (auchenia); inz. de gewone lama
(a. lama), een zeer nuttig huis- en lastdief in Peru
en Chili.
3. LAMA, v. eene stof, van lamawol vervaardigd.
LAMAISME, o. godsdienst der Tibetanen, eene
hervorming van het Boeddhisme door Tsonkhapa,
in 1357 geboren.
LAMANTIJN, m. (-en), zeekoe, een plantenetend
walvischachtig zoogdier, dat de oostkust van
Florida, de kusten der Antillen, de Oostkust van
Z. Amerika en de grootste stroomen van ZuidAmerika bewoont en zich met planten, inz. met
gras voedt (manatus); hij wordt ruim 3 M. lang.
LAMBDA-NAAD, re.(...naden), (oatl.) 4-vormige vereniging van de schedelbeenderen met
het achterhoofdsbeen.
LAMSEEN, o. iem. met een lam been.
LAMBEL, o. (-s), (wap.) berensteel . verkorte
4„warsstreep met 3 of 5 langwerpig vierkante of
zwaluwstaartvormige stukken, hangers; eene der
meest voorkomende brisures, waardoor men een
jongeren zoon in zijn wapen onderscheidt.
LAMBERTSNOOT, v. (...noten), eene soort van
hazelnoot (corylvs tubulosa) die omtrent Sint- .
Lambertus (17 September) rijp wordt, ook Lambertsche noot, Lammertsche noot en Lammersnoot
geheeten.
LAMBIK, LAMBIEK, m. (Zuidn.) eene soort
van Brusselsch bier.
LAMBREQUIN, m. (-s), (wapenk.) helmkleed
dat aan den helm, welke op de wapenschilden
staat, is vastgehecht en helm en schild omfladdert.
LAMBRIZEEREN, (lambrizeerde, heeft gelam brizeerd), met houtwerk beschieten.
LAMBRIZEERING, v. (-en), houten wandbe-
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kleeding, gewoonlijk tot aan den onderkant der
ramen.
LAMBRIZEERSEL, o. lambrizeerwerk.
LAMBRIZEERWERK, o. houten beschotwerk.
LAMEER, v. (...meren), (Zuidn., veroud.) klappei,
babbelaarster.
LAMEERACHTIG, bn. (-er, -st), (Zuidn.) babbelachtig, kletserig.
LAMEEREN, (lameerde, heeft gelameerd), babbelen, kletsen.
LAMEERGAT, o. (Zuidn.) klets, vrouw die veel
babbelt,
LAMELLE, v. (-n), dun blaadje metaal.
LAMENIAS, o. zekere geweven stof.
LAMENTABEL, bn. bw. (-er, -st), erbarmelijk,
beklagenswaard.
LAMENTATIE, v. (-s, ... tiën), weeklacht, klaaglied.
LAMENTEEREN, (lamenteerde, heeft gelamenteerd), weeklagen, jammeren, kermen.
LAMENTO, bw. (muz.) zeer aandoenlijk.
LAMENTOSO, bw. (muz.) klagend.
LAMEEREN, (lameerde, heeft gelameerd), (Zuidn.)
den tijd verbabbelen.
LAMERNEN, o. (-s), werktuigje (in de touwbanen) waaraan de uiteinden der draden worden
bevestigd die ineengedraaid moeten worden.
LAMFER, m. o. (-s), een lang, van den hoed
afhangend rouw fl oers, rouwsluier.
LAMFEREN, onverand. bn. (w. g.) van fl oers,
krippen.
LAMGAT, m. en v. (-ten), luiaard; - lammeling.
LAMHEID, v. toestand van iem. of iets, die of
dat geheel of gedeeltelijk van beweging beroofd
is; (fig.) mv. (...heden), gebrekkigheid; stroefheid
(van stijl); (plat) beroerdheid.
LAMIJNE, LAMEJNE, v. (-n), (Zuid.) persoon,
inz. vrouw, die traag en knorrig haar werk doet.
LAMIJNEN, (lamijnde, heeft gelamijnd), langzaam en brommerig met tegenzin zijn werk doen.
LAMINEEREN, (lamineerde, heeft gelamineerd),
metaal uitslaan, tot blik pletten.
LAMLENDEN, m. en v. (-s), iem. die lendenlam is.
LAMLENDIG, bn. bw. (-er, -st), zwak slap in
de lenden; - (fig ) lui; armzalig, ellendig, beroerd :
't is vandaag lamlendig weer. LAMLENDIGHEID, v.
LAMLUL, m. (-len), (plat) lammeling, lamzak.
LAMMELING, m. en v. (-en), eigenlijk : een lam
persoon; (fig.) een luie, akelige, beroerde kerel;
onaangenaam mensch. LAMMELINGE, v. (-n).
LAMMEN, (lamde, heeft gelamd), (gew.) (Z.-A.)
lammeren : sommige ooien lammen tweemaal 's jaars.
LAMMELOT, m. en v. (-ten), lui, akelig persoon.
LAMMENADIG, bn. (-er, -st), ellendig, akelig,
lamlendig : wat een lammenadige vent !; wat lammenadig werk is dat !; niet lekker, ongesteld : zich
lammenadig voelen; - vervelend, akelig : lammenadig
weer.

LAMMEREN, (lammerde, heeft gelammerd),
lammeren werpen (van ooien en van geiten).
LAMMERENGEDULD, o. ontzettend groot geduld : voor zoo iets moet men lammerenoeduld hebben.
LAMMERENHOUT, o. (gew.) jeneverboom.
LAMMERGANG, m. (-en), (w. g.) telgang (bij
dieren).
LAMMERGIER, m. (-en), zekere dagroofvogel,
die weinig in grootte van den condor verschilt en
bei voorkeur kleinere dieren en afval van dieren eet;
doms ook lammeren, geiten en gemzen, doch ook
kinderen en zelfs volwassenen aanvalt (gypaëtus
barbatus); ...MARKT, v. (-en), waar lammeren
worden verkocht.
LAMMERNOOT, v. (...noten). Zie het betere
LAMBERTSNOOT.
LAMMERSCHAAP, o. (Z.-A.) kudde ooien met
lammeren.
LAMMERSTAART, v. (plantk.), (Zuidn.) beemddoddegras, timothygras.
LAMMERTIEND, o. (-en), (hist.) krijtende
tiend.
LAMMERTJESBAAI, v. eene soort van fijne
baai, aldus geheeten, omdat zij oorspronkelijk van
lamswol bereid werd; ...PAP, v. meelpap, bloempap.
LAMMERVANGER, m. (-s), (Z. A.) roofvogel
van middelbare grootte die vooral kuikens en jonge
lammeren aanvalt.
LAMMERWOLKJES, o. mv. (gew.) schapenwolkjes.
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LAMMERZACHT, bn. zoo zacht als een lam;
...ZOET, bn. zoo zoet als een lam.
LAMMETJESOOREN, o. mv. (gew.) veldspinazie.
LAMMIG, bn. bw. (-er, -st), erg lam : 't is hier
een lammige boel; zoo'n lammige berusting in alles,

dof, onverschillig, lamlendig.
LAN,MIGHEID, v. (...heden), lamheid, laksheid;
lamlendige onverschilligheid.
LAMOEN, o. (-en), disselboom met twee armen,
waar het paard in gespannen wordt; (gew.) dat
gedeelte van het onderstel van een wagen, waaraan de burrie wordt bevestigd.
LAMOENSTOK, m. (-ken), een der armen van
het lamoen.
LAMP, v. (-en), werktuig dat dient ter verlichting : staande lamp; hanglamp; petroleumlamp,
gaslamp; olie in de lamp doen, (fig.) (Zuidn.) eten ;
- de lamp aansteken; - (R. K.) de eeuwige lamp,
die steeds brandt voor het hoofdaltaar ; (fig.)
dat riekt naar de lamp, aan dit (letterkundig)
werk is veel tijd besteed, het draagt sporen
van met veel inspanning bewerkt te zijn; - de
lamp des levens, het leven; - hij heeft geene olie
meer in de lamp, zijne krachten zijn uitgeput; (Zuidn.) dat is die in mijn lamp , dat is koren op
mijn molen ; - hij is tegen de lamp geloopen, hij
heeft zich tot den verkeerden man gewend, aan
zijn vijand toevertrouwd, hij heeft eene ernstige
vermaning gehad, eene scherpe berisping opgeloopen, Bene leelijke ziekte opgeloopen enz. ; (dicht.)
de lamp der zon, het licht der zon. LAMPJE, o. (-s).
LAMPAS, o. Oostindische of Chineesche gebloem
de zijden stof.
LAMPEDRAGER, m. (-s), toestel waaraan eene
lamp hangt; ...GLAS, o (...glazen), glas op eene
lamp; ...KAP,v. (-pen), papieren kap over eene lamp
Of ter versiering, Of om meer licht op tafel enz.
te hebben; ...KLEEDJE, o. (-s), waarop eene
staande lamp wordt geplaatst; ...KOUSJE, o.
(-s), lampepit.
LAMPENFABRIEA, v. (-en); ...FEEST, o., zie
lampfeest.
LAMPENIST, m. (-en), iem. die de zorg voor
de lampen heeft, ze aan moet steken enz. (bij
stations, treinen, aan boord, in den schouwburg).
LAMPENJONGEN, m. (-s), (Ind.) bediende die
voor de lampen zorgen moet of moest.
LAMPENKATOEN, o. dat men gebruikt voor
laar pepitten; ...MAKER, m. (-s); ...POETSER,
m. (-s), (plantk.) gew. benaming voor de lischdodde
(typha); ...TJITBLAZER, m. (-s), metalen buis
met omgebogen einde, waarmee eene oliehanglamp kan worden uitgeblazen. U1
LAMPEPIT, v. (-ten), kousje in eene lamp.
LAMPER, m. (-s), (gew.) lamfer, afhangende
rouwsluier, om den hoed bevestigd van hem,
die een lijk ten grave helpt dragen of in den lijkstoet het lijk grafwaarts volgt.
1. LAMPET, o. (-ten), kom of kan voor water
om de handen te vk aschen; groote porseleinen
schotel; - (stoomw.) oliekan met lange tuit.
2. LAMPET, v. (-ten), (krijgsva.) een emmer,
van bandijzer vervaardigd, die bij alarmstangen
met het eene of andere seinvuur. of bij de verlichting van batterijen, kanonkelders, galerijen enz.
met pikkransen gevuld wordt.
LAMPETKAN, v. (-n en ), kan van een waschtoestel; ...KOM, v. (-men), kom, groote schotel
van een waschtoestel, waarin men zich wascht.
LAMPETTEN, (lampette, heeft gelampet),
(Zuidn.), (gew.) drinken.
LAMPETUIT, v. (-en), tuit of buis waarin de
pit zit bij ouderwetsche lampen.
LAMPFEEST, o. zeker feest bij de oude Grieken
en ook thans nog bij eenige Aziatische volken.
LAMPION, v. (-s), meestal cilinder- of kogelvormig omhulsel van gekleurd papier waarbinnen
eene kaars wordt gebrand voor feestverlichting.
LAMPIONPLANT, v. (-en), (gew.) benaming
voor de jodenkers (physalis).
LAMPKATOEN, o. (gew.) lampenkatoen;
...LICHT, o. licht eener lamp : hij lamplicht werken; ...MICROSCOOP, m. (...copen); ...OLIE,
v. vettige, uit raap- of koolzaad bereide olie, die
in de vroegere lampen werd gebrand en nu nog
wel wordt gebruikt in nachtlichtjes; (thans ook)
petroleum.

LAMPOOT, m. en v. (-en), (gemeenz.) iem. die
aan zijn been hou is; (fig.) luiaard.

LAMPREEL.
LAMPREEL, o. (-en), (Znidn.) jong konijn,
lamprei, oudtijds ook lampraas.
1. LAMPREI, o. (-en), jong konijn.
2. LAMPREI, v. (-en), (nat. hist.) de prik of
negenoog (petromyzon fluiriatilis), wordt 40 cM.
lang en komt inz. in den winter in onze rivieren
voor; de zeeprik, zeelamprei of bonte negenoog
(p. marines) wordt 1 M. lang en tot 3 KG. zwaar.
LAMPSPELEN, o mv. eene soort van volksspelen
(bij de oude Grieken).
LAMPZWART, o. walm uit eene lamp.
LAMSBEELDJE, o. (-s), (R.-K.) bidprentje,
agnus Dei; ...BOUT, m. (-e,r), voor- of achtervierendeel van een lam; ...GEBRAAD, o. gebraden lamsvleesch; ...HERSENEN, v. mv.; ...HOOFD, o.
(-en), ...KARBONADE, v. (-n); ...KOP, m. (-pen);
...KOTELET, v. (-ten); ...KWARTIER, o. (-en);
een vierde van een lam; ...LONG. v. (-en); ...00R,
o. (-en), het oor ti an een lam; ...GOREN, o. mv.
(plantk.) (gew.) breedbladig standkruid erf limoenkruid; ...POOT, m. (-en); ...RIB, v. (-ben); .SLAGER, m. ( s); ...SLAGERIJ, v. (-en); ...TIENDEN, v. mv. tienden van blatende- lammeren,
krijtende tienden, belasting op de schapen; ...TONG,
v. (-en), t. eng van een lam; (plantk.) eene soort van
weegbree.
LAMSTRAAL, m. (...stralen), (scheldwoord)
lammeling; beroerling, onaangenaam mensch; strenge hardvochtige baas.
LAMSVACHT, v. (-en), ...VEL, o. (-len), huid
of vacht van een lam; ...VLEESCH, o.; ...VLIES,
o. (...vliezen), (ontl.) een vlies, dat de vrucht in
't moederlijf omgeeft van welke het enkel gescheiden is door een vocht, het ...VOCHT, o.; ...WOL,
v.; ...WORST, v. (-en), van lamsvleesch bereid.
LAMZAK, m. (-ken), (plat) lammeling.
LAMZAKKIG, bn. bw. (-er, -st), lamlendig.
LAMZAKKIGHEID, o.
i.AMZALIG, bn. bw. (-er, -st), e ll endig, ake li g
naar. LAMZALIGHEID, v.
LAMZIEKTE, v. (Z.-A.) veeziekte die met
verlammingsverschijnselen gepaard gaat.
LANCASTER, o. dicht geweven en gepapte
gordijnstof; raameordijn van deze stof : de Lancasters neerlaten, ophalen.

LANCEERAFSTAND, m . (-en), afstand waarop
men met goed gevolg eene torpedo lanceeren kan;
...BUIS, v. (...buizen), in het schip vastgebouwde
lanceerinrichting.
LANCEEREN, (lanceerde, heeft gelanceerd),
werpen, slingeren, afschieten : torpedo's lanceeren;
(fig.) hij lanceert zich goed, hij weet goed door de
wereld te komen; een bericht, een gerucht, laster
lanceeren, verbreiden; eene mode lanceeren, opgang
doen maken.
LANCEERHOEK, m. (-en), hoek dien de aslijn
van de lanceerinrichting op 't oogenblik van lanceeren maakt met de kiellijn van het schip;
... HOOGTE, v. (-n).
LANCEERINRICHTING, v. (-en), buisvormig
lichaam waaruit de torpedo wordt weggeschoten.
LANCEERSNELHEID, v. (...heden), snelheid
waarmee de torpedo de lanceerinrichting • verlaat:
...VAART, c. snelheid van 't vaartuig op het
oogenblik van het lanceeren.
LANCET, o. (-ten), (wondh.) zeker chirurgisch
instrument, een zeer dun, tweesnedig mesje om te
steken en te snijden.
LANCETBLADIG, bn. (plantk.) met lancetvormige bladeren.
LANCETBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) spitsboog waarbij de middelpunten der boogschenkels
buiten de voetpunte van den boog gelegen zijn.
LANCETDRAGER, m. (-s), (nat. hist.) een visch,
die, aan weerszijden bij den staart een beweeglijken, lancetvormigen stekel heeft; ...KOKER,
m. (-s), kokertje om het lancet in te bewaren;
...STEEK, m. (steken) ; ...STIJL, ni. (bouwk.)
bouworde met lancetbogen. ...VISCHJE, o. ( - s),
een klein vischje met vliezig skelet, zonder kop
en hersenen en daardoor min of meer spits aan
beide zijden (amphionus lanceloatus).
LANCETVORMIG, bn. (plantk.) vier of meermalen zoo lang als breed en aan beide einden
gelijkmatig versmald.
LAND, o. gedeelte der aarde, dat boven water
uitsteekt. vaste bodem : te water en te land; dieren
die in het water en op het land leven; het vaste land,

in tegenstell ing met eilanden; goederen over land
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vervoeren; — een land aandoen, op eene zeereis ,.

in het voorbijvaren er even vertoeven; — soms
bijna zooveel als wal, oever, kust : van land (van
wal) steken, onder zeil gaan, (fig.) met iets beginnen, b. v. met een speech; — aan land komen,
aan wal komen; — aan land zetten, ontschepen; —
(fig.) er is met hem geen land te bezeilen, men kan
niets met hem beginnen, er is niet met hem om
te gaan; — land voelen, grond voelen, genoeg
gegeten en gedronken hebben; — iem. het land
opjagen, hem uit zijn humeur brengen; — ik weet
niet, waar hij te land is gekomen, waar hij terecht
gekomen is, wat er van hem geworden is; — ik
heb het land, ik verveel mij, het bevalt mij niet,
ik heb het slecht naar mijn zin; (sterker) ik heb
het land als een stier; — ergens het land aan hebben,

iets moede lijn, ergens een hekel aan hebben; —
de aardbodem ten opzichte van de bebouwing.
dat deel der aardoppervlakte, dat tot het opleveren
van natuurproducten geschikt is of geschikt gemaakt kan worden, grond, bouw-, weiland : land
bebouwen, ontginnen; land aanmaken, tot bebouwing geschikt maken; — hij bezit veel land, is een
rijk grondbezitter; vier bunders uitmuntend land;
hij heeft eene hofstee met eigen land (in tegenstelling
met huurland); goed, vruchtbaar, schraal land; de
arbeiders zijn nog in 't land; -- een land naar geen
land meer achter is, een uithoek, ver afgelegen land:
(fig.) zijn land ligt in zijne schoenen, gezegd
van een snoever; — (Zuidn.) Mijnheer van zonderland, een kale pronker ; — (Zuidn.) land meten,

zwaaiende over den weg voortwaggelen (van een
dronkaard) —
het land, als tegenstel li ng van stad : op het land
wonen; het platte land; . de menschen in de steden
en op het land; stad en land spreekt er van; hij heeft
stad en land afgeloopen (vgl. landlooper); —
(mv . -en), een groot begrensd deel der aardopper-

vlakte, dat door zijne bevolking of door politieke
verhoudingen een geheel vormt, staat, rijk, grondgebied, (ook) gewest, streek : dat is daar op die
eilanden een goed land; hier te lande (in onze streken)
zijn we dat anders gewend; — 's lands wijs, 's lands
eer, men moet zich gedragen naar, zich onderwer-

pen aan de zeden en gewoonten van het land;
F rankrijk is een schoon land; Rusland is een uitgestrekt land; — het land der rijzende zon, Japan;
het land van belofte, het Heilige Land, (fig.) gelukkig
land; — hij is nog in het land der levenden, leeft nog;
— (Zuidn.) hij is het land uit, is gestorven ;
— in het land der blinden is éénoog koning, zie BLIND;
— het voorjaar is in 't land, het is voorjaar; —
de kaart van het land kennen, zie KAART; — het
is een stille in den lande, iem. van wiep men weinig
merkt; — het land van Rembrandt, van Rubens,

waar deze geleefd en gewerkt hebben; — inz.
zijn eigen land, het land waar men is geboren,
vaderland : tijdingen uit zijn land krijgen; hij is
al eene week weer in het land; het land verlaten; balling 's lands; buiten 's lands zijn; het land dienen; —
(fig.) het geheele land was in rouw gedompeld. de
gansche bevolking; 's lands welvaart hing er van af.

LANDJE, o. (-s).

LANDAANWINNING, v. (-en), het aanwinnen
van land door kribwerken; het droogleggen van
plassen en inpolderen van gedeelten der zee:
...AARD, m. natie; (ook) bijzondere hoedanigheden. den bewoners van een land eigen; ...ADEL.
m. edellieden van het platteland; ...ANKER, o .
(-s), (zeees.) een anker, dat tusschen het land en
het schip geplaatst is; ...ARBEIDER, m. (-s).
LANDAUER, m. (-s), rijtuig voor vier personen
met voor- en achterkap.
LANDAULET, v. (-ten), kleinere soort N an landauer, waarvan de voorkap ook alleen vastgezet
kan worden; automobiel met dergelijke carosserie.
LANDBEDRIEGER, m. (-s), die 's lands penningen verduistert; ...BEER, m. (...beren), op het
land levende beer, inz. de bruine beer, die zich
vooral op de Alpen en Pyreneeën ophoudt en
zich liever met wortels en vruchten, dan met
vleesch voedt; ...BEMESTING, v.; ...BESCHRIJVER, m. (-s), die het een of ander land beschrijft;
...BESCHRIJVING, v. (-en); ...BEWONER, m.
(-s), ...BEWOONSTER, v. (-s), die op het platteland woont; ...BEZIT, o. bezit van landerijen;
...BEZITTER, m. (-s), ...BEZITSTER, v. (-s),
grondbezitter. landeigenaar; ...BODE, m. (-n),
(oudt.) afgevaardigde van den adel (in Polen),
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(ook) van het platteland ; ...BOEK, o. (Zuidn.)
kadastraal boek.
LANDBOUW, m. akkerbouw, het bewerken van
bouwland, veldarbeid : zich op den landbouw toeleggen; landbouw en veeteelt.
LANDBOUWAKTE, v. (-n), akte van bevoegdheid tot het geven van landbouwonderwijs.
LANDBOUWALEM, ...ALM, m. (Zuidn.) landbouwgereedschappen; ...BANK, v. bank die
voorschotten verstrekt ten behoeve van den landbouw; ...BEDRIJF, o.; ...BEGROOTING, v.
(-en); ...BERICHT. o. (-en); ...CONGRES, o.
(-sen), congres waar de belangen van landbouw
en veeteelt worden besproken; ...CREDIET, o.
(-en), financieele instelling, waar kleine boeren
onder gemakkelijke bepalingen geld ter leen kunnen
bekomen, om het boerenbedrijf voort te zetten;
...DISTRICT, o. (-en), district waar de landbouw
het voornaamste middel van bestaan is.
LANDBOUWEND, on. het land bebouwende
een landbouwend volk, eene landbouwende streek,
waar de landbouw uitgeoefend wordt; -- landbouwende mier, een 15 mM. lange mier in Texas
(pogonemyrmex barbata) die eene soort van landbouw uitoefent.
LANDBOUWER, m. (-s), die den akker bebouwt,
persoon die eene landbouwonderneming bestuurt,
boer. LANDBOUWERSSTAND, m.
LANDBOUWKOLONIE, v. (-s), kolonie van
weldadigheid tot beoefening van den landbouw.
LANDBOUWKUNDE, v. kennis van den landbouw, voor zoover die op wetenschappelijke onderzoekingen berust; ...KUNDIGE, m. (-n), wetenschappelijk landbouwer, oeconoom; ...LEERAAR,
m. (...raren), die landbouwonderwijs geeft; ...ONDERWIJS, o. onderwijs in de landbouwkunde.
LANDBOUWPROEFSTATION, o. (-s), plaats
waar cultuur- en bemestingsproeven worden genomen enz.; ...PROEFVELD, o. (-en).
LANDBOUWSCHEIKUNDE, v. scheikunde uit
een landbouwkundig oogpunt.
LANDBOUWSCHOOL, v. (...scholen), school
waar die vakken onderwezen worden, welke ten
grondslag dienen voor den wetenschappelijken
landbouw; de landbouwschool te Wageningen; ...STATION, o. (-s), wetenschappelijke instelling ten bate
van den land- en tuinbouw, veeteelt enz.; ...TENTOONSTELLING, v. (-en); ...VERSLAG, o. (-en);
...VERGADERING, v. (-en); ...WERKTUIG, o.
(-en); WERKZAAMHEDEN, v. mv.; ...WINTERCURSUS, m. (-sen), cursus voor landbouwonderwijs gedurende den winter; ...WINTERSCHOOL, v. (...scholen).
LANDBOUWZOUT, o. (-en), mengsel van zout
en andere stoffen, in den landbouw voor verschillende doeleinden gebruikt.
LANDCOMMANDEUR, m. (-s), zekere waardigheid bij de Duitsche orde (de balije van Utrecht).
LANDDAG, m. (-en), landsvergadering, wetgevende vergadering, staten, stenden ; (ook van
bepaalde genootschappen, maatschappijen enz.)
algemeene vergadering ; - (fig.) 't is een Poolsche landdag, eene verwarde vergadering, waar
geen eendracht onder de leden bestaat, waar
het zeer onstuimig toegaat; - (gew.) landdag
houden, opruiming houden; ...DEKEN, m. (-s,
-en), (R.-K.) zekere priesterlijke waardigheid,
ongeveer hetzelfde als deken; ...DEKENSCHAP,
o.; ...DIEF, m. (...dieven), die land steelt;
...DIENST, m. (mil.) tegenstelling van zeedienst,
dienst bij een der wapens te land; ...DIER. o. (-en),
dier, dat op het land leeft; ...DIEVERIJ, v. (-en);
w. (-en), schout, baljuw ; ...DROSTAMBT, o.; ...DUIN, o. (-en), heuvel in zandstuivingen; ...EDELMAN, m. (...lieden), edelman,
die op het platteland woont; ...EIGENAAR, m.
(-s, ...naren), bezitter van vaste goederen; ...EIGENDOM, m. (-men), bezitting van land : vaste
goederen zijn o. a. goederen, die bestaan in landeigendom.
LANDELIJK, bn. bw. van het land, tot het land
(in tegenst. met de stad) behoorend, zooals op het
land, eenvoudig : een landelijk feest; landelijke
genoegens; landelijke stilte. een landelijke maaltijd.
(Ind.) in het landelijke zijn of gaan, bij de cultures.
1. LANDEN, (landde, is geland), aan land komen:
waar is de vloot geland I; de wind was zoo hevig, dat
wij niet konden landen; -- aan land zetten, ontschepen; een vijandelijken inval doen (van de
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zeezijde); -- op den grond neerkomen van een luchtballon, luchtschip of vliegtoes,,e1: de vliegenier
landde vlot. LANDING, v. (-en), het landen ;
vijandelijke overval.
2. LANDEN, (landde, heeft geland), (Zuidn.)
weiland tot bouwland maken ; - met het land
aan iets grenzen : zijn weide landt aan de rivier.
LANDENGTE, v. (-n), smalle strook land, die een
schiereiland aan het vasteland verbindt.
LANDERIG, bn. (-er, -st), het land hebbende,
slecht gehumd. LANDERIGHEID, v.
LANDERIJEN, v. mv. bebouwde akkers, velden.
LANDFEEST, o. (-en); ...FREULE, v. (-s),
freule die op het platteland woont.
LANDGANGER, m. (-s), die van scheepsboord
zich aan land begeven heeft; ...GEDICHT, o. (-en).
veldzang; ...GEESTELIJKE, m. (-n); ...GEMEENTE, v. (-n), plattelandsgemeente; ...GENOOT, m. (-en), iem. die uit hetzelfde land afkomstig is, landsman : wij zijn landgenooten, in hetzelfde
land geboren; ...GENOOTE, v. (-n); ...GERECHT,
o. (-en), gerechtshof op het platteland; ..GESCHREEUW, o. klachten van een geheel land;
...GEWOONTE, v. (-n), gewoonte van een of ander
land; ...GEZICHT, o. (-en), landzicht; ...GOED,
o. (-eren), bezitting op het land, buitenplaats;
...GOOIER, m. (-s), zie gooier, 2e art.; ...GRAAF,
m. (...graven), zekere titel van een souvereinen
vorst; (ook) adellijke titel; ...GRAAFSCHAP, o.
(-pen); ...GRAVIN, v. (-nen); ...GRENS, v. (... ryen ),
grens van het land.
LANDHAGEDIS, v. (-sen), (nat. hist.); ...HEER,
m. (-en), grondeigenaar, eigenaar eener pachthoeve;
...HOEF, v. (...hoeven . ), ...HOEVE, v. (-n), boerderij; ...HOOFD, o. (-en), het in het water uitgebouwde stuk, waarop de eigenlijke brug rust :
een landhoofd bestaat in den regel uit een frontwand
en twee vleugelwanden; kribwerk in zee vooruitstekende; steenera beer ; ...HOOS, v. (...hoozen),
eene hoos, die zich boven het vasteland vormt;
...HUIS, o. (...huizen), buitenplaats, villa.
LANDHUISHOUDKUNDE, v. wetenschap van
den landbouw en al wat er mede in verband staat,
oeconomie; ...HUISHOUDKUNDIG, bn. wat
betrekking heeft op de landhuishoudkunde : landhuishoudkundig Congres; ...HUISHOUDKUNDIGE, m. (-n), oeconoom.
LANDHUUR, v. (...huren), landpacht, pachtgeld; ...HUURDER, m. (-s), pachter; ...HUURSTER, v. (-s).
LANDINGSBOOT, v. (-en), boot, die de troepen
van het schip aan land brengt; ...DIVISIE, v. (-s,
troepen-afdeeling, bestemd voor de landing;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar men landt of
landen kan; ...SCHADE, v. averij aan luchtballon,
luchtschip of vliegtoestel bij het landen bekomen;
...TROEPEN, m. mv. krijgsvolk, dat eene landing
onderneemt.
LANDJEBLOEM, v. (-en) ; (gew.) rradeliefje.
LANDJEUGD, v. kinderen ten plattelande;
...JONKER, m. (-s); landedelman; ...JUFFER,
v. (-s), die op het land woont; eene soort van gaasvlieg (hemerobius); ...JUWEEL, o. (-en), (bist.)
een groot feest der Rederijkers : samenkomst van
de verschillende kamers in de eene of andere stad,
waar dan een wedstrijd in de edele kunst van
rhetorica werd gehouden; ...KAART, v. (-en),
afbeelding van de oppervlakte der aarde of een
gedeelte daarvan; ...KABEL, m. (-s), electrische
kabel die niet onder water gelegd wordt; ...KENNING, v. (-en), onderzoek naar de gesteldheid
der kusten; ...KIKVORSCH, m. (-en), een tweeslachtig dier, dat zich in bosschen en heggen, in
de nabijheid van moerassen en slooten ophoudt,
om zijn prooi te bespieden (rana temporaria).
LANDKLIMAAT, o. klimaat van het vasteland,
zich kenmerkende door heete zomers en strenge
winters.
LANDKOLONIE, v (-s), kolonie op het platteland,
waar armen aan een middel van bestaan worden
geholpen : eene landkolonie van het Leger des hlells;
...KOLONISATIE, v.; ...KOLONIST, m. (-en).
bewoner van eene landkolonie; ...KOST, m. boerenspijs; ...KRAB, v. (-ben), (nat. hist.) slijkkrab
ecn kreeftachtig schaaldier (gecarcin'us), dat alleen
in Zuid-Amerika gevonden wordt; -- schimpnaam,
door het zeevolk aan de landsoldaten gegeven:
...KREEFT, m. (-en), (nat. hist.); ...KUNDE,
v. kennis der landen : land- en volkenkunde.

LAND LEVEN .

LANDLEVEN, o. buitenleven; ...LIEDEN, m.

mv. plattelandsbewoners; ...LIJN, v.

(-en), telegraaflijn over land; ...LOOPEN, o. het platteland
afloopen; ...LOOPER, m. (-s), zwerver, reizende
bedelaar zonder vast verblijf; ...LOOPSTER, v.
(-s); ...LOOPERIJ, v. bedelarij; ...LUCHT, v. de
lucht op het platteland; (ook) tegenstelling van
zeelucht; ...MAAT, v. (...meten), eene maat om
land te meten (eene halve roede, een meetketting
enz.); ...MACHT, v. het leger, de troepen, die te
land dienen;. ...MAIL, v. landpost; ...MAN, m.
(...lieden), dorpeling, boer; ...MEETKUNST, v.
kunst om kleine gedeelten van de oppervlakte der
aarde te meten, zonder met geographische lengte
of breedte te rekenen, ook werkdadige meetkunst
geheeten : de landmeetkunst bestaat in het opnemen
van eenig terrein en het in kaart brengen, daarvan;

...MEETSTOK, m . (-ken), maatstok van den landmeter; ...MEISJE, o. (-s), jonge boerin, boerendeern.
LANDMETER, m . (-s), iem . wiens beroep het
is land op te meten; (nat. hist.) spanrups (geometridae).

LANDMETERSKETTING, m. (-en), ketting van
bepaalde lengte, gewoonlijk 10 M. dien de landmeter
gebruikt om te meten; ...KRUIS, o. (-en); ...MAAT,
v. (...maten); ...SEXTANT, m. (-en).
LANDMETING, v. het meten van land; ...MERK,
o. (-en), (zeew.) zeker teeken op het land, dat de
voor de vaart gevaarlijke punten op de kust aangeeft; ...MILICIEN, m. (-s„ milicien, die bestemd
is voor den dienst te lande; ...MILITIE, v. landtroepen; ...MUIS, v. (...muizen), veldmuis; ...NATIONALISATIE, v. oeconomische leer. die het
grondbezit \% il brengen aan den staat of de gemeente;
...NATIONALISATOR, m. (-s), voorstander van
de landnationalisatie; ...ONTDEKKING, v. het
ontdekken van een te voren onbekend land; opsporing van land; (fig.) op landontdekking uitgaan,
zich van eene zaak vergewissen; ...ONTGINNER,
m. (-s), die land ontgint; ...ONTGINNING, v. het
vruchtbaar maken van woeste gronden.
LANDORIUM, v. kabeljauw, die een weinigje
in het zout gelegen heeft.
LANDOUW, v. (-en), vruchtbare streek, veld of
land, voor zooverre het bewaterd en alzoo voor den
akkerbouw geschikt is.
LANDPAAL, m. (...palen), grens-, limietpaal;
mv. (fig.) grenzen van een land; ...PACHT, v. pacht
of huur van landerijen; ...PACHTER, m. (-s),
...PACHTSTER, v. (-s), die land pacht; ...PLAAG,
v. (...plagen), algemeene plaag, algemeene ramp;
...PLAGER, m . (-s), onderdrukker, dwingeland;
...POST, v. post naar Oost-Indië die voor een deel
over land gezonden wordt. : de landpost over Genua,
over Brindisi; ...PROVINCIE, v. t-s, ...ciën),
niet aan zee gelegen provincie: ...PUNT, v. (-en),
sterk in zee vooruitstekende vlakke kust.
LANDRAAD, m . (...raden), provinciale vergadering, districtsvergadering; een lid van zulk eene
vergadering; - (Ind.) gewone rechtbank voor
inlanders op alle hoofdplaatsen en afdeelingen
gevestigd, met een rechtsgeleerde als voorzitter
en verder met 2 voorname inlandsche hoofden
als leden, een griffier, een pengoeloe, en een djoksa
die het O. M. waarneemt.
LANDRANONKEL, v. (-s), boterbloem, hanevoet,
hanepoot, een plantengeslacht, tot de familie der
ranonkelachtigen behoorende, waarvan 11 soorten
in Nederland gevonden worden (ranunculus);
...RAT, ...ROT, v. (-ten), (nat. hint.) veldrat: spotnaam, dien de zeeman aan de landbewoners geeft.
LANDRECHT, o. (-en), het samenstel van wetten
en wettelijke gebruiken, dat vooral gedurende de
middeleeuwen in Bene bepaalde streek als recht
gold, aldus geheeten in t egenstelling zoowel met
het Romeinsch recht als met het leenrecht en het kerkelijk recht: tot de oudstegesc hreven landrechten behooren
die van den S'aksenspiegel (1235) in Noord-Duitschland in gebruik, en • die van den Zwabenspiegel
in Zuid- Duitschland; Nederland was rijk aan landrechten; (fig.) wetboek; ...RECHTER, m. (-s);

...REGEN, m. regen, die zich uitstrekt over een
geheel land of gewest; ...REIS, v. (...reizen), ...REIZE, v. (-n), reis te (over) land; ...RENTE, v. (-n),
grondrente : de landrente op Java bestond uit 1 !2,
2 1, of 1 1 3 der voortbrengselen van den grond, of in
gedwongen cultuur van zekere producten; ...RENTEN-

STELSEL, o.; ...ROOK, m. veenrook.
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LANDSADVOCAAT, m. (...eaten), (Ind.) rijksadvocaat.

LANDSAMBTENAAR, m. (-s, ...nareu), rijksambtenaar, ambtenaar die in dienst is van het
land, in tegenst. met gemeente-ambtenaar; ...ARCHIEF, o. (...chieven), rijksarchief; ..BEAMBTE,
m. (-n), landsambtenaar; ...BEDIENING, v. (-en);
...BESTUUR, o.: ...BETREKKING, v. (-en),
rijksbetrekking.
LANDSCHAP, o. (-pen), gewest, streek, oord;
schilderstuk, dat een landschap voorstelt : onze
sehilde,rs zijn op deze tentoonstelling slechts door een
paar landschappen vertegenwoordigd. LANDSCHAP-

JE, o. (-s).

LANDSCHAPPELIJK, bn. bw. provinciaal.
LANDSCHAPSCHILDER, m. (-5), die landschap-

pen schildert; ...SCHRIJVER, m. (-s), griffier
A an een landgerecht, provinciale griffier.
LANDSCHEIDING, v. (-en), plek, waar het grondgebied van het Bene land eindigt en dat van een
ander begint; scheiding tusschen twee of meer
waterschappen; ...SCHILDPADDEN, v. mv. een
der drie geslachten, waarin de orde der schildpadden verdeeld wordt (testudinidae); ...SCHOOL, v.
(...scholen), school ten plattelande; ...DIEF, m.
(...dieven), dief, die het land besteelt.
LANDSDIENAAR, m. (...naren), gouvernements-,
rijksambtenaar ; ...DIEP, o. vaarwater in de
Noordzee, langs de kust van N.-Holland tot
aan de Zuid.erhaaks ; ...DRUKKERIJ, v. rijksinrichting waar het Staatsblad enz. gedrukt wordt.
LANDSGEBOUW, o. (-en), rijksgebouw; ...GOED;
o. (-eren), nationaal goed; domein; ...HEER, m.
(-en), souvereine ti arst, gebieder ; ...HEERLIJK ,
bn. vorstelijk : landsheerlijk gezag; ...HUIS, o.
(...huizen), gemeenlandshuis; ...KERK, v. (-en),
Bene kerk, die door het land onderhouden wordt;
...KIND, o. (-eren), inboorling; iem. voor wien
het land, de zegeering als een vader zorgt;
...KNECHT, m. (-en), (veroud.) soldaat, voetknecht : het hoofdwapen der landsknechten was
de piek, ofschoon tegen het einde der 16de eeuw de
helft reeds van vuurwapenen was voorzien.

LANDSLAG, o. (-en), (Zuidra.) karreweg door de
akkers ten gebruik van den landbouwer. LANDSLAK, v. (-ken), op het land levende slak
(stg llommatrop hora) .

LANDSLASTEN, m. mv. belastingen in een land;

...LIED, o. (-eren), (veroud.) volkslied : hij blijft
op God vertrouwen en heft het landslied aan, 't Wilhelmus van Nassouwen; ...SMAAK, m. bijzondere
smaak, in een land heerschende; aardachtige,
grondige smaak.
LANDSMAN, m. (...lieden, ...lui), landgenoot;
...MUNT, v. (-en), in het land zelf geslagen en
daar gangbaar.
LANDSOLDAAT, m. (...daten), landmilicien.
LANDSRECHT, o. (-en), rechten, gewoonten
van een land; ...RECHTELIJK, bn. volgens het
landsrecht.
LANDSSCHRIJVER, m. (-s), landschapsschrij ver; ...SPRAAK, v., ...TAAL, v. taal des lands,
tongval.
LANDSTAD, v. (...steden), stad, op verren afstand van de zee gelegen; provinciestad.
LANDSTELLEN, o. (veend.) de kanten van het
land vierkant maken, uitgezakte kanten enz.
ophoogen en gelijkmaken, ten einde daarop het ,
veenslijk te kunnen uitspreiden.
LANDSTORM. m . (in tijden van nood) algemeene
wapening van alle burgers, tot zekeren leeftijd, hier
te lande tot het 40ste jaar; ...STREEK, v. (...streken), uitgestrektheid land.
LANDSVERDEDIGING, v. het verdedigen van
het land; ...VERDEDIGER, m. (-s), soldaat;
...VERGADERING, v. (-en), zie landdag; ...VORST,
m. (-en), landsheer; ...VORSTIN, v. (-nen),
...VROUWE, v. (-n), souvereine vorstin; de echtgenoote van een souveiein vorst; ...ZAAK, v.
(...zaken), eene zaak, die het geheele land betreft.
LANDTEEKENS, o. mv. molens, torens, vlaggestokken als gidsen voor den zeeman om Bene reede,
haven of rivier binnen te loopen; ...TONG, v. (-en),
smalle strook land, die in zee uitsteekt; ...TORPEDO, v (-'s), vijandelijke mijn.
LANDTREDEN, o. (veend.) met langwerpig
vierkante borden het land gelijk treden, om te
voorkomen dat de dikte van het veenslijk ongelijk is.
LANDTROEPEN, m. mv. troepen te lande.
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LANDVERBETERING, v. verbetering van den
grond voor den landbouw.
LANDVERBLIJF, o. het vertoeven op het land;
woning op het land.
LANDVERKENNING, v. (-en), (zeees.) onderzoek
naar de gesteldheid der kust; ...VERHUISSTER,
v. (-s); ...VERHUIZER, m. (-s), zij of hij, die
naar een vreemd land trekt; ...VERHUIZING, v.
(-en), het met have en goed verlaten van het vaderland, met het doel om' zich in andere, meestal
overzeesche gewesten te vestigen; ...VERLIES, o.;
...VERMAAK, o. (...maken), uitspanning op het
platteland; ...VERRAAD, o. ontrouw tegen zijn
land; ...VERRADER, m. (-s).
LANDVEST, v. (-en), (waterbouwk.) zoogenaamde
intangen, achterwaarts gerichte ankers der beschoeiingspalen; zij vinden steun in ankerpalen of in
gegoten ijzeren ankerplaten.
LANDVLUCHTIG, bn. uit zijn lah.d ontvlucht,
uitgeweken. LANDVLUCHTIGHEID, v.
LANDVLUIS, v. (plantk.) duist; ...VOLK, o.
plattelandsbewoners; ...VOOGD, m. (-en), bestuurder-, beheerder van een land, voor en namens den
souverein : stadhouder, onderkoning, gouverneurgeneraal, gouverneur enz.; ...VOOGDES, v. (-sen)
gouvernante; (ook) vrouw van den GouverneurGeneraal; ...VOOGDIJ, v. de waardigheid van
landvoogd; ...VROUW, v. (-en), eigenares van eene
pachthoeve enz.; vrouw van een landheer;
...VRUCHT, v. (-en), vrucht die een land oplevert;
aardvrucht (in tegenstelling van boomvrucht);
opbrengst van een land.
LANDWAARTS, bw. naar het (vaste) land toe,
in de richting van de kust naar het land : landwaarts stevenen; landwaarts in, m eer diep in het
land ; deze stad is landwaarts in gelegen.
LANDWEER, v. (...weren), verdediging van
het land tegen vijanden of tegen het water; dam,
dijk; --- inz. deel van het leger, ter plaatselijke
verdediging ; tot de landweer behooren zij die een
verlengden militiediensttijd moeten volbrengen;
na 8-jarigen diensttijd gaat men tot de landweer
over om daar nog 7 jaar te dienen.

LANDWEERAFDEELING, v. (-en), deze zijn
bestemd tot versterking van het leger; ...DEPOT,
0. (-s), deze dienen tot aanvulling der landweerafdeelingen; ...DISTRICT, o. (-en), het Rijk is
verdeeld in 48 landweerdistricten; ...KADER, o.
(-s); ..MAN, m. (-nen); ...OEFENING, v. (-en);
...OFFICIER, m. (-en); ...STELSEL, o. (-5),
reservestelsel of stelsel van verlofgangers die eene
afzonderlijke organisatie bezitten; ...WET, v. wet
van 24 Juni 1900 tot regeling van de landweer
en van de opheffing der schutterijen.
LANDWEG, m. (-en), groote weg, openbare weg;
weg over land en niet over zee : de landweg naar
Indië; ...WERK, o. landbouwersbedrijf; ...WIJN,
m. (mv. -en in de beteekenis van soorten van landwijn), wijn, die in het land zelf wordt gekweekt,
inz. de lichtere, mindere soorten; ...WIND, m.
(-en), wind, die van het land naar de zee waait;
...WINNING, v. (-en), verovering; opbrengst van
landerijen; het verkrijgen van land door indijking
enz.; ...WORDING ; v. aanwas aan de oevers eener
rivier; ...ZAAT, m. (...zaten), ...ZATE, v. (-n),
inwoner, inwoonster van een land, inboorling;
...ZICHT, o. uitzicht op het land, op landerijen;
(neet.) het land juist even kunnen zien; ...ZIEK,
bn. door heimwee aangetast; ...ZIEKIG, bn. (-er,
st), ontevreden, gemelijk, knorrig; vervelend,
onaangenaam : 't is een landziekig werk; ...ZIEKTE, v. ziekte aan een land bijzonder eigen; (ook)
ziekte die het geheele land teistert, epidemie;
(ook) heimwee; ...ZIJDE, v. de naar het land
gekeerde zijde.
LANG, bn. bits. zich in de lengte uitstrekkend,
zekere uitgestrektheid in de lengte hebbende :
deze stokken zijn even leng; hij viel zoo lang als hij
was op den grond; — (met aangeving eener maat
in den accusatief) de kamer is zes el lang, — (fig.)
het is zoo lang als (het) breed (is), 't maakt geen

verschil; — eene betrekkelijk groote uitgestrektheid
in de lengte hebbende, in tegenstelling rr et kort :

een lange stok; een lang touw; eene lange rij; —
(fig.) koningen hebben lange armen, hunne macht

reikt ver; --- hij heeft lange armen, hij heeft veel
macht; - met lange tanden eten, niet met lust,
niet met smaak eten; — op den langen weg, op
den duur, mettertijd; — de lange weg maakt een
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moeden man, duurt eene ziekte lang, dan raakt de
zieke eindelijk uitgeput ; — iets op de lange baan
schuiven, eene zaak slepende houden, uitstellen; —
't is een werk van langen asem, dat lang duw t; —
met een lang gezicht staan, verlegenheid toonera; —
met een lang gezicht iets doen, met tegenzin ; —
een lang gezicht zetten, verbluft staan, niet weten

te antwoorden; — (van personen) lang van gestalte :
eene lange vrouw; de tamboer-majoor was een zeer
lange kerel. — lange sleep, van eene japon ; vandaar (Zuidn.) die het lang heeft, laat het lang
hangen, wie veel bezit of wint, mag er naar
leven, veel verteren ; — (Zuidn.) het lange koordje
hebben, voordeel heb ben; het lang(st)e koordje trekken,

tot het laatste oogenblik wachten ; (ook) lang
leven ; -- een lange .Ian, een hooge toren ; lange
pijp, Goudsche pijp met langen steel ; -- lange
lijs, Chineesch porselein, inz. theekopjes met
lange smalle vi ouwefiguren ; — lange turf, uit
het hoogveen gestoken ; — langdradig : eene lange
redevoering; lang van stijl of stof zijn; — langer
dan gewoonlijk : hik droeg lang haar; zij had een
langen hals; -- (fig.) zij heeft eene lange tong, zij
babbelt te veel, (ook) babbelt over, brengt aan;
(ook) 't is eene kwaadspreekster; — hij heeft lange
vingers, hij is diefa htig; -(van tijd) lang durende : de dagen worden lang;
wij hebben morgen den langsten dag; — de tijd valt
mij lang, ik verveel mij; — (bw.) langen tijd, geruimen tijd : het is lang geleden, lang na mijn vertrek;
hoe lang duurde die oorlog I; tien jaren Zang; — hij
maakte het niet lang, hij brak spoedig af, hij vertrok
spoedig, enz.; — hij zal het niet lang meer maken,
zal spoedig sterven; — lang niet, nog lang niet,
bij lang (lange) niet, op lang (lange) na niet, op
verre na niet, in geenen deele; — veel : ik zag hem
in lange jaren niet; gij zijt in langen tijd (in lang)
niet hier geweest; — het wordt hoe langer, hoe erger,
hoe langer het duurt, hoe erger het wordt; —
speel maar : hoe langer, hoe liever, hoe langer gij
speelt, hoe liever ik bet heb; — hoe langer hoe liever,
volksnaam voor verschillende planten; — het wordt
hoe langer hoe mooier; het vriest niet langer, niet
meer; — (gramm.) lange klinker, volkomen; —
lange lettergrepen, lettergrepen met volkomen

klinkers.
LANGARM, m. en v. (-en), iem. met lange
armen; ...ARMIG, bn. lange armen hebbende;
...BAARD, m. (-en), iem. die een langen baard
heeft; ...BAARDIG, bn. (-er, -st). met een langen
baard; ...BEEN, m. en v. (-en), iem. die lange
beenen heeft; — m. (-en), naam aan den ooievaar
gegeven ; — v. (-en) ; langbeenige bastaardspin,
hooiwagen ; ...BEENIG, bn. (-er, -st), lange
beenen hebbende : langbeenige muggen.
LANGBEKKEN, in. mv. (nat. hist.) eene familie
van strandloopers, die vooral kenbaar zijn aan
hun langen, smallere, zeer teederen bek; cane familie
der tweevleugelige insecten.
LANGBLADIG, ...BLADERIG, ba. (plantk.)
met lange bladeren.
LANGBLOEM, v. (plantk.) de rijzige langbloem,
een zeer goed voedergras : de beemd-langbloem
(festuca elatior), een der uitmuntendste voedergrassen.
LANGBLOEMIG, bn. met lange bloemen.
LANGDRADIG, bn. (-er, -st), uit lange draden
bestaande; (fig.) wijdloopig, vervelend : een langdradig verhaal; eene langdradige redevoering; een
langdradig schrijver. LANGDRADIGHEID, v.

LANGDURIG, bn. bw. (-er, -st), van langen
duur : eene langdurige koude; eene langdurige ziekte.
LANGDURIGHEID, v.
LANGEDIJKER, m. bekende soort van fijne
bloemkool, afkomstig uit den Langedijk.
LANGEN, (langde, heeft gelangd), geven, aangeven, overreiken : och, lang mij even dat . boek;
iem. de hand langen, toesteken.
LANGET, v. (-ten), zekere . mutsenkant van de
geringste soort; —MUTS, v. (-en), muts met zulke
kant.
LANGEVELD, o. (art.) mondstuk : het gedeelte
van een mortier, vanwaar het topperstuk eindigt
tot aan den mond.
LANGGANAN, m. (-s), (Ind.) (Chineesche) leverancier.
LANGGAR, v. (-s), (Ind.) Mohammedaansch
bedehuisje voor eene bevolking die niet rijk genoeg
is om een missigit te onderhouden; koranschool.

LANGGEHOOPT.
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LANGGEHOOPT,
...GEVREESD,
...GEWENSCHT, enz. enz. bn. gedurende langen tijd
gehoopt enz.
LANGGRAS, o. (plantk.) zekere grassoort (avena
elatior); ...HAAR, o. geelhaar, pezen in het vleesch;
m. en v. (...halzen), iem. die een langen
hals heeft; - v. (...halzen), flesch met een langen
hals : geef ons eene langhals, flesch van den besten
wijn; - (gew.) pijlstaart (zekere zwemeend);
(gew.) zekere vroege peer; ...HALZIG, bn. (-er,
-st), met langen hals; ...HAND, m. en v. (-en),
iem. die lange handen heeft; ...HANDIG, bn. (-er,
-st), lange handen hebbende; ...HANDIGHEID,
v.; ...HARIG, bn. (-er, -st), met lange haren; (very.)
langharige kwast.
LANGHEID, v. het lang zijn, lengte.
LANGHOOFDIG, bn. met een lang hoofd;

...HOORNIG, bn. (-er, -st), met lange horens;
de langhoornige dennenboktor (acanthocinus aedilis)
heeft horens die 5 maal zoo lang als het geheele
lichaam zijn (bij de mannetjes).
LANGHUIS, o. (...zen), langschip; ...JARIG,
bn. veeljarig : eene langjarige ondervinding; ...KIN,
m. en v. (-nen), iem. die eene lange kin heeft.
LANGKWAST, m. (-en), (very.) houten stok
met een gat bovenin voor den steel van een verfkwast, om die plaatsen te verven, waar men anders
niet bij kan.
LANGLENDEN, (-s), ...LIJF, (...lijven), m. en v.
lang en dun, schraal mensch ; ...LEVEND, bn.
wat langen tijd leeft; ...LEVENDHEID, v.;
...LIJVIG, bn. een lang lijf hebbende; ...LIP, m.
en v. (-pen), iem., die lange lippen heeft; ...LOBBIG, bn. (plantk.) met lange lobben; ...LOOPEND, bn. wat lang loopt : langloopende nota's
uitgeven; ...MUIL, m. en v. (-en), langlip; ...NAT,
o. waterige saus, aangelengd vleeschnat; dunne
soep; ...NEUS, m. en v. (...neuzen), iem. die een
langen neus heeft; ...00R, m. en v. (-en), iem. die
lange ooren heeft; - m. (-en), (fig.) ezel; ...GORIG,
bn. (-er, -st), met lange ooren.
LANGPAPIER, o. wissels die eerst eenige weken
of maanden na de trekking vervallen.
LANGPOOT, m. (-en), eene soort van bastaardspin, hooiwagen; langpootmug; -MUG, v. (-gen),
eene soort van muggen met buitengewoon lange
broze pootera (tipula).
1. LANGS, vz. eene strekking in de lengte aanduidende : bezijden, voorbij : langs de rivier wandelen;

deze weg loopt langs het bosch; (fig.) langs welken
weg I door welk middel I; hier langs, daar langs,
dezen, dien weg op, in deze of die richting; lams
(dicht bij) de kust; - (fig.) hij gaf hem langs (de
ooren) of er van langs, een geducht pak slaag; hij kreeg er (van) langs, kreeg een geducht pak slaag,
(fig.) hij werd doorgehaald; -- 't gaat er zoo wat
langs, het gaat gebrekkig, slordig; - hij komt
er raar langs, moet zich zeer behelpen. [ Langs
vormt met werkw. eene menigte koppelingen als

langsdrijven, langsgaan, langsgooien, langshouden,
enz, waarvan slechts eene enkele opgenomen is].
2. LANGS, bw. langer, in : hoe langs zoo meer;
hoe langs zoo grooter; zoo langs zoo meer, enz.
LANGSCHEEPS, bw. in eene richting evenwijdig
aan de scheepsas : de mast viel langscheeps;
...SCHEEPSCH, bn. : langscheepsche zeilen;
...SCHEDELIG, bn. een langen schedel hebbende;
...SCHEDELÍGEN, m. mv. menschen, bij wie
de lengte en breedte van den schedel vrij wat
verschilt (verhouding 9 : 7).
LANGSCHIP, o. het lange pand eener kerk, in
tegenstelling met het koor, het dwarspand of de
zijschepen; ook LANGHUIS.
LANGSDENNEN, v. mv. (scheepsb.) leggers eener
helling; ...HOUT, o. hout volgens de lengtedoorsnede; ...HOUTEN, o. mv. (scheepsb.) langsdennen.
LANGSDRAGER, m. (-s), balk die in de lengte
draagt : stalen langsdragers eereer spoorbrug.
LANGSGAAN, (ging langs, is langsgegaan), voorbij
iem. of iets gaan : hij ging daar juist langs.
LANGSLAPER, m., ...SLAAPSTER, v. (-s),
die lang slaapt, 's morgens laat opstaat.
LANGSLIGGER, m. (-5), balk of tegenrail langs
de gewone rails, b. v. bij overwegen eener spoorlijn,
langs de rails eener trambaan in de stad; in de lengte
liggende balk of drager.
LANGSLOOPEN, (liep langs, heeft en is langsgeloopen), voorbij iem. of iets loopera.
LANGSNAVEL, m. (-s), langbek; ...SNAVELI-
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GEN, m. mv. eene soort van vogels met langen
snavel; ...SNUITKEVER, m. (-s), keversoort met
langen rolronden snuit (rhynchaenides); ...SPRIE TEN, m. mv. eene soort van insecten; ...SPRIE
TIG, bn. (nat. hist.) met lange sprieten : lang-

sprietige insecten.
LANGSRIJDEN, (reed langs, heeft en" is langsgereden), voorbij iem. of iets rijden.
LANGST, bn. (overtreffende trap van lang); op
zijn langst, bw. uitdr. : uiterlijk : het kan op zijn
langst eene maand duren.
LANGSTAART, m. (-en), (nat. hist.) zoogdieren
of vogels met lange staarten; ook de naam van eene
soort van schapen; Surinaam.sche aal; - (Ind.)
scheldnaam voor de Chineezen (vóór 1912). LANGSTAARTJE, o. (-s), eene soort van mees, gewoonlijk
staartmees geheeten (acredula candata), 6 9 cM.
lang.
LANGSTAARTEEND, v. (-en), eene soort van
eenden (dafila) met slanken romp, buitengewoon
langen hals, smallen zwak gewelfden snavel en
langen staart; inz. de pijlstaarteend.
LANGSTAARTIG, bn. met langen staart : langstaartige dieren; ...STIJLIG, bn. (-er, -st), langdradig (van stijl); ...STIJLIGHEID, v.
LANGSTLEVEND, bn. het langst levend; ...LE VENDE, m. en v. (-n), die het langst leeft :

testamenten op den langstlevende.
LANGSVAREN, (voer langs, heeft en is langsgevaren), voorbij iem. of iets varen.
LANGSZALINGS, v. mv. (zeew.) eiken dwarsbalken, twee in getal, aan weerskanten op de ooren
der benedenmasten en op de hommers der topmasten geplaatst.
LANGTAND, m. en v. (-en), iem. die lange
tanden heeft; iem. die met lange tanden eet; lekkerbek, kieskauwer; ...TONG, m. en v. (-en), iem. die
eene lange tong heeft, veel babbelt, kwaadspreekt;
...TONGIG, bn. (-er, -st), babbelachtig, kwaadsprekend.
LANGUIT, bw. in de lengte, zoo lang als iets is :
hij lag languit op den grond.
LANGVINNIG, bn. met lange vinnen;
GELIG, bn. met lange vleugels; ...VOER, o. hooi
en stroo, in tegenat. met kortvoer; ...VOET, m. en v.
(-en), iem. met een langen voet; ...VOETIG, bn.
met lange voeten; ...WAGEN, m. (-s), verbindingsstuk (van het voor- en achterstel) van een wagen.
LANGWERPIG, bn. bw. (-er, -st), een langen vorm
hebbende : een langwerpig vierkant; langwerpig
rond, ovaal; (plantk.) drie- tot viermaal zoo lang
als breed. LANGWERPIGHEID, v.
LANGWIJLIG, bn. bw. (-er, -st), langdradig,
vervelend, wijdloopig. LANGWIJLIGHEID, v.
LANGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), niet schielijk, traag : dat werk vordert maar langzaam; Zangzaam eten, spreken; - (spr.) langzaam gaat zeker,
wil men zijn doel bereiken, dan moet men niet met
overhaasting te werk gaan ; vandaar : haast u
langzaam. LANGZAAMHEID, v.
LANGZAMERHAND, bw. van lieverlede, allengs,
zachtjes aan.
LANGZICHT, o. (kooph.) wissel op langzicht,
die eerst .2, 3 of 4 maanden na vertoon betaald
w ordt.
1. LANING, v. (-en), (scheepst.) planken brug,
overloop; deel van de kruitkamer; (gew.) de onderlagen in eene bedstede.
2. IIANING, v. (-en), (gew. en Z.-A.) laan; heining.
LANKMOEDIG, bn. (-er, -st), LANKMOEDIGLIJK, bw. zeer geduldig, toegevend, veel kunnende
verdragen (alvorens toornig te worden) : de liefde
is lankmoedig, zij is goedertieren. LANKMOEDIGHEID, v.
LANOLINE, v. way et ; (gen.) eene lichtgele
zalf van 75 deelen wolvet en 25 deelen water.
LANOLINEZALF', v. (gew.) mengsel van 60
deelen lanoli ne en 440 deelen gele vaseline.
1. LANS, m. en v. (-en), (veroud., gew.) vriend,
vriendin, kameraad.
2. LANS, v. (-en), spies, speer (zeker wapen ) :
de lans vellen, laten zakken ; eene lans met iem.
breken, (eig.) tegen iem. strijden (in het steekspel),
(thans fig.) een vraagstuk polemisch met iem.
uitvechten; eene lans voor iem. of iets breken, iem.
(iets) verdedigen, ten goede van hem (er van)
spreken. LANSJE, o. (-s).
LANSIER, m. (-s), met eene lans gewapende
ruiter.

LAP.

LANSKENET.
LANSKENET, o. naam van een oud kaartspel.
LANSKNECHT, m. (-en), soldaat te voet, met
eene lans gewapend.
LANSKOPSLANG, v. (-en), eene zeer gevaarlijke
slang, de Amerikaansche hartkopadder (trimeresurus lanceolatus), zij wordt 2 M. lang.
LANSPESAAT, m. (...saten), (veroud.) vicekorporaal.
LANSRUITER, m. (-s), zie lansier; ...SCHACHT,
v. (-en), steel eener lans; ...SLANG, v. (-en), (nat.
bist.) eene zeer vergiftige slang, die vooral de suikerplantages der Antillen bewoont (trigonocephalus);
...STEEK, m. (...steken), ...STOOT, m. (...stooten); ...VISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) een
visch ; die de Middellandsche Zee bewoont (chaetodon
lanceola tus ); ...WORP, m.
LANTAARN, v. (-en), LANTAREN, v. (-s),
zeker toestel met doorschijnende wanden, waarin
een licht wordt geplaatst, om het uitdoo yen daarvan door wind enz. te voorkomen of het brandgevaar
te verminderen : als ge in de schuur wilt gaan, moet
ge de lantaarn nemen; - straat-, gaslantaarn : de
lantarens worden hier om elf uur 's avonds uitgedaan;
- (spr.) Bene, groote lantaren en weinig (of zonder)
licht, een groot hoofd met niet veel verstand; (ook)
hij schijnt uitwendig veel te zijn, doch is inwendig
zwak; (ook) gij staat mij in het licht; •-- aat zul
je met een lantaarntje moeten zoeken, dat is moeilijk
te vinden, zeer zeldzaam; - (gew.) met de lantaarn
aan den dissel vertrekken, met de noorderzon vertrekken, in stilte weggaan ; - (geut .) hij heeft
oogen als lantaarns, groote, fonkelende oogen ; (gew.) hij geeft hem van de lantaarn, hij loopt
hard. ; (bouwk.) glazen kap op het dak van een huis,
in ie zoldering boven de trap, in het dek van een
schip waardoor datgene wat er onder ligt, van
boven daglicht krijgt; - torenvormige bouw,
gewoonlijk op een koepeldak, veelal open aan de
zijden; - (molenm.) schijfloop, zie aldaar. LANTAARNTJE, LANTARENTJE, o. (-s).
LANTAARNAANSTEKER, m . (-s), man die
belast is met het aansteken der straatlantarens;
...AUTOMAAT, m. (-en), automatisch toestel voor
het aansteken van etraatlantaarns; ...DOP, m.
(-pen), dop met drie openingen, bij de diamantsnijmachine in gebruik.
LANTAARNDRAGER, m. (-s), die een lantaarn
voor iem. uitdraagt: -- (nat. hist.), zeker halfvleugelig insect in Suriname (fulgora laternaria),
met eene inwendige holle opzwelling van den kop,
die volgens vroegere waarnemers in 't donker licht
zou verspreiden; hij wordt 70 mM lang; de Chineesche lantaarndrager (fulgora caiulelaria), een
dergelijk insect in China 30 mM. lang, waarvan
de kop zoo lang is als het overige lichaam.
LANTAARNGAT, o. (-en), (scheepst.) hok
achter de kruitkamer; ...GELD, o. (eert.) belasting
voor liet onderhoud der straatlantaarns; ...GLAS,
o. (...glazen), glas in eene lantaarn; ...IJZER,
o. (-s), (scheepst.) ijzeren arm van de marslantaarn; ...KLEED, o. (-en), (scheepst.) dekkleed
voor de lantaarns; ...LAMP, v. (-en); ...LICHT, o.;
...ONTSTEKER, m. (-s), ...OPSTEKER, m. (-s),
lantaarnaansteker.
LANTAARNPAAL, m. (...palen), paal, waaraan of waarop de lantaarn is vastgehecht; (spr.) hij zit, loopt zoo recht alsof hij een lantaarnpaal heeft ingeslikt, stijf rechtop; hik kent geen
letter zoo groot als een lantaarnpaal, hij kan totaal
niet lezen.
LANTAARNPLAATJE, o. (-s), plaatje voor eene
projectielantaarn.
LANTAARNRAD, o. (-eren), (molenm.) zie
lantaarn; ...RUIT, v. (-en); ...STOEL, m. (-en),
gedeelte waarin of waarop eene straatlantaarn
rust; ...TOUW, o. (-en), waaraan eene lantaarn
hangt; ...UITHOUDER, m. (-s), (scheepst.) lantaarnijzer: ...VULLER, m. (-s), die de lampen
in de lantarens vult, lantarenopsteker; ...VUUR ,
o. (...vuren), (zeew,) lantaarn aan den mond van
eene haven geplaatst om binnenkomende schepen
dien mond aan te wijzen; ...ZETTER, m. (-s),
die met het plaatsen en ontsteken der stoklantarens,
der smeerpotten belast is.
LANTE, v. (-n), (Zuidn.) lamp voor raapolie,
met eene tuit waardoor de pit is gestoken ; glaasje waarin een waspit je op raapolie drijft,
nz. als illumineerglaasjc.

1. LANTEREN, (lanterde. heeft gelanterd), zijn
tijd verbeuzelen, leegloopen.
2. LANTEREN, (lanterde, heeft gelanterd), (gew.)het lanterluspel spelen.
LANTERFANT, m. (-en), straatslijper, leeglooper.
LANTERFANTEN, (lanterfantte, heeft gelanterfant), zijn tijd verbeuzelen, leegloopen, straatslijpen : hoe kunt gij het toch uithouden, zoo den
ganschen dag te lanterfanten !

LANTERFANTERIJ, v. (-en), het leegloopen.
LANTERLU, o. zeker kaartspel; vijf kaarten van
dezelfde kleur in het pamphilusspel : een kaartspel,
waarin klaverenboer dezen naam draagt en bijzondere voorrechten heeft.
LANTERLUIEN, (lanteiluide, heeft gelanterluid), .
het lanterluspel spelen; - (gew.) kletspraatjes
verkoopen.
LANTERSCHE, v. (-n), (gew.) landvrouw (die
eene boerderij in pacht heeft).
LANTHANIUM, o. zeker metaal, in 1839 door Mosander ontdekt, met een s. g. van 6,16.
LANTIERBOOM, ...PAAL, m. Zie LATIER.
LAODICEËR, m. (-s), bewoner van de stad Laodicea in Klein-Azië; (fig.) lauw, onverschillig
mensch zonder opgewektheid of geestdrift, (vgl. .
Openb. III 14-22).

1. LAP, m. (-pen), stuk doek of stof, groot of

klein : een lap voor eene japon; een lapje om den
vinger doen, wanneer men zich gesneden heeft; minachtend voor : afgescheurde lap, flard, vod

de lappen hangen er bij; eene pop van ouwe lappen;
een gezicht van ouwe lappen, een huilerig, leelijk
gezicht; - dat is een nieuwe lap op een oud kleed,
verbetering die beter weggebleven ware, (ook)
nieuwe instelling bij een oud stelsel dat van een
geheel anderen geest getuigt en daardoor nutteloos,
zelfs schadelijk kan zijn; - dat werkt op hem als
een roode lap op een stier, dat maakt hem woedend;
- stuk goed om scheur of gat te dichten of eene
versleten plaats te vervangen : beter een lap dan

een gat; een lap inzetten; - (gew.) we zullen hem een
lap zetten, de zaak eens flink aanpakken; - (gew.)
een zieke een lap zetten, hem voor eenigen tijd,
oplappen; - overgebleven stuk goed : de kleermaker heeft er de lappen bijgedaan; - (in winkels)
opruiming van lappen; - (gew.) kleeding : iem.
achter zijne lappen zitten, hem narijden; iem. bij
de lappen hebben, krijgen, hem bij zijn lurven
hebben, te pakken krijgen; op zijn lappen krijgen,
een pak slaag krijgen; plat of dun stuk van allerlei andere stoffen : .
(van papier) de schilder zat voor een verschen lap
papier; de lappen hangen erbij, van behang gesproken; - een lapje van honderd, van duizend, een
bankbiljet; - (van vleesch) lapjes rundvleesch;
wij eten kalfslappen; - (van vel) hij brandde zich

aan de kachel, dat er een lap vel bleef aanhangen;
- (van leer) een lap op de schoen zetten; achterlappen; (fig.) met iets op de lappen komen, voor
den dag komen; (gew.) op de lappen taan, er op
uitgaan, (Zuidn. .) aan den zwier gaan; op de lappen
zijn, gezond zijn; weer op de lappen wijn. van eene
ziekte hersteld zijn, weer op de been zijn; - een
leeren lap, een lap van zeemleer; - (van grond)

een aardige lap tuin; hij heeft nog een lap grond
bij zijn huis; een voce lap grond; - (sport, bij
fietswedstrijden) baanronde ; - (in houtzagerijen)

lappen waarvan de ribben gezaagd worden; (in den scheepsbouw) dunne plank op een balk
of spant; - (zeet.) alle lappen bijhebben, alle zeilen;
de lappen bergen; onder de lappen zijn, onder zeil
wezen; - den wind vlak voor het lapje hebben, het
recht voor den wind hebben; (ook fig.) het gaat
hem voor 't lapje, het gaat hem voorspoedig; (in den effectenhandel) schuldbekentenis die niet
groot genoeg is om daarvoor een certificaat met
coupons af te geven; het hangende oor van sommige hondenrassen;
(diev.) oor, in 't algemeen gezegd; - (ontl.) kwab
van de long. LAPJE, o. (-s).
2. LAP, tw. (Zuidn.) uitroep ter nabootsing van
het geluid door een klap veroorzaakt.
3. LAP, m. en v. (-pen), (gew.) klap, slag : iem.

een 'ap om de ooren geven; - dat is twee vliegen
in één lap, twee oogmerken tegelijk bereiken; hij legt er dadelijk de lap op, hij slaat maar dadelijk.

4. LAP, m. (-pen), slappe vent, sukkel, lammeling,
vgl. zuiplap; dronken lappen, dronken kerels; (Zuidn.) getrouwde lap, minachtend gezegd van

LAP.

1020

een getrouwd man; - iem. voor het lapje houden,
voor den gek houden.
5. LAP, m. (-pen), iem. uit Lapland.
LAPEL, v. (-len), (aan jassen en mantels) gedeelte aan de voorzijde dat naar den schouder is
omgevouwen en een geheel met den omgeslagen
kraag maakt.
LAPGELD, o. loon voor het lappen.
LAPIDAIR, bn.; k pidairschrift, in steen gehouwen letters; - lapidairstijl, korte en kernachtige
stijl der geschriften.
LAPIDATIE, v. steeniging.
LAPIS, m. steen; lapis causticus, potasch; lapis infernalis, helsche steen, salpeterzuur zilveroxyde; - lapis lazuli, lazuursteen; --- lapis philosophorum, steen der wijzen.
LAPKAST, v. (-en), ...KIST, v. (-en), ...MAND,
v. (-en), zie LAPPENKAST enz.
LAPLANDER, m. (-s), bewoner van Lapland,
Lap; - (vog.) de ijsgors (calcarius lapponicus); (gew.) schelm, bedrieger.
LAPNAALD, v. (-en), naald, waarmede men lapt.
1. LAPPEN, (lapte, heeft gelapt), een of meer
lappen in of op iets zetten, iets verstellen : een
kleed toppen; schoenen lappen; ketels lappen; den
aleer lappen; hemden lappen; - (zegsw ) de broek
lappen en 't geren toegeven, iem. een dienst bewijzen,

met opoffering van tijd en geld; -- knoeierig, naaien,
repareeren, slordig herste ll en : eene oude broek
lappen, wat opknappen; (fig.) iets voor het gat lappen, haastig en slordig afwerken ; - (zeees .) kalfaten (een schip); - geld bijeenbrengen om samen
iets te koopen, inz. sterken drank; - (kaartsp.)
bij het jassen eene hooge telkaart (tien of aas)
opzettelijk bijleggen; - in orde brengen, klaarspelen, opknappen : dat lap jij hem niet, dat speelt
gij nooit klaar; de t heb je 'm gauw gelapt, in orde
getracht, gemaakt, gedaan; - zij zullen (hem)
dat netjes lappen, zij zullen dat knapjes verrichten,
doen;
wie heeft mij dat gelapt I wie heeft mij die
poets gebakken, die kool gestoofd ?; -- glazen lappen, zeemen, met een zeemlap schoonmaken ; (sport, bij fietswedstrijden) iem. lappen, hem op
de baan voorkomen.
2. LAPPEN, (lapte, heeft gelapt', klappeil geven,
slaan; --- drank of eten naar binnen lappen, naar
binnen slaan, haastig drinken of eten; - alles
door de keel lappen, al zijn geld in sterken drank
verkwisten; - zijn goed door de billen lappen, opteren; -- iets in den kraag (hals) lappen, uitdrinken;
-- alles in zijn gat (keelgat) lappen, alles opruimen; iem. den degen door het lijf lappen (stootgin);
hij lapt er maar alles uit, dat voor hem komt, hij zegt,
wat hem in de gedachte komt, of 't past of niet;
,dat lap ik aan mijn laars, daar geef ik niet om,
daar stoor ik mij niet aan. LAPPING, v. het
lappen, het verstellen.
LAPPENDAG, m. (-en), dag, waarop in de manufactuurwinkels overgebleven lappen van stukken
stof verkocht worden; ...DEKEN, v. (-s), uit verschillende lappen samengesteld; (fig.) bont, onsamenhangend geheel; ...DIEF, m. (...dieven), een
kleermaker die overgeschoten stukken voor zich
behoudt; ...KAST, v. ( en), gene kast om lappen
te bewaren; ...KIST, v. ( en), eene kist waarin
men lappen bewaart; ...MAND, v. (-en), mand
waarin men de lappen bergt; - (spr.) in de lappenmand gijn , een weinig ongesteld zijn; ...MARKT,
v. (-en), voddenmarkt; ...MOS, o. (plantk.) longkruid; ...VENT, rn. man'3facturier; ...VOGEL,
m. (-s), (nat. hist.) zekere vogel op Nieuw-Holland,
met twee vliezige baardlappen gelijk de hanen
(glaucopes).

1. LAPPER, m. (-s), iem. die lapt, inz. schoenlapper. LAPSTER, v. (-s).
2. LAPPER, m. (-s), gew. naam voor de kleinste
soort van snip, ook bokje geheeten (limnocryptes
gallinula).
LAPPERIJ, v. (-en); mijne schoenen, laarzen enz.
7noeten naar de lapperij, naar den schoenlapper,

moeten gelapt worden.
LAPPERSHUISJE, o. (-s), pothuis van een schoenlapper.
LAPSNIJDER, m. (-s), kleermaker, die geen
nieuw goed maakt.
LAPSUS, m. fout. vergissing; lapsus calami,
.schrijffout; lapsus linguae, onbedacht w oord;
lapsus memoriae, iets dat aan het geheugen ontschoten is.
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LAPWERK, o. lapperij; gelapte kleedingstukken;
(fig.) slecht werk, knoeiwerk; ...WOORD, o. (-en),
(lett. en dicht.) stopwoord.
LAPZALF, v. middeltje om iem. wat op te
lappen. kwakzalversmiddeltje.
LAPZALVEN, (lapzalfde, heeft gelapzalfd), kwakzalven, iem. niet goed heelkundig behandelen; (fig.) bewimpelen, vergoelijken ; ruw kalfaten
(een schip); - (zeew.) scheepstuig nazien en teren.
LAPZALVING, v. het lapzalven.
LAPZALVER, m. (-s), kwakzalver; verachtelijk
persoon; ...ZALVERIJ, v. (-en), kwakzalverij.
LARDEEREN, (lardeerde, heeft gelardeerd),
dunne reepjes spek er in steken, (vleeseb), met
reepjes spek opvullen; (fig.) eene ioed gelardeerde
(goed gespekte, gevulde) beurs. LARDEERING, v.
het lardeeren_
LARDEERPRIEM, m. (-en), werktuig, waarm ede men vleesch lardeert.
LARDEERSEL, o. (-s), spek, dat tot lardeeren
dient.
LARDEERSPE K, o. lardeersel.
LAREN, m. mv. huisgoden der Romeinen.
LARGHETTO, bw. (muz.) eenigszin s langzaam.
LARGO, bw. (muz.) de eerste of langzaamste
der vijf voornaamste graden van beweging; ernstig,
deftig, breed, langzaam, edel. vast. nadrukkelijk
voor te dragen.
LARIE, v. (veroud.) ijdele snapster; --- (thans)
beuzeling, zotteklap : allemaal larie, ik geloof er
niets van; (spr.) het is lonie met vocht, het is dronkenmansgekheid; - slappe koffie of thee.
L.ARIEFARIE, o. zottepraat, kletspraat.
LARIEMOER, v. (-s, -en), (gew.) kakelaarster.
LARIËN, (lariede, heeft gelaried), (veroud )
babbelen, kletsen
LARIESTER, v. (-s), lariemoer, kletskous, babbelaarster.
LARIKS, LARIKSBOOM, m. (-en), een boom, tot
de familie der kegeldragenden behoorende, die de
felle koude der noordpoolstreken wederstaat en
die de Venetiaansche of gewone terpentijn oplevert
(larix decidua).

LARIKSHARS, o. v.; ...HOUT, o hout van den
lariks; ...KEGEL, m. (-s), vruchtkegel van den
lariks; ...ZWA:11, eene zwamsoort, die op lariksboomen groeit.
LARMIER, to. (-en). (veroud.), (bouwk.) gootlijst.

LARMOYANT, bn. jammerend, `veenend, in
tranen sm eltend.
LARONG, m. (-s), (Ind.) gevleugelde witte mier.
LARP, v. (-en), (w. g.) zweep, geesel, roede; slag,
klap, oorvijg ; (gew.) dikke snee brood of
vleesch.
LARPEN, (larpte, heeft gelarpt), (gew.) eene wijze
van dorschen, waarbij alle vlegels tegelijk op den
grond komen.
LARVE, v. (-n), (nat. hist.) bij dieren met gedaanteverwisseling de vorm, dien het dier heeft
van het ei totdat het geheel met het moederdier
overeenkomt : larve van een. kikvorsch; - bij insecten meer bepaald die m askers, welke alleen borstpooten, in geen geval achterlijfspooten, bezitten
de larve van den meikever wordt ook engerling genoemd .

LARYNGITIS, v. (gew.) ontsteking van het
strottenhoofd.
LARYNGOSCOOP. m. (...scopen), keelspiegel.
LARYNX, m. (-en), (ontl.) strottenhoofd.
LAS, v. (-sen), middelgroote tong, grooter dan
baktong (vischsoort).
LASCH, v. (lasschen), (w. g.) lies (deel van het
menschclijk lichaam); - vereeniging van twee of
meer in dezelfde richting loopende stukken zoo,
dat hunne breedte en dikte onveranderd blijft;
samenvoeging (bij smeden enz.); (bouwk.) houtverbinding; (timm.) dekstuk; - (kuip.) keep
in een hoepel, waarin eene andere inkeping wordt
gevoegd om den hoepel te sluiten. LASCH JE, o. (-s).
LASCHBAND, m. (-en), (timm.) ijzeren band
waarmede gelaschte stukken hout tot meerdere
stevigheid worden omgeven; ...BOUT, m. (-en),
bout dienende om te lasschen; ...HAAK, m. (...haken), (scheepsb.) borghaak; ...IJZER, o. (-s),
(scheepsb.) eene soort van dubbele spijkers, voor
de dekverbindingen in gebruik; ...MES, o. (-sen),
kuipersgereedschap, keepmes; ...NAAD, m. (...naden), paad die door een lasch ontstaat; ...NAGEL,
m. (-s), spijker.
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LASCIEF, bn bw. (...ver, -st), wulpsch, geil,
ontuchtig, onkuisch.
LASKAR, LASKAAR, m. (..:karen), EngelschIndische matroos; de Laskaren, Engelsch-Indische
troepen op Ceylon en in Hongkong.
LASSCHEN, (laschte, heeft gelascht), eene lasch
inzetten : een balk, ijzer lasschep; samen-, ineen-,=
bijeenvoegen : zinnen aan elkander lasschen; (kuip.)
van lasschen (kepen) voorzien (een hoepel). LASSCHING, v. (-en), het lasschen, naad of teeken
eener lasch.
LASSO, v. (-'s), werpkoord met strik : vee met
eene lasso vangen.
1. LAST, m. (-en), zwaar voorwerp, vracht,
zwaarte: de lastdieren dienen om lasten te dragen; hij
bezweek haast onder den last, dien men hem had opgelegd; deze kolommen zijn te zwak, om den last van zulk
een gebouw te dragen; -- inz. lading van een schip,
scheepslading : last innemen, laden ;. last lichten,
lossen; las breken, een gedeelte der lading lossen; —
(nat.) eene der krachten, die op een hefboom
werken, in tegenst. met macht; —
(fig.) iets moeilijks dat men te verrichten heeft,
iets waardoor men gekweld of geplaagd wordt,
moeilijkheid, druk, nood, verlegenheid : de arbeid
is hem eerder een last dan een genot; — • dit komt te
zijnen laste, daarvoor moet hij zorgen; — de last
der jaren; — hij gaat gebukt onder den last der zorgen;
-- (spr.) Holland is in last, er is groote nood; —
de stad is in last; — (Zuidui.) last verkoopen, lastig,
moeilijk zijn; — last lijden, kosten, bezwaren, moeilijkheden ondervinden, verliezen ondergaan; — dit
zou kunnen last lijden, dit zou bedenkelijke gevolgen kunnen hebben; -- dat lijdt geen last, heeft
geen haast ; — (spr.) een goed begin heeft een goed
behagen, maar het eindje zal den last dragen, de
uitkomst eener onderneming, het einde (eener zaak)
zal allesbehalve aangenaam zijn, hoe gunstig
alles zich in den beginne ook liet aanzien; — oezwaring, beschuldiging : iem. iets ten laste leggen,
hem van iets beschuldigen; ik weet niets te zijnen
laste te zeggen; -- overlast, hinder : zijne kinderen
veroorzeken hem veel last; hij heeft daar veel last
van de muizen; hij is iedereen tot last; — die de
lusten heeft, moet ook de lasten dragen; —
belasting: in de gemeente-lasten bijdragen; de gronden andere lasten komen voor rekening von den kooper;
lusten en lasten, inkomsten en uitgaven; —
opdracht, bevel, gebod : iem. last geven tot iets;
ik heb in last u hiervan te verwittigen, mij is opgedragen; -- zich yam zijn last kwijten, zijn opdracht
volbrengen; — ik heb 70o hoog geen last, zoo ver
gaat mijn opdracht niet, (ook) zulk eene uitgave
Te oorloven mijne middelen mij niet.
2. LAST, o. (-en), inhoudsmaat voor droge waren
30 HL (oudtijds : _= 36 zakken of 27 mud); —
benaming van het gewicht, waarbij de grootte en
het draagvermogen van een schip berekend worden
(= 2 scheepston of 2 MO.; 2000 KG.) ; — een last
haring, veertien ton = 17 kantjes.
3. LAST, _ m. (-en), (Zuidn.) lastpost, lastig,
moeilijk mensch.
LASTAGE, v. laad- of losplaats van goederen
in of uit schepen; werf; scheepstimmerwerf.
LASTARM, In. (-en), (nat.) arm waaraan de
last werkt (bij hefboomen).
LASTAUTO, m. (-'s), auto ingericht tot het
vervoer van zwaan lasten.
LASTBALK, m. (-en), (zeew.), (veroud.) lastdrager; ...BEEST, ...DIER, o (-en), beest (kameel, ezel enz.), bestemd tot het dragen van lasten.
LASTBRIEF, m. (...brieven), bevelschrift.
L•ASTDRAGEND, bn. lasten dragend : lastdragende dieren, laatdieren; — (fig.) een lastdragende
voogd, in tegenst. met een toezienden voogd.
LASTDRAGER, m. (-s). iem. die lasten draagt;
(scheepsb.) balk van het koebrugsdek; (bouwk.)
steun-, schoorzuil.
LASTELOOS, bn. (w. g.) geen last dragende of
hebbende; (fig.) zonder i astructiën.
LASTEN, (lastte, heeft gelast), bevelen, gelasten,
opdragen : lasten en bevelen (gebruikelijke uitdrukking aan het slot van eene wet of een koninklijk
besluit); — een last helpen dragen : in iets lasten.
LASTER, m. eerroof, eerschennis, kwaadsprekerij : iem. gerechtelijk vervolgen wegens laster;
vuige laster.
LASTERAAR, m. (-s, ...raren), LASTERAARSTER, v. (-s), die lastert.
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LASTERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), laster bevattende, eerroovedd : lasterachtige taal.
LASTERBOEL, m. hoop-. troep lasteraars;
...CAMPAGNE, v. (-s), voortgezette toeleg om
Iemand te belasteren, in een ongunstig daglicht
te stellen; ...DAAD, v. ...(daden), snood bedrijf;
...DICHT, 0. (-en), gedicht dat laster bevat.
LASTEREN, (lasterde, heeft gelasterd), iemands
eer of goeden naam schenden, benadeelen door
schandelijke dingen, strijdig met de y aarheid, opzettelijk van hem uit te strooien : hij lastert iedereen; - - God lasteren, door woord of daad Gods
majesteit kwetsen, vloeken. LASTERING, v. (-en),
het lasteren; lasterve oord; lastertaal.
LASTERES, v. (-sen), (w. g.) zij, die lastert.
LASTERIG, bn. (-er, -st), (w. g.) lasterachtig.
LASTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), lasterachtig.
LASTERMOND, m. en v. (-en), kwaadspreker,
kwaadspreekster; ...PEN, v. (-nen), (fig ) pen waarmede later geschreven wordt; ...REDE, v. (-nen),
die laster bevat: ...SCHRIFT, o. (-en), eerroovend
geschrift; ...SMET, v. (-ten), smet, vlek, door den
laster veroorzaakt; ...STUK, o. (-ken), lasterschrift;
...TAAL, v. eerroovende woorden; ...TONG, m.
en v. (-en), lastermond; ...WOORD, a. (-en), lastertaal, lastering.
LASTERZIEK, ba. (-er, -st), geneigd tot kwaadspreken: ...ZUCHT, v. geneigdheid tot kwaadspreken.
LASTEZEL m. (-s), (fig.) hij, op wien men alles
laat afgaan, die al het werk moet verrichten.
LASTGELD, o. zekere belasting, die de schepen
op verschillende plaatsen als hal engeld te betalen
hebben: scheepvaartrecht.
LASTGEVER, m. (-s), die iem. een last geeft,
committant; ...GEEFSTER, v. (-s); ...GEVING,
T. (-en), lastbrief. volmacht; ...HEBBER, m. (-s),
die in last heeft iets te doen, afgevaardigde, mandataris.
LASTIG, bn. bw. (-er, -st), moeilijk, bezwaarlijk :
een lostig examen; dot zal lastig gaan. --- hinderend,
onq.angenaam; vermoeiend; vervelend; -- lastig
vallen, tot last zijn, overlast doen, hinderen; iem.
om iets lustig vallen, gestadig en met aandrang
iets van hem verzoeken; — een lastige gast, rustverstoorder, onruststoker; — een lastig kind, een
kind, dat zijne moeder geen oogenblik rust laat; —
een lastige jongen, die last, moeite veroorzaakt, ins.
door een onhebbelijk gedrag. LASTIGHEID, v.
overlast.
LASTLIJN, v. (-en), (zeew.) lijn, die de grens
van het ladingsvermogen van een schip aangeeft;
...PAARD, o. (-en), paard, dat lasten draagt;
...POORT, v. (- 3n), (zeew ) laadpoort; ...POST,
m. (-en), lastige post; (fig.) een lastig mensch
een lastpost van een jongen; gij zilt een rechte lastpost; ...PUNT, o. (-en), (nat.) het aangrijpingspunt
` an den last (oij hefboomes); ...SCHIP, o. (...scheeen), transportschip; ...VLOT, o. diepgang van
een schip.
LASTVRIJ, bn. bw. vrij van lasten, vrij van
verplichtingen.
LASTWAGEN. m. (s), vrachtwagen; ...WERKER, m. (-s), booty erk*.:r die niet per uur werkt;
...ZADEL, m. 1 -s), een hou-,en zadel voor lastdieren.
LAT, v. (-ten). lane, dun en smal stuk hout,
van 5 tot 7 el lang; ins. panlatten, die op de ribben van een dak worden gespijkerd; ---- (fig.) van
de lat krijgen, er van langs krijgen; -- "hij hangt
ac.n de latten, hij is op het punt tiran bankroet te
gaan; — (Ziiidn.) er zijn latten c an het huis, er zijn
hier menschen, die het niet mogen hoorera; (scheepsb.)
langS, dun en smal etuk hout of ijzer : ijzeren ktten tswschen de bramzalings, -- eene lange lat, sabel;
scherts. voor een lang dun mensch; --- Deventer latten, large smalle en dunne Deventer koek;
uitgezochte dunne taaie twijgen van wilgen,
populieren, elzen enz., in gebruik bij rijsw erken;
LATTE, o. (-s).
LATAANBOOM, m. (-en), Braziliaansche waaierpalm (latania).
LATAFEL, v. (-s), zeker stuk huisraad, diepe
kast met drie of vier laden.
LATAH, (Ind.) behept met zekere ziekelijke
zenuwaandoening, waarbij de lijder, als hij schrikt,
eens anders woorden en gebaren herhaalt en zich
zelf napraat.
LATBOOM, m. (-en), leiboom, waaierboom,
tegen latwerk geleide boom.
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LATEI, v. (-en,, draagstuk; inz houten of ijzeren
draagbalk boven deur-, venster- of schoorsteen-

o pening om het hoogere metselwerk te dragen.

LATEIHOUT, o. (-en), (tirpm.) afzonderlijk
draagstuk naast het hoofd van het kozijn.
LATEN, (liet, heeft gelaten), maken dat iets in
den toestand blijft, waarin het is : de deur open
laten : iem. met rust, met vrede, ongemoeid laten;
visch laat den mensch zooals hij is, voedt hem
niet (vroegere volkswijsheid) ; men moet de
wereld laten zcoals zij is; — iem. in de pekel
laten, in verlegenheid ; -- laat de dooden rusten;
-- het er bil laten, het er bij laten zitten, met iets
, ophouden, het opgeven, (ook) het niet gerechte lijk
vervolgen; — iets blauwblauw laten, er niet van
spreken, met stilzwijgen voorbijgaan, er geene
aanmerkingen op maken; — met rust, ongemoeid
laten : laat hem nu, plaag hem niet meer; -- toestaan dat iets geschiede : laat hem maar begaan; -;k heb het mij laten wijsmaken, heb het zoo mij laten
vertellen, ik h°b het zoo hooren verte ll en, doch sta
niet voor de waarheid in; -- hij liet zich gezeggen,
luisterde naad Naad, naar goede woorden; --- dat
baat zich hooren, dat is vrij aannemelijk; ---" dat
laat zich denken, dat kan Ir. en zich zoo voorstellen;
-- (lat laat zich niet denken, dat is niet denkbaar; —
itl laat violen zorgen, leeft et onbekommerd op los;
— iets laten loopen, op zijn beloop laten, er geen
werk meer van maken, er zich niet mee r mee bemoeien; — iem, laten varen, hem loslaten, zich niet
meer met hem inlaten of bemoeien; -- een voorneuten laten varen, het opgeven, er van afzien; —
van zich laten, de acne of andere stof. een geluid
uit het lichaam laten : een wind, een boer, een zucht
l•1ten; zijn water laten (slaan); -- toelaten, toestaan,
gedoogen : laat uw zoon meer vrijheid; --- laat ons
gaan, bid ik U, verhinder niet enz.; —
oveilaten, aan iem. laten, hem er over laten
beschikken. afstaan 't zij vrijwillig of gedwongen;
ik laat er hem de eer van; de vijand moest het veld
laten; — ik kan het u voor dien prijs niet laten,
niet afstaan, niet verkoopes; — iem. de vrijheid
laten; --- achterlaten, niet medenemer : die zijn
vrouw lief heeft, laat haar thuis; ik heb mijne paraplu
in het rijtuig gelaten; — hij moest er het leven laten,
vond daar den dood; — hij liet daar veel geld, ten
gevolge van verteringen, (ook) hij verloor er veel; —
waar laat die jongen het eten, waar laat hij het
blijven; nalaten, iets niet doen : hij kan het
jeneverdranken niet laten; hij kan het maar niet laten
te liegen; -veroorzaken, doen, oorzaak zijn of maken dat
iets geschiede : ik liet hem weten, dat ik den brief
ontvangen had; hij liet zijn zoon (3e nv. d. i. voor
zijn zoon) een nieuwen rok maken; hij liet zijn
kleermaker (4e nv. d. i. door zijn kleermaker) een
nieuwen rok maken; — zijn knecht laten gaan, hem
zijn afscheid geven; -- laten vloeien, aderlaten,
bloed laten : hij werd tweemaal gelaten; —
(als hulpwerkw. van wijze) ter omschrijving eener
aanvoegende wijs : laten zij hem in den Theems
smijten, ik zal waarlijk mijne handen niet nat maken,
,om hem te redden; laten wij elkander helpen, helpen
wij elkander !
LATENT, bn. onzichtbaar, verborgen; (nat.)
latente warmte, gebonden warmte.
LATER, bn. bw. in het vervolg; na verloop van
zekeren tijd : ik zal er later nog wel eens op terugkomen; latere berichten, nieuwere; verder verstreken
(van den tijd) : tot later (tijd). Zie LAAT.
LATERAAL, bn. ter zijde, zijdelings : laterale
verwanten, verwanten in de zijlinie; laterale erfgenamen, erfgenamen in de zijlinie.
LATERAANKERK, v. (-en), basiliek van St.
Jan te Rome, de pauselijke kathedraal.
LATERAAN(PALEIS), o. het aan de Johanneskerk grenzende paleis van den Paus te Rome,
zetel der Roomsche curie.
LATERAANSCH, bn. Lateraansche synoden,
kerkvergaderingen, die in de kerk van Sint-Jan
van Lateraan gehouden werden.
LATEREEREN, (latereerde, heeft gelatereerd),
bladzijde voor bladzijde het bedrag berekenen en
clan samentrekken.
LATERNA MAGICA, of LATERNA MEGALOGRAPHICA, v. tooverlantaarn.
LATERTJE, o. (-s), het is een latertje geworden,
ik ben later thuis dan ik gedacht had.
LATHERUS (LATHYRUS), v. (-sen), een plan-

LAUDEEREN.

tengeslacht, tot de familie der vlinderbloemigen
behoorende, waarvan elf soorten in Nederland in
't wils gevonden worden (lathyrus).
LATIERBOOM, m. (-en), hangende boom in
een stal tusschen de paarden; ...PAAL, m. (...palen),
staande paal in een . stal waaraan het eene uiteinde van een latierboom hangt.
LATIJN, o. de Latijnsche taal : Latijn Zeeren,
verstaan; — dat is Latijn voor me, daar begrijp
ik niets van; — (Zuidn.) ergens zijn Latijn in steken,
er zijn hoofd mee breken.
LATIJNEN, m. mv. de bewoners van Latium :
dat gedeelte van Ita li ë, hetwelk ten Zuiden van
den Tiber ligt tusschen de Apennijnen en de Tyrrheensche Zee; -- schrijvers, die in 't Latijn geschreven hebben.
LATIJNSCH, bn. de Latijnsche taal, het Latijn; --de Latijnsche kerk, de Westersche, de RoomschKatholieke kerk; — het Latijnsche keizerrijk, het
Westersch Romeinsche keizerrijk; — de Latijnsche
mie, verdrag in 1865 tusschen België, Frankrijk,
Zwitserland, Italië (en later Griekenland) gesloten
tot eenparige rege li ng der muntzaken.
LATIJNZEIL, o. (-en), (scheepst.) emmerzeil:
driehoekig zeil. dat zijn naam daaraan te danken
heeft, dat het bij de Latijnsche volkeren in gebruik
was.
LATING, v. (-en), aderlating, bloedaftapping.
LATINISME, o. (-n), Latijnsche spreekwijze,
Latijnsch taaleigen.
LATINIST, m. (-en), die bedreven is in de Latijnsche taal en letterkunde.
LATINITEIT, v. Latijnsche taal, taalkunde; be drevenheid in de Latijnsche taalkunde.
LATITUDE, v. (aardr.) breedte; poolshoogte.
LATITUDINAIREN, m. mv. hoogst verdraagzame
godgeleerden of kerkleeraars, die geene strenge
zedeleer prediken, aan het geweten eene groote
speelruimte laten, het tegengestelde van rigorist;
lichtzinnige vrijgeest; inz. de benaming van hen,
die in de 17de eeuw, gedurende de godsdiensttwisten in Engeland en Schotland, pogingen aanwendden ter bemiddeling.
LATNAGEL, m. (-s), latspijker.
LATOEN, o. geelkoper, messing : een mengsel,
gewoonlijk bestaande uit 65 deelen koper en 35
deelen zink.
LATOENEEREN, (latoeneerde, heeft gelatoeneerd), (nijverh.) het overtrekken van ijzer met
gesmolten latoen of messing, ook vetmessingen
geheeten.
LATON, o. met stof of papier omwoeld metaaldraad, zooals gebruikt wordt voor kunstbloemen,
hoeden, lampekappen enz.
LATOUW, v. Zie LATUW.
LATS, v. (-en), LATSE, v. (-n), (veroud.) breede
klep eener broek, broekklep; — (gew.) in de latse
steken, in zijn zak steken, zich meester maken van.
LATSPIJKER, m. (-s), spijker, waarmede latten
worden vastgeslagen.
1. LATTEN, (latte, heeft gelat), met latten bespijkeren.
2. LATTEN, bn. van latten gemaakt : eens
latten deur; eene latten afscheiding, afrastering.
LATTENPIK, m. ...ZAAG, m. zaagmolen, waar
alleen latten gezaagd worden.
LATUS, o. (latera), bladzijde; som of bedrag van
eene bladzijde in handelsboeken.
LATUW, v. (plantk.) een plantengeslacht, tot de
familie der samengesteldbloemigen behoorende en
ook sla geheeten (lactuca)
LATUWACHTIG, brr. (-er, -st), als latuw.
LATUWBITTER, o. (scheik.) zeker sap in de
doorgeschoten stengels der kropsalade; ...SALADE,
v.; ...SAP, o. een melkachtig sap uit de wilde
latuw, om rijn krampstillende kracht in de geneeskunde gebru!kt:...SIROOP. v. (apoth.); ...ZAAD, o.
LATWERK, o. iets, dat uit latten is samengesteld; Bene omheining van latten; een geraamte
van latten, waartegen de leiboomen opgroeien.
LAUDANUM, o. slaap« ekkend, pijnstillend middel : eene met kruiderijen vermengde opiumtinctuur; (fig.) iem. laudanum geven, iem. door vleitaal
in slaap wiegen.
LAUDEEREN, (laudeerde, heeft gelaudeerd),
in oliën, aan geperste stoffen een schoon aanzien
geven, door ze te bestrijken met boomolie.
LAUDEEREN, (laudeerde, heeft gelaudeerd ),
(w. g.) prijzen, loven.
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LAUDES, LAUDEN, v. mv. (R.-K.) het tweede
der kerkelijke getijden, aldus geheeten naar de
lofpsalmen, waaruit het grootendeels is samengesteld.
LAUREAAT, m. (...aten), een gelauwerd of bekroond dichter, schrijver, schilder enz.
LAURENSKOP, m. (-pen), (nat. hist.) zekere
visch, groote poon, groote zeehaan, ook roode
poon en hofdiender geheeten (trigla hirundo).
LAURIER, m. (-en), zekere boom, tot de familie
der laurieren behoorende, welke in zijne bladeren,
die bij de bereiding van vele spijzen gebezigd worden, een specerijachtigen geur bezit (laurus); (fig.)
lauwerkrans : de laurier is het zinnebeeld van vrede
en overwinning.

LAURIERACHTIG, bn. (plantk.) tot de familie
der laurieren behoorend : laurierachtige gewassen;
op den geur van laurierbladeren gelijkend : een
laurierachtige smaak.

LAURIERBES, v. (-sen), of ...BEZIE v. (...ziën),
de donkerblauwe steenvruchtjes van den laurier;
...BLAD. o. (-eren); ...BOOM, m. (-en), laurier;
...BOSCII, o. (...bosschen), bosch van laurierboom en.
1. LAURIEREN, (laurierde, heeft gelaurierd).
Zie LAUWEREN.
2. LAURIEREN, m. mv. eene plantenfamilie,
waartoe meest uitlandsche boomera en heesters
behooren, die in alle jaargetijden met gladde,
glinsterend groene bladeren voorzien zijn; de vrucht
is eene bes of steenvrucht.
LAURIERKERS, m. (-en), een der schoonste,
.altijdgroene sierheesters, aldus genoemd, omdat
de bladeren veel overeenkomst hebben met die
van den laurier en omdat hij glinsterend zwarte,
veel op kersen gelijkende steenvruchten draagt
=(prun-es lauro-cerasus); - v. (-en). (plantk.) de
vrucht van den laurierkers.
LAURIERKERSWATER, o. een zeer verdoovend
geneesmiddel, bereid uit de in Juni en Juli verzamelde bladeren van den laurierkers.
LAURIERKRANS, m. (-en), ...KROON, v.
(...kronen), lauwerkrans; ...OLIE, v. eene uit de
vruchten van den laurier, door persen en koken
in water bereide olie; ...ROOS, v. (...rozen), (plantk.)
oleander; ...TAK, m. (-ken), lauwertak.
LAUS, v. (laudes), lof.
LAUS DEO, o. schuldrekening, maanbrief, waarboven men vroeger deze uitdrukking, God lof !
beteekenende, placht te schrijven.
1. LAUW, bn. bw. (-er, -st), een weinig warm
.(van vloeibare stoffen) : lauw water; de koffie is
maar lauw; - (fig.) kalm, koel, zonder ijver, onverschillig : schat mij de Heer niet schuldig, wanneer
zoo lauw ik strij ?

2. LAUW, v. (-en), (nat. hist.) (gew.) zeelt.
•(Men vindt ook LOUW).
LAUWACHTIG, bn. een weinig lauw : het water
is lauwachtig.
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LAUWBUIS, v. (...zen), (Zuidn.) waterstoof
zooals in de treinen gebruikt worden.
LAUWDAAT, LADAAT, v. (...daten), (veroud.,
gew.) lui wij f.; m alloot.
LAUWDAATACHTIG, bn. bw. (-er, -st), lui,
traag.
LAUWELIJK, bw. een weinig lauw .
LAUWEN, (lauwde, heeft en is gelauwd), lauw
maken; lauw worden.
1. LAUWER, m. (-s), (Zuidn.) komfoor der loodgieters om soldeerbouten te warmen; (ook) ketel
.om iets in te koken.
2. LAUWER, m. (-5, -en), laurier; krans van lauriesun; (fig.) eerepalm, prijs, onderscheiding, bekroning : lauweren behalen, plukken, oogsten; (fig.)
op zijne lauweren rusten, na goed volbrachten
arbeid rusten; (ook) zich tevreden stellen met het
behaalde succes.
LAUWERBES, o. (-sen), enz. Zie LAURIER.
LAUWEREN, (lauwerde, heeft gelauwerd), met
lauweren kronen : gelauwerd uit den strijd treden;
(fig.) loven, prijzen, verheerlijken.
LAUWERKRANS, m. (-en), ...KROON, v.
...TAK, m . (-ken), krans, tak van lauwerbladeren.
LAUWHARTIG, bn. bw. (-er, -st), zonder warme
belangstelling; vrij onverschillig : iets lauwhartig
opnemen. LAUWHARTIGHEID, v.
LAUWHEID, v. eigenschap van iets, dat lauw
as; ( fi g.) onverschilligheid, koelheid : de nederlaag

bij de stembus is aan de lauwheid onzer eigen kiezers
te wijten.

LAUWTE, v. eigenschap van iets, dat lauw is.
LAUWWARM, bn. een beetje warm, iets warmer dan w at men lauw noemt : een lauwwarm bad.
LAVA, v. naam van alle stoffen, die in gesmolten
toestand uit een vulkaan te voorschijn komen
en vervolgens tot gesteenten van verschillende
samenstelling stollen.
LAVABEDDING, v. (-en), bedding, laag van
lava; ...BLOK, o. (-k :n), blok lava, ter bestrating
b. v.; ...GESTEENTE, o. (-n).
LAVAGLAS, o. (delfst.) zekere soort van lava,
obsidiaan; h3 aliet; ...KEGEL, m. (-s), weinig
hellende kegel van hardgeworden lava om het
centrale van een vulkaan.
LAVAKEI, m. (-en), zekere soort van keien uit
lavagesteenten; ...LAAG, v. (...lagen).
LAVAS, v. (-sen), (plantk.), (gew.) lubbestok,
manskracht, eene schermbloemige plant, die niet
zelden in de duinen en bij boerenwoningen gekweekt
wordt (levisticum officinale); - naam voor eene
likeur, bereid door het zaad van lavas met brandewijn te distilleeren.
LAVASTEEN, o., ...STOF, v. de stoffen, bestanddeeien waaruit lava bestaat; ...STROOM, m. (-en),
stroom van vloeibare lava.
LAVATORY (Eng.), v. (...ries), (Z. A.) geheim
gemak met toebehooren in treinen, booten enz.
1. LAVEEREN, (laveerde, heeft gelaveerd), (zeew.)
beurtelings over den eenen en den anderen boeg
zeilen ten einde tegen den wind op te werken: met wankelenden, niet geregelden gang loopen,
inz. van iem. die beschonken is : dronken over straat
laveeren; - (fig.) zich naar de omstandigheden
schikken, schipperen; (ook wel) uitvluchten zoeken.
2. LAVEEREN, (teekenk.) wasschen.
LAVEI, v. (gew.) verlof vrijheid, vergunning :
iem. lavei geven, iem. verlof geven; (fig.) iem. iets
wijsmaken; - (gew.) lavei steken, van dijkwerkers
of poldergasten, wanneer ze den arbeid staken
en anderen dien met geweld doen staken, totdat
ze een hooger arbeidsloon verworven hebben, of
aan eenig ander verlangen van hen voldaan is; (Zuidn.) ongeoorloofde jacht, strooperij : op lavei
gaan, gaan st :oopen.
LAVEIEN, (laveide, heeft gelaveid), (gew.)
ledigloopen, straatslijpen, lanterfanten; - (Zuidn.)
zonder verlof wild schieten, stroopen; - (jag.)
uitgaan om voedsel te zoeken (van hazen gezegd);
(oudt.) schoften.
LAVEIER, m. (-5), (Zuidn.) strooper.
LAVELOOS, bn. (gew. plat) stomdronken.
LAVEMENT, o. (-en), inspuiting van eene vloeistof door de aarsopening in het darmkanaal, inz.
om den stoelgang op te wekken; (ook) om een
vloeibaar geneesmiddel of voedingsmiddel in te
brengen; -SPUIT, v. (-en), klisteerspuit.
LAVEMENTZETTER, m. (-s), ...ZETSTER, v.
(-5), die een lavement zet.
1. LAVEN, (laafde, heeft gelaafd), verkwii ken,
inz. door het brengen van eenig vocht op de lippen,
door het nuttigen van den een of anderen drank :
,

--

een zieke laven; gelaafd en gespijsd; zich laven;

(planten) met vocht verkwikken; - (fig.) ondersteunen, helpen, bijstaan; troosten : dat laafde
zijne bedrukte ziel. LAVING, o. het laven.
2. LAVEN, (laafde, heeft gelaafd), (zeevisscherij)
met een schepnet de visch uit het net scheppen.
LAVENDEL, v. (plantk.) een halfheester, die tot
de familie der lipbloemigen behoort, waarvan men
de bloem en gebruikt tot het bereiden van lavendelwater, lavendelolie en lavendelgeest (lavandula).
LAVENDELBLOEM, v. (-en), de bloem van de
lavendel; ...GEEST, m. die uit de lavendel wordt
getrokken; ...GEUR, m.; ...GRAS, o. (plantk.)
reukgras.
LAVENDELKRUID, o. lavendel; ...OLIE, v.
eene welriekende, vluchtige olie uit de lavendelbloem; ..-RREUK m. lavendelgeur; ...SPIRITUS,
m. een mengsel van lavendelolie en verdunden
spiritus; ...WATER, o. in water opgeloste lavendelolie.
LAVER, m. (-s), jongen die leert voor visscher.
LAVESCH, v. (Zuidn.) lavas.
LAVIS, o. gewasschen teekening.
LAVOOR, o. (Zuidn.) ivoor : een standbeeldeken
van lavoor; (ook) knikker (een kinderspeelgoed).
LAWAAI, o. geraas, geweld, rumoer : er is groot
,
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lawaai; hij maakt veel lawaai, een helsch lawaai; —
veel lawaai op zijn lijf hebben, veel koude drukte;
lawaai schoppen.
LAWAAIEN, (lawaaide, heeft gelawaaid), (w. g.)
rumoer, spektakel maken; veel koude drukte
hebben.
LAWAAIERIG, bn. bw. (-er, -st), met lawaai,
ook LAWAAIIG
LAWAAIMAKER, m (-s), druktemaker (ook
fig.); ...MAAKSTER, v. (-s); ...SCHOPPER, m.
(-s), die lawaai schopt.
LAWAAISAUS, v. eene magere saus uit niet
veel meer dan water, azijn en peper bestaande.
LAWIJT, o. (Zuidn.) lawaai ; — (spr.) groot
lawijt in een klein straatje, veel geschreeuw en
weinig wol; — een groot lawijt, iets dat te groot is
om mooi of gemakkelijk te zijn ; — (ook) een
snoever, een pocher.
LAWINE. v. (-s, -n), groote massa sneeuw, welke
van de schuine hellingen der bergen naar beneden
rolt of valt; stuiftawines bestaan uit versch gevallen
sneeuw; grond- of slaglawines nemen het geheele
sneeuwkleed mede, zoodat na haar val de grond
geheel vrij van sneeuw is.
LAWINENGANG, m. (-en). gang, weg dien de
lawines gewoonlijk volgen : kunstmatige lawinengangen aanleggen, om daardoor bedreigde plaatsen
te beveiligen; ...GALERIJ, v. (-ep): ...VAL, m.
LAWN-TENNIS, o. eene bijzondere soort tennis,
dat in de vrije natuur op een grasveld wordt gespeeld; —CLUB, v. (-s), besloten gezelschap, dat
zich met het laven-tennisspel bezighoudt; —SPEL,
o.; —VELD, o. (-en).
LAX, bn. wijd; los, ongebonden.
LAXANS, o. (laxantia), LAXATIEF, o. (laxatieven, laxativa), buikzuiverend, afvoerend middel.
LAXATIEF, bn. (...ver, -st), purgeerend.
LAXEERDRANK, m. (-en, purgeerende drank.
LAXEEREN, (laxeerde, heeft gelaxeerd), den
stoelgang bevorderen; ontlasting hebben.
LAXEERMIDDEL, o. (-en), purgeermiddel;
...PILLEN, v. mv.
LAXEERVISCH, m. (...visschen), (nat hist.)
eene soort van zeebrasem (sparus moerra) waarvan
het nuttigen laxeerend w erkt.
LAXEERWATER, o. Weener laxeerwater, een
middel om te laxeeren.
LAZARET, o. (-ten), een kranken- of ziekenhuis,
inz. voor lijders aan besmettelijke ziekten; oorspronkelijk : een aan den H. Lazarus, den beschermheilige of patroon der kranken, gewijd huis voor
melaatschen bij Jeruzalem; — (veroud.) quarantaine-huis, veldhospitaal; — (fig.) huis, waar veel
zieken zijn.
LAZARETSCHIP, o. (...schepen), schip ingericht
voor het verplegen en transporteeren van gewonden
en zieken in den zeeoorlog.
LAZARIG, bn. besmet met lazarij.
LAZARIJ, v. melaatschheid, zekere huidziekte;
-- (plat) lichaam : iem. op zijn lazarij geven, komen,
zitten, hem geducht afranselen; heb het hart eens
ira, je lazarij, zeer platte bedreiging.
LAZARONI, of LAllARONI, m. mv. straatgepeupel, bedelaars (in Napels enz.),
1. LAZARUS, bn. besmet met lazarij of melaatschheid. Zie het volgende LAZARUS; — (plat) hij is
lazarus, stomdronken; — (plat) ben je lazarus ?
ben je bedonderd, ben je gek ? wat denk
je wel ?
2. LAZARUS, m. (-sen), inz. de naam van den
in de H. S. (Lukas 16 vs. 20) genoemden melaatsche,
die later tot beschermheilige of patroon der kranken,
inz. der melaatschen, aangenomen werd; arm als
Lazarus, van alles beroofd, doodarm, zoo arm als
Job; melaatsche.
LAZARUSHOOFD, o. (-en), hoofd met kwaadzeer; ...HUIS , o. (...huizen), leprozenhuis; ...KLAP,
v., ...KLEP, v. (-pen), (eert.) klep, door de melaatschen gebruikt, om de voorbijgangers te waarschuwen, hen te ontwijken; — (spr.) zij4 mond gaat
als eene lazarusklep, zijn mond staat gen oogenblik
stil; — soort van mantelschelp in de Middell. zee
(spondylus gaederopus); de schelp heeft een zeer
gedraaiden vorm; ...ZEER, o. melaatschheid.
LAZEREN, (lazerde, heeft gelazerd), (plat)
werpen, smijten : hij lazerde alles door de ruiten;
iem. de deur uit lazeren; — vallen : hij lazerde
van de trap; -- zeuren, zaniken ; lig toch niet te

lazeren.
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LAZERIG, LAZERIJ, LAZERUS, zie LAZARIG
enz.

LAZERKRUID, o. (plantk.) een geslacht van
schermdragende planten, waaruit het harsige
sap lazer, duivelsdrek, stinkende alant vloeit, en
waarvan het breedbladige lazerkruid, maagversterkende kracht bezit (laserpitium).
LAZEROLE, o. (-n), (plantk.) Oosterfiche mispelboom : eene soort van hagedoorn.
LAZUREN, bn. van lazuur, uit lazuursteen
vervaardigd.
1. LAZUUR, m. (...zuren), voor den steen, o. gmv.
voor de stof : eene delfstof, bekend om hare heerlijk blauwe kleur en om de fijnste polijsting, die
zij aanneemt en waarvan reeds de Grieken en Romeinen allerlei voorwerpen vervaardigden. Het voornaamste gebruik, dat men tegenwoordig van dit
mineraal maakt, bestaat in de bereiding van de
kostbare verfstof, die men ultramarijn noemt.
2. LAZUUR, bn. bw. lazuurkleurig.
LAZUURBLAUW, o. zekere donkerblauwe kleur;
...GEWELF, o. (dicht.) hemel; ...KLEUR, v. de
lazuurblauwe kleur; ...KLEURIG, bn.; ...STEEN,
m. (-en), een steen, waarvan men het ultramarijn
vervaardigt, lapis lazuli; zie lazuur; ...VERVIG,
bn. lazuurkleurig.
LAllI, v. mv. vernuftige zetten, gepaste antwoorden; kwinkslagen.
LEADER (Eng.), m. (-s), hoofdartikel in eene
krant.
LEADING(ARTICLE) (Eng.), o. (-s), hoofdartikel,
in een dagblad.
1. LEB, v. (-ben), LEBBE , v. (-n), vierde maag
der herkauwende dieren, lebmaag; —, deze maag
van een kalf of een stuk ervan, als middel om
melk te stremmen, stremsel; — inhoud der lebmaag.
2. LEB, v. slappe buikzijde van een visch (nadat
het ingewand er uit is genomen).
LESAAL, v. als stofn., m. (...alen), als voorwerpsn. : dikke paling van 2 pond of zwaarder.
LEBAFTREKSEL, o. aftreksel der lebmaag,
als stremsel gebruikt.
LEBARAN, o. (Ind.) het groote feest der Moslems bij 't einde der poewasa, gelijkstaande met
ons Nieuwjaar.
LEBBEREN, (lebberde, heeft gelebberd), (gew.)
met kleine teugjes drinken.
LEBBERTHEE, v. (gew.) slappe tbee ,,gootwater."
1. LEBBIG, bn. (-er, -st), naar de leb smakende :

lebbige kaas.
2. LEBBIG, bn. bw. zeer onaangenaam, zuur :
een lebbig gezicht zetten; (fig.) spijtig, smadelijk,

beleedigend, overmoedig : een lebbig antwoord.
1. LEBBIGHEID, v. lebsmaak.
2 LEBBIGHEID, v. (...heden), smadelijke bejegening.
LEBKLIER, v. (-en), cilindervormige, in rijen
naast elkaar gelegen klieren in het slijmvlies
der maag, die het maagsap leveren; ...MAAG, v.
(...agen), (nat. hist.) de vierde of eigenlijke maag
bij herkauwende dieren, waarin de spijsvertering
plaats heeft.
LECTOR, m. (-en), hulphoogleeraar (op hoogescholen); -- (R.-K.) titel van hem die de tweede
der zeven wijdingen heeft ontvangen.
LECTORAAT, o. betrekking van lector.
LECTUUR, v. het lezen; belezenheid; geschriften,
boeken om te lezen : lectuur voor de jeugd, boeken
enz. voor de jeugd geschikt.
LEDEBRAAK, LEEBRAAK, v. (fig.) zeer zware
arbeid.
LEDEBRAKEN, LEEBRAKEN, (ledebraakte,
heeft geledebraakt), zijne leden breken : hij stort,

hij valt, hij ledebraakt en stuiptrekt in den dood;
(fig.) teisteren.
LEDEBRAKIG, bn. (-er, -st), (fig.) moeilijk.
LEDEBREKEN, LEEBREKEN, (gew.) leebraken (alleen in de onbep. wijs) : ga naar uw bed,
mijn kind ! gij hebt zwaar de koorts ! wat zit gij hier
te leebreken ?
LEDEBREKEND, LEEBREKEND, bn. (-er,
-st), vermoeiend, afmattend.
LEDEBREUK, v. breuk van eenig lid.
LEDEKANT, o. v. (-en), zie LEDIKANT; ook
voor de samenstellingen.
LEDEMAN. Zie LEEMAN.
LEDEMATEN. Zie LIDMAAT.
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LEDENLIJST, v. (-en), lijst van leden eereer
veroen*ing.
LEDENPIJN, v. pijn in de ledematen; ...VANG,
m. (geneesk.) kromming van de ruggegraat; ...VERGADERING, v. (-en), bijeenkomst van leden eener
Tereeniging.; ...ZETTER, m. (-s), (w. g.) die ontwrichte leden zet.
LEDEPOP, v. (-pen), pop met beweegbare
leden ter uitvoering van kleine kindertooneelstukjes, ook f,ebruikt voor schilders, voor speelgoed;
(geneesk.) eene pop, ter oefening in 't verband
leggen en . de obstetrische handgrepen; - (inz.
fig.) iem. die zielloos en willoos doet wat een ander
hem laat doen.
LEDER, LEER, o. bereide dierenhuiden : leer
Zooien, leer touwen; - Turksch of Spaansch leder,
marokijnleder, juchtleder ; -- (fig.) van leer trekken, het zwaard, den degen trekken; - van (eens)
andermans leer is het goed riemen snijden, het is

gemakkelijk met kwistige hand te beschikken
over iets, dat een ander toebehoort; - leer om leer
[elders : lap om leer; ook met het toevoegsel
sla je mij, ik sla je weer], gelijk met gelijk (vergelden); -- zoo taai als leer, in hooge mate taai; (Zuidn.) dun van leer en dik van smeer, dunne
boterham, die dik gesmeerd is; - Engelsch leer,
Bene soort van fijn en zeer dicht katoenen molton :
eene broek van Engelsch leer.

LEDERACHTIG, LEERACHTIG, bn. op leder
gelijkend.
LA DERBEREIDER, m. (-s), ...BEREIDSTER,
T. (-5), hij of zij die dierenhuiden tot leder bereidt;
...BEREIDING, v. het bereiden van leer; ...BORD,
o. als leer samengeperst bordpapier.
LEDEREN, LEEREN, bn. van leder : leeren
handschoenen; een boek in leeren band.

LEDERGELD, o. geld, van leder gemaakt, zekere
noodmunt; ...GOED, o. lederwerk, de lederen
riemen aan het paardentuig, het leder aan militaire
kleeding enz ; ...HANDEL, m. handel in leer;
...HOUT, o. (-en), (plantk.) een heestertje van
Noord-Amerika, dat in de moerassige streken gevonden wordt, en zijn naam te danken heeft aan
de buitengewone taaiheid en buigzaamheid zijner
takken; ...HUID, v. onderhuid; ...KARPER. m.
(-s), (nat. hist.) een karper, die in het geheel geene
schubben heeft (cyprinus nullus of coriaceus);
...KARTON, o. leerbord; ...KOOPER, m. (-s),
...KOOPSTER, v. (-s); ...SCHILDPAD, v. (-den),
eene soort van schildpad wier pantser met eene
lederachtige huid bedekt is; ...SNIPPERS, m.
mv. afsnijdsels van leer; ...SOORT, v. (-en); ...WAREN, mv. voorwerpen van leer gemaakt, als portemonnaies, handtasschen, portefeuilles ens.;
...WERK, o. ledergoed.
LEDEWATER, LEEWATER, o. (geneesk_) kleverig vocht, dat zich in de gewrichtsklieren afscheidt
en de gewrichten buigzaam maakt; ziekte, die uit
overvloed van ledevvater ontstaat.
LEDEWATERZUCHT, v. zekere ziekte.
LEDGRAS, o. Zie LIDGRAS.
1. LEDIG, LEEG, bn. bw. (-er, -st), niet gevuld,
tegenstelling van vol : dit glas is ledig; kom., drink
eens leeg; leege zakken; - eene leege portemonnaie,

waarin geen geld is; - met leege handen komen,
niets meebrengen; - met leege handen vertrekken,
niets medenemen, zijn doel niet bereikt hebben; iets met leege handen beginnen, zonder het vereischte
kapitaal te bezitten; - (spr.) leege vaten bommen
het hardst, de domste lui maken het meeste leven;
- eene leege maag hebben, in langen tijd niets
gegeten hebben, hongerig zijn ; - de poes zal
net zijn leege maag niet wegloopen, hij heeft veel
gegeten ; niet gevuld met dat wat er gewoonlijk in is of
wat men er in verwacht; onbezet, onbeladen, onbebouwd enz. : een leege wagen; eene leege plaats,
open vak, (ook) uitlating (in een boek); - een
leeg huis, onbewoond; een leege stoel, die niet
bezet is; -- een leege muur, waaraan geen of w einig
versieringen; - eene leege kamer. met weinig of
geen meubelen; - de kerk was leeg, er waren weinig
hoorders; - het veen is leeg, er staan geen turfhoopen meer; - (fig.) een leeg hoofd of brein hebben,
dom zijn, geen verstand hebben; -- zonder arbeid,
zonder bepaalde bezigheden : hij lean uren achtereen
leeg zitten, zonder iets te doen; - hij heeft veel
ledigen tijd, vrijen tijd; - hi) weet met zijn Zeegen
tijd geen raad; - (Zuidn.) van dieren, niet drachtig;
Van Dale.
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eene ledige koe: - (gew.) ledige dagen, Zon- en feest-

dagen. LEDIGLIJK, bw.
[ Ledig vormt met werkw. een groot aantal
scheidbare samenstellingen, waarvan alleen de
voornaamste hier gegeven zijn].
2. LEDIG, o. de ruimte, het vrije.
LEDIGAARD. LEEGAARD, m. (-s), (Zuidn.)
ledigganger, luiaard.
LEIIGDRAGEN, LEEGDRAGEN, (d :joeg ledig
of leeg, heeft lediggedragen of leeggedragen), di agend iets ledigmaken : een schip met kolen leegdragen;
een huis leegdragen, alle meubels er uit verwijde en.
LEDIGDRINKEN, LEEGDRINKEN (dronk ledig
of leeg, heeft ledig-, leeggedronken), door drinken
ledigen : zijn. glas leegdrinken.
LEDIGEN, LEEG EN, (ledigde, leegde, heeft
geledigd, geleegd), ledigmaken : ik ledig mijn glas
op de gezondheid van onzen gastheer. LEDIGING,
v. het ledigen.
LEDIGGANG, m. het ledigloopen, nietsdoen; (spr.) lediggang is des duivels oorkussen, is de oorzaak van velerlei kwaad.
LEDIGGANGER, m . (-s), ...GANGSTER, F"r
( - s), iem. die zijn tijd in ledigheid doorbrengt.
LEDIGGIETEN, LEEGGIETEN, (goot ledig,
leeg, heeft ledig-, leeggegoten), gietende leegmaken :
een emmer leeggieten.

LEDIGHEID, v. het niet gevuld zijn; ruimte;
werkeloosheid; luiheid; - (spr.) ledigheid is des
duivels oorkussen, leidt tot allerlei kwaad.
LEDIGKOMEN, LEEGKOMEN, (kwam ledig,
leeg, is ledig-, leeggekomen), vrij komen : dat huis
komt gauw leeg, die het nu bewonen vertrekken
spoedig; eene betrekking komt leeg, komt vacant;
kwamen er maar een paar stoelen leeg, stonden maar
sommigen op, gingen die maar heen.
LEDIGLOOPEN, LEF2LOOPEN, (liep ledig,
leeg, heeft en is ledig- , -lêeggeloopen), (van putten,
vaten enz. waarin zich vochten bevinden) door het
wegvloeien van het vocht ledig werden : het vat
is leeggeloopen; (van personen) werkeloos zijn, niets
uitvoeren : hij heeft een heelgin day leeggeloopen; de stad liep leeg, iedereen ging kijken; -- de zaal
liep leeg, iedereen vertrok.
LEDIGLOOPER, m. (-s), ...LOOPSTER. v. (-s),
beter : LEEGLOOPER, ...LOOPSTER, nietsdoener, nietsdoenster; ...LOOPERIJ, v. het nietsdoen.
LEDIGMAKEN, LEEGMAKEN, (maakte ledig
of leeg, heeft lediggemaakt of leeggemaakt), ledigen,
iets van den inhoud ontdoen : we zullen die flesch
maar leegmaken; - een straatkoopman, een venter
leegmaken, het laatste van hem koopen, zoodat
hij naar huis kan gaan.

LEDIGMALEN, . LEEGMALEN, (maalde ledig,
leeg, heeft en is ledig-, leeggemalen), (meren en
plassen) door malen droogmaken.

LEDIGPLUKKEN, LEEGPLUKKEN, (plukte
ledig of leeg, heeft en is ledig-, leeggeplukt), alle
vruchten van een boom : eene plant plukken : zij
hebben den kerseboom leeggeplukt.

LEDIGPOMPEN, LEEGPOMPEN, (pompte ledig
of leeg, heeft ledig-, leeggepompt), pompende
leegmaken : een kelder leegpompen, al het water
er uitpompen; - de openbare school leegpompen,
alle middelen te baat nemen, om de leerlingen
der openbare school op de bijzondere school te krijgen.
LEDIGPUTTEN, LEEGPUTTEN, (putte ledig
of leeg, heeft ledig-, of leeggeput), puttende ledigen:
hebt gij den regenbak leeggeput ?, hebt gij al 't water
er uitgeput
LEDIGRAKEN, LEEGRAKEN. (raakte ledig of
leeg, is ledig-, leeggeraakt), de mand, de flesch
raakt leeg, langzamerhand wordt zij leeg, heeft
men er alles uitgenomen, uitgeschonken; --- het
plein raakt leeg, langzamerhand zijn de meesten
heengegaan.
LEDIGROOKEN, LEEGROOKEN, (rookte ledig
of leeg, heeft en is ledi,-, lee r gerookt), eene pijp
leeprooken, zoolang rooken dat alle tabak in de idjp
op is; hik rookt een kistje sigaren in veertien dagen.
leeg, in dien tijd heeft hij alle sigaren opgerookt.
LEDIGRUIMEN, LEEGRUIMEN, een tafel leegruimen, alles wegnemen wat er op ligt.
LEDIGSCHENKEN, LEEGSCHENKEN, den, trekpot, eene flesch leegschenken.

LEDIGSCHEPPEN, LEEGSCHEPPEN, (schepte
ledig of leeg, heeft ledig-, of leeggeschept), door
scheppen leegmaken.
65
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LEDIGSTAAN, LEEGSTAAN, (stond ledig,
heeft lediggestaan), (van personen) niets verrichten, niets uitvoeren; (van zitplaatsen) onbezet zijn :
Maan er nog stoelen leeg ?; de zetel van den burgemeester stond leeg; dat huis staat leeg, is onbewoond,

ongebruikt.

LEDIGZATTEN, LEEGZITTEN, (zat ledig of.
leeg, heeft ledig- of leeggezeten), niets uitvoeren,
niet werken : die luie scholier heeft den geheelen
-schooltijd leeggezeten.

LEDIKANT, o. v. (-en), ook LEDEKANT, verplaatsbare slaapstede.
LEDIKANTBEHANGSEL, o. (-s), ...GORDIJN,
o. (-en), gordijn over een ledikant.
LEDIKANTENMAKER, m. (-a), iem. die ledikanten maakt.
LEDUCSTROOM, m. (-en), (electr.) gelijkstroom
van hooge frequentie, die een electrischen slaap
veroorzaakt. Bij verbreking van den stroom ontwaakt de patiënt weer.
LEEBREKEN. Zie LEDEBREKEN.
1. LEED, bn. bw. (de trappen van vergelijking
weinig of niet in gebruik) hatelijk, bedroevend,
smartelijk : het is mij leed, het smart mij; (spr.)
een gedwongen eed is God leed; -- iets met leede
oogen aanzien, met een gevoel van spijt of mis-

noegen.

2. LEED, o. onaangename gewaarwording (van

verdriet, onrecht. hoon, smaad enz.); verdriet, rouw,
smart, droefheid : aan iem. zijn leed klagen, zijn
smart, zijn ongelukken aan iem. vertellen; leed
over iets gevoelen; zijn leed betuigen; -- het doet
mij leed, het bedroeft mij, het spijt mij; — lief
en leed met iem. deelen, voor- en tegenspoed, vreugde
en smart; — het zij u lief of leed, gij moogt willen
of niet; — kwaad, onrecht : iem. leed doen, hem
beleedigen, hoonen; geen leed zal u geschieden; —
v. (gew.) rouw : de leed aanzeggen, kennis geven

van iemands overlijden; -- (gew.) begrafenismaal.
LEEDAANZEGGER, m. (-s), (gew.) aanspreker,
doodbidder.
LEEDBRIEF, m. (...brieven), (gew.) rouwbrief,
'doodbericht.
LEEDDRAGEND, bn. rouwdragend; bedroefd;
smartelijk.

LEEDE, LEE, LEI, v. watering, wetering, in
zeer vele aa drijkskundige namen, o. a. ook in
Westerlee en Heitigerlee, in Leerdam en Leiden.

LEEDGEVOEL, o. gevoel van leed, smart, rouw.
LEEDGRAS, o. lidgras : een der vele namen van
de kruipende tarwe (triticum repens).
LEEDVERMAAK, o. genoegen, dat men heeft
over het ongeluk eens anderen; boosaardige vreugd;
...WEZEN, o. verdriet, spijt, • droefheid, smart,
verdriet, hartzeer : tot mijn leedwezen kan ik aan
uw verzoek niet voldoen; iem. zijn leedwezen betuigen.

LEEFBAAR, bn. vatbaar, geschikt om te leven.
LEEFBAARHEID, v.
LEEFDAGEN, m. mv. (gew.) leeftijd, leven;
al mijne leefdagen, gedurende mijn gansche leven;
...MID DELEN, o. mv., (w. g.) levensmiddelen;
...REGEL, m. (-s), diëet, wijze van leven (zoowel
wat de gezondheid als het gedrag betreft) : een
gezonden leefregel vt lgen; ...REGELKUNDE, v.
(w. g.) leer der gezondheid.
LEEFTIJD, m. (-en), tijd dat iem. leeft : een
hoogen leeftijd bereiken, oud worden; ouderdom
een knaapje van denzelfden leeftijd; op den eenentwintigjarigen leeftijd wordt men meerderjarig; —
een gevaarlijke leeftijd, met het oog op eene bepaalde
ziekte; -- critische leeftijd, begin van overgang van

knaap tot jongeling of van meisje tot jongedochter,
ongeveer van het 14e tot het 18e levensjaar; ook
de overgangsleeftijd tot oude vrouw.
LEEFTIJDSGRENS, v. (...zen), grens ten opzichte van den leeftijd : bij de verpleegden stelt men
den leeftijdsgrens op 14 jaar; -- vastgestelde leeftijd
waarop een ambtenaar of een militair ontslag
krijgt of vragen kan.
LEEFTOCHT, m. levensmiddelen, voorraad spijs
en drank, waarvan men zich voor zekeren tijd
voorziet, proviand; ...WIJS, ...WIJZE, v. wijze
van leven, levenswijs.
LEEG, bn. (-er, -st). Zie LEDIG en de samenstellingen.
LEEGEN, (leegde, heeft geleegd). Zie LEDIGEN.
LEEGHOOFD, m. en v. (-en), iem. die niets
weet.

LEEGKUIP, v. (-en), (papierm.) kleine emmer,

LEEMLAAG.

waarmee het halfgoed uit den hamerbak wordt
geschept.
LEEGTE, v. het niet gevuld zijn, niet vol zijn:
hij liet eene groote leegte achter, men miste hem
erg; -- eene groote leegte in het leven gevoelen,' eene
groote onvoldaanheid.
LEEGVLOT, o. diepgang van een schip wanneer
let ongeladen is.

1. LEEK, v. (plantk.) (gew.) gekrulde zuring,
11 oeleek (rumex crispus).

2. LEEK, m. (-en), iem., die niet tot den ge€steliiken stand behoort; iem. die er geen verstand
van heeft, geen deskundige of vakman : ik ben
een leek in dat vak; de leeken, het gemeene volk.
LEEKEBROEDER, m. (-s), (R.-K.) die leden
eener kloostergemeente, die wel de kloostergeloften
afleggen, doch niet tot priester gewijd worden;
...RECHTER, m. (-s), wereldlijk rechter; ...ZUSTER, v. (-s), (R.-K.) religieuze kloosterzuster die
het huishoudelijk werk verricht, ook LEEKEWERKZUSTER geheeten.
LEELAM, bn. (gel\ .) lam in de leden, erg vermoeid.
LEELIJK, bn. bw. (-er, -st), wat de zinnen inz.
het gezicht onaangenaam aandoet; niet fraai, niet
schoon, misvormd, wanstaltig : een leelijk gezicht;
een leelijk schepsel; zij is afschuwelijk leelijk; zoo
leelijk als de nacht; — zij is te leelijk om voor den
duivel te dansen, (ook) om te helpen d -nderen,
zeer leelijk; — eene leelijke mode; — leelijk
schrijven; dat staat u leelijk, (van een kleedingstuk)

dat staat u niet goed, (ook) dat is slecht van u
gedaan; -- eene leelijke stem; een leelijke reuk; —
ongunstig, kwaad, boos : er leelijk uitzien, geen
gezonde kleur hebben; (fig.) het ziet er leelijk uit,
de zaken staan slecht; — iem. leelijk aanzien, dreigende blikken op iem. werpen; — wat kijkt gij
teelijk; en nu, geen leelijke gezichten; maar dadelijk
doen, wat ik gezegd heb; — er leelijk aan (toe) zijn,

ongelukkig zijn, in een ongelukkigen toestand
verkeeren; —
wat ten onaangenamen indruk maakt op het
gemoed, waarvan men een afkeer heeft, wat weerzin wekt; kwaad, lastig, aanstootelijk, slecht
eene leelijke gewoonte; — een leelijke hond, die kwaad
van aard is; — eene leelijke historie; een leelijke
vent, een knorrepot, een brombeer; -- dat is een
leelijk zeggen, dat is gevaarlijke taal, Jet is beleedigende, lasterlijke taal; leelijk neer; dat heeft die
leelijke kat weer gedaan, leelijke cijfers, lage cijfers
op een rapport; een leelijk rapport, met leelijke

cijfers; een leelijk examen, dat tegenvalt; hij heeft
het leelijk afgelegy?, is bij het examen afgewezen; —
hij heeft het leelijk te pakken, is zwaar verkouden;

(scherth. ook) hij is erg verliefd.
LEELIJKERD, (Zuidn.) LEELIJKAARD, m. (-s),
iem. die leelijk is of doet; ook als scheldwoord
slecht, gemeen, laag persoon.
LEELIJKHEID, v. wat leelijk is feig. eu fig.);
(mv. ...heden), leelijke daden.
1. LEEM, o. een minder plastische kleisoort, met
meer zand en ijzeroxyde, maar minder kalk dan
onze rivierklei; — (fig.) u'ij zijn leem, wij zijn van
stof ; — (Zuidn.) leem weken, nutteloos werk
doen.
2. LEEM, v. (lemen), (gew.) houtachtig deeltje
van den vlas- of hennepstengel dat er uit gezwingeld wordt; ook LIEM gezegd.
LEEMAARDE, v. aarde die uit zuiver leem bestaat, ook aluinaarde geheeten.
LEEMACHTIG, bn. (-er, -st), als leem.
LEEMAN, m. (-s, -nen), ledepop; pop met beweeglijke armen, ten dienste der schilders.
1. LEEMEN, bn. van leem (vervaardigd).
2. LEEMEN, (leemde, heeft geleemd), met leem
of klei bestrijken.
LEEMGIETERIJ, v. het gieten van metaal in
leemen vormen.
LEEMGROEVE, v. (-n), ...KUIL, m. (-en),
...PUT, m. (-ten), groeve, kuil of put, waaruit
men leem haalt.
LEEMGROND, m. (-en), leemhoudende grond.
LEEMHOUDEND, bn. learn bevattende.
LEEMLAAG, v. (...lagen); ...MERGEL, v.
bestaat grootendeels uit kalkaarde met een weinig
klei vermengd; ...PLAKKER, m. (-s), die met
leem bestrijkt, beplakt, b. v. de vakken op houten wanden ; ...SPITTER, m . (-s), werkman die
het leem of de steenaarde losmaakt; ...STEEN,
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m_ (-en), in de lucht gedroogde, niet gebakken
metselsteen.
LEEMTE, v. (-u), gebrek, tekortkoming, gemis,
inz. in eenig boek of geschrift, door het gemis of
weglaten van iets, dat men er met recht in verwachten mocht, dat er uit den aard der zaak in
moest voorkomen : dit is eene leemte in zijn opvoeding; dat is zeer zeker eene leemte in zijn betoog;
de leemten aanvullen; in eene leemte voorzien.
LEEMTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) gemeen, laag :
leemtig schuim, het gemeene volk.

LEEMVORMER, m. (-s), werkman in eene
ijzergieterij die gietvormen in leem maakt; ...WERK,
o. alles wat uit leem is vervaardigd.
1. LEEN, v. alleen in de bw. uitdrukkingen ter
of te leen, waarvoor men ook wel hoort in teen :
te leen geven, uitleenen; te leen ontvangen, vragen,
hebben; iets van een ander in leen hebben.

2. LEEN, o. (-en), (gesch.) goed (grondbezitting
enz.), waarvan onder zekere voorwaarden het
vruchtgebruik aan anderen afgestaan was : afhankelijk, adellijk, onadellijk leen, (eert. onder het
leenstelsel); vervallen leen, leen, dat tot zijn oorspronkelijken bezitter was teruggekeerd; een
leen verheffen; iem. met een leen verleien. hem een
leengoed geven.
LEENBAAR, bn. geleend kunnende worden.
LEENBAARHEID, v. afhankelijkheid, wegens
een in leen ontvangen grondbezit, leenroerigheid.
LEENBANK, v. (-en), credietinstelling waar
men geld in leen kan ontvangen.
LEENBEZITTER, m. (-s), ...BEZITSTER, v.
(-s), bezitter van een leengoed; ...BOEK, o. (-en),
register der leenen; ...BREUK, v. het schenden
van den leeneed; ...BREUKIG, bn. leenbreukig
worden, den leeneed geschonden hebben; ...BRIEF,
rn. (...brieven), schriftelijke verklaring, waarop
iets in leen gegeven wordt; ...CIJNS, m.
zen), grondcijns; ...DIENST, in. (-en), dienst,
aan het bezit v an een leen verbonden; ...DIENSTPLICHTIG, brr. verplicht leendienst te bewijzen;
...EED, m. eed van getrouwheid (aan den 'leenheer).
LEENEN, (leende, heeft geleend), te leen geven,
iets tijdelijk (inz. kosteloos) ten gebruike aan iem.
afstaan: ik heb hem al heel vaak geld geleend; ik wil u
de boeken, die gij noodig hebt, wel leenen; (fig.) het
oor leenen, luisteren; — te leen ontvangen : van
iemand geld leenen; — (fig.) zich leenen tot iets,

de behulpzame hand bieden in iets verkeerds.
LEENER, m., LEENSTER, v. (-s), die van of
aan iem. iets leent; die iets (voor niet) ter leen ontvangt, commodataris.
LEENGELD, o. (-en), geld, dat de vazal aan den
leenheer betaalt; grondcijns; ...GOED, o. (-eren),
grondbezit in leen; ...HEER, m. (-en), die eenig
goed als leen uitgeeft; ...HEERSCHAP, o.; ...HOF,
o. (...hoven), gerechtshof, dat uitspraak deed in
zaken, het leenwezen betreffende; ...HOUDER, m.
(-s), die een leen heeft, vazal; ...HULDIGING, v.
(-en), liet schenken van een leen aan een leenman,
investituur.
LEENING, v. (-en), het leerren; geleende of te
leenen geldsom : eene leening sluiten, aangaan,
negotieeren; de vrijwillige leening van 1S44; loterijleening; bonk van leening, zie bank; leening en
prolongatie, beleening op geldswaarde (inz. effecten).
LEENKAMER, v. (-s), leenhof; ...MAN, m . (-nen),
vazal; ...MANSCHAP, o. het zijn van leenman;
...MANSTROUW, v. de trouw, die de leenman
verplicht is zijn leenheer te bewijzen; ...PLICHT,
m. (-en), wederkeerige verplichtingen van leenheer
en leenman; ...PLICHTIG, bn. als leenman verplicht tot leendiensten aan zijn leenheer; ...PLICHTIGHEID, v.
LEENRECHT, o. het samenstel der wetten. en
gebruiken tot regeling der rechtsbetrekkingen,
welke uit het leenrecht ontstaan : het Longobardische leenrecht wordt ook het oude leenrecht geheeten;

recht om een leen te geven; recht om in een leen op
te volgen; ...RECHTELIJK, bn. bw. volgens het
leenrecht; ...RECHTER, m. (-5), lid van een leenhof; ...RENTE, v. (-n), rente van een leen; ...ROERIG, bn. van een leen afhangende : leenroerig
maken; leenroerig stelsel; ...ROERIGHEID, v.;
. ; .SCHRIJVER, m. (-s), griffier van een leenhof.
LEENSPREUK, v. (-en), overdrachtelijke uitdrukking; --- zinspreuk, devies; ...SPREUKIG,
bn. bw. overdrachtelijk.

LEEREN

LEENSTELSEL, o. (oudt.) stelsel van het in
leen geven van grondgebied.
LEENTJEBUUR, m., alleen gebruikelijk in de
uitdrukking : leentjebuur spelen, gedurig ter leen
vragen.
LEENVERHEFFING, v. het verheffen van een
leen; ...VROUW, v. (-en), adellijke vrouw, die een
leen heeft; echtgenoote van een leenheer; ...WEZEN, o. of ...ZAKEN, v. mv. zaken, het leenstelsel betreffende.
1. LEEP, bn. (leper, -st), (gew.) druipoogig.
2. LEEP, bn. bw. (-er, -st), ( fig.) doortrapt, loos:
iem. leep bedriegen; slim : dat heeft hij leep aangelegd; (fig.) iem. leep aanzien, overdwars.
3. LEEP, v. (gemeenz.) van de leep krijgen, klappen krijgen.
LEEPERD, m. (-s), sluw mensch, looze schalk;
slimmerd.
1. LEEPHEID, v. gebrek van leepoogen.
2. LEEPHEID, v. (...heden), (fig.) loosheid,
doortraptheid; slimheid.
LEEPIGHEID, v. leepheid.
LEEPOOG, o. (-en), tranig oog; — m. en v. (-en),
iem. die lepe oogen heeft; ...00GIG, bn. (-er, -st),
met leepoogen; ...00GIGHEID, v.
1. LEER, o. Zie LEDER.
2. LEER, v. (-en). Zie LADDER.
3. LEER, v. regel van gedrag, les, leering : di
zij u tot eene leer; — een aantal regels, die min of
meer een afgesloten geheel vormen, inz. stelsel
van godsdienst, van onderwijs enz. : de leer van
Mozes, van Christus, vc n Mohammed; — de leer
van het geluid; schedelleer; — leerstelling, dogma :
de leer der drieëenheid; hij is niet zuiver in de leer,
niet orthodox; — (scherts.) hij is van de behoudende
leer, hij is niet mild, niet scheutig ; — de toestand

waarin iem. verkeert, die zich in eenig vak of
handwerk oefent, om daarmede later dijn brood
te verdienen : hij is b j een schrijnwerker in de leer;
bij iem. in de leer komen.

LEERAAR, rn . (-s, ...raren), onderwijzer, leermeester, docent, inz. aan scholen voor middelbaar
onderwijs en aan gymnasia, ook aan kweekscholen
enz.; — kerkleeraar, pr edixant; — (geu .) leerling : leeraars zijn geen kunstenaars, leerlingen,
aanvangers hebben 't nog niet ver in de kunst
gebracht .
LEERAARSAMBT, o. (-en), ...BETREKKING,
v. (-en), ambt, betrekking van leeraar.
LEERAARSCHAP, o. de. betrekking van leeraar.
LEERAARSKAMER, v. (-s), kamer waarin de
leeraren eener school bijeenkomen; ...PENSIOEN,
o. (-en); ...PERSONEEL, o. de gezamenlijke leeraars
eener school; ...TRAKTEMENT, o. (-en); ...VERGADERING, v. (-en).
LEERACHTIG, bn. Zie LEDERACHTIG.
LEERAREN, (leeraarde, heeft geleeraard), (w. g.)
onderwijzen, onderrichten; — als verkondiger
(van eer' e leer) beweren; prediken.
LEERARES, v. (-sen), onderwijzeres (inz. aan
eene school voor middelbaar onderwijs).
LEERBEGEERTE, v. (w. g.) zucht naar kennis
of wetenschap; ...BEGRIP, o. (-pen), grondb :gipsel
eener (inz. godsdienst-) leer; ...BEHOEFTEN, v.
mv. pennen, potlooden, cahiers enz. die bij het
onderwijs gebruikt worden; ...BOEK, o. (-en),
boek, waaruit men de eene of andere wetenschap
leert.
LEERBRIEF, m. (...brieven), brief, aflevering
van een schriftelijken leercursus; — (gew.) papier
met een kennisliedje er op; ...CURSUS, m. cursus
van onderricht, leerboek, handleiding.
LEERDICHT, o. (-en), een dichtstuk waarin een
belangrijk denkbeeld of eene gewichtige waarheid
in dichterlijken vorm wordt behandeld, didactisch
gedicht; ...DICHTER, m. (-5), die leerdichten
schrijft, didactisch dichter.
LEERDOEK, o. zeildoek, leer imiteerende, ter
bekleeding van stoelen enz.
1. LEEREN, bn. lederen.
2. LEEREN, (leerde, heeft geleerd), onderwijzen,
onderrichten : de onderwijzer leert in de school; —
prediken : Christus leerde in het openbaar; —
(gew.) wie leert er van morgen ? welke predikant
zal preeken ?; — onderwijs geven in : hij leert
den kinderen lezen en schrijven; wie heeft u dat zoo
leergin uitrekenen ?• — (spr.) nood leert bidden, in
levensgevaar leert men God aanroepen; (ook)
als de nood aan den man komt, doet men het wel,.
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(inz, iets waarvan men beweert het nooit te zullen
doen), (ook gemeenz.) schurft leert krauwen; (fig.)
noodzaken, verplichten : dat zal je ik wel leeren,
daartoe zal ik u wel dwingen; -- we zullen hem wel
mores leeren, wel tot zijn plicht brengen; -- dat
zal de tijd leeren, dat moet nog nader blijken; wat zal men den dief leeren I, hoe zal men hem straffen 7; hij kan mij niets leeren, mij geen nadeel
doen; zich oefenen in, zich bekend maken met : daardoor leeren de kinderen al vroeg oplettendheid; hij
leert pas lezen; hij heeft nooit geschiedenis geleerd; een ambacht leeren; - mijn spelen is leeren; vat
Hansje niet leert, zal Hans nooit weten, wat men

jong niet heeft geleerd. weet men niet als men
oud is; - al doende leert men, oefening kweekt
kennis; - een mensch is nooit te oud om te keren; iets dikwijls overlezen om het uit het hoofd (van
buiten) te kunnen opzeggen : eene . les leeren; een
gedicht leeren; - zich de gewoonte van iets eigen
maken : door zijne kameraden heeft hij leeren liegen;
-- (volksterm.) studeeren : hij leert voor dokter,
voor dominee; - godsdienstonderwijs ontvangen:
te leeren gaan, naar de catechisatie.
LEERENLAP, m. (-pen), lap zeemleer, voor
huishoudelijk gebruik; - die biefstuk is net een
leerenlap, bijzonder taai.
LEERGANG, m. (-en), de weg, dien het onderwijs en dus ook het denken des lecrlings aflegt bij
de behandeling van zeker onderwerp en die uitloopt op eene voorstelling of een juist begrip; analytische leergang, waarbij men begint bij het
geheel en overgaat tot de deelen; - synthetische
leergang, waarbij men begint bij de deelen, om zoo
te komen tot het geheel; - inductieve leergang,
waarbij men uit bijzondere voorstellingen een begrip afzondert; - deductieve leergang, waarbij men
van een hooger begrip daalt tot het lagere.
LEERGAST, m. (-en), (Zuidn.), leerling, jongen,
die een ambacht leert; ...GELD, o. geld, dat betaald w orde voor het onderwijs; (fig.) hij heeft
leergeld betaald of gegeven, hij is door schade wijs
geworden.
LEERGESPREK, o. (-ken), gesprek waarin men
kennis aanbrengt, voorstellingen en begrippen
ontwikkelt of verduidelijkt.
LEERGEST OELTE, o. (-n), katheder, leerstoel.
LEERGEZEL, m. (-len), leerling (op een ambacht).
LEERGIERIG, bn. bw. (-er, -st), gaarne willende
leeren : de leergierige jeugd. LEERGIERIGHEID,
v. zucht om te leeren.
LEERGRAAG, bn. (...grager, -st), leergierig.
LEERHOEVE, v. (-n), modelhoeve, waar de landbouw of eenig onderdeel daarvan practisch wordt
onderwezen : leerhoeve der zuivelbereiding.
LEERING, v. (-en), leer, les, onderrichting :
moge u dit tot leering strekken; -- leeringen wekken,
maar vo inbeelden trekken; - (R.-K.) ouderw ijs en

ondervraging in den Catechismus; - (gew.) catechisatie; --, gmv. het leeren.
LEERJAAR, o. (...jaren), jaren, die een leerjongen bij zijn meester, een leerling op school
doorbrengt : dat maatje is in zijn tweede leerjaar;_
- hij is nog in zijne leerjaren, hij gaat nog school;
- algemeen gevoelt men de behoefte aan een zevende
leerjaar; ...JONGEN, m. (-s), leergast; - (fig.)
gij zijt nog maar een leerjongen, gij zijt nog oner-

varen; ...KAMER, v. (-s), kamer waarin onderwijs gegeven wordt; - (gew.) catechisatiekamer; kamer voor de kinderen des huizes, waar zij onderricht ontvangen, hun huiswerk maken of hun lessen
leeren.
LEERKEVER, m. (-s), (nat. hist.) spekkever
een vraatzuchtig schildvleugelig insect.
LEERKIND, o. (-eren), (w. g.) scholier; ...KNAAP,
m. (...knapen), leerjongen; ...KNECHT, m. (-en),
leergezel; ...KRACHT, v. (-en), er zijn goede leerkrachten aan deze school, goede onderwijzers; kracht, vermogen om zich kennis eigen te maken.
LEERKRING, m. (-en), leergang voor één cursus
waarbij men de geheele leerstof (niet altijd even
uitvoerig) doorloopt : de stof is in dit boek verdeeld
in drie leerkringen.

LEERKUNST, v. didactiek.
LEERKOOPER, m. (-s), lederkooper.
LEERLING, m. en v. (-en), LEERLINGE, v.
(-a), die onderwijs krijgt; - volgeling (van iemands
leer of stelregelen), aanhanger : hij noemt zich een

LEERTRAP:

leerling van Kant; - laagste graad bij de Vrijmet-

selarij.
LEERLING-APOTHEKER, m. (-s), ...-CONSUL,
m. (-s); ...-MACHINIST, m. (-en); ...-TELEGRAFIST, m. (-en); enz.
LEERLINGSCHAP, o. het zijn van leerling.
LEERLOOIEN, o. het bereiden van huiden tot
leer.
LEERLOOIER, m. (-5), ...LOOISTER, v. (-s),
die huiden bereidt tot leder.
LEERLOOIERIJ, v. (-en), vak of bedrijf van den
leerlooier; plaats, waar leder bereid wordt.
LEERLUST, m. lust om te leeren : den leerlust
prikkelen, aanwakkeren; ...MANIER, v. (-en),
de manier waarop een onderwijzer onderwijn
geeft, de gedragingen des onderwijzers onder de
les : eene natuurlijke, eene gekunstelde leermanier.
LEERMARKT, LEDERMARKT, v. (-en), waar
leder wordt verkocht; - de prijs van het leer
de leermarkt stijgt.

LEERMEESTER, m. (-s), ...MEESTERES, T.
(-sen), onderwijzer, onderwijzeres; ...MEESTERSCHAP, o. het zijn van leermeester; ...MEISJE,
o. (-s), meisje, bij eene naaister enz. in de leer;
...METHODE, v. (-n), methode die men bij het
onderwijs volgt; ...MIDDELEN, o. mv. de boeken,
kaarten, atlassen, platen enz. welke onderwijzer
en leerlingen, af gezamenlijk, Of ieder afzonderlijk,
bij het onderwijs gebruiken; ...OEFENING, T.•
(-en), studie.
LEERPLAN, o. de van te voren vastgesteld e.
regeling van het onderwijs in al de leervakken
over den geheelen leertijd : het leerplan vermeldt
den omvang van het onderwijs, de verdeeling der
leerstof over de verschillende leerjaren, het getal
lesuren voor elk vak in elk jaar bestemd, de methode
en te gebruiken boeken voor elk vak in 't bijzonder
en de regeling der schooltijden en vacanties.

LEERPLICHT, m. wettelijke verplichting voor
de ouders en verzorgers van kinderen om dezen
gedurende een zeker aantal jaren lager onderwijs
te doen geven; ...PLICHTIG, be. de leerplichtige
leeftijd, de leeftijd dat de kinderen verplicht zijn
lager onderwijs te ontvangen; ...PLICHTIGHEID, v.
LEERPLICHTWET, v. (wet op den leerplicht .
(van 7 Juli 1900).
LEERREDE, v. (-nen), preek, predikatie.
LEERREGEL, m. (-s), grond-, zet-, stelregel.
LEERRIJK. bn. (-er, -st), rijk in leering, van
nuttigen inhoud, van nuttige strekking : een leerrijke omgang; een leerrijk boek.

LEERSCHOOL, v. (...scholen), inz. eene school
waar kweekelingen of jonge onderwijzers zich practisch oefenen in het gaven van onderwijs; -- (fig.)
dat was eene goede leerschool voor hem, daarbij
heeft hij heel wat geleerd.
LEERSMEDERIJ, v. (-en), smederij waar het
vak geleerd wordt : te Groningen is eene particuliere
leersmederij.

LEERSPREUK, v. (-en), zinrijke, leerzame
spreuk.
LEERSTELLIG, bn. dogmatisch : leerstellig onderwijs.

LEERSTELLING, v. (-en), grondbeginsel eener
leer; inz. eene der stellingen van eene godsdienstige
leer, geloofspunt; ...STELSEL, o. (-s), systeem
van eenige wetenschap of onderdeel daarvan;
...STIJL, m. (-en), didactische stijl; ...STOEL,
m. (-en), hoogleeraarsbetrekking; ...STOF, v.
datgene wat geleerd wordt.
LEERSTUK, o. (-ken), geloofsstelling, geloofsartikel, dogma : het leerstuk der drieëenheid; (gew.) iets waardoor, waaruit men leert : dat is
een goed leerstuk voor hem geweest.

LEERTIJD, m. de tijd, gedurende welken men
leert, leerling is.
LEERTOON, m. de toon des onderwijzers tegenover zijne leerlingen, de verhouding, waarin hij
zich gedurende het onderwijs tegenover de leerlingen plaatst en de geest, die hem bij zijn werk'
bezielt.
Lli.ERTOUWEN, o. het opmaken van het .rungare leer, alvorens het in den handel kan gebracht
worden; ...TOUWER, m. (-s); ...TOUWERIJ, T.
vak, bedrijf van den leertouwer; - mv. (-en. ),
plaats N; nar het leertouwen geschiedt.
LEERTRANT, m. leerwijze; leertoon.
LEERTRAP, v. (-pen), benaming voor de trap
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pen waarlangs het onderwijs zich volgens de school
van Herbart moet bewegen : de formeele leertrappen;
de leertrap der aanschouwing, van het denken en der
toepassing; ...UUR, o. (...uren), tijd van onderwijs; ...VAK., o. (-ken), vak van wetenschap, dat
op eene school onderwezen wordt; ...VERTREK,
o. (-ken), leerkamer.
LEORVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) familie
van tropische visschen (acronuridae) met zijdelings
zeer sterk samengedrukt lichaam, eene lederachtige huid, kleinen bek en (meestal) met een aan
weerszijden met scherpe doornen gewapenden staart;
inz., een 20 à 30 cM. lang vischje der Antillenzee,
met een scherpen beweeglijken stekel aan weerskanten van den staart (acanthurus chirurgus); de
kustbewoners vreezen hem weinig minder dan eene
vergiftige slang.
LEERVORM, m. de vorm waarin het onderwijs
wordt voorgedragen; ...VRIJHEID, v. vrijheid
van onderwijs; ...WIJS, v., ...WIJZE, (...wijzen),
methode, de weg, dien men bij het geven van
onderwijs ` olgt om naar wensch te slagen; ...ZAAL,
v. (...zalen), leervertrek; gehoorzaal.
LEERZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), geschikt
om te leeren, leergierig, naarstig, oplettend : leersame kinderen; de hond is een leerzaam dier; nuttig, onderrichtend : een leerzaam boek. LEERZAAMHEID, v.
LEERZUCHT, v. zucht om te leeren; ...ZUCHTIG,
bn. (w. g.) leergierig; ...ZUCHTIGHEID, v. (w. g.).
LEESAVOND, m. (-en), avond, waarop een spreker in de eene of andere vergadering over eenig
onderwerp leest : een leesavond van het Nut.
LEESBAAR, bn. bw. (-der, -st), gelezen kunnende
worden : leesbaar schrift; - geschikt om gelezen
te worden, aangenaam om te lezen : een leesbaar
boek. LEESBAARHEID, v.
LEESBAND, m. (-en), transportinrichting van
ijzeren platen, scharnierend verbonden, waarop
de steenen uit de kolen gelezen worden.
LEESBEURT, v. (-en), voordracht die in zekere
vereeniging wordt gehouden : ik heb dezen winter
•drie leesbeurten, ik moet driemaal als spreker
optreden; ...BIBLIOTHEEK, v. (...theken), boekverzameling, waaruit boeken ter lezing gegeven
worden, hetzij gratis, hetzij tegen betaling eener
kleinigheid.
LEESBOEK, o. (-en), boek tot oefening in het
lezen; (ook) boek, dat op aangename en eenvoudige wijze een of ander vak van wetenschap behandelt : een leesboek der Vaderlandsche Geschiedenis;
...COMITEIT, o. (-en), (Zuidra.) leesgezelschap.
LEESGEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap van
personen, die voor gemeenschappelijke rekening
boeken, tijdschriften enz. lezen; (ook) gezelschap,
waar voorlezingen worden gehouden; ...GLAS,
0. (...glazen), een groot vergrootglas met handvat,
dienende om onduide lijk schrift gemakkelijker te
lezen .
LEESINRICHTING, v. (-en), inrichting van een
boekhandelaar, die aan de deelnemers boeken ter
lezing rondzendt; ...KABINET, o. (-ten), ...KAMER, v. (-s), kabinet, kamer waar men gelegenheid vindt boeken, couranten en tijdschriften te
lezen; leesmuseum.
LEESKERK, v. (-en), godsdienstoefening (bij
Protestanten) waarin bij ontstentenis van een
predikant, door een ander iets stichtelijks wordt
gelezen : leeskerk houden.
LEESKUNST, v. kunst van voordragen ;
...LEERBOEK, o. (-en), leesboek over een vak
van onderwijs; ...LEERWIJS, v. ...LEERWIJZE,
v. (...wijzen), leesmethode; ...LES, v. (-sen) les
in het lezen; ...LESSENAAR, m. (-s), lezenaar
(om er het boek op te leggen); ...LUST, m. lust
tot lezen : een onverzadelijke leeslust; ...METHODE,
v. (-s, -n), methode om het lezen te leeren; ...MUSEUM, o. (-s), instelling waar men gelegenheid
vindt boeken, couranten en tijdschriften te lezen;
leeskabinet; ...OEFENING, v. (-en), oefeningen
voor eerstbeginnenden in het . lezen; ...ONDERWIJS, o. onderwijs in het lezen; het aanvankelijk
en het voortgezet leesonderwijs.

LEESSTER, v. (-s), zij die leest.
LEEST, v. (-en), gestalte, vorm (des lichaams) :
eene slanke leest; -- vorm (van schoenen, kousen

‘enz.); - (inz. bij schoenra.) de meestal houten
vorm, waarover de schoenen of laarzen gevormd
worden : op de leest zetten; - (fig.) het lijf op de
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leest zetten, zijne maag op de leest slaan, onmatig
eten; - (fig.) lieden van ééne leest, van ééne klasse,

die elkander verstaan, die van dezelfde meening
zijn; - zich op eene fraaie leest vormen, goede
voorbeelden volgen; zij schoeien rep ééne leest, zij
komen vrijwel overeen; dat is op dezelfde leest geschoeid,
op dezelfde wijze ingericht; -- (spr.) schoenmaker
houd u (of blijf) bit uwe leest, bemoei u met uwe
eigen zaken, oordeel niet over dingen, die gij niet
verstaat; - (ijzerfabr.) kern of doorn, zie op die
woorden; -- (timm.) wigvormig draagplankje ter
ondersteuning eener hellende plaat, welke als onderdorpel van een kozijn dienst doet. LEESTJE, 0. (-s).
LEESTAFEL, v. (-s), tafel waarop boeken,
kranten en tijdschriften ter lezing liggen (in een
hotel, eene sociëteit enz.); ...TEEKEN, o. (-s),
een teeken dat dient, om den lezer de opvatting
der verhouding van de verschillende leden van een
zin en daardoor het lezen zelf gemakkelijker te
maken.
LEESTENHOUT, o. hout waarvan schoenmakersleesten worden gemaakt; ...MAKER, m. (-s),
...MAAKSTER, v. (-s), die leesten maakt.
LEESTIJD, m. tijd, bestemd tot lezen; tijd dat
men een boek of tijdschrift houden kan om te
lezen; ...TOON, m. (...tonen), toon, waarop men
leest; wijze van voordracht; ...TRANT, m. leeswijze; ...TROMMEL, v. (Ind.) vierkante (meestal
blikken) trommel waarin de tijdschriften en boeken
van een leeskring rondgezonden worden; ...UUR,
o. (...uren), uur, bestemd om te lezen; ...VERTREK, o. (-ken), waar men boeken enz. kan
lezen; ...WIJS, v., ...WIJZE, v. (...wijzen), wijze
waarop men leest; ...ZAAL, v. (...zalen), groot
leesvertrek.
LEEUW, m. (-en), een roofdier, tot de familie
der katten behoorende, dat verschillende streken
van Azië en Afrika bewoont (felis leo) : men noemt
den leeuw den koning der dieren; een brullende, een
brieschende leeuw; de Amerikaansche leeuw, de poema
(felis concolor); - zoo sterk als een leeuw, geweldig
sterk; - vechten als een leeuw, moedig, onverschrokken; - opvliegen als een brieschende leeuw; er uitzien als een leeuw, er verschrikkelijk uitzien; (fig.) hij is een leeuw, hij heeft den moed van een
leeuw; - (gew.) er zit geen hond op zijn zak, maar
een leeuw, hij is verbazend gierig; - (wapenk.)
gaande leeuw, die het hoofd vooruitsteekt en de
oogen en ooren laat zien; klimmende, uitkomende,
getongde leeuw; - in namen van hotels, koffiehuizen enz. : in den Gouden Leeuw logeeren; in namen van verschillende ridderorden : de orde
van den Nederlandschen Leeuw; - (sterr.) vijfde
teeken van den dierenriem I Ç)j ; groote leeuw,
kleine leeuw, twee sterrenbeelden.

LEEUWAAP, m. (...apen), (nat. hist.) zekere
aap behoorende tot de hoofdgroep der klauwapen,
met manen aan kop en hals (midas rosalia).
LEEUWACHTIG, bn. als een leeuw, op een
leeuw gelijkende.
LEEUWENAANDEEL, o. leeuwendeel; ...AARD,
m. moedige aard.
LEEUWENBEK, m. (-ken), bek van een leeuw; (plantk.) een geslacht van de familie der leeuwenbekachtigen (antirrhinum), ook kalfssnuit en
(linaria) vlaskruid geheeten.
LEEUWENBEKACHTIGEN, v. mv. eene plantenfaxo ilie waartoe behalve de leeuwenbek, nog
behooren de toortsen, verschillende soorten van
helmkruid, het vingerhoedskruid, eereprijs, oogentroost, ratelaar, e. a. (scrophularineeën).
LEEUWENBLAD, o. (plantk.) leeuwenklauw.
LEEUWENDAALDER, m. (-s), (eert.) Hollandsch
zilveren muntstuk ( = f 2,50), op de eene zijde
stond een leeuw zonder schild afgebeeld : de leeuwendoalders werden na 1576 ook in de andere gewesten
geslagen.

LEEUWENDEEL, o. het voornaamste, het grootste deel : het leeuwendeel voor zich nemen; zich het
leeuwendeel toeëigenen; ...HAAR, o.; ...HART,
o. (-en), hart van een leeuw; (fig.) buitengemeene
moed; toenaam van koning Richard van Engeland;
...HOK, o. (-ken); ...HOL, o. (-en), verblijf van
een leeuw; ...HUID, v. (-en), huid van een leeuw;
(fig.) de leeuwenhuid aantrekken, den schijn van
dapperheid aannemen; - (w. g.) het vossenvel
aan de leeuwenhuid naaien, list aan kracht paren;
...JONG, o. (-en), jonge leeuw, welp.

LEEUWENKLAUW.

1030

LEEUWENKLAUW, m. (-en), klauw van een
leeuw; - (plantk.) een plantengeslacht, tot de
familie der rosaceeën behoorende (alchemilla),
waarvan twee soorten in Nederland in 't wild
worden aangetroffen : de gemeene leeuwenklauw
(alchemilla vulgaris), ook Onze-Vrouwenmantel geheeten en de akkerleeuwenklauw (a. arvensis).
LEEUWENKOP, m. (-pen) ; ...KRACHT, v.
kracht van den leeuw, buitengewone kracht;
...KUIL, m. (-en), oudtijds een kuil waarin leeuwen,
wien ten doode gedoemde menschen werden toegeworpen : Daniël in den leeuwenkuil; ...MANEN, v.
mv. lange haren om den nek van een leeuw;
...MERG, o. (fig.) krachtige spijs : jarenlang gevoed
met het leeuwenmerg der oudheid, de klassieke
studiën; ...MOED, m. buitengewone heldhaftigheid : zich met leeuwenmoed verdedigen; ...MUIL,
m. (-en), bek van een leeuw; - (plantk.) eene
sierplant, tot de familie der lipbloemigen behoorende;
...00G, o. (-en), oog van een leeuw; ...00R, o.
(-en), oor van een leeuw; ...ORDE, v. zekere ridderorde, zie leeuw; ...RIDDER, m. (-s), ridder der
Leeuwenorde.
LEEUWENSTAART, m. (-en), staart van een
leeuw; - (plantk.) een heester aan de Kaap de
Goede Hoop voorkomende (leonurus); (nat. hist. )
malbroek : een Bengaalsche aap met een baard,
gelijk aan den staart van een leeuw (leonurus).
LEEUWENTAND, m. (-en), tand van een leeuw;
- (plantk.) een plantengeslacht, tot de samengesteldbloemigen behoorende (leontodon), waarvan
twee soorten in 't wild in Nederland voorkomen :
de herfstleeuwentand of hondsbloem (l. autumnalis)
en de ruige leeuwentand (l. hastilis); (ook) een der
vele namen van de paardenbloem.
LEEUWENTEMMER, m. (-s), temmer van
leeuwen.
LEEUWENVOET, m. (-en), poot van een leeuw;
zekere plant; ...WELP, o. (-en), leeuwenjong.
LEEUWERIK, (gew. LEEUWERK), m. (-en),
zeker vogeltje, tot de orde der zangvo ,els behoorende, een der weinige vogels, die onder het vliegen
zingen (alauda arvensis) : de leeuwerik wordt in alle
streken van den aardbol aangetroffen, behalve in
Zuid - Amerika.
LEEUWERIKSJACHT, v.; ...KOOI, v. (-en);
...NEST, o. (-en); ...NET, o. (-ten), net om leeuwe-

riken te vangen; ...SNAVEL, m. (-s); ...STAART,
m. (-en); .VANGST, v.; .ZANG, m.
LEEUWERS, m. mv. LEEUWERSOOGEN, o.
mv. Zie LEUVERS.
LEEUWHONDJE, o. (-s), een leeuwtje. Zie dit
woord.
LEEUWIN, v. (-nen), wijfje van den leeuw.
LEEUWTJE, o. (-s), jonge, kleine leeuw; hondje, dat, van achteren geschoren, aan kop en
borst manen van een leeuw vertoont; (ook) eene
ridderorde, een leeuwenorde : hij heeft een leeuwtje
gekregen.
LEEWATER, o. zeker vocht dat zich tengevolge
van eene ziekelijke aandoening in de gewrichten
bevindt.
LEEWIEKEN, (leewiekte, heeft geleewiekt), eene
bewerking bij vogels, waarbij de vleugelgeledingen
waaraan de groote slagpennen groeien, met een
mes worden weggenomen : voor het wegvliegen
worden de zwanen geleewiekt.
LEEZE, v. (-n), (veroud., gew.) wagenspoor; (Zuidn.) in de leeze blijven, het goede spoor volgen,
op den goeden weg blijven.
1. LEF, o. (volkstaal) moed, durf : lef hebben;
begin nou eens als je lef hebt, als je durft; - lef
maken, drukte, braai schoppen; - zuipen op
lef, zonder te betalen; -- ik heb er geen lef in, lust, zin.
2. LEF, bw. (gew.) laf, slap, moedeloos; die
visch is lef, is slap, is niet best meer.
3. LEF, o. (gew.) mindere soort van tong.
4. LEF, v. (-fen), (Zuidn.) snapster.
LEFFEN, (lefte, heeft geleft), (veroud., Zuidn.)
praten, babbelen.
LEFHEBBER, m. (-c), (volkstaal) druktemaker,
opsnijder; ...JONGEN, m. (-s), durfal, brutale
rakker.
1. LEG, m. het eieren leggen der vogels : kippen
die nog aan den leg zijn; een kip van den eersten leg.
2. LEG, v. (-gen), LEGGE, v. (-n), (gemeenz.)
eierstok (van hoenders, eenden en ganzen).
3. LEG, v. (-gen), het eenmaal leggen en ophalen
van het vischnet; - plaats in eene sloot enz.

LEGER.

waar veel visch zit; - hoeveelheid koren dat de
maaier telkens als los hoopje neerlegt; - laag
schooven op den dorschvloer.
LEGA, v. verbond, verbintenis; inz. metaalvermenging, legeering; het allooi der munten.
LEGAAL, bn. (...galer, -st), wettig, wettelijk,
rechtmatig.
1. LEGAAT, m. (...gaten), (Rom. rep.) een persoon, aan den veldheer toegevoegd, om hem behulpzaam te zijn in all es wat betrekking had tot
den krijg of het bestuur van het leger : de legaten
werden benoemd door den senaat in overleg met den
veldheer; - een pauselijk gezant van den eersten
rang die in naam van den H. Stoel in den vreemde
kerkelijke of kerkelijk staatkundige zaken ging
regelen.
2. LEGAAT, o. (...gaten), erfmaking, schenking
bij uitersten wil : testamentaire beschikking, waarbij
de erflater aan een persoon zekere bepaalde goederen geeft; deze goederen zelve : een legaat krijgen.
LEGALISATIE, v. (-s), de echtverklaring van een
of ander stuk door de bevoegde autoriteit; -GELD,
o., -KOSTEN, m. geld verschuldigd voor het
legaliseeren.
LEGALISEEREN, (legaliseerde, heeft gelegaliseerd), Noor echt verklaren (door de bevoegde
autoriteit): eene handteekening legaliseeren, verklaren, dat zij door den persoon zelven geschreven is.
LEGALITEIT, v. wettelijkheid.
LEGATARIS, m. (-sen), persoon, aan wien een
legaat vermaakt is.
LEGATEEREN, (legateerde, heeft gelegateerd),
als legaat bij uitersten wil vermaken, toekennen
of schenken.
LEGATIE, v. (-s), het gezantschap : raad, secretaris van legatie, gezantschapsraad, -secretaris; benaming voor het gebouw waarin een gezantschap
gevestigd is; -GEBOUW, o. (-en); -RAAD, m
(-raden); -SECRETARIS, m. (-sen); enz.
LEGATOR, m. (-en), er fl ater.
LEGBALK, m. (-en), leggerbalk; ...BIER, o.
Beiersch-bier, hetwelk bereid wordt door het bier,
voor dat de gisting begint, spoedig en goed af te
koelen, het dan in vaten te gieten en in koele rotskelders te laten gisten; ...BLAD, o. (-en), legger
eene glasplaat, waarop de werkman al de andere
legt; ...BOOR, v. (...boren), (nat. hist.) uitstekend
orgaan aan het achterlijf van sommige insecten,
waarmee zij een gaatje boren om daarin hun eieren
te leggen; ...BORD, o. (-en), (pap.) plank, waarop
de natte bladen gelegd en onder de pers gebracht
worden.
LEGDAGEN, m. mv. Zie LIGDAGEN.
1. LEGEEREN, (legeerde, heeft gelegeerd). Zie
LEGATEEREN.
2. LEGEEREN, (legeerde, heeft gelegeerd), metalen door smelting met elkander verbinden, allieeren,
LEGEERING, v. (-en), zulk eene verbinding,
alliage.
LEGENDARISCH, bn. tot de legend e behoorende;
in overeenstemming met de (eene) legende : een
legendarisch koning; legendarische overleveringen.
LEGENDE, v. (-n, -s), (R.-K.) beschrijving van
het leven van een martelaar (inz. van zijn passie),
of van een anderen heilige; - verhaal betreffende
een heilige, een mirakel, een heilig voorwerp :
middeleeuwsche legenden; Maria-legenden; (bij
uitbr.) ieder verhaal dat op volksoverlevering
berust : Nederlandsche Legenden door J. van
Lennep; - omschrift, randschrift van een muntstuk, een gedenkpenning; - verklaring der teekens
(op landkaarten enz.); - (in fabrieken enz.) lijst
van voorwerpen die op aanschaffing wachten; (muz.) compositie bij een tekst van verhalenden
aard.
LEGENDENDICHTER, m. (-s), ...SCHRIJVER,
m. (-s), dichter, schrijver, samensteller van legenden.
LEGER, o. (-s), vaste ligplaats van in 't wild
leve ide viervoetige dieren, inz. van hazen, konijnen
en nerten; - een dier op (in) het leger vangen, schieten is niet eervol voor een jager; - ligplaats voor
menschen, bed, legerstede : de zieke lag op zijn
leger; de aarde was zijn leger; een hard, een zacht
leger; - plaats, waar eene menigte krijgsvolk in de
open lucht onder tenten doorbrengt, kamp : het
leger opbreken; - groote menigte krijgsvolk, voorzien van al het noodige om te strijden, heer, armee
een leger op de been brengen; een leger in slagorde
scharen; - vliegend leger, dat er op ingericht is
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zich snel te verplaatsen; het leger des heils, zie
heil; — (fig.) groote menigte.
LEGERAANVOERDER, m. (-s), hij die een leger
aanvoert, bevelhebber.
LEGERAFDEELING, v. (-en), bijeenhoorend deel
van een leger, divisie, brigade.
LEGERBAAR, bn. geschikt om er te legeren.
LEGERBED, o. (-den), veldbed, legerstede die
uit elkander genomen en zoo vervoerd kan worden;
...BENDE, v. (-n), legerafdeeling ...BERICHT,
o. (-en), mededeeling betreffende de verrichtingen
van een leger; ...BIJL, v. (-en), eene soort van
strijdbijl; ...BODE, m. (-n), koerier; ...BOEF, m.
(...boeven), (hist.) trosjongen; ...BROOD, o. kommies-, soldatenbrood.
LEGERCOMMANDANT, m. (-en), (Ind.) opperbevelhebber van het leger.
LEGERDIEF, m. (...dieven), (w. g.) eierdief.
LEGEREN, (legerde, heeft en is gelegerd), eene
plaats verschaffen of aanwijzen om te liggen; zijn
leger (ergens) hebben, opslaan. ZICH LEGEREN,
zijne legerplaats opslaan : de vijand had zich in de
vlakte gelegerd; — (bouwk.) plaatsen, in verband
leggen (van balken enz.); — (Zuidn.) (planten) in
de aarde leggen, met aarde bedekken; — (van graan)
niet staande blijven, gaan liggen : door de slagregens
ging het koren legeren. LEGERING, v. (-en), het
legeren; het gelegerd zijn (van krijgsvolk).
LEGERHOND, m. (-en), staande jachthond die
het wild in het leger opspoort; ...HOOFD, o. (-en),
opperbevelhebber; ...HUT, v. (-ten), veldtent.
LEGERIG, bn. legerig koren, dat neiging vertoont
te gaan liggen; ook van aardappelloof enz. gezegd.
LEGERINGSBALK, m. (-en), in windmolens,
balk waarop de spil rust.
LEGERKAR, v. (-ren), behoorende tot den
tros eens legers; ...KOORTS, v. (-en), zekere koorts,
die in het kamp voorkomt; ...KORPS, o. (-en),
troepenafdeeling; ...KOST, m. soldatenspijs; ...KOSTEN, m. mv. legerlasten; ...KUNDIGE, m. (-n),
(w. g.) tacticus, strategicus; ...KUNST, v. (w. g.)
kunst om een leger (kamp) op te slaan, kunst om
een leger in slagorde te stellen of het te bevelen;
...KWARTIER, o. (-en), legerplaats; ...LASTEN,
m. mv. uitgaven voor een leger; ...MACHT, v. (-en),
talrijk leger; .METER, m. (-s), (w. g.) iem., die
een kamp afbakent, kwartiermeester; ...METING,
v. het afbakenen van een kamp; ...ORGANISATIE, v. (-s), de legerorganisatie is een staatsbelang,
ligt buiten de partijen; ...PLAATS, v. (-en), kamp,
kwartier; ...SCHAREN, v. mv. legerafdeelingen,
de troepen; ...SPITS, v. (-en), de spits, de voorste
slagorde van een leger, waar de dapperste krijgslieden strijden.
LEGERSTEDE, v. (-n), bed, ligplaats.
LEGERTEEKEN, o. (-s, -en), vlag, die de natie
aanduidt, waartoe het leger behoort; ...TENT, v.
(-en), tent, waarin de soldaten in het veld vertoeven;
...TOCHT, m. het optrekken van een leger;
...TREIN, m. (-en), legertros; ...TROS, m. de
gezamenlijke voertuigen en lastdieren met de voorraden en bagage die achteraan in het leger meegevoerd worden; ...TUCHT, v. krijgstucht; ...TUIG,
o. oorlogswerktuigen; geschut; ...UITRUSTING,
v.; ...VAAN, v. (...vanen); ...WACHT, v. (-en),
de manschappen welke in de legerplaats de wacht
hebben; ...WAGEN, m. (-s), legerkar; ...WORM,
m. (-en), rups van de bleeke uil (leucania), die in
Amerika in groote menigte voorkomt en groote
verwoestingen aanricht; ...ZIEKTE, v. (-n), besmettelijke ziekte in een leger.
LEGES, v. mv. gelden geheven wegens beschikkingen, afschriften van stukken, contracten enz.
door verschillende onderafdeelingen der administratie en gewoonlijk ten voordeele der ambtenaren
komende; — (Z. -A.) examengeld.
LEGGE, v. Zie LEG.
LEGGELD, o. Zie LIGGELD.
LEGGEN, (legde of leide, heeft gelegd of geleid),
doen liggen: iem. leggen, bij het worstelen hem op
den grond doen liggen zoo dat hij met de beide
schouders den grond aanraakt; — neerleggen,
plaatsen : een boek op tafel leggen; — een kind te
bed leggen; daar is hij niet voor in de wieg gelegd,
daartoe is hij niet voorbestemd; — (veroud.) iem.
te koelen leggen, hem dooden; — den eersten steen
leggen, van eenig bouwwerk; — het fondement,
den grondslag leggen, van een gebouw, (ook fig.); —
de kiel van een schip leggen, aanvangen het schip

te bouwen; — eieren leggen (van vogels enz.); —
(van hoenders) eieren leggen : deze kip heeft bijna
het geheele jaar door gelegd; — een pleister op eene
wond leggen, (ook fig.) de smart, het verdriet verlichten, het onaangename gedeeltelijk wegnemen;
— strikken leggen, ze spannen; — iem. lagen leggen;
— (in ruimer of fig. gebruik) bezetting in eene stad
leggen, krijgsvolk in Bene stad legeren; — tevredenheid aan den dag leggen, betoonen; — (w. g.) iem.
iets voor oogera leggen, onder het oog brengen, aan toonen; — de schuld op iem. leggen, werpen, steken;
— de hand aan iets leggen, iets ondernemen, aanvangen; — de hand op iem. leggen, hem arresteeren;
— in den weg leggen, belemmeren, tegenwerken; iem.
geen strootje in den weg leggen, hem niet het allergeringste misdoen; — geld, moeite, zorg aan iets
ten koste leggen, besteden. ; — iem. de woorden in
den mond leggen, beweren dat hij die gezegd heeft; --het hoofd in den schoot leggen, zich onderwerpen; -geld ter zijde leggen, afzonderen, besparen : zij
leggen wat op zij voor hun ouden dag; de stad in asch
leggen, haar geheel verbranden; — (w. g.) in de loterij
leggen, spelen; — een kaartje leggen, kaartspelen; —
de kaart(en) leggen, uit de kaarten de toekomst
voorspellen; — de hand op den mond leggen, zwijgen; — een boek ter perse leggen, gaan drukken; —
iem. in de luren leggen, hem beetnemen, bedriegen;
— eene brug, een dijk, een vloer enz. leggen, maken;

— (pap.) de vellen van de vilten nemen en op
elkander leggen. [In vele streken worden, zelfs
in de beschaafde spreektaal, de vorm en van leggen
en liggen door elkaar gebruikt; vgl. legdagen, leggeld, legger enz.]. LEGGING, v. het leggen.
1. LEGGER, m. (-s), iem. die legt, inz. (bij papierm.) diegene welke de bladen van de vilten
neemt en ze op elkander legt : mijn buurman zoekt
een legger; — (molenm.) de op het doodbed rustende
molensteen, waarover de looper rondwentelt; —
naam van zekere registers : de legger der gemeente
A.; No... van den legger; — balk waarop de vloer
rust : nu gij een nieuwen vloer neemt, zou ik maar
nieuwe leggers nemen ook;
(zeees.) groot watervat
op schepen; — legblad, zie aldaar.
2. LEGGER, m. (-s), oude Indische maat voor
vloeistoffen (inz. voor arak) van 388 Indische
kan = 563 Liter.
LEGHEN, v. (-nen), leggende hen; (fig.) (scherts.)
vrouw die veel kinderen baart; ...HOND, m. (-en),
staande hond.
LEGIO, o. zeer groote menigte : hun aantal is
legio, is zeer groot.
LEGIOEN, o. (-en), bij de oude Romeinen de
grootste legerafdeeling, eerst 3000, later 6000 en
meer man sterk; — keurbende, legerafdeeling; —
het legioen van eer, Fransche ridderorde, door Napoleon 19 Mei 1802 ingesteld; — (fig.) zeer groote
menigte : legioenen van engelen.
LEGIOENSOLDAAT, m. (...daten), soldaat van
het vreemdenlegioen in Algerië.
LEGISLATIEF, bn. bw. wetgevend : de legislatieve macht.

LEGISLA?UUR, v. wetgevende macht, het wetgevend lichaam.
LEGIST, m. (-en), (w. g.) NN etkundige, wetgeleerde.
LEGITIEM, bn. wettelijk, ` ettig; echt, echt geboren; de legitieme portie, het rechtmatig erfdeel.
LEGITIMATIE, v. verklaring dat iets echt, wettig
of geldig is : legitimatie van kinderen, echten of
wettigen van buiten echt geboren kinderen: verklaring omtrent de echtheid van een stuk;
—KAART, v. (-en), door de regeering afgegeven
bewijsstuk dat men de wettelijke persoon is voor
wien men zich uitgeeft; —PAPIEREN, o. mv.
• LEGITIMEEREN, (legitimeerde, heeft gelegitimeerd), wettigen; voor echt verklaren; zich legitimeeren, bewijzen dat men de persoon is voor wien
men zich uitgeeft.
LEGITIMIST, m. (-en), zekere staatspartij (aanhangers der leer, dat de vorstelijke waardigheid
een erfelijk recht is, onafhankelijk van 's volks
wil); in Frankrijk de aanhangers van den ouderen,
in 1830 uit Frankrijk verdreven tak der Bourbons
LEGITIMITEIT, v. wettigheid; geboorte uit een
wettig huwelijk.
LEGKAART, v. (-en), kaart of afbeelding, in
stukjes gesneden, die uit elkaar genomen, weder
tot een geheel moeten samengevoegd worden
(kinderuitspanning); ...KIP, v. (-pen), kip die
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eieren legt, leghen; ...PENNING, m. (-en), zekere
soort van penningen, die bij een of ander spel
gebruikt worden; ...PLEK, v. (-ken), (Z. A.) leger,
inz. van dieren; ...PRENT, v. (-en), legkaart.
LEGSEL, o. (-s), hetgeen wordt gelegd.
LEGSTER, v. (-s), meisje of vrouw, welke bij
papiermakers de plaats van den legger inneemt.
LEGSTOEL, m. (-en), (pap.) eene soort van hellend tafeltje, waarop de legger de natte bladen
plaatst, die van de vilten worden genomen : aan
den legstoel staan, legger of legster zijn; ...TIJD, m.
tijd, waarin de hoenders leggen.
1. LEGUAAN, ook LEGOEAAN, m. (...arren).
Zie KAMHAGEDIS.
2. LEGUAAN, m. (...anen), (zeew.) belleedsel
van touw om de raas, mede dienende ter vervanging
van het bindwerk der raas.
LEGUMINE, v. eene eiwitstof die voorkomt in de
vruchten der peuldragende planten.
LEGWARING, v . (scheers b.) kalfatering van het
bndersehip; lijfhouten op het :$ei laugs Let boord.
LEGWERK, o. (tuin.) figuren, door graszoden
gevormd.
1. LEI, o. zeker donkergrijs, dunblacierig gesteente, bestaande uit klei met kleine glimmerplaatjes en kwartskorreltjes; v. (-en), leien plaat, waarmede de daken (van
kerken en andere groote gebouwen) gedekt worden
of die, in eene lijst gevat, dient om op te schrijven
met eene griffel op de lei schrijven; (fig.) iets op de
lei schrijven of zetten, aanteekenen, wanneer er niet
contant betaald wordt; (ook) er nog niet op rekenen;
- eene schoone lei bij iem. hebben, weinig of niets
schuldig zijn; (ook) niets op zijn kerfstok ten
opzichte van hem hebben; - (w. g.) eene goede lei
bij iem. hebben, kosteloos kost en inwoning bij iem.
hebben; - zoo blauw als eene lei zijn, blauwachtig
wit zien van benauwdheid; - leien noemt men in
België schaliën; elders geeft men alleen aan de dakleien dezen naam. LEITJE, o. (-s).
2. LEI, v. (-en), (Zuidn.) waterleiding; doorgang;
laan; wandeling.
3. LEI, (als achtervoegsel) manier, soort.
LEIACHTIG, bn. (-er. -st), als lei : een leiachtig
gesteente.
LEIBAND, m. (-en), band, waaraan een kind
leert loopen; (fig.) hij loopt aan den leiband, hij
laat zich door anderen leiden, mist de noodige
zelfstandigheid; ...BLOK, o. (-ken), (scheepst.)
zie geleiblok; ...BOOM, m. (-en), boom die tegen
een muur, schutting of latw era geleid wordt.
' LEIDAK, o. (-en). Zie het t eiere LEIENDAK.
LEIDEKKER, m. (-s), die daken met leien dekt;
...DEKKERSBAK, m. (-ken), ...DEKKERSEZEL,
m. (-s), zeker toestel der leidekkers om de leien
te dragen; ...DEKKERSHAMER, m. (-s), een
hamer der leidekkers.
1. LEIDEN, (leidde, heeft geleid), de richting der
beweging van iem. of iets bepalen : een blinde
leiden; een kind aan de hand leiden; eene koe aan
een touw, een paard bij den toom leiden; een misdadiger naar de strafplaats leiden; - troepen ter
slachtbank leiden, hen een haast gewissen dood
tegemoet voeren, aan het uiterste gevaar blootstellen; - iem. op den rechten weg leiden, hem
het verkeerde zijner handelwijze, van zijn gedrag
onder het oog brengen; - het water naar de stad
leiden; het gas wordt door buizen in onze woningen
geleid; leid ons niet in verzoeking; iem. in de waarheid leiden; - (spr.) iem. om den tuin, bij den
neus leiden, foppen, misleiden, bedriegen; - besturen, de leiding hebben over iets, regelen : de
vergadering leiden, het voorzitterschap waarnemen;
de bijeenkomst, de werkzaamheden leiden; het gezang
leiden; - tot gids dienen, rondvoeren : Uw licht
en Uw waarheid zullen mij leiden; - een deugdzaam, losbandig leven leiden, het in deugdzaamheid,
in losbandigheid doorbrengen; - een druk leven
leiden, altijd bezig zijn; voeren, brengen : waar leidt deze weg heen I; een
vallende appel leidde Newton tot de ontdekking enz.;
- toegang verschaffen tot : de ijzeren poorten, die
naar de stad leiden.
2. LEIDEN, o. stad in Zuid-Holland : (spr.).
nu was Leiden ontzet, nu was men uit den nood,
uit de verlegenheid; - dan is Leiden in nood,
dan is er groote nood, inz. gezegd wanneer iem.
eene zwarigheid erg overdrijft; - zich met een
Jantje van Leiden ervan afmaken, met een praatje;
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dat loopt nog met een Jantje van Leiden af, dat
loopt nogal los.
LEIDENAAR, m. (-s, ...naren), inwoner van de
stad Leiden.
1. LEIDER, tw. (veroud.) helaas.
2. LEIDER, m. (-s), geleider; bestuurder : zij
vertrouwden geheel op hun leider; de leiders van den
opstand, de aanvoerders, de bewerkers.
3. LEIDER, LEIER, m. (-s), (zeew.) zeker touwwerk, b. v. een parallel met de stag gespannen
touw om het zeil op en neer te trekken; (ook)
leuning.
LEIDFOSSIELEN, o. mv. versteeningen die aan
bepaalde aardlagen eigen zijn en daarom kunnen
dienen om deze te herkennen.
LEIDING, v. (-en), het leiden : ik geef mij aan
uwe leiding over; waterleiding: electrische leiding;
leidingbuis of, -pijp : de leiding is gesprongen; bestuur, beheer, toezicht : hem is de leiding dezer
zaak toevertrouwd; - de leiding nemen, bij wedstrijden, voorop komen; - (zeew.) de leiding van
een to-uw.
LEIDINGBUIS, v. (...zen), buis eener gas- of
waterleiding; ...DRUK, m. druk van water of gas
in de leidingbuizen; ...KABEL, m. (-s), kabel
voor eene electrische leiding; ...NET, o. (-ten),
alle leidingbuizen te zamen; ...WATER, o. water
van, uit de waterleiding.
LEIDRAAD, nl. (...draden), (fig.) hetgeen in
eene zaak leidt; inz. beknopte handleiding : leidraad
bij het onderwijs in de natuurkunde.
LEIDSCH, bn. van, uit, met betrekking tot
Leiden : het Leidsche Dagblad; - Leidsche kaas,
komijnekaas ; -- eene Leidsche flesch, een te Leiden
uitgevonden toestel, eene flesch. in- en uitwendig met bladtin bekleed, om daarin electriciteit
op te hoopen.
LEIDSEL, o. (-s). Zie LEISEL.
LEIDSMAN, m. (...lieden), gids, geleider (alleen
fig.) : een trouwe leidsman der jeugd; ...VROUW,
N . (-en), geleidster. .
LEIDSTER, LEIDSTER, v. (-ren), poolster;
(fig.) gids. baak : eene leidster door het leven.
LEIDSTER, v. (-s), geleidster.
LEIEN, bn. van lei.
LEIENDAK, o. (-en), een dak met leien (schaliën)
bedekt; (fig.) het gaat van een leiendakje, (of) het is
alsof het van een leiendakje loopt, hij spreekt zeer
vlot, zegt zijn les zonder haperen op, (ook) dit gaat
zeer gemakkelijk (men hoort ook : van een leien
dakje).
LEIGRAUW, bn. blauwachtig grauw als van lei.
LEIGROEVE, v. (-n), groene, waaruit lei gewonnen wordt.
LEIJONKER, m. (-s), geleider eener dame; b °uidsleider, die, hij de Ouden, de bruid in 't huis des
bruidegoms leidde.
LEIKLEUR, v. blauwachtig grauwe kleur;
...KLEURIG, bn. eene leikleur hebbende; ...KLOOVER, m . (-s), die het lei in regelmatige plater klooft.
LEILAT, v. (-ten), (timm.) lat die de ruimte tusschen het belegstuk en het raam vult.
LEINAGEL, m . (-s), spijker om de leien op de
daken te spijkeren.
LEIOOG, o. (-en), geleideoog (aan eene zuigerstang van eene stoommachine); ...REEP, m. (-en),
leisel; gedeelte val, een paardetoom; ...RIEM, m.
(-en), een riem om daaraan paarden te leiden,
halster.
LEIS, v. ( -en), LEIST, v. (-en), koppel, riem voor
jagershonden enz.; koppelsnoer, leizeel.
LEISEL, LEIDSEL, o. (-s), lange lederen riemen
(of touwen), waarmede de voerman de paarden
ment; (zeew.) stroppen van de raas.
LEIST, v. (-en). leis. Zie aldaar.
LEISTANG, v. (-en), eene stang, die de rechte
beweging van den zuiger onderhoudt; ...ZEEL,
o. (-en), leisol.
LEIZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil, dat bij ruimen
wind, buiten de razeilen op de spieren uitgehaald
ordt.
1. LEK, m. (gew.) lak, valsche beschuldiging.
2. LEK, v. strook water in de Noordzee langs
onze kust; de Binnenlek (ook Binnenzee geheeten),
het water tot op een uur afstand van de kust met
eene gemiddelde diepte van ongeveer elf vademen
de Buitenlek, het diepere water op de groote zandbank de Breeveertien.
3: LEK, in . het lekken : veel last hebben van den lek.
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4. LEK, 0. (-ken), lekgat, opening waardoor
water dringt : het schip heef, een lek; --- naar
het lek luisteren; - de loodgieter moet de lekken
nazien; het lek stoppen, (ook fig.) een tekort

aanvullen enz.
5. LEK, bn. bw. niet dicht, niet waterdicht : dit
schip is lek, heeft een lek; - dat is zoo lek als een
mandje, in hooge mate lek; - (scherts.) . ek zijn
of gaan, zijn water niet kunnen houden (zekere
ziekte).
6. LEK, m. (Zuidn.) lik.
LEKBAK, m. (-ken), bak voor het lekken, b. v.
oude n een petroleumtoestel ; ...BIER, o. bier dat
uit een lek vat of ook wel door de kraan in een
ander vaatwerk druipt; ...DOEK, m. (-en), eene
soort van filtreerdoek, doorzijgdoek.
LEKEN, (leekte, heeft en is geleekt), (dicht.)
bij droppels neervallen, afdroppelen : de tranen
leken uit zijne oogen. LEKING, v.
LEKGAT, o. (-en), opening, waardoor vocht afloopt; ...HONIG, ...HONING, m. gepijnde honig
(tegenstelling van : geperste honig).
LEKKAGE, v. (-s), lek : er is eene lekkage aan het
dak; - wat door een lek verloren gaat.
1. LEKKEN, (het lekte, het heeft en is gelekt),
een lek hebben, niet dicht zijn : het vat lekt; het dak
lekt; - druipen door een lekgat : het lekt in de voorkamer; - wegvloeien : de wijn is uit het vat gelekt.
LEKKING, v. (-en), het lekken, lek; lekkage; drop,
afwatering.
2. LEKKEN, (lekte, heeft gelekt). Zie LIKKEN.
LEKKER, bn. bw. (-der -st), aangenaam van
smaak, smakelijk : lekker eten; hij houdt van een
lekkeren schotel; een lekker hapje; die meid kan
gekker koken; - aangenaam van reuk : wat riekt
die bloem lekker; een lekkere geur, - behaaglijk,
genoeglijk : ik zit hier lekker; de zon schijnt lekker;
't is lekker weer; hij voelt zich niet erg lekker, niet
heel frisch; - (iron.) die is lekker, die is tegen de

lamp geloopen, (ook) bevindt zich in eene lastige,
netelige positie; - (fig.) iem. lekker maken, hem in de
hoogte steken, hem vleien, honing om den mond
smeren: (ook) maken dat hij iets vervangt te doen,
te worden, te koopen, te genieten; - zich lekker
owken, zich in huisdracht steken; - met iets lekker
zijn, erg in zijn schik; - (gemeenz.) ik dank je lekker,
ik dank er feestelijk voor, ik doe het niet; - op
lekkernijen gesteld, lekkerbekkig : lekker zijn of
lekker op het eten zijn; die hond is lekker : roggebrood
.vil hij niet eten; - (zelfst.) (spr.) lekker is maar
een vinger lang, wat aangenaam is, genot verschaft,
duurt niet lang; - (Z. -A.) hij is lekker, aange-

schoten, halfdronken. LEKKERHEID, .
LEKKERBEETJE, o. (-s), lekker stukje; ...BEK,
m. en v. (-ken), die van lekkeren kost houdt.
LEKKERBEKKEN, (lekkerbekte, heeft gelekkerbekt), lekker eten. smullen.
LEKKERBEKKERIJ, v. (-en), smullerij.
LEKKKERBE KKIG, bn. (-er, -st). op lekker eten
gesteld. LEKKERBEKKIGH EID, v. snoeplust.
LEKKERE. m. en v. (-n), iem. die lekker is ;
(Zuidn.) (iron.) dwaze, domme : dat is een lekkere
die dat geknoeid heeft.

LEKKERKOE K, m. (-en), als voorwerps n ., v.
gmv. als stofnaam : zoetekoek; ...MAKER, ni. (-s),
vleier, pluimstrijker; ...MAKERIJ, v. vleierij;
...MOND, m. en v. (-en), (w. g.) lekkerbek.
LEKKERNIJ, v. (-en), iets lekkers : visch is voor
hem eene lekkernij.

LEKKERS, o. allerlei gebak (der banketbakkers).

LEKKERTAND, m. en v. (-en), lekkerbek; het verlangen naar lekker eten of drinken : we
zullen den lekkertand moeten uittrekken, minder
geld aan lekker eten besteden.
LEKKERTANDEN, (w. g.) smullen.
LEKKERTJE, m. en v. (-s), (gemeenz.) persoon
dien wij lekker vinden : zoo, lekkertje, ben je daar I;
-- inz. van een meisje of jonge vrouw gezegd, (ook
ironisch) 't is me een lekkertje, een allesbehalve
lieve jongen.
LEKKERTJES, bw. lekker : ze aten alles lekkertjes
op; lekkertjes uitgaan, prettig; dat werk is lekkertjes
af, prettig dat het klaar is.
LEKKERTONG, m. en v. (-en), lekkerbek.
LEKSTEEN, m. (-en), steen, waardoor water
lekt; filtreersteen; druipsteen.
LEKTON, v. (-nen), ...VAT, o. (-en), ton of vat,
waarin water, wijn enz. neerdrupt of vloeit.
LEKV IS CH, v . (gew., zegsw.) 't is lekvisch, 't
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wordt algemeen begeerd, 't is zeer gezocht, er is
veel vraag naar.
LEKWATER, o. afgedruppeld water; ...WIJN,
m. Wijn, die uit de ongeperste druiven lekt; wijn,
die uit een vat lekt en daardoor verschaald is;
kruiderwijn, die door een zak gelekt is, hypocras;
...ZAK, m. (-ken), zak, waardoor men iets laat
lekken, filtreerdoek, zijglap.
LEL, v. (-len), (ontl.) beweeglijk velletje : oorlel,
keellel (of huig); - het lelletje van de tong, de tongriem; - lapje onder aan den snavel of kop van
sommige hoenderachtige vogels; - (fig.) loshangende
lap : lellen en bellen; - (gemeen) ontuchtig vrouwspersoon. LELLETJE, o. (-s).
LELIE, v. (-s, ...liën), ee ri e welbekende eenzaadlobbige plant; - oranje lelie, zekere sierplant,
die in het wild op hooge roggevelden voorkomt
(lilium bulbiferum); - witte lelie, eene heerlijk
riekende, klokvormige bloem, om haar zuiver
wit een zinnebeeld der schoonheid, inz. der onschuld;
(fig.) witte, blanke kleur; - (gesch.) de leliën van
1 r(nkrijk, wapenschild met drie gouden leliën
der Bourbons, (oudt.) Frankrijk : de leliën spinnen
niet, de Fransche kroon gaat niet over op eene
dochter; - (dicht.) de lelievormige punt der kompasnaald.
LELIEACHTIG, bn. (-er, -st), als eene lelie.
LELIEACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie,
waartoe meestal kruiden behooren met knolachtige
wortels (liliaceeën).
LELIEAFFODIL, v. (-len), gele lelie (anthericum
liliastrum); ...BLAD, o. (-eren), blad eener lelie;
...BLANK, bn. zoo wit als eene lelie : een lelieblanke hals; ...BLOEM, v. (-en), lelie, bloem eener
lelie; ...BOL, m. (-len); ...HYACINT, v. (-en),
zekere bloem (scillio hyacinthus); ...KRTTIS , o.
(-en), een kruis met wapenleliën versierd; ...NARCIS, v. (-sen), zekere bloem (amaryllis lutea).
LELIËNBED, o. (-den), bed met leliën; ...OLIE,
v. olijfolie, waarin men de bloembladeren van
witte leliën heeft laten trekken; ...VELD, o. (-en),
uitgestrektheid gronds met leliën beplant.
LELIERIJK, o. het oude Frankrijk.
LELIETJE, o. (-s), kleine lelie; lelietje van dalen,
meibloempje, eene lelieachtige plant, ook zegeltjes
en lelie convallie geheeten (cunvallaria majalis).
LELIETORRETJE, o. (-s), (nat. hist.) een goudhaantje dat op lelieachtige planten, vooral op de
witte lelie, leeft (lema merdigera); ...WIT, o. de
lelieblanke kleur.
LELLEN, (lelde, heeft geleld), tot vervelens toe
hetzelfde herhalen : hij lag mij aan het oor te lellen.
LELLING, v. het lellen, gelei.

LELLER, m. (-s), LELSTER, v. (-s), vervelende
babbelaar, babbelaarster.
Lri;LLIG, bn. (-er, -st), vliesachtig, met huidjes
of vliesjes bezet.
LELONTSTEKING, v. (geneesk.) ontsteking van
de huig.
LEMIEREN, (gew.) Zie LUMIEREN.
LEMMA, v. hulpstelling : eene stelling, die bepaald met het oog op eene andere stelling wordt
medegedeeld; eene leer- of hulpstelling uit andere
wetenschappen; de leus, lijfspreuk, het motto, de
woorden van een devies.
LEMMEN, (lemde, heeft gelemd), vleiend spreken, fleemen, honig om den mond smeren. LEMMING, v. het leenmen.
LEMMER, o. (-s, -en), blanke, bloote kling;
het gedeelte van ijzer of staal van een mes, waarmee
men snijdt : het hecht en het lemmer van een mes;
iem. het lemmer bieden, hem tot een tweegevecht
uitdagen; -- (mol.) het lemmer van de molenas,
driekantige ijzeren latten die op de as liggen, om

het verslijten tegen te gaan : - BAND, m. ijzeren
band om de lemmers van eene molenas.
LEMMET, o. (-en), kaarsepit, lampepit; (ook)
lemm er.
LEMMING, m. (-s), knaagdier in Noord-Europa
en Siberië, inz. in Noorwegen (myodes lemmus)
tot de familie der woelmuizen behoorende en op
hamsters gelijkende; zij worden 13 : L. 2 cM. lang.
LEMOEN, o. (-en). Zie LAMOEN.
LENDE, v. (-n, -nen), het weeke deel der zijde
(boven de heup) en het onderdeel van den rug,
ter hoogte van den buik : pijn in de lenden hebben;
(fig.) iem. een stok in de lenden leggen, iem. de lenden
smeren, hem afranselen; - hij heeft op zijne lenden
gehad, hij heeft slaag gehad: - zich de lendenen
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omgorden, zich gereedmaken voor den strijd of
den arbeid; - hoog boven de aarde, om de Zenden
der bergen worstelt, woelt en geeselt de wind; - in
bijbeltaal vaak als zetel der voortteling : die uit
de lendenen Abrahams voortgekomen zijn; dij was
nog in de lendenen des vaders; - (bouwk.) het
middelste gedeelte van een gewelf tusschen de
geboorte en den sluitsteen; - (slag.) lendestuk
van een rund : dikke lende of harst, open lende,
rollende. LENDETJE, o. (-s), kleine ro ll ende.
LENDEBREUK, v.; ...HEILIGBEEN, o. (ontl.)
been bij de vogels, ontstaan door vergroeiing der
lendewervels en de heiligbeenwervels; ...KUSSEN,
o. (-s), een kussen dat onder de lende wordt gelegd
bij zieken; ...SPIER, v. (-en); ...STREEK, v.
gedeelte van het lichaam bij de lendewervels;
...STUK, o. (-ken), (slag.) stuk vleesch uit de
lende van het rund; ...VLEESCH, o.; ...WERVEL, m. t-s), (ontl.) een der vijf wervels van de
ruggegraat boven het heiligbeen.
LENDENJICHT, v.; ...KNOOPEN, m. mv. (ontl.)
zenuwknoopen in de lenden; ...KWAAL, v.;
...LAM, bn. verlamd in de streek der lenden;
...LOOS, bn. lendenlam; ...PIJN. v. pijn in de
lenden; ...SCHOT, o. stekende pijn in de lende;
inz. het spit, vaak van rheumatischen oorsprong.
LENE, v. (-n), (veroud.) leuning.
LENEN, (leende, heeft geleend), dicht, voor
LEUNEN.
1. LENG, v. (-en), als voorwerpsn., v. gmv. als
stofn. : eene soort van kabeljauw (molva vulgaris),
wordt tot 2 M. lang en 25 KG. zwaar.
2. LENG, o. (-en), (zeees.) strop, dubbel geslagen
touw, dienende om vaten en andere zware voorwerpen op te hijschen.
LENGEN, (lengde, heeft en is gelengd), (w. g.)
verlengen, langer maken, uitrekken; (ook) aanlengen, dunner maken : eene saus lengen; - langer
worden: de dagen bunnen reeds te lengen; - aaneenbinden van de netten, bij de steurharingvangst
in gebruik. LENGING, v. (-en), het verlengen.
LENGSEL, o. (-s), verlengstuk, verlengsel.
LENGSTUK, o. (-ken), verlengsel.
LENGTE, v. (-n), eene der drie hoofduitgebreidheden (in onderscheiding van breedte en dikte) : de
lengte van een touw; eene plank in de lengte doorzagen; - (spr.) 't moet uit de lengte of uit de breedte
komen, 't moet ergens vandaan komen. 't moet
op de eene of andere wijze uitgespaard of uitgewonnen worden; - grootte, gestalte (van mensch,
dier, plant, gewas enz.) : iem. van tamelijke lengte,
die tamelijk lang is; - hij heeft de lengte niet, is
niet lang genoeg; - hij lag in zijn volle lengte (met
zijn gebeele lichaam) op den grond; - duur, ruimte
(van tijd) : de lengte van den dag; - tot in lengte
van dagen, nog lange jaren; - afstand (van een weg);
- (aardr.) afstand eener plaats tot den eersten
meridiaan : oosterlengte; westerlengte.
LENGTECIRKEL, m. (-s), (aardr.) meridiaan;
...DAL, o. (-en), dal tusschen twee bergketens;
...GRAAD, m. (...graden), (aardr.) deel van
een lengtecirkel; ...MAAT, v. (...maten), maat
om de lengte van iets te meten : de cl of Meter is
de eenheid der lengtemaat; ...METER, m. (-s),
(gen.) eene maat om de lengte van den foetus te
meten; ...METING, v. (aardr.) het meten van
den afstand eener plaats ten oosten of ten westen
van den eersten meridiaan; ...TOUW, o. (-en),
hijschtouw.
LENIG, bn. bw. zacht, buigzaam, soepel : het
leder wordt met traan ingesmeerd, om het leniger te
maken; - hij is lenig van lichaam, het tegengestelde van stijf; - (w. g.) smeedbaar, buigzaam
van metalen : een lenig metaal; - (fig.) lenig van
aard zijn, meegaande; - (gew.) lenig aan, zachtjes
aan.
LENIGEN, (lenigde, heeft gelenigd), zacht
maken; (fig.) verzachten, verlichten (pijn, smart,.
nood). LENIGING, v. (-en), verzachting, verlichting.
LENIGER, m. (-s), LENIGSTER, v. (-s), verzachter, verzachtster (altijd fig.).
LENIGHEID, v. buigzaamheid : de lenigheid van
het leer; (ook) de lenigheid van dien slangemensch
is verbazend; - lenigheid van het metaal, buigzaamheid, smeedbaarheid; - (w. g.) meegaandheid,
gedweeheid (van aard).
LENING, v. (gew. en dicht.) leuning.
1. LENS, bn. ledig, zonder vocht : de pomp is
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lens, geeft geen water; het ruim werd met de stoompomp van het schip zelf weer lens gepompt. leeggepompt; - (w. g.) de flesch is lens, is leeg; (fig.) hij is lens, hij heeft al zijn geld verloren.
2. LENS, v. (-en), eene soort van harpoen (van
de walvischvangers); - (rijt.) pen, spie (van dewagenas,) ook luns gezegd.
3. LENS, v. (lenzen), linze.
4. LENS, v. (lenzen), (nat.) doorzichtig lichaam,.
begrensd door twee bolvormige oppervlakken, of
door een bolvormig en een plat oppervlak : bolle
of convergeerende lenzen, in het midden dikker dan
aan de kanten; - holle of divergeerende lenzen, in
het midden dunner; (ontl.) lens van het oog, kristallens; - lens van een slinger, lensvormige schijf.
LENSEN, (lenste, heeft gelenst), met eene lens
doorsteken : een walrus lensen. LENSING, v. (-en).
LENSPOMP, v. (-en), stoompomp om het water,
door lekkage of uit de ketels in het ruim geloopen,
weg te werken.
LENSVORMIG, ba. bw. in den vorm eener lens.
1. LENTE, v. het eerste der vier jaargetijden, voorjaar : eene vroege, eene late lente; - (fig.) de jeugd
is de lente des levens; - (fig.) jeugd : zij was nog
in de lente haars levens.
2. LENTE, m. en v. (-n), (gew.) iemand die
lent ert.
LENTEACHTIG, bn. (-er, -st), als in de lente,
zacht : lenteachtig weer.
LENTEAVOND, m. (-en), een avond in de lente,
inz. een zachte, lekkere avond in het voorjaar.
LENTEBLOEM, v. (-en), bloem, die in de lente
groeit; (fig.) jonkman, jongedochter; - (plantk.)
winter-lentebloem, eene plant tot de familie der
nieskruidachtigen behoorende, die in Febr. en Maart
bloeit met gele bloempjes, gewoonlijk winteraconiet
geheeten; (gew. ook) madeliefje (eranthis hiemalis);
...BODE, m. (-n), (dicht.) aankondiger, voorlooper
van de lente, inz. van vroegbloeiende bloemen
en van zwaluwen gezegd; ...BOTER v. de eerste
grasboter; ...DAG, m. (-en), een dag in de lente;
(fig.) 'n onze lentedagen, in onze jeugdige jaren;
...DAUW, m.; ...FEEST, o. (-en), een feest waarmee de aanvang der lente wordt gevierd; ...GROEN,
o. de jonge bladeren der boomen : het eerste lentegroen.
LENTEKLOKJE, o. (-s), eene soort van sneeuwklokje (leucojum vernum) met witte bloempjes die
groene slippen hebben; gew. ook voor het grasklokje, een op hoogen, drogen grond veel voorkomend klokje met donkerblauwe bloernkroon
(campanula rotundifolia).
LENTEKOORTS, v. (-en), voorjaarskoorts;
...LIED, o. (-eren), een lied waarin de lente wordt
bezongen; ...LOOF, o. lentegroen; ...LUCHT, v.;
...MAAND, v. de derde maand van het jaar, Maart;
(in Z.-A.) September; - mv. (-en) eene der maanden van de lente; ...MORGEN, m. een morgen in
de lente.
LENTENACHTEVENIN G, v. tijd, wanneer in
het voorjaar, omstreeks den 2lsten Maart, de
dagen en nachten even lang zijn; ...PUNT, o.
(sterr.) voorjaars-nachteveningspunt, of punt, waarin de zonneweg den evenaar snijdt en de zon bij
het begin der lente staat; ...REGEN. m. zachte
regen in de lente.
LENTEREN, (lenterde, heeft gelenterd), (gew.)
talmen, dralen, sammelen.
LENTEROOS, v. (...rozen), roos die in de lente
bloeit; ...SCHUIM, o. koekoeksspeeksel; ...SNEDE,
v. (w. g.). lentepunt; ...SPOG, o. kikkerspog;
...TEEKEN, o. (-s), een der teekens waarin zich
de zon gedurende de lente schijnt te bewegen
(ram, stier en tweelingen); ...TIJD, m. de tijd der
lente; (fig.) de jeugd; ...VERMAAK, o. (...maken),
een vermaak aaraan men zich in de lente overg•eft.; ...VORST, v. (-en), vorst in het voorjaar;
...VREUGDE, v.; ...WEDER, ...WEER, 0. zacht
aangenaam weer, zooals dat in de lente pleegt
voor te komen ; ...WIND, m. (-en), zachte
wind ; ...ZANG, m. (-en), lentelied ; ..ZON, v. ;
...ZONNETJE, o. in het lentezonnetje wandelen,
zitten
LENTICELLEN, v. mv. (ontl.) oogwratjes.
LENTICULAIR, bn. lensvormig.
LENTO, bw . (muz.) langzaam, tusschen largo
en adagio in.
LENZE, v. (-n). Zie LINZE.
1. LENZEN, (lensde, heeft gelensd), (w. g.) ledig-
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maken : den regenbak lenzen, de kan lenzen. LENZING, v. (-en), het ledigmaken.
2. LENZEN, (lensde, heeft en is gelensd), (zeew.)
bij stormweer met weinig of gein zeil voor den wind
varen.
1. LEP, m. (-pen), (gemeenz.) schop (met den
voet).
2. LEP, v. (-pen), (nat. hist.) (gew.) zeelt.
LEPEL, m. (-s), tafel-, keukengereedschap enz.
om in het bijzonder vloeibare stoffen te roeren,
op te scheppen, of naar den mond te brengen :
soep eten met een zilveren lepel; met den lepel omroeren;
— (zegsw., gew.) zooveel als de lepel gieten kan.
zooveel mogelijk, op overdadige v<ijze (iets gebruiken); — hoeveelheid die een eetlepel bevatten
kan, inz. van medicijnen gezegd : ieder uur een
lepel; ook gezegd wanneer iets zeer langzaam, bij
stukjes en beetjes gegeven wordt; --- het iem. met
den lepel ingieten, herhaaldelijk voorzeggen, ook
het hem machinaal leeren; — laadlepel der kanonniers; — met den lepel visschen, met een blinkend
stukje metaal, dat een vischje vervangen moet ,
op snoek enz. visschen; — (plat) lepel liggf.n, gezegd
van twee personen die als twee lepels tegen elkaar
in bed liggen; — (plantk.) lepels en vorken, herderstaschje, lepelblad; — (jag.) de lepels van een haas,
de ooren. LEPELTJE, o. (-s).
LEPELAANDUIDING, v. het aanduiden met
lepels, van drankjes gezegd : de lepelaanduiding
der medicijnen moest veel minder voorkomen. — de
lepelaanduiding op inneemglaasies.
LEPELAAR, m. (-s, ...aren), zekere vogel, tot
de orde der steltloopers behoorende, met een
spadelvormigen snavel (platalea le'rieorodia), 67 -^
13 cM. lang; (gew. ook voor) ooievaar; — (plantk.)
herderstaschje, ...BEK, m. (-ken), (nat. hist.),
(gew.) slobeend.
LEPELBLAD, o. (-en), blad van een lepel; --gmv. (plantk.) een plantengeslacht tot de fami lie
der kruisbloemigen behoorende, waarvan vier
soorten in Nederland in 't wild worden aangetroffen (cochlearia); — (gen.) benaming voor de kleine
waterweegbree (alisma ranunculoides); voor het
herderstaschje (capsella bursa pastoris) en voor het
vetkruid (sedumn).
LEPELBOOR, v. (...boren), spijkerboor met een
van onderen omgezetten bek voorzien; ...DIEFJES, o. mv. (plantk.) een der volksnamen van de
herderstasch; ...DOOSJE, o. (-s), doosje voor
(thee)lepeltjes; ...EEND, v. (-en), (nat. hist.) eene
soort van eend met grooten bek.
LEPELEN, (lepelde, heeft gelepeld), met een
lepel eten; — gulzig eten.
LEPEL GANS, v. (...ganzen), (nat. hist.) andere
naam voor de lepelaars; ...HAAK, m. (...haken),
(geneesk.) een haak, die bij 't steensnijden gebruikt
wordt; ...KISTJE, o. (-s), lepeldoosje; ...KOST,
m. voedsel, dat met een lepel genuttigd wordt;
...KRUID, o. lepelblad; ...REIGER, m. (-s),
lepelaar; ...SLANG, v. (-en), jonge zwartbruine
brilslang, op Java zóo geheeten, naar den lepelvormig uitgezetten hals; ...SPIJS, v. (...spijzen),
lepelkost; ...STEEL, m. (...stelen), steel van een
lepel; (fig.) iemands goed tot den laatsten lepelsteel
verkoopen, alles verkoopen wat iem. bezit; ...STEUR,
m. (-en), een steurvormige visch in den Mississippi,
met lepelvormigen snuit, w ordt tot 2 M. lang (polyodon falium); ...STOK, m. (-ken), steel van den
laadlepel.
LEPELTJESDIEF, m. (gew.) herderstaschje.
LEPELVAASJE, o. t-s), vaasje voor de suikerlepeltjes.
LEPELVORMIG, bn. den vorm van een lepelsteel hebbende : lepelvormige ooren der hazen.
LEPELWORTEL, v. lepelkruid; ...ZUCHT v.
(fig.) gebrek aan voedsel : dit kind is van de lepelzucht gestorven; de lepelzucht hebben, honger lijden.
LEPLAM, o. (-meren), lam dat, van de moeder
afgenomen, in huis wordt grootgebracht.
1. LEPPEN, (lepte, heeft gelept), met de tippen
der lippen aanraken; met kleine teugjes drinken.
LEPPING, v. het leppen.
2. LEPPEN, (lepte, heeft gelept). (in zeker
balspel) den bal met het voos ste va,i den voet
oplichten en hem zoo ver mogelijk vooruitschoppen;
(fig.) iem. ,eppen, iem. met een schop voor den aars
vooruitduwen.
LEPPER, m. (-s), LEPSTER, v. (-s), die lept,
met kleine teugjes drinkt.
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LEPPEREN, (lepperde, heeft gelepperd ), met
kteine teugjes drinken. LEPPERING, v.
LEPRA, v. melaatschheid, --BESTRIJDING,
v.; —DOKTER, m. (-s); —LIJDER. m. (-s); enz,
LEPROOS, bil. in elaatsch.
LEPROOSDIJ, ...REID, v. melaatschheid.
LEPROZENGESTICHT, o. (-en), gesticht voor
leprozen of lepralijders; ...HUIS, o. (...zen), ...INRICHTING, v. (-en), hospitaal voor de melaats-hen.
LEPROZERIE, v. het leproos zijn; het voorkomen van lepralijders.
LEPTON, o. (lepta), Grieksche koperninnt
0,01 drachme of 1 halven cent Ned.
LES, v. (-sen), onderricht, onderwijs : lts in de
muziek, in het teekenen geven, nemen, krfjgen,
ben, enz.; hij geeft les in het F'ransch; -- hij praatte
gedurig onder de les, terwijl er onderwijs gegeven
werd; — leering, voorschrift, raadgeving waarschuwing : een boek vol wijze lessen; iem. goede
lesyen meeneven.; dat zal eene goede les voor hem zijn;
iem. de les lezen, hem scherp berispen; — zijn
les kennen, weten wat men zeggen moet in bepaalde
omstandigheden (bv. als getuige in een geding); —
hetgeen men leeren moet, wat opgegeven vS ordt, om
te leeren : eene les opgeven, leeren; zijne les opzeggen,
opdreunen; — (R.-K.) gedeelte der TI. Schrift of
van een heilige leven dat in de Mis of in het Brevier
wordt gelezen. lectio. LESJE, o. (-s).
LESBOEK, LESSENBO +'K, o. (-en), boek waarin
lessen staan, die geleerd moeten worden. LES(SEN)BOEKJE, o. (-s).
LESCHBAK, m. (-ken), (smed.) koelbak;
...DRANK, m. (-en), verkoelende drank verkoelend
geneesmiddel; ...TROG, m. (-gen), leschbak;
...TUIG, o. leschgereedschap; ...WATER, o.
(sir ed.) water waarin het gloeiend ijzer wordt
gedompeld.
LÈSE MAJESTÉ, v. gekwetste majesteit, hoogverraad, majesteitsschennis.
LESGEVER, m. (-s), huisonderwijzer; ...GEEFSTER, v. (-s), huisonderwijzeres; ...KAARTJE,
o. (-s), kaartje, ten blijke dat les gegeven
LESOENG, v. (-s), (Ind.) rijstblok.
LESSCHEN, (lescbte, heeft gelescht), blusschen :
kalk lesschen; --- den dorst lesschee, stillen; (fig.)
zijne roemzucht is niet te lesschen, is niet te bevredigen, niet te verzadigen. LESSCHING, v. het
lesschen.
LESSEN, (leste, heeft gelest), (gew.) les geven,
onderrichten, inz. van leeren fietsrijden gezegd.
LESSENAAR, m. (-s), schuin blad (van hout),
waarvan men zich bij het schrijven bedient, schrijflessenaar; — kast met verscheidene kleine vakken
en laden tot berging van papieren enz.; aan den
lessenaar staan, klerk zijn; aan den lessenaar zitten,
ambtenaar zijn; — gereedschap, waarop bij het
zingen of bij het maken van muziek het muziekblad ligt, muzieklessenaar; — (R.-K.) schuin
blad, waarop in de kerk het misboek ligt; --- (tuinb.)
lage broeibak. LESSENAARTJE, o. (-s).
LEST,' bw. in de volkstaal voor laatst : lest heugt
best, man herinnert zich het best Nat men het
laatst heeft ondervonden; — lest best, het laatste
is het beste; — ten langen leste, ten laatste; —
onlangs : ik heb hem lest nog gezien.
LESUUR, o. (-en), uur waarin onderwijs wordt
gegeven : hij rekent een gulden per lesuur.
LETAAL, bn. doodelijk.
LETALITEIT, v. doodelijkheid; sterfte.
LETHARGIE, v. eene soort van slaapzucht, die
in een aanhoudenden, diepen slaap bestaat, waaruit
de lijder slechts met moeite gewekt kan worden,
en waarin hij weder valt, zoodra hij aan zichzelven
wordt overgelaten; (fig.) ongevoeligheid.
LETHARGISCH, bn. een lethargische slaap, een
zeer diepe slaap; (fig.) in de hoogste mate ongevoelig.
LETHE, v. (myth.) de stroom der vergetelheid
in de onderwereld; (fig.) vergetelheid; uit de lethebron drinken, niets onthouden.
LETJE, o. (-s), (gew.) een oogenblikje, een weetje,
een weinig : wacht een letje !
LETSEL, o. gelet, verhindering, oponthoud; —
nadeei, schade : gelukkig is hij er zonder eeniij
letsel afgekomen; hij heeft geen letsel er van ondervonden.
1. LETTEN, (lette, heeft gelet), beletten, verhinderen : wat let mik of... !; — deren, nadeel toebren gen; — acht geven : let er eens op, of die zaak niet
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verkeerd uitkomt; -- (Zuidn.) zich ophouden : let
een beetje, toef hier een weinig.
2. LETTEN, m. mv. oorspronkelijke bewoners van
Lijfland..
LETTENKOLEN, v. mv. zekere delfstof.
1. LETTER, v. (-s, -en), de eenvoudigste bestanddeelen der woorden, hetzij van het gesproken woord
(letterklank), hetzij van het geschrevene (letterteeken) : hij spreekt enkele letters slecht uit; — de letters
keren, ze leeren lezen of schrijven; hij schrijft sommige letters zeer onduidelijk; — kapitale letter, hoofdletter; — (letterz.) cursiefletter; — gekwetste letter,
die niet geheel kan worden afgedrukt; — (fig.)
zijn naam staat met gulden letteren in onze historiebladen opgeteekend, er wordt met lof ove r hem
geschreven; — (spr.) hij heeft veel letters gegeten,
hij is heel geleerd; — naar de letter, stipt, juist
zooals het geschreven staat; iets naar de letter
opvatten, iets opvatten naar den letterlijken zin;
vandaar (in bijbelst.) beschreven wet : de letter
doodt; niet naar de letter, maar naar den geest der
wet oordeelen; --- hij spreekt naar de letter, spreekt
zooals men schrijft: — zeker Sint-Nicolaasgebak
in den vorm eener letter : boterletters, suiker-, cho coladeletters; — (Zuidn.) munt, zijde van een geldstuk, waarop het opschrift staat : kop of letter,
kruis of munt ; —
mv. letteren, geleerdheid : hij is een man van
letteren, die veel weet; — letterkunde : geschiedenis
Ier Nederlandsche letteren; hij studeert in de letteren,
taal- en letterkunde; de faculteit der letteren, aan
hoogescholen; — brief : ik heb uive letteren van j.l.
Vrijdag ontvangen. LETTERTJE, o. (-s), kleine
letter; — (fig.) briefje, kort bericht : als gij komt,
stuur mij dan even een lettertje.
2. LETTER, bw. (Zuidn.) luttel, weinig.
LETTERARBEID, m. pennevrucht, letterkundig
werk; ...BAAS, m. (...bazen), (w. g.) geleerd man;
...BAKJE, o. (-s), (letterz.) vakje in eene letterkast; ...BANKET, o. zeker gebak in den vorm
van letters.
LETTERBOEK, o. (-en), een boek met lettervoorbeelden voor den schilder; ...PIEF, m. (...dieven), schrijver, die uit andere werken overneemt,
zonder deze te noemen; ...DIEVERIJ, v. (-en),
dusdanige handeling, plagiaat; ...DOEK, m. (-en),

doek, waarop men de meisjes leert letters of figuren
merken (met de naald teekenen), in sommige
streken teekenlap geheeten; ...DOOS, v. (...doozen),
doos met letters, inz. bij het aanvankelijk leesonderwijs; ...DRUK, m. druk met losse letters,
tegenstelling van plaat- en steendruk.
LETTEREN, (letterde, heeft geletterd), merken
(linnengoed enz.). LETTERING, v. (-en).
LETTERENDJES, o. mv. soort van boterbanket,
in korte eindjes gebakken.
LETTERFOUT, v. (-en), (w. g.) spel-, drukfout;
...GIETER, m . (-s), iem. die drukletters vervaardigt; ...GIETERIJ, v. het vervaardigen van drukletters; (mv. -en), inrichting waar drukletters gegoten worden; ...GREEP, v. (...grepen), woord of deel
van een woord, dat in eens, door slechts eenmaal
de spraakorganen te bewegen, wordt uitgesproken :
open lettergrepen, die op een klinker eindigen, gesloten lettergrepen, die op een medeklinker uitgaan;
...HAAK, m. (...haken), zethaak; .HELD, m.
(-en), geleerde; ...HOOGTE, v. (-n), (letterz.)
lengte van het letterstaafje; ...HOUT, o. zeker
dicht, hard, rood -bruinachtig hout uit Guiana,
welks zwarte aderen op letters gelijken en waarvan men wel wandelstokken en stokken voor
strijkstokken maakt; ...HOUTBOOM, m. (-en),
(plantk.) tropische boomsoort (brosimum aublettii
, en machaerium schomburgkii) die het letterhout
levert; ...HOUTEN, bn. van letterhout vervaardigd : die letterhouten wandelstok kost 14 gulden;
...HOUTJE, 0. (-s), een blokje met letters of
cijfers gemerkt; ...HOUTWERK, o. schrijnwerk
met letterhout ingelegd; ...HOUTWERKER, m.
(-s), (w. g.) ambachtsman die zulk werk vervaardigt.
LETTERKAS(T), v. (-sen, -en), (letterz.) bak met
vakjes, waarin de letters enz. liggen; — toestel bij
het eerste leesonderwijs om den kinders de letters
-en de verbinding daarvan tot woorden te leeren.
LETTERKEER, m. (-en), ...KEERING, v. (-en),
verplaatsing der letters van een woord, zoodat er
-een geheel ander woord van gevormd wordt, anatYram; .,.KENNIS, v. bedrevenheid in de letteren;
.FLANK, m. (-en). het eenvoudigste bestand-
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deel van een gesproken woord; klank door een
letterteeken voorgesteld : ...KNECHT, m. (-en),
iem. die aan de letter hangt, die voorschriften enz.
zooveel mogelijk letterlijk opvolgt; — iem. met
bekrompen opvattingen; ...KNECHTERIJ, v. het
blijven hangen aan de letter; ...KOEK, v. (banketb.) eeri e soort van gebak in den vorm eener
letter; ...KRANS, m. (-en), verzameling van
opstellen in proza en poëzie; lofdicht.
LETTERKUNDE, v. fraaie letteren, literatuur,
de werken der dichters en prozaschrijvers in eenig
land : de Nederlandsche letterkunde; ...KUNDIG,
bn. bw. bedreven in de letterkunde : letterkundig
ontwikkeld zijn; tot de letterkunde behoorende of
er betrekking op hebbende : letterkundig eigendom,
een eigendom waarvan de bezitter door de auteurswet van 1912 het uitsluitend recht heeft
verkregen, daarover vrijelijk te beschikken, inz.
om dat, met uitsluiting van anderen, openbaar te
maken en te verveelvoudigen ; ...KUNDIGE, m.
en v. (-n), geletterde; schrijver.
LETTERLIEVEND, bn. de letteren beminnend
een letterlievend genootschap, dat de bevordering
der letterkunde ten doel had.
LETTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), naar de letter,
stipt zooals geschreven staat of gezegd is : et ,,e
letterlijke vertaling, woordelijke; iets al te letterlijk
opvatten; -- als bw. om aan te geven, dat eene hoedanigheid volkomen aanwezig is of dat eene werking in haar geheel geschiedt : daar is hij letterlijk
te stom voor; daar is letterlijk niets mee te beginnen;
hij is letterlijk geruïneerd.
LETTERLIJST, v. (-en), (w. g.) alphabet; ... LOOVEREN, c. mv. (w. g.) bloemlezing van poëzie en
R, m. (-s), (w g.)
proza. chrestomathie; ...MEESTER,
meester, die den kinderen de letters van het alphabet
leert; ...MIN, v. (w. g.) liefde, zucht tot de letteren;
..!MINNEND, bn. letterlievend; ...NIEUWS, o.
berichten en mededeelingen op het gebied der letterkunde; ...OEFENING, v. (-en), studie in de
letteren; ...PLAAT, v. (...platen), stereo#.iepplaat;
...PLANK, . (-en), plankje met losse houten staafjes, waarop de letters zijn afgebeeld, vroeger bestemd om te leeren spellen en lezen; ...POLIS, v,
verdeeling van het getal letters geëvenredigd aan
haar gebruik.
LETTERRAADSEL, o. (-s), raadsel in letters,
logogrief; ...RIJM, o. (-en), een rijm met 1 - erhaling
van dezelfde letters of lettergrepen; ...SCHRIFT,
o. de zichtbare afbeelding der opeenvolgende klenken van een woord; ...SLIJPER, m. (-h), iem.
die de gegoten drukletters gelijk slijt; ...SLOT.
o. (-en), kunstslot dat door het brengen van daarop
voorkomende letters in zekeren stand kan geopend
worden; ...SNIJDER, m. (-s), iem. die letters in
koper, staal enz. snijdt, graveur; ...SOORT, v.
(-en), type van drukletters; ...SPIJS, ...SPECIE,
c, zelfstandigheid, waaruit de drukletters gegoten
worden, bestaande rat 1 deel antimonium en 4
deelera lood; ...STAAFJE, o. (-s), langwerpig vier,
kant metalen staafje waaroli de drukletter staat;
...STEEN, v. als stofra., m. (-en), als voorwerpsn. :
zekere delfstof : roode jaspis (met strepen als letters); ...STEKER, m. (-s), graveur, cachetsnijder.
LETTERTEEKEN, o. (-s), toonteeken op eene
letter; (spraakk.) het eenvoudigste bestanddeel van
het geschreven woord, waardoor een letterklank
zichtbaat wordt voorgesteld; ..TELEGRAAF, v.
(...grafera), w ijzertelegraaf; ...VERS, o. (...verzet),
een vers welks oeginletters of welks begin- en eindletters namen of woorden vormen; ...VERSPRINGING, v. (spraakk.) metathesis; ...VORM, m. (-en),
vorm van een druk- of schrijfletter : deze schrijfmethode geeft mooie lettervormen.
LETTERWIJS, bn. ervaren in de letteren; (fig.)
letterwijs in iets zijn, er bedreven in zijn: -- iem.
letterwijs maken, hem iets leeren, ervan op de hoogte
brengen. LETTERWIJSHEID, v.
LETTERWISSELING, v. (spraakk.) letterverzetting, klankverplaatsing; ...ZETMACHINE, v.
(-s), machine om drukwerK te zaten; ...ZETSTER,
v. (-s); ...ZETTER, in. (-s), gezel op eene drukkerij,
welke de letters voor een drukwerk zet; -- (nat.
hist.) een kever (bostrgchus typographus), di . alleen
op sparren voorkomt en welks larven gangen onder
de schors vreten die eenigszins op letters gelijken;
...ZETTERIJ, v (-en), werkplaats der letterzetters;
...ZETTERSHAAK, m . (...haken), zethaak; ...ZIFTER, m. (-s), overdreven vitter bij de beoordeeling
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van letterkundigen arbeid; ...ZIFTERIJ, v. vitterij,
kleingeestige critiek.
LETTRES DE CACHET, v. mv. (Fr. gesch.),
(eert.) verzegelde brieven, geheime koninklijke
bevelschriften tot gevangenneming of verbanning
(vóór de Fransche revolutie).
LËU, v. (lëi), Roemeensche zilvermunt = I franc.
LEUCAEMIE, v. (gew.) overmaat van witte
bloedlichaampjes in het bloed, witbloedigheid.
LEUCINE, v. eene stof die in verschillende organen van het dierlijk lichaam voorkomt, een ontledingsproduct der eiwitstoffen.
LEUCOPATHIE, v. (gen.) bleekzucht.
LEUGEN, LOGEN, v. (-s), eene met voordacht
uitgesproken onwaarheid : leugens smeden, verzinnen, uitdenken; eerre leugen om best„vil, waardoor
niemand benadeeld en aan een ander genoegen
gegeven wordt; — iem. leugens op de mouw spelden,
iem. iets wijsmaken; -- (gemeenz.) hij is aan (van)
zijne eerste leugen niet gebarsten (en voor zijn tweede
niet opgehangen), hij heeft reeds dikwijls geloven:
— (spr.) al is de leugen nog zoo snel, de waarheid
achterhaalt ze wel. ten slotte zal de waarheid blijken.

LEUGENTJE, o. (-s), verzinsel.
LEUGEGEM, (Zuidra.) naam van een denkbeeldig
dorp : hij is van Leuregem, hij liegt ; het is te
Waregum gebeurd en te Leugegum verteld.

LEUGENAAR, LOGENAAR, m. (-s), die onwaarheid spreekt : iem. tot (een) leugenaar maken, ben eren
of bewijzen, dat hetgeen hij gezegd heeft, onwaar
is. LEUGENAARSTER, v. (-s).
LEUGENACHTIG, brr. (-er, -st), onwaar : een
leugenachtig verhaal; leugenachtige berichten.; — liegend., gewoon te liegen : een leugenachtig mensch.
LEUGENACHTIGHEID, v. onwaarheid; zucht
tot liegen.
LEUGENFIN, (leugende, heeft geleug end ), (gew.)
verzachtende uitdrukking voor liegen, vooral
wanneer men tot kinderen spreekt.
LEUGENGEEST, m. geest, zucht om alles tot
leugen te verklaren.
LEUGENGOD, LOGENGOD, m. (-en), ...GODHEïD, v. (...heden), valsche god, afgod; ...LEGENDE, v. (-5. -n), verzonnen verhaal; ...NAAD,
m. (...naden), valsche, uagemaakte naad;
...SCHRIFT, o, (-en), geschrift dat onwaarheid
bevat; ...SMEDER, m. (-s), ...SMID, m. (...smeden), iem. die leugens verzint.
LEUGENSTRAFFEN, (leugenstrafte, heeft ge•
eugenstraft). Zie LOGENSTRAFFEN.
LEUGENSUIKER, v. stof die wel zoet maakt,
doch geen voedende waarde heeft, saccharine.
LEUGENTAAL, v. leugen, logen; ...TAP, m: .
(-pen), (gemeenz.) aartsleugenaar; ...TIJDING, v.
(-en), onwaar, valsch bericht; ...VERDICHTSEL,
o. (-s), uitgedachte logen; ...ZAK, m. en v. (-ken),
(gen eenz.) aartsleugenaar, aartsleugenaarster; (spr.),
almanak leugenzak.

LEUK, bn. bw. (-er, -st), lauw : eulc water, een
lauw sopje (waschwater); — (fig.) kalm, onverschillig, flegmatiek : zich leuk houden, geen partij
kiezen, (gew. leuks, lakes) zich houden alsof men
van niets weet, zich stil houden; -- een leuke broeder, snijder, die zich leuk houdt, die soms aardig
uit den hoek kan komen; vandaar grappig, aardig,
geestig : hij kan zoo leuk iets vertellen; eene leuke
opmerking; — grappig, vermakelijk, pr( ttig, gezeltig : hé, dat is leuk !; een leuk boek, dat is hier
een leuk hoekje; een leuke avond. LEUKTIEID, v,
onverschilligheid, flegma, — g.appigheid, geestigheid; pret, vermaak, gezelligheid.
LEUKERD, m. (-s), iern. die leuk is, grappenmaker.
LEUKWEG, bw. op leuke. onverschillige wijze,
zich houdende alsof men van niets weet : hij zou
het geld maar leukweg opgestreken hebben; leukweg
iets zeggen.

LEUNBANK, v. (-en), bank met eene rugleuning.
LEUNEN, (leunde, heeft geleund), in eene schuine
richting met het bovenste gedeelte steunen tegen
iets, hangen op, rusten : hij leunde tegen den muur;
hij leunde op zijn schouder; tegen den berg een hutteken
leunt; — (fig.) zich verlaten op : op iemands vriendschap leunen. LEUNING, v. het leunen.

LEUNING, v. (-en), waarop men leunt of waaraan
men zich vasthoudt (inz. aan eene trap, eene stoep
enz. ter voorkoming van vallen); brugleuning; trapleuning; zijleuning; — (zeees.) verschansing. LEUNINKJE, o. (-s).
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LEUNINGBANK, N. (-en), leunbank; ....STOEL,
m. (-en), stoel met armleuningen, armstoel.
LEUNIS, m. (-en), (gew.) domme, onnoozele
jongen.
LEUNKUSSEN, o. (-s), waarop men leunt;
...PLANKJE, o.(-s), plankje waartegen men leunt;
...SPAAN, v. C..spanen), ...SPAN, v. (-nen), een
krukvormig ijzer op eene draaibank, waardoor het
draaigereedschap wordt ondersteund; ...STOEL,
m. (-en), leuningstoel; ...STOKJE, o. (-s), schildersstokje, stokje waarop de hand rust bij het schilderen.
1. LEUR, v. of LEURWIJN, m. slechte wijn,
dien men wint uit de reeds geperste druiven, wanneer men, na er water op gegoten te hebben, ze
andermaal perst.
2. LEUR, v. (-en), (valk.) (eert.) nagemaakte valk,
die opgeschoten werd, om den valk, die naar het
wild vloog, terug te doen komen; (fig.) lokaas;
(fig.) het is maar om de leur, voor den schijn.
3. LEUR, v. (-en), lomp, vod, prul; beuzeling,
nietigheid; lappen en leuren; — voor (om) een leur
en (een) zeur iets verkoopen, voor eene kleinigheid;
(Zuidn.) nietswaardig persoon, deugniet: die
schoenmaker is maar een leur.

4. LEUR. v. alleen in te leur stellen niet beantwoorden aan de verwachting. Zie TELEURSTELLEN.
LEURACHTIG, LEURIG, bn . . (-er, -st), onbeduidend, nietig, ijdel.
1. LEURDER, m . (-s), garnalenvisscher.
2. LEURDER, m. (-s), iem. die leurt, langs de
huizen koopwaren vent; marskramer.
LEURDERIJ, v. beuzeling : leurderij uitvoeren,
zich met beuzelingen ophouden.
LEUREN, (leurde, heeft geleurd), waren lange
de deuren venten; (ook) die bij kermis, en dergelijke
gelegenheden, op de danszolders, in de tenten of
op de straat te koop aanbieden : hij leurt met
pijpedopjes; zij leurde met citroenen; wij leurden met
groenten; zij leurde met amandelen, koek en 'ulevelletjes; -- (Zuidn.) dringend aanbieden: U moet met
het vleesch zoo niet leuren, wij zullen het wel opkrijgen; -- (Zuidn.) met zijn dochter, met een meisje
lekren, te koop loopen, elke gelegenheid zoeken

om er een man voor te krijgen; — sluikhandel
drijven; — (fig.) spotten : hij laat niet met zich
leuren.

L .EURKRAMER, m. (-s), (w. g.) geringe marskram er.
LEURSTER, v. (-s), eene vrouw, die leurt.
LE UR WERK, o. ellendig werk, knoeiwerk.
LEUS, v. LEUZE, v. (leuzen), (mil.) «-achtwoord,
parool; — ken-, zinspreuk (van een geslacht); devies
(in een wapen); — kenteeken (ter aanduiding van
de staatspartij, waartoe men behoort); — iets dat
alle dagen te pas komt : geld is de leus, zonder
geld vermag men niets; -- (fig.) iets voor de leus
doen, voor den schijn.
LEUSNET, o. (-ten), (gew.) soort van net om
paling te stroopen.
LEUT, LEUTE, v. vroolijkheid, plezier, vermaak : veel leut hebben; 't is maar voor de leut, voor
de pret; zij vechten uit leut, uit scherts, voor
de grap.
LEUTFR, m. (w. g.) tekort, gebrek aan iets.
LEUTERAAR, m. (-s), LEUTERAARSTER, v.
(-s) die leutert, kletst, talmt, draalt.
LEUTERBOL, m. (-len), zotskap.
LEUTEREN, (leuterde, heeft geleuterd), loszitten, waggelen : het slat leutert; (zeees.) een leuterend
(fladderend) zeil; — (fig.) het leutert hem in den bol
of de kei leutert hem, hij is halfgek (zie KEI); zijn
zeggen leutert, men kan niet vertrouwen op hetgeen
hij zegt; — kletsen, zeuren, zaniken : wat leutert
ge weer I och, lig nu toch niet zoo te leuteren; iem.
aan zijn oor leuteren; -- talmen, besluiteloos zijn,
haperen; het werk leutert, komt niet vooruit; kom,
leuter nu niet langer. LEUTERING, v. (-en), het

leuteren, geleuter, getalm.
LEUTERIG, bn. (-er, -st), dat licht bewogen
wordt : leuterig riet; — (fig.) besluiteloos.
LEUTERKOUS, m. en v. (-en), babbelkous;
zanik; ...PRAAT, v. kletspraat; ...VAAR, m. (-s),
praatvaar.
LEUTERWERK, o. werk waarmee men niet
opschiet; prutswerk.
LEUTIG, bn bw. (-er, -st), aangenaam, plezierig.
LEUVENSCH, o. (Zuidn ) soort van bleek, schui-
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mend bier, te Leuven gebrouwen en inz. in den
zomer gedronken.
LEUVER, m. (-s), (zeew.) korte touwen met de
einden aan de lijken der zeilen gesplitst; (gew.)
eksteroog, likdoren.
LEUZE, v. (-n). Zie LEUS.
LEUZEN, (leusde, heeft geleusd), (gew.) visschep
met het leusnet.
LEUZ.IG, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) traag, lui.
LEVAARD, m. (-s), (Znidn.) versche haring.
LEVANT, v. het Oosten, de Morgenlanden, alle
oostwaarts van Italië liggende landen aan de Mid.dellandsche Zee tot aan den Euphraat en den Nijl;
meer bepaald de kusten van Klein-Azië, Syrië en
Egypte: de handel op de Levant (op Smyrna, Konstantinopel, Alexandrië, Aleppo en Alexandrette).
LEVANTERS, m. mv. (zeew.) de zware westenwinden en stormen op de kusten van Phenicië en

,kyrië.
1. LEVANTIJN, m. (-en), (zeew.) levanter.
2. LEVANTIJN, m. (-en), Oosterling.
LEVANTIJNSCH, bn. van de Levant, Levantsch.
LEVANTINE [soms ook LEVANTIJN], v. eene
oorspronkelijk Oostersche effen zijden stof.
LEVANTSCH, bn. van, uit, op de Levant : de
Levantsche handel; Levantsche asch, asch van het
roquettekruid, dienende tot het bereiden van zeep
en kristalglas; Levantsche koffie, Arabische koffie,
enz.
LEVEEREN, (leveerde, heeft geleveerd), (kooph.)
gerechtelijk een protest laten opmaken over een
wissel; — de slagen halen (in het kaartspel); —
,(spinnen en weven) de kooiden optrekken bij het
bewerken van patronen.
LEVEERRAAM, o. (...ramen), toestel bij r et spinnen en weven waarin het leveeren der patronen
geschiedt.
1. LEVEN, (leefde, heeft geleefd), van organische
wezens) zieh in een toestand bevinden, waarin de
verschillende organen op natuurlijke wijze werken ;
niet dood, in leven zijn : uw goede vriend leeft niet
meer; — zoo waar ik leef ! bevestigingsformule; —
laat het diertje leven, dood het niet; sommige planten
leven niet langer dan 14 dagen; -- (spr.) het is te
weinig om te leven en te veel om te sterven, 't is bitter
w einig; — hij weet van voren niet, dat hij van achteren
leeft, hij is aartsdom; — die weet ook, dat hij leeft,
die heeft ook 's levens lasten te dragen; — die dan
leeft, die dan zorgt, als die tijd komt is het vroeg
genoeg om te zorgen, geen ellende voor den tijd !; —
(ook van een zuiver geestelijk bestaan) zoo waar
.als God leeft, ik weet dat mijn Verlosser leeft; (bijti.)
eeuwig leven, zalig zijn; (fig.) de hoop leeft nog in
hem; —
(met Bene bepaling van plaats) op zekere plaats
leven, zich daar ophouden, het leven daar doorbrengen : dieren die in het water leven; hij heeft jaren
lang op het land geleefd; — met bijvoeging van de
wijze waarop, de omstandigheden waaronder men
leeft : deze dieren leven in groote kudden; hij leeft
gelukkig, ingetogen, zuinig, losbandig; op grooten
voet, rijk leven; — hij leeft van den hoogen boom,
verkwistend; — van de hand in den tand leven,
dadelijk uitgeven wat men verdient, niets kunnen
besparen; leven als vroolijke Frans, zich niets van
's levens zorgen aantrekken; — hij leeft als God
in Frankrijk, een zorgeloos, lichtzinnig, goddeloos
leven leiden. — met iem. in vrede, in onmin leven;
hij heeft altijd . goed met zijn vrouw geleefd; slecht
met iem. leven, hem mishandelen; zij leven als
kat en hond, in gedurigen twist; met dezen man
is niet te leven, is niet om te gaan; — met dezen man
is wel te leven, hij is verdraagzaam; — het mensch
waar hij mee leeft, waar hij mee samenwoont, de
vrouw met wie hij huist; —
(gew.) met iets of iem. leven, er ruw mee omgaan,
ruw behandelen : wat leeft die jongen met zijn pet !;
gij kunt ook vreemd met je vrienden leven, — van
iets leven zich voeden met, zich onderhouden, zich
in 't leven houden door : van vleesch leven: — een
mensch leeft van geen brood alleen, heeft ook geestelijke behoeften; - — hij kan toch van den wind niet
leven, heeft toch ook levensonderhoud noodig; —
van zijn handenarbeid, van aalmoezen leven; hij leeft
van zijn geld, renteniert; hij heeft niets om van te
leven, hij is doodarm; — voor iets of 'iem. leven,
zich er geheel aan wijden : hij leeft voor zijne kinderen, hij offert alles voor hen op; — hij leeft voor
de studie; —
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(praegnant) met bewustzijn, werkelijk leven, het
leven gebruiken, van het leven genieten : vele menschen sterven zonder geleefd te hebben; — hij heeft
wat sterk geleefd, zich wat te veel aan uitspattingen
overgegeven; — men moet leven en laten leven, men
moet een ander ook wat gunnen; — hij weet te
leven, het leven te gebruiken, hij heeft overleg,
(ook) hij weet hoe hij zich behoort te gedragen; —
genieten, zich verkneukelen, genot hebben, groeien
in; hij leeft in de ruzie, twist en krakeel is zijn
grootste genot; zoo iets, dear leeft hij in; als hij
maar plagen kan, dan leeft hij; —
voortbestaan, herdacht worden : het Latijn leeft
nog alleen als taal der geleerden; hij leeft nog in den
mond van het volk; in de geschiedenis, bij het nageslacht leven; —
zich bewegen, in beweging zijn : afgerheurde
spinnenpooten leven nog een geruimen tijd; alles
leeft aan hem; — het leeft er van wild, er is overvloed, het wemelt er van wild; —
(van zaken) als levend, als bezield schijnen :
dat portret, dat beeld leeft.
2. LEVEN, o. (van organische wezens) de toestand
waarin de verschillende organen op natuurlijke
wijze werken; (ook) datgene wat dien toestand veroorzaakt : hij is nog in leven; het leven van planten
en dieren; iem. of iets in het leven houden; de katten
hebben een taai leven; het leven gaat snel voorbij;
hij gaf geen teeken van leven meer, was oogenschijnlijk dood; — men trachtte het leven weer op te wekken,
vgl. levensgeesten; — het lezen loopt op een eind,
hij, het zal wel spoedig sterven; — zijn leven duur
verkoopen, zich dapper verdedigen tegen den
vijand; — het leven er bij inschieten; om het leven
komen. door een ongeluk het leven verliezen: —
een strijd op leven en dood; — zijn leven hangt aan
een zijden draad, hij verkeert in groot gevaar; —
zoo lang er leven is, is er hoop; — bij leven en welzijn
hoop ik..., als ik het beleef en gezond ben; — iets
in het leven roepen, doen ontstaan; — leven voelen,
bespeuren, van de vrucht in de baarmoeder; — (fig.)
leven geven, bezielen : deze beeldhouwer geeft het
leven aan het marmer; — (bijFF.) het leven na den
dood : de weg is nauw die tot het leven leidt; uit den
dood overgaan in het leven; het leven hiernamaals,
het eeuwige leven; —
de toestand van den mensch zoolang er levenskracht in hem is, de tijd gedurende welken het
leven duurt en de wijze waarop het rich openbaart :
deze man, in leven notaris te A.; hij heeft het bij
zijn leven weggegeven; — zoo iets heb ik van mijn
leven niet gezien, nooit; — heb je van je leven ! heb
je nu ooit (zoo iets gezien enz.); — hij is voor zijn
leven ongelukkig, zoo lang hij leeft; --- de lente
des levens, de jeugd; — een gelukkig, welbesteed
l"ven; een doelloos, ellendig, treurig leven; een gebroken
leven; een leven vol genot, vol kommer en verdriet;
hij heeft een lekker, goed leven; het leven van soldaat,
van oude vrijer; — trekken uit het leven van beroemde
mannen; —
(praegnant) het met bewustzijn leven; het werkelijke leven; het genot des levens : hij is een dood
element, daar zit geen leven in; ... i jn broeder is enkel
geest en leven; het is al leven wat er aan is; — werken is mijn lust en (mijn, leven, mijn hoogste genot;
zij is mijn lust en kmijn) leven, zonder haar zou ik
voor alle genot, voor iedere aandoening dood zijn;
-- wijze van leven : het leven in de stad, in Der.; .Haag,
op het platte land; de jacht is zijn leven, hij leeft
voor de jacht: —
levendigheid, vuur : er is veel leven in die schilderij;
er was geen leven in die redevoering; -- drukte,
gedruisch, rumoer, geraas : dat brengt, geeft ieren
in de brouwerij; wat is er een leven op straat; leven
maken; het is hier een heidensch leven, een leven dat
hooren en zien vergaat; — 't was een leven als een
oerdeel, een vreeselijk rumoer, een verschrikkelijk
geraas, een hoogloopende twist; veel leven om
niets; —
de werkelijke wereld, waarin de levende mensch
zich beweegt : dat mag nu in een, roman staan , maar
in het leven is dat anders, in de werkelijkheid komt
zoo iets niet voor; — dit tooneel is uit het leven
gegrepen, naar het leven geteekend, zooals liet in de
werkelijke wereld is; -- het leven leert beter dan alle
boeken; het practische, maatschappelijke, gewone,
dagelijksche leven; —
het vleezige, gevoelige deel van het dierlijk
lichaam, het niet afgestorven, niet verwelkte deel
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van planten : door het doode vlee s ch in het leven snijden.; de doode takken tot op het leven afsnijden; —
(mv . -s), levensschets, levensbeschrijving : wij
lezen de levens van Plutarchus: de levens van beroemde
mannen.

LEVEND, bn. het leven genietend, in leven zijnde:
de levende wezens; — levende bloemen, in tegenst.
met kunstrloemen; -- (fig.) ik vond er geen levende
ziel, niemand; ketters werden levend verbrand; —
levende beelden, gi oepeerine van levende personen
als beelden, tableaus vivants; — in levenden lijve
stond hij voor mij, springlevend; — de levende
hand, de bezitter, erfgenaam, die in leven is; —
bij levenden lijve iets weggeven, teiw►jl men nog
leeft; levend vleesch; — de levende talen, de hedendaagsche talen, in tegenst. met de doode : de Hebreeuwsche, Latijnsche enz.; — levend wc:.ter, stroomend of wellend; — levende kalk, ongebluschte;
— het levend werk van een schip, gedeelte van een
schip dat onder water is; — hellingen door middel
van de levende kracht van den trein te beklimmen,

werkzame krach t.
LEVENDBAREND, bn. levende jongen voortbrengend : er zijn levendbarende en eierleggende
slangen.
LEVENDE, m. en v. (-n), iem. die leeft : God
zal de levenden en de dooden oordeelen; — hij is
nog in het land der levenden, leeft nog.
LEVENDIG, bn. bw. vlug, vol leven : een levendige jongen; levendige oogen; levendig van aard zijn; —
'(zeew.) de zeilen levendig houden, ze laten wapperen,

op den wind hellen, brassen; — steik, krachtig :
een levendig gevoel; eene levendige verbeelding hebben;
ik kan mij dien dag nog levendig herinneren; — levendige kleuren, sterk uitkomende, scherpe; — vol
beweging, druk : het begint al levendig op straat te
worden; eene levendige straat, stad; een levendige
handel, een levendig verkeer; stemming levendig (in
een handelsbericht), er wordt veel omgezet; — een
levendig gesprek, druk, met vuur gevoerd; (in de
gewone volkstaal) levend : 't is een wonder, dat hij
er levendig onder uit is gekomen. LEVENDIGHEID, v. vlugheid (ook van geest); levendigheid
van stijl, die opgewekt, vol leven is; aanhoudende
beweging; drukte, gewoel.
LEVENDMAKEND, bn. het leven opwekkend;
(godg.) de levendmakende geest; de levendmakende
genade; ...MAKING, v. (gods;.) de opwekking van
het leven.
LEVENLOOS, bn. zonder leven: levenloos geboren;
de drenkeling werd levenloos opgehaald, het leven
was reeds geweken; -- de levenlooze dingen, voorwerpen; — de levenlooze natuur, de delfstoffen.
LEVENLOOSHEID, v.
LEVENMAKER, m. (-s), iem. die een verschrikkelijk leven, geraas, geweld maakt; (ook) opsnijder,
iem. die veel praats heeft : hij is een groote levenmaker, maar als het er op aankomt is hij zoo bang
als een wezel.

LEVENSADEM, m., ...ADER, v. oorsprong des
levens; (fig.) bron der genade; ...AVOND, m. (fig.
en dicht.) de. ouderdom; ...BAAN, v. levensweg;
...BALSEM, m. Hoffmannbalsem, een opwekkende
zalf; ...BEGINSEL, o. dat waarop het leven van
iets berust, dat de oorsprong er van vormt; ...BEHOEFTEN, v. mv. levensbenoodigdhedeo; ...BEHOUD, o. behoud, redding van het leven; ...BEKER, m. (fig.) dat was een alsem-droppel in mijn
levensbeker, iets smartelijks voor mij; ...BENOODIGDHEDEN, v. mv. voedsel, kleeding, dekking
enz.; ...BERICHT, o. (-en), korte levensbeschrijving; ...BESCHOUWING, v. wijze waarop men het
leven beschouwt; ...BESCHRIJFSTER, v. (-s),
...BESCHRIJVER, in. (-s), die het leven van iem.
beschrijft; ...BESCHRIJVING, v. (-en); ...BIJZONDERHEDEN, v. mv. schetsen uit iemands
leven.
LEVENSBOOM, m. (bijti.) boom uit den hof van
Eden, de boom des levens; — (mv. -en), een oorspronkelijk Noordamerikaaneche, altijdgroene boom,
die in de groep der kegeldragenden tot de familie
der cypresachtigen behoort (thuja occidentalis); —
de Chineesche levensboom (thuja orientalis) heeft
ongevleugelde zaden; — (ontl.) de loodrechte doorsnede der kleine hersenen.
LEVENSBOOMCYPRES, m. (-sen), een sierboom
uit Japan (chantaecype,ris pisifera).
LEVENSBRON, ti . bron des levens, waaruit het
leven ontspringt; ...DAGEN, m. mv. het leven,
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de levenstijd; wel, al mijn levensdagen ! als uitroep van verwondering enz.; ...DOEL, o. het doel
waarnaar men in zijn leven streeft; ...DRAAD, m.
de levensduur onder het beeld van een draad :
zijn levensdraad is afgesneden, hij is overleden;
...DUUR ; m. de duur van het leven : de gemiddelde
levensduur van den mensch; — zoo lang iets mee
kan : de levensduur van een stoomketel.
LEVENSELIXIR, o. praeparaat dat het vermogen bezitten zou het leven te verlengen; ...FAKKEL, v. het leven onder het beeld van een fekkel;
...GEDRAM, 0. levenswandel.
LEVENSGEESTEN, m. mv. kracht des levens
in het lichaam : de levensgeesten weer opwekken,
een sehijndoode tot het leven terugbrengen; — zoo
iets wekt de levensgeesten op, maakt iem. opgewekter.
LEVENSGELUK, o. geluk dat het leven iem.
kan geven : zijn levensceluk hangt er van af; —
iemands levensgeluk vergallen.

LEVENSGENOT, o. genot dat het leven kan
geven : de gierigaard kent geen ander levensgenot dan
schrapen; ...GEVAAR, o. gevaar van het leven
te verliezen : in levensgevaar verkeeren; ...GEZEL,
m. (-len), echtgenoot; ...GEZELLIN, v. (-nen),
echtgenoote.
LEVENSGROOT, bn. op natuurlijke grootte: eene
levensgroote afbeelding; ...GROOTTE, v. natuurlijke
grootte; volwassenheid.
LEVENSKELK, m. ( fi g.) levensbeker; ...KNOOP,
m. (-en), (plantk.) plaats waar de wortel zich van
den stam scheidt; ...KRACHT, v. (-en), kracht
waardoor het leven zich openbaart; ...KWESTIE,
v. (-s), levensvraag; ...LAMP, v. het leven onder
het beeld eener lamp. levensfakkel : er is geen
olie meer in zijne levenslamp, hij heeft geen kracht
meer, hij zal weldra stel ven.
LEVENSLANG, bn. bw. zoo lang het leven
duurt : 'dat zal hem levenslang heugen; hij is tot
levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

LEVENSLEER, v. de leer van het organisch
leven (bij planten en dieren), biologie.
LEVENSLICHT, o. het leven onder het beeld
van een brandend licht : iem. het levenslicht uitblazen, hem doen sterven; het levenslicht aanschouwen, geboren worden.
LEVENSLOOP, in. iemands leven en wat daarin
is voorgevallen; ...LUCHT, v. zuivere dampkringslucht; ...LUST, m. lust, verlangen om te blijven
leven, lust in liet leven; ...LUSTIG, bn. bw. lust
in het leven hebbend, van het leven genietend;
vol opgewektheid; ...MIDDELEN, o. mv. eetwaren;
...MOE(DE), bn. levenszat; ...MOEDE, m. en v.
(-n), hij of zij wien liet leven tot een last is geworden
en die het daarom wil verwisselen voor den dood;
...MOEHEID, v.; ...MORGEN, m. (dicht.) jeugd;
...ONDERHOUD, o. al wat noodig is om het leven
in stand te houden : in zijn eigen levensonderhoud
kunnen voorzien; ...PAD, o. levensweg; ...RAADSEL, o. de onbekende wijze waarop het lee en ontstaat; (ook) de onopgeloste vraag, waartoe 's menschen leven dient; ...REIS, ...REIZE, v. (dicht.)
. het leven der menschen, de levenstijd met wat
daarin voorvalt; ...SAP, o. (-pen), de levensgeesten
zijn levenssappen zijn uitgedroogd, hij zal weldra
sterven; ...SCIIETS, o. (-en), korte, beknopte
levensbeschrijving; ...STANDAARD, m. de wijze
waarop men behoorlijk leven kan en de gelden,
middelen daarvoor benoodigd : de levensstandaard
is daar hooger, men heeft daar nicer geld noodig
om behoorlijk te leven; ...STOF, v. i n de vroegere
wetenschap: een alleen aan het_ organisme eigen
element dat de oorzaak van het leven zou zijn;
...STRAF, v. straffe des doods : dit is op levensstraf
verboden; ...TEEKEN, o. (-s, -en), teeken, bewijs
van nog aanwezig leven.
LEVENSVATBAAR, bo. geschikt om het leven
te ontvangen, om te leven; geschikt om voordeel
op te leveren die zaa k >s niet levensvatbaar; ...VATBAARIIEID, v. toestand van Benig lichaam, waarin
he;, geschikt is om levend te worden; (fig.) de zaak
had geen levensvatbaarheid, kon niet met winst
gedreven worden; (in de gerechtelijke geneeskunde)
de ontwikkelingstoestand van een pas geboren
kind, waardoor het in staat is buiten het moederlijf
te blijven voortleven.
LEVENSVERZEKERING, v. (-en), contract tusschen een persoon en eene maatschappij, waarbij
deze tegen Bene vaste premiebetaling Bene zekere
som aan den verzekerde uitkeert bij diens overlijden
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of op eenigen anderen van te voren vastgestelden
tijd; — maatschappij die dergelijke contracten
sluit : hij reist voor, is agent van eene levensverzekering.
LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ, v.
(-en), maatschappij die levensverzekeringen sluit.
LEVENSVOORRAAD, m. levensmiddelen : de
levensvoorraad raakte spoedig uitgeput; ...VRAAG,

v. (...vragen), eene vraag welke het eigenlijke wezen
der za 2,k raakt, eene hoogst gewichtige vraag;
...VREUGD(E), v. levenslust, de toestand waarin
men het aangenaam vindt te leven.
LEV.4.NSWANDEL, m. gedrag, wijze waarop men
leeft in zedelijk opzicht : een onberispelijke levenswandel.

LEVENSWARM, bn. warm, echt legend : zijn
roman doet levenswurm aan. '

LEVENSWARMTE, v. de warmte van het bloed,
de lichamelijke warmte bij levende wezens; ...WATER, o. de absolute of watervrije alcohol; ...WEG,
m. de loopbaan van het leven, het leven : rozen
strooien op iemands levensweg; ...WIJS, ...WIJZE,
v. aard, wijze waarop men zijn leven doorbrengt;
...WIJSHEID, v. beschaafdheid, wereldkennis;
...ZAT, bn. het leven moede zijnde, den dood
boven het leven verkiezende; ..ZATHEID, v.;
...ZEE, v. het leven onder het beeld ener zee.
LEVENTJE, o. een lekker leventje; een vroolijk
leventje le i den; — dat was me een leventje, een heerlijk leven; (ook iron.) een onaangenaam, ellendig
leven; (ook) een vreeselijk geraas; — daarna begon
het lieve leventje, had je de poppen aan het dansen.
LEVENWEKKEND, bn. bezielend : er ging eene
levenwekkende kracht van hem uit; ...WEKKER,

m. (-s), die levend maakt; (fig. en dicht.) westenwind.
1. LEVER, (Fr.). o. (-s), morgenreceptie (ten
hove enz.)
2. LEVER, v. (-s), eene soort van klier, waarin
gal uit het bloed wordt afgescheiden (deel der ingewanden van den mensch en vele dieren) : lichte
lever en zware lever; de lever van den mensch weegt
1,5 K G.: (fig . ) de lever doen schudden, hartelijk
doen lachen; • - (fig.) van de lever eten, scheiden
maken; — (fig.) long en lever verteren ; alles opmaken;
— (fig.) eene het te of droge lever hebben, van drinken
houden, een nathals zijn ; — zijn lever doen zwemmen, overmatig drinken ; --- iets op zijn lever
krijgen, berispt worden; — (Z.-A.) er is eene
vloo over zijn lever geloopen, hij is uit lijn humeur.
LEVERTJE, o. (-s).
LEVERAAR, m. (-s), LEVERAARSTER, v. (-s),
die iets verkoopt en aflevert.
LEVERACHTIG, bn. als lever; — voor lever,
Qan lever houdende.
LEVERAANDOENING, v. ziekelijke aandoening
van de lever; ...ABCES, o. (-sen); ...ADER, v. (-s,
-en). ader die het in de lever gezuiverde bloed naar
de onderste holle ader voert ; ...ALOË, (-'s),
(plantk.) de gewone aloë.
LEVERANCIER, m. (-s), iem. die waren levert,
bezorgt (inz. bij aanneming); (ook) proviandmeester : de leveranciers van het leger; hotleveraneier. .
LEVERANTIE, v. (-s, ...tiën), levering, aflevering,
bezorging (inz. bij aanneming) : eene leverantie
aanbesteden, aannemen; —CONTRACT, o. (-en),
leveringscontract, enz.
LEVERBAAR, bn. in goeden toestand, geschikt
om afgeleverd te worden.
LEVERBALSEM, m. (plantk.) tuinbalsem;
...BEULING, m. (-en), als voorwerpen., v. gmv.
als stofra.: leverworst; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.)
leverkruid; ...BOT, v. (-ten), zekere ingewandsworm (distomum hepaticum); inz. in de lever der
schapen : do. r de leverbot werden in 1831 in Enge-

land meer dan 1% millioen schapen gedood;

...BREUK, v. (heelk.); ...BRUIN, bn. de bruine
kleur der lever hebbende; ...CEL, v. (-len), waaruit
de lever bestaat; ...DISTEL, v. (-s), (plantk.)
wilde latuw.
LEVEREN, (leverde, heeft geleverd), bezorgen,
verschaffen : stoof leveren tot een gesprek, tot praatjes;
— iem,. in handen der justitie leveren, hem in hechtenis laten nemen; — (oorlog) slag leveren aan den
vijand, met hem een gevecht beginnen; — wie
heeft me dat geleverd ?, aan wiep heb ik dat te wijten I
— inz. het verkochte in handen stellen van den
kooper, verkoopen : hij heeft mij al jaren lang vleesah
geleverd; wat ik nu verkoop. lever ik pas over drie

inaanden; — (scherts.) die is al gekocht en geleverd.
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van een verloofd meisje of gehuwde vrouw gezegd waaraan een ander het hof maakt ; — (Zuidn.)
geleverd zijn, bedrogen zijn ; doe met dien vent geen
zaken dan ben je geleverd; —op den bepaalden tijd iets

voltooid hebben en in handen van den belanghebbende overgeven of te zijner beschikking stellen: de
timmerman moet het huis den lsten Mei leveren;
kunt ge mij dat kant en klaar over eene week leveren I; — (gemeenz.) dat heeft hij aardig geleverd,
goed gedaan. er goed afgebracht; — hij zal hem
dat wel leveren, dat wel lappen, klaarspelen; hoe
wou je hem dat leveren ? dat doen, in orde brengen,

maken.
LEVERERTS, o. ,,hoornerts; ...GALBUIS. v. het
uit de kleine galbuisjes ontstane kanaal, waardoor
de gal uit de lever wordt afgevoerd; ...GEZWEL,
o. (-len), gezwel aan de lever.
LE VERIG, bn. leverachtig.
LEVERING, v. (-en), het leveren; leverantie.
LEVERINGSCONTRACT, o. (-en), contract betreffende eene leverantie; ...LIJST, v. (-en), lijst
van goederen waarvan de levering aangenomen
is, met omschrijving en prijsopgave; ...PRIJS, m.
(...prijzen); ...TERMIJN. m. (-en), termijn, dag
dat geleverd moet worden : de leveringstermijn is
nog niet verstreken; ...TIJD m. <,-en); ...VOORWAARDE, v. (-n), voorwaarde waaronder d e.
levering aangenomen is.
LEVERKLAVER, v. (plantk.) eene soort an
gewone klaver met leverkleurige bloemen;
...KLEUR, v. donkerbruine kleur als die der lever;
...KLEURIG, bn. donkerbruin; ...KLIER, v.
(-en), (ontl.); ...KOLIEK, o. (geneesk.).
LEVERKRUID, o. (plantk.) gemeene agrimonie, .
eene tot de rosaceeën behoorende plant !(,.rrimonia
eupator , u); boeltjes of koninginnekru:cc, e',e tot
de samengesteldbloemiaen behoorende plant (eupatorium cannabinurn ), gew. naam voor de manso )r
(asarum europaeum) en voor de leverbloem (hepatica
triloba), ook gulden leverkruid geheeten.
LEVERKWAAL, v. (...kwa.len), leverziekte;
...MEET,, 0. (ontl.) eene reservestof in de leve•
opgehoopt, die in tijden van eehaarschte in suiker
omgezet, door het lichaam verbruikt wordt;
...LOOP, m. buikloop door verstopping der lever
veroorzaakt.
LEVERMOSSEN, o. mv. (plantk.) zekere familie
van mossen, deal overgang tusschen blad- en korstmossen vormende en vroeger bij leverziekten aangewend, (hepaticae).

LEVERNAVELBREUK, v. (heelk. ); ...O NT STEKLNG, v. zekere zeer pijnlijke leverziekte;
...OPAAL . [o. gmv. als stofnaam] m. (...palen),
piksteen; ...PUIST, v. (-en), leverkleurige huidvlek, die door verschillende oorzaken kan ontstaan: .SPAAT, o., ...STEEN, m. (-en), (v. gmv.
als stofn.) potsteen, eene schilferige leisteen, inz.
uit Italië, waarvan men vuurbestendige potten
maant; ...STOK, m. (-ken), gew. benaming voor
de lavas (levisticum officinale).
LEVERTRAAN, v. vloeibare vette olie, gewonnen
uit de lever van verschillende soortien van kabeljauw.
LEVERUITZETTING, v. (-en), ziekelijke vergrooting van de lever; ...VISCH, m. (...visschen), (nat.
hist.) zekere visch tot het geslacht der lipvisschen
behoorende (labrus hepatus); ...VLEK, v. (-ken),
leverpuist; ...WORM, m. (-en), (nat. hist.) zekere
worm die zich in de lever en de galblaas van menschen en dieren ophoudt, leverbot; ...WORST,
v. (-en), worst wier hoofdaestanddeel lever is;
...ZIEKTE, ...ZUCHT, v. eene ziekte der lever;
...ZUCHTIG, bn. met eene leverziekte behept.
LEVIATHAN, m. (-s), monsterachtig waterdier,
waternionster, (Job XL en XLI), misschien de
krokodil; — (spinn.) automatische wolwaschmachine.
LEVIET, m. (-en), (Isr. gesch.) lid, nakomeling
van den stam Levi; priester van lageren rang
met de bewaking van den tempel enz. belast; —
(R.-K.) jong clericus. die nog niet alle wijdingen
ontvangen heeft.
LEVIETEN, m. mv. (fig.) in iem. de Levieten
lezen, hem scherp doorhalen, streng berispen.
LEVIRAATSHUWELIJK, o. was bij de oude
Joden het huwelijk dat de broeder van hem die
zonder zoon was gestorven, moest sluiten met de
weduwe; instandhouding van het geslacht en den
naam des overledenen was wel het doel hier % ara .

LEVITICUS.

I04I

LEVITICUS, m. een bijbelboek dat de verordeningen voor de Levieten bevat.
LEVIETISCH, bn. wat tot de Levieten behoort :
de Levietische steden; de Levietische wet, de Mozaïsche.
. LEW, LEWA, v. (-'s), zilveren munteenheid in
Bulgarije = 1 frank.
LEX, m. wet; lex scripta, geschrev en wet; lex non scripta, gewoonterecht; - lex talionis, wet
der wedervergelding.
LEXICOGRAAF. m. (...grafen), woordenboekschrijver.
LEXICOGRAPHIE, v. het schrijven van een
woordenboek.
LEXICOGRAPHISCH, bn. bw. wat de lexicographie betreft.
LEXICON, o. (lexica), (wetenschappelijk) woordenboek.
LEZEN, (las, heeft gelezen), verzamelen, in-,
bijeenzamelen : kruiden lezen, aren lezen, hout
lezen; - (gew.) bijeenzoeken van wat bij den
oogst is achtergebleven, nalezen; - uitzoeken :
linzen, erwten lezen; koffleboonen lezen; vgl. uitgelezen waar; schoonmaken : salade lezen; - plukken : druiven, bloemen lezen; (met betrekking tot hetgeen geschreven of
gedrukt is) de letterteekens met de oogen, als
't ware, samenvoegen en in woorden omzetten, 't zij
ze uitgesproken of alleen gedacht worden; kennis nemen van den inhoud van iets dat geschreven of gedrukt is : een boek, de courant lezen; (boekdr.) op het lood lezen, het zetsel op de vormen
lezen; - (fig.) andermans boeken zijn duister te lezen, het valt moeilijk met de omstandigheden,
bedoelingen, inz. den financieelen toestand van
een ander bekend te worden; - iem. zijne planeet
lezen, hem de toekomst voorspellen; - iem. den
tekst of de les lezen, iem. de Levieten lezen, hem
scherp doorhalen, streng berispen ;- in iemands
ziel lezen, zijne gedachten en voornemens doorgronden; -- dit kan lezen en schrijven, gezegd van
een kleeding- of meubelstuk dat langen tijd goede
diensten heeft gedaan en nog overal tegen kan; (onderwijsk.) statarisch lezen, als de leesles dient
t ot het goed verstaan van den inhoud; cursorisch
lezen, wanneer zij dient als bloote leesoefening,
zonder bij moeilijkheden of merkwaardigheden te
blijven stilstaan; - (R.-K.) de mis lezen, eene mis
zonder zang opdragen; - hooger onderwijs geven
door het houden van voorlezingen : hij leest over
Bilderdijk; wie leest heden avond, wie vervult de
lees- of spreekbeurt ?
LEZENAAR, m. (-s), schuinstaand leesbordje
voor den huisbijbel, schuinsch lees- of schrijfbord.
LEZENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st,
meer -, meest -), wat de moeite loont gelezen te
worden.
1. LEZER, m. (-s), LEZERES, v. (-sen), hij of
zij, die leest.
2. LEZER, m. (-s), (wev.) aflezer.
3. LEZER, m., LEESSTER, v. (-s), die uitzoekt,
enz.
LEZERSPLAATS, v. (-en), in onzen leeskring
komt eene lezersplaats open, komt er voor één persoon
eene gelegenheid open om lid te worden.
LEZING, v. (-en), voorlezing, voordracht : eene
lezing houden; - leeswijze; - over deze zaak zijn
verschillende lezingen bekend geworden, de toedracht
wordt op verschillende wijze verteld.
LI, o. Chineesche afstandsmaat = 575 meters;
eene Chineesche rekenmunt, waarvan 1000 eene
taël doen.
LIAISON, (Fr.) v. (-s), verbintenis; liefdesbetrekking.
LIANEN, v. mv. slingerplanten met dikwijls
houtigen stengel, die, in vele wouden der keerkringslanden meermalen in overgrooten getale en
onder de meest verschillende vormen voorkomende,
een eigenaardig schoon geven aan den trotschen
plantengroei dier streken.
1. LIAS, v. (-sen), veter, snoer (waaraan brieven
enz. worden geregen); - bundel aaneengeregen
papieren.
2. LIAS, o. een leiachtig kalkgesteente, dat den
grondslag der Jura-bergen uitmaakt.
LIASHAAK, m. (...baken), haak die dienst doet
als lias, waaraan papieren gespietst of geregen
worden.
Van Dale.
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LIASSEEREN, (liasseerde, heeft geliasseerd),
papieren aan een snoer rijgen.
LIBATIE, v. (-s, ...tiën), drank-, plengoffer
(der ouden).
1. LIBEL, o.(-len); schotschrift; blauwboekje; (Z. -A.) laster.
2. LIBEL, o. (-len), (nat.) luchtbelavaterpas,
toestel om mede te waterpassen.
3. LIBEL, v. (-len), (nat. bist.) netvleugelig insect,
juffer, ook glazenmaker geheeten.
LIBELLIST, m. (-en), libelschrijver, schotschrijver.
LIBELSCHRIJVER, m. (-s), libellist.
LIBEP, bn. bw. vrij, ongedwongen; los en liber,
vrij en ongedwongen.
LIBERA, o. (R.-K.) (eigenl. eerste woord van
een) liturgisch smeekgebed voor de overledenen.
1. LIBERAAL, bn. bw. (...raler, -st), vrijheidlievend, vrijzinnig; onbevooroordeeld; (ook) niet
orthodox (op kerkelijk gebied).
2. LIBERAAL, m. (...ralen), vrijheidsvriend, vrijzinnige, voorstander der volksvrijheid, der vrijheid
in Kerk en Staat.
LIBERALISME, o. vrijheidsgeest, liefde voor
vrije staatsvormen, voor onbevangen denkbeelden.
LIBERALITEIT, v. onbekrompenheid; onbevooroordeelde denk- en handelwijze; mildheid, milddadigheid.
LIBERATIE, v. (-s, ...tiën), bevrijding, verlossin g .
LIBEREEREN, (libereerde, heeft gelibereerd),
bevrijden, ontheffen.
LIBERTEIT, v. vrijheid.
LIBERTIJN, m. (-en), vrijdenker, vrijgeest.
LIBITO (PRO), bw. uitdr. naar welgevallen,
naar believen, hetzelfde als AD LIBITUM.
LIBRATIE, v. (-s, ...tiën), (sterr.) schijnbaar
waggelende of slingerende beweging, inz. der maan
ore hare as.
LIBRETTIST, m. (-en), schrijver van een libretto.
LIBRETTO, o. (-'s), operatekst, een boekje dat
den tekst eener opera bevat.
LICENT, o. (-en), (hist.) verlofgelden, betaald
om handel met de Spaansche landen te mogen
drijven (tijdens den 80-jarigen oorlog); later :
konvooien en licenten, rechten op den vervoer,
den in- en uitvoer.
LICENTIAAT, m. (...tiaten), candidaat-doctor
(in de rechten, de geneeskunde enz.).
LICENTIE, v. (-s, ...tiën), verlof, vergunning;
(fig.) ongebondenheid, uitspatting.
LICENTIEEREN, (licentieerde, heeft gelicentieerd), (Z.-A.) aan iem. eene dranklicentie verleenen.
LICENTIEHOF, o. (...hoven), (Z.-A.) raad die
eenmaal 's jaars vergadert om dranklicenties (het
recht om sterken drank in het klein te verkoopen)
te verleenen; ...HOUDER, m. (-s), iem. die het
recht heeft sterken drank in het klein te verkoopen.
LICHAAM, o. (...chamen), het lijf van menschen
en dieren, dikwijls in tegenst. met geest of ziel:
een gezond, sterk, welgemaakt lichaam; een ziekelijk,
zwak lichaam; gezond zijn naar lichaam en ziel;
de geest had het lichaam reeds verlaten; - slechts
in een gezond lichaam woont eene gezonde ziel; hij
zorgt slecht voor zijn lichaam; - een lichaam zonder
ziel, een mensch zonder verstand of gevoel; romp : het hoofd van het lichaam scheiden; het lichaam
van eene letter; - alles wat onder het bereik van
een of m eer zintuigen valt, alles w at zicht- of tastbaar is, een naar alle zijden begrensd deel van de
ruimte ; regelmatige, onregelmatige lich t men; organische, anorganische lichamen; vaste lichamen,
hemellichamen; --- het lichaam van de spoorbaan,
de aarden dam waarop bet spoorbed rust; ook als onderdeel van het eigenlijke menschelijke
lichaam : bloedlichaampjes; het glasachtige lichaam,
in het oog; - vereeniging van personen : vergadering, raad, genootschap enz. : het wetgevende
lichaam, het lichaam van staat, raad van state,
staten-generaal. LICHAAMPJE, o. (-s).
LICHAAMSARBEID, m. lichamelijke arbeid (in
tegenst. met geestesarbeid); ...BAND, m. (-en),
witte, vezelige verbinding der beenderen of bevestiging der gewrichten; ...BEHOEFTEN, v. mv.
lichamelijke behoeften; ...BEWEGING, v. (-en),
verrichting om het lichaam te versterken : hij moet
veel lichaamsbeweging nemen: ...BOUW, m. bouw
van het menschelijk of dierlijk lichaam, lichaams66
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gestalte; ...DEEL, o. (-en), deel van het lichaam;
...GEBREK, o. (-en), lichamelijk gebrek; ...GESTALTE. v. (-n), houding, grootte; ...GESTEL,
o. (-len), gesteldheid, toestand des lichaams; (nat.)
lichamelijke eigenschap; ...KASTIJDING, v. (-en),
zelfkastijding (b. v. door geeselen, vasten, onthouding van iets enz.); ...KRACHT, v. (-en), kracht,
sterkte van het lichaam; ...OEFENING, v. (-en),
lichaamsbeweging; ...PIJN, v. lichamelijke pijn
(in tegenst. met zielesmart); ...STRAF, v. (-fen),
lijfstraf; ...TOESTAND, m. toestand, gesteldheid
van een menschelijk lichaam; ...WARMTE, v. dierlijke warmte, de eigen warmte van het lichaam.
LICHAMELIJK, bn. bw. tot het lichaam behoorende of daarop betrekkelijk : lichamelijke gebreken;
hij is lichamelijk zwak, heeft een zwak lichaam;
lichamelijke schoonheid, schoonheid des lichaams;
lichamelijke straffen, straf aan den lijve, zooals
slaan; — een lichaam of gestalte, een uiterlijk waarneembaren vorm hebbende, zichtbaar, tastbaar;
een lichamelijk wezen; de lichamelijke wereld, de
stoffelijke. LICHAMELIJKHEID, v. hoedanigheid van iets dat een lichaam heeft.
LICHAMELOOS, bn. bw. zonder lichaam. LICHAMELOOSHEID, v.
1. LICHT, o. wat de voorwerpen zichtbaar maakt,
't zij dan afkomstig van de zon of eenig ander
hemellichaam, 't zij van eenig brandend voorwerp : een zacht, flauw, helder, schitterend licht;
het licht der zon, der maan; het licht eener lamp,
eener kaars; — (bijb.) God zeide : „daar zij licht !"
en daar was licht; — 't wordt donker : breng ons
licht; ga uit het licht (gew. uit de licht); in het licht
(gew. in de licht) staan; — (fig.) iem. in het licht
staan (Zuidn. in iem. zijn licht staan), hem in
zijne belangen benadeelen ; — deze kamer heeft
geen licht genoeg, is te donker, te somber • —
open het venster, opdat licht en lucht naar binnen
stroomen: — tusschen licht en donker, in het
schemeruur, tegen den avond ; — iem. het
licht betimmeren, het uitzicht benemen, (fig.) de
gelegenheid benemen ons te schitteren; — (fig.)

in het licht stellen, duidelijk verklaren, aantoonen;
zich in een geheel ander licht vertoonen, zich geheel
anders voordoen; — (fig.) openbaarheid : aan
het licht komen brengen, openbaar worden, maken;
— het licht schuwen, haten, de openbaarheid haten;
-- een boek in het licht geven, doen verschijnen; —
bliksemlicht : de slag volgde dadelijk op het licht; —
(mv . -en), een lichtverspreidend voorwerp, een
ontstoken licht : de lichten in het uitspansel. de
sterren; het licht opsteken, uitdoen; ik zag in de
verte een licht branden; — het groote licht gaat uit, de
zon gaat onder; het vaartuig had een licht op; —
eene groote lantaarn, maar een klein licht, iem.

die veel praats heeft, maar weinig degelijke
kennis bezit ; —
(fig.) het leven : het licht zien, geboren worden;
iem. het licht uitblazen, hem dooden; —
inzicht, opheldering : verschaf mik licht in deze
zaak; het licht der rede, des geloofs; nu gaat mij een
licht op; daardoor werd er een helder licht over de
zaak gespreid; — zijn licht niet onder de korenmaat
zetten, zijn wetenschap en kennis niet verborgen

houden; — een in eenig opzicht hoogst voortreffelijk,
uitstekend man : hij is geen licht, hij is dom; een
nieuw licht aan den letterkundigen hemel; ik ben
het licht der wereld, van Christus; — hij is het licht
der wereld, de grootste geleerde; —

(bij schilders) de verlichting of verlichte plaatsen
op eene schilderij : licht en schaduw; licht en bruin; —
licht der oogen, gezichtsvermogen : het licht is
uit zijn ééne oog, aan het eene oog is hij blind; —
zi4 gunnen elkaar het licht in de oogen niet, zij gunnen
elkaar totaal niets. LICHTJE, o. (-s), een klein
lichtend voorwerp, een klein licht.
2. LICHT, bn. helder, niet donker, waarin veel
licht dringt, vol licht : eene lichte kamer; het is
hier niet licht genoeg; haal het gordijn wat op, dan
wordt het lichter; het begint al licht te worden, de
dag breekt al aan; — het is lichte maan, de maan
schijnt ; — (van kleuren) niet donker : een licht
behang; licht haar; lichte oogen.
3. LICHT, bn. bw. van geringe zwaarte, niet
zwaar, niet zeer zwaar : zoo licht als eene veer; olie
is soortelijk lichter dan water; ik ben door die kuur
twaalf pand lichter geworden; (ook) te licht, niet
zwaar genoeg : licht geld; licht gewicht; — (fig.)
licht in het hoofd zijn, duizelig zijn; — dun : lichte
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stoffen, kleederen; — licht gekleed zijn, in dunne
stoffen ; (ook) in lichtkleurige stoffen ; — (Zuidn.)
zijn lichte schoenen aandoen, zich haasten, spoed
maken ; —
(in zedelijk opzicht) zonder ernst, lichtvaardig,
lichtzinnig, wuft : dit is een licht volkje; een licht
zieltje, een onbesuisd mensch; gij moet daar niet te
licht over denken, het niet te licht opnemen, niet te
licht tellen; — oppervlakkig : over dit belangrijke
punt moogt ge niet te licht 'heenloopen; — van
losse zeden : een licht vrouwspersoon; eene lichte
vrouw, eene lichtekooi; — van gering belang,
onbeduidend : een licht vergrijp; een licht verzuim;
eene lichte straf; gene lichte ongesteldheid; eene lichte
koorts; eerie lichte wonde; —
slechts weinig bezwarend, niet drukkend : eene
lichte vracht; een lichte last; — een lichte slaap
waaruit men spoedig ontwaakt; dit verlies is licht

te dragen, gemakkelijk; — met een licht hart heengaan, zonder zorgen; — (van spijzen en dranken)
niet zwaar in de maag liggend, licht verteerbaar : dat is heele lichte kost, (ook fig. van
lectuur enz.); lichte wijn; licht bier, met weinig
alcohol ; — wat weinig moeite en inspanning
vordert : eene lichte taak; dat is licht te begrijpen; gij kunt het licht doen. licht beproeven; —

dat is licht mogelijk, kan gemakkelijk geschieden; —
hoe licht gebeurt er een ongeluk, voor een ongeluk
is soms maar weinig noodig; — gemakkelijk :
dat kunt gij licht zeggen; —
slechts los verbonden, niet stevig, niet hecht :
dat is licht en dicht, niet met de vereischte zorg
gemaakt; — niet plomp, niet log, niet gehinderd
door iets, van vlugge beweging : hij heeft een lichten
gang; — lichte troepen, licht gewapend; — daar
heeft hij een licht handje van, dat doet hij nogal
eens gauw; — geneigdheid, aanleg tot iets bezittend, zoodat maar weinig noodig i;; : hij wordt
licht toornig; licht ontvlambare stoffen; —
bw. wellicht, allicht : licht komt hij vandaag;
licht zie ik hem nog.

4. LICHT, o. (-en), vlies, waarin het kalf in de
baarmoeder besloten is, nageboorte.
LICHTAANLEG, m. aanleg voor kunstverlichting.
LICHTACHTIG, bn. een weinig licht.
LICHTANKER, o. (-s), ijzeren staaf om iets
mede op te lichten.

LICHTBAAK, v. (...baken), een licht tot haak
dienende : lichtopstand of vuurtoren.
LICHTBAD, o. (-en), bestraling van een patiënt
doorrond om hem geplaatste electrische gloeilampjes.
LICHTBAK, m. (-ken), blikken doos der stroopers,
aan de voorzijde open, waarin een sterk licht brandt,
om daarmede de hazen en konijnen te lokken en
te verblinden : stroomen met den lichtbak.
LICHTBEELD, o. (-en), vergroot beeld door
tooverlantaarn of sciopticon op een wit vlak geworpen : voorlezing met lichtbeelden.
•LICHTBEHANDELING, v. lichtbehandeling voor
lupuslijders, behandeling dezer patiënten door
bestraling met gekleurd licht.
LICHTBLAUW, bn. helder blauw, bleek blauw :
een lichtblauw kleed; — o, de lichtblauwe kleur.
LICHTBOEI, v. (-en), eene boei in het vaarwater,
die 's avonds wordt verlicht.
LICHTBOOG, m. (...bogen), boog van electrisch
licht in eene booglamp.
1. LICHTBOOM, m. (-en), boom die geen schaduw kan verdragen : de berk is een lichtboom.
2. LICHTBOOM, m. (-en), boom of houten
staaf om iets te lichten, te heffen : lichtboom voor
het lichten der spoorrails.

LICHTBREKEND, bn. (nat.) de lichtstralen
brekend, de richting er van wijzigend : lichtbrekende lichamen; :..BRON, v. (-nen), een zelfiichtend lichaam; de oorzaak waardoor een lichaam
zelflichtend wordt.
LICHTBRUIN, bn. helderbruin, bleek bruin; —
o. de lichtbruine kleur.
LICHTBRULBOEI, v. (-en), soort van lichtboei
de lichtbrulboei te I Jmuiden is voorzien van eene
klok die elke 10 sec. één slag geeft.

LICHTBUNDEL, m. (-s), bundel lichtstralen,
uit ééne bron voortkomende.
LICHTDRAGER, m. (-s), fakkeldrager; (dicht.)
morgenster, Venus; lichtsteen; ...DRUK, m.
practische methode om photographische beelden
door den druk te vermenigvuldigen; ...EFFECT,
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0. (-en), effect dat door verschillende verlichting
wordt teweeggebracht.
LICHTEKOOI, v. (-en), ontuchtige vrouw;
vrouw van losse zeden.
LICHTELIJK, bw. op gemakkelijke wijze, zonder
moeite.
1. LICHTEN, (lichtte, heeft gelicht), licht worden,
dag worden : het begon reeds te lichten; — weerlichten : het lichtte sterk in het Oosten; — licht
van zich geven : het lichten der zee, zeker verschijnsel waarbij een breede zoom van phosphorisch
licht over het water ligt uitgespreid, waarbij de
geheele zee een oceaan van vloeibaar vuur schijnt,
of waarbij sommige zwemmende dieren , de toppen
der golven en het kielwater van een zeilend schip
lichtgevend zijn; — met eene brandende kaars,
lamp enz. voorlichten : gij moet mij eens even op
zolder lichten.

2. LICHTEN, (lichtte, heeft en is gelicht), lichter
maken, een last ontnemen : een schip lichten, een
deel der lading lossen, om daardoor den diepgang
van het schip te verminderen; — iem. de beurs
lichten, hem geld uit den zak kloppen; — de lade
lichten, het geld er uit halen; — de (brieven)bus
lichten, ze ledigen, de daarin ter verzending geworpen brieven enz. uithalen ; — eene vischfuik
lichten, ze ledigen ; —
in de hoogte heffen, opheffen, optillen, ophijschen : ballast uit een schip lichten; een last lichten; —
het anker lichten, uit het water opwinden; — het
schip lichtte het anker, vertrok; -- een schip lichten,
een gezonken schip w eer boven water heffen; —
den hoed lichten. afnemen; — iem. uit den zadel
lichten, hem van het paard werpen, (ook fig.) heng
in verlegenheid brengen; (ook) hem zijn betrekking
doen verliezen; -- iem. uit het nest lichten, zijne
plannen verijdelen; — den voet lichten, heengaan;
— iem. den voet lichten, hem uit zijn betrekking
dringen, onderkruipen; — de hielen lichten, heengaan, vluchten, zich uit de voeten maken; —
den beker lichten, drinken; -- de hand lichten, opheffen om een eed te doen; — de hand tegen iem.
lichten, om hem te slaan; -- de hand met iets lichten,
aan iets niet de noodige zorg besteden, (ook) tot
zeer lagen prijs verkoopen; — iem. van of uit het
bed lichten, iem. 's nachts in zijne woning in hechtenis nemen; — troepen lichten, krijgsvolk op de
been brengen; -- (w. g.) geld lichten, opnemen, Bene
leening sluiten; -- van de f 100, waarover hij bij
mij beschikken kan, heeft hij reeds f 50 gelicht, in
ontvangst genomen ; — (recht.) een vonnis, eene
akte van geboorte, overlijden enz. lichten, zich een
authentiek afschrift van een vonnis enz. laten
geven ; — iemands doopceel lichten, kwaad van
hem spreken; -- iem. de huig, van de huig lichten,
zie huig; — iem. van de staar lichten, op iein.
zekere kunstbewerking verrichten, ten einde hem
het gezichtsvermogen te hergeven ; —
verlichting aanbrengen; (spr .) lichten en zwaren,
geven en nemen, zich naar de omstandigheden
schikken .
LICHTEND, bn. lichtgevend : een lichtend punt;
lichtende steen, Bologneesche steen.
LICHTENIS, v. (w. g.) verlichting; (fig.) troost,
1. LICHTER, m. ( - s), die voorlicht; — kandelaar,
luchter; — lantaarn; — (zeew.) hek- of marslantaarn.
2. LICHTER. m. (-s), persoon, die licht; — naam
van verschillende voorwerpen, waarmede men licht,
oplicht; vaartuig, bestemd tot berging en tot
vervoer van de lading uit groote schepen in kleinere of in pakhuizen; (fig.) wij kregen een lichter aan
boord; wij werden ondersteund; -- (aan Bene deur)
ijzeren staafje aan de kruk verbonden, dat bij
het omdraaien van de kruk den klink opheft of
laat zakken; -- veer van een slaguurwerk; —
doodbaar; — (gew.) bretel; — (gew.) hulpzeel.
LICHTERGELD, o. loon van den schipper eens
lichters; (ook) naam van zekere scheepvaartbelasting.
LICHTERLAAIE, LICHTELAAIE, bw. het
brandde lichte(r)laaie, met groote, heldere vlam.
Zie LAAIE.
LICHTERMAN, ni. (-nen), schipper van een
lichter; ...SCHIP, o. (...schepen), lichter.
LICHTFABRIEK, v. (-en), gasfabriek; electrische
centrale,
LICHTFILTER, v. (-s), toestel bij de kleurenfotografie om de samengestelde kleuren vóór het
in beeld brengen te ontleden.
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LICHTFLESCH, v. (...flesschen), lichtglas; ...GAS,
o. gas dat tot verlichting wordt gebezigd.
LICHTGEEL, bn. helder, bleek geel; — o. de
lichtgele kleur.
LICHTGELOOVIG, bn. bw. (-er, -st), licht en
spoedig geloovende, zonder te overwegen of te
onderzoeken, of iets wel waar kan zijn; (fig.) onnoozel; ...GELOOVIGHEID, v.; ...GERAAKT, bn.
(-er, -st), kitteloorig, licht driftig, spoedig boos
wordende, licht beleedigd; ...GERAAKTHEID, v.
LICHTGESTALTEN, v. mv. schijngestalten der
maan; ...GEVEND, bn. licht van zich gevend,
lichtend : een lichtgevend voorwerp; lichtgevende
dieren.

LICHTGEVOELIG, bn. zeer gevoelig voor de
inwerking van het licht : lichtgevoelig papier;
lichtgevoelige platen. LICHTGEVOELIGHEID, v.
LICHTGEWAPEND, bn. van lichte wapenen
voorzien : lichtgewapende ruiterij.
LICHTGLAS, o. (...glazen), een met water gevulde kristallen bol, op een voet, ter versterking
van 't licht bij verschillenden kunstarbeid gebruikt; ...GOLF, v. (...golven), (nat.)
LICHTGRAUW, ...GRIJS, ...GROEN, bn. helder,
bleek grauw, grijs, groen; -- o. de lichtgrauwe enz.
kleur; ...HARIG, bn. met haar van eene lichte
kleur.
LICHTHART, m. en v. (-en), zorgelooze, die zich
niets aantrekt, vroolijk Fransje; ...HARTIG, bn.
bw. (-er, -st), zorgeloos; ...HARTIGHEID, v. zorgeloosheid.
LICHTHATER, m., ...HAATSTER, v. (-s), (w. g.)
hij of zij, die de duisternis boven het licht verkiest;
(fig.) domper, vijand van verlichting en beschaving.
LICHTHEID, v. geringe zwaarte; vlugheid,
vaardigheid; gemakkelijkheid; zorgeloosheid, achteloosheid, lichtzinnigheid; (fig.) onbestendigheid;
losheid van zeden.
LICHTHOOFD, m. en v. (-en), lichthart; ...HOOFDIG, bn. bw.; ...HOOFDIGHEID, v.
LICHTHOUT, o. glimhout.
LICHTIGHEID, v. Zie LICHTHEID.
1. LICHTING, v. het lichten.
2. LICHTING, v. (-en), het licht maken; — verliehting (van pijn enz.); — het ledigen van de brievenbus : de eerste lichting heeft reeds plaats gehad; —
heffing (der belastingen); — oproeping, (van
krijgsvolk) : die soldaat is van de lichting van 1913;
de soldaten die in een jaar worden opgeroepen :
deze lichting dient 12 maanden; er zijn nu twee
lichtingen onder de wapenen; de oude, de nieuwe
lichting; — het lossen van goederen nit een schip; —

(zeew.) draaiing van het touw.
LICHTJAAR, o. (...jaren), afstand dien het licht
in een jaar doorloopt : een lichtjaar is D7-2 billioen
KM.

LICHTJES, bw. een weinig licht, een w einig
lichthartig : iets lichtjes opnemen.
LICHKABEL, m. (-s), kabel voor electr. verlichting.
LICHTKEGEL, m. (-s), (nat.) bundel lichtstralen, die uit één punt voort- of in één punt
samenkomen; ...KEVER, ln. (-s), (nat. hist.) glimworm; ...KLAAR, bn. (ie. g.) klaarlicht : op lichtklaren dag; ...KOGEL, in. (-s), projectiel om een
terrein voor eenige oogenblikken te verlichten;
...KOZIJN, e. (-en), vensterkozijn; ...KRACHT, v.
lichtsterkte; ...KRANS, m. (-en), stralenkrans,
krans van lichtstralen con een lichtend voorwerp
tengevolge van de breking dier stralen in fijne
waterdeeltjes ; ...KROON, v. (...kronen), kroonkandelaar.
LICHTKUUR, v. (...kuren), eerre genezingskuur
door intensieve bestraling van (gekleurd) licht :
eene lichtkuur ondergaan.

LICHTLEER, o. de leer van het licht, optica;
...MAGNEET, in. (...neten), (w. g.) (nat.) lichaam
dat licht opslorpt en dan nog eenigen tijd in het
donker blijft nalichten.
LICHTMATROOS, m. (...TROZEN), aankomend
matroos.
LICHTMETER, m. (-s), (nat.) photometer, zeker
toestel om de lichtsterkte te bepalen.
1. LICHTMIS, v. (R.-K.) Maria-lichtmis, Vrouwendag : een feestdag op 2 Februari, den 40sten
dag na de geboorte van Christus, bestemd ter
herinnering aan Maria's tempelbezoek tot het
brengen van haar reinigingsoffer.
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2. LICHTMIS, m. (-sen), losbol, iem. die zich
aan uitspattingen overgeeft.
LICHTMISSEN, (lichtmiste, heeft gelichtmist),
een losbandi b leven leiden. LICHTMISSERIJ, v.
(-en), losbandig leven, uitspatting.
1. LICHTMOT, v. (-ten), (nat. hist.) nachtvlinder,
nachtkapel (pyralis).
LICHTOLIE, v. olie die tot verlichting dient :

gezuiverde petroleum is eene goede lichtolie.

LICHTOMDEINE, v. (-n), LICHTOMDEINTJE,
o. (-s), ontuchtig vrouwspersoon.
LICHTOPSTAND, m. (-en), ste llage dat een licht
draagt : op den kop van dien leidam is een licht-

opstand.

LICHTOPZICHTER, m. (-s), (Ind.) opzichter
bij de kustverlichting.
LICHTPAN, v. (-nen), pan ter verlichting van
den oven.
LICHTPLANK, V. (-en), lichtplank met libel, voor
het onderzoek der juiste hoogte der rails.
LICHTPUNT, o. (-en), lichtend punt, punt vanwaar licht uitstraalt, glanspunt; ( fi g.) eene heuglijke
omstandigheid : deze aangelegenheid biedt geen enkel
lichtpunt aan; de lichtpunten opzoeken; ...ROOD,
bn. helder, bleek rood; — o. de lichtroode kleur ;
...SCHERM, o. (-en), scherm om het licht te temperen voor de oogen, oogenscherm; ...SCHIJN, m.
schijn, schijnsel van het. licht.
LICHTSCHIP, o. (...schepen), schip met een
lichtopstand dat tot lichtbaak dient.
LICHTSCHUW, bn. een afkeer hebbende van
het licht; (fig.) de openbaarheid vreezende; ...SC%Ii11WER, m. (-s), lichthater; ...SCHUWHEID, v.
toestand van het oog waarbij dit schel licht niet
kan verdragen : lichtschuwheid wordt veroorzaakt

door abnormaal verhoogde gevoeligheid van het netvlies of van sommige hersendeelen.
LICHTSEIN, o. (-en), ...SIGNAAL, o. (...alen),
sein, signaal met licht gegeven.
LICHTSNELHEID, v. snelheid van het licht :
de lichtsnelheid is 311000 KM. per sec.
LICHTSTAD, v. stad des lichts, der beschaving :
Parijs, die lichtstad; ...STANDER, m. (-s), toestel
waarop een licht geplaatst wordt; ...STEEN, m.
(-en), glinsterende steen; .STERKTE, v. sterkte,
helderheid van het licht; ...STIP, v. (-pen);
...STRAAL, m. (...stralen), (nat.) lijn die het
licht bij zijne voortplanting volgt; (fig.) ontluiking : de eerste lichtstraal der wetenschap, der beschaving; ...STREEP, m. (...strepen), streep
van licht; ...STROOM, m. (-en), stroom van licht.
LICHTTE, v. (w. g.) lichtheid.
LICHTTHERAPIE, v. behande ling van ziekten
of zieke lichaamsdeelen door intensieve bestraling
van (gekleurd) licht.
LICHTTOREN, m. (-s), vuurtoren; —WACHTER, m. (-s).
LICHTVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), onberaden,
ondoordacht, zonder overleg : uwe hartstochtelijk-

heid verleidt u telkens tot lichtvaardig oordeelen;
lichtvaardig een eed doen; — ongodsdienstig; —

los en li cht van zeden; -- vermetel, roekeloos :
lichtvaardig handelen. LICHTVAARDIGHEID, v.
onberadenheid. LICHTVAARDIGLIJK, bw.
LICHTVINK, m . (-en), zorgelooze; doorbrenger.
LICHTVOETIG, bn. met lichte voeten, een lichten gang hebbend.
LICHTWERPER, m. (-s), zeker toestel dat de
li chtstralen in ééne richting werpt, bij zoeklichten,
vuurtorens enz.
LICHTZIJDE, v. de zijde welke naar het licht
is toegekeerd; (fig.) de gunstige kant, in tegenstelling met de schaduwzijde.
LICHTZINNIG, bn. bw. (-er -st), onbesuisd,
ondoordacht, zonder ernst en nadenken ten opzichte
van de gevolgen zijner daden. LICHTZINNIGHEID,
v. onbedachtzaamheid : haar lichtzinnigheid zal dit
meisje nog eens ten val brengen; — (mv. ...heden),
lichtzinnige daden. LICHTZINNIGLIJK, bw.
LICITUM, o. iets dat geoorloofd is; een bod bij
veilingen, opbod.
LICTOR, m. (-en), (Rom. gesch.) bijlbundeldrager; gerechtsdienaar, scherprechter of beul.
1. LID, o. (leden), gewricht : zijn arm is uit het

lid; den arm weer 'in het lid zetten; — (fig.) het been
is weer in het lid, de zaak is weer in orde; — (w. g.)
iets in het lid praten, goed maken; -- deel van het
lichaam van mensch of dier : recht van lijf en leden;
een lid verrekken, verstuiken; — geen 'lid kunnen

LIEDJE.

verroeren, zich in 't geheel niet kunnen bewegen; —
er is geen lid aan mijn lijf dat er aan denkt, ik denk
er in 't geheel niet aan; — hij heeft eene ziekte onder
de leden, draagt die met zich om; — het ligt mij op
de leden, ik heb er een voorgevoel van; -- een
bepaald lichaamsdeel : vingerlid : het voorste, middelste lid van den vinger ; -- teellid : het mannelijke, vrouwelijke lid; —
graad van afstamming : tot in het derde en vierde
lid; — medelid van een genootschap, vereeniging,
gezin, familie : het bestuur en al de leden van het
genootschap; lid van den gemeenteraad, van de Tweede
Kamer; — gedeelte van een volzin, van een wetsartikel : het eerste lid van den zin; tweede lid van
art. 12; (wisk.) deel eener vergelijking; — knoop
(van een riet of een halm), het tusschen twee
knoopen gelegen stengeldeel. LIDJE, o. (-s, leedjes).
2. LID, o. (leden), deksel (eener kan enz.);
(spr.) die het onderste uit de kan wil hebben, krijgt
het lid op den neus, te groote begeerigheid straft
vaak zichzelve; — het lid van het oog.
LIDGRAS, o. (plantk.) een der volksnamen van
de kruipende tarwe.
1. LIDMAAT, in. en v. (...maten), medelid; (Prot.)
iem., die zijne belijdenis heeft gedaan en daarna
aangenomen is : zijt gij lidmaat ?
2. LIDMAAT, o. (ledematen), deel des lichaams :

de bovenste, de voorste, de achterste ledematen.
LIDMAATSCHAP, o. het zijn van lidmaat (der
kerk), van medelid (eener vereeniging) : zin lid-

maatschap opzeggen; iem. het eerelidmaatschap aanbieden.

LIDMATEN CATECHISATIE, v. (-s, ...tiën),
catechisatie, uitsluitend voor hen die lidmaat zijn.
LIDRING, m. (-en), een thans bijna niet meer
bekende (zilveren) ring, welke door naaisters aan
de pink v<erd gedragen, om dien te beschermen :
hij was aan den eenen kant smal, zoodat hij in
het vingergewricht sloot, aan de andere zijde
breed, zoodat hij het tweede vingerlid bedekte;
ook pinkje en vingerling geheeten.
LIDROTTING, m. (-en), (w. g.) rotting met
leden, bamboe.
LIDRUSCH, v. (plantk.) een der volksnamen
van de moerasminnende paardestaart (equisetum
palustre), ook roobol en unjer geheeten; ...STENG,
v. (plantk.) gemeene of gewone lidsteng, eene plant
die in ondiepe slooten en moerassige weiden voorkomt (hippuris vulgaris).
LIDTEEKEN, o. (-s), wanspelling voor LITTEEKEN.
LIDWATER, o. Zie LEEWATER.
LIDWOORD, o. (-en), (taalk.) een der tien rededeelen : lidwoord van bepaaldheid (de, het), dat
aanduidt dat het volgende substantief de naam is
eener bepaalde zelfstandigheid; lidwoord van onbepaaldheid (een), dat te kennen geeft dat men met
het volgende substantief eene willekeurige zelfstandigheid uit eene reeks van gelijksoortige zelfstandigheden bedoelt.
LIEBAARD, m. (-s), (dicht.) leeuw : Hollands

liebaard.
LIED, o. (-eren), een klein gedicht, waarin de
dichter een enkel bepaald gevoel in regelmatige
strophen uitdrukt, en dat geschikt is om gezongen
te worden : men verdeelt de liederen in godsdienstige
en wereldsche; het volkslied; geestelijke liederen;
(fig.) zijn hoogste lied of deuntje zingen, zeer vroolijk
gestemd zijn; dat is het einde van het lied, daarmee
is het uit.
LIEDEBOEK, o. (-en), verzameling van liederen
of liedjes; ook LIEDERBOEK.
LIEDEN, m. mv. personen, menschen : er waren
veel lieden op de been; de aanzienlijke lieden of de
aanzienlijke lui, de groote, de voorname wereld.
LIEDERAVOND, LIEDERENAVOND, m. (-en),
avond dat liederen voorgedragen. gezongen worden.
LIEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), achteloos, slordig : liederlijk werk leveren; liederlijk gekleed zijn;
slordig, onooglijk, vuil : er liederlijk uitzien; —
slecht, zedeloos, losbandig : een liederlijk leven

leiden; eene liederlijke meid; zich liederlijk aanstellen;

— ellendig, erbarmelijk : ik verveel mij liederlijk.
LIEDERLIJKHEID, v. (...heden), slordigheid;
vuilheid; — ellende; -- ongebondenheid.
LIEDERTAFEL, v. (-5), mannenzangvereeniging:
de eerste liedertafel werd in 1809 te Berlijn opgericht.
(Hgd. Liedertafel).
LIEDJE, o. (-s), klein dichtstuk, dat gezongen
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wordt; — (fig.) hij zal zijn liedje niet lang zingen,
zijne zege zal niet lang duren; (ook) hij zal er niet
lang plezier van hebben; — (fig.) (gemeenz.) ik
weet er een liedje van te zingen, ik heb het zelf ondervonden; — (fig.) het liedje is uitgezongen, het is
er mee (met hem) gedaan (uit); — (fig.) ik zal
hem een ander liedje laten zingen, wel wat anders
vertell en, hem anders doen handelen; — (fig.)
't is weer het oude liedje, hetzelfde als te voren;
hij zingt het liedje van verlangen, tracht de zaak
uit te stell en, op de lange baan te schuiven; inz.
gezegd wanneer kinderen niet naar bed willen,
alles doen om maar te kunnen opblijven : zij zingen

lust; (bijb.) de liefde is de band der volmaaktheid;

doen; (ook) wat schoon, aangenaam enz. is, is
spoedig voorbij; — dat is een liedje zonder einde,
iets dat lang duurt of zeer vervelend is; — (Zuidn.)
van iets een liedje maken, altijd op dezelfde zaak
terugkomen; — een kort liedje is gauw gezongen,
iets onaangenaams is spoedig voorbij.
LIEDJESDICHTER, m. (-s), vervaardiger van
liedjes ; ...ZANGER, m. (-s), ...ZANGSTER, v.
(-s), iem. die liedjes zingt; straatzanger, straatzangster.
LIEEREN, (lieerde, heeft gelieerd), verbinden,
vereenigen, samenvoegen; (fig.) zij zijn zeer gelieerd,
zeer goede vrienden.
1. LIEF, bn. bw. (liever, -st), geliefd, bemind :
lieve vader; lieve vrouw; iem. lief krijgen; onze lieve
Heer, God; — (R.-K.) onze lieve Vrouw, de maagd
Maria; — lieve Heer !, lieve hemel !, lieve deugd !,
!, uitroepen van verwonlieve tijd !, lieve genade
dering; — het lieve geldje; het lieve brood, gewone
zegswijzen; --- wat men gaarne ziet, heeft, waarmee
men gaarne omgaat, beminnelijk, aardig, innem end : lieve menschen; een lief meisje; een lief kind;

geestelijke liefde, zonder een zweem van zinnelijkheid; — zij wonen in vrije liefde samen, in huwelijksgemeenschap zonder wettelijk of kerke lijk getrouwd
te zijn; — de liefde is blind, ziet geen leed, zij ziet
de gebreken van den geliefden persoon niet; —
(spr.)oude liefde roest niet, de liefde, die men iem. heeft
toegedragen, gaat nooit geheel verloren; — (fig.)
zij is een middel (of remedie) tegen de liefde, zij
is zoo leelijk als de nacht; — voorwerp der liefde :
zij is zijne eerste liefde; — (dicht.) de minnegod
Cupido.
LIEFDEBAND, m. huwelijksband; ...BEELD,
o. beeld van den minnegod; ...BEURT, v. (-en),
predikbeurt voor een ander waargenomen; ...BLIJK,
o. (-en), bewijs van li efde; ...BRAND, m. vuur
der liefde; ...DAAD, v. (...daden), daad uit li efde
verricht; weldaad; ...DICHT, o. (-en), erotisch
gedicht, minnedicht; ...DIENST, m. (-en), weldaad, vrome daad; ...DRANK, m. (-en) minnedrank; ...DRIFT, v. minnedrift.
LIEFDEFEESTEN, o. mv. (oudh.) Cupidofeesten.
LIEFDEGAAF, v. (...gaven), ...GAVE, v. (-n),
...GIFT, v. (-en), aalmoes; (gew.) gift (in geld of
in natura) aan de armverzorgers eener Protestantsche gemeente (vooral in den winter) ter hand
gesteld, ten behoeve der armen; ...GESTICHT, o.
inrichting waar zieken, gebrekkigen, ouden
van dagen enz. ter liefde Gods worden verpleegd,
godshuis; ...GEVOEL, o.; ...GRAS, o. (plantk.)
eene soort van trilgras (eragrostis); ...HANDEL,
m. minnehandel; ...KNOOP, m. liefdeband; —
(mv. -en), (wapenk.) liefdestrik, benaming voor
in elkaar gevlochten linten of koorden, die in
verschillende gedaante als wapenfiguren voorkomen.
LIEFDELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder
liefde; (fig.) onmeedoogend, onbarmhartig : iem.
liefdeloos behandelen. LIEFDELOOSHEID, v.
LIEFDEMAALTIJDEN, m. mv. maaltijden der
eerste Christenen, waartoe de bemiddelden de spij zen bezorgden en waarbij zij naast de armen
aanzaten, tegenwoordig nog in gebruik bij de Broedergemeente; ...PIJL, m. (-en), (dicht.) minneschicht.
LIEFDERIJK, bn. bw. liefdevol, met liefde
iem. liefderijk verzorgen, opnemen; — weldadig
liefderijke menschen, landgenooten; zeer minzaam,
welwillend : iem. liefderijk terechtwijzen; iem. liefderijk ontvangen. LIEFDERIJKHEID, v.
LIEFDESAPPEL, m. (-s, -en), eene soort van
nachtschade uit tropisch Amerika met eetbare
vruchten, bij ons gekweekt, tomaat (solanum
lycopersicum); ...AVONTUUR, o. (...turen), galant
avontuur; ...BETREKKING, v. (-en), in eene

het liedje van verlangen; — (fig.) mooie liedjes duren
niet lang, mooie beloften kan men niet b lijven

een lief gezichtje; een lief hoedje; een lief vertrekje,
tuintje; — aangenaam, behaaglijk. dat veel genoegen geeft : het is mij lief, dat ik u hier vind; —
kind, wees toch eens lief; — (Z. A.) Moeder is lief
voor mij, houdt veel van mij; — neem dit weinigje
voor lief, stel u met dit weinigje tevreden; -- doe
het als uw leven u lief (dierbaar) is, indien gij waarde
hecht aan uw leven; — daar had men het lieve
leventje gaande, daar begon het gekrakeel, geraas
enz.• — (Zuidn.) lieve kinderen, bevoorrechte: de
dood kent (of heeft) geen lieve kinderen, de dood
spaart niemand; —
bw. graag : ik deed het net zoo lief niet; ik drink
liever koffie dan thee; (Z. A.) hij is lief voor zijn
pijp, hij rookt graag eene pijp.
Lief is een van die weinige bijvoeg. naamw.,
die nog na het zelfsi. naamw. kunnen staan, waarmee het dan eene samenstelling vormt : Vaderlief,
Moedertjelief, Kindlief, vriendlief. Zie LIEFST.
2. LIEF, o. al wat lief is; in lief en leed, in vooren tegenspoed; lief en leed met iem. deelen.
3. LIEF, o. geliefde, (oudt.) m. lieven : aan onze
lieven en getrouwen, aanhef van de open brieven
van sommige vorsten; — de ridder en zijn lief,
geliefde; — (gemeenz.) vrijer, vrijster : hij heeft

al een lief; zij houdt veel van haar lief.

LIEFDADIG, bn. bw. (-er, -st), weldoende : tot

een liefdadig doel; liefdadige instellingen. LIEF-

DADIGHEID, v. de vereeniging : liefdadigheid
naar vermogen; — de openbare liefdadigheid inroepen.

LIEFDE, V. die toestand des gemoeds, waarin
men een innig welgevallen heeft aan iets, zich in
het bezit of genot daarvan verheugt : de liefde tot
het geld; liefde tot de natuur hebben, gaarne in de
vrije natuur wandelen, zijn; — liefde tot studie,
gaarne studeeren; — uit liefde voor de waarheid.
gaarne waarheid spreken; iets met liefde verrichten,
gaarne doen; — het welbehagen in een persoon,
gepaard met een ijverig streven om diens welzijn
te bevorderen; liefde voor iem. hebben; liefde tot den
naaste; — werken der liefde, der christelijke liefde,
der liefdadigheid; — ouderlijke liefde, liefde der
ouders voor hunne kinderen; — kinderlijke liefde,
liefde der kinderen voor hunne ouders; — uit liefde
voor u, om uwentwi ll e; -- doe het om de liefde Gods,
doe het toch, wat ik u bidden mag; — liefde tot
God die toestand des gemoeds, waarin men de
vurige begeerte koestert om uit dankbaarheid
voor ontelbare gunstbewijzen tot eer van het
Opperwezen te leven; — hij vervult zijne plichten
met liefde, met opgewektheid en toewijding, met

de liefde is de vervulling der wet; — de christelijke
liefde, de liefde tot den naaste, die van den christen
geëischt wordt; — iets met den mantel der liefde
bedekken, toegevend zijn voor de gebreken en
tekortkomingen van anderen; —
welgevallen in een persoon, gepaard met den
wensch om er mede in huwelijksgemeenschap te
leven : van liefde branden; die liefde is sterker dan

de dood; geen liefde komt Gods liefde nader of is
zoo groot (als de liefde tusschen echtgenooten, de
huwelijksliefde); — panden der liefde, kinderen; —
een kind der liefde, een natuurlijk of onecht kind;
vurige, zinnelijke liefde, inz. tot het lichaam, niet
tot den persoon; — Platonische liefde, zuiver

liefdesbetrekking tot iem. staan; liefdesbetrekkingen

aanknoopen; ...BETUIGING, v. (-en), verzekering van liefde; ...GESCHIEDENIS, v. .(-sen),
verhaal van liefdesavonturen; minnarij.
LIEFDESHALVE, bw. (w. g.) uit liefde.
LIEFDESMART, v. (-en), pijn, verdriet door
de liefde veroorzaakt; ...STRIK, m. (-ken),
(w apenk.) liefdeknoop.
LIEFDESVERKLARING, v. (-en), verklaring
van liefde aan een persoon, verklaring aan een
meisje, dat men haar bemint.
LIEFDETAAL, v. uitdrukkingen van een minnend hart; ...VLAAG, v. (...vlagen), voorbijgaande
hevige liefde; ...VLAM, v., ...VUUR, o. minnevlam, minnevuur.
LIEFDEWAARDIG, bn. (w. g.) waard bemind
te worden.
LIEFDEWERK, o. (-en), werk der liefde, goed
werk : daarmee verricht gij een liefdewerk.
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LIEFDEZUSTER, v. (-s), religieuze die zich aan
ziekenverpleging wijdt.
LIEFELIJK, LIEFLIJK, bn. bw. (-er, -st),
aangenaam, bevallig, behaaglijk, bekoorlijk : hoe
goed en liefelijk is het. c _ is broeders samenwonen;
met lieflijke stem; eene lieflijke landstreek - . LIEF(E )LIJKHEID, v. (...heden), aangenaamheid, bevalligheid.
LIEFHEBBEN, (had lief, heeft liefgehad), beminnen, houden van : zijn naasten liefhebben als
zichzelven; de discipel, dien Jezus liefhad; een
meisje liefhebben; - wie zijn kind liefheeft, spaart
de roede niet, d. 1. die wèl bemint, kastijdt zijn
kind zoo dit noodig is.
LIEFHEBBER, m. (-s), iem. die veel van iets
houdt : hij is een liefhebber van paarden, van de
jacht; een liefhebber van schilderijen; - daar zullen
wel liefhebbers voor zijn, wel personen zijn die het
gaarne willen hebben, gaarne willen koopgin; dat laat ik aan de liefhebbers .over, aan hen die er
van houden; - hij is een oude liefhebber, een oude
meisjesgek, iem. die verzot is op de vrouwen;, iem. die Bene of meer der schoone kunsten of eene
wetenschap beoefent, zonder daarvan echter zijn
beroep te maken, amateur, dilettant : voor een
liefhebber speelt hij niet kwaad.
LIEFHEBBEREN, (liefhebberde, heeft geliefhebberd), uit liefde de schoone kunsten of de
wetenschap beoefenen, zonder zijn beroep ervan
te maken : hij liefhebbert zoo wat in de chemie, in de
schilderkunst.
LIEFHEBBERIJ, v. wat iem. gaarne doet,
neiging, smaak : het verzamelen van platen is eene
dure liefhebberij; de jacht is zijn grootste liefhebberij;
- liefhebberij hebben voor of in iets, er plezier in
hebben, genot van hebben : hij rijdt schaatsen
dat het eene liefhebberij is (om te zien), een genot
is te zien; - liefhebberijen, zeldzame voorwerpen;
curiositeiten: eene verzameling van topren, eene tooverlantaarn en andere liefhebberijen; - (ook) kunstmatig vervaardigde toestellen enz.
LIEFHEBBERIJCONCERT, o. (-en), ...KOMEDIE, v. (-s), concert, komedie waarvan de medewerkers liefhebbers, dilettanten zijn; ...STUDIE,
uit liefhebberij, voo r zijn genoegen, niet omdat
het voor zijn vak of beroep noodig is; ...TOONEEL,
0. (-en), liefhebberijkomedie; ...WERK, o. werk
dat men uit liefhebberij verricht, amateurswerk,
dilettantenwerk.
LIEFJE, o. (-s), geliefde : naam, waarmede men
een lief, klein kind aanspreekt; - geliefde, soms
ook minachtend : hij houdt er heel wat liefjes op na.
LIEFJES, bw. aardig : dat hebt gij liefjes gedaan.
LIEFKOOZEN, (liefkoosde, heeft geliefkoosd),
zijne liefde betuigen (door streelen, enz.) : iem.
aanhalen, liefkoozen; het kind werd door allen geliefkoosd; (fig.) zie geliefkoosd.
LIEFKOOZER, m. (-s), LIEFKOOSSTER, v.
(-s), die liefkoost, streelt enz.
LIEFKOOZERIJ, ...K OOZING, v. (-en), het
liefkoozen.
LIEFKRUID, o. (plantk.) (gew.) madeliefje.
LIEFLOKKEN, (lieflokte, heeft gelieflokt), (w. g.)
door vleien tot zijn wil overhalen.
LIEFOOGEN, (liefoogde, heeft geliefoogd), (w. g.)
lonken.
LIEFST, bn. bw. (overtreffende trap van GAARNE
zoowel als van LIEF) mijn liefste kind; mijn liefste
bezigheid is schilderen; dat is mijn liefste eten, waar
ik het meest van houd; --- bw. bij voorkeur: hij is
liefst thuis bij zoo'n gelegenheid; liefst niet, als ik
de keus heb, dan weiger ik; - ik moet morgen
vroeg op, liefst om vijf uur, maar eventjes om
vijf uur !
LIEFSTE, m. en v. (-n), beminde.
LIEFTALIG, bn. (-er, -st), (veroud.) lief ter
tale, lief sprekend. LIEFTALIGHEID, v.
LIEFTALLIG, bn. bw. (-er, -st), bevallig, aangenaam, innemend, bekoorlijk : een lieftallig uiterlijk;
zij is zeer lieftallig. LIEFTALLIGHEID, v. innemende hoedanigheid.
LIEFWAARDIG, bn. (w. g.) waard bemind te
worden.
LIEGEN, (loog, heeft gelogen), onwaarheid
spreken, inz. wanneer dit opzettelijk geschiedt :
hij liegt uit gewoonte; hij liegt, alsof het gedrukt
was; hij liegt, dat hij scheel ziet, of zwart wordt;
hij liegt, dat hij het zelf gelooft, (Zuidn.) hij liegt als een
almanak, als een tandentrekker, hij liegt onbeschaamd;
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- hij liegt het, hij geeft het tegen beter weten als
waarheid op; - lent. iets heelen liegen, beweren
dat hij gelogen heeft; - goed bloed kan niet liegen,
het bloed verloochent zich niet; - ran verre liegt
men veel, wie uit een ander land komt, kan goed
liegen; - (fig.) (gemeenz.) dat liegt er niet om, dat
is nogal van belang, (ook) dat is niet slecht.
LIEGER, m., LIEGSTER, v. (-s), (w. g.) leugenaar, leugenaarster.
LIEND, v. (plantk.) (gew.) akkerwinde (convolvulus arvensis).
1. LIER, v. (-en), horizontaal geplaatste kaapstander, dienende om vrachtgoederen in of nit
een schip te hijschen; ook, in Bene vischschuit,
om het net neer te laten en op te halen.
2. LIER, v. (-en), (veroud.) kaak, wang.
3. LIER, v. (-en), zeker snarenspeeltuig der
ouden, dat met de vingers bespeeld werd; - de
lier aan de wilgen hangen, ophouden verzen te
maken; - (thans) Bene soort van draaiorgel, een
eentonig speeltuig, welks snaren door een rad in et
Bene kruk worden bewogen; - het gaat als een
lier, zonder haperen; - (Zuidn.) op zijn lier spelen,
weenen, huilen; - (sterr.) zeker sterrenbeeld.
4. LIER, m. (-en), lariks, lork of lorkenboom
(larix decidva), ook LIERBOOM geheeten ; het brandt als een lier, het brandt fel, met heldere
vlam.
5. LIER, v. (Zuidn.) buik, maag, lichaam; zijn
lier vullen, eten; iem. het op zijn lier geven, hem
afranselen, (ook) hem berispen, de les lezen.
LIERDICHT, o. (-en), dichtstuk waarin de
dichter uitdrukt wat er in zijn gemoed omgaat en
dat met begeleiding van de lier gezongen werd,
lyrisch gedicht, inz. ode; ...DICHTER, ni. (-s),
vervaardiger van lierdichten; ...DRAAsER , m.
(-s), liereman.
LIEREMAN, m. (-nen), orgelman; - (scherts.)
een lieremannetje hebben, het delirium tremens;
...MEISJE, o. (-s), ...VROUW, v. (-en).
LIEREN, (lierde, heeft gelierd), op de lier spelen.
de lier draaien; laid en lustig zingen : die meid
liert den heelen dag.
LIERENAAR, m. (-s), (Zuidn.) knipmesje.
LIERKOP, m. (-pen ) . (nat. bist.) Bene hagedis
van 't geslacht der leguanen in Indië, ins:. in Bengalen.
LIERLAUW, bn. een weinig lauw : het water
is nog maar lierlauw.
LIERLAUWEN, (lierlauwde, heeft gelierlauwd),
even lauw maken; langzaam warm worden : dat
water staat daar te lierlauwen.
LIERNEUS, m. (...neuzen), een geslacht van
insectenetende vleermuizen (megaderma) in Azië
en Afrika met vliezige uitbreidingen aan den neus
die eenigermate aan Bene lier doen denken.
LIERNURSTELSEL, o. stelsel om faecaliën af
te voeren door buizen, door middel van luchtdruk
(naar Liernur 1828-1893 geheeten) : het Liernvrstelsel vraagt afzonderlijke leidingen voor faecaliën
en voor regen- en afvalwater.
LIERRAD, o. (-eren), rad in een draaiorgel:
...SPEELSTER, v. (-s); ...SPELER, m. (-s), die
de lier bespeelt.
LIERSTAART, in. (-en), (nat. hist.) liervogel.
LIERVISCH, m. (...visschen), zeelier, een visch
van 't geslacht der knorhanen (trigla lyra); (ook) een visch van 't geslacht der pitvisschen,
gewoonlijk pitvisch, pilatusvischje of schelvischduivel
geheeten (callionymvs lyra).
LIERVOGEL, m. (-s), een prachtige vogel van
Nieuvv-Holland, bijna zoo groot als een fazant,
met een liervormigen staart (menura superba).
LIERVORMIG, bn. den vorm eener lier hebbende;
(plantk.) een liervormig blad, een vindeelig of viaspletig blad met groote eindlob.
LIERZANG, nn . (-en), lierdicht, lyrisch gedicht.
1. LIES, v. (ontl.) onderste gedeelte van den
buik, de grens tusschen onderlijf en beengin, week
deel aan beide zijden der schaam d eelen.
2. LIES, v. (Zuidn.) varkensvet.
3. LIES of LIESE, o. (leert.) dun buikleder.
4. LIES, v. (plantk.) fraai vlotgras, ook teekgras,
lues, kweldergras, piekgras en groot watergras geheeten, en vroeger met den naam van waterbeemdgras bestempeld (glyceria a'uatica ).
LIESBREUK, v. (-en), breuk in de lies; ...BUIL,
v. (-en), liesgezwel.
LIESCH, o. (plantk.) gew. naam voor de lisch (iris).
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LIESGEZWEL, o. (-len), opzwelling der liesklieren; ...GRAS, o. zie LIES 4e art.; ...KANAAL,
o. (...nalen), (ontl.) 4 cM. lang kanaal in eene der
buikspieren waardoor bij den man de zaadstreng
loopt; ...KLIEREN, v. mv. watervaatsklieren in
de liesplooi; ...LUIS, v. (...luizen), zeker ongedierte, platluis; ...ONTSTEKING, v. (-en); ...RING,
m. (-en), (ontl.) uiteinde van het lieskanaal.
LIESWORTEL, m. (-s), [v. gmv. als stofnaam].
LIEUW, v. (-en), andere naam voor de scholekster (haematopus ostralegus).
LIEVELING, in. en v. (-en), persoon dien men
boven alle anderen liefheeft : zij is de lieveling van
de gansche familie. LIEVELINGE, v. (-n). LIEVELINGETJE, o. (-s).
LIEVELINGSARBEID, m., ...BEZIGHEID, v.
(...heden), geliefkoosde arbeid, bezigheid; ...BOEK,
o. (-en), dat men bij voorkeur leest; ...DENKBEELD, o. (-en), waar men zich bij voorkeur mede
bezighoudt; ...DICHTER, m . (-s), dien men het liefst
leest; ...DRANK, m. (-en), dien men bij voorkeur
drinkt; ...GERECHT, o. (-en), dat men bij voorkeur eet; ...KLEUR, v. (-en), die men boven andere
verkiest; ...KOST, lievelingsgerecht; ...LIED,
o. (-eren), dat men het liefst zingt; ...PLAATS, v.
(-en); ...PLEKJE, o. (-s), waar men het liefst is
of zit; ...SCHRIJVER, m. (-s), dien men het liefst
leest; ...SPEL, o. (-en), dat men bij voorkeur speelt;
...SPIJS, v. (...spijzen), lievelingsgerecht; ...UITDRUKKING, v. (-en), die men met zekere voorliefde bezigt ; ...WERK, o. lievelingsarbeid ;
...WOORD, 0. (-en), dat men vaak gebruikt.
LIEVEMOEDEREN, daar helpt geen lievemoederen
aan, daar is niets aan te veranderen, geen gevlei
of gesmeek zal baten, er is geen ontkomen aan.
LIEVEN, (liefde, heeft geliefd), beminnen, liefhebben : wil men leven, lieven, loven : hoog, omhoog,
het hart naar boven !; wat wij lieven in dit leven,
niets lean ons voldoening geven.
LIEVENHEERSBEESTJE, o. (-s), (nat. hist.)
een klein, halfkogelvormig t`s aalfstippig kevertje,
zonnekevertje (coccinella duodecimpunctata).
LIEVENHEERSHAANTJE, o. (-s), (nat. hist.)
eene soort van zevenstippig lievenheersbeestje
(coccinella septenzpatnctata).
LIEVER, bw. (comp. van GAARNE) ik drink
liever koffie dan thee; zie liefst.
LIEVERD, m. (-s), LIEVERDJE, o.. (-s), lief
kind, lieve man, lieve vrouw; vaak ironisch : hij
is het lieverdje wel; ook ls aanspreking.
LIEVERKOEKJES, o. mv. lieverkoekjes worden
hier niet gebakken, gezegd als afwijzend antw oord
aan kinderen die telkens ik wou liever, ik had liever
enz. in den mond hebben.
LIEVERLEDE (VAN), bijw. uitdr. langzamerhand, van stap tot stap, allengs.
LIEVE-VROUW, v. (R.-K.) Onze Lieve- Vrouw,
Maria, de moeder des Heeren.
LIEVE-VROUWEN-BEDSTROO, o. (plantk.) welriekend ruwkruid (asperula odorata).
LIEVE-VROUWEN-BEELD, o. Mariabeeld.
LIEVE-VROUWEN-BEESTJE, o. (-s), (nat. hist.)
lievenheershaantje.
LIEVE-VROUWEN-BLOEM, v. (-en), groote madelief ; (ook) de vlambloem (phlox paniculatum).
LIEVE-VROUWEN-DAG, in. (-en), elke feestdag
van 0. L. Vrouw.
LIEVE-VROUWENKERK, v. (-en), kerk aan de
Lieve-Vrouw gewijd.
LIEVE-VROUWEN-MEISJE, o. (-s). meisje of
jonge vrouw die in de processiën het lieve-vrouwen-beeld helpt dragen.
LIEVIGHEID, v. (...heden), liefheid, vaak in
ongunstigen zin : op die lievigheid van hem moet
ge maar niet veel vertrouwen.
1. LIFLAF, bn. smakeloos, laf, ongezouten; (fig.)
flauw.
2. LIFLAF, o. liflafferij. LIFLAFJE, o. (-s),
liflafjes opdisschen;
kleine lekkernijen, b. v.
bij het dessert.
LIFLAFFEN, (liflafte, heeft geliflaft), laf en
walglijk liefkoozen; zottepraat uitslaan.
LIFLAFFERIJ, v. (-en), walglijke liefkoozing;
laffe kost, malle praat.
LIFT, v. (-en), modern transportmiddel om goederen of personen naar verschillende verdiepingen
van een gebouw te brengen; inz. zulk een toestel
voor personen in groote hotels, magazijnen enz.
LIFTBESTUURDER, m. (-s); ...JONGEN, m.
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(-s), jongen, knecht die de lift moet bedienen;
...KABEL, In. (-s); ...KOKER, m. (-s), vierkante
koker waarin de lift op- en neergelaten wordt;
...DOOI, v. (-en); ...SCHACHT, v. (-en).
LIFTENFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
liften vervaardigt.
LIGA, v. (-'`), (Sp. en It.) verbond.
LIGAMENT, o. (-en), pees, band der gewrichten.
LIGATO, bw. (muz.) gebonden. LIGATISSIMO,
bw. zeer gebonden.
LIGDAG, m. (-en), dag, welken een schipper vóór
het laden en lossen ergens met zijn schip ligt, zonder dat hij daarvoor iets trekt; ...GELD, o. belasting, van de schepen geheven voor het liggen in
kaai of haven; — geld, dat aan ee n schipper wordt
betaald voor den tijd, dien hij boven den bepaalden
termijn met zijn schip ergens ligt, om pp lossing
of lading te wachten.
LIGGEN, (lag, heeft en is gelegen), (van personen
en dieren) in Bene liggende houding zijn of zich
bevinden, tegenstelling van staan en zitten : hij lag
voorover op den grond; hij ligt nog te bed; de hond lag
bij zijn stoel; in zwijm, in onmacht, bewusteloos
liggen; =- hij heeft liggen bidden, hij heeft eenigen
tijd liggende gebeden; — op sterven liggen, den dood
nabij zijn; -- op de loer liggen; — iem. links laten
liggen, geen notitie van hem nemen; — onder één
deken liggen, het met elkander eens zijn; — zich
aan iets gelegen laten liggen, ergens belang in stellen; — te bed liggen, het bed houden (wegens
ziekte), rusten: ik was niet wel en ben daarom wat
blijven liggen; zij ligt reeds acht dagen; hij ligt aan
de mazelen; zij ligt aan (met) de tering; — gaan
liggen, zich ziek te bed leggen; — als ge u vermoeid
voelt, ga dan een poosje liggen; — de oude man gaat na
het eten altijd wat liggen; — in de kraam liggen; —
(Zuidn.) iem. liggen hebben, in het worstelen
iem. op den grond krijgen; (fig.) iem. onschadelijk
maken, hem de baas zijn; (ook) hem beetnemen; —
begraven liggen : op dat kerkhof ligt nog familie
van mij; hier ligt... (op grafzerken); — gelegerd
zijn (van soldaten) : in garnizoen, in bezetting
liggen; de Spanjaarden lagen reeds eenige weken
voor Haarlem; — verblijf houden : bij iem. thuis
liggen; hij ligt daar (op) school; — zich bevinden,
in zekeren toestand zijn : met rem. in proces, in
twist liggen, een proces, twist met hem hebben; —
met iem. overhoop liggen, met iem. in onmin zijn; —
lig toch niet te plagen, te zeuren enz. plaag, zeur
enz. toch niet; — (w. g.) op het punt zijn : ik lig
op reis daarheen; —
(van zaken) neergelegd zijn, in liggenden toestand
verkeeren : het boek ligt op de tafel; het schip ligt
ten anker; in de haven liggen veel schepen; — (fig.)
de zaak bleef liggen, bleef rusten, had geen voortgang; — het woord lag mij op de tong, op de lippen,
ik was op het punt het uit te spreken; — het (geval)
ligt er toe, er is niets aan te veranderen; — hij heeft
het daar leelijk laten liggen, heeft zijn werk niet
behoorlijk afgemaakt; (ook) heeft er zich misdragen;
— het zal aan mij niet liggen, ik zal er de schuld
niet van hebben, ik zal er de oorzaak niet van
wezen, het zal aan mij niet haperen; — er is niets
aan gelegen, ik geef er niets om; — stil liggen (van
geld), geene rente opleveren; — gaan liggen, (van
den wind) bedaren; — gelegen zijn : Rotterdam
ligt aan de Maas; het huis ligt (of staat) op het noorden; — bedekt, gevuld zijn met : de tuin ligt vol
sneeuw; de tafel ligt vol boeken; de kelder ligt vol
wijn; (Zuidn.) aan iets liggen, het hebben.
met iets bezig zijn ; zij liggen aan den wijn, zijn
aan het drinken; zij liggen aan een lastly werk,
hebben het uit te voeren ; — (Zuidn.) met iets
liggen, het hebben; zij liggen met de duiten, zijn rijk.
LIGGEND, brr. in Bene liggende houding, gelegen :
een liggend kruis; — hij bezit veel liggende goederen,
onroerende; — liggend geld, in de kas liggend.
(ook) renteloos; -- liggende renten, grondrenten: —
(plantk.) liggende stengel, die op den grond neerligt,
zonder daarin te wortelen.
LIGGER, m. (-s), die ligt; — (kooph.) winkelgoederen die geen aftrek hebben; — groot watervat (op schepen); vaartuig dat men bij 't kielen
of timmeren van een schip bij de hand heeft liggen,
om 't een of ander te bergen; waker op een ledig
schip; — liggers of slapers, de standaards der
Ned. el b.v.; — dwarsbalk waarop de rails liggen; —
bruggen met liggers met volle wanden, draagbalken. Zie
ook legger.
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LIGGING, v. (-en), het liggen; de wijze waarop
iets of iem. gelegen is : de ligging van deze plaats
is niet zeer gunstig; - (fig.) bed, slaapplaats : wij
hadden daar goede ligging; - (schild.) gezichtspunt
(van een landschap).
LIGHAL, v. (-len), hal of overdekte ruimte
waarin men eene ligkuur doet.
LIGKUUR, v. (...kuren), eene geneeswijze
waarbij m en pal moet liggen.
LIGNIET, o. eene soort van bruinkolen.
LIGNINE, v. (scheik.) houtstof.
LIGNOSE, v. eene ontplofbare stof bestaande
uit nytroglycerine en houtmeel.
LIGORISTEN, in. mv. leden der „congregatie
des Allerheiligsten Verlossers", in 1732 gesticht
door Alfonso Maria de Liguori en in 1749 door
paus Benedictus XIV bevestigd; ook Redemptoristen geheeten.
LIGPLAATS, v. (-en), plaats waar een schip
voor anker of aan den wal ligt.
LIGSTOEL, m. (-en), soort van stoel waarin
men gemakkelijk liggen kan : rieten ligstoelen.
LIGUE, v. (-s), verbond ; Heilige Ligue, een verbond, in 1511 door eenige Europeesche vorsten
gesloten om de Franschen uit Italië te verdrijven;
(ook) in 1576 een verbond van de aanhangers der
Guises om den Hervormden godsdienst met kracht
tegen te gaan; - (gesch. van Duitschland) Katholieke Ligue, een verbond, door Katholieke vorsten
in 1608 te Würzburg gesloten tegen de Protestantsche Unie.
LIGUISTEN, LIGISTEN, m. mv. personen, die
tot eene ligue behooren, eedgenooten.
LIGULINE, v. purperroode kleurstof in de bessen
van den li guster.
LIGUSTER, m. (-s), een welbekende heester,
die in 't wild in kreupelbosschen en hagen,
vooral naar den duinkant, voorkomt, ook mondhout, keelkruid en rijnwilg geheeten (ligustrum

hem houden; - ik mag het wel lijden, ik heb er
niets tegen, ik zou het wel wi ll en.
2. LIJDEN, (het leed, is geleden), voorbijgaan :
het is een jaar geleden, een jaar is verloopen; duren :

besvrucht van den liguster; ...HEG, v. (-gen),
heg die uit ligusters bestaat; PIJLSTAART, m.
(-en), ...VLINDER, m. (-s), (nat. hist.) eene groote
soort van sphinxvlinder (sphinx ligustri), met
fraaie roode, grijze en zwarte kleuren; de rups
ervan leeft op den liguster.
LIJ, v. (zeew.) zijde van het schip, waar de
wind uitgaat (lijzijde tegenstelling van loefzijde,
de zijde, waar de wind inkomt) : in lij, aan lij,
onder den wind : in lij vallen; den wind uit de lij

(thans) lichaam : zijn lijf wagen; - zijn lijf
bergen, zich redden; - iem. te lijf willen, hem
willen slaan; - blijf mij van het lijf !, raak mij niet
aan; - iem. te lijf komen, op het lijf komen, iem.
aanvallen, hem slaan; - zit op je eigen lijf, hang,
leun niet op me; - hij zal dat wel uit zijn lijf laten,
hij zal wel zoo wijs zijn dat niet te doen; - aan
den lijve gestraft worden, eene lichamelijke straf
ondergaan; - dat heeft hij aan den lijve gevoeld,
ondervonden, lichamelijk heeft hij dat gevoeld; iem. een schrik, den dood op het lijf jagen, hem (zeer)
doen verschrikken; - met lijf en ziel, met al zijn
vermogen; - (Zuidn.) lijf hebben op iets, er

vulgare).
LIGUSTERBES, v. (-sen), de, meestal zwarte,

krijgen; onder de lij zijn; roer aan lij !; - (fig.)
(w. g.) iem. in lij houden, de overhand op iem.
hebben, hem onder den duim hebben; - ( fi g.)
in lij liggen, niet vooruitkomen, .achterlijk zijn

in zijne zaken; (ook) machteloos zijn, niets kunnen
uitvoeren; - (w. g.) iem. in (de) lij liggen, iem.
in eene zaak te boven gaan; (fig.) (w. g.) iem. in
(de) lij brengen, hèm teleurstellen, in verlegenheid,
in nood, in gevaar brengen.
LIJBOELIJN, v. (-s), (zeew.) boe lijn aan de lijzijde; ...BOORD, o. (zeew.) boord aan de zijde
onder den wind; ...BRAS, m. (-sen), (zeew.) bras
onder den wind.
LIJDBAAR, bn. te lijden, geleden kunnende worden : eene lijdbare pijn. LIJDBAARHEID, v. lijdelijkheid; (ook fig.).
LIJDELIJK, bn. bw. (-er, -st), duldbaar, draaglijk : de pijn is nogal lijdelijk; -- geduldig : iets
lijdelijk moeten aanzien, het niet kunnen veranderen;
- lijdelijk verzet, waarbij men niet actief optreedt,
doch de bevelen zoo slecht mogelijk uitvoert; iets lijdelijk moeten afwachten, kalm berustende
omdat men niet anders kan; gedwee : lijdelijke
gehoorzaamheid. LIJDELIJKHEID, v. draaglijkheid; berusting in iets.
1. LIJDEN, (leed, heeft geleden), ondergaan,
verduren, in tegenstelling met handelen, bedrijven
hij is de lijdende persoon; - (spraakk.) lijdend
voorwerp, dat de handeling ondergaat of er door
wordt voortgebracht; - dulden, verdragen, ondervinden : schipbreuk lijden; groote pijnen .lijden;
honger lijden; - toestaan, vergunnen, gedoogen :

ik lijd het niet langer; de zaak lijdt geen uitstel;
het lijdt geen twijfel; die kosten werden in uitgaaf
geleden; - dat kan niet lijden, dat kan niet zijn,

dat mag niet gebeuren; (ook) de uitgaaf kan ik
niet dragen; - houden van iem. of iets : iem.
mogen lijden; - iem. niet mogen lijden, niet van

het leed lang, eer hij kwam.
3. LIJDEN, o. het ondergaan van smart : het
lijden van Christus, zijn kruisdood; - na lijden
komt verblijden, na regen komt zonneschijn.
LIJDEND, bn. wat lijdt, verduurt, ondergaat :
lijdende zijn; de lijdende Christus; - hij was de
lijdende partij, hij verloor; - (spraakk.) de lijdende
vorm der werkwoorden, van zinnen, met het hulpwerkwoord w o r d e n.

LIJDENSBEKER, m. (fig. en dicht.) het lijden :
den lijdensbeker tot den bodem ledigen, het lijden
dat ons is opgelegd tot het uiterste dragen; ...GESCHIEDENIS, v. (-sen), (N.-T.) de geschiedenis
van het lijden van Christus; (ook) geschiedenis
vol smart en- e ll ende : het is eene ware, eene heele
lijdensgeschiedenis; ...KELK, m. lijdensbeker;
...PREEK, v. (-en), leerrede over de lijdensgeschiedenis van Christus; ...TEKST, m. (-en),
tekst eener lijdenspreek; ...WEEK, v. (...weken),
de heilige week, de week voor Paschen; ...WERKTUIGEN, o. mv. kruis, speer, ladder, geesels,
doornenkroon, nagels en ander foltertuig of gereedschap bij het lijden en de kruisiging van Jezus
gebruikt.
LIJDER, m. (-s), LIJDERES, v. (-sen), die lijdt;
zieke, patiënt.
LIJDIG, bn. bw. (w. g.) noodlottig, onheil veroorzakende, ell endig; groot.
LIJDZAAM, bn. bw. (...zam er, -st), geduldig,
zonder morren lijden verdragende : de zieke is zeer
lijdzaam; goedaardig, niet halsstarrig. LIJDZAAMHEID, v. stille, blijmoedige berusting : met lijd-

zaamheid zijn lot dragen; - bezit uw ziel in lijdzaamheid, zie het gelaten aan, maak u niet boos.
LIJF, o. (lijven), (veroud.) leven : te lijf, bij lijf
zijn, in leven zijn; lijf om lijf vechten, man tegen
man; -

zeer op belust zijn, iets gaarne en met ijver
doen; - geen hemd aan het lijf hebben, doodarm
zijn; - bij levenden lijve zijn, in leven zijn; daar
stond hij in levenden lijve voor mij, in persoon, in
werkelijkheid; - (fig.) deze zaak heeft niets om het
lijf, heeft niets te beduiden; - geen hart in het lijf
hebben, geen moed hebben; -- (zeew.) naar het
lijf zeilen, op iem. afzeilen; de romp, het lichaam zonder hoofd, armen en
beenen : gezond, recht van lijf en leden; inz. het
onderlijf, buik, maag en ingewanden : het lijf
vol hebben, zijn buik gevuld hebben; pijn in het
lijf hebben, buikpijn hebben; - open lijf houden,
geregelden stoelgang hebben; - middel : een
meisje om het lijf vatten; - (fig.) iem. (bij het lijf)
nemen, hem bedriegen; men heeft hem bij het lijf
gehad, hem beetgehad; - baarmoeder : van moeders
lijf af, sedert de geboorte; - (van dieren) het lijf
is van de koe; - endeldarm : iemands liif gaat

uit;

—

kleedingstuk, of deel daarvan dat het bovenlijf
bedekt : die jas, die japon is wat lang van lijf; lijfje,
bovendeel van eene japon; keurslijf, rijglijf; persoon : geld op drie lijven zetten, op drie hoofden, personen.
LIJFARTS, m. (-en), gewoon geneesheer (van een
vorst enz.); ...BAND, m. (-en), gordel; ...BLAD,
o. (-en), blad, krant die men geregeld leest : ieder
bijna spreekt zijn lijfblad na; ...DEUNTJE, o. (-s),
lievelingsdeuntje; ...DIENST, m. (-en), leenmansdienst.
LIJFEIGEN, bn. (leenst.) met zijn lijf iem. toebehoorende, geheel onvrij.
LIJFEIGENDOM, m., ...SCHAP, v. toestand van
den lijfeigene.
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LIJFEIGENE, m. en v. (-n), (leenst.) persoon, die
een allodiaal goed bewoonde en het recht niet had
over zijn eigen lijf en goed te beschikken.
LIJFELIJK, bn. een lijf hebbende, lichamelijk;
- zijn lijfelijke broeder, zijn eigen broeder.
LIJFGEVECHT, o. (-en), (w. g.) tweegevecht;
...GEWAAD, o. (w. g.) kleedingstuk; ...GEWELD,
o. (w. g.) mishandeling; verkrachting; ...GOED, o.
(-eren), onderkleederen; ...HAAR, o. (...haren),
haar op het lichaam, in tegenstelling met hoofdhaar;
...HOUTEN, o. mv. (scheepst.) zetganger : zekere
houten planken.
LIJFJE, o. (-s), zie lijf, 3e alin.
LIJFJONGEN, m. (-s), (Ind. en Z. A.) bediende
die zijn meester oppast.
LIJFJONKER, m. (-s), edelknaap; ...KASTIJDING, v. (-en), lijfstraf; lichamelijke boetepleging,
zelftuchtiging; ...KLEUR, v. vleeschkleur; (mv. -en), lievelingskleur; ...KNECHT, m. (-en),
lakei, bediende; ...KNOOP, m. (-en), (zeew.)
boelijnsknoop; ...KOST, m. geliefkoosde spijs,
lievelingsspijs; ...LIED, o. (-eren), lievelingslied.
LIJFLOOS, bn. zie LIJVELOOS.
LIJFLUIS, v. (...luizen), in tegenstelling met

hoofdluis.

LIJFMEDICUS, m. (...ci), lijfarts; ...MEID, v.
(-en), (Ind. en Z. A.) vrouwelijke bediende die
haar meesteres verzorgt; ...MOEDER, v. (-s),
(ontl.) baarmoeder; ...NAAD, m. (...naden), korsetnaad; -- (zeew.) naad tusschen de zet- of watergangen; ...OEFENING, v. (-en), (w. g.) lichaamsoefening.
LIJFRENTE, v. (-n), inkomen, dat iem. zijn
gansche leven verder geniet; zijn ,geld op lijfrente
zetten, aan eene verzekeringsmaatschappij geven
tegen eene vaste uitkeering 's jaars zoolang men
leeft; ...RENTENIER, m., ...RENTENIERSTER,
v. (-s), (w. g.) die van eene lijfrente leeft.
LIJFROK, m. (-ken), onderkleedingstuk over
het lijf gedragen, borstrok; (voor kinderen) rok
met daaraan bevestigd lijfje.
LIJFSBEHOEFTEN, v. mv. (w.g.) levensmiddelen;
...BEHOUD, o., ...BERGING, v. levensbehoud.
LIJFSDWANG, m. (recht.) invorderbaar bij lijfsdwang (van eene schuld enz., tot wier betaling
men een schuldenaar door gijzeling kan dwingen);

eene geldboete, bij nietbetaling te verhalen bij lijfs-

dwang; ...ERVEN, m. en v. mv. natuurlijke erfgenamen, kinderen; ...GESTALTE, v. gestalte des
lichaams; lijvigheid, dikte; ...GEVAAR, o. (...varen), levensgevaar; ...TOEBEHOOR, ...TOEBEHOOREN, o. persoonlijk eigendom.
LIJFSPREUK, v. (-en), lievelingsspreuk, devies;
spreuk waarnaar iem. zijn leven inricht.
LIJFSTOET, m . gevolg van een vorst enz.;
...STRAF, v. (-fen), straf aan het lichaam :
en onteerende
onteerende straffen; ..STRAFFELIJK, bn. bw.
crimineel : het lijfstraffelijk wetboek; eene lijfstraffelijke zaak; lijfstraffelijke rechtspleging; ...STUKJE, o. (-s), geliefkoosd liedje, deuntje, muziekstukje.
LIJFTOCHT, m. levensmiddelen; vruchtgebruik;
lijftocht eener weduwe, weduwgift; lijftocht eens vorsten, jaargelden, verzorging der jongere prinsen
van een regeerend huis door geld, of door de inkomsten, het vruchtgebruik, van daartoe aangewezen landen.
LIJFTOCHTELIJK, bn. vruchtgebruikend.
LIJFTOCHTEN, (lijftochtte, heeft gelijftocht),
een lijftocht (het vruchtgebruik van zeker kapitaal) geven.
LIJFTOCHTENAAR, m. (-s), ...TOCHTENA.ARSCHE, v. (-n), ...TOCHTENARES, v. (-sen),
vruchtgebruiker, vruchtgebruikster.
LIJFTRAWANT, m. (-en), lijfwachter; ...VERF,
v. vleeschkleur; ...VRIJ, bn. (hist.) niet lijfeigen;
...VRIJHEID, v. (hist.) het vrij zijn van lijfeigenschap.
1. LIJFWACHT, v. (-en), eene wacht, met de
bewaking van 's vorsten persoon belast.
2. LIJFWACHT, m. (-en), ...WACHTER, m.
(-5), lid eener lijfwacht.
LIJFWAPEN, o. wapenrusting; ...ZAAK, v.
(...zaken), lijfstraffelijke zaak; ...ZAKELIJK, bn.
(w. g.) zulk eene zaak betreffende, crimineel.
LIJGETOUW, o., LIJGORDING, v. (-en),
(scheepst.) nok- of buikgording aan de lijzijde
van een zeil.
1. LIJK, o. (-en), dood lichaam van een mensch :

LIJKLAKEN.

het slagveld lag bezaaid met lijken; een lijk balsemen;
-- een lijk ter aarde bestellen, een doode begraven; het lijk volgen, mede ter begraafplaats geleiden; zoo bleek, zoo koud als een lijk; hij zag als een lijk
zoo wit, doodsbleek; -- hij is een lijk, van iem.
die stomdronken is; - een lijk aanvaarden, de
verplichting op zich nemen, het successierecht aan
te geven; - (Zuidra.) in lijke liggen, boven aarde
staan (van een afgestorvene). LIJKJE, o. (-s).
2. LIJK, o. (-en), (zeew.) touw, in den rand van
een zeil vastgenaaid; het zeil is uit de lijken, uit
den rand gescheurd; - (fig.) hij is geheel uit de lijken
geslagen, geheel bedremmeld, verlegen; hij stond

alsof hij uit de lijken geslagen was.

LIJKAANVAARDER, m. (-5), erfenisaanvaarder.
LIJKACHTIG, bn. als een lijk.
LIJKALTAAR, o. (...taren), klein reukaltaar
bij een doode; ...ASCII, v. de astb van een verbrand
lijk; ...BAAR, v. (...baren), draagbaar voor een
lijk; ...BEGANKENIS, v. (-sen), (Zuidn.) lijkplechtigheid; ...BEZORGER, m. (-s), ...BIDDER, m. (-s), begrafenisbidder : die iem. bidt
(verzoekt) ten lijke te komen, de uitvaart, de begrafenis bij te wonen; (thans) iem. die tegen eene
vaste som voor de begrafenis zorgt; een gezicht
als een lijkbiader hebben, er steeds ernstig of bedroefd uitzien; ...BUS, v. (-sen), bus, waarin de
asch van een verbrand lijk bewaard werd;
...DEUR, v. (-en), (Zuidn.) middeldeur der kerk
die in vele dorpen bijna alleen bij lijkdiensten
geopend wordt; ...DICHT, o. (-en), gedicht
ter eere eens overledenen; ...DIENST, m. (-en),
begrafenisplechtigheid; (R.-K.) mis van requiëm,
uitvaartdienst; ...DOEK, m. (-en), lijklaken;
...DRAGER, m. (-s), die een overledene ten grave
helpt dragen.
1. LIJKEN, (lijkte, heeft gelijkt), gelijk, effen
maken.
2. LIJKEN, (lijkte, heeft gelijkt), (zeew.) de zeilen
op den wind brassen; een zeil met touwwerk omzoomen.
3. LIJKEN, (leek, heeft geleken), gelijken op,
gelijk zijn aan : hij lijkt sprekend op zijn vader;

zij lijken op elkaar als twee droppels water; -- dat
lijkt er niet naar, dat scheelt veel, er scheelt veel
aan, dat gaat niet; - dat lijkt nergens naar, is
geheel verkeerd; - schijnen : het lijkt wel te rege-

nen, (ook ironisch, als men ziet dat het stortregent);
- hij lijkt wel gek; hij lijkt wel een razende; voegen, passen, aanstaan : dat huis lijkt mij niet;
zoo iets zou mij wel lijken; -- (Z. A.) lijkt u die
wijn, bevalt u die wijn, smaakt hij u; ik lijk hem
niet, ik houd niet van hem.
4. LIJKEN, (lijkte, heeft gelijkt), (Zuidn.) een
lijk afleggen, in een lijklaken winden.
LIJKENEN, (lijkende, heeft gelijkend), (volkstaal) lijken, gelijken : dat portret lijkent goed.
LIJKENGELD, o. begrafenisgeld; ...GIF, ...GIFT,
o. giftige stoffen die zich in een lijk vormen; ...HUIS,
o. (...huizen), ...HUISJE, o. (-s), huisje op een
kerkhof, bij een hospitaal enz. waar men tijdelijk
de lijken fieerzet; ...ROOF, m. het rooven of
berooven van lijken : lijkenroof kan gestraft worden
met een jaar gevangen i s of 300 gld boete.
LIJKER, m., LIJKSTER, v. (-s), (Zuidn.) iem.
die een doode aflegt.
LIJKGANGER, m. (-s), iem. die een lijk mede
ter begraafplaats geleidt.
LIJKGAREN, o. (zeew.) garen waarmee de lijken
der zeilen vastgehecht worden.
LIJKGEBAAR, o. jammerklachten bij eene
begrafenis; ...GENOOT, m. (-en), (w.g.) persoon die
eene begrafenis bijwoont, die deel heeft aan de
uitvaart; ...GENOOTE, v. (-n); ...GRAVER, m.
(-s), doodgraver; ...HUIS, o. (...huizen), sterfhuis;
huis, waar de lijken tentoongesteld of geschouwd
worden; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) een kever,
die op de doode lichamen aast; ...KLACHT, v.
(-en), lijkdicht; rouwbeklag; ...KLEED, o. (-en),
zwart kleed over de doodkist; -, (-eren), kleedingstuk van het lijk; ...KLEUR, v. de vaalbleeke kleur
van een lijk; ...KLEURIG, bn. vaalbleek als een
lijk; ...KOETS, v. (-en), koets, waarin een lijk
vervoerd wordt; ...KOSTEN, m. mv. begrafeniskosten; .KRANS, m. (-en), ...KROON, v. (...kronen), krans op een lijk, doodkist of graf; ...LAKEN,
o. (-s), zwart kleed over de doodkist; linnen laken
ter bedekking van een doode.
LIJKLAKEN, m. (-s), (gew.) bloedzuiger.
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LIJKLUCHT, v. de lucht dieieen doode van zich
geeft.
LIJKMIS, v. (-sen), lijkdienst.
LIJKNAALD, v. (-en), (zeew.) kleine marlpriem
tot het lijken gebezigd.
LIJKOFFER, o. (-s), (oudh.) een offer voor een
gestorvene; ...OPENING, v. (-en), opening van
een lijk, voor een gerechtelijk onderzoek b. v.;
...OVEN,. m. (-s), oven tot verbranding van lijken;
crematorium; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden),
begrafenisplechtigheid, lijkdienst; ...PLICHT, m.
(-en), laatste eer, een afgestorvene bewezen ;
...PRACHT, v. lijkstaatsie; ...REDE, v. (-n),
rede, bij het lijk (of kort na iemands overlijden)
uitgesproken over den afgestorvene; ...REUK, m.
lijklucht; ...SCHOUWER, m. (-s), iem. die de
doodschouw verricht; ...SCHOUWING, v. (-en),
schouwing van een lijk voor de begrafenis door een
geneeskundige, inz. om de oorzaak van den dood
op te geven; ...SCHULDEN, v. mv. (gew.) begrafenisschulden.
LIJKSOOGEN, o. mv. (zeew.) gaten langs de
lijken, rifgaten, zuigergaten, leeuwersoogen.
LIJKSTAATSIE, v. (-s, ...tién), lijkstoet; lijkpracht; ...STAPEL, m. (-s), (oudh.) brandstapel
voor een lijk; ...STOET, m. personen, die het lijk
vergezellen, als het ter laatste rustplaats gedragen
wordt; ...TOORTS, v. (-en), fakkel bij eene begrafenis.
LIJKTROS, m. (-sen), (zeew.) zoomtouw aan een
zeil.
LIJKUIL, m. (-en), (nat. hist.) gew. naam voor
den kerkuil (strix flammea); ...URN, v. (-en),
lijkbus; ...VERBRANDING, v. (-en), het verbranden van een lijk; ...VERSCHIJNSELEN, o. mv.
de verschijnselen die in het menschelijk lichaam
plaats grijpen na het intreden van den dood;
...VERSTIJVING, v. het stijf worden van een
lijk; ...VUUR, o. (...vuren), brandende lijkstapel;
...WADE, v. (-ri), doodkleed; ...WAGEN, m.
(-s), lijkkoets; ...WASSCHIN G, v. (-en), het wasschee van een lijk; ...WIT, ba. zoo wit als een
lijk, doodsbleek; ...ZANG, in. ' (-en), dichtstuk
ter gelegenheid van iemands overlijden; (ook)
gedicht gezongen bij het begraven van een lijk.
LIJM, v. eene geleiachtige massa, door het
uitkoken van dierlijke stoffen verkregen, die als
bind- of kleefmiddel wordt gebruikt om te lijmen,
te plakken enz. : dierlijke, vloeibare lijm; lijm koken; papier door de lijm halen; twee stukken hout
niet lijm aan elkander hechten; (ook) kleefstof van

plantaardigen oorsprong.
LIJMACHTIG, bn. (-er, -st), als lijm, kleverig.
LIJM ACHTIGHEID, v.
LIJMBAK, m. (-ken), bak waarin papier gelijmd
wordt.
LIJMEN, (lijmde, heeft ge lijmd), door lijmwater
halen, met lijmwater doortrekken : papier lijmen;
- met lijm bestrijken (de deelen van het een of
ander voorwerp, dat gebroken is, met het doel
om die aan het gebroken voorwerp te hechten); een gebroken voorwerp door lijmen herstellen :
is mijn melkkannetje al gelijmd (is b. v. het oortje
er al aan gelijmd) ?; - (fig.) verzen lijmen, ze
slecht of gebrekkig maken; - (fig.) iem. lijmen,
overhalen het een of ander te doen; ik zal zien,
of ik er iem. voor lijmen kan; zich niet laten lijmen,

zich niet laten bepraten; - houtwerk witten met
lijmverf; - lijmig worden; - (fig.) lijmig spreken
(met eene slepende stem). LIJMING v. (-en),
het lijmen.
LIJMER, m. (-s), LIJMSTER, v. (-s), die lijmt;
die lijmig spreekt.
LIJMERIG, bn. bw. (-er, -st), lijmerig praten;
met lijmerige stem, slepend, langzaam . LIJM ERIGHEID, v.
LIJMERIJ, v. (-en), lijmkokerij; - het lijmen.
LIJMGARDE, v. (-n). Zie LIJMROEDE.
LIJMIG, bn. bw. (-er, -st), kleverig, lijmachtig,
op lijm gelijkende; dat is lijmig gekookt, gebonden; lijirerig. LIJMIGHEID, v. lijrigmaking,
kleving; de eigenschap van lijmig te zijn; (fig.)
temigheid in 't spreken.
LIJMKAMER, v. (-s), (pap.) kamer, waar het
papier wordt gelijmd; ...KETEL, m. (-s), ketel,
waarin lijm gekookt wordt; ...KLOS, m. (-sen);
...KOKER, m. (-s), die lijm kookt; ...KOKERIJ,
v. (-en), plaats, waar lijm w ordt gekookt; v. gmv.
het lijmkoken; ...KWAST, in. (-en), waarmede

LIJNGEWEER.

men de lijm uitstrijkt; ...MAKER, in. (-s), lijmkoker; ...MAKERIJ, v. (-en), lijmkokerij; gmv.
het lijmkoken; ...PAN, v. (-nen), ..POT, in. (-ten),
waarin de lijm wordt gekookt of vloeibaar gemaakt :
lijmpot met waterbad; ...ROEDE, v. (-n), met lijm
bestreken twijgje om vogels te vangen; ...SCHROEF,
v. (...schroeven), houten of ijzeren schroef, waarmee
men stukken hout bij het lijmen vastklemt.
LIJMSEL, o. het gelijmde.
LIJMSTANG, v. (-en), lijmroede; ...STOF, v.
(scheik.) de zelfstandigheid in verschillende deelen
van het dierlijk lichaam (beenderen, horens, hoeven,
pezen enz.), die door koking de lijm oplevert;
...STOK, m. (-ken), lijmroede; ...SUIKER, v.
zekere uit plantenlijm getrokken zelfstandigheid;
...TANG, v. (-en), klemhaak der schrijnwerkers;
...VERF, v. eene soort van verf, uit enkel krijtwit
en lijmwater bestaande, waarmede men houtwerk
lijmt; ...WATER, o. water waarin lijm is opgelost;
...ZIEDER, m. (-s), lijmroker; ...ZIEDERIJ, v.
(-en), lijmkokerij; ...ZOET, o. lijmsuiker.
1. LIJN, v. (-en), dun touw, snoer, koord, voor
verschillende doeleinden : lang touw, waarmede
eene schuit wordt voortgetrokken; hengelkoord
(der visschers); touw waaraan de paarden enz. op
de markt worden vastgezet; dun touw waarop
het waschgoed te drogen hangt; (scheepsb.) koord
van wit draad ( = 120 vadem lengte), enz.; boomen naar de lijn planten, waarbij een touw
gespannen is om Bene gelijke rij te krijgen; - er
waren meer dan 500 paarden aan de lijn, op de
paardenmarkt aangevoerd; een paard aan de lijn
dresseeren; - (spr.) zij trekken ééne lijn, zijn van
één gevoelen, gaan één weg, beoogen hetzelfde
doel; - zachtjes aan (ook zacht van stal), dan breekt
het lijntje niet, langzaam gaat zeker; - langs
lijnen van gelijdelijkheid; -- iem. aan het lijntje
hebben, met hem kunnen doen wat men wil, ook

telkens de vervulling (cener belofte b. v.) uitstellen;
- iem. aan het lijntje houden, telkens opnieuw
beloften doen en hem zoodoende „aan de praat"
houden, de zaken niet met hem afdoen; - met
een zoet lijntje, met zachte, vriendelijke woorden; de lijn wat aanhalen, strenger zijn; - een lijntje
trekken, over tafel een glas wijn met iem. drinken; streep, (wish.) grens van een vlak : de lijnen der
hand; rechte lijn, afstand tusschen twee punten;
gebroken lijn, die niet recht is, maar uit deelen
bestaat welke recht zijn; kromme lijn, die niet
recht is en ook niet uit deelen bestaat welke recht
zijn; - lijnen trekken, op papier enz.; tusschen
lijnen schrijven; - spoorlijn : de Hollandsche
lijn; wat maakt die lijn daar een bochten ! - geregelde stoombootdienst : de lijn op Zd.-Amerika;
we moeten ergens eene lijn trekken, eene grens vaststellen; om in de lijn te blijven, denzelfden gedachtengang te volgen, zichzelf gelijk te blijven; - (boekb.)
vergulde streep; - reeks van personen, die van
elkaar afstammen, linie : de mannelijke, vrouwelijke
lijn; in eene rechte lijn van iem. afstammen; de
op-, de neergaande lijn; - onderdeel der oude
lengtemaat ('/, q duim) : 2 lijnen = 1 mM.; (gew.) lijnhout, liniaal.
2. LIJN, v. (plantk.) (gew.) linnd, akkerwinde.
3. LIJN, v. (gew.) vlas; nog in samenstellingen :
lijnplant, lijnzaad, lijnwaad en lijndotter.
4. LIJN, o. (gew.) lijmzaad : lijn zaaien.
LIJNANTHIE, v. (plantk.) zijdelingsche vergroeiing van twee of meer bloemen.
LIJNBAAN, v. (...banen), touwslagerij; (fig.)
een huis als eene lijnbaan, een zeer lang huis.
LIJNBOOT, v. (-en), stoomboot die in geregelden
dienst vaart : de meeste lijnbooten hebben vaste
bootwerkers.

LIJNDOTTER, v. (plantk.) vlasdotter, vliegenkruid. Zie HUTTENTUT.
LIJNDRAAIER, m. (-s), touwslager.
LIJNDRAAIERSSLEDE, v. (-n), een als eene slede
over den grond schuivend toestel, dat bij het
ineendraaien van het touw wordt gebruikt.
1. LIJNEN, (lijnde, heeft gelijnd), lijnen trekken
(op papier enz.).
2. LIJNEN, v. mv. (plantk.) clematis, heggerank,
boschrank (clematis).
LIJNENSPECTRUM, o. (...tra), (nat.) spectrum
in lijnen.
LIJNGAREN, o. hennepgaren tot vervaardiging
van loglijnen enz.
LIJNGEWEER, o. (...geweren), geweer waarmee
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eene lijn geschoten kan worden, tot redding van
drenkelingen en schipbreukelingen.
LIJNHOUT, o. (-en), (w. g.) liniaal.
LIJNINSPECTEUR, m. (-s), inspecteur eener
spoorlijn.
LIJNKOEK, m. (-en), koek van uitgeperst lijnzaad , waarmede men de beesten voedt : zachte,
murwe, harde lijnkoeken; —BREKER, m. (-s).
LIJNKRUIS, o. (...kruizen), (wapenk.) kruis
waarvan de armen zeer dun zijn afgebeeld; het is
gewoonlijk dubbel en staat dan vaak om een dikker kruis.
LIJNLOOPER, m. (-s), iem. die in 't lijntje loopt,
om zijn schuit voort te trekken.
LIJNMEEL, o. lijnzaadmeel; ...OLIE, v. eene
soort van opdrogende olie, uit het zaad der vlasplanten gewonnen; (mv. ...oliën), soorten van
lijnolie; vette lijnoliën . , oliën, door koken nit lijnolie
verkregen.
LIJNOPZICHTER, m. (-s), opzichter over een
gedeelte eener spoorlijn.
LIJNPEN, v. (-nen), pen om lijnen te trekken,
pen om muziekpapier te linieeren.
LIJNPLANT, v. (-en), vlasplant : vlas' is de gezuiverde, tot spinnen geschikt gemaakte bastvezel s an de
lijn- of vlasplant.
LIJNRECHT, bn. bw. recht als eene lijn, recht
opstaande, loodrecht : deze boomen groeien bijna
lijnrecht omhoog; onder den evenaar werpt de zon
hare stralen soms lijnrecht naar beneden; -- rechtstreeksch : dat is lijnrecht tegen mijn bevel in gehandeld; dat is lijnrecht in strijd met uwe bewering.
LIJNSLAGER, m. (-s), touwslager; ...SLAGERIJ,
v. (-en), touwslagerij.
LIJNTEEKENEN, o. rechtlijnig teekenen, het
teekenen met behulp van passer en liniaal: bouwkundig teekenen, machine-teekenen is lijnrecht teekenen;
hij geeft les in het lijnteekenen.
LIJNTJE, o. (-s), kleine, korte lijn; (fig.) ik zal
aan dat lijntje niet trekken, ik zal mij niet met die
zaak bemoeien; (gels .) hij is aan het lijntje, hij is
betrapt, verrast, bedrogen. Zie ook LIJN.
LIJNTREKKER, m. (-s), ...TREKSTER, v.
(-s), die lijnen trekt; — matroos, soldaat die de boot
afhoudt; — (fig.) treuzelaar, iem. die niet van
opschieten weet; ...TREKKERIJ, v. (-en), linieerfabriek; — getreuzel, het niet voortmaken.
LIJNVORMIG, bn. (plantk.) lijnvormige bladeren,
met bijna evenwijdig loopende randen.
LIJNWAAD, o. linnen; (mv. ...waden, in de
beteekenis van soorten van lijnwaad).
LIJNWAADFABRIEK, v. (-en), linnenfabriek;
...GETOUW, o. (-en), sterk en zwaar weefgetouw
uit vroegeren tijd (t,veede helft 1 sde eeuw);
...HANDEL, rn.; ...MAKER, m. (-s); ...MAND,
v. (-en), groote mand om linnen in te dragen ;
...VERKOOPEB., m. (-s).
LIJNZAAD, o. vlaszaad.
LIJNZAADKOEK, m. (-en), lijnkoek; ...OLIE,
v. lijnolie.
LIJPEREN, (lijperde, heeft gelijperd), (Zuidn.),
(vooral van bier) dik en olieachtig schijnen bij
het schenken.
LIJS, m. en v. (lijzen), lang slungelachtig
persoon; iem. die langzaam in zijn bewegingen is;
iem. die treuzelt, die geen voortgang maakt; zie
LIJZEN.
LIJSPOND, o. (-en). oud gewicht (= 15 oude
ponden).
1. LIJST, v. (-en), (oeroud.) rand, boordsel,
omzetsel; — (bouwk.) bewerkte rand. belegsel,
smalle uitstekende band die gewoonlijk ter versiering wordt aangebracht : holle, platte lijst; de
lijst om eene dakgoot; de lijst van een schoorsteen; —
(scheepsb.) sent; lijk aan het zeil; — omlijsting :
de lijst van een spiegel, van een schilderij; eene vergulde lijst; iets in eene lijst zetten; — reeks van onder
elkaar geplaatste namen, papier waarop zulk
eene reeks namen komt te staan. rol, register :
eene lijst opmaken; eene lijst laten circvleeren;
hij kiemt niet voor op de lijst der hoogstaangeslagenen
in deze provincie; (fig.) eene lange lijst van klachten,
eene groote reeks, zeer veel; — spijskaart. LIJSTJE,
o. (-s).
2, LIJST, v. (-en), (gew.) ooilam, jonge ooi.
LIJSTBALK, m. (-en), (zeew.) (van de westergang).
LIJSTEN, (lijstte, heeft gelijst), in eene lijst
zetten of vatten.
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LIJSTENMAKER, in. (-s), iem. die lijsten voor
spiegels, schilderijen enz. maakt.
LIJSTER, v. (-s), een zangvogel, in grootte tusschen een leeuwerik en Bene tortelduif staande,
met bruin of zwart gespikkelde vederen, welks
zang zeer aangenaam is (turdvs); (fig.) als eene
lijster zingen, zeer vroolijk, lustig zingen, I: [JS TERTJE, o. (-s).
LIJSTERBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...ziën ),
als vrucht, m. als boom : een welbekende, dikwijls
als sierplant voorkomende boom, tot de familie
der appelachtigen behoorende, welks oneetbare
vruchten, ongeveer zoo groot als Bene erwt en bij
volkomen rijpheid schitterend rood, tot het vangen
van lijsters worden gebezigd. Hij draagt ook den
naam van kraal- of krallenboom, lijstera krallen,
vogelbes, sapsiepenhout, spreeuwbezieboom, kwetsebeieboom en kwalster (sorbus aucuparia ); ... B E S S E BOOM, m. (-en), lijsterbes; ...BESSENSUIKER,
v. sorbine.
LIJSTERBOOG, m. (...bogen), ...STRIK, in.
(-ken), strik om lijsters te vangen.
LIJSTERGRAUW, o. zekere grauwe kleur;
...GRAUW, brr., ...KLEURIG, bn.; ...KOOI, v.
(-en), ruime, hooge kooi voor lijsters.
LIJSTERKRALLEN, v. mv. (plantk.) zie LIJSTERBES ; ...NET, o. (-ten), net om lijsters te
vangen; ...TREK , m. (-ken), het wegtrekken der
Sisters naar warmere landen : wanneer de groote
lijstertrek plaats heeft; ...VOER, o. dat aan lijsters
in kooien gevoerd wordt.
LIJSTKRANS, m. (-en), kroonlijst; ...LIJNEN,
v. mv. (scheepst.) zekere touwen; ...NAALD, v.
(-en), (scheepsb.) kleine sent; ...PLANK, v. (-en),
plank eener kroonlijst; ...SCHAAF, v. (...schaven),
(timm.) schaaf om lijsten aan planken te schaven;
...STEEN, m. (-en), (mets.) kantsteen; ...WERK,
o. (bouwk.) lijsten van allerlei soort; (ook) registerwerk : lijstwerk drukken; (op scholen) a erk voor
de lijst van punten, proefwerk, repetitiewerk.
LIJVELOOS, bn. (w . g.) levenloos, dood; zonder
lijf.
LIJVIG, bn. (-er, -st), dik, zwaar van lijf of buik :
eene lijvige vrouw; — (fig.) zwaar, dik : een lijvig
boekdeel; een lijvig rapport, omvangrijk, uitvoerig;
(van vloeistoffen en dranken) dik, stevig : lijmige
stroop. LIJVIGHEID, v. dikbuikigheid; dikte:
zwaarte.
LIJWAAD, 0. (gew.) lijnwaad.
LIJWAARTS, bw. (zeew.) onder den wind.
LIJWAL, in. (zeew.) kust onder den wind.
LIJZEBET, v. (-ten), verkorting van Elisabeth: —
(spr.) we moeten elkander geen Lijzebet noemen,
we moeten elkander niet willen bedriegen, misleiden; — trage vrouw; — eene soort van peer; -(gew.) spin.
LIJZEIL, o. (-en), (zeew.) bonnetzeil; zeil, dat
aan de Bene of andere zijde van een hoofdzeil door
middel van Bene verlenging der ra wordt uitgezet.
en bij eiken gunstigen wind bijgezet wordt.
LIJZEILSRA, v. (...raas), ...SPIER, v. (-en),
verlengstuk aan de eigenlijke re, waaraan liet
lijzeil wordt bijgezet; ...SPIERBEUGEL. m. (-s),
ijzeren ring waarmee de lijzeilrsa aan de eigenlijke
ra hangt; ...SCHOOT, v. (-en), tour aan den benedenhoek van het lijzeil vastgemaakt en dienende
om dit te spannen; ...VAL, o. (-len), lang touw
om het lijzeil op te hijschen.
LIJZEN (LANGE), v. mv. zeer fijne, ranke
porseleinen vazen of kopjes, zoo ge% . eetel naar
de lange ranke vrouw-enfiguren, die er op zijn
afgebeeld.
LIJZIG, bn. bw. (-er, -st), saai, slungelachtig
er lijzig` uitzien; al die zusters zijn eren lijzig; lijzig
spreken, saai, temerig, lijmerig langzaam.
LIJZIJDE, v. (zeew.) zijde onder den wind;
windsteunzijde (der boom en).
1. LIK, m. (-ken), eene aanraking met de tong,
zoen; — (fig.) een lik om de ooren, een oorvijg; — eene
kleine hoeveelheid, zooveel als men met de tong
kan opnemen : een likje zout. LIKJE , o. (-s).
2. LIK, o. (diev.) gevangenis.
LIKARTSENIJ, v. (-en), geneesmiddel om te
likken.
LIKBEEN, o. (-en), strijkbeen der schoenmakers.
LIKDOORN, ...DOREN, m. (-s), eksteroog,
eene pijnlijke, hoornachtige verharding aan de
teenen. LIKDOORNTJE, ...DORENTJE, o. (-s).
LIKDOORNMES, o. (-sen), mesje om eksteroogen
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uit te snijden; ...MIDDEL, o. (-en), middel om
likdoorns te doen verdwijnen; ...PLEISTER, v.
(-s); ...SNIJDER, m. (-s), ...STEKER, m. (-s),
...TREKKER, m. (-s), iem. die er zijn beroep van
maakt, likdoorns uit te snijden, pédicure; ...VIJL,
v. (-en), vijl om eksteroogen af te vijlen; (ook)
eene soort van vijl om de eeltachtigheid van de
takken der hoorndieren af te vijlen; ...ZALF, v.
zalf om likdorens te verdrijven.
LIKEUR, v. (-en), fijne geestrijke dranken, uit
spiritus, suiker en aromatische stoffen bereid :
handel in likeuren; de hoeren dronken bitter, de dames
een glaasje likeur. LIKEURTJE, o. (-s), een glaasje
likeur.
LIKEURACHTIG, bn. (-er, -st), op likeur gelijkende.
LIKEURFABRIEK, v. (-en), likeurstokerij; ...FABRIKANT, m. (-en), likeurstoker; ...FLESCII, v.
(...flesschen), flesch voor of met likeur; ...GLAS, o.
(...glazen), ...GLAASJE, o. (-s), waaruit men
likeur drinkt; ...KELDERTJE, o. (-s), klein kistje
met vakken om likeurflesschen te bevatten;
...MAAKSTER, v. (-s), ...MAKER., m. (-s), ...STOKER, m. (-s), die likeuren bereidt ; ...STEL, o.
(-len), klein krafje met glaasjes voor likeur; ...STOKERIJ, v. (-en), inrichting waar likeuren worden
bereid; ...VERKOOPER, m. (-5), ...VERKOOPSTER, v. (-s); ...WIJN, m. likeur; ...WINKEL,
m. (-s), waar men likeuren verkoopt, drankwinkel.
LIKHOUT, o. (-en), (schoenm.) glanshout; ...KAMER, v. (-s), vertrek in eene papierfabriek, waar
het papier geglansd wordt.
LIKKEBAARD, m. (-en), ...BROER., m. (-s),
iem. die veel van lekker eten houdt, smulbroer.
LIKKEBAARDEN, (likkebaardde, heeft gelikke-baard), zijne lippen aflikken: naar iets likkebaarden,
naar iets watertanden, gretig verlangen.
LIKKEBROER, m. (-s), pimpelaar, drinker.
1. LIKKEN, (likte, heeft gelikt), (eert. en gew.
LEKKEN) met de tong over iets heen en weder
gaan : de honden lekten zijne zweren; de beer likt
zijn jong; - (plat) zoenen : die twee likken mekaar
den heelen dag; - (gemeenz.) iem. likken, hem
vleien, pluimstrijken, lekker maken; - (gemeenz.)
hij heeft hem mooi gelikt, mooi bedrogen, beetgenomen; -- slurpen, met de tong naar binnen slaan;
(fig.) sterken drank drinken : hij kan goed likken,
braaf zuipen.
2. LIKKEN, (likte, heeft gelikt), glanzen, polijsten, gladmaken met een likhout: de zolen likken; een dijk likken, gelijkmaken; verzen likken, peuterend • eraan verbeteren. LIKKING, v. (-en),
het likken.
LIKKEPOT, m. (-ten), LIKKEPOTJE, o. (-s),
strooperig geneesmiddel; - (scherts.) mooiprater,
vleier, pluimstrijker.
LIKKER, m. (-s), LIKSTER, v. (-s), die likt;
die slurpt; - vleier, pluimstrijker: van likkers hield
hij niet; - die glanst.
LIKKEWAAN, v. (Z. A.) kaaiman.
LIKSTEEN, m. (-en), (v. gmv. als stofnaam)
glanssteen, steen om glad te maken; - zoutachtige
steen voor het vee, dat daaraan likt; ...STOK,
m. (-ken), likhout; ...ZODE, v. (-n), graszode
om een dijk te likken, gelijk te maken.
LIL, o. gestold vleeschnat, dril; (scheik.) gelatine.
1. LILA, o. lichtroodpaarse kleur; ook als bn.:

eene lila japon.

2. LILA, v. (-s), (Ind.) soort draaibas van den
inlandschen vijand.
LILACHTIG, bn. (-er, -st), als lil, op lil gelijkende.
LILAS, o. zie LILA le art.
LILLEBEENEN, (lillebeende, heeft gelillebeend),
met de beenen trillen, beven.
LILLEN, (lilde, heeft gelild), trillen, zich bewegen
(van de spieren van een pas ontzield lichaam) :
het lillend ingewand; - (gew.) trillen : hij lilt van
koude; ik gaf hem een slag, dat hij lilde. LILLING,
v. (-en), het lillen.
LILLEPITTEN, (gew.) beven van de koude.
LILLIG, bn. (-er, -st), lilachtig.
LILLIPUT, o. een verdicht landje (in Gullivers
reizen door Swift), welks bewoners niet grooter
zijn dan een duim.
LILLIPUTACHTIG, bn. (-er, -st), zeer klein,
als in Lilliput : lilliputachtige tuintjes en boompjes

der Japanners.

LILLIPUTBRANDER, m. (-s), ...KOUSJE, o.
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(-s), kleine soort van brander of kousje voor gasgloeilicht.
LILLIPUTTER, m. (-s), bewoner van Lilliput;
dwergje.
LILMOS, o. zekere plant.
LIMAN, m. (-s), breede, moerassige monding
der Zui drussische rivieren.
LIMBUS, m. (plantk.) bladschijf, zoom der
bloem; zoom of strook, bezetsel aan kleederen ,
boordsel; (sterr., nat.) in graden enz. afgedeelde
koperen rand der toestellen; - (R.-K.) in het
algemeen; plaats waar de zielen verblijven die
zonder persoonlijke schuld van het bezit des hemels
zijn uitgesloten; limbus puerorum, afgezonderde
plaats voor ongedoopt gestorven kinderen, die als
bevlekt met de erfzonde den hemel niet kunnen
bezitten; - limbus patrum, het „Voorgeborchte",
waarin de rechtvaardigen des Ouden V'erbonds de
komst van Christus verbeidden en dat met die
komst en hunne verlossing ophield te bestaan.
LIMIET, v. (-en), scheidspaal, grens; - hoogste
bod, waartoe men (op eene verkooping) gemachtigd is; - de grens van het krediet, dat de eene
koopman den anderen verleent; - (wisk.) de grens
van een veranderlijk getal, waartoe dit nadert
zonder het ooit te bereiken.
LIMITATIE, v. (-s, ...tiën), begrenzing, beperking.
LIMITED (Eng.), bn. (verkort Lim.) beperkt,
begrensd : (eene maatschappij) met beperkt risico.
LIMITEEREN, (limiteerde, heeft gelimiteerd),
begrenzen, beperken, nauwkeurig bepalen, voorschrijven, vaststellen; den prijs opgeven boven
of beneden welken niet mag gekocht of verkocht
worden.
LIMMETJE, o. (-s), (Ind.) kleine soort van limoen (citrus acida).
LIMOEN, m. (-en), vrucht van den limoenboom
eene kleine soort van citroen met veel sap en
eene dunne schil : zoete limoen, zure of eigenlijke
limoen. LIMOENTJE, o. (-s).
LIMOENBOOM, m (-en), een in het Zuiden
wassende boom. tot de familie der oranjeachtigen
behoorende (citrus limonum); ...DRANK, m. of
...WATER, o. limonade; ...KIST, v. (-en), kist
voor of met limoenen; ...KRUID, o. (plantk.)
breedbladig strandkruid, ook schaapsoor of schapenoor en lamsooren geheeten, naar den vorm der
bladeren (statice limonium); ...SAP, o. sap uit
een limoen; ...SCHIL, v. (-len); ...STROOP, v.
LIMONADE, v. limoen-, citroenwater : een verfrisschende drank van citroensap (thans ook van
andere vruchtensappen) puiker en water; limonade
gazeuse, bruisende limonade : limonade, welke
koolzuur bevat.
LIMONIET, o. moerasijzer : zekere delfstof.
LINDE, v. (-n), een plantengeslacht, tot de familie der lindeachtigen behoorende, waarvan twee
soorten in Nederland in 't wild voorkomen : de
grootbladige linde (tilia grandifolia) en de kleinbladige linde (tilia parvifolia), van wier buigzame
schors Moscovische matten en ander vlechtwerk
vervaardigd worden.
LINDEACHTIG, bn. (plantk.) lindeachtige gewassen, eene plantenfamilie, waarvan in ons land
alleen het geslacht linde voorkomt (tiliaceeën).
LINDEBAST, m. (-en), de bast van den lindeboom; ...BLAD, o. (-en, -eren), blad van eene
li nde; ...BLOESEM, m. bloesem eereer li nde;
...BOOM, m. (-en), linde.
LINDELOOF, LINDENLOOF, o. het loof van
ééne linde of meer.
LINDEMISTEL, m. (-s), (plantk.) eene w oekerplant op lindeboomen.
LINDEN, bn. van lindenhout.
LINDENBAST, m. lindenrehors; ...BLOE^^EM,
m. naam der bloem van den lindeboom, als zweetdrijvend en pijnstillend middel in de geneeskunde
gebruikt : afkooksel van lindenbloesem; lindenbloesem
en vlier drinken tegen de verkoudheid; ...BOSCH,
o. (...bosschen), bosch van lindeboomen; ...HOUT,
o. hout van lindeboomen : voor houtsnijwerk gebruikt
men liefst lindenhout; ...LAAN, v. (...lanen);
...SCHORS. v. de tot allerlei vlechtwerk en ook
als geneesmiddel gebruikte schors van lindeboomen.
LINDEPIJLSTAART, m. (-en), een pijlstaartvlinder waarvan de rups op linden leeft (smerinthus

tiliae).
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LINDETAK, m. (-ken), ...TWIJG, m. (-en),
tak, twijg van een lindeboom.
LINEAIR, bn. lijnvormig; de lineaire uitzetting
van ijzer, uitzetting in de lengte; de lineaire afstand.
LINEAMENTEN, o. mv. gelaatstrekken; handlijnen.
LINES, (Z. A.) het gaat maar hard lines, moeilijk,
zwaar; hard lines ! hoe jammer.
LINESMAN (Eng.), m. grensrechter bij het
voetbalspel.
LINGERIE (Fr.), v. (-s), linnengoed; winkel van
linnen goederen.
LINGUIST, m. (-en), taalkenner, taalgeleerde.
LINGUISTIEK, v. taalwetenschap, algemeene
taalkunde, studie der talen in haar onderling
verband.
LINGUISTISCH, bn. bw. taalkundig.
LINIAAL, v. en o. (...nialen), werktuig, waarvan men zich bedient, om er lijnen langs te trekken (op papier enz.). LINIAALTJE, o. (-s).
LINIE, v. (-s, ...niën), streep, lijn; -- (R.-K.)
de Heilige Linie, de oostwaartsche richting van
kerk en altaar; — evenaar, evennachtslijn : de
linie passeeren, van het noordelijk naar het
zuidelijk halfrond gaan of omgekeerd; — (scherts.)
hij is de linie gepasseerd, hij is over de 50 jaar; —
(vest.) eene samenhangende reeks van verschansingen om eene stelling te dekken : de Utrechtsche
linie; de linie van defensie; -- (oorl.) eene in lange
reeks opgestelde troepenmacht, slaglinie, ook
van oorlogsschepen, die zich achter elkaar opstellen : de ruiterij brak door de vijandelijke linie; loefwaartsche, lijwaartsche linie; — de geregelde troepen, die in gesloten gelederen vechten; -- troepen,
schepen van linie, linietroepen, linieschepen • —
opvolging van graden in bloedverwantschap, tak,
lijn: opklimmende, afdalende linie; zijdelingsche linie.
LINIEDOOP, m. aardigheid bij het passeeren
der linie; wie voor het eerst de linie passeert wordt
door Neptunus gedoopt.
LINIEERDER, m. (-s), die linieert.
LINIEEREN, (linieerde, heeft gelinieerd), lijnen,
lijnen trekken : gelinieerd papier. LINIEERFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
papier wordt gelinieerd; ...MACHINE, v. (-s).,
machine om papier te linieeren; ...PEN, v. (-nen),
pen om te linieeren; ...STOK, m. (-ken), een werktuig om lijnen te trekken.
LINIESCHIP, o. (...schepen), slagschip, oorlogsschip van de grootste soort, van den eersten rang :
oorspronkelijk een naam, toegekend aan schepen,
die geschikt waren om in eene linie te strijden.
LINIETROEPEN, m. mv. geregelde troepen, zie
linie.
LINIMENT, o. (-en), zalf, smeersel, dat in de

huid wordt gewreven.
1. LINK, v. (-en), striem, indruksel van eene
keten of van boeien aan handen of voeten : de
linken staan er in; blauwe plek; insnijding, scheur;
valsche plooi; (gew.) vuile streep in linnen of
katoen, veroorzaakt door het zweet of het lange
liggen.
2. LINK, bn. (w. g.) linker : ter linke hand; —
(diev.) linke waar, gestolen goed.
LINKER, bn. tegenstelling van rechter (bijna
uitsluitend in samenstellingen) : hij sprak het

meest tot zijn linker buurman.
LINKERACHTERBEEN, o. (-en), ...ACHTER-

POOT, m. (en), de achterpoot die zich aan de
linkerzijde van het dier bevindt; ...ARM, m. (-en);
...BEEN, o. (-en), het been aan de linkerzijde;
(fig.) hij is met zijn linkerbeen uit bed gestapt, hij
is zeer uit zijn humeur, lastig, kijkt zeer boos;
...BORST, v. (-en).
LINKERD, m. (-s), iem. die zijn linkerhand zoo
goed als zijn rechterhand gebruiken kan; iem.
die bij voorkeur zijn linkerhand gebruikt; —
(w. g.) (fig.) geslepen gast, listige broeder; (eert.)
jonker, verliefde.
LINKERDIJ, v. (-en); ...DUIM, m. (-en); ...ELLEBOOG, m. (...bogen); ...HAK, v. (-ken), hak
aan de linkerlaars of den linkerschoen.
LINKERHAND, v. (-en), hand aan de linkerzijde : (fig.) met de linkerhand huwen, eene vrouw
van minderen rang huwen, aan welke niet al de
rechten van eene wettige vrouw gegeven worden
(inz. bij vorsten); (fig.) uwe linkerhand moet niet
weten wat uwe rechterhand geeft, men moet zijne
weldaden vergeten, er niet op bogen.

LINNENBLEEK.

LINKERHANDSCHOEN, m. (-en); ...HELFT, v.
(-en); ..HEUP, v. (-en); ..HIEL, m. (-en);
..KAAK, v. (...kaken), linkerwang; ..KAKEBEEN, o. (-en); ...KANT, m. linkerzijde;
...KIEUW, v. (-en); ...KNIE, v. (-en); ...KOON,
v. (-en); ..KUIT, v. (-en); ..LAARS, v. (...laarzen); .LIES, v. (...liezen); .LONG, v. (-en);
...MOUW, v. (-en); ...NEUSGAT, o. (-en); ...NIER,
v. (-en).
LINKERNIJ, v. (-en), (u'. g.) fopperij. bedriegerij.
LINKEROEVER, m. (-s), de oever, die zich aan
de linkerhand bevindt, wanneer men stroomafwaarts ziet; ...OKSEL, m. (-s); ...00G, o. (-en);
...00GAPPEL, m. (-5); ...00GLID, o. (...leden);
.00R, o. (-en); ...PINK, m. (-en); ..POLS, m.
(-en); ...POOT, m. (-en); ..SCHEEN, v. (...schenen); ...SCHOEN, m. (-en); ...SCHOUDER, m.
(-s) : (fig.) iem. over den linkerschouder (met minachting) aanzien; ...SLAAP, m. (...slapen); ...TEPEL, m. (-s); ...VLEUGEL, m. (-s), vleugel aan
de linkerzijde eens vogels; de linksche vleugel van
een leger, een gebouw enz.; ...VOET, m. (-en);
...VOORBEEN, 0. (-en), ...VOORPOOT, m. (-en);
...WANG, v. (-en); ...WENKBRAUW, v. (-en);
...WREEF, v. (...wreven); ...ZAK, m. (-ken);
...ZIJDE, v. de linkerzijde van een schip, het bakboord; de linkerzijde in Gene wetgevende vergadering,
de oppositie, de vooruitstrevende partijen.
LINKS, bw. naar, aan de linkerzijde : links van
iem. zitten; links van den toeschouwer; — (fig.)
links en rechts, heen en weder; (ook) hier en daar,
overal; — iem. links laten liggen, zich niet met
hem bemoeien, hem negeeren; — (wapenk.) dat
wat links is van den drager van het schild (voor
den beschouwer van het wapenschild dus rechts); —
met de linkerhand : hij eet, schrijft links; — (fig.)
onhandig, verkeerd : eene zaak links aanvatten.
LINKSAF, bw. naar de linkerzijde : linksaf gaan.
LINKSCH, bn. (-er, meest-), aan de linkerzijde
het linksche huis; zij is linksch, zij bedient zich
gewoon lijk van de linkerhand; — (fig.) onhandig,
lomp, ongemanierd : linksche manieren; (fig.)
bedrieglijk; linksche streken; (gemeenz.) die is niet
linksch, die is niet mis, die mag er .zijn; (ook) die
is slim en gevat. LINKSCHHEID, v. onhandigheid.
LINKSHANDIG, bn. iem. is linkshandig, als
hij zich van de linkerhand beter bedienen kan
dan van de rechter. LINKSHANDIGHEID, v.
LINKSOM ! bw. (mil.) kommando : naar de
linkerzijde : linksom keert !
LINKSTEEN, m. (-en), versteening eener soort
van uitgestorven, kegelvormige weekdieren.
1. LINNEN, o. [(-s), in de beteekenis van stukken
linnen of soorten van linnen] weefsel uit vlas,
lijnwaad; doek : Vlaamsch linnen; Hollandsch
linnen; gewast linnen; een stuk linnen (een bepaald
getal ellen lang); -- linnengoed : schoon, vuil linnen;
grof, fijn linnen; .— bedlinnen, lakens en sloopen; —
tafellinnen, tafellakens en servetten; — keukenlinnen. vaatdoeken enz.
2. LINNEN, bn. van linnen vervaardigd : een
linnen hemd; linnen garen; linnen kiel; een Tinnel
lapje; een linnen laken.
LINNENBLEEK, v. het bleeken, wit laten wor

den van het linnen; (mv. -en), grasveld waarop
het linnen wordt uitgespreid om te bleeken;
...BLEEKER, m. (-s), ...BLEEKSTER, v. (-s),
die het linnen bleekt; ...BOOM, m. (-en), (wev.)
de onderboom in een weefgetouw voor linnen stoffen; ...DRUKKERIJ. v. het drukken van linnen
of lijnwaad; (mv. -en), gebouw of plaats waar dit
geschiedt; ...GOED, o. voorwerpen tot een bepaald
doel van linnen vervaardigd; ...HANDEL, m.;
...HANDELAAR, m. (-s), ...HANDELAARSTER,
v. (-s), die handel drijft in linnen stoffen; ...JUF FROUW, v. (-en), juffrouw belast met de zorg voor
de linnenkamer; ...KAMER, v. (-5), kamer in hotels, op mailbooten, in aanzienlijke huizen enz.
waar het linnen bewaard wordt; ...KAS, v. (-sen),
...KAST, v. (-en), bergplaats voor linnengoed;
...KIST, v. (-en), bergplaats voor (inz. mil.) linnengoed; ...KLOPPER, m. (-s). die het linnen door
kloppen van pap en vuil reinigt; ...KOOPER, m.
(-s), ...KOOPSTER, v. (-s); ...KOOPMAN, m.
(...lieden); ...KRAAM, v. (...kramen), kraam,
waar linnen verkocht wordt; (fig.) de geheele linnenkraam, al het linnengoed; ...MEID, v. (-en), dienst-
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bode, die belast is roet de zorg voor de wasch;
...MOEDER, v. (-s), opzichtster over het linnengoed enz. (in een gesticht); ...NAAIE^`T, o. het
maken van ondergoed; ...NAAISTER, v. (-s),
die linnengoed naait of verstelt.
LINNENPAPIER, o. papier dat op linnen gelijkt.
LINNENPERS, v. (-en), pers om linnen glad te
maken; ...REEDER, m. (-s), linnenwever; ...SPINNERIJ, v. het spinnen van vlas; (mv. -en), plaats
of gebouw, waar dit. geschiedt; ...VERVERIJ, v.
het verven van linnen Qf lijnwaad; (mv. -en!, gebouw of plaats, waar dit geschiedt; ...VROUW,
v. (-en), vrouw die belast is met de zorg voor de
wasch; ...WAAR, v. linnengoed; ...WASSCHER,
m. (-s), ...WASCHSTER, v. (-s); ...WEEFSEL,
o. (-s), geweven linnengoed; ...WEEFSTER, v.
(-s), ...WEVER, in. (-s); ...WEVERIJ, v. het
linnenroeven; (mv. -en), plaats, waar linnen geweven
wordt; ...WINKEL, m. (-s), winkel voor linnengoed.
LINOLEUM, o. zeer sterk weefsel van jute, dat
met eene laag lijnolie, fijne kurk, hars en verf
wordt bedekt : vloerzeilen van linoleum; —WAS,
v. en o. soort van was om linoleum zacht en glanzend te houden.
LINON, o. een fijn, wit, licht en los weefsel van
linnen : een kraagje van geborduurd linon.
LINOTYPE, v. (-s), zetmachine.
LINT, o. ((-en) als voorwerpsnaam) geweven
band van zijde, fluweel, atlas enz. : effen, gewerkt,
gewaterd lint; linten en strikken; — (als teeken
eener ridderorde) het roode lint van het legioen
van eer; — grootlint, grootkruis eener ridderorde;
hij heeft een lintje gekregen; een lintje dragen, het
lint eener ridderorde dragen, gedecoreerd zijn; —
de bast van vlas, die de houtkern als eene uit
evenwijdige overlangsche vezels bestaande buis
omgeeft. LINTJE, o. (-s), bandje, koordje; ridderorde.
LINTBLOEM, v. (-en), eene lintvormige bloem;
...BLOEMIGEN, v. mv. (plantk.) ,eene onderfamilie der samengesteldbloemige planten.
LINTENDOOS, v. (...doozen), waarin linten worden bewaard.
LINTGETOUW, o. (-en), toestel, waarop lint
geweven wordt; ...GRAS, o. eene' verscheidenheid
van het rietachtig kanariegras met witte lijnen
op de bladeren, ook Engelsch gras geheeten (phalaris
pieta).

LINTJESHANDEL, m. handel in lintjes of ridderorden; ...JAGER, m. (-s), iem. die alles in het
werk stelt om een lintje, eeneridderorde te bekomen;
...REGEN, m. de stortvloed van decoraties bij
zekere gelegenheden (b. v. den verjaardag der
koningin) verleend.
LINTMOLEN, m. (-s), eene soort van weefstoel
waarop veel linten tegelijk gemaakt kunnen worden; ...RIET, o. lintgras; ...TOUW, o. (-en), weefstoel voor lint; (ook) een plat touw in den vorm
van een lint; ...VAREN, o. (-s), (plantk.) eene
soort van varen (vittarea); ...VISCH , m. (...visschen), eene soort van visch met een lang lintvormig
samengedrukt lichaam en eene lange aarsvin, op
groote diepten in de Midd. zee voorkomende (cepola
taenia).
LINTVORMIG, brr. als lint; lintvormige bloem,
met korte buis in een langen, tongvormigen

boord uitloopende.
LINTWERKER, m. (-s), ...WERKSTER, v.
(-s), ...WEVER, m. (-s), ...WEEFSTER, v. (-s),
die lint maakt; ...WEVERIJ, v. het maken van
lint; (mv. -en), fabriek waar lint gemaakt wordt;
...WINKEL, m. (-s), waar lint verkocht wordt.
LINTWORM, in. (-en), een parasietisch levende,
platte, meestal tamelijk lange, uit een groot aantal
leden bestaande worm, die zich in het lichaam
van menschen en dieren ophoudt (taenia).
LINTZAAG, v. (...zagen), zekere zaag met een
smal zaagblad zonder eind dat over wielen loopt.
LINZE, v. (-n), (plantk.) eene uit Zuid-Europa
afkomstige plant tot de familie der vlinderbloemigen behoorende met eetbare vruchten (ervum
lens); de vrucht van deze plant; gerecht hiervan
gekookt : (bijb.) zijn eerstgeboorterecht verkoopen
voor een schotel linzen, iets van groote waarde voor
eene kleinigheid afstaan.
LINZEBOOM, m. (-en), (plantk.) goudenregen;
...BOON, v. (-en), (plantk.) klapbes.

LINZENAKKER, in. (-s), veld, met linzen bezaaid; ...KOOKSEL, o., ...MAAL, o. (...malen),

I,IPSPIER.

...MEEL, o., ...MOES, o., ...SOEP, v. zekere
spijzen uit linzen bereid; ...VELD, o. (-en), linzenakker.
LINZESTEEN, m. (-en), zekere delfstof.
LION, m. (-s), leeuw; (fig.) gevierd man in de
groote wereld.
LIONNE, v. (-s), gevierde vrouw uit de groote
wereld.
LIONNELS, mv. (wap.) naam dien men geeft
aan leeuwen, wanneer er meer dan drie in een
veld voorkomen.
LIP, v. (-pen), de vleezige beweegbare rand van
den mond : onderlip, bovenlip; met de lippen vast op
elkaar geklemd; — de lip laten hangen, pruilen,
(van kinderen) op het punt staan van te schreien; --de lippen optrekken, misnoegd zijn; (ook) walging
gevoelen en toonen (voor eten en drinken, enz.); —
zich op de lippen bijten, zich inhouden om zijn spijt,
nijd, toorn, ook om zijn lachen te bedwingen; —
ik heb nat noch droog over mijne lippen gehad, ik
heb niets gegeten of gedronken; — het hart op de
lippen hebben, zeer openhartig zijn; — ik had
het woord op mijne lippen, ik wilde het juist zeggen; — het zal nimmer over mijne lippen komen,
ik zal er nimmer over spreken; -- aan iemands
lippen hangen. uiterst aandachtig volgen, wat
hij zegt; — (w. g.) men kan het zoo tusschen neus
en lippen vatten, zonder moeite krijgen; —
elk voorwerp dat gelijkenis met eene lip heeft
de lippen eener wond; de lippen der vrouwelijke
schaamdeelen; --- de lippen van een hoefijzer, kleine
stukjes rechtop aangesmeed ijzer, welke het oppassen en onderleggen gemakkelijker maken; —
(timm.) de lip van een balk, een dun, soms ook
smal, uitsteeksel aan een balk ter verbinding
met andere; de lip eener orgelpijp. LIPJE, o. (-s),
kleine lip.
LIPBANDJE, o. (-5), (ontl.) bandje waardoor
de lippen met het tandvleesch verbonden zijn.
LIPBLOEM, v. (-en), de bloem eener lipbloemige
plant; ... BLOEMIGEN, v. mv. (plantk.) lipbloemige planten, eene plantenfamilie, die haar naam
draagt naar de indeeling harer bloemkroon in eene
boven- en benedenlip (labiaten).
LIPKANKER, m. kanker aan de lippen;
...KLAMP, m. (-en), (scheepst.) inlating eener
lasch; klamp om den top voor de stagoogen; kruisklamp; ...KLIER, v. (-en), (gew.) klie r aan eene
lip; snede in de lip; ...KLOOF, v. (...kloven),

spleet, barst in de Iip; ...KUILTJE, o. (-s). kuiltje
dicht bij de lippen.
LIPLAP, m. (-pen), naam die vooral op Java
gegeven werd aan personen, welke in hoofdzaak
afstammen van. de Portugeezen, die na de vestiging
der Nederl. Oostindische Compagnie in hunne
nederzettingen gevestigd bleven; later aan de
Indo-Europeanen; thans in Indië weinig of niet
meer gebruikt, wel in Nederland.
LIPLASCH, v. (...lasschen), (timm.) houtverbinding met eene lip : rechte, schuine liplasch.
LIPLETTER, v. (-s), (taalk.) letter bij welker
uitspraak het einde der mondbuis gevormd wordt
door de lippen of door de onderlip en de bovensnijtanden.
1. LIPPEN, (lipte, heeft gelipt), (timm.) door
middel van lippen aan elkaar lasschen : een paar
balken halfhouts over elkander lippen; -- (handelst.)
van een makelaar, voor eigen rekening handel
drijven in die artikelen, waarin hij als makelaar
is aangesteld.
2. LIPPEN, v. mv. lippen en kelen, het paar
kintongbeenspieren en het paar borsttongbeenspieren van den kabeljauw, die afzonderlijk gezouten en in den handel gebracht worden.
LIPPENBEER, m. (...beren), (nat. hist.) de
honingbeer in Voor-Indië (melursus labiatus).
LIPPENPOMMADE, v. als stofn., (-s), in de
beteekenis van soorten van lippenpommade,
...ZALF, v. (...zalven), pommade of zalf om het
springen der lippen te voorkomen of te genezen.
LIPPER, LIPPERD, m. (-s), (Ind.) (gemeenz.)
liplap.
LIPPIG, ook TWEELIPPIG, bn. (plantk.)
(van eene vergroeidbladige bloemkroon) door
twee diepe insnijdingen in eene boven- en eene
onderlip ingedeeld.
LIPSPIER, v. (-en), (ontl.); ...TANG. v. (-en),
zeker chirurgisch instrument; ..UITSLAG, tn.
uitslag aan de lippen; ...VERBINDING, v. (-en),

LIQUEUR.
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liplasch; ...VISCH, m. (...vssschen), een zeevisch
m.et scherpe tanden en vleezige lippen (labrus);
...VORMIG, bn. den vorm van eene lip hebbende;
...ZODEN, v. mv. (vest.) hoekvormige zoden.
LIQUEUR, m. Zie LIKEUR.
LIQUIDA, mv. (taalk.) vloeiende letters.
LIQUIDAMBAR, of LIQUIDAMBER, in. vloeibare amber : de vloeibare storax of vloeibare amber
komt van den amberboom in Mexico en Virginie;

vloeibare balsem.
LIQUIDANT, m. (-en), schuldeischer bij eene
liquidatie.

LIQUIDATIE, v. (-s, ...tiën), verrekening, afrekening; - (hand.) het innen van schuldvorderingen en het te gelde maken van den eigendom
eener firma bij de opheffing der zaak; inz. uitverkoop tegen verlaagde prijzen om het actief en
passief snel te kunnen vereffenen; - som van alle
maatregelen om uit eene moeilijke positie te
geraken.
LIQUIDATOR, m. (-en), iem. die bij eene liquidatie belast is met de vereffening der schulden.
LIQUIDE, bn. vloeibaar; helder; bewezen; uitgemaakt : deze schuld is liquide, kan ingevorderd
warden.
LIQUIDE EREN, (liquideerde, heeft geliquideerd),
klaarmaken, bewijzen; afbetalen; verrekenen, vereffenen; zijne affaire liquideeren, afwikkelen en
opheffen.
LIRA, v. . (lire), zilveren munt in Italië = 1 franc.
LIS, v. (-sen), oogvormig gedraaid snoer of lint
(om er iets door te steken of in te hechten).
LISCH, o. (lisschen), lischbloem.
LISCHACHTIG, bn. op lisch gelijkende.
LISCHBLOEM, v. (-en), (plantk.) wat er-, oeverbloem, iris : de gele lischbloem, of moeraslischbloem,
ook pinkster-, eiber-, ooievaarsbloem, visschestaart
en tijdlelie geheeten (iris pseudacorus).
LISCHDOD, v. (-den), ...DODDE, v. (-n . ),
(plantk.) duikelaar (typha).
LISCHGRAS, o. (plantk.) rietgras.
LISCHKOORD, o eene soort van koord tot
versiering van kleedingstukken.
LISPELEN, (lispelde, heeft gelispeld), eenige
letters (vooral de s en z) met een eigenaardig zacht
gesis uitspreken; - lispelend uiten; fluisteren :
ja, lispelde zij; (fig.) ruischen (van den wind, de
bladeren enz.) : de wind lispelde in 'de blaren.
LISPEN, (lispte, heeft gelispt), fluisteren, zacht
spreken; - lispend uiten; (fig.) zacht ruischen van
den wind. LISPING, v. (-en), het lispen, gelispel.
LISPER, m. (-s), LISPSTER, v. (-s), die lispt,
lispelt.
LISPTONG, m. en v. (-en), lisper, lispster.
LISSEN, (liste, heeft gelist), lissen of lussen aan
iets zetten, van lissen voorzien.
LIST, v. (-en), slimheid, geslepenheid, vaardigheid om zich van geheime middelen te bedienen
ter bereiking van eenig oogmerk : zijn mond is vol
list; zoodanig geheim middel, verschalking, krijgslist : met allerlei listen beproefde hij achter de waarheid te komen; listen gebruiken; in den oorlog is
list geoorloofd; - (spr.) armoede zoekt list, wie arm
is zoekt vaak zijn toevlucht in list; - liefde zoekt
list; - list gaat boven geweld, met list komt men
verder dan met geweld. LISTJE, o. (-s).
LISTIG, bn. bw. (-er, -st), list bezittende of
gebruikende; loos, geslepen, doortrapt : een listig
mensch; de goddelooze bedenkt listige aanslagen;
wij moeten dat listig aanleggen. LISTIGHEID, v.

LISTIGAARD, m. (-s), iem. die listig is.
LISTIGLIJK, bw. (w.g.) listig.
LITANIE, v. (...nieën), (R.-K.) smeekgezang,
wisselgebed, in het jaar 446 te Konstantinopel
in de R. -K. kerken het eerst ingevoerd; (fig.)
opsomming van klachten.
LITEN, mv. (hist.) hofhoorigen, lijfeigenen met
eenige persoonlijke vrijheid.
LITER, m. (-s), inhoudsmaat : Nederl. kan (voor
vochten), Nederl. kop (voor droge waren), L.
LITERARISCH, bn. bw. letterkundig : literarische ontwikkeling.

LITERATOR, m. (-en), letterkundige.
LITERATUUR, v. voortbrengselen der letterkunde, geschriften, boekwerken; ook die op een bepaald
onderwerp betrekking hebben; letterkunde; -GESCHIEDENIS, v. geschiedenis der letterkunde.
LITERFLESCH, v. (...flesschen), flesch van een
liter inhoud; ...GLAS, o. (...glazen); ...MELK, v.

die per Liter verkocht wordt, in tegenstelling met
flesschenmelk.

LITHIUM, o. zeker zeldzaam metaal, met een
s. g. van 0.59 en een smeltpunt van 180°.
LITHO, v (-'s), steengravure.
LITHOCHROMIE, v. steenschilderkunst : de
kunst om met olieverven op steen te schilderen en
het geschilderde af te drukken op doek; gekleurde
steendruk.
LITHODENDRIETEN, m. mv. steenboornen,
koralen; (ook) boomversteeningen.
LITHODOMEN, m. mv. borende schelpdieren .
LITHOFRACTEUR, m. eene ontplofbare stof,
bestaande uit 76°/ ° kiezelgoerdynamiet en 24°/ 0
kruit.
LITHOGLYPHIEK, v. steensnijkunst.
LITHOGRAAF, m. (...grafen), steendrukker.
LITHOGRAPHEEREN, (lithographeerde, heeft
gelithographeerd), op steen schrijven, teekenen,
steendrukken.
LITHOGRAPHIE, v. steenplaatdruk, de door
Senefelder in 1709 te Munchen uitgevonden
kunst, om op steen gemaakte teekeningen door eene
pers te vermenigvuldigen; (mv. ...phieën), steendrukkerij; een steendruk.
LITHOGRAPHISCH, bn. de steendrukkunst betreffende, door haar voortgebracht; lithographische
steen, zekere gekleurde vaste kalksteen, tot den
steendruk gebezigd.
LIT-JUMEAU (Fr.), o. (-s, -x), twee eenpersoonsledikanten tegen elkaar geschoven.
LITHOLAPAXIE, v. (gen.) verwijdering van den
steen uit de blaas nadat die met den lithotriptor
verbrijzeld is geworden.
LITHOLIET, o. kunstpuimsteen tot het slijpen
van lithographischen steen; ook eene soort van
kunstmarmer.
LITHOLOGIE, v. leer der gesteenten.
LITHOLYSE, v. oplossing van den steen in de
blaas door inwerking van geneesmiddelen, inz.
alcalisch bronwater.
LITHOMORPHEN, m. mv. beeld-, figuursteenen,
zonderling gevormde steenen.
LITHOPHANIE, v. (...nieën), doorschijningsbeeld
in porselein enz., verkregen door de teekening
daarin te persen of uit te snijden.
LITHOPHIETEN, m. mv. steenplanten, koralen.
LITHOPHYLLEN, m. mv. boombladversteeningen.
LITHOSPHEER, v. de vaste aardkorst.
LITHOTOMIE, v. steensnijding, operatie van den
steen in de blaas.
LITHOTRIPTOR, m. (-s), heelkundig werktuig

om den steen in de blaas te verbrijzelen.
LITHOTRIET, o. eene ontplofbare stof, bestaande
uit een mengsel van kruit en picrinezuur ammoniak.
LITHURGIEK, v. leer van het gebruik en
de bewerking der delfstoffen, technische mineralogie.
LITIGIEUS, bn. betwistbaar; pleitziek.
LITISPENDENTIE, v. tijd, gedurende welken
een proces aanhangig is.
1. LITORAAL, LITTORAAL, bn. tot de kust
behoorende, daarop betrekkelijk.
2. LITORAAL, LITTORAAL, o. zeestrand, kustland, de kuststreken.
LITORAALFORMATIE, v. strandvegetatie.
LITOTES, v. zekere rhetorische figuur bestaande
in het gebruik eener verzachtende uitdrukking, gewoonlijk met het doel de zaak zelve des te mee r
te doen uitkomen, b. v. dit is nog zoo dwaas niet
bedacht = het is heel verstandig.

LITRAMETER, m. (-s), (nat.) toestel om het
soortelijk gewicht van vloeistoffen te bepalen.
LITTEEKEN, o. (-s, -en), overblijvend teeken
eener wond na hare genezing : zijn gelaat is vol
litteekens; - (plantk.) aanhechtingsplaats der
bladeren, na hun afvallen nog merkbaar. LITTEEKENTTE, o. (-s).
LITTERAAL, bn. bw. letterlijk.
LITTERAIR, bn. letterkundig.
LITTERATOR, enz. zie LITERATOR enz.
LITURG, m. (-en), kerkdienaar.
LITURGIE, v. (...gieën), kerkgebruik; kerkformulier; orde en aangenomen vormen van den
kerkdienst; inz. het evangelisch kerkgebed, dat
de preek voorafgaat.
LITURGIEK, v. de wetenschappelijke behandeling en verklaring der liturgie.
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LITURGISCH, bn. volgens de liturgie : liturgische
gewaden; liturgische kleuren; liturgische zang.
LIVRE, o. (-s), (vroeger) Fransche rekenmunt
(zooveel als een frank).
LIVREI, v. (-en), bijzondere kleeding van een
bediende of lakei enz. : livrei dragen; (fig.), (dicht.)
kleeding.
LIVREIBEDIENDE, m. (-n), ...KNECHT, m.
(-s), lakei; ...ROK, m. (-ken), rok van een lakei;
...RUPS, v. (-en), (nat. hist.) ringelrups, zie aldaar.
LIVRET. o. (-ten), (w. g.) boekje, aanteekenboekje; zakboekje; spaarbankboekje.
LLAMA, v. Zie LAMA.
LLANERO, m. (-'s), herder, die de llano's bewoont.
LLANO, m. (-'s), ontzettend groote boomlooze
vlakten in het noordelijk deel van Zuid-Amerika,
inz. in het gebied van den Orinoco, deels zandsteppe
deels grassteppe.
LLOYD, of LLOYDS (Eng.), m. maatschappij
voor zeeverzekering, zeehandel en klassificatie
van zeeschepen, gevestigd te Londen, zoo geheeten naar Lloyds koffiehuis, waar, omstreeks
1700 de scheepsmakelaars bijeenkwamen, omdat
het in de nabijheid der beurs lag; dergelijke instelling in andere staten; - naam van verschillende
stoombootondernemingen : de Rotterdamsche Lloyd.
LLOYDS-LIJST, v. of LLOYD, m. een te Londen
en te Triëst verschijnend nieuwsblad voor handel
en zeevaart.
LLOYDS-PATENT, o. (-en), bewijs dat een zeeschip gebouwd is onder toezicht of volgens de
voorschriften van Lloyds deskundigen.
LOB, v. (-ben), (veroud.) geplooide neerhangende
halskraag of manchet; - (ontl.) kwab : de lobben
der long; (plantk.) de afgeronde slippen van een
gelobd blad; - zaadlob. LOBBETJE, o. (-s),
kleine lob; (fig.) (w. g.) hij is in zijn lobbetjes, verheugd, b lijde, in zijn schik.
LOBAK, m. (Ind.) soort van knol, tusschen
ramenas en radijs (raphanus hortensis Backer).
LOBBE, m. (-s), (Zuidn.) lummel, lomp mensch.
LOBBEREN, (lobberde, heeft gelobberd), (gew.)
plassen in water; waden; waggelen; - (Zuidn.)
door slordigheid en onachtzaamheid laten vallen.
LOBBERIG, bn. (w. g.) dik en trillend (van
dranken en vochtige spijzen); - (gew.) lobberig
land, week, drassig. LOBBERIGHEID, v.
LOBBES, m. (-en), groot goedaardig mensch
't is een lobbes van een vent, een kalf, een goedbloed;
he , wat een lobbes, wat een sukkel, een bloed; een lobbes van een hond, een groote, goedaardige
hond.
LOBBESACHTIG, bn. bw. als een lobbes, slungelachtig.
LOBBIG, bn. (-er, -st), (w. g.) ruim en slap
hangende.
LOSMAN, of KRAAGMAN, m. (-nen), (hist.)
Spaansche dukaton (muntstuk).
LOBOOR, m. (-en), hond of zwijn, met hangende
ooren; (fig.) lobbes, lomperd, hangoor.
LOBOORIG, bn. (-er, -st), met neerhangende
ooren; (fig.)' onhandig, dom; onnoozel. LOBOORIGHEID, v. domheid; onnoozelheid.
LOBVOET, m. (-en), (nat. hist.) soort van zwemvoet (bij vogels) waarvan het v li es diepe insnijdingen heeft, soms eigen lijk slechts eene verbreeding
der teereen is. zooals bij futen en meerkoeten; eene klasse der protozoën : dieren, op den laagsten
trap der organische ontwikkeling staande (radioLaria ).
LOBVORMIG, bn. (plantk.) in den vorm eener
lob, met lobben.
LOCAAL, bn. plaatselijk : locale toestanden; een
locaal blaadje; locale wind, locale kennis, bekend
met de locale toestanden.
LOCAALDIENST, m. (-en), dienst van een locaaltrein• ...SPOOR, o. smal spoor zooals vaak op
een locaalspoorweg; ...SPOORWEG, m. (-en),
spoorlijn langs kleinere plaatsen, gewoonlijk zijtak
, eener grootere lijn; ...TREIN, m. (-en), trein op
een locaalspoorweg.
LOCALISATIE, v. (-s, ...tiën), beperking binnen
zekere grenzen, waken tegen uitbreiding.
LOCALISEEREN, (localiseerde, heeft gelocaliseerd), tot eene plaats beperken : eene besmettelijke
ziekte localiseeren, zorgen dat zij zich niet uitbreidt;
men slaagde er in den brand aan boord te localiseeren.
LOCALITEIT, v. (-en), ruimte, plaatsruimte; ver-
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trek, kamer, zaal : voor dergelijke vergaderingen is
hier geene geschikte localiteit te vinden.
LOCAL-OPTION (Eng.), stelsel van plaatselijk
verbod (van sterken drank).
LOCATIEF, m. (taalk.) in sommige talen : de
naamval van de plaats.
LOCH, o. (-en), (scheepst.) gat, opening; (glas- k
fab.) gat, opening waardoor de glasmaker het
gesmolten glas aan zijne blaaspijp steekt; - (gew , .)
gat, kuiltje waarin jongens knikkeren. LOCHJE,
o. (-s), knikkerkuiltje.
LOCHEM, o stad in Gelderland.
LOCHEMER, bn. van, uit, betrekking hebbende
op Lochem : de Lochemer berg, heuvel bij Lochem;
Lochemer bergkristal; Lochemer diamanten, stukjes
bergkristal uit den Lochemer berg.
LOCHGAT, o. (-en), (zeew.) pompgat : gat, waar
het vuile water door loopt, spuigat.
LOCHTING, v. (-en), (Zuidn.) achterplaats;
moestuin.
LOCK-OUT (Eng.), uitsluiting, het wegzenden
van werklieden, als strijdmiddel tegen werkstakingen.
LOCO, bw. (muz.) op de gewone plaats : aanduiding dat de noten die een octaaf hooger gespeeld
waren, nu weer op de gewone plaats staan; plaatsvervangend : LOCO-BURGEMEESTER, de
oudste wethouder die bij afwezigheid of ontstentenis
van den burgemeester dezen vervangt: LOCOSECRETARIS.
LOCOMOBIEL, bn. plaatsveranderend, beweeglijk; -, v. (-en), verplaatsbaar stoomwerktuig.
LOCOMOTIEF, v. (...tieven), voertuig, meestal
door stoom in beweging gebracht, en bestemd
om een of meer wagens op rails voort te bewegen,
voorspan van een spoortrein, treintrekker.
LOCUTIE, v. (-s, ...tiën), uitdrukking, spreekwijze.
LODDE, v. (-n), kleinste geslacht van zslmvisschen, worden van 14 tot 18 cM. lang.
LODDER, m. (-s), loeder.
LODDERACHTIG, bn. (Zuidn.) lodderlijk, lodderig
LODDEREIN, v. (veroud. .) eau de cologne;
-DOOSJE, 0. (-s). (veroud. gew.) een zilveren
doosje, waarin een met eau de cologne gedrenkt
sponsje.
LODDEREN, (lodderde, heeft gelodderd), uit
luiheid in bed liggen; slaperig, suf zijn werk doen; (veroud.) zich zinnelijk, wellustig gedragen.
LODDERGEZICHT, o. (-en), wellustige blik.
LODDERIG, bn. bw. ( er, -st), slaperig, droomerig:
met lodderige oogen; - (veroud.) vriendelijk; (ook)
dartel, wulpsch. LODDERIGHEID, v.
LODDERLEVEN, o. (veroud.) wellustig leven.
LODDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), lodderig.
LODDEROOG, o. (-en), slaperig, droomerig
oog; - (veroud.) vriendelijke blik; (ook) wellustige
b li k; - m. en v. (-en), die een wellustigen blik
heeft.
LODDEROOGEN, (lodderoogde, heeft gelodderoogd), slaperig, soezerig uit zijn oogen zien; (veroud.) vriendelijk, lief kijken; (ook) we llustige
blikken werpen op.
LODDEROOGIG, bn. lodderig; ...ZOET bn.
(-er, -st), lodderig.
LODEN (Hd.), m. dichte wollen stof, mantel,
cape daarvan gemaakt : in onzen loden gewikkeld
hadden wij geen last van den regen.
LODGER, (Eng.) m. (-s), iem. die gemeubileerde
kamers bewoont; huurkiezer.
LOEBAS, m. (Zuidn.) lobbes; (ook) lomperd,
boerenkinkel.
LOEDER, m. en v. (-s), gemeen, laag persoon,
gemeene vent, ellende li ng, lodder; ontuchtig vrouwspersoon, hoer.
LOEDERIG, bn. bw. lodderig.
LOEF, v. (zeew.) loefboord, loefzijde : zijde
van het schip waarop de wind staat, windzijde;
de loef hebben, d. i. den bovenwind; te loef van ons,
aan de windzijde van ons; - loef houden, goed bij
den wind zeilen; - een schip de loef afsteken, afknijpen, afwinnen, het voordeel van den wind
bekomen, loefwaarts van een schip komen; --- (fig.)
iem. de loef afsteken, hem vooruitkomen, vooruitstreven, overtreffen.
LOEFBALK, m. (-en), maststuk; ...BOOM, m.
(-en), botteloef; ...BOORD, o. loef; ...BRAS, m.
(-sen), bras aan de windzijde; ...GEITOUW, 0. (-en).
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LOEFER, LOEFFER, m, ( -B), (Zuidn.) lomperd;
klungel, luilak.
LOEFGIERIG, bn. (-er, -st), zwaar op het roer :
een loefgierig schip, een schip dat gemakkelijk
naar den wind luistert en tegen het roer in geneigd
is te loeven.
LOEFGORDING, v. (-en); ...HALS, m. (...halzen); ...HOUDER, m. (-s), een schip dat goed in
den wind opwerkt; bitstuk, zie aldaar; ...HOUT,
o. (-en), bitstuk, loefhouder; ...PARDOEN, o. (-s);
...SCHOOT, m. (-en); ...SPANT, o. (-en).
LOEFWAARTS, bw., ...WAARTSCH, bn. aan
de loefzijde : loefwaarts van ons.
LOEFWAL, m. wal waarvan de wind komt;
...ZIJDE, v. loef.
LOEGEN, (loegde, heeft geloegd), (gew.) stouwen, schikken, vlijen : turf loegen.
LOEGER, m. (-s), LOEGSTER, v. (-s), (gew.)
stouwer, stouwster.
LOEIEN, (loeide, heeft geloeid), geluid geven
(van runderen); (fig.) huilen (van den wind) : de
wind loeide door den schoorsteen,. LOEIING, v. het
loeien.
LOEKWART, v. (-en), (Z. A.) vrucht van den
LOEKWARTBOOM, m. (-en), (Z. A.) bekende
boomsoort met geurige sappige vruchten (eriobotrya japonica).
LOEMBOENG, m. (-s), (Ind.) rijstschuur, bergplaats van de padie.
LOENEN, (het oende, heeft geloend), (gew.)
aanstaan, behagen : 't loent hem niet, 't komt
niet met zijn zin overeen.
LOENIE, v. (...niën), (gew.) kalfsbout met het
lendenstuk.
LOENSCH, bn. bvt . een weinig scheel; (w. g.)
(fig.) een loensch (verliefd) gezicht; loensch zien, van
ter zijde zien, een zijdelingschen blik werpen (op).
LOENSCHEN, (loenschte, heeft geloenscht), een
weinig scheelzien : hij loenscht een beetje.
LOEP, v. (-en), zie LOUPE.
1. LOER, v. het loeren : op de loer staan of liggen,
op eene gunstige gelegenheid loeren; (jag.) wild
op eene toerplaats trachten te schieten; - iem.
eene loer draaien, hem eene poets bakken, hem bedotten.
2. LOER, m. (-en), (w. g.) botterik, lomperd.
LOERAH, m. (-s), (Ind.) dorpshoofd op Java.
LOERDER, m. (-s), LOERSTER, v. (-s), beloerder, beloerster.
1. LOEREN, (loerde, heeft geloerd), bespieden,
scherp toezien : de kat loert op de muis, tracht haar
te vangen; - de politie loert op hem, tracht hem
te snappen, betrappen; -- (fig.) op een ambt loeren,
een ambt bejagen; - (w. g.) iem. loeren, eene loer
draaien, bedriegen. LOERING, v. het loeren.
2. LOEREN, (loerde, heeft geloerd), (gew.) sluimeren, een kort slaapje doen : broertje loert op mijn
schoot.
LOERES, m. (-en), loer.
LOERGAT, o. (-en), gat waardoor men loert;
...HOEK, m. (-en), hoek waaruit men iets bespiedt; ...HUISJE, o. (-s), schilderhuisje, wachthuisje.
LOERI, m. (-'s), (Ind.) soort van langpootig
halfaapje, zie LORI.
LOERMAN, LOEREMAN, m. (-nen), kaas van
afgeroomde melk; - beloerder.
LOERMOORDER, m. (-s), (w. g.) sluipmoordenaar.
LOEROOGEN, (loeroogde, heeft geloeroogd),
gluren, scherp toezien. Zie LOEREN.
LOERPLAATS, v. (-en), ...PLEIN, o. (-en),
vlakke plaats tusschen twee bosschee, waar de
honden het wild moeten grijpen; in het algemeen
plaats, waar men iets afloeren of bespieden kan;
...PUNT, o. (-en), plek, waar merg op de loer staat
(inz. op de jacht).
LOERVOGEL, m. (-s), jachtvogel, valk; (fig.)
bespieder.
LOERWANG, v. (-en), (gew.) wang die nog rood
is van het loeren, sluimeren.
1. LOET, v. (-en), (Zuidn.) luim, nuk.
2. LOET, v. (-en), benaming voor verschillende
werktuigen, bestaande uit een steel met een breed
ijzeren voorstuk,_ waarmede men schept of krabt;
ovenkrabber; zulk een werktuig om s lik en vuil
van den weg te verwijderen; - (zeew.) Spaansche
bezem, waarmede een schip onder water geschrobd
wordt.
LOETACHTIG, bn. (Zuidn.) grillig.
Van Dale.
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LOETE, m. (-n), (gelN .) dommerik; -, v. (-n),
stompzinnige vrouw.
LOETER, v. (-s), zie LOEDER, gemeene vrouw.
LOETOENG, m. ( -s), (Ind.) soort van aap.
LOEVEN, (loefde, heeft en is geloefd), (zeew.)
tegen den wind opzeilen, den voorsteven Van het
schip naar den wind brengen : het tegenovergestelde
van afhouden.
LOEVERT, LOEVER, TE -, bw. uitdr. loefwaarts : te loevert aanzeilen; een schip te loevert
bespeuren, aan de loefzijde.
LOEVERTZIJDE, v. (-n), winddrukzijde, zijde
(der boomen) waarop het meest de wind staat.
LOEWAK, m. (-s), (Ind.) palmmarter der koffietuinen (paradoxurus musanga), een gevreesde
vijand van 't pluimvee; -KOFFIE, v. de koffiebessen door den Toewak verorberd en weer uitgeworpen, door de inlanders verzameld.
1. LOF, o. lof van knollen, van selderie, wortellof ,
het geheele plantje boven den grond.
2. LOF, o. de door gebrek aan licht verbleekte
bladeren van de cichoreiplant, welke in den winter
of in het vroege voorjaar als een gezond moesgewas
gegeten worden : Hollandsch lof; Brusselsch lof.
3. LOF, m. het loven of prijzen van de eigenschap pen of daden van een ander, vooral wanneer deze
goed zijn : met lof van iem. spreken; - roem, eer,
onderscheiding : iem. lof toezwaaien; dat strekt u
tot lof, tot roem, daarom wordt u geëerd, geprezen;
een examen met lof (cum laude) afleggen; -- (fig.)
eigen lof stinkt, men moet niet zichzelven prijzen,
want dat wekt afkeer, argwaan enz.
4. LOF, o. (R.-K.) eene godsdienstige namiddagof avondoefening, die met den zegen van het
H. Sacrament besloten wordt : naar het lof gaan.
LOFBAZUIN, v. (fig.) de lofbazuin steken, iemands
lof verkondigen; ...DICHT , o. (-en), een gedicht
dat den lof van iem. of iets bezingt; ...DICHTER,
m. (-s).
LOFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), lofwaardig,
prijzenswaardig : een loffelijk getuigenis; eene loff elijke daad, handelwijze. LOFFELIJKHEID, v.
LOFGALM, m. (w. g.) den lofgalm over iem. aanheffen, iemands lof verkondigen; ...GERUCHT, o.
(w. g.) faam; .GESPREK, o. (-ken), (w. g.),
lofspraak; ...GEZANG, o. (-en), loflied.
LOFGIERIG, bn. (-er, -st), (w. g.) begeerig naar
lof. LOFGIERIGHEID, v.
LOFHUNKEREN, (lofhunkerde, heeft gelofhunkerd), naar lof hunkeren.
LOFKLANK, m. lofgalm; ...LIED, o. (-eren),
lied dat den lof van iem. of iets bezingt; ins. lied
tot lof der Godheid; ...OFFER, o. (-s), (oudh.)
eene soort van dankoffer; ...PSALM, m. (-en),
loflied ter eere van God; ..REDE, v. (-nen), redevoering waarin iem. of iets geprezen of verheerlijkt wordt : eene lofrede houden; ...REDENAAR,
m. (-s), die eene lofrede houdt; ...SPRAAK, v.
woorden van lof; ...SPREKER, m. (-s), (w. g.)
iem. die den lof van iem. verkondigt; ...TITEL.
m. (-s) (w. g.) eeretitel; ...TROMPET, v. de loftrompet over iem. of iets steken, hem of het uitbundig
prijzen; ...TUIGING, v. (-en), betuiging van lof.
LOFTUITEN, (loftuitte, heeft geloftuit), iemands
lof verkondigen.
LOFTUITER, m. (-s), ...TUITSTER, v. (-s),
die loftuit.
LOFTUITING, v. (-en), ...TUITERIJ, v. (-en),
het verkondigen van iemands lof.
LOFVERHEFFING, v. loftuiting.
LOFWAARD, ...WAARDIG, bn. bw. (-er, -st,
meer - en meest-), lof verdienende : zijn lofwaardig
gedrag. LOFWAARDIGHEID, v.
LOFWERK, o. versierselen in den vorm van
bladeren.
LOFZANG, m. (-en), hymne, ode : een lofzang ter
eere van Apollo; de lofzang van Maria; een lofzang
op den vrede; ...ZANGER, m. (-s), die een lofzang
dicht of zingt.
1. LOG, bn. bw. (-ger, -st), plomp, moeilijk in
zijne bewegingen ten gevolge van dikte; moeilijk
te bewegen of te verplaatsen, zwaar, onhandelbaar : een log mensch; een logge gang; een log gevaarte; vadsig, traag; dom; (gew) flauw, kinderachtig : hij is nog erg log.
2. LOG, v. (-gen), (zeew.) een plat driehoekig
met lood bezwaard plankje, dat, aan eene lijn
bevestigd, in zee geworpen wordt, om de vaart
of snelheid van een schip te bepalen.
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LOGARITHME, v. (-n), (afgekort tot LOG.)
(wisk.) verhoudings- of betrekkingsgetal, exponent
of aanwijzer der macht, tot welke een gegeven
getal (grondtal) moet verheven worden, om eenig
ander getal voort te brengen : door middel van
logarithmen kan men de vermenigvuldiging, deeling,
machtsverheffing en worteltrekking op eene kortere
wijze verrichten, n.l. door optelling, aftrekking,

vermenigvuldiging en deeling der log.
LOGARITHMENSTELSEL, o. (-s), de verschillende getallen met hunne logarithmen voor een
zelfde grondtal : het gewone of Briggsche logarithmenstelsel, met het grondtal 10; ...TAFEL, v. (-s),
lijst waarin de logarithmen der geta llen zijn aangegeven; ...WIJZER, m. (-s), de geheelen van
eene logarithme.
LOGARITHMISCH, bn. bw. tot de logarithmen
behoorende; met behulp der logarithmen bepalend.
LOGBOEK, o. (-en), (zeew.) register, waarin
de officieren de met de log gedane waarnemingen
opteekenen ; (thans) wettelijk voorgeschreven
scheepsjournaal betreffende koers, vaart, wind,
weer, ligging in havens, ongevallen aan boord enz.
LOGE, v. (-s), afgescheiden zitplaatsen langs
zij - of achterwand in den schouwburg ; -- vereenigingsgebouw of vergaderzaal der vrijmetselaars; - groote loge, afdeeling der vrijmetselarij
die een geheel land omvat; de kleine loges zijn
plaatselijke vereenigingen; ook de leden van die
vereenigingen in 't algemeen : de vrijmetselarij.
LOGE, m., LOGEE, v. (-'s), die bij iem. tijdelijk
inwoont, gehuisvest is (inz. bij particulieren zonder
daarvoor te betalen). LOGEETJE, o. (-s).
LOGEABEL, bn. bewoonbaar, ter bewoning ingericht.
LOGEEREN, (logeerde, heeft gelogeerd), iem.
tijdelijk huisvesten : ik kan u op 't oogenblik niet
logeeren; tijdelijk zijn intrek nemen : ik logeer
daar gewoonlijk bij een vriend; --- (Zuidn.) in den
hond gelogeerd zijn, hetzelfde als in den aap gelogeerd zijn, zie AAP.
LOGEERGAST, m. (-en), iem. die ergens tijdelijk
inwoont, inz. in een hotel of logement; ...KAMER,
v. (-s), kamer, voor logeergasten bestemd.
LOGEMENT, o. (-en), huis, waar vreemdelingen
gehuisvest worden, minder voornaam dan hotel;
(diev.) gevangenis; - nachtverblijf.
LOGEMENTHOUDER, m. ( - s), ...HOUDSTER,
v. (-s), iem. die een logement houdt.
LOGEMENTSSCHIP, o. (...schepen), wacht- en
opleidingsschip bij de marine.
LOGEN, v. (-s). Zie LEUGEN met al de samenstellingen.
LOGENSTRAFFEN, (logenstrafte, heeft gelogenstraft), tot een leugenaar maken; de onwaarheid
van iets doen blijken : van hooger hand wordt het
bericht reeds gelogenstraft.

LOGGAT, o. (zeew.) slechte zeiler.
LOGGEESTIG, brr. (w. g.) stompzinnig.
LOGGEN, (logde, heeft gelogd), de log uitwerpen
om de vaart van het schip te bep alen.
LOGGER, m. (-s), snelvarend kustvaartuig, inz.
voor de haringvisscherij, met scherpen boeg, meestal van zoomwerk voorzien; het voert een grooten
mast, een fokkemast en een druil; thans heeft
men ook stoomloggers van denzelfden vorm.
LOGGERMAST, m. (-en), mast van een logger ;
...ZEIL, o. (-en), zeil van een logger, emmerzeil.
LOGGIA (It.), v. ('s), (bouwk.) vrijstaande
overdekte galerij; overdekte galerij langs een paleis :
de door Rafael versierde loggia's in het Vaticaan
te Rome; kleine luchtige, meestal aan a ll e zijden

open, overdekte plaats op het dak van een gebouw.
LOGGLAS, o. (...glazen), zandloopertje, dienende om de tijdruimte te bepalen, waarin de
loglijn loopt (meestal 14 of 28 seconden).
LOGHEID, v. zwaarte ; vadsigheid, traagheid ;
domheid.
LOGICA, v. redeneerkunst, de kunst van het
goed en geregeld denken; wetenschap van de
algemeene wetten van het denken.
LOGIE, v> (-s), hut; woning (nu gewoonlijk LOGE).
LOGIES, (Zuidra.) LOGIEST, o. nachtverblijf :
logies zoeken; geen logies kunnen krijgen, nergens
onderdak kunnen bekomen; - (zeew.) matrozenhut.
LOGIESHUIS, o. (...huizen), (Z. A.) logement.
LOGISCH, brr. bw. overeenkomstig de logica :
logisch denken, goed en geregeld denken; dat is
logisch, goed gedacht, zuiver geredeneerd; (spraakk.)
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logische analyse, ontbinding van een volzin in zijne
bestanddeelen : onderwerp, gezegde, voorwerp en
bepalingen.
LOGLIJN, v. (-en), de lijn, waaraan het logplankje is bevestigd, en die door knoopen in evenmatige deelera is verdeeld.
LOGOGRAM, o. (-men), teeken dat een bepaald
woord voorstelt (b. v. in de stenographie).
LOGOGRIEF, v. (-en), woordletterraadsel.
LOGOMACHIE, v. (...chieën), woordentwist.
LOGOMANIE, v. praatzucht, praatziekte.
LOGOS, m. woord, rede; denkvermogen; in het
N. T. het Woord, Christus.
LOGPLANKJE, o. (-s), log; ...ROL, v. (-len),
spil, waar de loglijn over loopt; ...TAFEL, v. (-s).
LOISIR, (A) (Fr.), bijes. uitdr., op zijn gemak,
zonder haast, in zijn ledigen tijd.
1. LOK, v. (plantk.), (gew.) smalbladig wollegras of heidepluis (eriophorum vaginatum).
2. LOK, o. (zeew.). Zie LOCH.
3. LOK, v. (-ken), haarlok, haar tot eene krul
gevormd : lange, blonde lokken; gouden lokken;
de wol van het voorhoofd, den schedel enz. der
schapen. LOKJE, o. (-s).
LOKAAL, o. (...kalen), groot vertrek, zaal,
gebouw : een groot, ruim, luchtig lokaal; vereenigingslokaal. LOKAALTJE, o. (-s), klein lokaa 1;
(ook) locaaltrein.
LOKAAS, o. (...azen), aas om te lokken (vogels,
visschen), lokspijs; (fig.) datgene wat iem. tot iets
verlokt of verleidt : het lokaas der zonde.
LOKAZEN, (lokaasde, heeft gelokaasd), lokken
met aas; (fig.) door vleitaal enz. lokken.
LOKBROOD, o. brood, waarmede men visch
vangt; (fig.) aanloksel; ...BROODJE, o. (-s);
...DUIF, v. (...duiven), duif om andere duiven
in den duivenslag te lokken; ...EEND, v. (-en),
eend om andere eenden in de eendenkooi te lokken.
LOKE, LOKI, m. (Noorsche myth.) (oorspr.)
god des vuurs; (later) god der vernietiging, de booze
geest.
LOKET, o. (-ten), vak in een kastje, hokje;
opening in eene deur, muur enz. waardoor geld
wordt ontvangen, biljetten worden gegeven enz. :
ik ga even een kaartje aan het loket halen. LOKETJE,
o. (-s).
LOKETDEUR, v. (-en), deur met een loket;
...KAST, v. (-en), eene kast met loketten.
LOKFLUITJE, o. (-s), fluitje, waarmede men
het geluid der vogelen nabootst, om deze te lokken;
...GELD, o., ...GIFT, v. (-en), steekpenning, geld
waarmede men is of wordt omgekocht.
LOKHARIGEN, m. mv. menschen bij wie het
haar in sierlijke lokken om het hoofd golft (de
Dravida's, Nuba's en de Middellandsche-Zeevolken).
LOKJE, o. (-s), kleine lok; -- (gew.) diep kommetje; dobbertje.
LOKKE, v. (-n), (Zuidn.) flokker, dot, teutje.
Zie dot.
1. LOKKEN, (lokte, heeft gelokt), met de stem,
met gebaren tot zich roepen : het mannetje lokt het
wijfje; lok den hond hierheen; door spijs of aas
listig in zijne macht zoeken te krijgen; uitnoodigen,
bewegen (ergens heen te gaan) : een nieuw stuk
lokt vele menschen naar den schouwburg. LOKKING, v. (-en), het lokken, gelok.
2. LOKKEN, (lokte, heeft gelokt), (Zuidn.) zuigen (van kinderen).
LOKKENMACHINE, v. (-s), (nijv.) Bene machine
die dient tot het tweede kaarden van de wol;
...TAFEL, v. (-s), plank waarop de lokken wol
worden geworpen na onder de lokkentrommel
te zijn doorgegaan; ...TROMMEL, v. (-s), onderdeel van de lokkenmachine : een houten cilinder
welks omtrek met platronde, overlangsloopende
groeven is voorzien.
LOKKER, m., LOKSTER, v. (-s), die lokt.
LOKKERTJE, o. (-s), (Z. A.) vogel die dient
om andere vogels te lokken.
1. LOKKIG, brr. (-er, -st), (w. g.) aanlokkend,
verleidelijk.
2. LOKKIG, bn. (-er, -st), gelokt : lokkig haar.
LOKMEES, v. (...meezen), mees om andere
meezen te lokken.
LOKSEL, o. (-s), lokaas.
LOKSPIJS, v. (spijzen), lokaas; ...STEM, v.
(-men), lokkende, verleidelijke stem.
LOKUS, LOKUST, o. de Surinaamsche naam
van zeker fijn meubelhout.
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LOKVINK, m. (-en), vink die dient om andere
vinken te lokken; - (fig.) goedkoop geprijsd artikel
in eene winkeletalage om koopers (inz. voor andere
gewoon geprijsde goederen) binnen te lokken.
LOKVOGEL, m. (-s), een vogel in eene kooi om
andere vogels te lokken, in sommige streken slagvogel geheeten; ook een vogelvormig stuk leder
om den jachtvogel terug te roepen; ...WOORD, o.
(-en), (w. g.) verleidelijk woord.
LOL, v. (-len), (gemeenz.) grap : hij deed het voor
de lol; plezier, schik, vermaak : lol hebben; (plat
ook) lol maken, lol schoppen, lol trappen.
LOLLARDEN, m. mv. (R.-K.) broeders-ziekenverplegers.
1. LOLLEN, (lolde, heeft gelold), mauwen, krollen• (van katten); -- (fig.) (plat) schreeuwend,
slecht zingen : lollend langs de straat loopen; zeuren, zotteklap uitslaan : den ganschen avond
zat hij te lollen.
2. LOLLEN, (lolde, heeft gelold), (gew.) zich
warmen over een lollepot.
LOLLEPOT, m. (-ten), (gew.) vuurpot; (ook)
koffiepot.
1. LOLLER, m. (-s), lollende of krollende kater.
2. LOLLER, m., LOLSTER, v. (-s), (fig.) (plat)
slechte zanger, slechte zangster; vervelende babbelaar, babbelaarster.
LOLLETJE, o. (-s), pleziertje : wij hebben een
lolletje gehad; hij houdt van een lolletje.
LOLLIG, bn. bw. prettig, plezierig, grappig :
't is een lollige vent; hij kan zoo lollig uit zijn hoekje
komen; het ging er lollig toe op die fuif.
LOLLING, v. gelol; slechte zang; zotteklap.
1. LOM, m. (-men), (nat. hist.) fuut (podiceps
cristatus).
2. LOM, v. (-men). (Zuidn.) bijtgat, opening in
het ijs.
LOMBARD, LOMBERD, m. (-s). Zie LOMMERD.
LOMBARDEN, LOMBERDEN. Zie LOMMERDEN.
LOMBARDSCH, bn. lombardsche boonen, gewoonlijk lommerdsche boonen geheeten : eene soort van
snijboonen; - (Zuidn.) al wat groot in zijn soort
is; ook van menschen.
LOMBOK, v. (Ind.) naam voor de Spaansche
peper (capsicum annum).
LOMBOKKER, m. (-s), soort van aardnootjes
of Curaeausche amandelen.
LOMMER, o. schaduw van boombladeren, beschutting die de bladeren bieden tegen de zonnestralen : in het koele lommer zitten; (ook) de bladeren
der boomen zelf : het ruischt in 't dichte lommer.
LOMMERACHTIG, bn. (-er, -st), met een weinig
lommer.
LOMMERD, m. (-s), bank van leening, pandjeshuis; lommerd houden, eene bank van leening
hebben; iets in den lommerd zetten; iets uit den
lommerd lossen.
LOMMERDBRIEFJE, o. (-s), bewijs eener gedane
beleening.
LOMMERDEN, (lommerdde, heeft gelommerd),
woekeren, tegen bovenmatig hooge rente (geld)
leenen; - dikwijls van de bank van leening gebruik
maken.
LOMMERDHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER,
V. (-s), houder-, houdster eener bank van leening.
LOMMEREN, (lommerde, heeft gelommerd), in
het lommer zitten.
LOMMERHUISJE, a. (-s), (Zuidn.) prieel.
LOMMERIG, bn. (-er, -st), lommerachtig.
LOMMERING, v. (-en), eene wandeling in de
schaduw der boomen.
LOMMERKANT, m. (-en), schaduwkant (van
een akker, eene straat, enz.).
LOMMERLUST, m. lommerrijke plaats; ...RIJK,
bn. met veel lommer : lommerrijke dreven.
1. LOMP, bn. bw. (-er, -st), zwaar, grof, ruw,
plomp, onbehouwen, niet net (van vorm of gedaante) : lompe schoenen; dat is lomp bewerkt; groot, log : nijlpaarden zijn lompe, kortpootige
dieren, die in de rivieren van Afrika voorkomen, onbeschaafd, ongemanierd : een lompe boer; op eene
lompe vraag past een lomp antwoord; zich lomp
aanstellen; - onverstandig, dom : eene lompe fout.
2. LOMP, v. (-en), vod, versleten lap : lompen
zoeken; men maakt papier van lompen; (papierm.)
lompen sorteeres, uitzoeken, in stukken snijden; slechte kleeding, bedelaarsplunje : hij was in
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lompen gekleed; - (tabaksbouw) de onderste
bladen der tabaksplant.
3. LOMP, o. (-en), groot suikerbrood.
4. LOMP, m. (-en), (nat. hist.) slijmvisch, puitaal.
LOMPACHTIG, bn. bw. (-er, -st), lomp.
LOMPACHTIGHEID, v.
LOMPEN, (lompte, heeft °gelompt), als een
lomp, onbeschaafd mensch behandelen, foppen,
bedriegen : ik zal mij niet laten lompen; --- laat
je niet lompen, laat je daar niet aan kennen.
LOMPENBAK, m. (-ken), (pap.) stamptrog;
...BANK, v. (-en), toestel, waarop de lompen
gescheurd worden; ...BLOK, o. (-ken), (pap.)
blok, waarop de lompen fijngehakt worden;
...GAARDER, m., ...GAARSTER, v. (-s), voddenraper, voddenraapster; ...HANDEL, m.; ...HANDELAAR, m. (-s); ...HOK, o. (-ken); ...KAMER,
v. (-s), in papiermolens; ...KIST, v. (-en); ...KOKER, m. (-s), machine eener papierfabriek; ...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s); ...KOOP-MAN, m. (...lieden); ...KRAAMSTER, v. (-s),
...KRAMER, m. (-s), iem. die een voddenwinkel
houdt; ...KUIP, v. (-en), (papierm.) kuip waarin
men de lompen laat rotten.
LOMPENLEZER, m. (-s), ...LEESSTER, v. (-8),
lompenzoeker, lompenzoekster; ...MAND, v. (-en);
...MES, o. (-sen), papiermakersgereedschap om
de lompen fijn te snijden; ...NET, o. (-ten), net
waarin de lompen gezeefd worden; ...PAKHUIS,
o. (...huizen); ...PAPIER, o. papier dat van lompen is vervaardigd: ...SCHUUR, v. (...schuren );
...SNIJDER, m. (-s), een werktuig om het weefsel
der lompen vaneen te scheuren; ...SORTEERDER, m., ...SORTEERSTER, v. (-s), die de
lompen uitzoekt; ...STOF, v. (pap.) stof die slechts
twaalf uren op een hamermolen geslagen is;
...WOLF, m. (...ven), (pap.); ...ZAK, m. (-ken);
met den lompenzak gaan, lompen opkoopen; ...ZOLDER, m. (-s).
LOMPERD, m. (-s), lomp, onbeschaafd mensch.
LOMPERIK, m. (-en), (gew.) lomperd.
LOMPHEID, v. het lomp zijn; plompheid : deze
dieren onderscheiden zich door lompheid van bouw;
(mv. ...heden), lompe daad, onbeschoftheid, ruwheid : in gezelschap begaat hij allerlei lompheden.
LOMPIGHEID, v. (...heden), lompheid.
LOMPSUIKER, v. groote klonten suiker.
LOMPWEG, bw. op lompe, ruwe wijze; lompweg
iets weigeren.
LONG, v. (-en), ademhalingswerktuig bij menschen en sommige dieren, zijnde als 't ware zakken,

welke uit meer of min vliesachtige celletjes bestaan en die ten getale van. twee in de borstkas
hangen, de eene aan de rechter- en de andere aan
de linkerzijde, en met de buitenlucht gemeenschap
hebben door middel eereer luchtpijp : rechter-,
linkerlong; zijn longen zijn aangedaan; - (fig.)
eene goede long hebben, eene sterke stem hebben;
sterke longen hebben, niet spoedig buiten adem
geraken; - (fig.) long en lever uitspuwen, hevig
braken; (fig.) long en lever verteren, alles verkwisten.
LONGETJE, o. (-s).
LONGAANDOENING, v. (-en), ziekelijke aandoening der longen; ...ADER, v. (-s, -en), (ontl.)
ader waardoor het in de longen gezuiverde bloed
naar het hart wordt teruggevoerd; ...BLAASJE,
o. (-s), langwerpigronde blaasjes waaruit het weefsel
der longen bijna geheel is samengesteld.
LONGCLOTH, (Eng.), o. zekere geweven stof.
LONGENGYMNASTIEK, v. stelselmatige oefening der longen.
LONGENMOES, o. gestoofd vleesch met krenten.
LONGENPEST, v. zeer besmettelijke pestziekte.
LONGERACH, o. (plantk.), (gew.) hondsmos,
longkruid.
LONGGEZWEL, o. (-len), opeenhooping van
etter in het weefsel der longen.
LONGIMETRIE, v. lengtemeting.
LONGITUDE, v. geographische lengte.
LONGITUDINAAL, bn. op de lengte betrekking
hebbende, de lengterichting volgende; (geluidsl.)
transversale en longitudinale trillingen.
LONGKAMER, v. (-s), de holte, waardoor de
longen ingesloten worden; ...KNOBBEL, m. (-s),
tuberkel.
LONGKRUID, o. eene soort van korstmos, ook
longenkruid, longerkruid, longerach, lappenmos
en hondsmos genoemd; - eene tot de familie der
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ruwbladigen behoorende plant (pulmonaria officinalis).
LONGKWAAL, v. (-en), longziekte, longtering;
...KWAB, v (-ben), lappen waarin de longen verdeeld zijn.
LONGMOS, o. (-sen), (plantk.) eene soort van
korstmos.
LONGONTSTEKING, v. (-en), infiltratie van
het weefsel der longen met ontsteking verwekkende
stoffen uit het bloed; ...PIJP, v. (-en), luchtpijp;
... PIJPTAKKEN, m. mv. luchtpijptakken;
...SLAGADER, v. (-s, -en), slagader waardoor
het bloed uit het hart naar de longen wordt gevoerd.
LONGSLAKKEN, v. mv. door eene soort van
longen ademende slakken (pulmonata).
LONGTERING, v. eene door tuberkelbacillen
veroorzaakte ziekte der longen; ...VATEN, o. mv.
haarvaten in de longen; ...VLECHT, v. (-en),
(ontl.); ...VLOED, m. (geneesk.); ...VUUR, o.
zekere ziekte der dieren; ...WATERZUCHT, v.
zekere ziekte; ...ZENUWEN, v. mv. (ontl.)
...ZIEKTE, ...ZUCHT, v. ziekte der longen;
inz. zekere gevaarlijke ziekte bij' het rundvee;
...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), aan longziekte lijdende;
...ZWEER, v. (...zweren), (geneesk.) longgezwel.
LONK, m. (-en), vriendelijke oogwenk, waarbij
het oog, met vernauwing der oogleden, een weinig
ter zijde wordt getrokken : iem. een lonk toewerpen.
LONK) E, o. (-s).
LONKAARD, m. (-s), die lonkt.
LONKEN, (lonkte, heeft gelonkt), een lonk of
lonken toewerpen, belonken ; - loensch, een
weinig scheel zien. LONKING, v. het lonken.
LONKEND, bn. lonkende oogen, oogen, die verliefdheid verraden.
LONKER, m. (-s), die lonkt, die scheel ziet;
(fig., dicht.) oog. LONKSTER, v. (-s).
LONKSPIER, v. (-en), draaispier van het oog.
LONT, v. (-en), aangestoken touw, dat branden
blijft en dient om andere . voorwerpen vuur te
doen vatten : de lont van een kanon; gezwinde lont,
bestaat uit katoenen draden, die in een mengsel
van gemalen kruit en brandewijn, waarin een
weinig Arabische gom is opgelost, geweekt zijn; (fig.) lont ruiken, onraad vermoeden, de lucht van
iets krijgen.
LONTAR, m. (-s), (Ind.) soort van palm met
waaiervormige bladeren (borassus flabelliformis);
-PALM, m. (-en).
LONTDRAAD, m. (...draden), katoenen draad
gekneed in eene pap van buskruit, stijfsel en water.
LONTGAT, o. (-en), (van eene bom, granaat,
houwitser), buisgat; ...RECHT, o. oorlogsrecht,
kracht van wapenen; ...ROER, o. (-en), (oudt.)
geweer, dat met eene lont werd afgestoken; ...STOK,
in. (-ken), stok, waarmede de kanonniers het
geschut vroeger deden losbranden; ...VERBERGER, m. (-s), eene blikken bus met deksel, om
de lont tegen den regen te beveiligen.
LOO, o. in aardr. namen beteekent : grasrijke
met laag houtgewas bedekte plaats in of bij een
woud; open plek in een bosch; (ook wel) het bosch
zelf; - in andere aardr. plaatsnamen beteekent
het : hoogere plaats bij of tusschen poelen, broeken,
moerassen; - een ander woord too beteekende
buitendijksch water, kil of kreek in buitengronden;
- nog een ander woord loo is : laagte, plas van
stilstaand water of moeras.
LOOCHENAAR, m. (-s, ...naren), LOOCHENAARSTER, v. (-s), die (de waarheid van iets)
ontkent.
LOOCHENBAAR, bn. geloochend, ontkend kunnende worden.
LOOCHENEN, (loochende, heeft geloochend),
ontkennen, niet erkennen : hij loochende nu alles,
wat hij vroeger had gezegd; de waarheid, eene schuld,
zijne handteekening loochenen; - zijn ouders niet
kunnen loochenen, er te goed op gelijken ; (kaartsp.) (Zuidn.) geen kleur bekennen. LOOCHENING, v. (-en), het loochenen.
LOOCHENEND, bn. ontkennend, negatief.
LOOD, o. een zacht, licht smeltbaar, blauwachtig
wit metaal, dat tot zeer dunne platen geplet en
ook tot pijpen uitgetrokken kan worden : eene
plaat lood; een blok lood; een huis met lood dekken; 't weegt als lood (zeer zwaar); - (fig.) met lood in
de schoenen (met looden schoenen) aankomen, schoorvoetend, langzaam naderen ; dat is lood om oud
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ijzer, 't is van even weinig waarde; - hij heeft
lood in zijn achterste, hij weegt zeer zwaar; (boekdr.) de drukletters : op het lood lezen, het
zetsel op den vorm lezen; - (mil.) kogels : kruit
noch lood hebben; het moordend lood; (plat) het lood
al in de billen hebben, zwanger zijn; langwerpig stuk lood aan schuiframen; gewicht
aan een uurwerk; (zeew.) dieplood; - (bouwk.)
paslood : die muur staat niet in het lood, niet behoorlijk loodrecht; een muur in het lood brengen; - uit
zijn lood ( geslagen) zijn, onthutst, verlegen zijn; - een
muur te lood opmetselen, loodrecht; eene basis A. C.
te lood op de raai A. B., loodrecht daarop; looden merk aan de lakens en andere stoffen; (mv. -en), naam van zeker gewicht (vroeger:
half ons; thans 1 /0 van een ons = decagram);
(spr.) vrienden in den nood, honderd in een lood.
LOODAARS, m. een man, die altijd vlijtig zit
te werken.
LOODAARDE, v. eene soort van looderts.
LOODACCUMULATEUR, m. (-s), apparaat van
looden platen om electrische energie te bewaren
en naar welgevallen te gebruiken.
LOODACETAAT, o. loodazijn.
LOODACHTIG, bn. (-er, -st), op lood ge lijkende.
LOODADER, v. (-s, -en), ader in eene loodmijn;
...ARTSENIJ, v. (-en), zeker geneesmiddel;
...ASCH, v. (scheik.); ...AZIJN, m. een mengsel
van 3 deelen loodsuiker, 1 deel loodoxyde en 10
deelen water; ...BALIE, v. (...liën), (scheepst.)
balie waarin de loodlijn na het looden wordt gelegd;
...BAND, m. (-en), reep lood op de nok van een
dak, noklood; ...BEDEKKING, v.; ...BERG, m.
(-en), loodmijn.
LOODBLAUW, bn. blauw als lood; ...BLEEK,
bn. loodkleurig.
LOODBLIK, o. dun uitgeslagen lood; ...BLOEMEN, v. mv. (scheik.); ...BOOM, m. (-en), boomvormig vertakte loodkristallen die zich uit loodzouten afscheiden door de werking van zink;
...BOTER, v. (scheik.) geleiachtige stof, welke
uit lood wordt verkregen; ...DEKKER *, m. (-s),
werkman die daken met lood dekt; ...DRAAD,
o. draad dat uit lood wordt getrokken.
1. LOODEN, bn. van lood : looden kogels; looden
pijpen, goten; (diev.) looden pijpen samendeelen,
de opbrengst van den diefstal; - (fig.) met looden
schoenen aankomen, schoorvoetend, met tegenzin,
zoo langzaam mogelijk.
2. LOODEN, (loodde, heeft gelood), gemerkte
looden aan iets bevestigen; van looden (gewichten)
voorzien; (glaz.) in lood zetten; -- onderzoeken
of iets loodrecht staat; - (zeew.) met het dieplood de diepte van het vaarwater peilen. LOODING,
v. (-en), het looden,
LOODER, m. (-s), een aanhechter der looden
merken aan de goederen.
LOODERTS, o. loodhoudende aarde; ...GEEL,
o. een loodoxyde tot bereiding van de menie of
het roode loodoxyde; ...GIETER, m. (-s), vervaardiger van looden voorwerpen; ambachtsman,
welke lood giet of dit aan of in gebouwen, op
daken, in goten enz. gebruikt; ...GIETERIJ, v.
(-en), werkplaats van den loodgieter.
LOODGIETERSAMBACHT, o., ...STAMPER, m.
(-s); ...STOK, m. (-ken); ..WERK, o.
LOODGLANS, o. (scheik.) verbinding van lood
met zwavel; ...GLAS, o. flintglas; ...GLAZUUR,
o. een hoofdzakelijk uit loodoxyde bestaand glazuur voor potten en pannen; ...GLIT, o. (scheik.)
zwaar oranjerood poeder of geelroode glanzende
schubben zonder reuk of smaak.
LOODGRIJS, bn. blauwig grijs : eene loodgrijze
japon; - de lucht hing loodgrijs neer, bedekt met
dichte grijze wolken.
LOODHOUDEND, bn. loodhoudend rand, dat
looddeelen bevat.
LOODIG, bn. (w. g.), vol lood; loodachtig.
LOODJE, o. (-s), looden merkje; een looden of
blikken plaatje, dienende ten bewijs dat men, bij
postwagens b. v., de vracht heeft betaald; vandaar
(fig.) zulk een bewijs van betaling b. v. in den
schouwburg, schoon dit een kaartje is; - (fig.)
het loodje leggen, een verlies lijden; - hij zal het
loodje leggen, het spel verliezen, de schade lijden,
de schuld krijgen; - een voorstel, rekest enz. onder
het loodje leggen, voor nadere behandeling ter zijde
leggen (zoodat er gewoonlijk niets van komt); de laatste loodjes wegen het zwaarst, bet laatst van
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den arbeid valt het moeilijkst; - (fig.) het loodje
schieten, geld schieten; (fig.) ik zal er nog een loodje
opleggen, ik zal de zaak nog wat moeilijker ir aken.
LOODKABEL, m. (-s), met lood bedekte electrische kabel.
LOODKALK, v. metselspecie; ...KLEUR, v. de
blauwachtig grijze kleur als van lood; ...KLEURIG,
bn. (-er, -st), de loodkleur hebbende, blauwachtig
grijs; ...KLOPPER, m. (-s), werktuig om het lood
dun uit te kloppen; ...KOLIEK, o. zekere ziekte
(inz. den loodgieters en huisschilders eigen);
...KRUID, o. sodaplant : eene plant welke in ZuidEuropa thuis behoort en de bekende soda oplevert
(plumbago); ...LEGEERING, v. (-en); ...LEI, v.
lei dat lood bevat; ...LEPEL, m. (-s), groote
ijzeren lepel, waarin het lood gesmolten wordt.
LOODLIJN, v. (-en), (zeew.) lijn van het dieplood; - (zeew.) eene soort van opgeteerde kabelslaglijnen, uitsluitend bestemd voor het hand- en
dieplood; - (bouwk.) meetsnoer; paslood, schietlood; (meetk.) lijn, die loodrecht op eene andere
staat; die eene andere lijn onder rechte hoeken
snijdt.
LOODLIJNBALIE, v. (...liën), (zeew.) loodbalie;
...BLOK, o. (-ken), (scheepst.) kinnebaksblokje.
LOODLIJNIG, bn. loodrecht.
LOODMELK, v. (scheik.) melkwitte oplossing
van loodsuiker in water, voor omslagen, huidaandoeningen enz., eau de Gaillard; ...MES, o. (-sen), gereedschap om glazen in het lood te zetten, glazenmakersbeitel; ...METAAL , o. soldeersel; ...MIJN,
v. (-en), mijn die lood bevat; ...NAGEL, m. (-s),
loodspijker; ...OXYDE, o. (scheik.) geel poeder
dat ontstaat wanneer gesmolten lood aan de lucht
wordt blootgesteld; ...PAN, v. (-nen), pan, waarin
het lood wordt gesmolten; ...PAPIER, o. papierdunne bladen lood, die hoofdzakelijk gebruikt
worden tot het lucht- en vochtdicht inpakken van
thee enz..' v. een diapalmpleister
die wordt bereid door olijfolie en reuzel met loodoxyde onder toevoeging van water te koken; ...POEDER, o. lood in poeder; ...PROEF, v. (...proeven);
...PROP, v. (-pen), soort van veiligheidsklep bij
stoomketels, die bij groote hitte smelt en daardoor
den stoom gelegenheid geeft om te ontsnappen.
LOODRECHT, bn. bw. volgens het schietlood,
zuiver recht : deze muur staat niet loodrecht; (meetk. )
aangeduid door het teeken (T ).
1. LOODS, m. (-en), iem. bekend met de ondiepten en gevaarlijke plaatsen in het vaarwater, die
den schepen tot gids dient.
2. LOODS, v. (-en), planken hut; licht en dicht
gebouw van hout opgetrokken, schuur, bergplaats,
keet. LOODSJE, o. (-s).
LOODSBALLON, m. (-s), ballon tot onderzoek
der hoogere luchtlagen, alvorens met den grooten
ballon op te stijgen.
LOODSBOOT, v. (-en), vaartuig, waarmee de
loodsen aan boord der in- en uitgaande schepen
gebracht of van boord gehaald worden;
...DIENST, m.
LOODSEN, (loodste, heeft geloodst), een schip
naar binnen of naar buiten brengen, met behulp,
hetzij van theoretische, hetzij van plaatselijke
kennis; iem. loodsen, ergens binnenbrengen.
LOODSGELD, o. (-en), (zeew.) loon van den loods;
KOTTER, m. (-s), kotter van het loodswezen.
LOODSLAKKEN, v. mv. slakken die bij het
smelten van lood worden gevormd.
LOODSLEERLING, m. (-en), die nog niet tot loods
is aangesteld.
LOODSMAN, m. (-nen, ...lieden), loods.
LOODSMANNETJE, o. (-s), (nat. hist.) een visch,
van de familie der makreelachtigen, zelden langer
dan 3 dM. die altijd de schepen volgt in gezelschap
van een haai (naucrates duotor).
LOODSMANSBOOT, v. (-en), loodsboot; ...WATER, o. (-s), vaarwater. waarin men een loods
noodig heeft.
LOODSOLDEER, o, soldeer hoofdzakelijk uit
lood bestaande.
LOODSPAAT, o. (delfst.); ...SPIJKER, m. l-s),
scheepsspijker; ...SPIJS, v. verbinding van lood
met andere metalen, die bij het smelten van looderts wordt verkregen.
LOODSSIGNAAL, o. (...nalen), signaal dat een
schip een loods noodig heeft; ...STATION, o. (-s),
plaats waar loodsen verkrijgbaar zijn, waar zij
stationneeren; ...STOOMER, m. (-s).
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LOODSTEEN, m. zwavellood met zwavelijzer,
zwavelkoper enz. bij het smelten van looderts;
...STOK, m. (-ken), een met lood beslagen stok;
...STROOK, v. (-en), strook van bladlood; ...SUIKER, v. (scheik.) eene verbinding van azijnzuur
met loodoxyde.
LOODSSCHUIT, v. (-en), schuit, die den loods ten
dienste staat, om hem aan boord der schepen te
brengen, aan welke hij hulp verleenen moet, of
om hem er af te halen; ...VAARTUIG, o. (-en),
loodsschuit, loodsboot; ...VAARWATER, o. weg,
dien de loods aflegt; ...VLAG, v. (-gen); ...WATER, o. (-s), gevaarlijke plek voor schepen, waarin
zij een loods noodig hebben; ...WEZEN, o. loodsdienst en al wat hierop betrekking heeft.
LOODTALIE, v. (...liën), loodlijn.
LOODTANG, v. (-en), loodgietersgereedschap;
...TREKKER, m. (-s), werktuig om het vensterlood uit te trekken; ...VERBINDING, v. (-en),
alle loodverbindingen zijn sterke vergiften; ...VERF,
v. loodkleur; verf van loodbestanddeelen gemaakt;
...VERGIFTIGING, v. vergiftiging door het inademen of in de maag krijgen van loodstof; ...VERVIG, bn. (w. g.) loodkleurig; ...VIJL v. (-en),
vijl der loodgieters; ...VITRIOOL, o. (scheik.)
zwavelzuur loodoxyde; ...VOERING, v. (-en),
binnenbeAleeding met bladlood; ...VORM, m. (-en);
...WATER, o. loodhoudend water.
LOODWIT, o. verbinding van loodoxyde met koolzuur en water; zekere witte verfstof.
LOODWITFABRIEK, v. (-en), waarin loodwit
wordt vervaardigd; ...FABRIKANT, m. (-en);
...MAKER, m. (-s); ...MAKERIJ, v. (-en); ...MOLEN, m. (-s), loodwitfabriek; ...PLEISTER, v.
pleister die een weinig niet ontleed loodwit bevat.
LOODWITVRIJ, bn. loodwitvrije verf, waarin
geen loodwit voorkomt.
LOODWITZIEKTE, v. loodvergiftiging.
LOODZALF, v. eene witte brandzalf, bestaande
uit 1 loodacetaat, 1 wolvet en 8 paraffinzalf.
LOODZAND, o. grijze zandlaag die lood bevat
en waarop niets groeien wil; ...ZEGEL, o. (-s),
stukje lood aan een touw gehecht, waarmee iets
afgesloten is; ...ZEKERING, v. (-en), loodprop;
...ZIEKTE, v. loodkoliek; ...ZOUT, o.
LOODZWAAR, bn. bw. zoo zwaar als lood; (fig.)
zeer zwaar : dat drukt mij loodzwaar op de borst,
dat beklemt mij in hooge mate; een eeuwig grauwe
lucht weegt loodzwaar op deez' stranden.
1. LOOF, o. bladeren der boomen en heesters; de geheele plant (van kruiden) boven den grond :
het loof der aardappels was aangetast, zie LOF
le art.; - bladgroen der loofplanten.
2. LOOF, bn. bw. (loover, -st), (w. g.) moede,
mat, uitgeput.
LOOFA CHTIG, bn. (-er, -st), naar loof zweemende, op loof gelijkende. LOOFACHTIGHEID, v.
LOOFBOOM, m. (-en), een boom met eigenlijke
bladeren, in tegenstelling met naaldboom; ...BOSCH,
o. (...bosschen), bosch van loofboomen; ...DAK,
o. (-en), eene overdekte plaats van gebladerte of
bloemen.
LOOFHEID, v. (w. g.) vermoeienis, vermoeidheid.
LOOFHOUT, o. loofboomen; hout der loofboom en.
LOOFHUT, v. (-ten), eene met bladeren overdekte
hut; inz. bij de Israëlieten eene met loof overdekte
plaats, waarin de Joden met hunne familiën bijeenkwamen om met vreugde- en eerefeesten de veertig
jaren te herdenken, gedurende welke hunne voorvaderen in de woestijn hebben rondgezworven;
tegenwoordig slechts overdekte plaatsen in of
nabij hunne woning, ter viering van het
LOOFHUTTENFEEST, o. zeker Israëlietisch
feest in het begin van October, oorspronkelijk een
oogstfeest, doch later gevierd als eene herinnering
aan het verblijf in de woestijn; ...ZETTING, v.
het plaatsen der loofhutten.
LOOFJE, o. (-s), loofwerkje.
LOOFMOS, o. bladmos; ...PLANTEN, v. mv.
(tallophyta) de algemeene naam voor algen, zwammen en korstmossen die bijna geheel uit loof bestaan.
LOOFRIJK, bn. (-er, -st), met veel loof.
LOOFROL, v. (-len), (boekb. en verg.) eene rol
om loofachtige versieringen op boekbanden te
drukken.
LOOFSTIL, bn. bladstil : zoo stil, dat geen blad
zich beweegt.
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LOOFVOGEL, m. (-s), (nat. hist.) bastaardnachtegaal; ...VORSCH, m. (-en), boomkikvorsch
(hyla arborea) ; ...WERK, o. boomloof, de takken
van een boom met het gebladerte (in deze beteekenis
weinig of niet gebruikelijk); (bouwk.) lofwerk.
LOOFWERKEN, (w. g.) lofwerk maken.
LOOFWORM, m. (-en), rups.
1. LOOG, v. oplossing van scherpzotite of bijtende alcali in water; grondstof bij de zeepbereiding;
het linnen in de loog zetten, om te bleeken; (fig.)
iem. uit de loog borstelen, iem. in een nieuw pak
(kleerera) steken; -- (Zuidn.) slechte drank,
inz. slechte koffie; — wijnsteenwater (waarin het
zilver wordt wit gekookt); — (boekdr.) zeker chemisch water (ook wel potasch en zeep, in regenwater
gekookt) om de afgedrukte vormen van de overgebleven inktdeelen te zuiveren.
2. LOOG, v. (zeew.) stukken hout, die volgens
't beloop van het schip moeten gebogen worden
en door bevochtiging en branding kromtrekken.
LOOGACHTIG, bn. (-er, -st), naar loog zweemende.
LOOGASCH, v. asch, waaruit de loog moet getrokken worden; ...BAD, o. (-en), (geneesk.) een
bad in, van loogwater; ...BAK, m. (-ken), (boekdr.)
bak, waarin men den zak met asch zet, waaruit
men de loog wil trekken; ...DOES, m. (-en), doek,
waarmede de loogasch op het te loogen linnen
gelegd wordt; zak met asch, waaruit door water
de loog zal getrokken worden.
LOOGEN, (loogde, heeft geloogd), in de loog
zetten (linnen enz.; katoen, vlas en hennep). LOOGING, v. (-en), het loogen.
LOOGER, m. (-s), die loogt.
LOOGKRUID, o. eene plant, tot de ganzevoetachtigen behoorende, waarvan vroeger in sommige aan zee gelegen landen de ruwe of zoogenaamde
barilla-soda bereid werd; gemeen loopkruid, eene
plant, welke vooral in onze zeeduinen aangetroffen wordt (salsola kali).
LOOGKRUIDPLANTEN, v. mv. planten, welker
bloemdek dubbel schijnt te zijn en waartoe ook
het Engelsch-gras behoort, dat vaak de boorden
onzer tuinperken omzoomt.
LOOGKUIP, v. (-en), kuip met loog; ...SCHEPPER, m. (-s), (zeepz.) koperen schepper om den
ketel met loog te vullen; ...WATER. o. loog;
...ZOUT, o. (-en), (scheik.) gemeenschappelijke
naam voor potassa, soda en ammonia, welke zeer
gemakkelijk in water oplosbaar zijn en een loogachtigen smaak hebben; plantaardig loogzout,
potasch; delfstoffelijk loogzout, soda; vluchtig loogzout, ammonia.
LOOGZOUTACHTIG, bn. (-er, -st), op loogzout
gelijkende; ...ZOUTIG, bn. loogzout bevattende.
LOOGZOUTMETER, m. (-s), werktuig ter bepaling van de hoeveelheid loogzout in potasch
of soda.
LOOI, v. fijngemalen eikenbast of run, waarmede men leder bereidt.
LOOIAFVAL, m. run die reeds als looistof dienst
gedaan heeft : looialval strooien op een rozenpark.
LOOIEN, (looide, heeft gelooid), met looistoffen
uit dierenhuiden leder bereiden.
LOOIER, m. (-s), die looit, leerlooier; -- lederbok
(prionus coriarius), een groote kever, tot 40 mM.
lang.
LOOIERIJ, v. bedrijf van den looier; --, (-en),
werkplaats van den looier.
LOOIERSBOOM, m. (-en), een boom, welks
schors soms de kinabast vervangt; ook een boom
in Zuid-Europa, welks bladeren, bessen, loten,
wortels en bast tot looi- en verfstof en tot bereiding
van 't corduaan dienen, ook sumak- of smakstruik
geheeten (rhus coriaria); ...KALK, v. die de looier
gebruikt om de haren van de huiden los te maken;
...KUIP, v. (-en), kuip waarin de huiden bereid
worden; ...MES. o. (-sen), schaafmes der looiers
om de huiden aan de vleeschzijde af te schrappen;
...SCHORS, v. eikenbast voor lederbereiding;
...STANG, v. (-en), (metaalw.) ijzeren stang waarin
het polijststaal wordt gestoken, ten einde eene zeer
sterke drukking te kunnen uitoefenen; ...STRUIK,
m. (-en), looiersboom, sumakstruik.
LOOIGAAR, bn. naar den eisch gelooid; ...KUIP,
v. (-en), looierskuip ; ...SCHORS, v. looiersschors.
LOOISEL, o. looistof.
LOOISTOF, v. stof die dient om te looien, zooals
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run, tannine, looizuur; —ZUUR, o. zekere -zelfstandigheid in den bast enz. van vele boomen en
planten, tannine.
LOOK, o. (plantk.) een plantengeslacht tot de
familie der lelieachtigen behoorende (allium), waarvan de volgende zes soorten in 't wild worden
aangetroffen : daslook; kraai- of wijngaardlook,
ook wel wild look, hondslook, boerenlook, wilde
knoflook en wilde uien geheeten; slangenlook; moeslook; gekield look; en snij-, gras- of bieslook. Tot
die soorten van look die wel gekweekt, maar niet
in het wild gevonden w orden, behooren o. a. de
prei, de gewone ui of ajuin, de knoflook en de sjalotten ; -- (Zuidn.) er is look in de meersch, er
is onraad.
LOOKACHTIG, bn. (-er, -st), als look, naar look
zweemende. .
LOOKBED, o. (-den), tuinbed, met look of uien
beplant; ...BOL,.m. (-len); ...PREI, v. prei (allium
porrum).
LOOKRAKET, v. (plantk.) eene soort van raket,
zie look-zonder-look.
LOOKSAUS, v. (-en), met look bereid; ...SMAAK,
m. smaak als van look; ...SOEP, v. (-en), soep
met look.
LOOK-ZONDER-LOOK, o. (plantk.) eene tweejarige, kruisbloemige plant (alliaria off einalis),
in zandige streken langs en tusschen hakhout
voorkomende, wier versche bladeren en zaden naar
knoflook rieken, ook berglook, knoflookkruid, lookraket en witte steenraket geheeten.
LOOM, bn. bw. (-er, -st), mat, stijf in de beweging, traag, langzaam : ik ben zoo loom in mijne
beenen, door al mijn leden; met loome schreden
gaan; loom opzien; zich loom bewegen.
LOOMELIJK, bw. (w. g.) loom.
LOOMHEID, LOOMIGHEID, v. stramheid, matheld; traagheid.
LOOMIG, bn. bw. (-er, -st), loom.
LOON, o. (-en), vergelding (zoowel ten goede,
als ten kwade) : loon naar werk, vergelding (of
betaling) in overeenstemming met den arbeid
(de handeling); — dat is zijn verdiende loon, hij .
krijgt wat hem toekomt; — (spr.) ondank is 's werelds loon, overal in de wereld ondervindt men
ondank; -- betaling voor verrichten dienst, de
vooraf bedongen som waarvoor iem. lichamelijker
of geestelijken arbeid verricht : loon trekken, genieten; werken voor een karig loon; iem. zijn loon
onthouden ; -- (spr.) de arbeider is zijn loon waardig..
LOONTJE, o. (-s) : boontje komt om zijn loontje,
het kwaad loont zijn meester.
LOONACTIE, v. actie of beweging ten einde
hooger loon te verkrijgen; ...ARBEID, m. arbeid
voor loon; ...BEDERVER, m. (-s), iem. die voor
minder geld dan anderen dit gewoonlijk doen
arbeidt, die de markt bederft; ...BEWEGING, v.
(-en), beweging om hooger loon; ...BRIEFJE, o.
(-s), waarop het loon van den arbeider staat opgeteekend; ...DIENAAR, m. (-s, ...naren), die voor
loon dient; ...DIENST, m. (-en), dienst voor loon.
LOONEN, (loonde, heeft geloond), vergelden,
beloonen, betalen : iem. met ondank loonen; God
loone het u !; — dat loont de moeite niet, is de moeite
niet waard; — die wijn loont wel, is het geld wel
waard dat men er voor betaald heeft. LOONING,
v. het loonen; (mv. -en) belooning.
LOONER, m. (-s), vergelder.
LOONGARVEN, v. mv. (Zuidra.) loonkoren;
...HEER, m. (-en), heer die de arbeiders betaalt.
LOONKIEZER, m. (-s). iem. die kiezer is, wijl
hij Bene zekere som of meer per jaar als loon verdient : loonkiezers moeten zich ieder jaar tusschen
1 en 15 Febr..opnieuw aangeven.
LOONKOREN, o. koren, dat aan de maaiers
enz. in plaats van geld in betaling gegeven wordt;
...SCHOOVEN, v. mv. loonkoren.
LOONSLAAF, in. (...slaven), in sommige kringen
gebruikt voor : arbeider, handwerksman.
LOONSTANDAARD, m. het gewone, vaststaandebedrag van het loon : den loonstandaard opvoeren,
meer loon geven. •
LOONSTELSEL, o. (-s), dienstverhouding waarbij
de een zijn diensten of krachten tegen loon ten bate
van anderen aanwendt.
LOONSTRIJD, m. economische strijd tusschen
werkgevers en werknemers om de vaststelling van
het loon.
LOONSTER, v. (-s), beloonster.
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LOONSVERHOOGING, v. (-en), verhooging van
loon : om loonsverhooging vragen.
LOONTREKKEND, bn. bezoldigd : een loontrekkend dienaar.
LOONTREKKER, m. (-s), ...TREKSTER, v.

(-s), man of vrouw , die arbeid verricht, voor loon.
LOONZAGERIJ, v. (-en), houtzaagmolen waar
tegen zeker loon hout voor anderen gezaagd wordt.
1. LOOP, m. het loopen; wijze van loopen of
gaan, gang, tred : hij heeft een zonderlingen loop; —
het afleggen te voet van zekeren afstand : wij
hebben een goeden loop gedaan, eene flinke wandeling;
— zijn loop nemen, ijlings heenloopen; — te gauw
zijn loop nemen (of halen), te vroeg of te onpas
ets beginnen en daardoor niet slagen: — het op
een loop (ook : het op een loopen) zetten, of op den
loop gaan, het hazenpad kiezen, zich snel verwijderen; — de paarden gingen op den loop, aan het
hollen; — zijn verstand is op den loop, hij denkt
niet na, doet dwaze dingen; — op den loop zijn,
niet thuis, uit zijn, wandelen, boodschappen verrichten, enz.; (Zuidn. ook) op zwier zijn; — deze
opera heeft veel loop, lokt veel toeschouwers; —
deze predikant heeft nu eenmaal den loop, bij hem
komen de menschen bij voorkeur ter kérk; — ik
ben in mijn loop gestuit, in mijn voornemen verhinderd; -- in den loop blijven, verloren gaan
onder de menigte, niet gedaan worden : door de
drukte is dit werk in den loop gebleven; iets in den
loop laten, iets verliezen, van iets afzien, iets niet
voortzetten; — aan zijn gedachten den vrijen loop
laten, zijn verbeeldingskracht laten werken; —
van levenlooze dingen die zich bewegen : de loop
van het bloed; de loop eener rivier; — van hemellichamen : de loop der zon, der maan; — (fig.) in
den loop van den dag, op eenig uur van den dag;
de loop des tijds; de loop des levens; de loop der
jaren; de loop der zaken; de loop der natuur; —
dat is 's werelds loop, zoo gaat het in de wereld; —

het terugspringen van een losbrandend kalion; —
buikloop, sterke stoelgang, diarrhee; (inz.) roodeloop.
2. LOOP, m, het een eind ver loopen, afstand,
nz. geringe afstand: van hier tot de markt is het
maar een loop; zie LOOPJE.
3. LOOP, m. (-en), dat deel van een vuurwapen,
waarin de lading gebracht en ontstoken wordt :

de loop van een geweer, een kanon, een revolver;
de holle of ledige ruimte van den loop wordt de ziel,
en het achterste gedeelte daarvan, dat de lading opneemt, de kamer geheeten; — getrokken loop, met

spiraalvormige groeven aan de binnenzijde, waardoor de kogel eene borende beweging krijgt; —
gladde loop, waar de binnenzijde glad is; — loop
van buskruit in eene mijn; — band of lint van 't
lintmakersgetouw of den schuifstoel; — (muz.) eene
loopende figuur, eene volgreeks van op- of afgaande
snelle noten, diatonisch of chromatisch : tertsenloopen, sexten-loopen, octaven-loopen; accoordenloopen.
4. LOOP, LOPE, v. (lopen), (oudt.) zekere maat :
eene loop korens, eene loop zouts, eene loop appelen
enz.; — eene loop lands, eigenlijk eene loopzaadof een lopenzaad lands, d. i. 50 roeden : een stuk

lands, dat met eene loop of lope zaad bezaaid
kan worden.
LOOPACHTIG, bn. (-er, -st), veel van loopen
houdende : zij is loopachtig.
LOOPAS, v. (-sen), drijfas eener locomotief :
de achteras met drie assen is de loopas.
LOOPBAAN, v. (...banen), baan voor wedloopen; — loopkring eener planeet; — zeker houten
toestel, waarin kinderen leeren loopen; — (fig.)
levensloop, werkkring, levensstand, beroep ; het
waarnemen eener betrekking in de maatschappij :
zijne loopbaan beginnen; de loopbaan van een schrijver.
LOOPBEEN, o. (-deren), lang pijpbeen der vogels,

ontstaan uit de vergroeiing van een deel van den
voetwortel en een deel van den middelvoet.
LOOPBODE, m. (-n), (w. g.) voetbode; ...BRIEF,
m. (...brieven); ...BRUG, v. (-gen), voetbrug,
brug voor voetgangers. — (mil.) eene brug van
ruw hout of afbraak, die over wateren of diepten
van geringe breedte geworpen wordt en wier
eenvoudige samenstelling binnen het bereik van
elken soldaat valt; plank met leuning om aan boord
of van boord te gaan.
LOOPEN, (liep, heeft en is geloopen), zich met
zekere snelheid te voet voortbewegen, (ook zonder
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het bijbegrip van snelheid) gaan, (van menschen
en dieren) : hij liep naar den dokter, ging ijlings,
den dokter halen; — loop naar de pomp, eene verwensching; — hij liep wat hij kon; vlug, uit al zijn
macht loopen; hij heeft den heelen dag te loopen
en te draven; — gaan loopen, vluchten; — iem.
laten loopgin, hem noodzaken snel te loopen; (ook)

hem laten ontsnappen; (ook) hem links laten
liggen, zich niet meer met hem bemoeien; — zich
het vuur uit de sloffen loopgin ; zich zeer beijveren: —
dit paard loopt harder dan het andere; dit kind leert
pas loopen; de koeien loopen in de wei; — al
willen loopera en nog niet kunnen gaan, iets aanvangen, waartoe men niet in staat is; — loopen
nelijk eene hen die een ei moet leggen of die haar
ei niet kan kwijtraken, beteuterd, verlegen heen
en weer loopen ; — voor iem. de zolen van zijn
schoenen loopen, hem gaarne willen helpen. diensten bewijzen ; — op stelten loopen; hij loopt
op zijne kousen, — hij is komen loopen, in tegenstelling met rijden, varen enz.; — 't is nu mooi
weer om te loopen, te wandelen; — hij loopt in
de koffiehuizen, bezoekt die druk; — iem. voor gek
laten loopen, zie gek; —
hij loopt als een postpaard, zeer snel; — storm
loopen, bestormen; — men loopt storm om die betrekking, er zijn heel veel liefhebbers voor; —
het loopt daar storm, zeer druk; — iem. tegen het
lijf loopen, iem. toevallig ontmoeten; (ook) iem.
ontmoeten en hem niet kunnen ontwijken; —
hij loopt in zijn verderf ; gaat zijn ondergang te
gemoet; — met het hoofd tegen den muur loopen,
vergeefsche moeite doen; — laat hem maar loopen,
laat hem maar begaan, hij is slim genoeg; — op
de klap loopen, zie KLAPLOOPER; — (gew.)
achter het land loopen, zich wegens misdaden enz.
moeten verbergen; — (gew.) achter de haag loopen,,
heimelijk de school verzuimen; — achter de koeien
loopen, de koeien drijven of hoeden; — (gew.)
achter een meisje loopen, trachten met haar verkeering aan te knoopen; — iem. achterna loopen,
hem vervolgen; — op iem. loopen, iem. trachten
te ontmoeten of te vangen; — hij loopt op d I t
meisje, tracht met haar verkeering aan te knoopen;
— achter eene zaak loopen, haar behartigen, er de

noodige zorg aan wijden ; (Zuidn.) ook haar
trachten te bekomen : achter eene betrekking
loopen; — bij iem. loopen, geregeld iem. bezoeken ; — bij den weg loopen, niet thuis zijn ;
— hij zal er wel mez door loopen, men zal:
hem niet bemerken; — voor iem. door het vuur
of door de hel loopen, alles voor iem. doen; — door
dik en dun loopen, (eig.) bij morsige straten de
plassen enz. niet vermijden, (fig.) onbesuisd voortgaan, voortspreken, voortarbeiden• — hij is er
los overheen geloopen, heeft er slechts vluchtig
zijne aandacht aan gewijd; — hij is er in geloopen ,
in de val geloopen, beetgenomen, bedrogen; —
hij loopt er tegen aan, komt bedrogen uit, (ook)
hij zal beboet, gestraft worden; — hij loopt er
hoog mee, hij heeft er veel mee op, hij beveelt
het sterk aan; — hij liep daar te veel in 't oog, ieder
een kende hem daar te goed; — met iets te koop
loopen; zie KOOP; — met een meisje loopen, vrijen;
zij loopen met elkander, zij vrijen met elkaar; —
iem. in den weg loopen, voor hem eene belemmering zijn ; — op zijn laatste beenen loopen,
niet lang meer te leven hebben; (ook) het ergens
niet lang meer uithouden; — in zijn laatste schoenen loopen, doodziek zijn ; — (van vrouwen en
meisjes) langs de straat drillen : meisjes die veel
loopen, blijven niet lang deugdzaam; -- (Zuidn.)
(van wonden) dragen, etteren; —
(van levenlooze zaken of van begrippen) zich
voortbewegen, gaan, varen, rijden, stroomen enz. :
het schip loopt van stapel, wordt te water gelaten;
deze boot loopt snel; De Rijn loopt door Zwitserland,
Duitschland en Nederland; er loopen dagelijks tien
treinen; het horloge loopt te snel, te langzaam; — de
wind is naar het westen geloopen, is naar het westen
gedraaid; — het jaar loopt ten einde, is spoedig voorbij
— het loopt op het einde, van een zieke, die spoedig
zal sterven; — (fig.) de fabriek loopt, de machines
zijn in werking; — de heipalen loopen, wanneer ze

bij het heien uit de richting gaan; — (van vloeistoffen) vloeien : het water loopt door de goot; het
bloed loopt uit de wonde; de wijn liep uit het vat;
het zweet liep hem langs het gezicht; — door een
doek loopen, doorzijgen; — (spr.) het water loopt
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teltijd naar de zee, wie veel geld heeft wordt gewoonlijk door de fortuin begunstigd; — bij overdracht
ook van dat waardoor, waaruit of waarin iets
loop t : de goot loopt; het vat, de kraan loopt niet
meer; -- hare oogen loopen, tranen; mijne schoenen
loopen vol water; — (kooph. )! deze wissel heeft nog
twaalf dagen te loopen, is over twaalf dagen vervallen; — zich verspreiden : het gerucht loopt, dat
hij verdronken is; er loopt een gerucht; —
de zaak loopt goed, het gaat naar wensch; —
de zaak loopt vreemd, neemt eene vreemde wending; — te niet loopen, mislukken, (ook) ten einde
loopen; — het is hem tegen geloopen, hij is niet
gelukkig geweest; — te hoog loopen, onbegrijpelijk
voor iem. zijn, (ook) te hoog in prijs zijn; — dat
loopt nogal in de papieren, dat is nogal kostbaar; —
de twist liep hoog, werd hevig; — de boel loopt in
het riet, in de war, in het honderd, neemt eene slechte
wending, het gaat slecht, het staat er slecht bij; —
het loopt naar drieën, het is weldra drie uur; —
hij loopt naar de vijftig, zal weldra vijftig jaar
oud zijn; — het loopt er met hem door, zijn verstandsvermogen is geschokt; — laat dit maar loopen,
bemoei u er maar niet verder mee; — er loopt wel
een leugentje onder, niet alles is waar; — er loopt wat
van St. Anna onder, de zaak is niet geheel zuiver;
— er zijn vele kosten op geloopen, het heeft veel
geld gekost; —
zich uitstrekken, gelegen zijn : dit gebergte loopt
van het oosten naar het westen; deze laan loopt dwars
door het bosch; deze weg loopt naar Haarlem, geleidt,
voert; door dit hout (of marmer) loopen schoone
aderen, het is fraai geaderd; —
door loopen in zekeren toestand brengen of
komen : hij loopt zijne schoenen scheef; -- (gew.)
hij loopt een. besten schoen, heeft veel kans die
betrekking te krijgen; — hij loopt het kleed kaal; —
de stad plat loopen, haar in alle richtingen doorkruisen om iem. of iets te ontmoeten; -- de deur
bij iem. plat loopen, er elk oogenblik komen; —
iem. onder den voet loopen; zich moede, ziek, dood
loopen; de machine loopt warm; — (fig.) hij loopt
gauw warm, hij is spoedig boos; — zich in het zweet
loopen; —
zijn ten opzichte van het loopen of beloopen
deze schoenen loopen gemakkelijk, zijn gemakkelijk

om er mede te loopen; — deze weg loopt moeilijk,
is moeilijk te beloopen; — dit biljart loopt goed,
de ballen loopen er goed overheen. LOOPING, v.
(w. g.) het loopen, geloop.
LOOPACHTIG, bn. drilachtig, gaarne langs de
straat loopen.
LOOPEND, bn. in beweging : loopend water,
stroomend, vlietend; -- (spr.) het gerucht verspreidde
zich als een loopend vuur(tje), met de grootste snelheid; — een loopend vonnis, waarbij de delinquent
niet in preventieve hechtenis is; — (jag.) loopend
wild, viervoetig; — (scheepst.) loopend want, het
losse touw erk, in tegenstelling met staand want; —
(van tijd) het loopende jaar, de loopende maand;
de loopende week, het jaar, de maand, de week,
waarin wij zijn; — de loopende termijn, tijdvak
dat nog niet ten einde is; — (Zuidn.) de loopende
meter, de strekkende meter; — (fig.) loopend schrift,
vlug, schuin schrift, in tegenstelling met staand; —
de loopende prijs, de gewone prijs (van levensmiddelen enz.); — de loopende rekeningen afdoen,
allerhande kleine rekeningen; — loopende rente,
nog niet vervallen rente; -- de loopende zaken
afdoen; — loopende wind, die gedurig van richting verandert ; — (Zuidn.) loopende tering, vliegende tering; loopende oogen, tranende; — (Zuidn.)
loopende wonde, dragende wonde, die gedurig
ettert.
LOOPER, m. (-s), die loopt; die gaarne loopt :
hij is een ferme, een echte looper; — (Zuidn.)
meisje dat gaarne drilt ; — werkman die
telkens van baas verandert; — vluchteling; —
postbode; courantenombrenger; -- (Ind.) paardenjongen die op de achterplank van een rijtuig
staat en den koetsier behulpzaam m oet zijn in het
aandrijven der paarden; — zwerver, vagebond; —
(smed.) sleutel, die op vele sloten past, keizer,
slotopsteker; -- eene soort van horlogesleutel
met zes pijpjes, passe-partout; — (mol.) de draaiende
molensteen, welke over den legger heenloopt; —
(schild.) wrijfsteen; — ijzers of houten onder eene
slede, waarmee deze over den grond glijdt; —
soort van schaatsen waarmee men snel kan rijden;
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— (Z. A.) grove hagel waarmee men schiet; — raadsheer, pion (in het schaakspel); — dame buiten
spel (in het verkeerspel); — (zeew.) takeltouw; —
geleiblok; — zandlooper; — (jag.) achterpooten
van een haas; — lang en smal tapijt (in Bene gang,
op Bene trap enz.); — (gew.) een mooie looper,
jong varken, van drie tot zes maanden oud.
LOOPERIG, bn. (-er, -st), veel van uitgaan
houdende.
LOOPERIJ, v. het geloop.
LOOPERTJE, o. (-s), een kleine looper; mat.
hist.) boomkruipertje; gele loofvogel.
LOOPGANG, v. (-en), (zeew.) het bak- en stuurboordsgedeelte van het dek, waarmede men van
het voor- naar het achterschip gaat; ...GAT, o.
(-en), opening; (ook) iem. die gaarne veel loopt;
...GEWICHT, o. (-en), glijgewicht aan een weefgetouw ; ...GRAAF, v. (...graven), (vest.) ingravingen die de belegeraars maken om zich zooveel
mogelijk gedekt te kunnen bewegen; 4(zeew.) kruitloop om een brander aan te steken • ...GRAAFWERKER, m. (-s), sappeur, een krijgsman, die
met het maken der sappel enz. belast en met
Bene bijl gewapend is.
LOOPHOEN, o. (-ders), (nat. bist.) de kleinste
soort van vogels van 't hoendergeslacht in Australië (megapodidae); zij leggen hun eieren in groote
hoopen bladeren en andere plantenoverblijfselen,
waar deze door de rottingswarmte uitgebroed
worden.
LOOPHOK, o. (-ken), baby-box, waarbinnen
kleine kinderen leeren loopen; ...IJZER, o. (-s),
vuurhaak; (ook) licht hoefijzer voor loop - en rij paarden.
LOOP-IN-'T-LIJNTJE, m. (-s), jong matroos.
LOOPJE, o. (-s), kleine, korte loop : een loopje
nemen (alvorens over iets te springen); — een loopje
kruit, eenig kruit, in langwerpige of gekronkelde
richting op den grond gelegd en dan aangestoken; —
listige trek, streek; (fig.) kunstgreep : hij weet er
wel een loopje op; de loopjes kennen; — (spr.) een
loopje met iem. nemen, iem. voor den gek houden,
met hem spotten.
LOOPJONGEN, m. (-s), boodschapjongen; ...KABEL, m. (-s), kabel van een kabelspoorweg, waarlangs de wagens loopen; ...KAT, v. (-ten), katrol
waarover de werkketting van Bene kraan loopt;
...KETEN, v. (-s), (mol.) keten aan de windas van
een molen en dienende om den molen te keeren;
...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) Bene familie de r .
schildvleugelige insecten met lange pooten, waarmee zij snel kunnen loopen, en met krachtige kaken;
aardkevers (carabidae) ; ...KNECHT, m. (-5. -en),
boodschaplooper; ...KOERS, m. (-en), te volgen
weg; ...KRAAN, v. (...kranen), op rails verplaatsbare hefkraan : aangebracht is eene loopkraan met
een hefvermogen van 20000 KG.; LANTAREN,
v. (-s), (zeew.) handlantaren; ...LIJN, v. (-en),
(zeew.) loopende lijn.
LOOPMAAR, v. (...maren), ...MARE, v. (-n),
(veroud.) tijding die zich alom verspreidt; ...MAND,
v. (-en); ...MEISJE, o. (-s), meisje dat boodschappen doet; ...MOLEN; m. (-s), (spin.) loopende
spinmolen; ...PERK, o. (-en), loopbaan; ...PLAAT,
v. Bene metalen plaat, waarvan de geweerloopen
vervaardigd worden; ...PLAATS, v. (-en), plaats
van bijeenkomst voor de infanterie, schutterij;
alarmplaats; plaats voor het paardenvolk; loopbaan; ...PLANK, v. (-en), plank om er op te
loopen (b. v. over grond, die onder water staat,
over een kuil, of om van den wal op een schip
te komen); loopgang; ...PRIJS, m. (...prijzen),
(w. g.) loopende prijs; prijs voor een wedloop;
...RAIL, v. (-s), rails op Bene draaischijf; ...ROL,
v. (-len), rol waarover een ketting zonder eind loopt.
LOOPSCH, bn. ritsig (van dieren); gaarne uitgaande (inz. van meisjes). LOOPSCHHEID, v.
ritsigheid.
LOOPSCHEEN, v. (...schenen), scheen of richel
waarover Bene schuifdeur loopt.
LOOPSCHUIT, v. (-en), loopster; ...SLOT, o.
ij alleen door het omdraaien der
(-en), slot waarb
kruk de schoot bewogen wordt; ...SPIN, v. (-nen),
(nat. hist.) Bene spin die hare prooi al- loopende
bemachtigt; ...STAG, o. (-en), (scheepst.) looptouw.
LOOPSTER, v. (-s), zij die loopt; vrouw (meisje),
die (dat) veel van loopen houdt; manziek meisje.
LOOPSTOK, m. (-ken), deel van een haspel;
...STRIJD, m. (-en), wedloop; ...TIJD, m. (-en),
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tijd dat een wissel loopt; ...TOUW, o. (-en), (zeew.)
touw om op te klimmen, klimstag; ...VELD, o.
(-en), loopplaats; ...VLAK, o. (-ken), loopvlak
der rails, bovenoppervlakte der rails waarover de
wielen loopen; ...VOET, m. (-en), (nat. hist.)
voet die geschikt is om op te loopen, in tegenstelling met zwempoot enz.
LOOPVOGEL, m. (-s), (nat. hist.) eene orde der
vogels met kleine tot vliegen ongeschikte vleugels,
lange en krachtige tot loopen ingerichte pooten;
de beenderen zijn met merg gevuld : inz. struisvogel, casuaris en kiwi behooren tot de loopvogels
(cursores).
LOOPVUUR, o. (mil.) loopend vuur om mijnen
te doen springen of een vuurwerk te ontsteken;
...WAGEN, m. (-s), zeker houten stel op lage wielen,
waarin een kind leert loopen; ...ZAND, o. driftzand.
LOOR, v. te loor gaan, te niet, verloren gaan; zie
ook leur.
1. LOOS, v. (loozen), (zeew.) losse bocht in een
touw.
2. LOOS, bn. bw. (loozer, -t), behendig in 't kiezen der middelen om zijn doel te bereiken, listig,
geslepen : een booze kwant; - valsch, niet wezenlijk : een booze kreet; een loos alarm; een booze aanval;
eene booze deur; booze mouwen; - een booze bodem,
in eene brouwkuip b. v.; - (zeew.) alles wat men
waarloos aan boord heeft : booze stengen; boze zeilen;
ook wat men tot sparing van het bestaande bezigt :
booze kiel; booze voorsteven; - booze poorten, borden
waarmede men de geschutpoorten sluit, als het
geschut te boord staat; -- ledig : eene booze noot,
booze korenaren; - een loos nest, door een vogel
begonnen, maar niet voltooid.
3. LOOS, v. (loozen), (Zuidn.) long ; het op de
loozen hebben, zieke longen hebben.
LOOSAARD, m. (-s), (Zuidn.) listigheid.
LOOSELIJK, bw. (w. g.) listiglijk.
LOOSGEVEN, (gaf loos, heeft loosgegeven), een
touw loosgeven, vieren.
LOOSHEID, v. slimheid, sluwheid; -, (...heden),
slimme, sluwe daden.
LOOSPIJP, v. (-en), (scheepst.) afvoerbuis; (Zuidn.) long.
LOOT, v. (loten), twijg, kleine tak, boomscheut
deze boom heeft nieuwe loten gemaakt; (tuin.) aflegger, afzetsel; - (fig.) spruit, nakomeling : de waardige loot van een dapper geslacht; God zegende zijn
echt met tal van loten. LOOTJE, o. (-s), kleine twijg.
LOOVER, o. loof der boomen. Zie LOOF, met de
samenstellingen.
LOOVERDAK, o. (-en), bladerdak.
LOOVERHAMER, m. (-s), hamer, behoorende
bij de loovertas.
LOOVERHUT, v. (-ten), loofhut.
LOOVERS, o. mv. Zie LOOVERWERK.
LOOVERTAS, v. (-sen), (metaalw.) aanbeeldje,
waarop de looverringetjes worden platgeslagen.
LOOVERTJE, o. (-s), blaadje van geslagen goud
of zilver, klatergoud.
LOOVERWERK, o. (metaalw.) ronde roos-, bladof stervormige plaatjes welke uit goud- en zilverfoelie worden vervaardigd (bladloovers) ; -- cirkelronde schijfjes met een gat in 't midden welke uit
platgeslagen draadringetjes worden vervaardigd
(draadloovers).
LOOZEN, (loosde, heeft geloosd), zich van iem.
ontdoen, laten loopen : gelukkig heb ik hem kunnen
loosen, ben ik hem kwijt; - een pakje loosen, in de
kraam komen (inz. van ongehuwden); iem. loosen,
wegzenden - zuchten loozen, zuchten slaken,
zuchten; - die rivieren loosen in de Oostzee, monden uit; - water loosen, laten wegloopen; - zijn
water loosen, wateren, urineeren. LOOZING, v.
(-en), het loozen.
LOOZINGSSLUIS, v. (...zen), uitwateringssluis.
LOQUACITEIT, v. welbespraaktheid; praatzucht.
LOR, v. (-ren), vod, oude lap : lorren opkoopen,
lorren en beenen; - geen lor, niets: hij weet er geen
lor van; het kan mij geen lor schelen, totaal niets;
dat is geen lor waard; - (fig.) prul, leur, beuzeling:
een lor van een boek; ik kan met zulke lorren mij niet
bezighouden; -- (fig.) deugniet; feeks. LORRETJE,
o. (-s).
LORD (Eng.), m. (-s), edelman; de lords of het
huis der lords, het Hoogerhuis van het Britsche
parlement.
LORDER, m. (-s), LORSTER, v. (-s), (Zuidn.)
smokkelaar, smokkelaarster.
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LORDING, v. (-s), (zeew.) geteerd touw, dat
om de kabels enz. gewonden wordt; driedraadsch
geteerd garen.
LORD-LUITENANT, m. (-s), titel van den onderkoning van Ierland.
LORD-MAYOR, (Eng.) m. (-s), eerste overheidspersoon, burgemeester in de groote steden van
Groot-Britannië, inz. van Londen, York en Dublin.
LORDSCHAP, o. waardigheid van lord ; Uwe
lordschap, zijne lordschap (titel).
LOREJAS, m. (-sen), (Zuidn.) deugniet, schelm.
LOREJASSEN, (lorejaste, heeft gelorejast),
(Zuidn.) iem. listig bedriegen.
LORGNEEREN, (lorgneerde, heeft gelorgneerd),
met een lorgnet begluren; bekijken.
LORGNET, o. (-ten), bril met Bene veerende
brug die op den neus vastknijpt, knijpbril. LORGNETJE, o. (-s).
LORGNETTEEREN, (lorgnetteerde, heeft gelorgnetteerd), lorgneeren.
LORGNON, o. (-s), oogglas voor één oog, monocle.
LORI, m. (-'s), sierlijk geslacht van maki's in
Voor- en Achter Indië en Insulinde, ook wel „luie
apen" genoemd; - de slanke lori (stenops gracilis)
heeft de grootte en kleur van 't eekhorentje; ook
een prachtige driekleurige papegaai in Australië
en op de Indische eilanden (psittacus lori).
LORK, m. (-en). LORKEBOOM, m. (-en), lariks.
LORKENHARS, v. o. Venetiaansche terpentijn;
...HOUT, o. het hout van den lorkeboom; ...LAAN,
v. (...lanen), laan van lorkeboomen; ...TERPENTIJN, v. lorkenhars; ...ZWAM, v. eene zwamsoort op de stammen van lorkeboomen (polyporus
officinalis ).
LORRE, v. naam, waarmede men de papegaaien
aanspreekt. LORRETJE, o. (-s); (spr.) hij is van
lorretje (in zijne hersens) gepikt, hij is onnoozel.
LORREGOED, o. prullegoed.
LORREKRAAM, v. (...kramen), kraam met
allerlei lorren, rommelkraam.
LORREN, (lorde, heeft gelord), bedriegen; ontfutselen; smokkelen.
LORRENBOEL, m. prullenboel; ...BOER, m.
(-en), lorrenkoop.
LORRENDRAAIEN, (lorrendraaide, heeft gelorrendraaid), sluikhandel drijven; met draaierijen
omgaan; misleiden, bedriegen.
LORRENDRAAIER, m. (-s), smokkelaar, schipper van een smokkelvaartuig; schip, voor den sluikhandel gebezigd; (mil.) soldaat, die bij de monstering
verschijnt, doch niet in dienst staat; (fig.) bedrieger, misleider.
LORRENDRAAIERIJ, v. (-en), smokkelhandel;
(fig.) bedriegerij.
LORRENDRAAISTER, v. (-s), bedriegster.
LORRENKIST, ...MAND, v. (-en), vodden-,
lappenkist of -mand; ...KOOP, m. (-en), handelaar,
koopman in lorren en beenen; ...VROUW, v. (-en),
die oude lappen enz. koopt.
LORREWERK, o. knoeiwerk.
LORRIE, v. (-s), laag en vlak dienstwagentje
op spoorwegen voor het vervoer van zware voorwerpen; zij wordt al duwende of met eene hefboomstang voortbewogen; -- inhoudsmaat voor 200
centenaar steenkolen.
LORRIG, bn. (-er, -st), prullig, voddig, nietswaardig : lorrig goed; - (gemeenz.) voor een lorrige
honderd gulden kun je het krijgen.
LORS, v. (-en), slordige, achtelooze vrouw.
LORSEN, (lorste, heeft gelorst), (w. g.) verwaarloozen : borgen, op krediet koopera; (fig.) bedriegen.
LORSING, v. bedriegerij.
LORUM, v. (gemeenz.) in de lorum zijn, in opgewonden toestand, in feestroes; (ook) aan den zwier
zijn; (ook) in moeilijke omstandigheden; (ook) in
een toestand van onverschilligheid; (ook) in de war,
versufd verbijsterd.
1. LOS, m. (-sen), lynx, een der grootste in Europa
te huis behoorende roofdieren van het kattengeslacht (fells lynx).
2. LOS, bn. bw. (-ser, -t), niet vast, beweeglijk
(ofschoon aan iets anders verbonden) : die knoop
zit los; een los touw; losse tanden; losse haren; het
hoefijzer zit los; in den muur is een steen los; iets
los inpakken, niet stevig; - die schroef is los, niet
vast aangedraaid; - (spr.) alles weer op losse
schroeven zetten, all es weer onzeker maken; - hij
steelt alles wat los en vast is, alles wat hij maar
krijgen kan; - er is een steek aan los, het is niet
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richtig, niet in den haak; (ook gemeenz.) (van eene
vrouw of meisje gezegd) zij is niet eerbaar, niet
kuisch; niet gebonden : de hond is los; een paard dat
los loopt; de gevangene is los; - (zeew.) los overal !
alle touwen loslaten !; -- los ! tot den hond die
apporteert; - (fig.) de duivel is los, alles is in rep en
roer; - niet samenhangend: losse stukken, stukken
uit de werken van verschillende schrijvers; - losse
gedachten, invallende gedachten, aphorismen; een losse spijker, die niet ergens ingeslagen is; losse goederen, roerende goederen; - een geweer
laden met los kruit, alleen, bloot met kruit, niet
aangestampt met een kogel; - losse patronen,
zonder kogel; - los geld, klein geld, gereed geld; ontslagen, ontheven (van); niet verslaafd, niet
verbonden : los van de wereld zijn, vrij rijn van alle
gehechtheid aan wereldsche zaken; - los van alle
vooroordeelen, onbevooroordeeld; - ik ben er geheel
los van, ik geef er niet meer om, ik hecht er niet
meer aan; - hij is erg los van zijne vrouw, geeft
niet meer om haar; - hij is niet geheel los van haar,
kan haar nog niet vergeten, bemint haar nog; niet dicht, niet stevig, niet compact : los brood;
losse turf; losse tuinaarde; een los weefsel; - onzeker,
ongestadig: los weer, veranderlijk; eene losse lucht; een losse slaap, waaruit men licht ontwaakt; los
slapen; - de veronderstelling rust op losse gronden;
een los gerucht; - ongedwongen, niet stijf, gemakkelijk : eene losse houding; met losse trekken geschetst; een losse stijl; - (ook in minder gunstigen
zin) al te vrij, luchthartig, lichtvaardig, lichtzinnig:
hij is wel wat los in den mond, spreekt wel wat
vrij; ergens los over denken, spreken; ergens losjes
overheen loopen; een losse klant; een los leven leiden,
los leven; - (spr.) er op los schreeuwen, werken,
dansen enz., hevig, ijverig, hartstochtelijk enz.
LOSANGE, v. (-s), (wapenk.) ruit : schuine
vierhoek, die gewoonlijk op een der scherpe hoeken
staat; de vorm van de losange wordt in het algemeen voor wapenschilden van getrouwde vrouwen,
weduwen en jonkvrouwen gebruikt; de eersten
voeren het wapen echter ook wel in ovaal.
LOSBAAR, bn. gelost kunnende worden; eene
losbare rente, die afgelost kan worden, afkoopbaar is.
LOSBAK, m. (-ken), groote bak om iets in te
lossen.
LOSBAKEREN, (bakerde los, heeft losgebakerd),
de doeken enz., waarin een kind gewikkeld is, los
maken.
LOSBANDIG, bn. bw. (-er, -st), LOSBANDIGLIJK, bw. ongeregeld, ongebonden : een losbandig
leven leiden; een losbandig mensch. LOSBANDIGHEID, v. (...heden), ongeregeldheid, loszinnige
daad.
LOSBARSTEN, ...BERSTEN, (barstte, borst los,
s losgebarsten, losgeborsten), barstende losgaan
de naad van uw japon is losgebarsten; - plotseling
en met hevigheid losbreken, uitbarsten : de bom
is losgebarsten; een hevig onweder barstte los; hij
kon zich niet langer bedwingen en barstte woedend
los. LOSBARSTING, v. (-en), het losbarsten : de
losbarsting van het geschut.
LOSBEITELEN, (beitelde los, heeft losgebeiteld),
met een beitel losmaken.
LOSBETTEN, (bette los, heeft losgebet), bettende
losmaken.
LOSBEUKEN, (beukte los, heeft losgebeukt),
door beuken losmaken.
1. LOSBIJTEN, (beet los, heeft losgebeten), met
de tanden losmaken, afbijten : de hond heeft het
touw, waaraan hij vastlag, losgebeten; - door een
bijtend vocht openen : eene wond losbijten; - door
een bijtend vocht losmaken, wegbijten.
2. LOSBIJTEN, (bate los,'heeft losgebijt), het aan
de schepen gevroren ijs loshakken.
LOSBINDEN, (bond los, heeft losgebonden), wat
gebonden is losmaken : een takkenbos, eene schoof
losbinden; den hond losbinden, van het touw, den
ketting losmaken. LOSBINDING, v. het losbinden.
LOSBLADIG, bn. (plantk.) met losse, onderling
niet samenhangende bladeren : losbladige kelk,
bloemkroon. .
LOSBLAZEN, (blies.los, heeft losgeblazen), blazende losmaken, door blazen vaneenscheiden.
LOSBOL, m. (-len), loszinnig mensch, zwierbol,
doordraaier. LOSBOLLETJE, o. (-s).
LOSBOLLERIJ, v. (-en), loszinnigheid, ongebondenheid.

LOSHEID.

LOSBOREN, (boorde los, heeft losgeboord),
borende losmaken of openen.
LOSBRANDEN, (brandde los, heeft en is losgebrand), brandende afscheiden of openen; - afschieten : een kanon losbranden; - brandende zich
afscheiden, brandende zich openen; - afgeschoten
worden : het geschut brandde los. LOSBRANDING.
v. (-en).
LOSBREKEN, (brak los, heeft en is losgebroken),
brekende of met een breekwerktuig losmaken of
afscheiden : planken losbreken, door het uithalen
der spijkers, waarmee ze aan eenig voorwerp zijn
vastgehecht; --- zich door breken losmaken of bevrijden, zich met geweld bevrijden, uitbreken : de
hond is losgebroken; de dieven zijn weer losgebroken,
uit de gevangenis; - door breken losgaan : het
touw brak los; - losbarsten, uitbarsten : een hevig
onweder brak los; - uitbarsten in toorn, opvliegen :
hij had zich lang bedwongen, maar eindelijk brak
hij los. LOSBREKING, v. (-en), het losbreken.
LOSCEDEL, v. (-s), ...CEEL, v. (-en), bewijs van
vergunning om te lossen (een schip); ...DAG, m.
(-en), dag, waarop men de schepen lost.
LOSDOEN, (deed los, heeft losgedaan), losmaken :
wilt ge dit eens even losdoen I
LOSDONDEREN, (donderde los, is losgedonderd),
met geweld losbarsten : het schot donderde los; hij
donderde al vloekend op mij los.
LOSDOOIEN, (dooide los, is losgedooid), door
den dooi losgaan.
LOSDOUWEN, (douwde los, heeft losgedouwd),
losduwen.
LOSDRAAIEN, (draaide los, heeft en is losgedraaid), het gedraaide loswikkelen : een touw losdraaien; opendraaien, losmaken : de kraan van een
vat losdraaien; - eene schroef losdraaien, minder
vast draaien; - draaiende losgaan. LOSDRAAIING, v. (-en), het losdraaien.
LOSDRUKKEN, (drukte los, heeft losgedrukt),
door drukken losmaken of openen : het slot losdrukken; afdrukken : een geweer losdrukken. LOSDRUKKING, v. het losdrukken.
LOS-EN LAADBEDRIJF, o. het lossen en laden
(inz. in eene handelshaven).
LOSGAAN, (ging los, is losgegaan), los worden,
den samenhang met iets verliezen, niet langer vast
blijven : het behangsel gaat daar los; de voering is
losgegaan; de knoop, het lint gaat los; uw kouseband
is losgegaan; - het ijs gaat los, begint te breken;
de rivier gaat los, begint te kruien; - (w. g.) opengaan : de rozen gaan los; - afgaan : het pistool,
het geweer ging los; - (fig.) op iem. losgaan, iem.
aanvallen; dat gaat er op los !, dat zal een grap worden; (ook) zij zullen zich te goed doen; - er frisch
op losgaan, met ijver aan iets beginnen.
LOSGELD, o. (-en), afkoop-, vrijkoopgeld, losprijs.
LOSGERAKEN, (geraakte los, is losgeraakt),
losraken.
LOSGESPEN, (gespte los, heeft losgegespt), het
gegespte losmaken : een riem losgespen.
LOSGIETEN, (goot los, heeft losgegoten), door
gieten losmaken : het ijs met warm water losgieten.
LOSGOOIEN, (gooide los, heeft losgegooid), losmaken : gooi los de touwen !
LOSGRAVEN, (groef los, heeft losgegraven), door
graven losmaken : de wortels van een boom losgraven;
een paal die in den grond staat losgraven.
LOSGRENDELEN, (grendelde los, heeft losgegrendeld), den grendel afschuiven : de deur losgrendelen.
LOSHAKEN, (haakte los, heeft losgehaakt), van
den haak afnemen; het gehaakte losmaken : den
mantel loshaken. LOSHAKING, v. het loshaken.
LOSHAKER, m. (-s), afhaakijzer.
LOSHAKKEN, (hakte los , heeft losgehakt), door
hakken losmaken : den grond om een boom loshakken; het ijs in de slooten loshakken; - op iem. loshakken, hem met het zwaard aanvallen en er wild
op losslaan.
LOSHALEN, (haalde los, heeft losgehaald), lostrekken.
LOSHAMEREN, (hamerde los, heeft losgehamerd)
met den hamer losslaan.
LOSHANGEN, (hing los, heeft losgehangen), vrij
hangen, niet wel samenhangen, loszitten : het touw
hangt los; het hoefijzer `hangt los; eene vrouw wier
haren loshingen.
LOSHARKEN, (hackte los, heeft losgeharkt),
met de hark losmaken : den grond losharken.
LOSHEID, v. toestand van hetgeen los is : de
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losheid van een weefsel; =- (fig.) veranderlijkheid
de losheid van het weer; -- ongedwongenheid, losse
zwier : hij doet alles met eene zekere losheid, die
dadelijk voor hem inneemt; - onbedachtzaamheid,
losbandigheid : hij is van de losheid zijner jeugd
teruggekomen.

LOSHELPEN, (hielp los, heeft losgeholpen), iem.
helpen om zich van iets los te maken.
LOSHOESTEN, (hoestte los, heeft losgehoest),
hoestende losmaken : 'het slijm loshoesten.
LOSHOOFD, m. en v. (-en). Zie LOSBOL.
LOSHOOFDIG, bn. bw. (-er, -st), lichtzinnig.
LOSHOOFDIGHEID, v.
LOSHOUWEN, (hieuw los, heeft losgehouwen),
loshakken.
LOSJES, bw. da . zit losjes aan elkaar, is niet
hecht verbonden; - zich losjes kleeden, luchtig; hij zei het zoo losjes weg, zonder er bij na te denken; - vluchtig, zonder veel nadenken : er losjes
overheen loopen.

LOSKERVEN, (korf los, heeft losgekorven), door
kerven losmaken (zekere deelen, die een ander
deel, eene wond b. v. beknellen).
LOSKLINKEN, (klonk los, heeft losgeklonken),
door klinken losmaken; het geklonkene losmaken :
een spijker losklinken, een spijker die omgeklonken
is weder recht maken.
LOSKLOPPEN, (klopte los, heeft losgeklopt),
door kloppen losmaken.
LOSKNIPPEN, (knipte los, heeft losgeknipt),
door knippen losmaken : wat ge nu laatst genaaid
hebt, kunt ge gerust weer losknippen.

LOSKNOOPEN, (knoopte los, heeft losgeknoopt),
het geknoopte losmaken : zijne jas losknopen, de
knoopen er van losmaken.
LOSKOMEN, (kwam los, is losgekomen), vrijraken, zich vrijmaken : 't is onmogelijk, dat hij
zoo kan loskomen; - vrijkomen, ter beschikking
komen : eene betrekking komt los; - wanneer zal
dat geld loskomen ?; - uit de gevangenis komen
over eene week komt zijn broer los; - dat dienstmeisje komt 1 Febr. los, vrij uit haar dienst, kan

dan een nieuwen dienst aannemen.
LOSKOOPEN, (kocht los, heeft losgekocht), vrijkoopen : de krijgsgevangenen zijn voor twee millioen
gulden losgekocht. LOSKOOPING, v. het loskoopen.
LOSKOP, m. (-pen); (Z. A.) alleenstaande heuvel.
LOSKRIJGEN, (kreeg los, heeft losgekregen),
losmaken, door het aanwenden van zijne krachten
en de vereischte middelen bewerken dat iem. of
iets loskomt : wie kan dezen knoop loskrijgen ?;
(fig.) zie, dat ge wat geld loskrijgt.

LOSLATEN, (liet los, heeft losgelaten), niet
vasthouden, vrijlaten : zij hebben de gevangenen
weer losgelaten; - (fig.) hij laat niet los, hij houdt
maar aan; hij laat niets los, vertelt niets (van
wat men gaarne zou weten); - losgaan : het behangsel laat daar los. LOSLATING, v. het loslaten.
LOSLIJVIG, bn. (-er, -st), aan buikloop lijdend.
LOSLIJVIGHEID, v. diarrhee.
LOSLIPPIG, bn. bw. los van lippen, kleine geheimen verklappend; - hij is mij te loslippig,
te los in zijn mond, zegt gaarne dubbelzinnigheden;
- loslippig spreken, niet gearticuleerd. LOSLIPPIGHEID, v. de loslippigheid onzer dagen.
LOSLOOPEN, (liep los, heeft losgeloopen), vrijloopen, niet gebonden zijn : het paard liep los door
den stal; (van honden) niet aan den ketting liggen,
vrij op straat loopen; - (fig.) dat is te gek om los
te loopen, dat is al heel dwaas; = het zal wel loskopen, 't zal zoo'n vaart niet loopen, 't zal zoo
erg niet zijn.
LOSMAKEN, (maakte los, heeft losgemaakt),
maken dat iets los wordt : den hond losmaken;
een knoop, het touw losmaken; het haar losmaken;
maak uw jas eens even los; ik kan dat pak niet losmaken; - (zeew.) de zeilen losmaken, ontplooien;
(pap.) de bladen losmaken, het gelijmde papier

blad voor blad vaneenscheiden en deze weder op
elkander leggen; - (fig.) de wijn heeft zijn tong
losgemaakt, nu hij wat wijn gedronken heeft, wordt
hij spraakzaam; - (gemeenz.) wie maakt me los?,
wie koopt het laatste wat ik nog heb; - openmaken : de deur, het venster losmaken; een brief
losmaken; - eene rivier losmaken, vrijmaken van
ijs; - (gen.) de verstoppingen wegnemen; minder samenhangend maken, minder vast doen
zijn : den grond om een boom losmaken; de vorst
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maakt den grond los. LOSMAKING, v. het losmaken.
LOSMELKKOE, v. (-ien), koe die zich rustig
laat melken, zoodat zij niet gebonden behoeft te
worden.
LOSPEUTEREN, (peuterde los, heeft losgepeuterd), al peuterende, met moeite en langzaam
losmaken .
LOSPIKKEN, (pikte los, heeft losgepikt), door•
pikken losmaken.
LOSPLAATS, v. (-en), plaats bestemd om een
schip te lossen.
LOSPLOEGEN, (ploegde los, heeft losgeploegd),.
met den ploeg losmaken (den grond).
LOSPRATEN, (praatte los, heeft losgepraat),.
door praten loskrijgen, door praten verkrijgen
het gaat niet makkelijk om van hem geld los te praten;

- vrijpleiten.
LOSPRIJS, m. (...prijzen), losgeld.
LOSRAKEN, (raakte los, is losgeraakt), met,
eenige moeite in vrijheid komen : hoewel goed geboeid, wist de dief toch los te raken; - los worden
(van iets dat vastzit) : hoe is dat touw losgeraakt ?; vlot worden (van schepen) : met het opkomend tij
is het schip weer losgeraakt.

LOSRENTE, v. (-n), aflosbare rente; naam eener
Nederlandsche schuld; ...BRIEF, m. (...brieven),
obligatie eener losrente.
LOSREGENEN, (regende los, is losgeregend), ten
gevolge van het regenen losraken.
LOSRIJGEN, (reeg los, heeft losgeregen), losmaken wat vastgeregen is : een korset losrijgen.
LOSROESTEN, (roestte los, is losgeroest), door
den roest losgaan : het ijzer is losgeroest.
LOSRUKKEN, (rukte los, heeft en is losgerukt),.
met een ruk losmaken : het is duidelijk te zien,
dat het met geweld is losgerukt; (fig.) zich losrukken,

met moeite en geweld van iets scheiden; - me t .
snelheid op iets afgaan : op den vijand losrukken.
LOSS, o. vruchtbare, weinig plastische leem
soort, licht vuilgeel of roodgeel van kleur; leiss
kan tot 20 °!° kalk bevatten.
LOSSACHTIG, bn. op löss gelijkende : de ltissachtige bodem.

LOSSBODEM, m. lásshoudende grond : de lössbodem in Z. Limburg levert veel koren.

LOSSCHERP, o. (veroud.) allerlei ijzerwerk, als
staven, schroot enz. dat maar los en zonder kardoezen in 't geschut gestoken werd.
LOSSCHEUREN, (scheurde los, heeft losgescheurd), afscheuren, openscheuren; (fig.) zich
losscheuren, met moeite en geweld, met smart
van iem. of iets scheiden.
LOSSCHIETEN, (schoot los, is losgeschoten), .
(w. g.) schietende losmaken, schietende openen :
de deur, het venster losschieten: - met eenige snelheid losgaan : plotseling schoot de ijsdam los; (fig.) op iem. losschieten, iem. aanvallen, op iem.
losrukken.
LOSSCHOKKEN, (schokte los, is losgeschokt),
door het schokken losgaan.
LOSSCHROEVEN, (schroefde los, heeft losgeschroefd), losmaken wat vastgeschroefd is : schroef
het slot los.

LOSSCHUDDEN, (schudde los, heeft losgeschud),
schuddende losmaken of openen.
LOSSELIJK, bw. (w. g.) op losse wijze.
LOSSEN, (loste, heeft gelost), losmaken, losbinden : (bij b.) wie heeft de banden des wilden ezels
gelost ? ; - afschieten : het geschut, een pistool lossen; - ontschepen, aan wal brengen : de schipper
is gisteren aangekomen, maar eerst van morgen is
hij begonnen te lossen; - panden terugnemen door

het bedrag van het daarop geleende terug te betalen : goederen, juweelen, een pand lossen; - (fig.)
zijn woord lossen, zijn woord gestand doen; - vrijmaken, ontslaan; kwijtraken, loozen : het is moeilijk hem te lossen; - loslaten : deze pan lost wel,
het deeg blijft er niet aan vastzitten. LOSSING,
v. (-en), het lossen.
LOSSER, m., LOSSTER, v. (-s), ontlader, ontlaadster; verlosser, verlosster; inlosser, inlosster.
LOSSGROND, m. uit löss bestaande grond.
LOSSHOUDEND, bw. löss bevattende.
LOSSIGHEID, v. (...heden), losheid.
LOSSLAAN, (sloeg los, heeft en is losgeslagen),
door slaan losmaken of openen : eene plank losslaan; - opengaan met een slag (b. v. van eene
deur).
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LOSSMIJTEN, (smeet los, heeft losgesmeten),
losgooien, loswerpen.
LOSSNIJDEN, (sneed los, heeft losgesneden),
door snijden losmaken : het touw, de strengen los-

snijden.

LOSSPELDEN, (speldde los, heeft losgespeld),
w at gespeld is losmaken.
LOSSPIL, o. (-len), (scheepst.) windas.
LOSSPRINGEN, (sprong los, is losgesprongen),
springende los- en opengaan : het verlaksel is los-

gesprongen; dat slot springt van zelf los; - op iem.
losspringen, hem aanvallen.
LOSSTAAN, (stond los, heeft losgestaan), (w. g.)
openstaan, niet dichtgesloten zijn; niet vast, niet
stevig staan : deze tafel staat los, steunt niet met de
vier pooten tegelijk op den grond; - die tand staat
.los; - niet gebonden staan : het paard stond los.
LOSSTEEN, m. (-en). Zie LYNXSTEEN.
LOSSTEIGER, m. (-s), steiger in een kanaal,
rivier enz. waaraan schepen kunnen lossen.
LOSSTRIKKEN, (strikte los, heeft losgestrikt),
losmaken wat vastgestrikt is : zijn das losstrikken.
LOSSTUIVEN, (stoof los, is losgestoven), losspringen; op iem. losstuiver, wild op iem. aanvallen.
LOSTARNEN, (tarnde los, heeft losgetarnd),
losmaken wat aaneengenaaid is : tarn dien naad

maar weer los.

LOSTIMMEREN, (timmerde los, heeft losgetimmerd), wat getimmerd is met een hamer of timmerende losmaken of openen.
LO STOOM IG, bn. (-er, -st), (fig.) los, loszinnig,
toomeloos. LOSTOOMIGHEID, v.
LOSTOOVEREN, (tooverde los, heeft losgetooverd), door toovermiddelen afscheiden of openen;
, (fig.) op behendige wijze loskrijgen : eindelijk heb

ik den knoop losgetooverd.

LOSTORNEN, (tornde los, heeft losgetornd). Zie
LOSTARNEN.
LOSTRAPPEN, (trapte los, heeft losgetrapt), door
trappen losmaken.
LOSTREKKEN, (trok los, heeft losgetrokken),
trekkende afscheiden of openen : den grendel, het
.slot lostrekken. LOSTREKKER, m. (-s), een w erktuig om iets los te maken, te ontsluiten.
LOSVALLEN, (viel los, is losgevallen), door het
vallen los- of uiteengaan.
LOSVLIEGEN, (vloog los, heeft en is losgevlogen), (w. g.) al vliegende afzonderen of openen;
(fig.) met snelheid los-, opengaan : de deur vloog
Jos; - (fig. gemeenz.) op iem. losvliegen, snel op
hem afkomen.
LOSVRIEZEN, (vroor los, is losgevroren), door
vriezen losgaan : de grond vriest los.
LOSWAAIEN, (waaide, woei los, is losgewaaid),
door den wind losgaan : het luik is losgewaaid.
LOSWAL, m. (-len), wal waaraan de schepen
liggen en lossen kunnen.
LOSWEEKER, (weekte los, heeft en is losgeweekt), weekende afscheiden, losmaken : een postzegel loswerken (van een couvert); weekende opengaan.
LOSWEG, bw. niet doordacht, vluchtig, oppervlakkig : losweg iets neerschrijven.
LOSWERKEN, (werkte los, heeft losgewerkt),
door werken, met moeite iets loskrijgen; iem. bevrijden; zich uit den modder loswerken, met moeite
er uit komen: de spijkers, de bouten zijn losgewerkt,
door het werken van het schip losgegaan.
LOSWINDEN, (wond los, heeft losgewonden),
windend afzonderen of openen.
LOSWRINGEN, (wrong los, heeft losgewrongen),
wringende losmaken, openmaken wat gewrongen
is; - zich loswringen, zich met moeite uit iemands
handen losrukken.
LOSWROETEN, (wroette los, heeft losgewroet),
wroetende losmaken, openwroeten.
LOSZAGEN, (zaagde los, heeft losgezaagd), door
zagen losmaken.
LOSZAKKEN, (zakte los, is losgezakt), al zakkende losraken.
LOSZINNIG, bn. bw. (-er, -st), lichtzinnig. LOSZINNIGHEID, v. (...heden), lichtzinnigheid.
LOSZITTEN, (zat los, heeft losgezeten), zittende afscheiden of openen; - los zijn : de tanden

zitten los.

1. LOT, o. (-en), scheut, twijg, jonge tak : deze

boom heeft weer nieuw lot gemaakt.

2. LOT, o (-en), eene beslissing die alleen van het
toeval afhangt, (ook) wat dient om zulk eene be-

LOTSVERBETERING.

slissing uit te lokken : in twijfelachtige zaken beslist

het lot; iets door het lot deelen; iem. bij het lot verkiezen; het l9t werpen; (w. g.) te lot vallen, te beurt
vallen; - (spr.) het lot valt altijd op Jonas, treft
altijd een ongelukkige; - het lot is geworpen, de
zaak is beslist; - bewijs van aandeel in eene loterij,
loterijbriefje : een lot trekken; een lot nemen; een

tiende lot in de loterij; mijn lot is met den hoogsten
prijs, met een niet uitgekomen; - het hoogste lot,
de hoogste prijs (in de loterij); - (fig.) dat is een
lot uit de loterij, zeer onzeker, zeer wisselvallig; hij heeft een lot uit de loterij, het geluk heeft hem

bijzonder gediend; inz. hij heeft eene goede vrouw
getrouwd; de macht die het leven der menschen enz. beheerscht, lotsbestemming, noodlot : wat zal mijn

lot zijn I; een treurig lot; daarmee was zijn lot voor
altijd beslist; iemands lot deelen, hetzelfde als hij

ondervinden, in dezelfde levensomstandigheden
verkeeren; - met zijn lot tevreden zijn, met zijn
levensomstandigheden; - iem. aan zijn lot overlaten, zich niet met hem bemoeien, hem laten
begaan. LOOTJE, o. (-s), een klein lot (in eene
loterij).
3. LOT, o. belasting : (alleen in de zegswijze)
schot en lot betalen, zijne belasting opbrengen;
(fig.) zijn verplichtingen als burger nakomen.
LOTBOEK, o. (-en), register der loten; (fig.)
boek des noodlots; ...BRIEFJE, o. (-s), (w. g.)
loterijbriefje; ...BUS, v. (-sen), bus waaruit de
nummers of prijzen getrokken worden.
LOTELING, m. (-en), jongeling die voor den
krijgsdienst loten moet of pas geloot heeft.
1. LOTEN, (lootte, heeft geloot), iets door het
lot laten beslissen; trekken : om iets loten; -- een
nummer trekken door of voor een loteling : mijn
zoon moet heden loten; ik heb geloot voor mijn zoon; door het lot krijgen, uit eene loterij trekken : hij

heeft een zilveren horloge geloot.

2. LOTEN, (lootte, heeft geloot), lootjes in den
grond leggen, waaruit zich eene nieuwe plant
ontwikkelt.
LOTER, m. (-s), die loot of verloot.
LOTERIJ, v. (-en), kansspel (inz. onder staatstoezicht) : de collecte der loterij; in de loterij speten; verloting; liefdadigheidsloterij, loterij, waarvan de
opbrengst tot een liefdadig doel bestemd is; het is eene loterij, men kan met geene zekerheid
de uitkomst bepalen, op eene goede uitkomst rekenen : examens zijn soms eene loterij.
LOTERIJBOEK, o. (-en), contraboek, boek waarin
al de nummers met de prijzen of nieten vermeld
zijn; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs van aandeel in
eene loterij; ...KANTOOR, o. (...toren), plaats,
waar de loterijbriefjes verkrijgbaar zijn; ...LEENING, v. (-en), geldleening, waaraan eene loterij
verbonden is; ...LIJST, v. (-en), lijst der uitgetrokken nummers en prijzen; ...MAN, m. (-nen), verkooper van loterijbriefjes; ...SPEL, o. het spelen
in de loterij; -, (-en), zeker gezelschapsspel;
...SPLITTER, m. (-s), iem. die gemachtigd is loten
der staatsloterij te splitten; ...TREKKING, v.
(-en); ...WET, v. (-ten), wet die de loterijen regelt;
de Loterijwet van 1905; ...ZAAL, v. zaal voor de
trekking der (staats)loterij : de Ridderzaal was

geruimen tijd loterijzaal.

LOTGEMEEN, bn. in hetzelfde lot deelende, hetzelfde lot ondervindende.
LOTGENOOT, m. (-en), die met anderen hetzelfde
lot ondervindt; ...GENOOTE, v. (-n); ...GEVAL,
o. (-len), (bijna altijd in 't mv.) voorvallen, avonturen : iem. zijne lotgevallen verhalen; de lotgevallen

van Don Quichot.

LOTIE, v. (nat.) het zuiveren of wasschen van
ertsen, aarde, asch enz.
LOTING, v. (-en), het loten; uiloting; verloting;
bij loting, door het lot (te beslissen of beslist); hij is in de loting gevallen, hij heeft een dienstplichtig nummer getrokken.
LOTJE, (in de uitdr.) hij is van lotje getikt, heeft
een slag van den molen weg, is niet wel bij zijn
hoofd.
LOTSBEDEELING, v. (-en), lot, noodlot; ...BESTEL, o. het besturen, het leiden van het lot :
's menschen lotsbestel berust in Gods hand; ...BESTEMMING, v. lotsbedeeling.
LOTSPEL, o. (-en), kansspel; ...SPRAAK ; v.
(oudh.) godsspraak, orakel.
LOTSVERBETERING, v. verbetering van maat-
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schappelijke positie : ieder streeft naar lotsverbetering; ...VERWISSELING, v. (-en), verandering
van lot, verandering van maatschappelijken stand;
.. WISSEL, m., ...WISSELING, v. lotsverwisseling.
LOTTO, o. (-'s), -SPEL, o. de nummer- of
getallenloterij, een kansspel; het onschuldige
kienspel: -, (-len), als voorwerpsn. : de kaarten
en nummers, die samen een lottospel vormen : zij
heeft twee lottospellen.
LOTTOBALLETJE, o. (-s), houten dopje met een
nummer voorzien, bij het lottospel in gebruik;
...KAART, v. (-en), kaart van het lottospel.
LOTTREKKER, m. (-s), die het lot trekt.
LOTUS, v. (plantk.) rolklaver, steenklaver.
LOTUS, m. (-sen), naam van verschillende
planten, tot de orde der nymphaeaceeën behoorende:
de Egyptische lotus (nymphaea lotus), welke in den
Nijl overvloedig voorkomt en bij de oude Egyptenaren hoog in aanzien stond; de Indische lotus
(nelumbium speciosum), voorwerp van godsdienstige vereering bij de oude Indiërs.
LOTUSBLOEM, v. (-en), bloem van den lotus;
lotus; ...BOOM, m. (-en), Italiaansche dadelpruim
(diospyros lotus); ...STRUIK, m. (-en), een doornige struik in Noord-Afrika met roodachtige,
eetbare vruchten (zizyphus lotus).
LOTVERWISSELAAR, m. (-s), (w. g.) nummerverwisselaar; ...WICHELAAR, m. (-s), die iemands
lot voorspelt, waarzegger; ...WICHELARIJ, v.
waarzeggerij; ...ZEGGER, m. (-s), ...ZEGSTER,
v. (-s), (w. g.) waarzegger, waarzegster.
LOUIS (Fr.), m. mansnaam, Lodewijk : een verdomde Louis, iem. die geen goed kan doen.
LOUIS D'OR, m. (eert.) Fransche gouden munt
met eene waarde van 10 tot 24 franc.
1. LOUP, LOUPE (Fr.), v. (loupen), handvergrootglas, ook LOEP.
2. LOUPE (Fr.), v. het tot een klomp verzamelde
gezuiverde ijzer in ijzersmelterijen, ook vos geheeten.
LOUTER, bn. bw. (-der, -st), rein, zuiver, onvervalscht : louter zilver; louter goud; (fig.) de loutere
(zuivere) waarheid; - niets dan : 't is louter water;
't was louter zand; 't zijn louter leugens; (gew.) het
smaakt louter, laf.
LOUTERAAR, m. (-s), zuiveraar; affineur.
LOUTEREN, (louterde, heeft gelouterd), zuiveren, reinigen; affineeren (metalen); (fig.) door
tegenspoed gelouterd. LOUTERING, v. (-en), het
louteren; het frisschen (van metalen); affinage.
LOUTERHEID, v. zuiverheid, onvervalschte toestand.
LOUTERLIJK, bw. (w. g.) niets dan, bloot.
LOUTEROVEN, m. (-s), (metaalw.) oven waarin
de metalen worden gelouterd; ...PAN, v (-nen),
werktuig in de suikerraffinaderijen, waarin de suiker wordt gelouterd.
LOUTERSTAL, m. (veearts.) koudepis (zeker
ongemak bij de paarden).
LOUTERTROG, m. (-gen), zeker werktuig.
LOUTRE, (Fr.), otter; inz. gebezigd voor pelswerk van otterhuid.
LOUW, v. (-en), (gew.) zeelt ,(zekere visch).
LOUWAANZETTER, m. (-s), (art.) wisscher.
LOUWDAAT. Zie LAUWDAAT.
LOUWMAAND, v. (-en), naam voor de maand
Januari.
LOVEN, (loofde, heeft geloofd), op prijs stellen,
een prijs vragen : loven en bieden; - prijzen, verheerlijken, danken (inz. God); dit werk zal zijn
meester loven, verstrekt hem tot eer; (veroud.)
beloven. LOVING, v. het loven; lofuiting; belofte.
LOVER, m. (-s), LOOFSTER, v. (-s), bieder,
biedster; prijzer, prijsster.
LOXOCOSMOS, m. (sterr.) zeker werktuig,
dienende om de bewegingen der aarde en de daaruit
voortvloeiende verschijnselen aanschouwelijk te
maken.
LOYAAL, bn. bw. (...yaler, -st), eerlijk, trouw,
rondborstig, rond en eerlijk : loyaal met iem, omgaan; zich loyaal gedragen.
LOYALITEIT, LOYAUTEIT, v. oprechtheid,
eerlijkheid; getrouwheid aan den vorst; gehoorzaamheid aan de wet.
LUB, v. (-ben), LUBBE, v. (-n), (veroud.)
halskraag; handlub.
LUBBELING, m. (-en), gelubde.
LUBBEN, (lubde, heeft gelubd), ontmannen,
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snijden, castreeren : een paard lubben; (fig.) een
boek lubben, verminken, de passages die aanstoot
geven of kunnen geven, er uit weglaten; -- (fig.)
bedriegen, bedotten. LUBBING, v. (-en), het
lubben.
LUBBER, m. (-s), die lubt; verminker; bedrieger.
LUBBERIG, hn. bw. (-er, -st), niet glad, niet
effen, met bobbels of plooien : dat kleed ligt lubberig,
is niet strak gelegd; - die japon zit lubberig, niet
glad, met plooien; - met de vochtigheid worden die
landkaarten lubberig; die gordijnen hangen lubberig,
met bobbels of plooien.
LUBBESTOK, m. (-ken), (plantk.) lavas. Zie
ald aar.
LUBMES, o. (-sen), mes, waarvan de lubber zich
bedient; (fig.) iem. onder het lubmes houden, iem.
den voet op den nek zetten.
LUBRICITEIT, v. grove zinnelijkheid, geilheid.
LUBRIEK, bn. bw. (-er, -st), grof zinnelijk, geil,
zeer wellustig.
LUCERNE, LUZERNE, v. (plantk.) zaairupsklaver : een gewas met klavervormige bladeren, dat
inzonderheid tot veevoeder gebruikt wordt (medicago sativa).
1. LUCHT, v. het in hoofdzaak uit zuurstof en
stikstof bestaande gas, dat de aarde tot op zekere
hoogte overal omgeeft en daar alles doordringt,
dampkringslucht : eene warme, koude, gematigde
lucht; versche, bedorven lucht; lucht scheppen; lucht
inademen; den toevoer van lucht afsnijden; versehe
lucht inlaten; - iem. de lucht benemen, iem. de
ademhaling doen verliezen; - (fig.) zijn hart,
zijn gemoed lucht geven, ontlasten, zeggen, meedeelen wat iem. drukt, kwelt; zijn toorn, zijn ,gramschap lucht geven, uiten; (fig.) dit geneesmiddel
geeft lucht, verlichting; - inz. buitenlucht, lucht
buitenshuis : hij komt niet genoeg in de lucht; de
zieke kan nog niet tegen de lucht; in de open lucht,
onder den vrijen hemel; - de dampkring in tegenstelling met de aarde : de vogel vliegt in de lucht;
de toren verheft zich hoog in de lucht; de lucht klieven, vliegen; - iets in de lucht laten vliegen, door
buskruit; - (fig.) kasteelen in de lucht bouwen,
onmogelijke plannen vormen; - een gat in de lucht
slaan, ten hoogste verwonderd zijn; - dat hangt
nog in de lucht, is nog onzeker; - die bewering
is uit de lucht gegrepen, berust op geen grond; hij is uit de lucht komen vallen, eensklaps gekomen,
men weet niet van waar; - die ziekte zit in de lucht,
iedereen bijna lijdt er aan; -- dat zit tegenwoordig
in de lucht, iedereen spreekt ervan, handelt er naar;het zichtbare hem elgewelf, uitspansel, hernel
Bene betrokken, bewolkte, heldere lucht; de lucht
betrekt, heldert op; 't is eene moede lucht met sterren; het onweer is niet van de lucht af, het onweer blijft

aanhouden, (ook) het onweert telkens; (fig.) het
eene (ongeluk) hebben we nog niet gehad, of het
andere komt weer; - er is geen wolkje aan de lucht,
de toestand is zoo best als men maar wenschen
kan; - de lucht is daar niet klaar, het is daar niet
pluis, niet veilig; - klimaat, luchtstreek, gewest
eene andere lucht opzoeken, om te herstellen; verandering van lucht zal den zieke goed doen; reuk, geur : hij heeft altijd zoo'n eigenaardige
lucht bij zich; de honden kregen de lucht van het
wild; een speurhond lucht geven; (fig.) de lucht van
iets krijgen, iets beginnen te merken; (gew.) geene
lucht op iets hebben, geen zin in iets hebben; gezwaveld doek om er wijnvaten mee te luchten; (mv. -en) wolk, bui : er komt eene leelijke lucht
opzetten; donderluchten; er hangen zware luchten; (schild.) nabootsing, afbeelding der lucht : de
luchten van dien schilder zijn voortreffelijk; (scheepst.) ruimte tusschen de deelen van een
scheepsromp : de luchten tusschen de wegers; de
luchten opvullen.
2. LUCHT, bn. bw. (-er, -st), luchtig : het is lucht
weer; een luchte wind; een lucht gebakje; lucht gebakken.
3. LUCHT, bn. bw. (-er, -st), (gew.) licht; (gew.)
lantaarn.
LUCHTADER, v. (ontl.) (w. g.) luchtpijp; (ook)
polsader; ...BAD, o. (-en), het gedurende eenigen
tijd blootstell en van het naakte lichaam aan de
buitenlucht; ...BAL, m. (-len), ...BALLON, m.
(-s), een ballon van eene lichte, ondoordringbare
stof, met verdunde lucht of een licht gas gevuld en
die daardoor in de lucht opstijgt: men heeft thans
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bestuurbare luchtballons of luchtschepen; ...BAND,
m. (-en), holle met lucht opgeperste band van
caout-chouc om de wielen eener fiets; van een
rijtuig, een auto; ...BEL, v. (-len), kleine hoeveelheid lucht die in eene vloeistof opstijgt of aan de
oppervlakte ervan een bobbel vormt; ...BELBUIS,
v. (...buizen), zeker toestel tot waterpassen; glazen
buis bijna geheel met eene vloeistof gevuld; de
kleine hoeveelheid lucht die er nog in is komt
bij waterpasse ligging der buis juist in het midden;
...BESCHRIJVING, v. beschrijving van de eigenschappen der lucht; ...BEWEGING, v. (-en),
beweging der lucht, wind; cyclonale luchtbeweging,
kringvormige beweging der lucht om eene depressie;
anticyclonale luchtbeweging, kringvormige beweging
der lucht om een barometrisch maximum; ...BEWONER, m. (-s), ...BEWOONSTER, v. (-s),
luchtgeest; (fig.) vogel.
LUCHTBLAA S, v. (...blazen), ...BLAASJE, o.
(-s), luchtbel; ...BOL, m. (-len), luchtballon; (ook)
zeker landmeterswerktuig; ...BORST, v. (-en),
(gew.) ophooping van ingedrongen gassen in de
borstholte; ...BREUK, v. (-en), windbreuk.
LUCHTBUIS, v. (...buizen), pijp of buis waardoor men de lucht laat stroomen ; (nat. hist.)
ademhalingswerktuigen der insecten, zijnde kleine
veerkrachtige kanalen met uitwendige openingen, ten getale van 3 tot 10 aan weerszijden van het
lichaam geplaatst, die door de uitzetting en samentrekking van het achterlijf de in- en uitstrooming
der lucht toelaten en bevorderen.
LUCHTBUISVISSCHEN, mv. (nat. hist.) eene
soort van visschen (physostomi) waarbij eene
luchtbuis van de zwemblaas uitgaat en in het
spijskanaal uitmondt; zij vallen karpers en voorns
aan.
LUCHTBUFFER, m. (-s), buffer of stootkussen
waarbij een zuiger hermetisch in eene met lucht
gevulde buis sluit en daarin gedrukt wordt bij het
stooten.
• LUCHTCEL, v. (-len), longblaasje; ...DEELTJE,
o. (-s); ...DICHT, bn. bw. zoo dicht dat er de
lucht niet in kan doordringen, hermetisch : luchtdichte sluiting.
LUCHTDRAAD, m. (...draden), metalen draad,
horizontaal in de lucht gespannen tot opvanging
der electrische golven (bij draadlooze telegraphie).
LUCHTDROOG, bn. op het gevoel droog zijnde :
luchtdroog hout; ...DRUK, m., ...DRUKKING, v.
drukking der lucht; ...DRUKMETER, m. (-s),
(w. g.) barometer; ...ELECTROMETER, m. (-s),
werktuig tot het waarnemen en meten van de
electriciteit des dampkrings.
LUCHTEN, (luchtte, heeft gelucht), aan de frissche lucht blootstellen, frissche lucht laten doorspoelen, uitluchten : kleeren luchten; de kamers

luchten; het koren luchten; - met gezwaveld doek
berooken (vaten, wijn); - geur verspreiden; de
lucht van wild krijgen, het spoor volgen (van
jachthonden); - ruiken; (fig.) ik kan hem niet
luchten, niet luchten of zien, niet luchten of lijden,
niet dulden, niet uitstaan. LUCHTING, v. (-en),
het luchten.
1. LUCHTER, m. (-s), die lucht.
2. LUCHTER, m. (-s), kandelaar, lichter (van

het verouderde luchten, lichten).
LUCHTEVOLUTIE, v. (-s), toeren in de lucht,
inz. van vliegers met hun vliegtuigen : de luchtevoluties van Chanteloup zijn verbazingwekkend.
LUCHTGANG, v. (-en), ruimte, die lucht bevat;
luchtuitgang; ...GAS, o. gecarbureerde lucht;
...GAT, o. (-en), opening, waardoor de lucht dringt;
...GAATJE, o. (-s), (scherts.) scheur, gat in eenig
kleedingstuk; ...GEEST, m. (-en), (fab.) sylph,
sylphide, een der elementaire geesten of daemonische wezens.
LUCHTGESTEL, LUCHTSGESTEL, o. (w. g.)
luchtsgesteldheid, klimaat.
LUCHTGEZICHT, o. (-en), (schild.) tafereel dat

de lucht voorstelt; luchtspiegeling, fata morgana;
...GEZWEL, o. (-len), opeenhooping van lucht
onder de huid, emphyseem; ...GOLF, v. (...golven), eene voortschrijdende evenwichtsverstoring
in de lucht; ...GOLVING, v. (-en), golvende beweging der lucht; ...GORDIJN, v. o. (dicht.) wolkensluier, wolken.
LUCHTHART, m. en v. (-en), iem. die vroolijk,
opgeruimd is; ...HARTIG, bn. bw. (-er, -st), luchtig, zorgeloos, vroolijk : een luchthartig jongeling;
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de luchthartige Franschman; ...HARTIGHEID, v.
opgeruimdheid, vroolijkheid, zorgeloosheid; ...HARTIGLIJK, bw. (w. g.) luchthartig.
LUCHTHELM, m. (-en), toestel aan een closet
dat de lucht, den stank afsluit.
LUCHTHONING, ...HONIG, m. (w. g.) honigdauw.
LUCHTHUIS, o. (...zen), (gew.) koepel, tuinhuisj e.
LUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), waar de lucht
vrijen doorgang heeft, frisch, niet bedompt : eene
luchtige plaats; een luchtig vertrek; - het is hier vrij
luchtig, tamelijk frisch, koel, winderig; - (fig.)
dun, licht : een luchtig kleed; het koren staat luchtig,
niet dicht opeen; - los, niet stijf gebakken : luchtig brood; luchtig gebak; - gemakkelijk verteerbaar : luchtige spijzen; - lichtzinnig : er luchtig
overheen loopen, iets zonder oplettendheid bewerken of bespreken; - een luchtig meisje, niet zeer
eerbaar. LUCHTIGJES, LUCHTIGLIJK, bw.
LUCHTIGHEID, v. het luchtige; dunheid; losheid, vroolijkheid.
LUCHTJE, o. (-s), koeltje, koelte, zachte bewe-

ging in de lucht, aangenaam windje : geen luchtje
bewoog zich; - om een luchtje gaan, een luchtje
scheppen, eene kleine wandeling doen; - (fig.)
om een luchtje gaan of raken, sterven; - onaangename reuk, stank : er is een luchtje aan, het
riekt bedorven, (fig.) het is verdacht, er valt een
en ander op te zeggen; - luchtjes, (draadt.) holten
in zilver- of gouddraad.
LUCHTKAMER, v. (-s), windketel (eener brandspuit); ...KAR, v. (-ren), aeroplane, vliegtoestel;
...KASTEEL, o. (-en), (fig.) hersenschim; luchtkasteelen bouwen, zwanger gaan van groote ontwerpen, plannen die op niets moeten uitloopen; zich
vleien met ongegronde verwachtingen; ...KETEL,
m. (-s), luchtvergaarbak der voedingsperspomp
van stoomwerktuigen; ...KIJKER, m. (-s), (w. g.)
luchtwaarzegger; ...KIJKERIJ, v. (w. g.) waarzeggerij uit de lucht- en weerverschijnselen; ...KLEP.
v. (-pen), klep aan een stoomketel; ...KOKER,
m. (-s), koker om de lucht in een vertrek te ververschen; ...KOLOM, v. (...men), de luchtmassa
die zich boven eenig voorwerp bevindt en daarop
drukt; ...KREITS, m. (w. g.) atmosfeer; ...KUNDE,
v. (w. g.) kennis van de lucht, meteorologie; ...KUSSEN, o. (-s), kussen met lucht gevuld, b. v. dergelijk hoofdkussen voor lijders aan hoofdpijn;
...KUUR, v. (...kuren), eene luchtkuur doen, onder-

gaan, ter genezing zeer veel in de vrije lucht zijn;
...LAAG, v. (...lagen), eene laag van lucht in den
dampkring met ongeveer gelijke dichtheid.
LUCHTLEDIG, bn. zoo ledig dat er zelfs geen
lucht in is : eene luchtledige ruimte; - o., de luchtledige ruimte.
LUCHTLEIDER, m. (-5), luchtaanvoerende buis :
de ventilators zijn luchtleiders; ... LEIDING, v. (-en ),
electrische draadleiding door de lucht, op isoleerpotjes gesteund; ...LIJN, v. (-en), vaste lijn of
richting voor vliegtuigen in het luchtverkeer der
toekomst; ...MACHT, v. militaire vliegmachines
en luchtschepen, naast de land- en zeemacht; ...MAKING, v. (w. g.) ventilatie, het toevoeren van
lucht; ...METER, m. (-s), werktuig om den graad
van dichtheid der lucht te meten; ...MOLEN,
m. (-s), luchtkoker waarin een kunstmatige tocht
wordt gemaakt; ...MORTEL, v. een mengsel
van kalkbrij en zand dat aan de lucht is blootgesteld en daardoor langzamerhand steenachtig
is geworden; ...MOUT, o. (brouw.) mout door
de lucht gedroogd.
LUCHTNET, o. (-ten), het geheel der draden
dat de electrische golven opvangt en uitzendt
(bij de draadlooze telegraphie).
LUCHTPERSPOMP, v. (-en), v erktuig om lucht

in zeker reservoir saam te persen.
LUCHTPIJP, v. (ontl.) een kanaal met kraakbeenige, elastische en vleezige wanden, waardoor
de longen gemeenschap hebben met de buitenlucht;
-GEZWEL, o. (-len); -ONTSTEKING, v. (-en),
(geneesk.); -TAK, m. (-ken), een der beide takken
waarin de luchtpijp zich verdeelt en die naar een
der longen gaat.
LUCHTPOMP, v. (-en), toestel om de lucht, in
eene bepaalde ruimte besloten, zooveel mogelijk
te verdunnen; (ook) perspomp om luchtbanden
op te pompen; ...POORT, v. (-en), (scheepst.)
patrijspoort, luchtgat; ...REINIGEND, bn. lucht-
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zuiverend; ...REINIGER, m. (-s), ventilator;
...REINIGING, v. (-en), het zuiveren der lucht,
ventilatie,
LUCHTREIS, v. (...zen), reis, tocht hoog door
de lucht met luchtballon, luchtschip of vliegmachine; ...REIZIGER, m. (-s), ...REIZIGSTER, v.
.(-s), die eene luchtreis doet, Aëronaut.
LUCHTRUIM, o. dampkring; ...SCHEEPVAART,
v. het reizen met een luchtschip; ...SCHIP, o.
(...schepen), groote bestuurba_e luchtballon, die
eene groote draagkracht heeft en verscheidene
personen kan vervoeren; ...SCHIPBREUK, v.
(-en), ongeluk met een luchtschip, waardoor het
averij bekomt; ...SCHIPPASSAGIER, m. (-s);
...SCHIPPER, m. (-s), bestuurder van een luchtschip; ...SCHROEF, v. (...schroeven), (nat.)
schroef van Archimedes (welke men bezigt om een
luchtstroom te doen ontstaan); (ook) schroef die
zeer snel in de lucht ronddraait en een luchtschip,
eene vliegmachine of een hydroplane voortbeweegt.
LUCHTSCHUW, bn. (w. g.) bevreesd voor de
lucht. LUCHTSCHUWHEID, v.
LU CHT SGE STELDHEID, v. klimaat.
LUCHTSLUIS, v. (...zen). dubbele sluis in de
schacht van een caisson, op dezelfde wijze werkende als eene schutsluis in een kanaal.
LUCHTSOORT, v. (-en); ...SPIEGELING, v.
(-en), (nat.) verschijnsel waarbij men voorwerpen
als in de lucht zwevende of daarin weerspiegeld
ziet, aan onze kust opdoeming geheeten; een gevolg
van straalbreking, door 't bijgeloof voor 't werk
der Fata of toovergodin Morgana gehouden.
LUCHTSPOOR, o. (...sporen), (jag.) hoogste
plaats, waar het hert, bij 't breken door 't kreupelhout de takken met zijne horens geraakt en
gebogen heeft; ...SPOORWEG, m. (-en), atmospherische spoorweg, waarop de wagens door lu^htdrukking in beweging gebracht worden; ...SPRINGER, m. (-s), koorddanser, kunstspringer;
...SPRONG, m. (-en), sprong in de lucht; capriole;
(rijsch.) ballottade; (dansk ) kruissprong; ...STEEN,
in. (-en), (nat. hist.) dondersteen, meteoorsteen,
aëroliet; (ook) ongebakken metselsteen; ...STREEK,
v. (...streken), streek der aarde, bepaald naar de
lucht : aan eene luchtstreek gewennen; zone : de
.aarde is verdeeld in vijf luchtstreken; ...STROOM,

in. (-en), beweging der lucht van de eene plaats
naar de andere; ...TEMPERATUUR, v. (...turen),
warmtegraad van de dampkringslucht; ...THER1VIOMETER, m. (-s), (nat.) waarbij de temperatuur
wordt bepaald door de uitzetting of inkrimping
van lucht; ...TOBBE, v. (-n), toestel om groote
hoeveelheden gas op te vangen; ...TORPEDO,
v. (-'C), luchtballon waaruit naar den vijand ontplofbare stoffen worden geworpen.
LUCHTTREKKER, m. (-s), luchtreiniger;
...TRILLING, v. (-en) trilling der lucht, b. v.
bij de voortplanting van het geluid.
LUCHTVAART, v. (-en), luchtreis; -AFDEELING, v. (-en), militaire afdeeling belast met de
luchtvaartdienst; -DIENST, m. geregeld vervoer
door de lucht : plannen voor een geregelden luchtvaartdienst; - het verkennen van den vijand,
het werpen van bommen enz. naar den vijand,
het overbrengen van berichten enz. in vliegmachines
en luchtschepen; -STATION, o. (-s), plaats waar
luchtschepen neerkomen en opstijgen.
LUCHTVAT, o. (-en), luchtbuis (der insecten);
ademhalingswerktuig der plant, dat toegang aan
de lucht verleent, om deze daarna te ontbinden
en met de overige zelfstandigheden der plant te
vereenigen; ...VERDICHTER, m. (-s), werktuig
om de lucht te verdichten; ...VERDUNNING, v.
het verdunnen, ijler maken of worden der lucht;
...VERGAARBAK, m. (-ken), (nat.) een deel
van de zuig- en perspomp, windketel; ...VERHEVELING. v. (-en), ...VERSCHIJNSEL, o.
(-en, -s), verschijnsel in den dampkring; ...VERKEER, o. het verkeer in de lucht met luchtschepen
en vliegmachines; ...VERV ERSCHING, v. het
verwijderen der bedorven en het inbrengen van
versche lucht, ventilatie; ...VERWARMING, v.;
...VOERDER, m. (-s), luchtleider.
LUCHTVORMIG, bn. als lucht; luchtvormige
Vloeistoffen, gassen.
LUCHTVULKAAN, m. (...kanen), die gas- en
luchtvormige sto ff en uitwerpt; ...VUURTUIG, o.
(-en), (nat.) een metalen of glazen busje, waarin
men door plotselinge samenpersing der lucht een

stukje zwam doet vuur vatten; ...WAARZEGGER, m. (-s), ...WAARZEGSTER, v. (-s), luchtkijker, luchtkijkster; ...WAARZEGGERIJ ; v.
luchtkijkerij; ...WEG, m. (-en), (ontl.) de weg
dien de dampkringslucht te doorloopen heeft om
in de longblaasjes te komen; ...WEGER, m. (-s),
barometer; ...WIEREN, o. mv. zekere mossoort.
LUCHTWORTELS, m. mv. wortels, die boven
den grond uit den stam of den stengel der plant
te voorschijn komen, en den grond in het geheel
niet of slechts met het einde bereiken; zij dienen
deels tot steun, deels om water uit de lucht op te
nem en. LUCHTZEE, v. dampkring; ...ZEIL, o. (-en),
(zeew.) koelzeil : groote en breede buis van zeildoek
van boven van twee vleugels voorzien, die tot
windleider dient en verkoeling in het tusschendek
of de machinekamer moet aanbrengen.
LUCHTZINNIG, bn. (w. g.). Zie LUCHTHARTIG.
LUCHTZUIVEREND, bn. bedorven lucht zuiverend, ventileerend.
LUCHTZUIVERINGSMETHODE, v. (-n), wijze
van de lucht te zuiveren, inz. in fabrieks- en vereenigingslokalen.
LUCHTZUIVERHEIDSMETER, m. (-s), een door
Priestley uitgevonden werktuig om de hoeveelheid
zuurstof in een gegeven volume lucht te bepalen.
LUCHTZUIVERING, v. het zuiveren van bedorven lucht.
LUCHTZWAARTEMETER, m. (-s), (w. g.)
barometer.
LUCIDE, bn. helder, klaar, lichtend, glanzend,
stralend; onbevangen; lucide oogenblikken, heldere
oogenblikken (van een krankzinnige).
LUCIDITEIT, v. helderheid, klaarheid.
LUCIE-HOUT, o. eigenlijk Sint-Lucie-hout :
het witte, harde hout van den wilden of druifkerseboom, waarvan men in Engeland en Frankrijk
kunstwerk vervaardigt.
1. LUCIFER, m. woordelijk : lichtdrager; lichtbrenger : de morgenster, naam van Venus, als
planeet, wannneer zij vóór de Zon opgaat; --- de
duiti el of satan, de vorst der duisternis.
2. LUCIFER, m. (-s), wrijfvuurhoutje, houtje
voorzien van een kop, bestaande uit eene stof,
die bij wrijving ontvlamt, vlamhoutje : Zweedsche
lucifers.

LUCIFERSDOOSJE, o. (-s), doosje voor of met
lucifers; ...FABRIEK, v. (-en), waar lucifers
worden gemaakt; ...JONGEN, m. (-s), jongen, die
lucifers verkoopt; ...POT, m.. (-ten), ...POTJE, o.
(-s), om lucifers in te doen; ...REGIE, v. monopolie
van den verkoop van lucifers; ...STANDAARDJE,
o. (-s), om een doosje Zweedsche lucifers op te
zetten. .
LUCIMETER, m. (-s), lichtmeter, werktuig om
de sterkte van het licht te meten.
LUCRATIEF, bn. bw. (...tiever, -st), winstgevend, voordeelig.
LUCRETIA, v. de naam der kuische gemalin
van Tarquinius Collatinus, die zichzelve doorstak, nadat zij door Sextus, den zoon van den laatsten Romeinschen koning Tarquinius Superbus,
was onteerd geworden; vandaar (fig.) kuische vrouw.
LUCTOR ET EMERGO, ik worstel en kom uit de
zee op (zinspreuk op het wapen der provincie
Zeeland).
LUCUBRATIE, v. (...tiën), nachtwerk, nachtstudie.
LUCULLISCH, bn. weelderig, overdadig, naar de
levenswijze van den schatrijken Romein Lucullus,
die in de eerste eeuw vóór Chr. leefde.
LUDIFICATIE, v. (-s, ...tiën), bespotting, fopperij.
LUDOLFIAANSCH GETAL, o. (wisk.) het getal
Pi, dat de lengte van den cirkelomtrek bij benadering uitdrukt, wanneer de middellijn = 1 wordt
gesteld, zoo geheeten naar den wiskundige Ludolf
van Keulen, die het in 1586 tot 35 decimalen
berekende.
LUGUBER, brr. bw. (-der, -st), treurig, akelig,
somber, jammerlijk.
1. LUI, bn. bw. (-er, -st), traag, vadsig van aard,
zonder werklust, een afkeer van het werk hebbende :
een lui schepsel; een lui leven leiden; hij is liever lui
dan nice; - zoo komt het luie zweet er uit, gezegd
wanneer iem. zich eens buitengewoon inspant; (fig.) slap (van de koersen ter beurze); - (veroud.),
(scheepst.) lui hout, hout, dat niet wel gebogen of

gekromd is.

LUL

I072

2. LUI, gemeenz. verkorting van LUIDEN, m.
mv. lieden. LUITJES, o. (-s).
LUIAARD, m. (-s), lui mensch; -- (nat. hist.)
zeker zoogdier, tot de orde der tandeloozen behoorende, dat zijn naam ontleent aan zijn tragen
gang (bradypus).
LUIAARDIJ, v. (w. g.) luiheid.
LUTAARDSBOOG, m. den luiaardsboog spannen,
van luiheid de armen uitrekken.
LUIAS, v. (-sen), (in molens) de kleine as die
het luiwerk in beweging brengt.
LUIBAK, m. en v. (-ken), (gemeenz.) luiaard.
LUIBAKKEN, (luibak-te, heeft geluibakt), (gemeenz.) luieren.
LUIBUIS, m. (...buizen), (gemeenz.) luiaard.
LUIBUIZEN, (luibuisde, heeft geluibuisd), (gemeenz.) luieren, traag zijn.
1. LUID, bn. bw. (-er, -st), gehoord kunnende
worden, hard (van tonen of klanken) : spreek luider : ik kan u niet verstaan; een luid gelach aanheffen; met luider stem spreken.
2. LUID, o. naar luid van, volgens (den inhoud
van), naar luid van de wet, volgens de wet.
LUIDE, bw. luid : luide zijn ontevredenheid te
kennen geven; zie LUID.
1. LUIDEN, (luidde, heeft geluid) of gemeenz.
LUIEN, (luide, heeft geluid), klinken : die verzen
luiden niet kwaad; -- (fig.) dat luidt vreemd, schijnt
vreemd; - inz. een geluid geven : de klok luidt :
er is zeker kerk; - (spr.) hij heeft de klok hooren
luiden, maar weet niet waar de klepel hangt, hij
heeft van de zaak gehoord, maar weet het ware
niet ; - de klok trekken, zoodat de klepel
afwisselend tegen beide wanden der klok slaat :
de koster moet de klok luiden; in sommige plaatsen
worden bij begrafenissen de klokken geluid; - inhouden, bevatten : het bericht luidt niet gunstig;
hoe luidt zijn laatste voorstel ook weer? LUIDING,
LUIING, v. (w. g.) het luiden of luien.
2. LUIDEN, m. mv. lieden.
LUIDENS, voorz. naar luid van : luiaens de
laatste berichten.
LUIDER, m., LUIER, m. (-s), die de klok luidt.
LUIDKEELS, bw. zoo luid mogelijk, met luider
stemme : luidkeels schreeuwen, roepen.
LUIDRUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), luidklinkend,
met geraas of getier : eene luidruchtige menigte; gij
moet niet te luidruchtig zijn, als gij speelt. LUIDRUCHTIGHEID, v.
LUIDSTOEL, m. (-len), houten toestel waarmee
eene klok geluid wordt.
LUIEN, (luide, heeft geluid), luiden, (inz. als
zeees.) de klok luiden (bij mistig weer tot het voorkomen van aanvaring; ook om het scheepsvolk
tot het schaften te roepen); -- (spr.) de klok luien,
maar niet schaften, iets beloven maar niet volbrengen; - wijze van lossen op koren- en steenkolenschepen; -- (in korenmolens) de zakken met koren
enz. naar boven hijschen. LUIING, v. het luien,
het gelui.
1. LUIER, m. (-s), die luidt; (gew.) klap, oorvijg.
2. LUIER, v. (-s), kinderdoek, luur, zie ald.
LUIEREN, (luierde, heeft geluierd), lui in iets
te werk gaan, traag iets verrichten: lui zijn, niets
uitvoeren : hij heeft den ganschen dag geluierd.
LUIERGOED, o. goed waarvan men luiers maakt;
goed waarvan men kleedingstukken voor een jonggeboren kind maakt; deze kleedingstukken zelf.
LUIERIK, m. (-en), luiaard.
LUIERIKEN, (luierikte, heeft geluierikt), den
luiaard uithangen, luieren.
LUIERIJ, v. het luiwerk in molens.
LUIERMAND, v. (-en), platte teenen mand om
daarin de luiers en de andere kleertjes van een
jonggeboren kind te bewaren; al de kleertjes, de
uitrusting van een pasgeboren kind.
LUIERSTOEL, m. (-en), gemakstoel, stoel dien
men kan uitslaan om er gemakkelijk in te zitten
of te liggen.
LUIFEL, v. (-s), ook LUIF, v. (-en), eene soort
van afdak, uitstek voor een huis; vooruitstekend
gedeelte van een vrouwenhoed; -- (Zuidn.) breede
rand van een hoed, klep van eene pet. LUIFELTJE,
o. (-s).
LUIFELSCHRIFT, o. (-en), opschrift op eene
I uifel.
LUIGAT, o. (-en), (in molens) het met een luik
gesloten zoldergat waardoor het luitouw loopt en
de zakken worden opgeheschen.
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LUIHEID, v. het lui zijn traagheid, vadsigheid
door zijne luiheid komt hij bij de jongens ten achter;
- (spr.) luiheid is des duivels oorkussen, wie niet
R erkt, komt licht tot allerlei kwaad.
LUIIGHEID, v. (gen .) luiheid.
LUIK, o. (-en), eene soort van valdeur, valdeksel : zolderluik; inz. op rivierschepen, de houten
of ijzeren stukken waarmee het ruim van het schip
van boven wordt gesloten : de luiken oplichten;
de luiken sluiten; -- venstersluiting, blind; - gat
waardoor het water op een molenrad valt. LUIKJE,
o. (-s), klein luik.
LUIKEN, (look, heeft geloken), sluiten, dichtdoen (de oogent : ik heb den ganschen nacht geen oog
geloken.
LUIKERWAAL, m. (...walen), Waalsche inwoner
van de stad Luik: in 't algemeen : inwoner van
het Waalsche gedeelte van België.
LUIKERWAALSCH, o. de taal van een Luikerwaal; dat is TNikerwaalsch voor mij, daar versta
ik niets van.
LUIKGAT, o. (-en), (scheepst.) gat dat door een
luik wordt gesloten; (bouwk.) nokgat; ...HOOFD,
o. (-en), (scheepst.) hoofd van een luik.
LUILAK, m. en v. (-ken), luiaard; ,-- (gew.) wie het
laatst opstaat op den Zaterdag vóór Pinksteren,
op welken dag de langslapers op luidruchtige wijze
worden gewekt en waarop men zich te hunnen
koste vroolijk maakt; (ook) Zaterdag vóór Pinksteren.
LUILAKKEN, (luilakte, heeft geluilakt), lui zijn;
laat opstaan, een gat in den dag slapen. LUILAKKER, m. (-s), luilak, luiaard.
LUILEDIG, bn. lui en ledig, zeer lui.
LUILEKKER, bn. lui en lekker.
LUILEKKERLAND, o. denkbeeldig land, waar
alles in overvloed te krijgen is, zonder dat men ervoor behoeft te a erken; waar b. v. iem. de gebraden duiven in den mond vliegen.
LUIM, v. (-en), veranderlijke gemoedsgesteldheid, waarin men dikwijls spoedig van opgeruimdheid tot treurigheid enz. overgaat; vlaag (van vroolijkheid of verdriet) : goede luim, kwade of slechte
luim; (fig.) op zijne luim liggen, bespieden, beloeren,
op de loei liggen. LUIMPJE, o. (-s).
1. LUIMEN, (luimde, heeft geluimd), (gew.)
loeren.
2. LUIMEN, (het luimde, heeft geluimd), het
luimt hem niet, zijn hoofd staat er niet naar. (Voor
LUIMEN in deze beteekenis hoort men gew. ook
luiamen, loenen).
3. LUIMEN, (diev_) slapen.
LUIMER, m. (-s), (gew.) beloerder, bespieder.
LUIMEREN, (luimerde, heeft geluimerd), (Zuidn.)
luim en.
LUIMIG, bn. bw. (-er, -st), aan (kwade) luimen
onderhevig, grillig : 't ie een luimig mensch; luimig
handelen; grappig, geestig : een luimig verhaal;
luimige invallen. LUIMIGHEID, v. eigenzinnigheid; geestigheid.
LUIP, m. (-en), (gew.) loer ; op zijn luipen liggen,
op de loer liggen.
LUIPAARD, m. (-en), eene soort van panter of
gevlekter tijger (felis nardus), die tot 2 M. lang
wordt; hij bewoont geheel Afrika; ook een liebaard
op een wapenschild.
LUIPEN, (luipte, heeft geluipt), (w. g.) gluipen,
loeren.
LUIPERACHTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) (fig.)
huichelachtig.
LUIPERD, m. (-s), (w. g.) bespieder, gluiperd;
kwaadspreker; iem. die niet veel spreekt; huichelaar; zekere vijl (gereedschap); (gew.) luiphoed.
LUIPHOED, m. (-en), (w. g.) hoed met breede,
rondom neergeslagen randen. sombrero of huilebalk.
LUIPIJP, v. (-en), (w. g.) ruischpijp : zeker blaasspeeltuig.
LUIS, v. (luizen), een ongevleugeld insect met
breed, plat lichaam, dat als parasiet leeft op menschen en dieren; inz. die soort welke op den mensch
leeft (pediculus); - (in platte spr.) hij wordt van de
luizen opgevreten, zit vol ongedierte; -eene hongerige
luis, een begeerig mensch; -- hongerige of magere
luizen bijten scherp, een armoedig of hongerig mensch
is belust naar spijzen of dranken; - hij is zoo kaal
als eene luis, hij is zeer arm, er is niets meer bij
hem te halen; -- (fig.) hij is uit de luizen, uit een
neteligen toestand gered; - (fig.) zoo veeg staan
als eene luis op den kam, in groot gevaar verkeeren;-
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(fig.) zijne eigen luizen bijten hem, hij wordt gekweld door dezulken, die hij zelf kweekt en voedt; (fig.) vertrek met je luizen, pak je biezen; - (fig.)
men behoeft geene luizen in den pels te zetten of te
poten, het is niet noodig, zich moedwillig verdriet
op den hals te halen; - (fig.) hij zit, alsof hij eene
luis in zijn oor heeft, alsof zijn geweten hem beschuldigt; - er kan geene luis over zijne lever loopen,
hij wordt licht toornig. LUISJE, o. (-s).
LUISACHTIG, bn. (-er, -st), luizig; als eene luis,
aan luizen gelijk; (fig.) armzalig.
LUISBOSCH, m. (...bosschee), (plat scheldwoord) eigenlijk iem. die vol luizen zit; (fig.) landlooper; ...HOND, m. (-en), luisbosch; (fig.) gemeene
vent; ...KOP, m. en v. (-pen), iem., die veel luizen
op het hoofd heeft.
LUISKRUID, o. (plantk.) gew. naam voor
wrangwortel (helleborus viridis); voor gagel (myrica)
en voor moeras-kartelblad, (pedicularis palustris);
...MELDE, v. (plantk.) (gew.) witte of gladzadige
ganzevoet (chenopodium album).
LUISMIJT, v. (-en), (nat. hint.) een spinachtig
dier, dat parasietisch op andere dieren leeft, wier
sappen het zuigt (gamasus coleoptratorum); ...NEK,
m. en v. (-ken), luiskop; ...POOK, m. en v. (...poken), (Zuidn.) luiskop.
1. LUISTER, m. glans, schittering, schijnsel:
de luister der zon; - fraai glanzig uiterlijk van het
laken; - (fig.) voortreffelijkheid, eer, roem: de luister
van zijn geslacht.
2. LUISTER, m. (-s), armblaker aan eene kroon.
3. LUISTER, v. zeker toebereid water, waarmede
de bontwerkers het bont glanzen.
LUISTERAAR, m. (-s), die af- of beluistert;
bespieder; - (gew.) fluisteraar. LUISTERAARSTER, v. (-s).
1. LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd),
glanzig maken (bont enz.).
2. LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd),
<gew.) zacht aan het oor zeggen, fluisteren.
3. LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd),
scherp naar iets hooren : luister goed naar hetgeen
ik u zeggen zal; hij heeft niet geluisterd naar de
preek; - (ook in het verborgene) : aan de deur
luisteren; - (spr.) die luistert aan den wand, verneemt zijn eigen schand; - het oor leereen : naar
iem. luisteren, hem aanhooren; - (fig.) nauwkeurig achtgenen op iets, daarnaar handelen : naar
goeden raad luisteren; het paard luistert naar den
toom; - het schip luistert naar het roer, laat zich
gemakkelijk sturen; -- de koorts luistert terstond
naar de kinine, de kinine oefent dadelijk invloed
uit op de koorts; - dat luistert nauw, de minste
kleinigheid oefent er invloed op. LUISTERING,
v. het luisteren; - (w. g.) oplettendheid, gehoorzaamheid.
4. LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd),
(dicht.) blinken, schitteren (van de zon).
LUISTERGANG, v. (-en), ...GALERIJ, v. (-en),
(mil. ) gang of galerij om de werken des vijands te
ontdekken; ...GRAAG, bn. gaarne luisterend;
...HOEKJE, o. (-s), plekje om te luisteren of te
bespieden.
LUISTERLOOS, bn. (w. g.) zonder luister, mat,
-dof.
LUISTERPLAATS, v. (-en), luisterhoek.
LUISTERRIJK, bn. bw. (-er, -st), vol luister,
schitterend, glansrijk : luisterrijk verlicht; - eervol,
roemrijk : eene luisterrijke daad; eene luisterrijke
overwinning; - prachtig : luisterrijk leven, wonen;
luisterrijk feestvieren.
LUISTERSCHERP, ...VAST, bn. (-er, -st), (w.
g.) hij is luisterscherp, hij heeft een scherp gehoor;
...VINK, m. en v. (-en), luisteraar : luistervinken
,deugen niet.
LUISTERVINKEN, (luistervinkte, heeft geluistervinkt), (w. g.) luisteren.
LUISTERVOL, bn. (-ler, -st), vol luister.
LUISTERZUSTER, v. (-s), (in een klooster) non,
die eene andere naar de spreekkamer vergezelt.
LUISVLIEG, v. (-en), (nat. hist.), (der vleermuizen); ...ZAAD, o. zie luizenzaad; ...ZAK, m.
(-ken), luisbosch; vuil mensch (scheldnaam);
...ZIEKTE, v., zie luizenziekte.
LUIT, v. (-en), zeker op de gitaar gelijkend
muziekinstrument met vele snaren, van gewelfden
bouw en met langen hals. in vroegeren tijd zeer
geliefd, maar nu verouderd : de luit tokkelen; de luit
bespelen.
Van Dale.
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LUITE, v. (-n), (gew.) lange luite, zekere lange
groote peer; (fig.) een zeer lang manspersoon.
LUITEBOOM, m. (-en), (gew.) een boom die
lange luiten draagt; - een der volksnamen van
den gemeenera eschdoorn of ahorn.
LUITENANT, m. (-s), (oudtijds) plaatsvervanger,
stadhouder; -- (thans) officier van den langsten
rang (bij het leger of de schutterij) : tweede luitenant,
eerste luitenant. LUITENANTJE, o. (-s).
LUITENANT-ADJUDANT, m. (-en), ...-ADMIRAAL, m. (-s), ...-CHINEES , m. (...chineezen),
(Ind.) Chinees een rang lager dan kapitein-Chinees;
...-GENERAAL, m. (-s), ...-INGENIEUR, m.
(...s--s), ...-KOLONEL, m. (-s), ...-KWARTIERMEESTER, m. (-s), ...-TER-ZEE, m. (...s-ter-zee) :
rangen bij het leger of op de vloot.
LUITENANTSCHAP, o. het zijn van luitenant ;
de rang, de betrekking van luitenant.
LUITENANTSPLAATS, v. (-en), plaats, betrekking van luitenant; ...UNIFORM, v. (-en);
...VROUW, v. (-en); enz.
LUITMAKER, m. (-s), vervaardiger van luiten;
...MAKERIJ, v. (-en).
LUITOUW, o. (-en), touw waaraan in molens de
zakken naar boven worden geluid of geheschen.
LUITPEN, v. (-nen), (veroud.) citerpen : het
stiftje waar men de snaren der luit of citer mee
tokkelde; ...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v.
(-s), die de luit speelt; ...SPEL, o. het spelen op de
luit; ...SNAAR, v. (...snaren).
LUIWAGEN, m. (-s), borstel rechthoekig aan een
langen steel om den vloer te schrobben; - (zeew.)
dwarshout, waarover de roerpen loopt; -STEEL,
m. (...stelen), steel van een luiwagen.
LUIWAMMES, m. (-en), luiaard.
LUIWAMMESSEN, (gemeenz.) den luiaard uithangen.
LUIWERK, o. zekere inrichting in de houtzaagmolens; luierij in korenmolens enz.
LUIWIJVENGOED, o. zekere compositie, waarvan men zich bedient om koperwerk schoon te
maken.
LUIZEN, (luisde, heeft, geluisd), (plat) de luizen
afvangen, de luizen knippen; - (spr.) wat van apen
komt, wil luizen, zie aap; - (fig ) iemands beurs luizen,
behendig hem alles afnemen, hem zijn geld afhandig maken.
LUIZENBOOM, m. (-en), (plantk.) (gew.) ook
rupsenboom, de kardinaalsmuts : een heester, dikwijls geheel bedekt met bladluizen of ook wel met
kleine witachtige rupsen; ...BOSCH, m. (...bosschen), zie luisbosch; ...EI, o. (-eren), neet; ...ETEND, bn. luizenetende dieren; ...ETER, m. (-s),
...EETSTER, v. (-s), (nat. hist.); ...JACHT, v.
het zoeken naar luizen; ...KAM, m. (-men), haarkam met zeer fijne tanden; ...KNIPPER, m. (-s),
...KNIPSTER, v. (-s), die de luizen op zijne nagels
doodmaakt; (fig.) dievenvanger, diender; ...KRAMER, m. (-s), kleinkramer; ...KRUID, o. zeker
gewas, zie LUISKRUID; ...MARKT, v. (-en),
lompen-, voddenmarkt; ...NEST, o. (-en), iem.
die vol luizen zit; - dik hoofdhaar dat niet onderhouden wordt en daardoor met ongedierte zit;
...PAD, o. (-en), (scherts.) scheiding in 't hoofdhaar; ...PEPER, v. luiskruid.
LUIZENVANGER, m. (-s), luizenknipper;
...ZAAD, 0. staverzaad dat dient om luizen te verdrijven; ...ZALF, v. zalf ter verdrijving van de
luizen; (fig.) nietigheid, beuzeling, bagatel; ...ZIEKTE, v. eene raadselachtige ziekte waaraan Sulla,
Herodes en Philips II gestorven moeten zijn.
LUIZIG, bn. bw. (-er, -st), vol luizen; (fig.) armoedig, in lompen gekleed : die luizige kerel; nietig,
armzalig, kaal : een luizige boel; hoe is 't mogelijk,
zoo'n ruzie om een luizig dubbeltje!; - (gemeVnz. )
het was er luizig vol, verbazend vol.
LUK, o. (oeroud.) geluk, fortuin; luk of raak,
onbezonnen, in het wild : een luk indien het raak
is. LUKJE, o. (-s), kansje.
LUKKEN, (het lukte, is gelukt), goed uitvallen,
goed afloopen : we zullen eens probeeren, of het
lukken wil; - dat zal niet lukken, niet gebeuren,
niet geschieden, niet toegestaan worden.
LUKRAAK, bw. het is lukraak, het is op goed
geluk af, zeer onzeker.
LUKSPEL, o. (-en), (gew.) hazard-, kansspel.
LUKSTER, v. (-ren), (w. g.) geluksster; ...ZON,
v. (-nen), (w. g.) gelukszon.
1. LUL, v. (-len), houten pomppijp; pijp van
68
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vooraomt (lupine) : lupinen zijn stikstofverzamelaars;
bij de ontginning van heide past men vaak een voorbouw van lupinen toe.

Bene brandspuitslang; pijpkan (voor zuigende
kinderen), zuigdotje; — (plat) mannelijke roede.
LULLETJE, o. (-s).
2. LUL, m. (-len), (scheepst.) kluisstok, stagzeil,
voorzeil van een visschersvaartuig.
LULBROER, m. (-s), (plat) kletskous,
LULGAT, o. (-ten), (in grutterijen enz.) het in
de steenen uitgehouwen gat waarin de rijn (het
molenijzer) met de daarin bevestigde spil sluit.
LULHANNES, m. (-sen), (plat) lulbroer.
LULLAGE, v. geklets.
LULLEMAN, m. (-nen), die bij een brand de lul
bestuurt; (fig.) vervelende babbelaar.
LULLEN, (lulde, heeft geluld), (w.g.) uit eene lui
drinken; (plat) kletsen, onbeduidend spreken.
LULLEPELS, m. en v. (...pelzen), (plat) kletskous.
LULLEPIJP, v. (-en), pijp eener lul ; pijpkan;
doedelzak.
LULLEPRAAT, m . kletspraat, ijdel gesnap.
LULLER, m., LULSTER, v. (-s), die lult, kletsbroer.
LULLIFICATIE, v. vervelend gebabbel.
LULMEIER, m. (-s), iem. die vervelend kletst. j
LUMIEREN, o. (gew.) aanbreken, krieken : het

LUPININE, v. stof die in de gele lupinen voorkomt.
LUPINOSE, v. ziekte der landbouwhuisdieren die
optreedt bij sterke lupinenvoeding.
LUPULINE, v. (scheik.) het gele poeder van de
katjes der vrouwelijke hopplant, en de daarin
bevatte eigenaardige bitterstof (hopbitter), die voor
den bierbrouwer van zeer veel belang is.
LUPUS, m. eene tuberculeuze huidziekte, vooral
in 't aangezicht, ook wolf en vretende wolf geheeten.
LUPUSBEHANDELING, v. behandeling van
lupus, inz. met lichtstralen; ...VORM, m. (-en).
LURF, v. (lurven), ingekeept hout (in eene
vinkenbaan); (eertijds) slip van een kleedingstuk;
vandaar (fig.) iem. bij de lurven krijgen, pakken,
vatten, iem. ruw aantasten, iem. bij den kraag
vatten.
1. LURK, m het lurken.
2. LURK, m:' ren v. (-en), kind, dat onophoudelijk
lurkt.
LURKEN, (lurkte, heeft gelurkt), met kleine
teugen zuigen (aan de borst); (zeew.) geen grond
raken, van het pomphart : de pomp lurkt; -- die
pijp lurkt, bij het rooken hoort men een lurkend
geluid, doordat er vocht in den steel zit.
LURKER, m., LURKSTER, v. (-s), kind, dat
lurkt.
LUS, v. Zie LIS.
LUSINGANDO, bw. (muz.) schertsend, vleiend.
LUST, m. (-en), gewaarwording van genoegen of
genot, genoegen, (ook) datgene wat de gewaarwording van genoegen opwekt : het is een lust dit te

lumieren van den dag.

LUMINEUS, bn. (...neuzer, -t), lichtend, helder,
klaar, duidelijk : een lumineus idee.
LUMME, v. (-n), achterstuk van een rund.
1. LUMMEL, m. (-s), lomperd, onbeschaafd
mensch : onnoozele bloed; (gew.) zekere zoetekoek.
2. LUMMEL, m. (-s), (gew.) hijschbalk : de lum-

mel brak, terwijl men bezig was met het uithijschen
van eene zware kist.

LUMMELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), lomp, onbeschaafd; dom, onnoozel. LUMMELACHTIGHEID, v.
LUMMELEN, (lummelde, heeft gelummeld),
luieren, lanterfanten : hij heeft den ganschen dag

zien; iets met lust doen; dit is mijn lust en mijn
eene hooge mate van verlangen naar
leven;
—

hetgene aangenaam is, trek, begeerte, verlangen,
behagen (in) : ik heb er geen lust in; ik heb geen lust

maar wat loopen lummelen.

LUMMELIG, bn. bw. (-er, -st), lummelachtig.
LUMMELIGHEID, v.
LUMMERHARST, m. (-en), (gew.) ribbestuk;
...STUK, o. (-ken), (gew.) kimme.
LUMP, m. (-en), (nat. hist.) slijmvisch, rotvisch,
ook lomp geheeten.
LUNA, v. de maan; de maangodin : Diana;
(scheik.) zilver.
LUNAMBULISME, o. maanziekte, het slaapwandelen.
LUNAMBULIST, m. (-en), slaapwandelaar.
LUNARISCH, LUNAIR, bn. de maan betreffende; — het zilver betreffende of daartoe behoorende.
LUNARIST, m. (-en), geleerde, die de vuurbollen
en meteoormassa's beschouwde als uit de vulkanen
der maan afkomstig.
LUNARIUM, o. (...rial, toestel ter aanschouwelijke voorstelling van den loop der maan om de
aarde.
LUNATIE, v. (-s), tijd, waarin de maan de geheele
reeks harer schijngestalten volbracht heeft; (ook)
die reeks zelve.
LUNATIEK, bn. maanziek; lichtzinnig, grillig.
LUNCH (Eng.), v. het tweede ontbijt, 's middags om twaalf uur.
LUNCHEN (Eng.), (lunchte, heeft geluncht),
het tweede ontbijt gebruiken.
LUNCHROOM (Eng.), (-s), kamer waar men lunchen kan; restaurant.
LUNDERAAR; m., LUNDERAARSTER, v. (-s),
talmer, talmster.
LUNDEREN, (lunderde, heeft gelunderd), talmen, dralen. LUNDERING, v. het lunderen,
getalm.
LUNET, v. (-ten), LUNETTE, v. (-s), oogglas ;
verrekijker; -- paarden-ooglap; — (vest.) brilschans:
een klein vooruitliggend vestingwerk of twee
halvemanen vóór de grachtschans.
LUNS, v. (lunzen), as-spie voor het wiel (van
een voertuig).
LUNTEREN, (lunterde, heeft gelunderd), hetzelfde
als LUNDEREN.
LUNULA, v. (-'s), (R.-K.) gouden of vergulde
gewijde halfcirkel waarin de H. Hostie wordt geplaatst.
LUNZEN, (lunsde, heeft gelunsd), eene luns voor
het rad of wiel doen.
LUPINE, v. (-n), (plantk.) wolfsboon, een vlinderbloemige plant die in ons land slechts gekweekt

tot eten; ik zou wel lust hebben om eene wandeling
hartstocht; ongeregelde zinnelijke bete doen;
geerte (dan vooral in het meere. gebruikt) : dierlijke lusten; men moet zijne lusten bedwingen; hijf
is de slaaf van zijne lusten; — zijne lusten boeten,
—

!

zijne begeerte bevredigen, (ook) zich op iem. wreken.
LUSTBOSCH, o. (...bosschen), park, wandeldreef; ...BOSCHJE, o. (-s), klein park, sterrenbosch.
LUSTELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder lust, ongevoelig, onvatbaar voor vermaak; -- (fig ) de
markt is lusteloos, er gaat a einig om, de markt is
slap; - verdrietig, neerslachtig : er lusteloos bij
zitten; -- log, zwaar. LUSTELOOSHEID.
LUSTEN, (lustte, heeft gelust), zin hebben in,
believen : het lust mij niet dat te doen; hij doet wat
hem lust; — veel houden van (spijs, drank enz.) :
ik lust geen zuurkool; -- hij lust 'em (koud), hij houdt
van een borrel, hij is aan den drank; — (spr. ).
hij zal er van lusten, hij zal er slecht afkomen, het
zal hem opbreken; -- (plat) ik lust je, ik heb veel
zin met je te gaan vechten. •
LUSTER, m. (-s), luchter, kroonkandelaar.
LUSTERGAREN, o. (-s), uit grove, lange, sluike
en sterk glanzende Engelsche kamwol gemaakt, in
tegenstelling met merinogaren.
LUSTHOF, m. (...hoven), pleziertuin; ...HUIS ;
o. (...huizen), ...HUISJE, o. (-s), buitengoed,
buitenplaats.
LUSTIG, bn. bw. (-er, -st), vroolijk, b lijmoedig,
opgeruimd, levendig, dartel een lustig lied; lustig

zingen; een lustig leven leiden; lustig lachen;
(muz.) allegro; --- (fig.) groot; zeer, terdege : hif
kreeg lustig wat op den rug; -- flink, ferm : lustig
aan ! (aanmoediging). LUSTIGHEID, v. LUSTIG—

JES , bw.
LUSTOORD, 0. (-en), lustplaats; ...PLAATS v.
(-en), uitspanningsplaats; ...PRIËEL, o. (-en),
tuinpriëel.
LUSTRE, v. eene Engelsche katoenen of welen
stof met een weerschijn.
LUSTREEREN, (lustreerde, heeft gelustreerd),
garen glanzen, glanzend maken.
LUSTRIJK, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) vol genot,
zeer aangenaam.
LUSTRINE, v. eene glanzige zijden stof, glanszijde.
LUSTRUM, 0. (...tra), vijfjarig tijdvak, zoo
geheeten naar het groot reinigingsfeest, dat de
Romeinsche censors bij hun aftreden, om de vijf
jaren, aan het volk gaven; —FEEST, o. (-en),
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herinneringsfeest, dat om de vijf jaar w ordt gevierd;
inz. zulk een feest aan de academies.
LUSTSLOT, o. (-en), kasteel, tot uitspanning;
...WARANDE, v. (-n), wandeldreef; ...WOUD, o .
(-en), lustbosch.
LUT, v. (-ten), (Zuidn., gew.) dwaze lut, onnoozele;
trage lut, talmster.
LUTEEREN, (luteerde, heeft geluteerd), dichtsmeren, luchtdicht maken met kleefdeeg (lutum).
LUTEOLINE, v. de gele verfstof van de wouw.
LUTHERAAN, m. (...ranen), belijder van den
Lutherschen godsdienst.
LUTHERANISME, o. leer der aanhangers van
Luther, in tegenst. met die van Calvijn en
Melanchton.
LUTHERDOM, o. de leer van Luther (1483-1546).
LUTHERSCH, bn. van Luther : de Luthersche
kerk; Luthersche bijbel; (gemeenz.) hij wordt
Luthersch als je daarover spreekt, boos, kwaad; (Z. A.) hij hield zich (dood) Luthersch, dood onschuldig; - de Lutherschen, m. mv. de Lutheranen;
eene Luthersche (vrouw).
1. LUTJE, o. (gew.) een weinig.
2. LUTJE, o. (-s), (gew.) eene soort van vingerhoed aan de pink (van naaisters), lutring.
LUTRING, m. (-en), (gew.) * piekring.
LUTS, v. (-en), (Zuidn.) lis.
LUTSEN, (lutste, heeft gelutst), (Zuidn.)
gelen; loshangen.
1. LUTTEL, telw. weinig : deze leer telt slechts
luttel aanhangers; hij weet er luttel van; bn. klein,
gering : eene luttele som.
2. LUTTEL, o. weinig; -HEID, v. (w. g.) kleinheid in aantal, weinigheid.
LUUR, v. (luren), luier, kinderdoek : een kind
in de luren; (fig.) iem. in de luren leggen, iem. bedriegen; (fig.) nog in de luren liggen, nog geen ondervinding hebben, nog te jong zijn om mee te
praten.
LUURGOED, o. luiergoed; ...MAND, v. (-en),
luiermand.
LUW, bn. (-er, -st), tegen den wind gedekt : eene
luwe plaats.
LUWEN, (het luwde, heeft en is geluwd), stiller
worden, minder winderig zijn; - (fig.) dat luwt
wat, de zwarigheid, het gevaar vermindert.
LUWTE, y. (-n), plaats waar men tegen den
wind beveiligd is : hier zitten we in de luwte.
LUX, v. (Lat.) licht; lux perpetua, (R.-K.) de
altijd brandende lamp in de kerk.
LUXATIE, v. (-s, ...tiën), verrekking, verstuiking, de verplaatsing van een been uit zijne kom.

LUXE, m. weelde, overvloed : in luxe opgebracht
zijn; 't zou geen luxe zijn als je eens een nieuwen
hoed kocht, geen overbodige weelde.

LUXE-ARTIKEL, o. (-en.), woeld e-a rtikel;
...-PAARD, m. (-en), schoon rijpaard; ...-TREIN,
m. spoortrein met luxewagens, weelderig ingericht;
...-ZAAK, v. (...zaken), zaak van w eelde-artikelen.
LUXUEUS, ba. bw. (...zer, -t), weelderig.
LUXURIEUS, bn. (...zer, -t), weelderig; overvloedig; ontuchtig.
LUZERNE, v. Zie LUCERNE.
LYCAEUM, o. (lycaea), middelbare school en
gymnasium in Frankrijk en België; thans ook in
ons land.
LYCOPODIUM, v. wolfsklauw, eene plant; de
sporen hiervan.
LYDDIET, o. ontplofbare stof, uit gesmolten
picrinezuur bestaande, vooral als springlading
voor geschut gebruikt.
LYDISCH, bn. (muz.) Lydische klanksoort, eene
der hoofdtoonsoor,,en bij de oude Grieken, iets
weekhartigs voegende bij levendigheid; Lydische
steen, toetssteen; (delfstofk.) kiezellei, kiezelschiefer.
LYMPHA, LYMPHE, v. (ontl.) waterige stof in
het bloed.
LYMPHATISCH, ba. het bloedwater betreffende of daartoe behoorende; lymphatische gestelt,en,
waterachtige gestellen met bleek uiterlijk, tragen
pols en zwakke ademhaling.
LYMPHCEL, v. (-len), (ontl.) kleurlooze bloedbolletjes; ...KLIER, v. (-en), rondachtige knobbeltjes die met de lymphvaten samenhangen en waarin
de kleurlooze bloedbolletjes gevormd worden;
...VAT, o. (-en), (ontl.) watervat, buis in het dierlijk lichaam die de lymphe opslorpt.
LYNCHEN, (lynchte, heeft gelyncht), het afmaken
of dooden van een of meer personen door eene woedende volksmenigte.
LYNCH-GERECHT, v. geïmproviseerd volksgerecht; ...WET, v. eigendunkelijke volks` raak.
LYNX, m. (-en), los, zie dit woord; zeker sterrenbeeld.

LYNXOOG, o. (-en), scherpziend oog; ...STEEN,
m. (-en), meteoorsteen.
LYRISCH, ba. tot de lier behoorende, voor het
spel daarop geschikt of gemaakt; wat met de lier
begeleid of gespeeld en gezongen kan worden;
zangerig, gevoelvol : een lyrisch dichter, lierdichter;
lyrische poëzie, eene der drie hoofdsoorten der poëzie:
de dichterlijke uitdrukking van gevoelens en gemoedsstemmingen; lyrische ontboezemingen.
LYRISME, o. verhevenheid, hooge dichterlijke
vlucht van den stijl, (ook in oneigenlijken zin) gezwollenheid van stijl, bombast.
LYSOL, o. bruinachtig gele, olieachtige, naar
creosoot riekende vloeistof, die met water vermengd
een sterk ontsmettingsmiddel oplevert.

M.

M, v. (-'s), 13e letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met m beginnen; Romeinsch cijfer voor het getal 1000; in afkortingen :
M.
mijnheer, monsieur; magister - meester; Mark, Duitsch geldstuk; M.
Meter; M.
M2.
- vierkante Meter; kubieke Meter: M3.
m.
- molenpeil, b. v. het water stond
2 dM. boven m.; M.
-- (in orgelwerken) manuaal, op
het grootste der handklavieren; M '.
- zie Mc; m.
- mannelijk; M. A.
- manu auctoris - door de hand
des schrijvers; Mad. of Mme. - madame - mevrouw; -

- magister artium liberalium meester in de vrije kunsten;
- mandatum, mandaat; Mand.
- Marcus - Evangelist; (ook)
Marc.
een der bijbelboeken; - Mattheus -- Evangelist; (ook)
Matth.
een der bijbelboeken; - met andere woorden; -m. a. w.
mac
- zoon; (ook) hoofd (van
Mc.
een geslacht); - mio conto - mijne rekening; m. c.
M. D. of Med. D. - medicinae Doctor - doctor
in de geneeskunde; - met dank; m. d.
- mise, detur, signatur - meng,
m. d. s.
M. A. L.

M. E.
M. E.
Mej.
Mevr. Mw.

geef en teeken het (op recepten); - Middeleeuwen; -

- middelbare eb; - mejuffrouw; - mevrouw; -

MA.
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- mezzo forte - matig sterk; - magnesium (scheik.) - zie aldaar; - milligram; m G.
- met gelukwensch; m. g.
Mgr.- monseigneur - titel, ook van
een bisschop of aartsbisschop; - met hartelijken dank; m. h. d.
- met hartelijken gelukwensch; 'n. h. a.
- (Z. A.) Meisjes Hoogere
M. H. S.
School; - mijns inziens; m. i.
Mij . , Mpij - Maatschappij; mil.- militair; Min.- Minister; (ook) Ministerie; - Meterkilogram; M. K. G.
- milliliter; m L.
Mlle.- mademoiselle - mejuffrouw;
jongejuffrouw; - mutatis mutandis - met de
m. M.
noodige veranderingen; - memento mori - gedenk te
M. M.
sterven; - Myriameter; M. M.
- millimeter; mM.
M. M. H. H. - Mijne Heerera; - mansi mea propria - met
m. m. p.
mijn eigen hand, eigenhandig; - mangaan - zie aldaar; Mn.
- Middelbaar onderwijs; M. 0.
Mo.- molybdaenium - zie aldaar; M. P.
- member of Parliament - lid
van het (Engelsche) parlement; - mij lpaa l; M. P.
mezzo piano (muz.) - matig
m. p.
zacht; - middelbare rivierstand; M. R.
Mr.- meester; (ook) mijnheer; monsieur; mister; master; met rouwbeklag: m. r.
Mrs.Mistress - mevrouw (in Engeland); messieurs; mijne heeren; Mrs. of MM.
- manuscript - handschrift; MS.
- mandatum sine clausula M. S. C.
onbepaalde volmacht; MSS.- manuscripten - handschriften; - meterton ; m.t.
M. U. L. 0. - Meer uitgebreid lager onderwijs; - muziek; muz.
- middelbare vloed; M. V.
- mezzo voce (muz.) - met halve
m. v.
stem, matig sterk; - meervoud (spraakk.); mv.
- Memorie van Antwoord; M. v. A.
- Militaire Willemsorde.
M. W . 0.
MA, v. ( - 's), (verkorting van mama) moeder.

m. f.
Mg.

MAATJE, o. (-s.
1. MAAG, v. (magen), zakvormige verwijding

van het spijsverteringskanaal tusschen den slokdarm en den dunnen darm, waarin de spijzen een
tijdlang worden opgehouden en door de inwerking
van het maagsap ten deele omgezet worden; eene
goede, gezonde, sterke maag hebben, eene goede spijsvertering genieten; - eene zwakke maag, die niet
veel verdragen kan; - met eene volle maag gaan
slapen, als men pas gegeten heeft; de maag overladen, te veel eten; de maag bederven; - (spr.) de kat
zal met zijn maag niet wegloopen, hij heeft zeer
veel gegeten; - honger maakt eene gra(:e maag,
honger doet eten; - met eene hongerige maag van
tafel gaan; - 't oog is grooter dan zijn maag, van
een gulzigaard gezegd; - het blijft op (de klep van)
mijn maag liggen, de spijsvertering werkt niet goed;
- iem. iets in de maag stoppen. duwen, het hem
te duur verkoopen; -hij zit er mee in zijn maag,
hij kan het niet kwijt raken; - met dien toast zit
hij in zijn maag, hij ziet er erg tegen op; - dat
zit, ligt hem dwars in de maag, daar zit hij mee
verlegen; (ook) daar is hij boos over. MAAGJE,
o. (-s).
2. MAAG, m. en v. (magen), bloedverwant : hij
heeft vriend noch maag; man en maag te hulp roepen.

MAAGHOEST.

MAAGADER, v. (-en, -s), (ontl.); ...BALSEM,
m. ; ...BITTER, o. maagversterkend middel;
...BLOEDING, v. (-en), bloeding van den maagwand, een der verschijnselen van maagzweer;
...BREMS, v. (...bremzen), de larve van den paardenhorzel; ...BREUK, v. (-en), (gen.). ...BRIJ,
v. (ontl.) spijsbrij, de brij die in de maag uit de
gebruikte spijzen bereid wordt: ...CATARRH, v.
ontsteking van het maagslijmvlies en ster.ec slijmafscheiding er van : acute, chronische maagcatarrh.
MAAGD, v. (-en). ongerepte jonge vrouw; (dicht.
voor) meisje : eene jonge maagd wordt ras gevraagd:
hij moet een scherp gezicht hebben, die eene maagd za 1
kennen; - dienstbode, vgl. dienstmaagd, - (R.-K.)
de Heilige Maagd, de Maagd Maria, de moeder
Gods; de maagd van Orleans, Jeanne d'Arc; Vestaalsche maagd, zie Vestaalsch; (fig.) zijn degen is nog
maagd, nog niet gebruikt; - zesde teeken van den
dierenriem (ITV). MAAGDEKE(N), o. (-s), (dicht.)
meisje; (Zuidn.) de jonge meisjes die in 't wit
nekleed in eene processie gaan. MAAGDELIJN'
o. (-s), jonge maagd.
MAAGDELIEF, v. (...lieven), (plantk.) eene verbastering van madelief.
MAAGDELIJK, bn? bw. van of als eene maagd;
de maagdelijke staat, ongehuwde staat, ook der R.-K.
priesters; - maagdelijke schaamte; - (fig.) ongerert,
rein, zuiver maagdelijke wouden; maagdelijke
sneeuw.
MAAGDENAARD, m. naar maagdenaard;
...BERG, m. (-en), (ontl.) Venusberg; ...BLOEM,
v. maagdom, ongeschonden toestand eereer vrouw;
...BLOS, m. blos der kuischheid; ...DANS. m. (-en);
...GOUD, o. gedegen goud; ...HART, o. (-en),
kuisch gemoed; ...HONI(N)G, m. ongepijnde
honing; ...HUIS, o. (...huizen), R.- K. maagdenhuis,
voor weesmeisjes; ...KAARS, v. (-en), (R.-K.)
kaars door een klein meisje in de processie gedragen;
...KRUID, o. (plantk.) wandluizenkruid; ...KWIK,
o. kwikzilver in gedegen toestand; ...LOOD, o.
lood zooals het uit den vlamoven komt, onbewerkt
lood; ...MELK, v. (scheik.) eene met water vermengde oplossing van benzoë en wijngeest; een wit
vocht waarmee vrouwen zich blanketten; ...OLIE,
v. de beste olijfolie die zich het eerst en bijna
zonder persen uit de olijven afscheidt; ...PALM,
v. (-en), een e sierplant met leerachtige, glinsterende
bladeren en schoone lichtblauwe bloemen (vinca
minor); ...PEER, v. (...peren), sappige perensoort
met bruine schil; ...PERKAMENT, o. fijnste soort
van perkament, bereid van huiden van doodgeboren
lammeren of geiten.
MAAGDENREI, m. (-en), rei, koor van maagden
(in een tooneelspel enz.); ...ROOF, m. schaking
van meisjes; (Rom. gesch.) de Sabijnsche maagdenroof; ...ROOS, v. zekere sierstruik met groote
knikkende bloemen (rosa centifolia); ...SCHAAR.
v. (...scharen), maagdenrei; ...SCHENDER,
...SCHENNER, m. (-s), die een meisje onteert;
...SCHENDING, v. (-en); ...SCHENNIS, v. het
onteeren van een meisje; ...STAAT, m. maagdom;
...STOET, m. maagdenrei: ...VLIES, o. (...vliezen), (ontl.) zekere plooi in het slijmvlies van het
schaamdeel bij ongerepte maagden; ...WAS, o.
zuivere was van de beste soort, bijenwas van niet
bebroede cell en; ...ZWERM, m. (-en), (rijent.)
de eerste zwerm die zich van een bijenzwerm
afscheidt; ...ZWIER, m. sierlijke gang of houding
van meisjes.
MAAGDOM, m. maagdelijke, ongerepte toestand;
- (ontl.) maagdenvlies; (spr.) den maagdom kwijt
zijn, verloren, versnoept hebben, niet meer maagd
zijn.
MAAGDOUCHE, v. (-s), toestel bestaande uit
eene maagsonde met onderaan kleine gaatjes, om
de maag uit te spoelen.
MAAGDRUPPELS, mv. (gen.) bittere tinctuur
om den eetlust op te wekken; ook naam van verschillende werkelijke of vermeende geneesmiddelen.
MAAGELIXER, o. maagbitter.
MAAGFISTEL, v. (-5), fistelgang van de maagholte naar den buikwand.
MAAGHEVEL, m. ( -s), slang van slap caoutchouc
die dient om daarmede de maag van haar inhoud te
ontlasten.
MAAGHOEST, m. (gen.) een veelal met braking
gepaard gaande hoest, door de maagzenuwen
veroorzaakt.
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van twee ruiters gestoken, waarop de balanspriem
MAAGHOLTE, v. de holle ruimte der maag.
van eene ophaalbrug rust.
MAAGKANKER, m. (gen.) kankerachtige ontMAAIEN, (maaide, heeft gemaaid), met eene
aarding van den maagwand.
zeis afsnijden : het gras, het koren moet gemaaid
MAAGKATHETER, m. (-s,) (gen.) maaghevel.
MAAGKLIER, v. (-en), een der uiterst kleine worden; (fig.) oogsten : gij zylt zaaien, maar niet
vertakte kliertjes van het maagslijmvlies die het maaien; - (spr.) men moet zaaien wil men maaien,
zonder arbeid krijgt men niets; - zoo gezaaid wordt
maagsap afscheiden.
zal gemaaid worden, zoo wat de mensch zaait zal
MAAGKOLIEK, v. zekere ongesteldheid;
hij maaien, men zal loon naar werk ontvangen; ...KOORTS, v. (-en), (gen.) koorts die eene acute
wie wind zaait zal onweer (storm) maaien, wie kwaad
ontsteking van het maagslijmvlies begeleidt;
doet, kwaad ontmoet; - (fig.) wegrukken : de dood
...KRAMP, v. (-en), aanval van pijn in den maagkuil, die zich tot aan den rug uitstrekt en dikwijls maaide vele jonge levens weg; - maaivoeten, zie
aldaar; - (fig.) maaien met de armen, er mee scher van benauwing der ademhaling vergezeld gaat:
...KUIL, m. (-en), ook (ten onrechte) hartkuil men. MAAIING, v. (-en), het maaien.
1. MAAIER, m. (-s), iem. die gras of graan
genoemd, zie aldaar; ...KWAAL, v. (...kwalen),
maagziekte; ...LIJDER, m. ( - s), iem. die aan eene maait; (ook) het werktuig daartoe.
2. MAAIER, m. (-s), (Z.-A.) vleesvlieg.
maagziekte lijdt; ...MIDDEL, o. (-en), maagMAAIGELD, o. maailoon; ...GRAS, o. (gew.)
versterkend middel; ...MOND, m. de ingang van
te veld staand gras, dat bestemd is om gemaaid
de maag, de opening van den slokdarm naar de
te worden : het gras eener hooiweide.
maagholte; ...ONTSTEKING, v. ontsteking van
MAAIIG, bn. (-er, -st), (gemeenz.) wormstekig,
het maagslijmvlies.
madig.
MAAGPAAIER, m. een groot stuk vleesch,
MAAILAND, o. (-en), veld dat gemaaid moet
opgedischt om den eersten honger te sti ll en; ...PIJN,
worden of wordt; ...LOON, o. (-en), het loon dat
v. (-en), pijn in of aan de maag, bij verschillende
voor het maaien wordt betaald; ...MACHINE, v.
maagziekten voorkomende; ...PIL, v. (-len);
(-s), machine om te maaien; ...MEERSCH, m. (-en),
...PLEISTER, v. (-s), (apoth.) aromatische pleister
(Zuidn.) maailand; ...TIJD, m. hooitijd; ...VELD,
voor de maagstreek, gewoonlijk uit was en tero. (-en), maailand; (ook) de oppervlakte van het
pentijn met etherische oliën en harsen bestaande;
terrein in de nabijheid van eenig aardewerk :
...POEDER, ...POEIER, o. (-s); ...POMP, v. (-en),
de sloot opvullen tot de hoogte van het maaiveld;
zeker geneeskundig instrument om de maag van
tegen het maaiveld liggen, tegen de vlakt ; ...VOET,
haren vloeibaren inhoud te ontlasten, thans door
m. (-en), naar buiten gekeerde voet; - m. en v.
den maaghevel vervangen.
(-en), die met naar buiten gekeerde voeten loopt.
MAAGPOORT, v. (ontl.) portier, kringvormige
MAAIVOETEN, (maaivoette, heeft gemaaivoet),
spier die de uitmonding der maag in den twaalfmet maaivoeten loopera, de voeten buitenwaarts
vingerigen darm kan afsluiten.
keeren; onder het loopen maaien.
MAAGSAP, o. eene heldere, zeer zuur reageerende
MAAIWEDER, ...WEER, o. weer dat geschikt
vloeistof die door de klieren van het maagslijmvlies
is om te maaien.
wordt afgescheiden en waardoor de spijzen ten
MAAIZIEKTE, v. (Zuidn.) zekere ziekte van
deele omgezet worden.
het hoornvee, waarbij zij maden hebben op den
MAAGSCHAP, v. bloed-, aanverwanten, familierug, tusschen vel en vleesch.
betrekking; - o, bloedverwantschap, vermaagMAAK, v. het maken zoowel van nieuw te maken
schapping.
als van te repareeren zaken : zijn schoenen in de
MAAGSCHEIDING, v. (-en), het verdeelen eener
maak brengen, geven, om ze te laten repareeren;
erfenis; hoed elrol.
mijn fiets is in de maak, bij den reparateur; dat
MAAGSLAGADER, v. (-en, -s), (ontl.); ...SLIJM,
zal wel in de maak blijven, daar zal s el nooit iets
o. maagsap; ...SLIJMVLIES, o. (...zen), (ontl.)
van komen.
fluweelzachte bloedvatrijke binnenbekleeding van
MAAKBAAR, bn. wat gemaakt kan «orden;
den maagwand, waardoor het maagsap wordt
(bilj.) maakbare bal.
afgescheiden; ...SONDE, v. (-n, -s), maagkatheter;
MAAKLO ON, o. (-en), loon voor het maken
...SPANNING, v. (-en), (gen.) zekere ongesteldvan iets, inz. voor het maken van kleedingstukken.
heid; ...STEEK, m. (...steken), (veearts.) eene
MAAKSEL, o. werk, gewrocht, voortbrengsel
operatie waarbij de maag met een trocart wordt
doorgestoken om gassen te verwijderen; ...STER- van handenarbeid enz. : de menschen zijn Gods
maaksel, het maaksel zijner handen; dat is iets van
KEND, bn. maagversterkend; ...STREEK, v. de
mijn maaksel, dat heb ik gemaakt; verzen van eigen
streek van het lichaam die om de maag ligt.
maaksd; - (fig.) hij is een wonderlijk maaksel, hij
MAAGTAAL, v. (veroud.) lijst der bloed- en
heeft een vreemden lichaamsbouw, is een wonderaanverwanten bij het verdeelen eener erfenis.
lijk schepsel; - fatsoen, vorm, wijze van maken :
MAAGTERING, v.; ...TREKKING, v. (-en),
dit horloge is van Engelsch maaksel.
trekkende pijn in de ingewanden.
MAAKSTER, v. (-5), zij die maakt, handwerkster.
MAAGVERHARDING, v. (-en), (gen.) verandeMAAKWERK, o. werk dat op beste ll ing gemaakt
ring van de maag, waarbij haar wanden dik en
is, in tegenstelling van fabrieksgoed of koopgoed :
hard en voor hun taak ongeschikt worden; ...VERSTERKEND, bn. (-er, -st), hetgeen de werking maakwerk zijn die schoenen f 2,- duurder.
1. MAAL, v. en o. (malen, maal), keer, reis :
der maag versterkt; ...VERSTERKING, v. (-en);
hoeveel maal of malen ?; voor deze maal nog en dan
...VERWEEKING, v. verandering der maag
niet meer; voor dit maal ga heen; ten tweeden male,
door zelfvertering, waardoor haar wanden geleivoor den tweeden keer: telken male, telkens; hij is
achtig week of donkerbruin en broos worden;
ten eengin male ongeschikt voor deze betrekking, ge...VERWIJDING, v. (-en), ziektetoestand der
heel en al ongeschikt.
maag, waarbij deze veel wijder wordt en daardoor
2. MAAL, o. (malen), hoeveelheid melk die ineens
de spijzen te weinig dooreenmengt en naar den
gemolken wordt; - (gemeenz.) dat is een heel maal,
portier voert; ...VLECHT, v. (ontl.) zenuwvlecht
der maag; ...VLIES, o. (...vliezen), deel van groote hoeveelheid urine die ineens geloosd wordt; een maaltje doen, urineeren.
het buikvlies dat de maag omsluit; ...WAND, m.;
3. MAAL, o. (malen ), maaltijd : was hij ook aan
...WATER, o. hartwater; ...WIJN, m. maagversterkende wijn; ...ZAK DIEREN, o. mv. eene het maal genodigd ?. - zooveel als een persoon
of een gezin van het middageten noodig heeft :
soort van weekdieren; ...ZENUWEN, v. mv.;
wij stuurden hem een maal c, ardappelen; wi. zullen
...ZIEKTE, v. (-n), ziekte der maag.
er nog wel een maal aan hebben; - hij ziet op geen
MAAGZOEN, m. (oudt.) dat deel van het weermaal
eten, hij geeft er niet om, dat iem. meeëet; geld , hetwelk de magen van den verslagene ontergens zijn maal mee moeten doen, zich er aan moeten
vingen.
MAAGZUUR, o. (gen.) zure oprisping uit de verzadigen, niets anders krijgen; (fig.) daar kan
hij zijn maal wel mee doen, daar heeft hij voorloopig
maag.
genoeg aan. MAALTJE, o. (-s).
MAAGZWEER, v. (...zweren), (gen.) verzwering
van het maagslijmvlies, gevolg van afscheiding
4. MAAL, v. (malen), mail, koffer, reiszak, valies;
brievenzak (bij de posterijen).
van te sterk zuur maagsap.
5. MAAL, v. (malen), (oudt.) maalstede, zie
MAAI, v. (-en), (gemeenz.) worm, made.
aldaar.
MAAIBEENEN, (maaibeende, heeft gemaai6. MAAL, v. (malen), (gew.) koe van anderhalf
beend), maaivoeten.
of twee jaar die nog niet gekalfd heeft.
MAAIBOUT, m. (-en), ijzeren bout door de oogera
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7. MAAL, o. vlek, moedervlek (nu nog alleen in
samenstellingen, zie b.v. ijzermaal).
MAALBAK, m. (-ken), (papierf.) de bak waarin
de lompen gemalen worden, ook hollander geheeten.
MAALDERIJ, v. (-en), gebouw waar gemalen
wordt, inz. met stoommachines.
MAALFEEST, o. (-en), (Ind.) feest bij den
aanvang der suikercampagne; ...FIJNHEID; v.
fijnheid van het gemalen goed; ...GANG, v. bijeenbehoorend paar maalsteenen, legger en looper;
.GELD, o.; .IJZER, o. (-s), (Zuidn.) (fig.) iem.
die altijd maalt, zanikt, ontevreden is;...LOON, o.
(-en), loon voor het malen; ...MACHINE, v. (-s).
MAALKALF, v. (...kalvers, kalven, ...kalveren),
(ges ) koekalf, vrouwelijk kalf; ...PINK, v. (-en),
pinkvaars.
MAALKANT, m. (-en), kant van den kerf van
een molensteen die het graan maalt.
MAALKANTEN, (maalkantte, heeft gemaalkant),
de maalkanten scherpen.
MAALPEIL, o. de hoogtestand waarop het
bovenwater mag worden opgezet (bij door water
gedreven molens); — hoogste waterstand in een
boezem, wanneer de poldermolens niet verder mogen
uitslaan of malen.
MAALPOST, v. (-en), de brievenpost, de postwagen, welke de brievenmaal vervoert.
1. MAALRECHT, o. maalgoed.
2. MAALRECHT, o. aandeel of recht dat iem.
heeft in de maalschap.
MAALRIET, o. (Ind.) suikerriet, gesneden om
gemalen te worden.
MAALSCHAP v. (-pen), (gew.) mark, gemeenschappelijke onverdeelde grond eener gemeente;
buurtschap.
MAALSLOT, o. (-en), (veroud ) hangslot.
MAALSTEDE, v. (-n), (oudt.) plaats in de
vrije lucht, waar recht gesproken werd.
MAALSTEEN, m. (-en), molensteen, wrijfsteen.
MAALSTER, v (-s), zij die maalt; mijmeraarster.
MAALSTERS v. mv. kiezen, maaltanden; (ook)
al de tanden, het gebit.
MAALSTOEL, m. (-en), de geheele toestel waaruit
eene korenmalerij bestaat.
MAALSTOK, m. (-ken), ...STOKTE, o. (-s),
schilderstokje (waarop de hand rust).
MAALSTROOM, m. (-en), ronddraaiende strooming, wieling in het water, b. v. bij botsing van
twee tegen elkander inloopend e 7eestroomen :
de ma alstroomen waren zeer gevaarlijk voor de schepen die in hunne nabijheid kwamen; — (spr.) (w. g.)
van de branding in den maalstroom geraken. van
den wal in de sloot, uit den regen in den drop; —
(fig.) een maalstroom van vermaken, van aandoeningen,
groote menigte; een maalstroom van verwarring,
eene buitengemeen groote verwarring.
MAALTAND, m. (-en), kies.
MAALTEEKEN, o. (-8), teeken dat aanwijst,
hoeveel maal een getal moet genomen worden (X).
1. MAALTIJD, m. (-en), maal, middageten;
feestmaal; koude maaltijd, co llation; (fig.) het is
mosterd na den maaltijd, dat komt te laat.
2. MAALTIJD, m. (-en), (Ind.) tijd der suikercampagne, dat het suikerriet gemalen wordt.
MAALTIJDEN, (maa tijdde, heeft gemaaltijd),
maaltijd houden, het middagmaal gebruiken.
MAALZOLDER, m. (-s), in rijst- en gortpellerijen
en in grutterijen, de zolder waarop zich de maalsteenen bevinden.
MAAN, v. (manen), een donker hemellichaam,
dat zich niet onmiddellijk om de zon, maar om
ééne der hoofdplaneten en met deze zich om de
zon beweegt, ook bijplaneet, satelliet, wachter en
trawant geheeten : de aarde heeft slechts ééne maan;
Mars heeft er twee, Jupiter zeven, Saturnus tien,
Uranus vier en Neptunus één; —
inz. de satelliet der aarde : de maan schijnt; de
maan komt op, gaat onder; het schijnsel, het licht
van de maan; volle; lichte maan, de maan wast, neemt
af; — (fig.) hij is naar de maan, hij heeft zich uit
de voeten gemaakt; hij is verloren; hij is dood; —
loop naar de maan !, loop heen ! loop naar den
duivel I; — alles is naar de maan, alles is a eg; (ook)
men is a lles kwijt ; — naar de maan reiken, de
maan met de handen willen grijpen, het onmogelijke willen doen ; — tegen de maan blaffen,
noodelooze bedreigingen uiten; als de maan vol
is, schijnt zij overal, als iemand gelukkig is, overvloed bezit, wil hij er anderen ook gaarne in doen

deelen; — hij geeft er de maan aan, hij geeft er de
brui van; -- (Z. A.) hij is met de maan getikt, is in
zijn geestvermogens gekrenkt; — 'k ga als de maan
naar huis, 'k ga gauw naar huis; — (scherts.) het
is bij hem volle maan, gezegd van een kaalhoofdige ; — bij hem komt de maan al door de wolken,
hij begint al kaalhoofdig te worden; — een gezicht
hebben als de volle maan, een vet en bolrond gezicht ; -- als de maan drie tuiten (horens) heeft,
nooit ; — (plat) tegen de maan pissen, iets doen
dat bij iem. ongenoegen verwekt, het bij iem.
verkerven ; —
halvemaanvormig versiersel ; halvemaanvormig
gebak ; -- (meetk.) zekere halvemaanvormige
figuur ; -- (vest.) zeker vestingwerk, ravelijn.
MAANTJE, o. (-s).
MAANBAAN, v. de baan welke de maan om de
aarde en met deze om de zou beschrijft; ...BERG,
m. (-en), berg die zich op de maan bevindt; ...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCHRIJVING, v.
(-en); ...BEWONERS, m. mv.
MAANBLAFFER, m. (-s), (Ind.) kamponghond.
MAANBLIND, bn. zekere on7esteldheid hebbende
waarin men bij afnemende en wassende maan meer
of minder goed kan zien, lunatiek; een maanblind
paard.
MAANBRIEF, m. (...brieven), brief, houdende
aanmaning tot betaling eener schuld of tot het nakomen eener v c rbint eni s of belofte enz.
MAANCIRKEL, m. (-s), een tijdvak van 19 jaren
of 235 maan, omloopen, na verloop waarvan de
schijngestalten d er maan weer op denzelfden datum
vallen.
MAAND, v. (-en), het twaalfde gedeelte van een
jaar, tijdsverloop van ± 30 dagen; de maand
Februari heeft 28 en in een schrikkeljaar 29 dagen;
ik heb deze kamer voor zes maanden gehuurd; —
een kind van negen maanden, een voldragen kind;
een kind van zeven maanden, een onvoldragen kind;
— hij kreeg zes maanden, gevangenisstraf; (ook)
termijn waarbinnen men een examen waarop men
is afgewezen, niet mag overdoen. MAANDJE,
o. (-s) .
MAANDAG, m. (-en), tweede dag der week; des
Maandags, 's Maandags, op Maandag; --- (fig.)
een blauwe Maandag, een zeer korte tijd : hij is
een blauwen Maandag in dienst geweest; -- Maandag
houden, luien Maandag houden op Maandag niet
werken.
MAANDAGHOUDER, m. (-s), iem. die op Maandag niet werkt.
MAANDAGSCH, bn. van Maandag, wat des
Maandags, alle Maandagen gebeurt : de Maandagsche courant; eerre Maandagsche maan is Bene wilde
maan.
MAANDBERICHT, o. (-en), dat elke maand wordt
bekend gemaakt; ...BLAD, o. (-en), blad dat om
de maand verschijnt; ...BLOEIER, m. (-s), zekere
soort van aardbei die in het wild voorkomt (fragaria
vesca); zekere soort van rozen die 's zomers bijna
iedere maand bloeien; ...BOEKJE, o. (-s), boekje
ter aanteekening van voorschotten, geleverde
waren enz. dat eens per maand afgerekend wordt;
...BRIEF, m. (...brieven), ...CEDEL, v. (-s),
...CEEL, v. (-en), bewijs van aanmonstering van
een matroos; ...CIRKEL, m. (-s), (van een zonnewijzer); ...DUIF, v. (...duiven), duif die elke maand
eieren legt.
MAANDELIJKS, bw. alle maanden, elke maand :
ik betaal maandelijks twaalf gulden.
MAANDELIJKSCH, bn. om de maand : maandel' jksche rekening, maandelijksche bezoldiging; maandelijksche zuivering (der vrouwen).
MAANDENLANG, bn. wat maanden duurt
zijne maandenlange afwezigheid.
MAANDGELD, o. (-en), loon, huishoud geld,
zakgeld enz. dat elke maand betaald wordt; ...GELDER, m. (-s), (Ind.) ambtenaar niet in vasten
dienst, die bij de maand betaald wordt; ...GOED,
o. (boekh.) pak (commissiegoed, boekwerken in
commissie) dat elke maand verzonden wordt;
...HORLOGE, o. (-s), een horloge, dat eene maand
kan loopen, zonder opgewonden te moeten worden; ...HUUR, v. (...buren); ...KAART, v. (-en),
bewijs van toegang, dat eene maand geldig is;
kaart, die een scholier elke maand ontvangt en
waarop zijn gedrag, vlijt en vorderingen vermeld
staan; ...KAMER, v. (-5), kamer die per maand
gehuurd wordt; ...KLANT, m. (-en), klant (van
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!lager, kruidenier enz.) die eens per maand betaalt;
...KLOK, v. (-ken), klok, die eene maand kan
loopen, zonder opgewonden te moeten worden;
...LIJST, v. (-en), maandstaaf; ...LOON o (-en),
loon dat in eene maand wordt verdiend; ...LOOP,
m. de maandelijksche loop van eene ster; ...PAARD,
o. (-en) paard bij de maand gehuurd; ...PAK, o.
{-ken), maandgoed.
MAANDRAGEND, bn. manen hebbende, met
manen : maandragende dieren.
MAANDRAPPORT, o (-en), rapport iedere maand
uitgebracht; ...ROOS, v (... .rozen), ee ri e roos,die
elke maand bloeit; ...SCHRIFT, o (-en), boekwerk,
waarvan elke maand een nummer of eene aflevering verschijnt.
MAANDSOM, v. (-men), hoeveelheid, prijs gedurende eene maand : in Mei was de maandsom
van den neerslag slechts de helft van het normale
bedrag.
MAANDSTAAT, m. (...staten), staat die maandelijks wordt opgemaakt.
MAANDSTOND, m. (-en), (R.-K.) maandstond
houden, maandelijksche H. Mis voor een overledene en in deze mis ter communnie gaan; - de
maandstonden, maandelijksche zuivering (der
vrouw en); ...VERBAND, o. (-en), verband bij de
menstruatie; .VERSLAG, o. (-en), maandelijksch
verslag; ...VLOED, m. (veearts.), (bij paarden);
...WERK, o. (-en), maandschrift; ...WIJZER,
m. (-s), wijzer op eene uurwerkplaat, die de maand
aanwijst; ...ZUIVERING, v. (-en), maandstonden.
MAANECLIPS, v. (-en), maansverduistering;
...EFFECT, o. (-en), (schild.) effect van maanlicht
op eene schilderij; ...GESTALTEN, v. mv. elk
der verschillende gestalten, waarin de maan, tengevolge van hare onderscheidene standen tegenover de zon en de aarde, zich aan ons oog
voordoet; ...GLAS, o. (...glazen), vensterglas enz.
dat uit cirkelvormig geblazen platen gesneden
wordt; glas, dat op eene zijde bol en op de andere
zijde hol geslepen is; ...GODIN, v. (myth.) Luna,
Diana.
MAANHAAR, o. ...HAREN, o. mv. (Z. A.)
manen, hals- of nekhaar.
MAANJAAR, o. (...jaren), jaar, dat naar den
omloop der maan berekend wordt ( = 12 synodische maanden, d. i. 354 dagen, 8 uren, 48 minuten
en 37.96 seconden); ...KAART, v. (-en), kaart
van een deel der maanoppervlakte; ...KALF, o.
(...vers, ...veren), wanvrucht, misgeboorte, wanstaltige, levenlooze vleeschklomp, onder den invloed
der bevruchting in den uterus gevormd.
MAANKAP, v. (-pen), dekkleed over de manen
van een paard.
MAANKEERING, v. (-en), (w. g.) tijd tusschen
tv ee nieuwe manen ; (ook) maansverwisseling
over de 19 jaren.
1. MAANKOP, m. (-en), de onbehaarde kogelronde doosvrucht van verschillende papaversoorten;
- v. naam voor de papaverplant, inz. de papaver
somniferum of zwarte heul; - o. het verdoovend
sap door insnijding uit den maankop verkregen.
2. MAANKOP, m. (-pen), (gew.) naam voor den
gewonen vink.
MAANKRANS, m. (-en), (sterr.) kring om de
maan; ...KRING, m. (-en). maankrans; maancirkel; ...KRUID, o. eene soort van duifkruid, tot
de familie der varens behoorende (botrgchium lunaria); ook een plantengeslacht, tot de familie der
kruisbloemigen behoorende, waarvan twee soorten
in onze tuinen aangekweekt worden; ...KUIT, v.
(van paarden); ...LICHT, o. licht der maan;
...LOOP m. loop der maan; maankeering, maansverwisseling; ...MAAND, v. (-en), tijd dien de
maan noodig heeft om tot dezelfde schijngestalte
terug te keeren, nagenoeg 29 dagen en 13 uren.
MAANOOG, o. (-en), periodieke oogontsteking
bij het paard, waarbij gewoonlijk het waterachtig
vocht troebel wordt gevonden; ...00GIG, bn. met
het maanoog behept; ...OPPERVLAKTE, v. oppervlakte der maan; ...REGENBOOG, m. (...bogen),
die door het maanlicht wordt gevormd; ...RING,
m. (-en), (w. g.) cirkelomtrek van de voile maan;
...ROOS, v. (wapenk.) eerre figuur, samengesteld
uit 4 aanstootende wassenaars in den v+brm eener
vierbladerige roos vereenigd.
MAANSAFSTAND, m. (-en), afstand van de
maan tot de aarde.
MAANSAP, o. (gew.) het sap van den maankop.
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MAANSCHAAP, o. (...schaap), schapensoort
in het Atlasgebergte en in Algerië met manen aan
den hals (ovis tragelopus).
MAANSCHEMERING, v. (-en), schemering der
maan; ...SCHIJF, v. (...schijven), schijf der volle
maan.
MAANSOMLOOP, m. (-en); ...OUDERDOM, m.
tijd die verstreken is sedert nieuwe maan.
MAANSTEEN, m. (-en), (v. als stofnaam) (delfst.)
een groenachtig blauwe edelsteen, adulaar, bestaande uit kiezelzure aluinaarde en kiezelzure
kali.
MAANSTER, v. (-s), die maant.
MAANSTRENG, v. (-en), dat gedeelte van den
bovenhals bij een paard, waaruit de manen voortspruiten.
MAANSTUK, o. (-ken), (kuip.) laatste stuk van
den bodem van een vat; - (molenb.) cirkel- of
halfcirkelvormig stuk hout.
MAANSVERDUISTERING, v. (-en), verduistering van de maanschijf door de schaduw der aarde,
een verschijnsel dat men alleen bij vollemaan soms
waarneemt, als de aarde tusschen de maan en de
zon komt te staan; geheele of totale maansverduistering; gedeeltelijke of partieele maansverduistering;
...VEREFFENING, v. (-en), (stern.) evectie, zekere
oneffenheid in de beweging der maan; ...VERGELIJKING, v. (-en), (sterr.) astronomische berekening van het verschijnen der nieuwemaan;
...VERWISSELING, v. (-en), (sterr.) zie maankeering.
MAANTAFELS, v. mv. (stern.) tafels, waaruit
de plaats der maan aan den hemel voor een bepaald
tijdstip wordt afgeleid; ...TANING, v. (-en), (w. g.)
eerberging der maan door de wolken; ...TIJD, m.
tijdruimte van de eene nieuwemaan tot de andere.
MAANTOP, m. (-pen), de over het voorhoofd
van een paard hangende maanharen.
MAANVAREN, o. maankruid; ...VINK, m. (-en),
de gewone vink (fringilla . coelebs); ...VISCH, m.
(...visschee), (nat. hist.) klompvisch, zie ald.;
...VLEKKEN, v. mv. vlekken, die men op de
maan waarneemt; ...VLOED, m. vloed door de
maan veroorzaakt; ...VOGELTJE, o. (-s), (gew.)
witgesterd blauwborstje; ...VORMIG, bn. den vorm
eener (halve) maan hebbende : een maanvormig
blad; ...VUUR, o. (Zuidn.) maanoog. ...WIJZER,
m. (-s), (sterr.) epacta.
MAANZAAD, o. (plantk.), zaad, van de maankop.
MAANZEE, v. (-ën), donkere plek op de maanschijf, eertijds aan zeeën op de maan toegeschreven.
MAANZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), lijdend
aan maanziekte; hij is maanziek, hij is bij vlagen
(bij de verandering der maan) waanzinnig.
MAANZIEKTE, v. tijdelijke verstoring in den
bloedsomloop of in de hersenwerking, ziekte, die
in hare aanvallen afhankelijk schijnt te zijn van
de verschillende phasen der maan en die zich
toont door toevallen, slaapwandelen, hallucinaties
en aanvall en van waanzin,
1. MAAR, vw. bij het zuiver .egenstellend zinsverband, om twee gedachten te verbinden : de jeugd
leeft in de toekomst, maar de grijsheid in het verleden; geen woorden, maar daden zijn hier noodig;
bij het beperkend tegenstell end zinsverband,
wanneer de tweede zin in tegenstelling is met een
gevolg of besluit, dat uit den inhoud van den
eersten zin te wachten was : zij hebben oogen, maar
zien niet; - klein, mat.or dapper; - gewoon is het
gebruik van maar in min of meer zijdelingsche
tegenwerpingen : maar begrijpt u dat dan niet;
ja maar, als dat nu niet zoo is; - :teen maar, dat
wordt te erg; -bw. slechts, all eenlijk, enkel, niet dan : gij hebt
maar één leven te verliezen: hij is maar twintig jaar
oud geworden; - met verzwakte beteekenis: inderdaad, nogal, toch : 't is maar koud weer; 't is maar
vervelend; - dat is maar cel te duidelijk; gij hebt het
maar voor 't zeggen; het wil maar niet lukken; (Z. A.) heel, erg :.hij lijkt mij maar ziek; - als hij
maar genoeg heeft (dan bekommert hij zich niet
om de rest); - drukt een twijfel uit : als ik maar
klaar kom; - in optatieve zinnen : was hij maar
hier; - pas maar op, als aanmaning of waarschu-

wing.

2. MAAR, o. (maren) tegenwerping, bedenking :
hij komt altijd met maren aan; geen maren !, geene
bedenkingen !; er is een maar hij, iets dat de zaak
in de war zou kunnen brengen.
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3. MAAR, v. (maren), MARE, v. (-n), tijding,
gerucht : de mare loopt of gaat.
4. MAAR, MARE, v. (Zuidn.) nachtmerrie ;
van de mare bereden zijn, de nachtmerrie gehad
heb ben.
MAARLE, v. (-n), merel; (wapenk.) vogel met
afgesneden bek en pooten.
MAARS, v. (plat) aars, achterste.
MAARSCHALK, m. (-en), voornaam hofbeambte
(in verscheidene Duitsche staten 1; opperstalmeester;
opperveldheer, bevelhebber des legers; veldmaar-

schalk; hofmaarschalk, opperhofmaarschalk.

MAARSCHALKSCHAP, o. waardigheid van
maarschalk.
MAARSCHALKSSTAF, m. (...staven), kenteeken
der maarschalkswaardigheid : Napoleon zei : elk

solokat draagt den maarschalksstaf in zijn ransel,

kan het brengen tot maarschalk.
MAART, m. derde maand van het jaar, Lentemaand (31 dagen) ; Maart roert zijn staart, in
Maart heeft men gewoonlijk onstuimig weer,
buien, veel wind en regen; — Maart pakt ze met

den staart en April pakt ze met een bril; — Maart
heeft knepen in zijn staart; -- de eerste donder in
Maart, pakt de elft bij den staart, bij warm weer in
Maart komt de elft de rivier .opzwemmen ;

—

een droge Maart en een natte April is den boeren
naar hun wil.
MAARTE, v. (-n), (veroud., Zuidn.) dienstmeid.
MAARTEN, m. mansnaam : Martinus; St. Maarten. heilige in de R.-K., (ook) diens naamdag, 11
November.
MAARTENSVOGEL (ST), m. (-s), de bonte kraai
omdat hij in het najaar komt; ...VOGELTJE, o.
( - s), goudhaantje (regulus cristatus).
MAARTSCH, bn. van, alt- in de rm. and Maart;

een Maartsche dag; Maartsche buien; Maartsche
vlagen.

1. MAAS, v. (mazen), knoop van een net; ruimte
tusschen twee steken; (fig.) door de mazen kruipen,
met moeite zijn doel bereiken; door de mazen der
wet kruipen, op li stige wijze de bepali ngen der
wet ontduiken;
steek (in breiwerk). MAASJE,
o. (-s).
2. MAAS, v. naam eener rivier in België en Nederland.
MAASBAL, m. (-len), houten bal, waardoor het
breiwerk gespannen wordt om het te kunnen mazen.
MAASBALK, m. (-en), zekere soort van lange
dennen : de maasbalken zijn van 15 tot 22 el lang.
MAASBEDDING, v. bedding waardoor de Maas
stroomt; ...DAL, o.; ...DILUVIUM, o. enz.
MAASDAK, o. (-en), dak van leien met rechthoekigen vorm.
MAASGAT, o. (-en), (Zuidn.) luchtgat, smalle
opening in den gevel van eene schuur, in den muur
van een stal; gat in een muur waarin de m aashouten
gestoken worden; ...HOUT, o. (-en), korteling,
dwarshout van een bouwsteiger.
MAASKNOOP, m. (-en), knoop in een net.
MAASNAALD, v. (-en), groote naainaald met
lang oog om mede te mazen.
MAASSCHIP, o. (...schepen), schip, dat de
rivier de Maas bevaart; ...SCHIPPER, m. (-s),
schipper van zulk een vaartuig; ...STAD, v. (...steden), stad aan de Maas gelegen, inz. Rotterdam;
...WATER, o. water uit de rivier de Maas.
MAASWERK, o. netwerk; gemaasd werk; het
mazen; ...WIJDTE, v. (-n), wijdte der mazen,
inz. van een vischnet.
1. MAAT, v. (maten), middel om er mee te meten:

het stelsel van maten en gewichten; lengte-, vlakte-,
inhoudsmaat, maten voor natte en droge waren;
(wick.) gemeene moat, zie gemeen; — strook waarmede kleermakers, schoenmakers enz. de maat
nemen; maatstok; letterzetteregereedschap; -- (fig.)
iem. de maat vol meten, iem. zooveel geven als men
maar kan (ook in eene slechte beteekenis); -- de
maat is vol, het is nu genoeg; (ook fig.); — met
twee maten meten, (Zuidn.) twee maten en twee
gewichten hebben, niet onpartijdig zijn, verschillend
handelen of spreken volgens de personen ; — met

de maat waarmede wij anderen meten, zal ons ook
gemeten worden, zooals wij anderen behandelen
zullen wij op onze beurt behandeld worden; — er
blijft te veel aan maat en strijkstok hangen;
uitkomst
eener meting, de juiste afmeting of grootte : de
maat van iets bepalen; de maat van iets nemen;
eene bepaalde, vereischte grootte : onder de maat
—

—

zijn, de maat niet houden, niet hebben, de vereischte
lengte niet hebben b. v. voor den krijgsdienst; —
den vereischten inhoud niet hebben : die flesschen,

zakken houden de maat niet; -- dat is mijn maat
niet, die kleeren enz. passen mij niet; -- ieder
arbeide naar de maat van zijn vermogen, naar hij.
kan; (fig.) met mate, bedaard, kalm, niet te wild,
niet te veel; boven mate, te veel, buitensporig; —
hoeveelheid in eene maat bevat : deze koopman
geeft eene goede maat;
(muz.) de afgemeten beweging volgens eene vast—

gestelde tijdmaat, (ook) elke gelijke afdeeling van
toon, waarde of toonduur : de maat cangeven; de

maat slaan; de maat houden; in de maat spelen
of zingen; buiten, uit de maat gaan; twee maten
rust; (dicht.) rythmus, versmaat. MAATJE, o. (-s),

kleine maat; zekere inhoudsmaat _ 0,1 Liter.
2. MAAT, m. (-s), makker, kameraad, metgezel:
Jan Rap en zijn maat, het gemeene volk; met
iem. maat zijn, zeer eigen m et hem zijn; goede
maatjes zijn, goede vrienden zijn; iem. met wiep
men samenspeelt, partner ;werkgast, gezel. MAATJE , o. (-s), vriendje, jongen, knaap, handwerksleerling ; jong maatje, zie jongmaatje.
MAATBAK, m. (-ken), bak waarin de sigarenmakers hunne sigaren afleveren (gewoon lijk voor
1000 stuks); ...BROEK, v. (-en), broek waarnaar
eene andere moet gemaakt worden; ...CIJFER,
o. ( -s), maatcijfer eener teekening, dat de schaal
aangeeft, waarop die teekening gemaakt is; ...DEEL,
o. (-en), (muz.) onderdeel eener maat; ...EEN HEID, v. maat als eenheid aangenomen om afme tingen, inhouden, krachten enz. te meten;
...FLESCH, v. (...flesschen), flesch die de vereischte
maat houdt; (eert.) flesch van twee pinten; ...GELUID, o. maatklank; ...GEVER, m. (-s), orkestmeester; ...GEVOEL, o. (muz.) gevoel voor maat;
...GEZANG, o. (-en), zangstuk; ...GLAS, o. (...glazen), een glas waarop met streepjes eene maatverdeeling is aangebracht, om daarin vloeistoffen
te meten; ...HEMD, o. (-en), hemd waarnaar een
ander wordt gemaakt; ...HOUDEND, bn. maathoudende flesschen, die de juiste maat inhouden;
...HOUDER, m. m. (-s), maatgever; ...HOUT, o.
(-en), hout dat de vereischte maat heeft; (ook)
maatstok.
MAATJESHARING, v. (m. (-en) . als voorwerpen.)
eene soort van haring, waarbij de hom of kuit
nog niet ontwikkeld zijn; ze zijn zeer vet en smakelijk.
MAATJE SPEER, v. (...peren), bergamotpeer.
MAATKLANK, m. dichtmaat, zangmaat, harmonie.
MAATLAND, o. (-en), de maatlanden of Gooische maten liggen vóór de hooge gronden en buiten
den eigenlijken zeedijk.
MAATLAT, v. (-ten), (timm.) groote maatstok;
-- lat om daarop de afmetingen der deelex_ van
een ontworpen gebouw aan te geven; ...LIJN, v.
(-en), lijn die de schaal aangeeft waarop eene
teekening is gemaakt; ...METER, m. (-s), (toonk.)
een klein werktuig, door Winkel te Amsterdam
uitgedacht, en door Maelzel te Weenen verbeterd,
om den duur der onderscheiden noten nauwkeurig
te bepalen.
MAATREGEL, m. (-s, -en), schikking, ordening,
waardoor men eene zaak regelt : maatregelen tref-

fen ter voorkoming van ongelukken; zijne maatregelen
nemen; algemeene maatregel van inwendia bestuur,

besluit of reglement door den koning genomen
na den Raad van State gehoord te hebben, houdende voorschriften nopens de toepassing en de
tenuitvoerlegging eener wet.
1. MAATSCHAP, o. de hoedanigheid van maat.
2. MAATSCHAP, v. (-pen), vennootschap, maatschappij.
MAATSCHAPPELIJK, bn. bw. tot de maatschappij behoorende : de maatschappelijke deugden;

de maatschappelijke orde; in het maatschappelijk
leven; , van eene maat of vennootschap : het
maatschappelijk kapitaal; het maatschappelijk jaar
(van zeker genootschap) begint met 1 October.
—

-

MAATSCHAPPIJ, v. (-en), vereeniging van personen tot eene handelsonderneming enz. : maat-

schappij van levensverzekering; handelmaatschappij;

vereeniging tot het beoefenen van kunst of
letterkunde; de maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden; ---- samenleving, de wereld,
omgang en verkeer der menachen : de orde der
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maatschappij verstoren; de plichten die de maatschappij ons oplegt.
MAATSCHETS, v. (-en), schets op eene teekening die de schaal aangeeft waarop zij gemaakt is.
MAATSTAF, m. (...staven), maatstok, (fig.)
schaal, grondslag waarnaar men iets vergelijkt,
regel, richtsnoer (waarnaar gehandeld wordt) :
dit is een exceptioneel geval en mag niet als maatstaf
worden aangenomen; -- een anderen maatstaf aanleggen, anders beoordeelen; dat is geen zuivere maatstaf, daarnaar mag men iets niet beoordeelen.
MAATSTEEN, o. (steenb.) hoopje steenen tegen
de kruin van den oven ter aanRijzing of de
steenen al genoeg gebakken zijn.
MAATSTELSEL, o. stelsel van maten; ...STOK,
m. (-ken), duimstok; - een voor het maatslaan
opzettelijk vervaardigd stokje, dirigeerstok;
...STREEP, v. (...strepen), (muz.) eene der loodrechte lijnen op den notenbalk, die de noten van
elkaar scheiden, welke eene maat vormen; ...VAST,
bn. bw. (-er, -et), die goed de maat in de muziek
houdt; maatvast zijn, goed in de maat blijven; maatvast spelen; ...VASTHEID, v.; ...VERDEELING, v. (-en), (muz.) verdeeling der muziek in
maten : de maatverdeeling is hier nogal moeilijk;
...ZANG, m. (-en), maatgezang .
MAATVOER, o. voer van eene bepaalde maat :
een maatvoer schapenmest is 1300 KG.
MAATWERK, o. nieuw schoeisel dat op maat
wordt gemaakt.
MACADAM, o. kiezel, steengruis, waarmede men
een straatweg aanlegt volgens het stelsel van Mac
Adam.
MACADAMISEEREN, (macadamiseerde, heeft gemacadamiseerd), een straatweg aanleggen naar
het stelsel van Mac Adam (met steengruis enz.).
MACADAMISEERING, v.
MACADAMWEG, m. (-en), verbeterde steenslagweg, door den Schot Mac Adam uitgevonden.
MACALUBEN, m. mv. eene soort van slijk vulkanen.
MACARONI, en MACCARONI, v. geliefkoosde
spijs der Itali anen bestaande uit deeg van fijn
tarwemeel, met a ll erlei toevoegsels, machinaal in
den vorm van pijpen, reepen, ba ll en, stengels enz.
geperst; -FABRIEK, v. (-en); -SCHOTELTJE,
o. (-s), schoteltje met macaroni; -SOEP, v. (-en).
MACARONISCH, bn. : macaronische verzen, zulke,
waarin verschillende talen dooreengemengd zijn;
ook zulke verzen, waarin de woorden van eene
nieuwere taal naar de vormen van eene oudere,
met name de Latijnsche, zijn verbogen en vervoegd; macaronische poëzie; macaronische dichters,
dichters van macaronische verzen.
MACCHIAVELLISME, o. staatsleer van Macchiavelli; (fig.) sluwe, arglistige staatkunde die naar de
wetten der moraal volstrekt niet vraagt.
MACCHIAVELLIST, m. (-en), aanhanger dier
leer.
MACCHIAVELLISTISCH, bn. bw. macchiavellistische politiek, sluwe, arglistige, gewetenlooze
po li tiek.
MACEDOINE, v. (-s), eene soort van spijs, (samengesteld uit velerlei groenten en vruchten); (ook)
letterkundig a ll erlei, mengelingen.
MACERATIE, v. behandeling van vaste sto ffen
met koude vloeistoffen, om de eerste te e eeken
of uit te trekken.
MACEREEREN, (macereerde, heeft gemacereerd),
laten weekera, laten inbijten, doortrekken; (fig.)
afmatten, kwe ll en; zich macereeren, zich pijnigen
(van dR epers).
MACHEL, m. (-s), makreel.
MACHINAAL, bn. bw. met machines verricht
of vervaardigd : machinale spinnerij; machinale
breierij; machinale tapijtreiniging; machinale turf;
machinaal touw; - werktuiglijk; zonder er bij te
denken : iets machinaal inpompen, keren, opzeggen;
eene wiskundige bewerking machinaal verrichten;
iets machinaal doen, terv ijl men met zijn gedachten
elders is.
MACHINATIE, v. (-s, ...tiën), sluw bedacht plan,
kuiperij .
MACHINE, v. (-s), ieder toestel dat uit deelen
bestaat : eene helsche machine, met ontplofbare
stoffen; inz. de zeer samengestelde werktuigen in
fabrieken, op stoomschepen, spoorwegen enz.; vaak in toepassing op de stoommachine: de machine
bedienen, aanzetten, stopzetten, belasten; eene machine

MACHT.

met oververhitten stoom, met condensator; - ook
voor locomotief : de machine staat koud, heeft geen
stoom op; - voor naaimachine : de machine hapert,
maakt lussen, naait niet goed; - voor fiets : eene
nieuwe machine koopen, berijden; -- voorwerp dat
men niet nader kan of wil aanduiden : wat is dat
voor een machinetje I; - scherts. voor menschelijk
lichaam : de machine is versleten; de machine wil
niet meer; - iem. die machinaal zijn werk doet
de fabrieksarbeiders zijn machines geworden; hij is
eene machine in onze hand, doet precies wat wij
verlangen.
MACHINE-AS, v. (-sen), as die onmiddellijk door
de machine wordt rondgedraaid; ...BRONS, o.
bronslegeering waarvan machines en machinedeelen
worden gemaakt; ...CONSTRUCTEUR, m. (-s);
...DEEL, o. (-en); ...DRIJVER, m. (-s), machinist; ...DRUK, m. (boekdr.) het drukken met de
rotatiepers.
MACHINEEREN, (machineerde, heeft gemachineerd), (spion.) de gewasschen of gewasschen en
geverfde wol losmaken en van aanhechtende onzuiverheden ontdoen, wolven; - (fig.) een boos opzet
beramen, iets vijandigs ondernemen.
MACHINEFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
(stoom)machines gemaakt worden; ...FREEM, o.
(-en), omlijsting, buizen .eener samengestelde machine; ...FUNDAMENT, o. (-en), onderbouw eener
stoommachine; ...GAREN, o. (-s), soort van fijn
naaigaren (voor naaimachines); ..GEBOUW, o.
(-en), gebouw waarin eene machine is geplaatst;
...GERAAMTE, o. (-n), de grootere en grovere
deelen eener machine; ...GEWEER, o. (...geweren), geweer waarmee men snel achter elkander
vele schoten kan doen, revolvergeweer; mitrailleur;
...KAMER, v. (-s), plaats op boot of fabriek waar
de machine is geplaatst; ...KOLEN, v. mv. magere
steenkolen voor stoommachines; ...LENSPOMP,
v. (-en), pomp aan boord door de groote machine
gedreven; ...NAAISTER, v. (-s), vrouw of meisj e
die met de machine (inz. ondergoed voor linnenwinkels) maakt; ...NAALD, v. (-en), naald voor
eene naaimachine waarvan het oog nabij de punt
is; ...OLIE, v. (...oliën), olie om machines te smeren; ...OPZICHTER, m. (-s); ...PERSONEEL, o.
MACHINERIE, v. (-ën), een samenstel van machines.
MACHINEPAPIER, o. dat met de papiermachine
vervaardigd wordt, in tegenst. met handpapier;
SCHRIFT, o. met de schrijfmachine gemaakt;
...SCHRIJVER, m. (-s), die met de schrijfmachine
werkt of werken kan; ...SPIRITUS, m. weinig
gezuiverde spiritus om machines en motors te
drijven; ...TEEKENAAR, m. (-5); ...TEEKENEN,
o.; ...VET, o. om machines te smeren; ...VOORSCHRIFT, o. (-en) ; ...WERK, o. (-en) ; ...ZETTER, m. (-5), drukkersgezel die aan eene zetmachine werkt.
MACHINIST, m. (-en), iem. belast met het
bestuur en het onderhoud der stoommachine, inz.
op stoombootee en locomotieven.
MACHINIST-BANKWERKER, m. (-s); ...-LEERLING, m. (-en), iem. die wordt opgeleid tot machinist bij het zeewezen.
MACHINISTENSCHOOL, v. (...scholen), opleidingsschool voor machinisten.
MACHOCH, MACHOCHEL, MACHOECHEL, v.
(-s), (gew. Zuidra.) dikke, vette vrouw.
MACHOL, v. (-s), (gew.) eene dikke machol, eene
dikke vrouw die in haar vet schudt.
MACHT, v. sterkte, lichame lijke kracht : dit is
(of gaat) boven mijne macht; uit alle macht loopen,
schreeuwen, zoo hard als men kan; uit alle macht;
hij had de macht niet om op te staan; de macht zijner
longen was verbazend; -- met kracht en macht, met
inspanning van alle krachten : iets met kracht en,
macht doorzetten; - boven zijne macht werken, met
de handen boven het hoofd; - vermogen om
iets te doen; het beschikken over middelen om
zijn wil te doen eerbiedigen of zijn invloed te doen
gelden : hij heeft de macht om te doen wat hij wil;
op het tappunt zijner macht staan; de macht uitoefenen; van zijne macht misbruik maken, zijne
macht misbruiken; macht hebben over leven en dood; ik heb het in mijne macht, het hangt van mij af; ik heb hem in mijne macht, ik kan met hem doen
wat ik wil; - hij is niet bij machte om te betalen,
niet in staat; - hij heeft weinig macht op hem,
weinig invloed; - invloed, belang, beteekenis
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de macht van het kleine; — de Compagnie was eene
macht in den Staat; — de rechterlijke macht; aan
den Koning is de uitvoerende en aan de Staten Generaal de wetgevende macht opgedragen; — volmacht, machtiging, bevoegdheid : zijne macht te
buiten gaan; daartoe heb ik geen macht; — persoon
die in een zedelijk opzicht met eene macht bekleed
is, hij die macht heeft, de overheid (mv. -en) : de
wetgevende macht; wij hebben te gehoorzamen, aan de
machten, die over ons gesteld zijn; — de wereldlijke,
de kerkelijke macht; de hemelsche machten, de goden
of machtige geesten; de helsche machten; — mogendheid, staat (mv. - en): de oorlogvoerende machten; —
een groot getal, inz. van gewapenden : eene macht
van menschen; met zijne gansche macht trok de
veldheer tegen de stad op; legermacht; landmacht,
leger ; zeemacht, vloot ; — (Zuidra.) er zijn appelen
met de macht, in overvloed; — hij heeft eene macht
van geld, zeer veel geld; —
(nat.) kracht welke de oorzaak is eener beweging;
eene der krachten die op een hefboom werken, in
tegenstel li ng met last; -- (wisk. ) product van gelijke
factoren : 27 is eene macht van 3 (aangeduid door
3 3 , 3 in de derdemacht = 27 of 3 X 3 X 3)MACHTBRIEF, m. (...brieven), (w. g.) volmacht,
procuratie.
MACHTELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), krachteloos : machteloos zonk hij op den grond; —
zonder macht, waaraan men niets kon doen :
daar sta ik geheel machteloos tegenover; ik ben
machteloos om u te helpen; machtelooze woede, die
zich geen voldoening kan verschaffen. MACHTELOOSHEID, v.
MA CHTGEEF STER, v. (-s), lastgeefster; ...GE VER, m. (-s), lastgever, principaal.
MACHTHEBBENDE, bn. gemachtigd, met volmacht; — m. en v. (-n), gevolmachtigde.
MACHTHEBBER, m. (-s), gevolmachtigde, mandataris; ...HEBSTER, v. (-s).
MACHTIG, bn. bw. (-er, -st), krachtig, sterk :
machtige eiken; macht hebbende, vermogend : een
machtig vorst; een machtig rijk; zijn machtige arm
zal ons beschermen; — in staat tot : hij is immers
machtig om te betalen; — groot : een machtig huis;
dat maakt een machtig onderscheid, een kolossaal
verschil; — er waren een machtige hoop menschen; —
sterk, uitstekend : een machtig rekenaar; — (van
spijzen) moeilijk te verteren, te vet : dat kostje is
mij te machtig; — (fig.) dat is mij te machtig, te
duur; (ook) dat is mij te sterk, te grof, te moeilijk
enz ; (ook) dat kan ik niet zonder tranen aanzien; —
de aandoeningen werden haar te machtig, brachten
haar van streek; — macht, heerschappij over iets
hebbend, er over kunnende beschikken : hij kon
die som gelds niet machtig worden, zich er niet van
in het bezit stellen; — de vijand kon de stad niet
machtig worden, er zich niet van meester maken; —
een onderwerp machtig zijn, het geheel beheerschen,
er alles van weten; eene taal machtig zijn, haar
kennen, haar kunnen spreken en verstaan; —
bw. zeer, in hooge mate : hij is machtig rijk; hij
heeft daar machtig veel geld verdiend; -- (gemeen.)
ik- heb er machtig weinig zin in. MACHTIGHEID,
v. (mijnw.) de dikte der lagen.
MACHTIGEN, (machtigde, heeft gemachtigd),
de noodige bevoegdheid of volmacht geven : ik
was daartoe niet gemachtigd; bij dezen machtig ik
u tot betaling enz. MACHTIGING ; v. ( - en), volmacht; machtiging tot betaling, mandaat.
MACHTINSIGNES, o. mv. symbolische voorstellingen der wereldlijke macht (zwaard, rijksappel,
sohepter, enz.) of der geestelijke macht (stool,
mijter, staf, enz.).
MACHTSAANWIJZER, m. (-s), exponent : het
cijfer of de letter, 'die aanwijst uit hoeveel gelijke
factoren het product bestaat; ...BETOON, o. het
betoonen van macht, machtsontwikkeling; ...MISBRUIK, o. het misbruixen van zijne macht;
...OEFENING, v. (-en), uitoefenen van macht;
...ONTWIKKELING, v. machtsbetoon; ...OVERSCTRIJDING, v. (-en), het te buiten gaan zijner
macht, volmacht of bevoegdheid.
MACHTSPREUK, v. (-en), (eig.) gezaghebbende
uitspraak ; vandaar : alles afdoende waarheid, een
dooddoener : altijd heeft hij van die machtspreuken
bij de hand; spreekwoorden zijn vaak louter machtspreuken.
MACHTSUITING, v. (-en), uiting van macht;
...VERHEFFING, v. (wisk.) de bewerking die ons

MADONNA.

een getal tot eenige macht leert verheffen; ...VERTOON, o. vertoon van macht.
MACHTWOORD, o. (-en), (w. g.) gezaghebbend
woord, gebiedend woord, bevel, gebod.
MA CIGNO, o. kalkachtig zandgesteente, grauwgroen van kleur, het komt in de Alpen en in Italië
voor.
MACIS, v. foelie van de nootmuskaat.
MA CISOLIE, v. etherische o li e uit de nootmuskaat.
MACKINTOSH (Eng.), v. (-en), (eert.) benaming
voor een waterdichten regenmantel.
MAOON (Fr.), m. (-s), vrijmetselaar.
MA QONNERIE, v. vrijmetselarij.
MACONNIEK, bn. de vrijmetselarij betreffende;
vrijmetselaars.
MACROBIOTIEK, v. kunst om het leven te verlengen; gezondheidsleer.
MACROCOSMOS, m. de wereld in het groot.
MACULATUUR, v. misdruk; (ook) niet verkochte
en door een nieuwen druk in waarde verminderde
boeken.
MAD, o. (gew.) maaiersterm : de strook grond
die achtereenvolgens door den zwaai van de zeis
wordt gemaaid, het afgemaaide gedeelte tusschen
twee zwaden; — als landmaat : zooveel land als
één maaier op één dag kan maaien; — (spr.) hij
kan zijn mad wel maaien, hij is een geducht eter;
het mad afhebben, voor dien dag niet meer kunnen
doen; iem. op het mad komen, hem onder het maaien
inhalen; (ook) hem op heeterdaad betrappen.
MADAM, v. (-s), (Zuidn.) titel voor eene getrouwde burgervrouw; — vrouw die men niet
voor vol aanziet : eerre kale madam; de madam
van een bordeel, de waardin; — zij is eene echte
madam, zij heeft veel noten op haar zang; — ook
van dienstmeiden sprekende : denk je dat madam
Zondag thuis wou blijven I
MADAME (Fr.), v. (mesdames), mevrouw.
MADAMMEN, (madamde, heeft gemadamd),
(Zuidn.) de mevrouw spelen, veel praats hebben.
MADAPOLAM, v. (eert.) grof gekeperd katoenen
weefsel, zoo geheeten naar het Eng. Ind. dorp
Madapolam bij Madras; — (thans) in Europa
geweven effen katoenen stof voor voering, bedrukt
ook voor kleeding.

MADAT, v. (Ind.) opium toebereid om te rookera;
—DOOSJE, o. (-s); ---PIJP, v. (-en).
1. MADE, v. (-n), daarnaast MAAI; pootlooze
maskers van insecten, die geen harden hoornachtigen kop bezitten; inz. de maskers van de grauwe
vleeschvlieg, die in vleescri, en van de kaas lieg,
die in kaas ;. even; -- madeworm : last van maaien
maden hebben.
2. MADE, v. (-n), (veroud. gew.) beemd, weide,
hooiland. (Nog over in plaatsnamen als : H000made,
Alkemade enz.).
MADELIEF, v. (...lieven), MADELIEFJE, o.
(-s), (plantk.) een samengesteldbloemig plantje,
dat allerwegen tusschen het gras voorkomt en verschillende namen draagt, als : grasbloem, maagdelief
[verbastering van madelief ], meizoetjes, margarieten,
kransjes, fennebloem, koeienbloem, meliefkes, landjebloemen, meizoentjes en hefkruid (bellis perennis); —
groote madelief, witte ganzenbloem, ook wambuisknoop
geheeten (chrysanthemum leucanthemum); -- gew.
naam voor den boomleeuwerik (lullula arborea).
MADERA, v. een voortreffelijke wijn van het
eiland Madeira, inz. als morgendrank.
MADERAATJE, o. (-s), een glaasje madera.
MADERAFLESCH, v. (...sschen), fiesch met
madera; ...GLAS, o. (...glazen); ...KARAF, v.
(-fen), karaf voor maderawijn; ...PUDDING, v.
(-s); ...SAUS, v. (-en), met madera klaargemaakt;
enz.
MADEWORM, m. (-en), een worm uit de orde
der draadwormen, die in den dikken darm van den
mensch (vooral van kinderen) leeft (crotophaga ani).
MADIG, bn. (-er, -st), vol wormen en maden.
MADOEREES, m. (...reezen), bewoner van Madoera en van Oost-Java.
MADOEREESCH, ba. van, met betrekking tot
Madoera of de Madoereezen; eene Madoereesche,
vrouw, meisje; — het Madoereesch, taal der Madoereezen.
MADONNA, v. (-'s), (R.-K.) de Hei li ge Maagd,
Onze Lieve Vrouw; Maria-beeld; afbeelding der
Heilige Maagd : de Madonna's van Raphaë7;
—BEELD, o_ (-en).
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MADRAS, o. zekere geweven stof (zijde en

MAGNALIUM.
MAGDALENA-PERZIK, v. (-en), eene soort

katoen).

van roode perzik.

boomvormige poliepen, die door de vereeniging van
een groot getal ce ll en in den vorm van stralen ontstaan en in den Sti ll en Oceaan en den Indischen
archipel worden gevonden; -KALK, v. koraalkalk
der madreporen.
MADRIGAL, o. (-en), lyrisch zinrijk dichtstukje,
doorgaans op de liefde betrekking hebbende, van
4 tot 16 regels lang; ook de daarbij gevoegde muziek.
MADURO, bn. (van sigaren) donker van kleur,
zwaar.
MAEANDER, m. naam eener rivier in KleinAzië. ook wel Minder of Meinder geheeten, die om
hare buitengewone krommingen vermaard is;
vandaar mv. (-s), kromming, bocht; -- (bouwk.) versiering in den vorm eener rechthoekig gebroken
of spiraalvormig voortloopende lijn, inz. als randversiering, ook aan kleederen en aan vaatwerk;
-LIJN, v. (-en); -VERSIERING, v. (-en). MAEANDRISCH, bn. gekromd, geslingerd, kronkelend.
MAECENAS, m. (-sen, ...naten), begunstiger
van geleerden en kunstenaars, met toespeling op
den Romein Maecenas, gunsteling van keizer Augustus die een begunstiger van wetenschappen en letteren was.
MAENALUS, m.; de berg Maenalus naam van
zeker sterrenbeeld.
MAESTOSO, bw. (muz.) plechtig, majestueus,
met waardigheid.
MAESTRA, v. (-'s), (R.-K.) majesteit : een gezeteld Madonnabeeld, het goddelijk Kind op den
schoot dragende.
MAESTRO, m. (-'s), meester, leermeester; muziekmeester; (inz.) componist, toonkunstenaar.
1. MAF, m. slaap : ik val om van den maf; hij is
aan den maf, ligt, zit te slapen. MAFJE, o. (-5),
slaapje : een mafje doen.
2. MAF, bn. ( -fer, -st), laf; mat, vadsig ; loom :
het is maf weer; dat is een maffe kerel. MAF HEID, v.
3. MAF, m. (-fen), (in dieventaal) klein zilveren
muntstuk, kwartje. MAFJE, o. (-s).
MAFFEN, (mafte, heeft gemaft), (gemeenz.)
slapen : hij ligt zeker weer te maffen.
MAFFIA, v. geheim genootschap van roovers
op Sicilië.
MAFJE, o.; iem. voor het mafje (voor den gek)
houden; zoor het mafje loopen, het voorwerp der
bespotting zijn; zij is een recht mafje, eene laffe
beuzelaarster.
MAFKOE, v. (-ien ), (Zuidn.) dikke schommel van
Bene vrouw.
MAGAAL, v. visch die levende jongen ter wereld
brengt (zoarces vivipares), gewoonlijk kwabaal of
puitaal geheeten.
MAGANG, m. (-5), (Ind.) inlandsch schrijver;
inlandsch volontair.
MAGAZIJN, o. (-en), bergplaats, pakhuis; goederen uit het magazijn halen, in een magazijn opslaan;
- ruimte in de kolf van een geweer tot berging
van een voorraad patronen; - voornamere, grootere
winkel : modemagazijn; (ook) de voorhanden voorraad koopwaren enz.; - naam van eenige tijdschriften : geïllustreerd stuiversmagazijn; - (nat.)
magnetisch magazijn, een aantal magnetische staven,
met de gelijknamige polen naast elkaar gelegd en
verbonden, ten einde een sterken magneet te
vormen. MAGAZIJNTJE, o. (-s).
MAGAZIJNBOEK, o. (-en), boek, waarin wordt
opgeschreven wat in het magazijn komt of er uit
gaat; ...HOUDER, m. (-s), magazijnmeester.
MAGAZIJNIER, m. (-s), (Zuidn.)magaanmeester,
...KELDER, m. (-s); ...KNECHT, m. ...MEESTER, m. (-s), pakhuismeester; opziener over hetgeen in een magazijn voorhanden is; inz. iem.,
die met het toezicht op 's lands magazijnen is
belast; - (zeew.) victualiemeester : beambte, die
gesteld is om de mondbehoeften te bezorgen;
...SCHOEN, m. (-en), linnen schoen dien men in
kruitmagazijnen aantrekt om ontploffingen te
voorkomen.
MAGDALENA, v. naam eener bekende bijbelsche
vrouw, eerst lichtzinnig, daarna boetvaardig; (Zuidn.) huilen lijk eene Magdalena overvloedig,
onophoudelijk; - (fig.) boetvaardige zondares;
(Zuidn. ook) sulachtige vrouw.

stichting voor gevallen meisjes;

MADREPOREN, v. mv. (nat. hist.) sterkoralen,

MAGDALENA-STICHTING, v. (-en), (R.-K.
MAGELHAENSCHE VLEKKEN, v. mv. (zeew.)
kaapwolken.

1. MAGER, bn . bw. met weinig vleesch en vet, niet
vleezig, niet vet, dun, schraal eene magere koe;
hij is zoo mager dat men zijne ribben wel tellen kan;
- hij was zoo mager, dat je hem wel met een kaarsje
doorlichten kon; zoo mager als een hout; schreeuwen
als een mager varken; - magere Hein, de dood; met weinig vet, weinig vetdeelen : mager vleesch,
magere kaas; - dor, droog, onvruchtbaar : mager
land; - (fig.) dun : magere letters; - ( fi g.) armzalig,
kommerlijk, behoeftig, nietig : eene magere keuken;
een mager diner, zonder vleesch; -- een magere dag,
zie MAGERDAG ; - (Zuidn.) 't is een mager
beestje, de zaak beteekent niet veel; een mager onderwerp, waarvan niet veel te zeggen is; een magere
winst; (zeew.) mager water, ondiep; - mager soldeersel, met minder tin dan lood; - magere klei,
met zanddeelen; - mager zand, met weinig of geen
kleideeltjes vermengd; - magere mortel, met minder
kalk of cement dan vette. MAGERLIJK, bw.
(w. g.), MAGERTJES, bw. mager; nietig, armzalig.
2. MAGER, o. het magere (van vleesch).
MAGERACHTIG, brr. (-er, -st), min of meer,
eenigszins mager.
MAGERDAG, m. (-en), (Zuidn.) (R.-K.) onthoudingsdag waarop het nuttigen van vleesch verboden is.
MAGEREN, (magerde, is gemagerd), vermageren.
MAGERHEID, v. het mager zijn : hij ziet zwart
van magerheid; (fig.) dorheid, onvruchtbaarheid.
MAGERMAN, m. (-nen), lang, spichtig mensch;
...MANNETJE, o. (-s), (zeew.) fokkezeilsboelijn.
MAGERTE, v. (w. g.) magerheid; mager voorkom en, uitzicht.
MAGERTJES, bw. mager, karig : magertjes
soppen, schraal eten; het magertjes hebben; onbeduidend, nietig.
MAGGE, v. (-n), zie MAGAAL.
MAGGELEN, (maggelde, heeft gemaggeld), (gew.)
slecht schrijven.
MAGGI, v. collectieve naam voor een aantal
praeparaten, inz. uit samengeperste groenten en
vleeschextracten bestaande, om daarvan soepen,
sausen enz. te maken; -SAUS, v. (-en); -SOEP,
v. (-en); -TABLET, v. (-ten). •
MAGI, mv. de drie Wijzen die den Zaligmaker
te Bethlehem kwamen aanbidden ; zie DRIE KONINGEN.
MAGIE, v. tooverkunst, tooverij, geheime wetenschap, zwartekunst.
MAGIËR, m. (-s), priester bij de Meden en Perzen; Oostersch geleerde; (inz.) sterrenkundige;
sterrenwichelaar, droomuitlegger.
MAGISCH, bn. door, met tooverkracht, betooverend : eene magische kracht.
MAGISTER, m. (-s), meester, leermeester; meester in de vrije kunsten; - (R.-K.) kloosterpriester die een novitius in den proeftijd leidt.
MAGISTERIUM, o. (bij de oude scheikundigen)
meesterpoeder : het tot poeder gebrachte neerslag
van de edelste deelen eener stof.
1. MAGISTRAAL, brr. meesterachtig : een magistrale toon; na magistraal geheet.
2. MAGISTRAAL, o. geroost koperkies; (ook)
gordellijn (in den vestingbouw).
MAGISTRAAT, m. (...straten), overheid, stadsregeering; overheidspersoon.
MAGISTRAATSAMBT, o. waardigheid van magistraat.
MAGISTRAATSPERSOON, m. (...sonen), overheidspersoon.
MAGISTRAATSSCHAP, o. het zijn van magistraat, magistraatsambt.
MAGISTRATUUR, v. regeering, overheid; rechterlijke macht.
MAGNAAT, m. (...haten) ; rijksgroote, lid van
den hoogen adel (in Hongarije en Polen); - (bij
uitbr.) iem. van veel invloed, inz. door zijn rijkdom.
MAGNA CHARTA, v. (Engelsche gesch.) de
groote oorkonde, welke de grondwet der Engelsche
staatsinrichting bevat en in 1215 door Jan zonder
Land is gegeven.
MAGNALIUM, o. aluminiumlegeering met 6 tot
30°/ ° magnesium.
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MAGNATEN-TAFEL, v. het Hoogerhuis van den
Hongaarschen landdag.
MAGNEET, m. (...neten), een zeer hard, grijsachtig zwart stuk ijzererts, dat de eigenschap bezit
ijzer aan te trekken en dit aan zich vast te houden
(natuurlijke magneet); een stuk staal dat op kunstmatige wijze deze eigenschap gekregen heeft
(kunstmagneet); — een gewapende magneet, met
een sluitstuk of anker; — (fig.) alles wat aantrekkelijk is : zij is een magneet voor hem.
MAGNEETANKER, o. (-s), sluitstuk van een
magneet; ...AS, v. (-sen); ...BUNDEL, in. (-5);
...ERTS, o., ...IJZERERTS, o. magnetisch ijzeroxyde; ...IJZERZAND, o. donkerkleurig tot zwart
zand dat zoo ijzerhoudend is, dat het door een
betrekkelijk zwakken magneet aangetrokken wordt;
...KERN, v. (-en), kern eener inductieklos;
...KRACHT, v. aantrekkingskracht der magneten;
...NAALD, v. (-en), een kunstmagneet in de gedaante eener dunne, zeer spitse, ruitvormige
naald; ...ONTSTEKING, v. (-en); ...POEDER...POEIER, o.; ...POOL, v. (...polen), pool, uiteinde eener magneet; ...STAAF, v. (...staven),
staaf die magnetisch is; ...STEEN, m. stuk magneeterts.
MAGNESIA, v. talkaarde, bitteraarde : zeker
geneesmiddel, alzoo genoemd naar 't landschap
Magnesia in Thessalië; witte, koolzure magnesia;
gewone magnesia; zwavelzure magnesia, bitterzout,
Engelschzout, epsomzout; gebrande magnesia, magnesiumoxyde, een zacht purgeermiddel, inz. voor
kinderen.
MAGNESIUM, o. talcium : zeker sterk glanzend
bijna zilverwit metaal met een soortelijk gewicht
van 1.75; —DRAAD, m. (draden); —LAMP, v.
(-en); —LICHT, o. zeer sterk licht dat bij verbranding van magnesium ontstaat en o. a. bij het
photographeeren in donkere vertrekken wordt
aangewend; —POEDER, o.
MAGNETIET, o. magneetijzererts.
MAGNETISCH, bn. bw. aantrekkingskracht van
den magneet bezittend : deze naald is magnetisch;
met betrekking tot, in verband met, veroorzaakt
door het magnetisme : magnetische invloed, kracht;
magnetische stroom, aantrekking, afstooting; een
magnetisch veld; magnetische rem; magnetische
slaap, door dierlijk magnetisme veroorzaakt. MAGNETISEERBAAR, bn.
MAGNETISEERDER, m. (-s), magnetiseur.
MAGNETISEEREN, (magnetiseerde, heeft gemagnetiseerd), magnetisch maken, magnetische kracht
aan iets meedeelen; — door een verondersteld
dierlijk- of levensmagnetisme een persoon in den
toestand van somnambulisme en clairvoyance
brengen; ook aangewend als geneesmiddel.
MAGNETISEERSTER, v. (-s), vrouw die magneti seert.
MAGNETISEUR, m. (-s), die magnetiseert, het
magnetisme in toepassing brengt, door magnetisme
geneest.
MAGNETISME, o. physische theorie der magneetkracht; magnetische kracht en hare toepassing; — dierlijk magnetisme of levensmagnetisme
is aangenomen ter aanduiding van den invloed,
dien de eene persoon, door de macht van zijn wil,
op een ander kan uitoefenen.
MAGNETO-ELECTRISCH, bn. electrisch geK orden door invloed van een magneet; macneto-electrische inductie; magneto-electrische machine, toestel
tot het verkrijgen van vrij krachtige electrische
stroomen door invloed van magneten.
MAGNETO-ELECTRICITEIT, v. de electrische
stroomen, door een magneet te voorschijn gebracht.
MAGNETOGRAAF, v. (...grafen), toestel dat de
veranderingen der magnetische kracht registreert.
MAGNETOMETER, m. (-s), aan een cocondraad
opgehangen magneetstaafje ter waarneming van
de magnetische declinatie.
MAGNIFICAT, o. (R.-K.) lofzang uitgesproken
door de H. Maagd bij haar bezoek aan haar nicht
Elizabeth.
MAGNIFICENTIE, v. pracht, heerlijkheid.
MAGNIFIEK, bn. bw. (-er, -st), prachtig, luisterrijk.
MAGNIUM, o. magnesium.
MAGNOLIA, v. (-'s), boomera en heesters uit
0. Azië en uit Amerika, met groote kleurige bloemen.
MAGOT, m. (-ten), Turksche aap, spaarvarkentj e.
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MAGYAREN, m. mv. oorspronkelijke naam der
Hongaren.
MAHAGONIEHOUT, o. vroegere naam voor :
mahoniehout.
MAHDI, m. (-s), de voor het einde der dagen
verwachte verlosser, Messias der Mohammedanen.
MAHDIST, m. (-en), aanhanger van den Mandi.
MAHOGON, m. (-s), mahonieboom.
MAHOMEDAAN, m. (...danen). MAHOMEDAANSCH, bn. zie MOHAMMEDAAN enz.
MAHONIEBOOM, m. (-en), een groote boom in
Zuid-Amerika, waarvan het duurzame, roodachtig
bruine hout inz. door meubelmakers gebruikt wordt
(swietenia mahagoni); ...HOUT, o. Zuidamerikaansch meubelhout; ...HOUTEN, bn. van mahoniehout. vervaardigd : eene mahoniehouten tafel.
MAHOTBOOM, m. (-en), zekere Westindische
boom.
MAIDENSPEECH, (Eng.), v. (-es), eerste redevoering door een volksvertegenwoordiger als
zoodanig gehouden.
MAIL (Eng.), v (-s), valies; brievenpost (inz. de
postdienst tusschen Oost- of West-Indië en Europa);
de mail is aan.
MAILBERICHT, o. (-en), bericht door de mail
gebracht; ...BLAD, o. (-en), mailcourant; ...BOOT,
v. (-en), ...STOOMER, m. (-s), stoomschip, dat de
mail (brievenpost) vervoert; ...BRIEF, m. (...brieven), brief per mail verzonden; ...COURANT, v.
(-en), courant die met de mail wordt aangebracht;
...DAG, m. (-en), dag waarop de mail vertrekt of
aankomt; ...DIENST, m. (-en); ...EDITIE, v. (-s),
editie eener courant die met elke mail wordt verzonden en waarin het belangrijkste sedert de vorige
uitgave is bijeengebracht.
MAILEN (Eng.), (mailde, heeft gemaild), per
mailbrief melden.
MAILPAPIER, o. dun papier voor mailbrieven;
...REIS, v. (...reizen); ...REIZIGER, m.; ..SLUITING, v.; ...STOEL, m. (-en), dekstoel, rieten
li gstoel op de mailbooten; ...STOOMER, m. (-s);
...TREIN, m. (-en); ...ZAK, m. (-ken), postzak
met mailbrieven.
MAINTENEE, v. (-'s), eene gekamerde bijzit.
MAINTENEEREN, (mainteneerde, heeft gemainteneerd), handhaven, in stand houden; — eene juffer
mainteneerdm (kameren), eene bijzit houden.
MAINTIENDRAI (JE) (Fr.), ik zal handhaven
(spreuk op het Nederlandsche wapen).
MAIRE, m. (-s), hoofd van een gemeentebestuur
(in Frankrijk). MAIRIE, v. (-ën), ambt, waardigheid van maire; gemeentehuis.
MATS, v. eene uit Amerika afkomstige graansoort
met rolronde aren, die talrijke platronde zaadkorrels bevatten, welke een gezond voedsel opleveren, Turksche tarwe (zee mays); de zaadkorrels
dier plant : maïs wordt gebruikt als kippenvoer.
MAÏSAAR, v. (...aren); ...BRIJ, v. brij van
maïsmeel; ...GRAS, o. eene soort van gras; ...KOEK,
m. (-en), koek van maïsmeel, een voortreffelij,K voeder voor melkvee; ...KOLF, v. (...kolven), maïsaar;
...KORREL, v. (-s), zaadkorrel van de maïs;
...MEEL, o. meel van maïskorrels; maïzena; ...PAP,
v. pap van maïsmeel; ...PLANT, v. (-en); ...SUIKER, v. suiker uit maïsmeel bereid; ...VELD, o.
(-en); ...VOER, o. het voeren met maïskorrels;
kortgesneden maïsstengels en bladeren als groenvoer; ...ZIEKTE, v. ziekte die voortkomt uit het
gebruik van bedorven maïs, waarbij het haar
uitvalt, de tanden losraken en uitvallen en het
geheele lichaam verzwakt.
MAITRESSE, v. (-n), meesteres; vrouw des
huizes; — bijzit.
MAITRISEEREN, (maitriseerde, heeft gemaitriseerd), den meester spelen, beheerschen.
MAIZENA, v. fijn meel van de maïs bereid.
MAJESTEIT, v. (-en), hoogste macht en waardigheid, die aan geene andere onderworpen is; titel
van koningen en keizers; Zijne Majesteit, de koning
of keizer; Hare Majesteit, de keizerin of koningin;
Hunne Majesteiten, keizer en keizerin, koning en
koningin; Hare Britsche Maj esteit, de koningin
van Groot-Brittannië; — waardigheid : de praal
verhoogt de majesteit van den troon niet; met majesteit
optreden; — pracht, luister : de zon ging in al haar
majesteit op.
MAJESTEITSBRIEF, m. (geschiedenis van
Duitschl.) een brief, dien keizer Rudolf in 1609,
door de Bohemers daartoe genoodzaakt, onder-
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teekende, waarbij den Protestanten vrije uitoefening van hun godsdienst en het bouwen van kerken
en scholen werd toegestaan.
MAJESTEITSSCHENNIS, v. beleediging van den
,Soeverein, misdaad van gekwetste majesteit.
MAJESTUEUS, bn. bw. (...zer, meest-), indruka ekkend, verheven, prachtig, heerlijk : majestueuze
gebaren; eene majestueuze houding; een majestueuze
aanblik.
MAJEUR, v. (muz.) groote-tertstoonaard.
MAJOLICA, v. met metaalkleuren beschilderd
vaatwerk en vazen, van verglaasd Jtaliaansch
aardewerk; —VAAS, v. (...vazen).
MAJOLIJN, v. beter MARIOLEIN of MARJOLEIN, zekere plant.
MAJOOR, m. (-s). hoofdofficier van den laagsten
rang, die de leiding heeft van een bataljon; —
verkorting van sergeant-majoor en tamboer-majoor.
MAJOOR-CHINEES, m. (...chineezen), (Ind.)
verantwoordelijk hoofd der Chineezen op de hoofdplaatsen.
MAJOOR-INTENDANT, m. (-en), zekere titel.
MAJOOR-INGENIEUR, m. (-s--s).
MAJOOR SCHAP, o. de rang van majoor.
MAJOORSCHE, v. (-n), (Ind.) vrouw van den
majoor.
MAJOORSRANG, m. rang van majoor; ...UNIFORM, v. (-en).
1. MAJOR, bn. grootere, oudste.
2. MAJOR, m. de oudste van twee broeders,
senior; — de major eener sluitrede, de hoofdterm; —
major domus, titel van den aanzienlijksten ambtenaar of opperhofmeester van het koninklijk huis
der Merovingers; (ook) prelaat die het bestuur
heeft over het paleispersoneel van den Paus en
belast is met de regeling der plechtige of bijzondere audienties.
MAJORAAN, v. Zie MARIOLEIN.
MAJORAAT, o. (...raten), voorrecht van het
oudste lid eener familie vooral in erfeniszaken;
onverdeeld familiegoed dat op dat oudste lid moet
overgaan.
MAJORENNITEIT, v. meerderjarigheid.
MAJORISEEREN, het onderdrukken van de
minderheid door de meerderheid.
MAJORIST, m. (-en), (R.-K.) clericus die eene
der drie groote wijdingen heeft ontvangen.
MAJORITEIT, v. meerderheid van stemmen;
(ook) meerderjarigheid.
1. MAK, v. (-ken), (spinn.) bindsel lakengaren
van 64 a 66 M.: strengen van 24 makken.
2. MAK, bn. bw. (-ker, -st), tam, niet wild;
gedwee, handelbaar : een mak paard; een pacrd
mak maken: — (spr.) er gaan veel makke schapen
in een hok, wanneer men wil inschikken, is er voor
velen plaats; — (Z. A.) een makke Kaffer, die
reeds eenigen tijd onder blanken heeft gediend; —
(fig.) ik zal hem wel mak maken, wel handelbaar,
wel kleinkrijgen ; hij is nu zoo mak als een lammetje, heel gedwee, spreekt niet meer tegen; —
hij is niet mak, lastig, niet makkelijk; — (gew.)
vermoeid, mat, krachteloos. MAKHEID, v.
3. MAK, v. (-ken), (Zuidn.) herdersschop.
MAKAME (Arab.) v. (-n), gezellig onderhoud;
korte vertelling in kunstigen vorm, deels in proza,
deels in poëzie.
MAKARTBOUQUET, m. (-ten), bouquet van
doode en gedroogde bloemen en grassen, zoo
geheeten naar den Oostenrijkschen schilder Hans
Makart (1840-84).
MAKASSAAR, m. (...laren), inwoner van Makassar.
MAKASSAARSCH, bn. van, met betrekking
tot Makassar of de Makassaren : Makassaarsche
paarden; Makassaarsche gebruiken; --- o. het Makassaarsch, taal der Makassaren.
MAKASSAR-OLIE, v. vettige olie geperst uit
de pitten van Schleichera trijuga, als haargroeimiddel aangewend.
MAKELAAR, m. (-s, ...laren), zaakbezorger,
tusschenpersoon (in den handel) : een makelaar
in koffie, in tabak; — (fig.) koppelaar (van. huwelijken); — (bouwk.) zeker stuk hout in den top
van een schilddak aangebracht en dienende tot
vereenigingspunt van nok, spruiten en hoekkepers;
-- (gew.) eene houten spits boven aan den top der
puntgevels (b. v. bij schuren); — (gew.) lat welke op
den aanslag van dubbele deuren of van vensters
bevestigd is.
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MAKELAARDIJ, v. makelarij : de wettelijke
regeling der makelaardij .
MAKELAAR SCHAP, o. makelarij.
MAKELAARSLOON, o. (-en), courtage, provisie .
MAKELAARSTER, v. (-s), MAKELARES, v.
(-sen), zaakwaarneemster; koppelaarster.
MAKELARIJ, v. (-en), makelaarsambt, beroep,
betrekking van makelaar, makelaarsloon.
MAKELEN, (makelde, heeft gemakeld), de makelarij uitoefenen; onderhandelen; bewerken; koppelen; in orde brengen, regelen.
MAKELIJ, v. (geringschattend) maaksel : dat
is zijne mo:kelij; (fig.) twee vertelsels van ééne makelij;
eene vreemde makelij.
MAKEN, (maakte, heeft gemaakt), vervaardigen:
schoenen, kleeren maken; papier wordt van lompen gemaakt; hij maakt al deze snuisterijen zelf;
-- een dam, een dijk maken, leggen ; — eene
brug, een huis maken, bouwen ; — op-, samenstellen : ?vetten, keuren, een testament maken; opstellen, thema's maken; hij heeft heel wat schoolboekjes
gemaakt; — (in de kunst) afbeelden, schilderen,
uithouwen : deze schilder heeft enkele mooie stukken
gemaakt; een standbeeld maken; portretten maken;
verzen, gedichten maken; -- doen ontstaan : oproer
maken; hij heeft veel schulden gemaakt; ruimte,
plaats, ruim baan maken; — (plat) verwekken
een kind maken; — (plat) eenmeisje met kind maken,
bezwangeren; --- scheppen : God maakte den mensch
naar zijn beeld; -- (van abstracte zaken) een verbond, vrede maken, sluiten; — gij behoeft zoo veel
haast niet te maken, u zoo niet te haasten; — om
een begin te maken, om te beginnen; — aan iets
een einde maken; dat maakt eenig verschil; --- winnen : geld maken; hij maakt jaarlijks een paar
duizend gulden; — hoeveel maak je voor (of van) die
varkens, ontvangt gij daarvoor in geldswaarde,
welken prijs kunt gij bedingen I; -- (Zuidn.) (fig.)
veel (of weinig) uit iets maken, voor iets (niet) onverschillig zijn : die jongen maakt veel uit den
dood van zijn broer; -- verzinnen, voorwenden :
een boodschapje maken; -- (ze ;w .) het schip
maakte veel water (van een lek schip), kreeg veel
water in; —
in zekeren toestand brengen : gevangenen maken;
iem. voorzitter maken; hij heeft hem deelgenoot gemaakt van zijn geheim; -- (met een adj.) blind, dood,
klein maken; iem. het hoofd warm maken; den misdadiger een hoofd kleiner maken gij zult mij dat
waar maken, met bewijzen staven; -- voorstellen,
afschilderen : iets grooter maken, vergrooten; iem.
of iets belachelijk maken; de zaak erger maken dan
zij is; hij is zoo slecht riet als de menschen hem
maken; hij tracht hem zwart te maken, in een ongunstig licht te stellen door allerlei kwaad van hem
te zeggen; -- iem. tot leugenaar maken, beweren,
aantoonen dat hij gelogen heeft, een leugenaar is; —
(met een voorzetselbep.) te gelde maken: water aan
de kook maken, iem. aan het lachen, schreien maken; —
(Zuidn.) iem. er aan maken, hem het spel doen
verliezen ; —
doen, verrichten : visites maken; eene reis, een
uitstapje maken; zoo maakt gij een heelen omweg;
zijne opwachting maken; — dat maakt mij niets,
dat doet er niets toe, brengt geene verandering in
de zaak; — hij kan mik niets maken, hij kan mij niet
schaden; gij hebt daar niets te maken; gij hebt er
niets mee te maken, de zaak gaat u niets aan; —
hoe zult gij het maken ?, wat zult gij doen, oeginnen ?;
— hoe zal hij het met mij maken, hoe zal hij mij
behandelen, (ook) beloonen; -- hoe maakt gij het?,
hoe vaart gij I; — hij maakt het goed, hij is gezond,
welvarend; — het slecht maken, zich slecht gedragen;
(ook) van een zieke : ernstig zijn . achteruitgaan; —
het iem. lastig, moeilijk, onmogelijk maken; —
het niet lang maken, spoedig heengaan, (ook) niet
lang meer leven; hij heeft het er naar gemaakt, hij
heeft die straf verdiend; --- gereed waken,
orde
maken, in gereedheid brengen : het bed maken,
'opmaken; zijn haai maken; —
weer in orde maken, iets in orde maken dat gebronen is. herstellen : wat gij breekt, moet gij laten
maken; deze schoenen kunnen niet meer gemaakt
worden : ze zijn te oud; — hij kan hem wel maken
en breken is veel sterker; —
het wezen uitmaken van : de kleeren maken den
man, daarnaar beoordeelt men hem; -- uitmaken, een
getal vorm en : acht en tien maakt achttien; veel
kleintjes maken een groote; -- bespreken. vermaken :
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aan iem. iets maken bij uiterste wilsbeschikking;
zijn heele vermogen aan de kerk maken; —
zich maken, zich in zekeren toestand brengen :
zich gehG.at, bemind maken; zich vroolijk maken; zich
schuldig maken; zich gereed maken; hij maakt zich
daardoor totaal ongelukkig, ruineert zich; zich dik
maken, boos worden; -- zich opmaken, zich begeven : maak 'u vaan hier; -- zich uit de voeten maken,
heengaan, zich verwijderen; -- zich te zoek maken,
zich verschuilen: —
(onpers.) (w. g.) het maakt veel water vandaag, het
regent hard; het heeft vannacht veel ijs gemaakt,
hard gevroren.
MAKER, m. (-s), vervaardiger; schrijver (van
boeken enz.); — kaaskop waarin de kaas gemaakt
wordt.
MAKERIJ, v. het maken, vervaardigen van iets
dat is nog eene heats makerij, niet gemakkelijk te
maken; — dat is nog in de makerij, moet nog gemaakt worden. (ook) bestaat nog niet; — schoenen
in de makerij geven, ter reparatie; -- mv. (-en), plaats
waar iets gemaakt wordt, doch alleen in samenstellingen (b. v. azijnmakerij, wagenmakerij enz.).
MAKING, v. (-en), (w. g.) beschikking bij uitersten wil, legaat.
MAKI, m. (-'s), eene soort van halfaap met
spitsen vossensnuit en langen staart, ou het eiland
• Madagascar (lemur).
MAKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), gemakkelijk,
niet zwaar, zonder moeite : dat kunt ge makkelijk
oplichten; •— gemakzuchtig : hij is nogal makkelijk
uitgevallen, spant zich zelden in; -- we llicht, misschien : dat kan makkelijk zoo zijn. MAKKELIJKHEID, v.
MAKKER, m. (-s), metgezel, maat, medescholier,
speelgenoot, kameraad. MAKKERTJE, o. (-s).
MAKREEL, m. (-en), een stekelvinnige trekvisch,
tot de groep der beenvisschen behoorende, die aan
de Zuid- en Atlantische kusten van ons werelddeel
wordt aangetroffen, maar vooral van Juli tot
Augustus de kusten van Nederland bezoekt (scomber
scombrus). MAKREELTJE, o. (-s).
MAKREELBOOT, ...SCHUIT, v. (-en), boot of
schuit die tot de makreelvangst dient; ...GEEP,
m. (-en), (nat. hist.) zekere visch, die den Atlantischen Oceaan bewoont (belone camperi); ...LIJN,v.
(-en), (vissch.) uit twee of drie kleine snoeren met
evenveel haken bestaande lijn om makreelen te
vangen; ...NET, o. (-ten), net voor de makreelvisscherij; ...VISCH, m. (...visschen), zie makreel;
...VISSCHER, m. (-s), die de makreelvisscherij
uitoefent; ...VISSCHERIJ, v. het visschen van
makreelen.
MAKROL, v. (-len), (w. g.) koppelaarster, hoerenwaardin.
MAKRON, m. (-s), (Zuidn.) bitterkoekje.
MAKUBA, —TABAK, v. zeer fijne snuiftabak.
1. MAL, m. (-len), model in het klein (waarnaar
iets gemaakt moet worden, bij verschillende ambachten enz.); (scheepsb.) vorm, uit dunne planken
vervaardigd, hetzij voor 't geheel of ter samenstelling van eenig onderdeel dienende; — kaliber (van
geschut); spant; -- voorwerp waarmede de afmeting
van iets (de dikte van kogels, van platen enz.)
wordt vergeleken; -- stukadoorsmal, waarmee
plafondlijsten worden gemaakt. MALLETJE, o.
(-s), alles malletje naar malletje doen, maken, all es
op ééne manier doen, 't een precies zoo doen of
maken als 't ander.
2. MAL, o. zotheid, kinderachtigheid : oud mal
gaat boven al, hoe ouder hoe gekker.
3. MAL, bn. bw. (-ler, -st), zot, kinderachtig :
kom, malle jongen, laat me los; och, doe nu niet zoo
mal; -- dwaas, niet wijs : ik ben niet mal genoeg
om dat te gelooven; ben je mal, of wat mankeert je ?; —
die is ook niet mal, dat is zeer verstandig;— tusschen
mal en dwaas zijn, in de bakvischjesjaren zijn; —
al te toegevend, te inschikkelijk : zijne moeder is
heel mal met hem; — (spr.) mal moertje mal kindje,
eene al te goede moeder bederft hare kinderen; —
(spr.) iem. voor den mal (voor den gek) houden;
eene malle geschiedenis, eene netelige zaak; —
een mal geval, moeilijk; — (fig.) dit is mal zoet, al te
zoet; -- (zeew.) ter aanduiding van wind of water
waarop men geen staat kan maken : malle zee,
met eene ongeregelde beweging, dikwijls bij ondiep ten; malle passaat, streek tusschen N. O. en Z. O.
passaat; meestal is het daar stil, met veranderlijke
stormen en onweer.
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MALACHIET, o. koolzuur koperoxyde : een ongemeen fraaie delfstof, welke tot de koperertsen behoort en in Chili en Siberië, vooral in het Uralisch
gebergte, wordt gevonden : bladerig, vezelig, dicht,
aardachtig malachiet.
MALACOLIET, m. (-en), zekere zachte steen,
eene verscheidenheid van het augiet.
MALAGA, --WIJN, m. zekere zoete Spaansche
wijn, aldus geheeten naar de stad Malaga.
MALAISE, v. onaangename gewaarwording, gemelijkheid; --- (fig.) slechte toestand, e ll ende, narigheid : op welk gebied heerscht tegenwoordig geen
malaise ?
MAL-A-PROPOS, bw. ongepast aangehaald; —
o. dwaze toestand ontstaan door elkander verkeerd
te verstaan.
MALARIA, v. ongezonde, koortsverwekkende
moeraslucht; eene door parasieten veroorzaakte
infectieziekte, welke vooral in moerassige streken
voorkomt; —BACIL, m. (-len), besmettingsbacil
der malaria; --EPIDEMIE, v. (-ën) ; —INFECTIE, v. (-s), besmetting met malariamicroben;
—MICROBE, v. (-n); —MUG, v. (-gen), muggensoort (anopheles) die als draagster en overbrengster
der malariamicroben beschouwd wordt.
MALBER, m. (-s), (gew.) marber, knikker waarmee jongens knikkeren.
MALBLAD, o. (-en), bereid blad tot patronen van
speelkaarten.
MALBROEK, m. (-en), (nat. hist.) een Bengaalsche aap, nauw verwant met den hoedaap.
MALCONTENT, bn. misnoegd, ontevreden; —
(gesch.) de malcontenten, de partij in de Nederlanden
die in 1579 zich beklaagde over de schending van
de Pacificatie van Gent door de Algemeene Staten
en die den Koning van Spanje vredesvoorstellen
deed.
MALDEGEER, v. (plantk.) kruisbladige gentiaan.
1. MALDER, MALTER, o. (-s), zekere Duitsche
korenmaat, mud.
2. MALDER, MALLER, m. (-s), zeker bekwaam
werkman (bij den scheepsbouw).
MALEDICTIE, v. (-s, ...tiën), vloek, verwensching.
MALEIER, m. (-s), een bewoner van de eilanden
en kustlanden van den Indischen Oceaan, met
donkerbruine huidkleur en glad zwart haar.
MALEISCH, o. de Maleische taal; — bn. het
Maleische ras, de Maleiers.
1. MALEN, (maalde, heeft gemaald), schetsen,
teekenen, afbeelden, beschrijven.
2. MALEN, (maalde. heeft gemalen), f jn, tot
gruis, tot stof, tot meel maken : koffie, mosterd
malen; inz. van koren door middel van een molen :
wie heeft die tarwe gemalen ?; — (spr.) die eerst komt,
die eerst maalt, de eerstgekomene wordt het eerst
geholpen; — (ook van den molen zelf) in beweging
zijn, bewegen, draaien : met dezen wind kan de
molen niet malen; — knecht op een molen zijn :
hij maalt op dien tweeden molen; — malende, door
malen verwijderen : modder uit eene gracht malen,
met een moddermolen : water uit polders malen,
met een watermolen.
3. MALEN. (maalde, heeft gemaald), altijd over
hetzelfde denken, spreken, zaniken, zeuren, plagen,
lastig vallen : dat maalt hem steeds door het hoofd,
dat kan hij niet uit zijn gedachte zetten; — mijmeren : over iets malen; --- daar maalt hij niet om,
daar geeft hij niet om; — suffen, niet goed bij zijn
verstand zijn : hij is zoo oud, dat hij begint te malen;
-- iem. aan het hoofd liggen (te) malen, hem telkens om iets lastig vallen.
4. MALEN, de haring maalt, wanneer zij in grooten
getale den kop boven water steken om naar lucht
te happen; daarbij hoort men een geruisch, alsof
het op het water hard regent.
MALENGER, m. (-s), matroos of soldaat die uit
luiheid zich ziek meldt.
MALENGEREN, uit luiheid zich ziek melden.
MALENTENDU (Fr.), o. misverstand, verkeerd
begrip.
1. MALER, m. (-s), schilder.
2. MALER, m. (-s), molenaar; — droomer; raaskaller.
MALERIJ, v. (-en), het maalwerk in molens;
gmv. het malen; -- mijmering.
MALHEID, v. malligheid, gekheid, dwaasheid,
zotheid; — (...heden), malle dwaze, zotte daden.
MALHEUR, o. (-s, -en), ongeluk, rampspoed.
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MALICE, v. boosheid, arglistigheid; schalksche

streek.

MALICIEUS, bn. bw. (...zer, -t), boosaardig,

moedwillig, verraderlijk.
1. MALIE, v. (-s, ...liën), ring (van koper- of
ijzerdraad aan een wapenrok; (jag.) een zilveren
ringetje, dat aan weerszijden door de bovenlip
van het fret wordt gestoken; nestel (van een rijgsneer).
2. MALIE, v. (-s, ...liën), (hist.) houten kolf
(waarmede men in de maliebaan slaat).
MALIEBAAN, v. (...banen), (hist.) speelp laats
voor het kolfspel, kolfbaan; ...BAL, m. (-len),
kolfbal; ...HUIS, o. (...huizen), eene soort van
herberg; ...KLIK, m. (-ken), stok bij het maliespel; ...KOLF, v. (...kolven).
1. MALIËN, (maliede, heeft gemalied), (jag.)
door de ringetjes van het fret een draad rijgen en
daarmee den bek van liet dier toebinden.
2. MALIËN, (maliede, heeft gemalied), in de maliebaan spelen.
MALIËNHEMD, o. (-en), ...KOLDER, m. (-s),
eene soort van hem d of harnas, uit maliën of
ijzeren ringetjes gemaakt.
1. MALING, v. (-en), (w. g.) schilderij, afbeeldsel.
2. MALING, v. bet malen; mijmering, onrust; last;
(fig.) in de maling z2"n, in de war zijn; iem. in de
maling nemen, iem. voor den gek houden, een
loopje met hem nemen; -- in de maling komen,
op de straat in een standje geraken, door het
gemeen uitgejouwd worden; - maling aan iem.
hebben, zich niets aan hem storen, niets om hem
geven; - maling aan iets hebben, zich er niets aan
storen; (ook) iets niet willen doen.
MALJENIER, m. (-s), (gew.) iem. die ijzerwaren
verkoopt.
MALKAAR, MALKANDER, vnw. elkander, de
een den ander, wederkeerig, onderling : malkaar
helpen; die kamers loopen in malkaar, loopen ineen;
die melk loopt in malkaar, klontert; iets in malkaar
trappen, het ineentrappen, stuktrappen.
MALKRUID, o. (plantk.) bilzenkruid.
MALLEABEL, bn. (-er, -st), hamerbaar, smeedbaar, rekbaar.
MALLEESTRUIK, m. (-en), mirtachtig gewas op
Nieuw-Holland.
MALLEJAN, m. (-s), (vest. en art.) eene soort
van wagen bestaande uit eene as met twee hooge
wielen en een disselboom, om zware lasten te
vervoeren; timmermanswagen om boomen te vervoeren.
MALLEMOLEN, m. (-s), caroussel, draaimolen.

MALLEMUK, MALMUK, m. (-ken), naam,

welken de Hollandsche walvischvaarders aan den
ijsstormvogel geven.
1. MALLEN, (malde, heeft gemald), zich gek aanstellen, zich als een dwaas gedragen; inz. stoeien
(van verliefden);
zonder mallen, zonder gekheid.
2. MALLEN, (zeew . ) naar den mal (vorm) bewerken; gemaakte stukken met den mal vergelijken.
MALLENZOLDER, MALZOLDER, m. (-s),
(scheepsb.) vertrek, op welks vloer de spanten enz.
van het te bouwen schip worden afgeteekend.
MALLEPRAAT, m. zottepraat.
MALLER, m. (-s), zie MALDER.
MALLEWAGEN, m. (-s), (gew.) mallejan.
MALLIGHEID, v. gekheid, zotheid, dwaasheid; (...heden), gekke, zotte, dwaze daden.
MALLOOT, v. (...loten), al te druk, manziek
meisje: iem. die zich mal, dwaas aanstelt. MALLOOTJE, o. (-s).
MALLOTE, v. (plantk.) eene soort van steenklaver.
MALLOTEZALF, v. zeker geneesmiddel.
MALLOTIG, MALLOTERIG, bn. bw. mal,
idioot : doe toch niet zoo malloterig.
MALM, (bouwk.) palen van 7 M. lengte en. 16 cM.
molm of korrel, doorsnede van het hout.
MALMOEDERTJE, o. (-s), eene al te bezorgde
moeder.
MALMOLE, o. wit, fijn, Bengaalsch mousseline.
MALROVE, v. (plantk.) eene lipbloemige plant,
die in de duinen, op zandvlakten, ruigten en muren
gevonden wordt (marrubium vulgave), ook andoorn
en longekruid geheeten; - (gew.) naam voor wolfspoot (lycopus europaeus).
MALROVEKRUID, o. de gedroogde bladeren
der malrove.
MALSCH, bn. bw. (-er, -t), zacht, week; sappig :
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het malsche gras; nialsche boonen; malsche peren;
malsch vleesch; zoo malsch als boter; de malsche regen,
zacht en weldadig; - (gew.) 't is malsch weer, zacht
groeizaam ; - (fig.) aangenaam, zachtvloeiend
(b. v. van verzen); (fig.) het iem. lang niet malsch
zeggen, allesbehalve vriendelijk (of aangenaam).
MALSCHHEID, v. (...heden), zachtheid.
MALSCHELIJK, bw. (w. g.) malsch.
MALSCHJES, bw. zachtjes.
MALT, o. (gew.) mout.
MALTENTIG, bn. bw. (-er, -st), zeer nauwgezet
stipt, hoogst zindelijk. MALTENTIGHEID, v.
MALTEZER, m. (-s), bewoner van het eiland
Malta.
MALTEZER, bn. van Malta; een Maltezer ridder,
een ridder der orde van St.-Jan van Jeruzalem.
MALTEZERHOND, m. (-en), langharige luxehond
met spitsen snuit, zwarten neus en zwarte oogen.
MALTHUSIANISME, o. bevolkingstheorie van
Mathus 1798, dat de bestaansmiddelen in eene
rekenkundige reeks aangroeien, de bevolking in
eene meetkundige reeks, waardoor overbevolking
moet ontstaan en de regeering dus de toeneming
der bevolking moet trachtèn tegen te gaan; beperking van het kindertal.
MALTOLEGUMINOSE, v. leguminose waaraan
mout is toegevoegd, aanbevolen als voedsel voor
bloedarme menschen.
MALTONWIJN, m. (-en), medicinale kunstwijn
die in plaats van wijnsteenzuur melkzure zouten
bevat en rijk aan phosphaten is.
MALTOSE, v. suikerstof die uit zetmeel ontstaat
door inwerking van een waterig mout-extract; door
diastase of speeksel verandert zij in druivensuiker.
MALTRAITEEREN, (maltraiteerde, heeft gemaltraiteerd), mishandelen.
MALUWACHTIG, MALVEACHTIG, bn. (-er,
-st), op maluwe gelijkende.
MALUWACHTIGEN, MALVEACHTIGEN, v.
mv. (plantk.) eene plantenfamilie, welke kruiden,
boomen en heesters bevat, met afwisselende bladen
en eenzame of op onderscheidene wijzen gegroepeerde bloemen, die eene soort van aar vormen.
MALUWE, v. Zie op MALVE.
MALUWPLANTEN, MALVEPLANTEN, v. mv.
MALUWROOS, v. (...rozen), groote maluw met
roosachtige bloemen; ...ZALF, v.
MALVE, MALUWE, v. kaasjeskruid, een plantengeslacht, waarvan 4 soorten in Nederland in
't wild gevonden worden : de vijfdeelige, de welriekende, de groote en de gemeene malve (malva).
MALVERSATIE, v. (-s, ...tiën), ontrouwe ambtswaarneming, verduistering van toevertrouwde
gelden.
MALVERSEEREN, zijn ambt niet eerlijk en
nauwgezet waarnemen.
MALVEZIJ, v., -WIJN, m. eene soort van
geurigen, zoeten wijn, inz. van de stad Napoli di
Malvasia op het schiereiland Morea; gekookte wijn
uit Provence.
MALWILLEMPJESKRUID, o. (plantk.) bilzenkruid of dolkruid.
MALZ- EXTRACT, o. eene soort van bier, waaraan geneeskracht wordt toegeschreven, (zoogenaamd) gezondheidsbier.
MAM, v. (-men), (gew.) tepel eener vrouwenborst; vrouwenborst; moeder; (ook) borst van een
dier, uier. MAMMETJE, o. (-s), verkl. van mam.
MAMA, MA, v. (-'s), moeder; (fig.) deftige, dikke
vrouw. MAMAATJE, o. (-s).
MAMIERING, v. (-s, -en), (zeew.) geleibuis om
vocht of gas van de eene plaats naar de andere
te doen wegvloeien; scheepsgoot (van leder, zeildoek
enz.).
MAMIERINGSPIJKER, m. (-s), (zeew.) platkop,
een spijker met een platten kop, die eene lengte
heeft van 24 streep.
MAMMEKENSKRUID, o. wilde kamperfoelie.
MAMMELOKKER, m. (-s), (gew.) een kind dat
zuigt.
•
MAMMELUK, m. (-ken), soldaat eener Egyptische ruitermilitie, die eenmaal een zeer grooten
invloed had, maar welker nog altijd machtig
overschot in 1811 door den toenmaliger pasja van
Egypte, Mehemed-Ali, werd vernietigd; eigenlijk
slaaf en lijfwachter des Egyptischen sultans, uit
christen ouders geboren en in den Mohammedaanschen godsdienst grootgebracht; mammelukken der
garde, ruitercompagnie der keizerlijke garde onder
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Napoleon I, gevormd uit de door hem in Egypte
aangeworven Mammelukken; — (fig.) afvallige, geloofsverzaker (die van Christen Mohammedaan is
geworden).
MAMMEN, (wamde, heeft gewamd), (gew.)
zuigen aan de borst.
MAMMETJES, o. mv. (plantk.) (Zuidn.) de wilde
kamperfoelie.
MAMMON, m. geldgod : den mammon dienen;
aardsche schatten.
MAMMOET, m. (-en), voorwereldlijke olifant
(elephas primigenius), een ontzaglijk dier uit de
voorwereld; ook MAMMOUTH.
MAMSEL of MAMMESEL, v. (-s), mademoiselle,
juffer ; (ook schimpwoord : kijk, wat een mamsel ! )
MAN, m. (-s, -nen), mensch, zonder onderscheid
van geslacht : de gemeen man, het volk; — wij
missen een vierden man, bij een of ander spel; —
de derde man brengt de praat an; — op den man af,
rechtstreeks, zonder omwegen; — als de nood aan
den man is (komt), als het volstrekt noodig is; —
de gaande en komende man, de gaanden en komenden ; — (Zuidn.) man en maagd, iedereen : iets
tegen man en maagd vertellen; man noch maagd,
niemand ; — ik zal u man en paard noemen, den
naam en toenaam van den betrokkene ; — met
man en muis vergaan, (van een schip) schipbreuk
lijden zonder dat iets of iem. gered wordt ; —
man voor man, een voor een • — de man een
kwartje, elk ; zij kregen een gulden per man, per
hoofd ; — (Zuidn.) het van den man maken, brengen, woest en wild te werk gaan; — (Zuidn.) de
honderdste man zou dat niet verstaan, niemand; —
mensch van het mannelijk geslacht, volwassen
mannelijk persoon : mannen, vrouwen, kinderen en
grijsaards, allen werden gedood; hij is een eenvoudig,
eerlijk man; — een man in bonis, die er goed bijzit;
een man van studie en smaak; — de mannen van
het vak; een man van eer, van karakter; — een man
van den dag, iem. wiens dagen geteld zijn, inz.
een hoogbejaarde; — hij is er de man niet naar,
het ligt niet in zijn aard; — man te roer !, (zeew.)
commando om den roerganger te doen vervangen;
— (in de aanspreking) mannen broeders !; — dat
is mijn man, of dat is een man die mij lijkt, dat
Is juist iem. dien ik hebben moet; — zich aan zijn
man houden, op iem. verhaal zoeken, voldoening
van iem. eischen ; (Zuidn.) don laatsten man
zijnen zak opgeven, in de herberg blijven tot alle
overigen weg zijn ; —
(met het oog op de mannelijke eigenschappen) :
als een man, op eene kloeke, flinke wijze; — een
man een man, een woord een woord, men moet
zijne belofte (afspraak, verbintenis) nakomen; —
kom, wees een man, toon dat gij een man zijt, wees
niet kinderachtig, houd u flink; — hij is mans
genoeg, sterk, krachtig, flink, moedig, ondernemend
genoeg : — hij is wat mans, durft veel ; — (ook
uit het oogpunt van weerbaarheid of strijdbaarheid) man tegen man strijden; -- hij zal zijn man
wel vinden, iem. die hem aandurft; hij staat zijn
man, gaat voor niemand uit den weg, neemt liet
tegen iedereen op; — soldaat : er ligt daar eene
bezetting van twee duizend man; een korporaal met
twaalf man; —
getrouwd man, echtgenoot : man en vrouw, echtpaar; — aan den man komen, trouwen; — aan den
man brengen, aan een meisje een man verschaffen;
(fig.) koopers voor iets vinden; — dat zal zijn man
wel vinden, daar zullen wel liefhebbers voor zijn; —
aan den man helpen, (fig.) zich van iets ontdoen; —
leenman : man en maag, zie maag.
MANACHTIG, bn. (-er, -st), op een man gelijkende (van eene vrouw); van de mannen houdende,
manziek. MANACHTIGHEID, v.
MANAGER (Eng.), m. (-s), chef, bestuurder,
leider.
MANBAAR, bn. huwbaar, volwassen om in het
huwelijk te treden (van een meisje). MANBAARHEID, v: huwbaarheid; mannelijke leeftijd.
MANCHESTER, o. eene soort van katoenfluweel
gekeperd, glad of gestreept (zoo genoemd naar de
Engelsche stad Manchester).
MANCHESTERPARTIJ, v. partij van den vrijen
handel, die tegen staatsbemoeiing in het economische leven is; —SCHOOL, v. leer der Manchesterpartij.
MANCHET, v. (-ten), gesteven handboord, al
of niet aan de mouw vastgemaakt; inz. losse hand-

MANDOER.

boord; — (gemeenz.) iem. de manchetten aandoen,
de handboeien; — (plantk.) ring of verdikking van
den steel van paddenstoelen onder den hoed. MANCHETJE, o. (-s).
MANCHETKNOOP, m. (-en), knoop waarmee
men de manchet vastmaakt. MANCHETKNOOPJE, o. (-s).
MANCHETKOORTS, v. (fig.) kruitkoorts, soldatenlafheid; (fig.) manchetkoorts hebben, bang zijn.
MANCIPATIE, v. overgave (van iets) als eigendom.

MANCO, (kooph.) tekort (bij koopwaren).
MAND, v. (-en), van teen gevlochten korf : mand

tot verzending van vruchten, van gevogelte; — (spr.)
zoo lek als een mandje, zeer lek; — hij heeft heel
wat in zijn mandje, heeft veel geleerd, weet veel; —
mars, draagkorf; (fig.) door de mand vallen, ten slotte
moeten bekennen, schuld belijden; slaapmand (voor
honden en katten) : allo, in je mand; (bilj.) de mand
hebben, de premie bij het potspel. MANDJE, o.
(-s), kleine mand; (scherts.) bed : naar zijn mandje
gaan; de kleine ligt al in zijn mandje.
MANDAAT, o. (...daten), lastbrief, bevelschrift;
(inz. pauselijke) verordening; — volmacht: mandaat
van (of tot) betaling.
MANDANT, MANDATOR, m. (-en), lastgever,
volmachtgever.
MANDARIJN, m. (-en), hooge staatsambtenaar
in China; — zijden doek.
MANDARIJNDRUK, m. eene manier om zijden
stoffen te verven.
MANDARIJNEEND, v. (-en), eene soort van
pronkeend.
MANDARIJNTJES, o. (-s), eene soort van kleine,
zoete, bijzonder geurige, zeer los in de schil liggende sinaasappels.
MANDARINAGE, v. mandarijndruk.
MANDATARIS, m. (-sen), gevolmachtigde.
MANDATEEREN, een mandaat afgeven.
MANDATOR, m. (-s), lastgever.
MANDAU, v. (-'s), koppensnellerszwaard der
Dajakkers.
MANDE, v. (gew.) mand; — (fig.) gemeenschap,
gemeenschappelijk bezit : met iem. in de mande doen,
voor gemeenschappelijke rekening handelen; met
iem. uit de mande wezen, geen vrienden meer zijn;
't in de mande gooien, trouwen.
MANDEELIG, bn. (gew.) gemeenschappelijk.
MANDEFLESCH, v. (...flesschen), eene flesch,
met matwerk omgeven, die inz. door de jagers
gebruikt wordt; — (zeew.) eene groote matteflesch,
houdende 17 tot 18 liters, waaruit den matrozen
hun drank wordt toegemeten.
MANDEGOED, o. (-eren), (gew.) mandeelig
goed, gemeenschappelijk bezit.
MANDEL, m. (-s), (Zuidn.) graanhoop van 10
tot 16 schooven.
MANDELINE (EAU DE), v. een den haargroei
bevorderend water.
MANDELSTEEN, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
zoodanige rotssoorten. in welker samenstelling ronde
of langwerpig ronde, op amandelen gelijkende blaasvormige ruimten aanwezig zijn, die gedeeltelijk
ledig, gedeeltelijk aan de wanden met andere
mineraalsoorten bekleed en er somwijlen ook geheel
m ede opgevuld zijn.
MANDEMENT, o. (-en), herderlijke brief, herderlijk schrijven van een bisschop aan de geloovigen.
MANDEMIE, v. (-ën), rieten pop om japonnen
op te passen.
MANDEN, (mandde, heeft gemand), in eene mand
doen (leggen, zetten, plaatsen).
MANDENMAKER, m. (-s), iem. die manden
maakt; ...MAKERIJ, v. het mandenmaken; —, (-en),
werkplaats, winkel eens mandenmakers.

MANDENMAKER SKNE CHT,m. (-en);... WERK,o.
MANDENWINKEL, m. (-s), waar men manden

verkoopt.

MANDERKRUID, o. (gew.) gamander.
MANDEWAGEN, m. (-s), kinderwagentje, van

teen gevlochten; (ook) klein rijtuig waarvan de
bak uit mandewerk bestaat; ...WERK, o. voorwerpen, van teen gevlochten; ...WERKER, m.
(-s), die mandewerk maakt.
MANDIEBAK, m. (-ken), (Ind.) bak in de badkamer; ...KAMER, v. (-s) (Ind.) badkamer.
MANDIËN, (Ind.) een stortbad nemen.
MANDJESKOOP, m. (-en), venter met mandjes.

MANDOER, m. (-s), (Ind.) ploegbaas, inlandsche
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opzichter of meesterknecht op eene fabriek of bij
Benig groot werk.
MANDOLINE, v. (-s), eene soort van viersnarig
speeltuig.
MANDRAGORA, v. een plantengeslacht, tot de
familie der nachtschaden behoorende, waarvan
drie soorten, die alle vergiftig zijn, in Zuid-Europa
en Noord-Amerika voorkomen.
MANDRIL, m. (-s), woudduivel : eene soort van
zeer grooten aap, tot de groep der Bavianen behoorende, met langen snuit en korten staart, die
vooral in Guinea gevonden wordt (cynocephalus
morsnon).

MANDVOL, v. en o. (manden vol), eene gevulde
mand; hoeveelheid (fruit, kolen enz,) die eene
mand bevatten kan.
MANEGE (Fr.), v. (-s), besloten plaats tot beoefening van het paardrijden, rijschool; rijbaan; (Fransche gesch.) de partij of club der rijbaan
eene uit de overblijfselen der Jacobijnen gevormde
partij, die onder het Directoire in eene aan de
Tuilerieën grenzende manegezaal bijeenkwam.
MANEGEPAARD, o. (-en), in de manege gedresseerd paard, schoolpaard.
1. MANEN, v. mv. waterplanten in de uitgeveende
plassen.
2. MANEN, v. mv. het lange haar in den nek van
sommige dieren (paarden, leeuwen enz.).
3. MANEN, (maande, heeft gemaand), aansporen,
met aandrang opwekken tot : dit maant ons tot
voorzichtigheid; iem. met aandrang herinneren aan
eene verplichting, hem opwekken tot het vervullen
ervan inz. tot betaling : iem. om geld manen;
MANING, v. (-en), het manen, gemaan.
MANER, m. (-s), die aanspoort, waarschuwt,
inz. die betaling eereer schuld vordert : de grootste
maners heb je binnen je deur, huisgenooten manen
het hardst om hetgeen zij van elkaar te vorderen
hebben.
MANESCHIJN, m. licht, schijnsel der maan : bij
maneschijn; in den maneschijn wandelen; (spr.) 't
is er rozengeur en maneschijn, in toepassing op het
geluk der wittebroodsweken; - (scherts.) heb je
zijn maneschijn al gezien ? heb je al gezien dat hij
kaalhoofdig is ?; 't is in den maneschijn gebakken,
van een pannekoek b. v. die zeer bleek ziet;-,
mv. (-en), maanmaand.
MANGAAN, o. een grauwachtig wit, zeer broos
,en zwaar vloeibaar metaal, dat veel door de glasblazers, die het glasblazerszeep noemen, gebruikt
wordt om aan het glas eene violetkleur te geven.
MANGAANALUIN, v. aluin met mangaan vermengd; ...BLENDE, v.; ...BRONS, o. mangaanhoudend brons; ...ERTS, o. erts dat mangaan
bevat; ...IJZER, o.; ...ZUUR, o.
MANGANINE, o. metaallegeering van 84 koper,
12 mangaan en 4 nikkel; -DRAAD, o.
MANGAT, MANNEGAT, o. (-en), opening in
een stoomketel, groot genoeg om een man door
te laten, om den ketel van binnen schoon te maken;
dergelijke openingen in beerputten, regenbakken
enz.
MANGATBEUGEL, m. (-s), beugel over het
mangatdeksel; ...DEKSEL, o. (-s), waarmede het
mangat afgesloten wordt.
1. MANGEL, o. (w. g.) gebrek, ontstentenis : bij
mangel van vertrouwen, bij afwezigheid van vertrouwen.
2. MANGEL, m. (-s), een houten of ijzeren werktuig om stoffen en kleedingstukken (inz. ondergoed) glad te maken door middel van draaiende
houten cilinders. MANGELTJE, o. (-s).
3. MANGEL, v. (-s), (gemeenz.) amandel.
MANGELAAR, m. (-s), die mangelt. MANGELAARSTER, v. (-s).
MANGELBORD, o., ...PLANK, v. (-en), deel
van den mangel.
1. MANGELEN, (mangelde, heeft gemangeld),
ontbreken, afwezig zijn : het mangelt hem aan geld;
het mangelt hem aan voorstellingsvermogen.

2. MANGELEN, (mangelde, heeft gemangeld),
door middel van een mangel gladmaken.
3. MANGELEN, (mangelde, heeft gemangeld),
ruilen, verwisselen.
MANGELGELD, o. geld dat voor het mangelen
van linnen wordt betaald; ...GOED, o. goed, dat
gemangeld moet worden of afgemangeld is.
MANGELING, v. (-en), het mangelen.
MANGELKAMER, v (-s), eene kamer, waarin de
Van Dale.
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mangel staat; ...ROL, v. (-len), ...STOK, m. (-ken),
deel van den mangel; ...TAFEL, v. (-s), onderstel
van een mangel; ...VROUW, v. (-en), vrouw, die
voor anderen mangelt.
MANGELWORTEL, m. (-s), eene soort van beetwortel, waaruit eene goede suikersoort kan bereid
worden en die in ons land als veevoeder aangekweekt wordt (beta vulgaris).
MANGGA, v. (-'s), MANGO, v. (-'s), (Ind.) zeer
gezochte Indische appelachtige vrucht, met stevig
oranjerood vruchtvleesch, naar wortelen smakend;
de schil is groengeel; -BOOM, m. (-en), boom
waaraan deze vruchten groeien (mangifera).
MANGLIET, m. (-en), een van 20 tot 40 voet
hooge boom, die aan de moerassige zeekusten der
Nieuwe Wereld voorkomt (rhizophora mangle).
MANGOBOOM, m. (-en), zie MANGGABOOM.
MANGOSTAN, m. (-s), de fijn smakende vrucht
van een Oostindischen boom, die, zoo men wil,
den geur der druiven, aardbeziën, frambozen en
oranjeappels vereenigt (garcinia mangostana), ook
manggistan en manggies geheeten.
MANGROVE, v. (-n), wortelboom, rhizophore.
MANHAFT, MANHAFTIG, bn. bw. (-er, -st),
MANHAFTIGLIJK, bw. dapper, koen, moedig :
eene manhaftige daad; zich manhaftig gedragen; parmantig : een manhaftig kereltje. MANHAFTIGHEID, v. dapperheid, moed.
MANHEID, v. (veroud.) hoedanigheid van man;
mannelijke leeftijd; manhaftigheid, moed.
MANIAK, m. (-ken, -s), gek op één punt, iem.
die voor iets eene overdreven voorliefde heeft.
MANICHEËR, m. (-s), aanhanger van de Christensekte des Perzischen leeraars Manes in de 3de
eeuw, die twee goddelijke wezens of beginsels,
een goed (het licht) en een kwaad (de duisternis)
aannam.
MANICHEÏSME, o. leer van Manes en zijne aanhangers.
MANIE, v. hartstochtelijke ingenomenheid met,
overdreven voorliefde voor iets, dwaze gewoonte,
onverstandige zucht tot iets : tegenspreken was
hem eene manie geworden.

MANIER, v. (-en), wijze, wijze van handelen,
werken of doen : op eene eigenaardige manier; op
eene andere manier; op geenerlei manier; -- o, op
die (zoo'n) manier !, o, nu begrijp ik uwe bedoeling;
eene verlichting op de manier van Rembrandt,
zooals Rembrandt die gewoon was te geven; - bij
manier van spreken, om het zoo maar eens te zeggen;
wat zijn dat voor manieren ? afkeurend gezegd
tegen kinderen die ruzie maken; - dat is hier zoo
de manier, dat is men hier zoo gewoon; - gewoonte,
vorm, gebruik : hij heeft leelijke manieren:,, kwade
gewoonten, hebbelijkheden; - goede manieren,
wellevendheid; - (praegnant) dat is de plaats
niet om manieren te leeren; - hij heeft geene manieren,
is onwellevend; --- zoo weg te loopen is geen manier;
(muz.) manieren, versierselen, versiering der
-

hoofdnoot met bijnootjes. MANIERTJE, o. (-s),
wijze van doen : om die som te maken moet je het
maniertje weten.

MANIEREN, (manierde, heeft gemanierd), (w. g.)
(iem.) goede manieren leeren.
MANIERLIJK, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) beleefd, wellevend. MANIERLIJKHEID, v. beleefdheid, wellevendheid.
MANIFEST, o. (-en), openbaar geschrift, bekendmaking, (van een vorst enz.) tot verklaring en som s
tot verdediging van zijn ha adelingen en opvattingen; oorlogs-, vredesverklaring; inz. dergelijke verklaring van eene partij; --- (kooph.) gemerkte
vrachtlijst (aan boord van een schip).
MANIFESTANT, m. (-en), die manifesteert.
MANIFESTATIE, v. (-s ...tiën), bekendmaking;
betooging; het te kennen geven van eenig verlangen
(des volks), van gehechtheid aan of afkeer van
(iets of iem.).
MANIFESTEEREN, (manifesteerde, heeft gemanifesteerd), bekendmaken, openbaren; betoogen,
eenig verlangen (des volks) te kennen geven, gehechtheid aan of afkeer van (iets of iem.) aan den
dag leggen.
MANIHOT, m. Zie MANIOK.
MANILLA, v. geurige tabaksoort van het Philippijnsche eiland Manilla; - ('s), sigaar van deze
tabaksoort gemaakt.
MANILLA-HENNEP, m. eene uitnemende soort
van vezel van zekere pisang (muse textilis), die
69
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op de Molukken en de Philippijnsche eilanden voorkomt; ...PAPIER, o. papiersoort uit de bastvezels
van verschillende musasoorten gemaakt; ...SIGAAR., v. (...garen), sigaar van Manille,-tabak
gemaakt; ...TABAK, v.; ...TOUW, o.
MANILLE, v. (-s), naam van zekere kaart in het
omberspel, in zwart de twee, in rood de zeven van
de kleur waarin men speelt; ook term in het quadri ll e
en jasspel; benaming voor zeker kaartspel.
MANIOK, m. broodwortel : een tamelijk hooge
struik van 't geslacht der braaknoot, in West-Indië
en Zuid-Amerika, uit welks wortels een voedzaam
meel (cassavemeel) wordt bereid (jatropha manihot).
MANIOKBRIJ, v....BROOD, o. (-en) zie maniok;
...RASP, v. (-en), eene koperen rasp om maniokbrood te raspen.
MANIPEL, m. (-s), (R.-K.) een met drie kruisjes
voorzien zijden parament, dat in de Mis aan den
linkerarm wordt gedragen door de Majoristen en
den Bisschop; (ook wapenk.).
MANIPULATIE, v . (-s, ...tiën), het aanwenden
van handgrepen, kunstmatige behandeling (inz.
het betasten of bestrijken door den magnetiseur).
MANIPULEEREN, (manipuleerde, heeft gemaLipuleerd), betasten, bestrijken.
MANISAN, v. (Ind.) zoete con fi turen.
MANK, bn. bw. (-er, -st), gebrekkig loopende,
kreupel : mank gaan, loopen; mank zijn aan den
linkervoet; - (fig.) gebrekkig, niet gaaf; -- (fig.)
aan hetzelfde euvel mank gaan, hetzelfde zedelijk
gebrek hebben; - deze vergelijking gaat mank,
past niet in alle deelen. MANKHEID. v. het

hinken.
(mankeerde, heeft gemankeerd),
missen, in gebreke blijven: dat kan niet mankeeren;
komt gij ook ? ja, zonder mankeeren; - den trein
mankeeren, missen, niet op tijd geweest zijn om mee
te kunnen gaan; - nalatig zijn : deze firma mankeert,
staakt hare betalingen; - heb ik it in iets gemankeerd I, heb ik iets gedaan, dat uwe ontevredenheid opwekt I; -- ontbreken, niet voorhanden zijn,
te kort komen : er mankeeren nog een paor centen;
dat mankeerde er nog maar aan !; aan het werk
mankeert één deel; -- schelen : wat mankeert hem I;
wat mankeer je toch dat ge zoo gek doet I; - hij is
mankeerende, ongesteld.
MANKEMENT, o. (-en), iets dat niet in orde is
aan eenig toestel, gebrek, fout.
MANKOP, o. (-pen), (plantk.). Zie MAANKOP
en de samenste ll ingen.
MANKPOOT, m. en v. (-en), (plat) iem. die mank
gaat, een kreupele.
MANKZAAD, o. mengsel van velerlei zaden tot
voeder, mengzaad.
MANLIEF, m. lieve man : zeg, manlief, wilt ge
dat voor mij doen I - echtgenoot: is manlief thuis ?
MANLIJK, zie mannelijk; -HELD, zie mannelijkheid.
MANLUI, MANSLUI, mv. de manlui, de mannen, het manvolk.
MANMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), MANMOED1GLIJK, bw. dapper, kloekmoedig, manhaftig : een
manmoedig besluit. MANMOEDIGHEID, v. onversaagdheid.
MANNA, o. (H. S.) brood des hemels, dat tot
voedsel strekte aan de Israëlieten in de woestijn; een geelachtig, taai, zoetachtig en zacht buikzuiverend sap, dat uit verscheidene boomen vloeit inz.
uit eene soort van tamarisken op den Sinaï en uit
den manna-esch op Sicilië en in Calabrië, en als
kleine doorzichtige korrels wordt ingezameld; de zaden van het mannagras, als voedsel voor
menschen in Polen en N. Duitschland gebezigd.
MANNABOOM, m. (-en), zekere boom waaruit
manna vloeit (eucalyptus mannifera); ...ESCH,
m. (...esschen), (plantk.) een boom op Sicilië en
in Calabrië, waaruit het manna vloeit (fraxinus
ornus); ...GRAS, o. (plantk.) gemeen vlotgras
(glyceria fl.uitans); ...GRUTTEN, v. mv. de gebroken
zaden van het mannagras; ...KOEKJE, c. (-s),
(apoth.); ...PEER, v. (...peren), (plantk.) pauspeer;
...PLANT, v. (-en); ...REGEN, m. de regen van
manna voor de Israëlieten in de woestijn; (fig.)
overvloedige zegeningen, gunsten; ...STOF, o.
mannasuiker; ...STRUIK, m. (-en); ...SUIKER,
of MANNIET, v. zekere zoete stof, die het meest
in de manna, doch ook in de kersengom, de bladerén van den vlierboom en het sap van de tamaFinde gevonden wordt.
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MANNEGAT, o. (-en). Zie MANGAT.
MANNEKEN, MANNEKE, o. (-s), mannetje,
ventje.
MANNELIJK, MANLIJK, bn. bw. tot den man,
tot het mannelijk geslacht behoorende: het mannelijk lid; de mannelijke geslachtsdeelen; een mannelijk
persoon; mannelijke erfgenamen; de mannelijke linie
van dit geslacht is uitgestorven; - een nu nnelijk
leen, waarin alleen mannen mochten opvolgen; (plantk.) eene mannelijke bloem, die alleen meeldraden en geen stampers heeft; - (taalk.) het
mannelijk geslacht; een mannelijke uitgang; (dicht.) een me nnelijk rijm, staand rijm, zie aldaar;
- als van een man : eene mannelijke stem; een mannelijk gelaat; mannelijke kleeding; - in tegenstelling met kinderlijk : de mannelijke leeftijd; flink, krachtig, moedig, dapper, zooals het een
man betaamt : zich mannelijk gedragen; mannelijk
handelen; eene mannelijke ziel. MANNELIJKHEID,
MANLIJKHEID, v. mannelijke ouderdom; mannenkracht, voorttelende kracht; mannelijk teellid;
dapperheid; eigenschap van een flink man.
MANNEMENSCH, m. (-en), (w. g.) manspersoon.
MANNEN, (mande, heeft gemand), een man
nemen, trouwen; - (zeew.) bemannen (een schip);
- van man tot man (d i. van hand tot hand) overgeven (b. v. bij het lossen en laden van kleine
voorwerpen).
MANNENBANK, v. (-en), bank (in kerken),
uitsluitend voor mannen bestemd; ...HART, o.
(-en), hart van een man : een mannenhart kent
geen medelijden, steende zij; ...HATER, m....HAATSTER, v. (-s), die mannen haat.
MANNENHUIS, o. (...huizen), gesticht, waarin
(oude) mannen verpleegd worden; ...KLOOSTER,
o. (-s), monnikenklooster; ...KOOR, o. (...koren),
zangkoor bestaande uit mannelijke leden;
...KRACHT, v. mannelijke kracht; groote kracht :
daar is mannenkracht voor nodig; ...LIEFDE, v.
liefde van een man; ...MOED, m. mannelijke
moed; moed als van een man; ...ROL, v. (-len),
rol voor een man (in een tooneelstuk); ...SCHUW,
bn. schuw van mannen; ...STAP, m. (-pen); ...STEM,
v. (-men), mannelijke stem; ...TAAL, v. krachtige,
flinke taal; ...VERTREK, o. (-ken), (bij de oude
Grieken) vertrek voor mannen; ...WAARDE, v.;
...WERK, o. werk dat de kracht eens mans vereischt; ...ZAAL, v. (...zalen), slaapzaal voor mannen (in een diaconiehuis; enz.); ...ZANGVEREENIGING, v. (-en), die alleen uit manne lijke
leden bestaat.
MANNEQUIN, m. (-s), houten pop met beweegbare
ledematen, voor schilders; - mandewerk om daarop
japonnen te passen : een mannequin voor een dameskleermaker;. ledepop waarop kleedingstukken, costuums in een winkel ten toon staan; (soms (ook)
personen door een modemagazijn gehuurd om nieuwe
modes of modestoffen te lanceeren; - iem., die
aan eens anders leiband loopt; - draagkorf, marktmand.
MANNETJE, o. (-s), klein manspersoon; kort en
dik ventje; -- een teer mannetje, zwak persoon; daar heb ik mijn mannetjes voor, dat doe ik zelf niet;
- (spr.) iets mannetje voor mannetje doen, met
slaafsche nauwgezetheid; mannetje naar mannetje
doen, iets precies namaken; -- (Zuidn.) mannetjes
maken, onnoodige plichtplegingen maken; iem. een
mannetje minder maken, hem ombrengen; -- mannelijk die r of plant en dan meest in samenstellingen gebruikt: mannetjes en wijfjes; demannetyes der patrijzen;
mannetjeseend, mannetjeshennep, mannetjesvaren; (sterr.) Ganimedes ; - kraansleutel; - gegoten
ijzeren dwarsstukje in de schalmen van een zwaren
ketting; - (scheepsb.) zeker houtwerk van het
galjoen.
MANNETJESBLAD, o. (-en), (Zuidra.) prent met
grofgekleurde plaatjes, een geschiedenisje voorstellende.
MANNETJESBOON, v. (-en), ronde boon, koffieboon, waarvan er slechts eene in de koffiebes zit,
terwijl er gewoonlijk twee zijn; ...HENNEP, m.
zaaddragende hennep, in de plantkunde terecht
vrouwelijke hennep geheeten; ...KEMP, zie mannetjeshennep; ...KEREL. m. (-s), een heele baas,
een sterke kerel; ...KETTING, m. (-en), zware
ijzeren ketting met een dwarsstaafje in de schalmen;.
...KOFFIE, v. koffie van mannetjesboonen, parelkoffie; ...MAN. m. bijzonder flink man, die zijn
vak uitnemend verstaat; ...MUISJES, o. mv.
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jongensmuisjes; ...NOOT, v. (...noten), soort
van muskaatnoot langer en dikker dan de gewone;
...PANBOOR, v. (ontl.); ...PAPIER, o. zie
MANNETJESBLAD • ...PLANT, v. (-en), mannelijke plant; ...PUTTER, m. (-s), mannetjeskerel; ...VAREN, v. (plantk.) eene soort van niervaren, ook varenmanneke en adderruit geheeten
(aspidium filix mas); ...VENT, m.; ...WIJF, o.
manva ijf.
MANNIE, m. (-s), mannetje, ventje, inz. tegen
of van den echtgenoot gezegd.
MANNIET, o. mannasuiker.
MANNIN, v. (-nen), (bijb.) vrouw : men zal ze
mannin heeten, omdat zij uit den man genomen is;
( fi g.) heldin; (ook) virago.
MANOEUVRE, v. (-s), handeling, handgreep,
wijze van bij eene zaak te werk te gaan; inz. de
kunstige beweging, wending of besturing van een
schip of eene menigte krijgsvolk; — militaire
oefening : de manoeuvres worden dit jaar in het
Zuiden gehouden; gecombineerde manoeuvres van
leger en vloot; — slinksche handelwijze, kuiperijen :
manoeuvres hij verkiezingen.
MANOEUVREEREN, (manoeuvreerde, heeft gemanoeuvreerd), oefening houden : de troepen, de
eskaders manoeuvreerden; -- (gemeen.) handelen,
optreden, draaien : hij wist het zoo te manoeurreeren,
dat zijn broer benoemd werd.
MANOMETER, m. (-s), werktuig om de spankracht van een gas, dat zich in pene gesloten ruimte
bevindt, te meten : open, gesloten manometer; metaalmanometer.
MANS, bn. hij is wat mans, hij durft veel bestaan,
(ook) hij is flink, groot, sterk; hij is er mans genoeg
voor, hij kan het best doen.
MANSARDE, v. (-s), (bouwk.) een gebroken dak
met zeer steil onderdak, waarop een zeer vlak
bovendak is aangebracht; — zolderkamertje;
—DAK, o. (-en).
MANSBEELD, o. (-en), afbeelding, portret van
een man.
MANSBLOED, o. (plantk.) (gew.) Sint-Janskruid;
harnaskruid.
MANSBROEDER, m. (-s), zwager ; ...BROEK,
v. (-en), broek voor, van een man.
1. MANSCHAP, v. bemanning, equipage (van een
schip); (mv. -pen), soldaten, krijgslieden.
2. MANSCHAP, v. (leepst.) manschap doen,
leenroerig zijn, de leenplichten vervullen.
MANSFELDER, v. (-s), manwijf, mannetjesvrouw : grofgespierde, bazige vrouw.
MANSGEWAAD, o. (...waden), ...GOED, o.
manskleeding; ...HAND, v. (-en), hand van een
man; —, gmv. schrift van een man; (fig.) mansbewind, mannelijk gezag; — (spr) manshand boven,
datgene, waarin de vrouw te kort schiet, vermag de
man; (ook) de man moet de baas zijn; ...HANDSCHOEN, m. (-en); ...HARNAS, o. (plantk.)
(gew.) mansbloed; ...HEMD, o. (-en); ...HEMDJE,
o. (-s), halfhemdje; ...HOED, m. (-en); ...HOOFD,
o. (-en), hoofd van een man; (zeees.) zeker blok
om een touw aan te beleggen; kop aan het roer
van jachten en zeilschepen; — (gew.) manspersoon,
man; mijn manshoofd (man) is niet thuis; ...HOOGTE. v. ter manshoogte, zoo hoog (lang) als een man;
...JAS, v. (-sen).
MANSJEREN, (diev.) aanbevelen.
MANSKEREL, m. (-s), (gew.) manspersoon, inz.
sterke en ruwe man; ...KLEED, o. (-eren, ...kleeren); ..KLEEDING, v.; ...KLEERMAKER, m.
(-s); ...KOE, v. (-ien), (Zuidn.) guste, niet drachtige koe; ...KOUS, v. (-en); ...KRACHT, v. mannenkracht; ...LAARS, v. (...laarzen).
MANSLAG, m. (-en), doodslag : onwillige manslag;
een manslag begaan.
MANSLEEN, o. (-en), mannelijk leen; ...LENGTE,
v. de lengte van een man; ...LIDMAAT, m. (...maten), mannelijk lid van eene kerk of gemeente;
...MANNEN, m. mv. (hist.) achterleenmannen;
...MENSCH, m. (Zuidn.) manspersoon; ...MOEDER, v. (-s), schoonmoeder; ...MUTS, v. (-en);
...NAAM, m. (...namen); ...OIR, o. mannelijke
erfgenaam, afstammeling.
MANSOOR, o. (-en), (plantk.) Europeesch mansoor, eene in Nederland zeldzame plant (asarum
europaeum), ook hazelwortel geheeten.
MANSPERSOON, 0. (...sonen), man; ...PLICHT,
m. (-en); ...ROK, m. (-ken); ...SCHILD, o. (plantk.)
mansbloed; ...SCHOEN, m. (-en); ...VADER, m.
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(-s), schoonvader van manswege; ...WEGE (VAN—),
van den kant, de zijde van den man; ...WERK,
o. werk van een man; ...ZUSTER, v. (-s), schoonzuster, behuwdzuster.
1. MANTEL, m. (-s), zeker kleedingstuk met of
zonder kap (van mannen en vrouwen), dat over de
gewone kleeren wordt aangetrokken of om den
schouder wordt heengeslagen; manteljas, wijde jas;
rouwgewaad (bij eene lijkstaatsie), kerkgewaad; —
(fig.) iets met den mantel der liefde bedekken, het
bemant ?len, verbergen, niet ruchtbaar maken;
iem. den mantel uitvegen, uitborstelen, hem scherp
doorhalen, berispen; — den mantel (de huik) naar
den wind hangen, zich naar tijd en omstandigheden
schikken; — onder den mantel van godsvrucht, onder
den schijn, onder voorwendsel van; -- (gew.) jak;
(wapenk.) met hermelijn gevoerd kleed dat met
bochten en breede plooien achter een schild wordt
gehangen; -de veeren op de schouders en de voorste helft
van den rug (bij vogels); — langere haren om de
schouders bij sommige dieren; — (ontl.) wand
die de holte van de groote halfronden der hersenen
omgeeft ; hulsel van zekere afdeeling van het
lichaam der weekdieren; -- wal, muur om eene
stad, vgl. eene vesting ontmantelen; — omgeving
in de mantels der boerderijen zijn de eendenkooien
in gereedheid; -- belegsel om een schoorsteen; de
buitenste steenen omkleeding van een hoogoven; —
(ijzerg.) de dikke massa leem die het hemd (zie
aldaar) van den gietvorm omgeeft; — (smed.)
kap boven den haard die den rook opvangt en
in den schoorsteen uitmondt; — bekleeding van
het toppunt van een toren onder het kruis, ook
hoos geheeten; — een scherm van plaatijzer om
kachels. MANTELTJE, o. (-s), kleine mantel;
vrouwenmanteltje, pélerine, mantille.
2. MANTEL, m. (-s), (scheepst.) takel tot het
hijschen van zware lasten.
MANTELAAP, m. (...apen), (nat. hist.) zekere
soort van aap, baviaan; ...BAKSTAG, o. (-en),
(scheepst.) zeker dik touw; ...DIEREN, o. mv.
(nat. hist.) eene soort van weekdieren (tunicata);
...DANS, m. (-en); ...DRAGER, m. (-s), (nat.
bist.) zeker raderdiertje dat met een ovaal schild,
aan de zijden open, bedekt is.
MANTELEN, (mantelde, heeft gemanteld), bemantelen.
MANTELGOED, o. goed, geschikt om mantels
van te maken; ...HAAK, m. (...haken), waarmee
de mantel gesloten, dichtgemaakt wordt- ...HOLTE, v. (-n), (nat. hist.) holte tusschen den mantel
en het eigenlijke lichaam der weekdieren.
MANTELINE, v. (-s), (gew.) kapmantel.
MANTELING, v. (-en), paalwerk, beschutsel tegen
den wind.
MANTELJAS, v. (-sen), eene jas met schoudermantel; ...JUFFROUW, v. (-en), winkeljuffrouw
voor de afdeeling mantels in een confectiewinkel;
...SAP, v. (-pen), kap van een mantel; ...KOORD,
v. (-en), boordsel, versiersel van een mantel; ...KRAAG, m. (...kragen), kraag van een
mantel; ...KRAAI, v. (-en), (nat, hist.) bontekraai; ...IJS, ...LUS, v. (-sen), mantelkoord;
...MEEUW, v. (-en), (nat. kist.) eene soort van
zeer groote en zware zeemeeuw met zwarten rug
en zwarte vleugels, die vooral de duinen van de
Noord- en de Oostzee bewoont (larus marinus);
53 -}- 20 cM. groot; de kleine mantelmeeuw (larus
fuscus) in 45 + 15 cM.; ...PIJPJE, o. (-s), afscheidspijpje (dat men rookt alvorens heen te gaan);
...SCHELP, v. (-en), zeker zeer prachtig schelpdier
(petten); ...STOF, v. mantelgoed; ...ZAK, m. (-ken),
zak in een mantel; reiszak, valies.
MANTIEK, v. de kunst om met behulp van wat
geschiedde, toekomstige gebeurtenissen te voorspellen, waarzeggerskunst.
MANTILLE, v. (-s), korte en eenigszins kostbare
vrouwenmantel zonder mouwen.
MANTISSE, v. (-n), de decimale breuk eener
logarithme.
MANTRIE, m. (-5), (Ind.) ambtenaar van lageren
rang, opzichter.
MANUAAL, o. (...alen), (veroud.) handboek,
dagboek; — (muz.) bij een orgel : rij toetsen, Idavier, in tegenst. met het pedaal; — eigenaardig
gebaar dat iem. in bepaalde omstandigheden
maakt.
MANUAALKOPPELING, v. (-en), (muz.) register
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waarmee twee klavieren zoodanig verbonden zijn,
dat wanneer men het eene bespeelt het andere
mede bewogen wordt.
MANUFACTUREN, v. mv. voortbrengselen van
weverij (inz. zijden, katoenen, linnen of wollen
stoffen); MAGAZIJN. o. (-en), magazijn, groote
winkel in manufacturen.
MANUFACTURIER, m. (-s), iem. die een winkel
heeft in manufacturen.
MANUFACTUURWINKEL, m. (-s).
MANUMISSIE, v. (...siën), het vrijgeven van
slaven (door hunne meesters).
MANUSCRIPT, o. (-en), handschrift van een
stuk, een boek; enz.
MANUSJE, 0. (-5), persoonsnaam; een manusje
van alles, iem. die van alles verkoopt; (ook) iem.
die van alle markten thuis is; (ook) iem. die allerlei
bezigheden aan de hand heeft.
MANVOLK, o. manspersonen. Men hoort ook
MANSVOLK en MANNENVOLK.
MANWIJF, o. (...wijven), (veroud.) tweeslachtig
mensch of dier, hermaphrodiet; (fig.) al te forsche,
te ruwe vrouw.
MANZENILLEN- of MANCINELLENBOOM, m.
(-en), zekere boom, tot de familie der wolfsmelkachtigen behoorende, die op de Westindische
eilanden voorkomt en om zijne scherpe eigenschappen berucht is.
MANZIEK, bn. (-er, -st), te veel op mannen
gesteld, gaarne een man hebbende (van meisjes
of vrouwen), hysterisch.
MANZIEKTE, v. (w. g.) hysterie.
MAPPE, v. (-s), omslag, teekenportefeuille, brieventasch.
MAPPEMONDE (Fr.), v. (-s), wereldkaart.
MARAAN, m. (...anen), (bist.) scheldnaam voor
de Spanjaarden (eig. Moor).
MARABOE, m. (-s), eene soort van kropooievaar
in Azië en Afrika met prachtige staartveeren, die
door het verslinden van ti eel lastige dieren zeer
nuttig is en in Indië van regeeringswege beschermd
wordt (leptoptilus crumenifer); —VEEREN, v. mv.
lange, zijdeachtige, zeer lichte en witte veeren van
den maraboe, die door dames op de hoeden w ordt
gedragen.
MARABOET, (Arab.) m. (-s), Mohammedaaansch
priester, kluizenaar in Noordwest-Afrika, die bij
het volk in hooge eer staat.
MARABOEZIJDE, v. getweernde stijve witte
zijde.
MARASKIJN, m. eene soort van kersenlikeur;
ook MARASKINO van Ital. maraschino.
MARASME, o. algemeen verval van krachten
tengevolge van uitputtende ziekten; marasmus
senilis, ouderdomszwakte.
MARBEL, m. (-s), (gew.) marmel : marmeren of
albasten. knikker.
MARBELEN, (marbelde, heeft gemarbeld), (gew.)
met marbels knikkeren.
MARCASSIET, o. eene soort van goudgele
delfstof, vuursteen . , zwavelkier, kattengoud.
MARCHAND, (Fr.) m. (-s), koopman, handelaar; marshand-tailleur, lakenkooper en kleermaker
tevens.
i
MARCHANDEEREN, (marchandeerde, heeft gemarchandeerd), handel drijven, dingen; loven en
bieden.
MARCHEEREN, (marcheerde, heeft en is gemarcheerd), te voet gaan; goed aanstappen; oprukken
(van soldaten); (fig.) vooruitkomen, vorderen : de
zaak marcheert goed.
MARCHESE, m. (-n), markies (adel lijke titel in
Italië).
MAR CHESWAN of CHESWAN, v. (Hebr.)
tweede maand van den Israëlietischen kerkelijken
kalender.
MARCONIGOLF. v. (...ven), electromagnetische
of Herzsche golf, verwekt door een electrischen
stroom in ee n . rr etaaidraad.
MARCONIGRAAF, v. toestel oir draadloos te
telegrafeeren, zoo geheeten naar den uitti inder
Guilelmo Marconi, een Italiaan (in 1897).
MARCONIGRAFEEREN, draadloos telegrafeeren.
MARCONIGRAM, o. (-men), bericht met de
marconigraaf verzonden, ook radiogram geheeten.
MARCONIST, m. (-en), telegrafist voor de draadbooze telegrafie.
MARCONISTATION, o. (-s), station voor draadbooze telegrafie.

MARIA-HEMELVAART.

1. MARE, MAAR, v . (maren), (alleen nog in
hoogeren stijl) tijding, bericht; faam.
2. MARE, v. (Zuidn.) nachtmerrie. Zie MAAR.
3. MARE, v. (-n), ketelvormige inzakking in
niet-vulkanisch gesteente. gewoonlijk een meer..
MARÉCHAL (Fr.), m. maarschalk.
1. MARECHAUSSEE, v. rijkspolitie te paard en
te voet, behoorende tot eene op militaire wijze
ingericht corps.
2. MARECHAUSSEE, m. (-s), lid van het corps
der marechaussee.
MAREL, m. (-s), (gew.) grutto.
MAREMMEN, v. mv. naam der ongezonde en
moerasachtige landstreken in Italin, inz. die van
de zeekust tusschen den mond van de rivieren
Cecina en Orbitello.
1. MAREN, (maarde, heeft gemaard ), (gew.) kirren
(van duiven in den paartijd).
2. MAREN, (maarde, heeft gemaard). `telkens
maar zeggen, altijd tegen` erpingen maken.
MARENTAKKEN, m. mv. een kale, altijdgroene
struik, woekerend op de stammen en takken
van verschillende boomen en heesters, inz. op
appel- en pereboomen; hij woedt in ons vaderland
ook in Limburg in het wild gevond en (viscum
album); ook vogellijm en mistletoe geheeten : marentakken worden met Kerstmis als versiering gebezigd.
MARGARETA, v. (-'s), vrouwennaam; in de
volkstaal ook Marg(a)riet; St. Margriet, heiligdag,
20 Juli; — (spr.) als 't op St. Margriet regent, regent
het zes weken achtereen.
MARGARIET, v. (-en), (plantk.), (gew.) madeliefje.
MARGARIMETER, m. (-5), soort van areometer
om het s. g. van gesmolten vet te bepalen.
MARGARINE, v. (scheik.) mengsel van palmitine en stearine; vet waarvan kunstboter wordt
gemaakt; kunst-, margarineboter.
MARGARINEBOTER, v. kunstboter, boter die
in hoofdzaak uit margarine wordt bereid; margarineboter mag 16°/„ water en moet 80°/ 0 vet bevatten;
...BOTERFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
margarineboter wordt gemaakt; ...FABRIKANT,
m. (-en); ..HANDEL, m.; ..KAAS, v.; ...-VAT,
o. (-en), ...VAATJE, o. (-s), vaatje voor of met
margarineboter.
MARGE, v. (-s), het wit aan de kanten eener
bladzijde; scheiding, grens : de marge tusschen de
traktementen der hoogere en lagere ambtenaren moet
kteiner worden.
MARGINAAL, bn.: marginale aanteekeningen,
kantteekeningen, aanmerkingen op den rand (van
een geschrift of boek).
MARGINALIEN, v. mv. kantteekeningen.
MARGINE (IN), bw. nitdr. op den rand.
MARIA, v. (-'s), vrouwennaam; (R.K.) naam der
heilige Maagd.
MARIA-ALTAAR, o. (...altaren), (R. -K.) altaar
aan Onze Lieve-Vrouw toegewijd.
MARIABEELD, o. (-en), beeld der Heilige
Maagd.
MARIA-BEDEVAART, v. (-en), bedevaart naar
eene plaats, waar Maria vereerd wordt (mirakuleuze beelden of relieken).
MARIA-BOODSCHAP, v. feestdag in de R.-K.
kerk (25 Maart) ter viering van de herinnering aan
de boodschap van den aartsengel Gabriël aan Maria;
...CONGRES, o. (-sen), (R.-K.) congres ter bevordering der Mariavereering, het eerst in Lyon
in 1900 gehouden; ...DAG, m. (-en), (R.-K.) feestdag ter eere van Maria, waarop de voornaamste
gebeurtenissen uit Maria's leven herdacht worden.
MARIADISTEL, v. (-s), eene eenjarige, aan wegen
enz. in Zuidelijk Europa en Oost-Indië in het wild
groeiende, bij ons in de tuinen gekweekte en ook
verwilderde plant, tot de familie der samengesteldbloemigen behoorende, die vroeger ook gevlekte
distel werd geheeten (silybum marianum).
MARIAGE, o. huwelijk; naam van zeker kaartspel; heer en vrouw in dit spel.
MARIAGEBOORTE, v. (R.-K.) feestdag op 8
September.
MARIAGLAS of MARIËi NGLAS, o. in tafelen
gekristalliseerd gips, ook vrouwenglas en vrouwenijs
geheeten.

MARIA-HEMELVAART, v. feestdag in de
R.-K. kerk (15 Augustus) ter herinnering aan de
ten hemel opneming van Maria na haren dood;
...HEMELVAARTSDAG, m. (R.-K.).

MARIAKAPEL.
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MARIAKAPEL, v. (-len), (R.-K.) op zich zelfstaand kapelletje of deel eener kerk met een Mariabeeld; ...KERK, v. (-en), Onze-Lieve-Vrouwenkerk.
MARIAKLOKJE, o. (-s), (plantk.) tuinklokje.
MARIALEGENDE, v. (-n), vroom verhaal waarin
een min of meer wonderbaar feit verhaald wordt
door Maria of hare tusschenkomst gebeurd.
MARIALICHTMIS, v. (R.-K.) feest der reiniging
van Maria, 2 Februari.
MARIAMAAND, v. (-en), (R.-K.) de Meimaand,
aan de heilige Maria toegewijd; (ook) October,
de maand der vruchten.
MARIAMONOGRAM, o. (-men), monogram uit
de ineenschakeling van de M en R verkregen.
MARIA-ONTVANGENIS, v. feest der onbevlekte
ontvangenis van Maria (8 December).
MARIASCHOEN, m. (-en), venusschoen, vrouweschoen : een pronkgewas.
MARIAVEREERING, v. (R.-K.) vereering der
heilige Maagd Maria.
MARIAVEREENIGING, v. (R.-K.) eene in 1896
opgerichte vereeniging van vrouwen en meisjes
tegen den alcohol.
MARIAWIETEN, mv. (R.-K.) eene dweepziek
optredende ketterij in Polen, zij wijken af
van de leer der onfeilbaarheid, inrichting der
Kerk, het vagevuur enz.; in 1907 opgekomen.
MARINE, v. zeewezen; beheer van het zeewezen;
vloot, zeemacht; departement van Marine, een der
departementen van algemeen bestuur in een Staat;
minister van Marine.

MARINEBLAUW, bn. donkerblauw; - o. de
donkerblauwe kleur.
MARINEEREN, (marineerde, heeft gemarineerd),
in azijn en kruiden inmaken : gemarineerde haring.
MARINE-ETABLISSEMENT, o. marinewerf.
MARINEKIJKER, m. (-s), soort binocle; ...OFFICIER, m. (-en), officier bij de marine, zeeofficier;
...SCHEPELING, v. (-en), marinier; ...STEEK,
v. (...steken), steek der marine-officieren; ...TROMPET, v. (-ten), troznpetviool; zeker eertijds gebruikelijk snareninstrument; ...WERF, v. (...werven), rijkswerf waar oorlogsschepen enz. gebouwd
worden; ...WEZEN, o. alles wat op de marine betrekking heeft.
MARINIER, m. (-s), zeesoldaat.
MARIOLEIN, zie MARJOLEIN.
MARIONET, v. (-ten), klein beweegbaar figuur
van bordpapier, hout, metaal enz. door middel
van draden bewogen; - (fig.) iem. die geen eigen
wil heeft, die doet wat anderen hem laten doen.
MARIONET, MARIONETTENSPEL, o. poppenspel; -, (-len), in de beteekenis van tent, waarin
het spel vertoond wordt.
MARITAAL, bn. den echtgenoot toekomende.
MARITIEM, bn. aan zee gelegen, tot de zee of
het zeewezen betrekkelijk, zeevaart drijvend :
maritieme mogendheid; het maritiem museum, museum betreffende het zeewezen; een maritiem
station, station voor de oorlogsvloot.
MARJOLEIN, v. een bekend heestergewas met
eironde, grijsachtig groene blaadjes, als kruiderij
bij spijzen gebruikt (origanum majorana); wilde
marjolein, eene lipbloemige plant ; een geurig,
verwarmend en oplossend geneesmiddel; -BALSEM, m. (apoth.); -OLIE, v. eene etherische olie
uit de bloemen van de marjolein; -WATER, o.
1. MARK, o. (-en), zeker goud- en zilvergewicht
(= 245 wichtjes); gewicht voor edelgesteente
( = 1200 karaat); zekere rekenmunt (te Hamburg
enz.).
2. MARK, v. (-en), eene Duitsche munt = ongeveer 60 cents Nederlandsch.
3. MARK, v. (-en), teeken, merk, aanwijzing;
grond.
4. MARK, v. (-en), MARKE, v. (-n), (oudtijds)
grens, grensgewest : de Spaansche mark; de Oostenrijksche mark; - de onverdeelde gronden, behoorende aan de leden van een markgenootschap (in
de oostelijke gewesten van Nederland).
MARKANT, bn. in 't oog vallend, bijzonder uitkomend : eene markante plaats innemen.
MARK(E)BOEK, o. (-en), register eener mark;
boek waarin de voor eene mark geldende rechtsregelen zijn opgeteekend.
MARKEEREN, (markeerde, heeft gemarkeerd),
merken, aanduiden, aangeven : den pas markeeren
met de voeten de beweging van het stappen uitvoeren, zonder evenwel van zijn plaats te komen:

MARKTEN.

pas op de plaats; - (jag.) de hond markeert, als

hij het spoor of de nabijheid van het wild aangeeft
door versnelde beweging van den staart.
MARKEGROND, m. (-en), zie mark; ...RECHTER, m. (-s), opzichter over de mark.
MARKETENTER, m. (-s), ...TENTSTER, v.
(-s), zoetelaar, zoetelaarster, die ververschingen
aan soldaten verkoopt.
MARKEUR, m. (-s), merker, teller (bij het biljartspel); oppasser.
MARKEVERDEELING, v. (-en), het verdeeles
van markgronden; ...WEG, m. (-en), weg die door
eene mark loopt.
MARKGENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n),
bewoner, bewoonster eener zelfde mark; gerechtigde
in Bene mark; ...GENOOTSCHAP, v. het zijn van
markgenoot; (mv. -en), de gezamenlijke markgenooten.
MARKGRAAF, m. (...graven), (oudt.) titel van
den regeerder eener mark; (thans) eenvoudig een
titel : markies; -SCHAP, o. waardigheid van
markgraaf; (mv. -pen), gebied onder het gezag
van een markgraaf.
MARKGRAFELIJK, ...GRAAFLIJK, bn. van,
als een markgraaf.
MARKGRAVIN, v. (-nen), gemalin van een
markgraaf; vrouwelijke persoon die met een markgraafschap is beleend.
MARKIES, m. (...kiezen), markgraaf.
MARKIEZAAT, o. (...zaten), het gebied van een
markies, markgraafschap.
MARKIEZIN, v. (-nen), gemalin van een markies.
MARKJE, o. (-s), (in het spel) een rekenpenning,
MARKOEN, o. (Zuidn.) Sinte Markoen, koningszeer.
MARKOTTEN, (markotte, heeft gemarkot), heesterachtige planten vermenigvuldigen door middel
van afleggers, loten (Fr. marcottes).
MARKPAAL, m. (...palen), (hist.) grenspaal;
...STEEN, m. (-en), (hist.) grenssteen.
MARKT, v. (-en), plaats van koop en verkoop,
bijeenkomst van handelaren : naar de markt gaan;
iets op de markt koopen; de markt begint, is afgeloopen; de markt is druk bezocht; - de markt is stil,
er wordt weinig verhandeld; - bij iem. ter markt
gaan, bij hem komen koopen; (fig.) bij hem voorlichting, hulp enz. zoeken; (fig.) zijne huid zelf
ter markt brengen, zich in eigen persoon verdedigen;
-- bij het scheiden van de markt leert men de kooplui
kennen, iemands ware karakter blijkt eerst wanneer

men van hem gaat scheiden, wanneer het er op
aankomt ; - van de markt raken, getrouwd raken
(van meisjes gezegd); - (Zuidn.) weten waar het
markt is, bestraft worden; met iemands woorden naar
de markt gaan, loopen rondvertellen wat men hem
heeft hooren zeggen; -- hij is van alle markten thuis,
hij weet van alles, is een slimme kerel; (ook) hij is van
alles voorzien; - hij is van alle markten terug gekomen
(thuis), (behalve van de goede), hij heeft reeds alles
bij de hand gehad; maar deugt nergens voor,
slaagt nergens; - Java is rijk aan producten voor
de Europeesche markt; - Engeland is eene goede
markt voor ons vee, kan men daar goed verkoopen; -

openbaar plein in eene stad, waar markt gehouden
wordt of werd : hij woont op de markt; marktprijs, loopende prijs (van handelsartikelen),
prijs : stijgende, dalende markt, met rijzing, daling
der prijzen; - iets op eene hooge markt koopen, duur
koopen; - onder, boven de markt verkoopen, lager,
hooger dan de loopende prijs; - de markt liep op
en af, rees en daalde; -- de hoogste markt maken,
den hoogsten prijs kunnen bedingen (door goede
kwaliteit van waren of werk); - ik heb de markt
niet kunnen maken, den loopenden prijs niet kunnen
krijgen; - (gew.) de markt maken, het eerst zijne
koopwaren op eene markt voor een door de koopers
geboden prijs verkoopen, waardoor de overige
verkoopers genoodzaakt zijn hunne koopwaren
voor denzelfden prijs te leveren; - de markt bederven, veel te goedkoop iets leveren, doen, waardoor anderen ook geen hongeren prijs kunnen bedingen.
MARKTBERICHT, o. (-en), bericht van den
prijs der marktwaren; ...BEZOEK, o. het marktbezoek was groot, er waren veel koopers en verkoopers; ...BEZOEKER, m. (-s); ...DAG, m.
dag waarop markt gehouden wordt.
MARKTEN, (marktte, heeft gemarkt), ter markt
brengen : eene koe markten; ter markt gaan.

MARKTGANG.
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MARKTGANG, m. het gaan naar de markt,
het bezoeken van de markt; ...GANGER, m. (-s);
...GANGSTER, v. (-s), die ter markt gaat; ...GELD,
o. staangeld, betaling voor het gebruik der markt
(voor het gebruik van den openbaren grond om
er op uit te stallen); ...GESCHREEUW, o. heftig
rumoer, lawaai; ...HAL, v. (-len), overdekte markt;
...KOERS, m. (-en), marktprijs; ...KRAAM, v.
(...kramen), tent, uitstalli ng, stall etje; ...KRAMER, m. (-s), ...KRAAMSTER, v. (-s), die met
eene kraam op de markt staat; ...LEIDERS, m. mv.
zekere effecten die als 't ware den koers der andere
effecten bepalen; ...MAND, v. (-en), ...MANDJE,
o. (-s), mand waarmee men naar de markt gaat
om inkoopen te doen; ...MEESTER, m. (-s),
opzichter der markt, tevens belast met het aanwijzen der staanplaatsen en het innen der marktgelden.
MARKTPLAATS, v. (-en), ...PLEIN, o. (-en),
openbare plaats, plein in eerre stad waar markt
gehouden wordt; ...POLITIE, v. toezicht op de
openbare orde op markten : verordening op de
marktpolitie; ...PRIJS, m. (...prijzen), prijs waarvoor waren op de markt verkocht zijn; ...RECHT,
o. (-en), marktgeld; (ook) recht dat tusschen koppers en verkoopers op de markt gebruikelijk is;
MARKTRIJP, bn. marktrijpe appels en peren,
geschikt om op de markt verkocht te worden.
MARKTSCHIP, o. (...schepen), beurtschip dat
op de marktdagen vaart; ...SCHOON, bn. marktschoon graan, gewand en gezuiverd, geschikt om
ter markt te worden gebracht; ...SCHREEUWER,
m. (-s), kwakzalver ; ...SCHUIT, v. (-en), marktschip ; ...SOORT, o. (-en), de beste marktsoortet
(van groente, fruit enz.), die het best op de markt
verkocht kunnen worden; ...TREIN, m. (-en),
trein die hoofdzakelijk voor de marktbezoekers
loopt; ...VLEK, o. (-ken), groot dorp waar markt
gehouden wordt; ...VROUW, v. (-en), verkoopster
op de markt; ...WAAR, v. (...waren), handelswaar die op de markt wordt verkocht.
MARLEN, (marlde, heeft gemarld), (zeew.) de
lijken met marlijn aan de zeilen vastmaken; iets
met marlijn omwinden.
MARLI, o. licht, eenigszins stijf gaasachtig weefsel van garen of zijde, halfzijden stof.
MARLIJN, MARLING, v. (-en), twee- of driedraadsch dun en sterk touw om de zware touwen
te versterken, het einde ervan tegen rafelen te
beschermen, de lijken aan de zeilen vast te maken
enz.; -DRAAD, m. (...draden).
MARLPEN, v. (-nen), ...PRIEM, m. (-en),
(zeew.) gebogen ijzeren of houten priem, dienende
om gaten in het zeil te prikken waardoor men bij
het marlen het bindsel haalt; ook om de strengen
te lichten van het touwwerk, dat men splitsen wil;
...REEP, m. (-en), (zeew.) zeker touw op het
onderlijk der fok, dienende om deze op te lichten;
...SLAG, m. (-en), (zeew.) steek bij het marlen gemaakt; ...SPIJKER, m. (-s); ...TOUW, o. marlreep.
MARMBOL, m. (-len), (gew.) marmel, marbel.
MARMEL, m. (-s), knikker, waarmede de kinderen spelen, in . sommige streken ook marbel en
malber geheeten.
MARMELAAR, m. (-s), die papier marmert.
MARMELADE, v. (-s, -n), moes van gekookte
vruchten in 't algemeen; inz. dat met suiker (en
specerijen) van sappige vruchten gekookt en warm
in glazen potten gedaan, als confituur in den
handel komt; jam.
MARMELDIER, o. (-en). Zie MORMELDIER.
MARMELEN, (marmelde, heeft gemarmeld), (aan
iets) de kleur van marmer geven; met knikkers
spelen, knikkeren; marbelen. MARMELING, v. het
marmelen.
MARMER, o. [m. (-s), als voorwerpsn.] eene soort
van dicht, fijnkorrelig kalkgesteente dat zich
gemakke lijk laat bewerken en polijsten en daarom
in de bouwkunst en beeldhouwkunst wordt gebruikt : Carrarisch marmer, wit, doorschijnend,
uit de groeven bij Carrara (Italië); Parisch marmer,
eenigszins geelachtig, van het eiland Paros; knikker; - kleur en voorkomen van marmer, op
hout, papier enz. nagebootst; - gemarmerd papier; - (fig.) als beeld van het koude onbeweeglijke, strakke, onaandoenlijke : haar hart was van
marmer; geen trek was zichtbaar op het schoone,
marmeren gelaat; zijn vrouw was een beeld, doch
van marmer.

MAROLLEN.

MARMERAAR, m. (-s), maker van gemarmerd
papier.
MARMERACHTIG, ba. (-er, -st), op marmer
gelijkend.
MARMERADER, v. (-s, -en), op aders gelijkende
strepen in marmer; ...BAL, m. (-len), groote
knikker of stuiter van marmer, ook van andere
steensoorten; ...BEELD, o. (-en), beeld van marmer; ...BEELDHOUWER, m. (-s), beeldhouwer
in marmer; ...BEWERKER, m. (-s), die marmer
bewerkt; ...BEWERKING, v. het bewerken van
marmer; ...BLAD, o. (-en), dunne plaat van marmer, b. v. aan waschtafels.
MARMERBLANK, bn. blank, schoon als marmer :
haar marmerblanke armen; ...BLEEK, bn. zoo bleek
als marmer : haar marmerbleek gezicht voorspelde
niet veel goeds.
MARMERBRASEM, m. (-s), (nat. hist.) gemarmerde brasem in de Middellandsche Zee.
MARMERCEMENT, o. op marmer gelijkend
cement.
1. MARMEREN, bn. van marmer (vervaardigd):
een marmeren tafelblad; een marmeren schoorsteenmantel.
2. MARMEREN, (marmerde, heeft gemarmerd), als
marmersteen verven, kleuren : gemarmerd (of marmer-) papier; een houten schoorsteen marmeren.
MARMERING, v. het marmeren.
MARMERGLAS, o. gegoten glazen platen, op
zwart, wit of geaderd marmer gelijkende; ...GROEVE, v. (-n), plaats waar men marmer uit den grond
haalt; ...KLEUR, v. (-en), de kleur van marmer;
...KLEURIG, bn.; ...MEEL, o. zeer fijn gewreven
marmer; ...PAPIER. o. gemarmerd papier;
...PLAAT, v. (...platen), marmeren plaat; ...SLIJP,
0. fijngewreven marmer om daarmede marmervloeren te schuren; ...SLIJPER, m. (-s), die het
marmer glad s lijpt, polijst; ...SLIJPERIJ, v. het
polijsten van het marmer; (mv. -en), werkplaats
waar het polijsten geschiedt; ...SNIJDER, m. (-s);
...STEEN, m. (-en), marmer; ...STEENHOUWER,
m. (-s), arbeider die het marmer uit de groeven
houwt; ...STEENMORTEL, v. pleisterkalk, uit
gezift wit marmer en kalk of lijm : een mengsel,
dat tot versiering in verheven werk wordt gebruikt; ...STEENZAGER, m. (-s), werkman die
het marmer in blokken of platen zaagt.
MARMERVLINDER, m. (-s), een in ons land
veelvuldig voorkomende vlinder, wiens vleugels
op sterk geaderd marmer ge lijken (hadena nebulosa).
MARMERZAAG, v. (...zagen), eene zaag zonder
tanden der marmerzagers; ...ZAGER, m. (-s),
werkman die marmer in stukken zaagt.
MARMIET, MARMITE, v. (Zuidn.) ketel, inz.
koperen ketel.
MARMITENGOUD, o. (scherts.) koper.
MARMOT, v. (-ten), MARMOTJE, o. (-s), een
knaagdier met geelgrauwe kleur en van bijna een
halven meter lengte, dat vooral in het hooggebergte
van Savoye en Zwitserland gevonden wordt (arctomys marmota) ; - volksnaam van het Guineesche
biggetje, een driekleurig gevlekt uiterst dom diertje,
mede tot de knaagdieren behoorende, dat in ZuidAmerika thuis hoort (cavia cobaya); slapen als een
marmot, zeer vast en lang slapen; - scheldwoord
voor een leelijk wanstaltig mensch : die twee oude
marmotten willen van mooi praten; - (Zuidra.)
vuile vrouw; - monsterkoffertje van een handelsreiziger.
MARMOTTENHOK, o. (-ken), hok voor marmotten; ...SLAAP, m. een zeer lange en vaste slaap.
MARMOTTEVEL, o. (-len), huid van eene
marmot.
MARODE, v. strooperij : op marode gaan.
MARODEEREN, (marodeerde, heeft gemarodeerd), stroopen, uit stelen gaan.
MARODEUR, m. (-s), achtergebleven soldaat;
strooper.
MAROKIJN, o. eene soort van leder, (bereid
uit bokken- en geitenhuiden), eigenlijk Maroccoieder.
MAROKIJNEN, brr. van marokijn.
MAROKIJNLEDER, ...LEER, o. zie marokijn;
...PAPIER, o. papier, dat het marokijn nabootst :
tamelijk sterk papier, geribd of tusschen pletrollen
gefigureerd.
MAROLLEN, nw. zekere kloosterzusters (ook
Maricollen, Lat. Maricolae) geheeten; - inwoners
van eene bepaalde wijk in Brussel.
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MAROLLENFRANSCH, o. (Zuidra.) slecht Fransch,
gelijk de Marollen spreken, met veel BrusselschVlaamsch vermengd; ...KAAS, v. zekere soort van
kaas waar voorheen de Marollen mee kwamen
leuren; ...TAAL, v. het dialect der Marollen, mengeltaal van Fransch en Vlaamsch; ...VLAAMSCH, o.
MARON, m. (-s), (W. I.) boschneger in Suriname;
-NEGER, m. (-s).
MARONIETEN, m. mv. eene Christensekte aan
den Libanon, eene soort van militair gemeenebest
vormende; in 1445 onderwierpen zij zich aan den
Paus en sinds 1558 betalen zij schatting aan de
Porte; hun wereldlijke geestelijken mogen gehuwd
zijn, doch na hun wijding geen huwelijk meer aangaan; hun kerktaal is het Syrisch; er is een sterk
ontwikkeld kloosterleven.
MARONIETISCH, bn. de maronietische kerk.
MAROQUINERIEËN, v. mv. marokijnwerk, voorwerpen van marokijnleder.
MAROT, v. (-ten), zotskapje, narrenstok, zotskolf ; een stok met een grotesk beeldje of figuurtje
daarop, zooals de voormalige hofnarren dien
droegen; elke zot heeft zijn eigen marot, elk heeft
zijn manie, zijn stokpaardje.
MARQUEEREN, (marqueerde, heeft gemarqueerd), zie MARKEEREN.
MARQUETERIEZAAG, v. (...zagen), zeer fijne
spanzaag om ornamenten in dun hout uit te zagen;
figuurzaag.
MARQUEUR, m. (-s). Zie MARKEUR.
MARQUISE, v. (-s), vrouwelijke vorm van markies, markiezin; - soort van baldakijn ter versiering of als regendak boven eene buitendeur,
inz. van glas; - gebogen zonnescherm aan huizen
dat omhooggehaald kan worden.
1. MARREN, (marde, heeft gemard), (in kunstmatig ouderwetschen stijl) talmen, dralen : vooruit,
mar nu niet langer; - zonder marren, onverwijld,
(ook) gereedelijk, bereidwillig.
2. MARREN, (marde, heeft gemard), binden,
vastleggen, vastmaken, meren, (oudt.) maren.
1. MARS, m. (fab.) god des oorlogs; (oudt. scheik. )
ijzer; - naam eereer planeet (aangeduid door het
teeken (11 ).
2. MARS, v. (-en), mand of bak met koopwaren
(inz. galanterieën en kramerijen), die voor het lijf
of op den rug gedragen wordt; (fig.) hij heeft niet
veel in zijne mars, hij weet niet veel; - (scheepsb.)
een houten vlak loopende over de uiteinden van
de zalings der masten, dat den matrozen bij sommige
werkzaamheden tot standplaats dient : men heeft
heele, open en gedekte marsen. MARSJE, o. (-s).

MARSBANKER, m. (-s), (nat. hist.) eene soort
van horsmakreel, kleiner dan de makreel.
1. MARSCH, tw. voorwaarts ! voort ! weg !
2. MARSCH, m. (-en), reis te voet; tocht (van
militairen) : gewone, snelle, geforceerde of gezwinde
marsch; zich op marsch begeven; een langen marsch
afgelegd hebben; - zeker muziekstuk, dat gespeeld
wordt bij het marcheeren der soldaten : den marsch
blazen (van hoornblazers); den marsch slaan; een marsch op tafel trommelen, met de vingertoppen.
MARSCHBEVEL, o. (-en), bevel hoe gemarcheerd moet worden; ...COLONNE, v. (-s).
MARSCHGROND, m. (-en), ...LAND, o. (-en),
laag, drassig, vet broekland : de vruchtbare marschgronden onzer gorzen en schorren.
MARSCHLIJN, v. (-en), ...LINIE, v. (-s), lijn
volgens welke men marcheert; ...ORDE, v. volgorde der verschillende wapensoorten op marsch;
...ORDER, v. (-s), schriftelijke wegwijzer voor
het zich op marsch begeven.
MARSCHROUTE, v. (-s), reisweg, richting van
den tocht ; ...TEMPO, o. muziekstuk in marschtempo ; ...TENUE, v. tenue die de soldaten op
marsch dragen.
MARSCHVAARDIG, bn. gereed om op te rukken.
MARSDRAAGSTER, v. (-s), ventster, koopvrouw die met eene mars langs de huizen loopt.
MARSDRAGER, m. (-s), venter, straatkoopman.
MARSEBRAS, m. (-sen), (zeew.) bras om de marsera te draaien.
MARSEILLAISE, v. naam van een Fransch
patriottisch lied van 1792, alzoo geheeten, omdat
het door de Marseillais, de Marseillaansche federalisten, in Parijs is gebracht, hoewel het door den
vervaardiger Rouget de Lisle chant de guerre de
l'armée du Rhin, krijgslied van 't Rijnleger, werd
genoemd; thans het nationale lied van Frankrijk.
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MARSEILLES, o. mv. eene soort van geweven stof.
MARSEPEIN, MASSEPEIN o. (-en), amandelbrood : zeker gebak uit fijngestampte amandelen
en suiker : een hart van marsepein.
MARSEPEINEN, bn. van marsepein.
MARSERA, v. (...raas), (scheepst.) de ra boven
de mars.
MARSGAST, m. (-en), matroos die de wacht in
de mars heeft.
MARSILIAAN, m. (...lianen), eene soort van
Venetiaansch vaartuig, inz. dienende tot den
kusthandel op de Adriatische Zee.
MARSKLIMMER, m. (-s), (zeew.) matroos, die
in de mars klimt; ...KNIEËN, v. mv. (zeew.)
MARSKRAAMSTER, v. (-s), ...KRAMER, m.
(-s), ventster, venter die met eene mars rondgaat.
MARSLANTAARN, v. (-en), lantaarn aan den
grooten mast in de mars geplaatst; ...MAST, m.
(-en), marssteng; ...PUTTING, v. (-s), (scheepst.)
putting aan de mars, welke door de gaten van
den marsrand gaat; ...RAND, m. (-en), dikke,
eiken rand, welke de mars omgeeft en aan beide
zijden met gaten voorzien is, waardoor de marsputtings gaan; ...SCHOOT, m. (-en); ...STENG,
v. (-en), boven de mars uitstekende ; ...VAL, o.
(-len); ...VELLEN, o. mv. bekleedsel van de mars
tegen het schuren; ...WACHTER, m. (-s); ...ZALINGS, v. mv.; ...ZEIL, o. (-en), vierkant zeil,
dat op een schip zich boven de benedenzeilen
bevindt; ...ZEILSKOELTE, v.; ...ZEILSREEP,
m. (-en); ...ZEILSVAL, o. (-len).
MARTAVAAN, v. (...vanen), porseleinen dikbuikige pot, vroeger in Indië zeer bekend en zoo
geheeten naar de stad Martaban in Achter-Indië.
MARTEEL, m. (-en), (Zuidn.) hamer, disselhamer.
MARTEKO, MARTIKO, m. (-'s), (Zuidn.) aap;
zoo leelijk als een martiko; vandaar scheldnaam
voor iem. die leelijk is.
MARTELAAR, m. (-s, ...laren), bloedgetuige,
iem. die om de belijdenis van zijn godsdienst allerlei
folteringen, zelfs den dood. verduurt : de Gorkumsche martelaren; het bloed der martelaren is het
zaad der kerk; - iem . die veel lijdt voor eene edele
zaak : een martelaar voor de waarheid worden; een
martelaar voor de goede zaak; iem. die veel leed
verduurt; - (Zuidn.) (fig.) knoeier in zijn werk :
op schaatsen is hij maar een martelaar; - in elk
ambacht zijn veel martelaren en weinig apostelen; iem, die anderen (ook dieren) foltert.
MARTELAARSBOEK, o. (-en), geschiedenis der
martelaren.
MARTELAARSCHAP, o. het zijn van martelaar.
MARTELAARSHEMD, o. (-en), een geel hemd,
met een rood Andrieskruis en met vlammen of
duivels beschilderd, voor de ten brandstapel
gaande slachtoffers der inquisitie; ...KROON, v.
(...kronen), de doornenkroon, die men den martelaar
opzette; (fig.) de roem eens martelaars : begeerig
zijn naar de martelaarskroon; ...:LIJST, v. (-en),
lijst van martelaars.
MARTELAARSTER, v, (-s), MARTELARES, v.
(-sen), zie martelaar.
MARTELARIJ, v. (-en), foltering.
MARTELDOOD, m. dood door marteling, de
dood van den martelaar : in de eerste eeuwen zijn
vele Christenen om des geloofs wille den marteldood
gestorven; - wreede dood.
MARTELEN, (martelde, heeft gemarteld), folteren, met uitgezochte wreedheid pijnigen (inz. om
het geloof) : hoe men hen ook martelde, de eerste
Christenen waren niet tot geloofsverzaking te brengen;
dieren martelen; - (fig.) kwellen, doen lijden :
de herinnering daaraan martelt mij; - door pijn
gekweld worden : hij heeft den heelen nacht liggen
martelen van de kiespijn; - (gew.) veel te verduren,
het hard te verantwoorden hebben, tobben, sukkelen; --- (gew.) we zullen martelen om den oogst
nog droog binnen te brengen, zeer veel moeite hebben.
MARTELING, v. (-en), het martelen, gemartel.
MARTELGEREEDSCHAP, o. (-pen), marteltuig;
...HEMD, o. (-en), martelaarshemd; ...KROON, v.
(...kronen), martelaarskroon; ...STRAF, v. (-fen),
wreede straf; ...TUIG, o. (-en), werktuig, gereedschap waarmede men martelt.
1. MARTER, m. (-s), een verscheurend zoogdier,
tot het geslacht der wezels behoorende, welks
bont - inz. dat van den sabelmarter - zeer gezocht
is (mustela martes); de boommarter wordt 55 + 30
cM. lang. MARTERTJE, o. (-s).
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2. MARTER, o. marterbont.
MARTERACHTIGEN, m. mv. eene familie der
roofdieren (mustelina), waartoe behalve wezels en
marters, ook de das en de otter behoort.
MARTERBONT, o.; ...HOND, m. (-en), eene
soort van kleinen hond in Japan (canis viverrinus);
...VEL, o. (-len).
MARTHA, v. (-'s), vrouwennaam; eene bedrijvige Martha, zorgvolle drukke huisbestierster.
MARTIAAL, bn. bw. (...aler, -st), krijgshaftig :
eene martiale houding.
MARTIKO, m. zie MARTEKO.
MARTINISEEREN, (martiniseerde, heeft gemartiniseerd), ijzer uit zijn ertsen afscheiden, volgens
de methode van Siemens-Martin.
MARTYROLOGIUM, o. martelaarsboek.
MARXISME, o. sociaal-democratische leer volgens de inzichten van Karl Marx (1818-1863).
MARXISTISCH, bn. volgens de leer van Marx :
Marxistische stellingen; hij was verblind door het
Marxistisch schemerlicht.
MARYLAND, o. eene soort van tabak (uit den
Staat van dien naam in Noord-Amerika).
1. MAS, o. (Ind.) goudgewicht van 1 /, b tael.
2. MAS, m. (Ind.) adellijke titel op Java.
MASEUR, v. (-s), (Zuidn.) kloosterzuster.
MASKE, v. (-n), eene plooi der onderlip van
sommige tweelippige bloemkronen, welke daarom
gemaskerde heeten. Zulke bloemkronen heeft o. a.
de leeuwenbek.
MASKEEREN, (maskeerde, heeft gemaskeerd),
verbergen : dat bosch maskeert het huis; ons uitzicht
is door het nieuw gebouwde huis geheel gemaskeerd,
belemmerd; (mil.) eene batterij maskeeren, onzichtbaar maken.
MASKER, o. (-s), mombakkes, een nagemaakt
menschengezicht : de man met het ijzeren masker;
een masker voordoen; — (fig.) het masker afdoen,
openlijk handelen; — iem. het masker afrukken,
iemands huichelarij bekendmaken, ten toon
stellen, zijn waren aard doen kennen; — (fig.)
voorwendsel, dekmantel : onder het masker der
vriendschap; — vermomd persoon; — (nat. hist.)
bij insecten met volledige gedaanteverwisseling,
de toestand die aan den poptoestand voorafgaat; —
voorwerp gat voor het gezicht wordt gedaan :
schermmask ; schietmasker; — afdruk van iemands
gelaat : een gipsen masker van den doode; — (bouwk.)
kop als versiering, phantastisch van gedaante.
MASKERTJE, o. (-s).
MASKERADE, v. (-s), optocht van gemaskerden; een gecostumeerde optocht; lustrumfeest;
—BAL, o. (-s); —FEEST, o. (-en); —PAK, o.
(-ken); —PRET, v. enz.
MASKERBLOEM, v. (-en), (plantk.) leeuwenbek : eene bloem, welke eene eenbladige, onregelmatige, dikwijls gemaskerde bloemkroon heeft.
MASKEREN, (maskerde, heeft gemaskerd), zich
onkenbaar maken, vermommen; een gemaskerd bal,
danspartij van vermomden; bedekken, het uitzicht
benemen, vgl. maskeeren.
MASKERPAPEGAAI, m. (-en), zekere papegaai
(psittacus obscurus); ...PLANTEN, v. mv. eene
plantenfamilie die veel met de familie der nachtschaden overeenkomt; ...VLIEG, v (-en); ...VRETER, m. (-s), poppenvreter : zeker insect
MASKULIET, MAZULIET, v. (-en), zekere
Eng.-Indische sloep.
MASOCHISME, o. geslachtelijke buitensporigheld. bestaande in opwekking en verhooging van
den wellust door mishandeling; het eerst door
Sacher-Masoch beschreven en naar hem genoemd.
MASOCHIST, m. (-en), die aan masochisme lijdt.
MASOCHISTISCH, bn. volgens, met betrekking
tot het masochisme.
1. MASSA, v. (-'s), (nat.) hoeveelheid stof, die
Benig lichaam bevat : van twee lichamen zijn de
gewichten evenredig met de massa's; — het lijk van
den ongelukkige was eene vormlooze massa; -- het
geheel : de goederen worden eerst in perceelen, daarna
in massa verkocht; —boedel, nalatenschap: de failliete
massa; — hoop, menigte : groote massa's steen;
eene massa menschen; — de groote massa, de groote
hoop.
2. MASSA, m. meester (in de negertaal).
MASSAAL, bn. tot de massa behoorend, eene
samenhangende massa normend; een mascale boedel,
die nog niet verdeeld is; — massaal gesteente, een
niet-gelaagd gesteente; -- massale vulkaan, waar-
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van de kegel uit eene ongelaagde massa bestaat; —
het massaal goederenvervoer, in massa.
MASSA-ARTIKELEN, o. mv. artikelen die hi
massa's in de fabrieken gemaakt worden.
MASSACRE, m. (-s), gruwelmoord, bloedbad.
MASSACREEREN, (massacreerde, heeft gemassacreerd), gruwelijk vermoorden, afmaken, neersabelen.
MASSAFABRICATIE, v. het maken van massaartikelen.
MASSAGE, v. zekere geneesmethode, het drukken, kneden, wrijven, kloppen der zachte lichaamsdeelen om den bloedsomloop en daardoor de voe ding der behandelde deelen te bevorderen, de opslorping in de lymphevaten te versterken enz.:
massage werd reeds toegepast door de oude Chineezen,
Indiërs en Egyptene ren meer dan 2000 jaar v. C.
MASSAGEBEHANDELING, v. in vele gevallen
gaat de massagebehandeling met actieve en passieve
bewegingen gepaard; ...INRICHTING, v. (-en).
MASSAPRODUCTIE, v. het vervaardigen in
massa (van verschillende voorwerpen); ...TRANSPORT, o.
MASSEEREN, (masseerde, heeft gemasseerd),
de zachte lichaamsdeelen met de handen kneden,
drukken, wrijven of kloppen, door massage trachten
te genezen.
MASSEPEIN, 0. Zie marsepein.
MASSEUR, m. (-s). MASSEUSE, v. (-s), iem. die
masseert.
MASSIEF, bn. (...siever, -st), geheel bestaande
uit de naar buiten zichtbare massa, van binnen
niet hol, niet met materiaal van geringer soort
opgevuld : een ring van massief goud; -- sterk,
stevig, hecht : een massief gebouw.
MASSOOI, v. (Ind.) bast van den massooiboom,
als geneesmiddel en als loofmiddel aangewend.
MASSOOIBOOM, m. (-en), een in N. Guine a
inheemsche boomsoort (sassafras goesianum), die
de marsooi levert.
1. MAST, m. (-en), houten staak op zeilschepen,
bestemd om de zeilen op te houden en de werking
van den wind op die zeilen aan het vaartuig over
te brengen; bij een gekluchten mast inz. het onderste stuk; ook dergelijke staak op stoomschepen,
die niet meer dient om zeilen op te houden : de
groote mast; de top van den mast; den mast strijken,
neerhalen; — (fig.) er kunnen geen twee groote masien
op één schip zijn, er moet maar één persoon ezen
die gebiedt; - (fig ) hik zal den mast wel opkrijgen,
zich wel helpen of weten te redden; — ( fi g.) hij
vaart, waar de groote mast vaart, hij v- olgt waar
zijn meerdere hem voorafgaat, hij doet wat zijn
meester wil; — (fig.) hij maakt van zijn mast eene
schoenpin, hij bederft iets goeds om eene beuzeling;
— lange paal, heipaal, steigerpaal; — denneboom;
— (fig.) hooge masten (boomen) vangen veel wind,
aanzien lijke personen staan het meest aan haat
en laster bloot.
2. MAST, in de uitdr. hij zit voor de mast, hij kan
de spijs, die hij op zijn bord genomen heeft, niet op.
3. MAST, m. varkensvoer, inz. eikels en beuken.
4. MAST, m. (uit masse, Fr. la masse), (Zuidn.)
som die van de soldij der soldaten ingehouden
wordt tot betaling van kleeding, schoeisel enz.
5. MAST, m. (-en), (Zuidn.) den, denneboom.
MASTBAND, m. (-en), ijzeren kuipband om den
mast; ...BIJL, v. (-en), waarmee in tijd van nood
de masten gekapt worden.
MASTBLOEM, v. (-en), bloem van damast.
MASTBLOK, o. (-ken), (scheepst.) ezelshoofd;
...BOK, m. (-ken), (scheepsb.) mastkraan, toestel
om masten op schepen te plaatsen; ...BOKSCHOOR, m. (...schoren), ...BOKSPIER, v. (-en),
...BOKSTUT, m. (-ten), schoor, spier, stut van
een mastbok; ...BOOM, m. (-en), den, Schotsche
spar of wilde pijnboom; (fig.) paal; ...BOSCH, o.
(...bosschen), pijnboombosch; — (fig.) veel schepen
bij elkander; — al de ingeheide palen voor een
gebouw.
MASTBROEK, ...BROEKING, v. presenning
om den mast waar die door het dek gaat.
MASTDARM, m. (-en), (ontl.) (NI. g.) endeldarm.
MASTEL, o. (-s),. (Zuidn.) bestel, klein plat
rond broodje van tarwebloem met anijs, met een
kuiltje in het midden. MASTELLENPAP, v.
MASTELEIN, o. Zie MASTELUIN.
MASTELOOS, bn. zonder mast, van masten
beroofd.
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MASTELUIN, o. een mengsel van half tarwe en
half rogge; - (mv. -en), brood, van dit mengsel
gebakken; -BROOD, o. (-en).
t MASTEN, (mastte, heeft gen ast), van masten
voorzien.
2. MASTEN, bn. (Zuidn.) dennen, van den.
MASTENMAKER, m. (-s), die masten maakt;
...MAKERIJ, v. het maken van masten; (mv.
-en), plaats waar masten worden gemaakt.
MASTGAT, o. (-en), (zeew.) opening in het dek
waar de mast doorheen gaat, vissing; ...GIJN,
...DIJN, o. (-en), gebruikt om zware masten in
en uit te zetten; ...HAMER, m. (-s), een drijfijzer
om de banden rondom de scheepsmasten aan te
drijven; ...HOUT, o. pijnboomenhout; al de masten
van een schip.
MASTICA.TIE, v. het kauwen.
MASTICOT, 0. zeker gesmolten mengsel (bij het
bereiden van Delftsch aardewerk).
1. MASTIK, m. eene soort van welriekend hars
van den mastikboom, inz. op Chios tot lakvernissen
en rookpoeder gebezigd; mastik in tranen; gemeene
mastik.
2. MASTIK, o. (bouwk.) mengsel van natuurlijk
asphalt met 5 of 10% aardpek, dat IN arm en in
dik vloeibaren toestand (op de dakbedekking)
wordt opgebracht en bij bekoeling vast wordt; ook
gegoten asphalt genoemd.
MASTIKBOOM, m. (-en), een struikachtige, in
Zuidelijk Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië inheemsche boom, die vooral op de eilanden van den
Griekschen Archipel ter winning van den mastik
gekvieekt wordt (pistacia lentiscus).
MASTIKEN, (mastikte, heeft en is gemastikt),
mastik als dakbedekking gebruiken; mastik opbrengen.
MASTIKKRUID, o. (plantk.) kattenkruid; amberkruid.
MASTKEG, v. (-gen), (zeew.), ...KLAMP, in. (-en),
stuk hout dat in het mastgat om den mast wordt
geslagen om dezen in den stand te houden; ...KLIMMEN, o. zeker volksspel, waarbij in een paal wordt
geklommen, die op de eene of andere wijze is glad
gemaakt en uit welks top de prijzen moeten worden gehaald; ...KLIMMER, m. (-s), iem. die aan
het mastklimmen deelneemt; ...KOKER, m. (-s),
vierkante besloten ruimte die de hieling van den
mast omvat; ...KORF, m. (...korven), een ronde
korf, die aan den mast van een vuurschip geheschen
wordt, om een bij dag zichtbaar sein te geven, terwijl er des nachts, in plaats daarvan, een of meer
lantaarns met wit of gekleurd licht geheschen wordt;
...KRAAN, v. (...kranen), mastbok; ...KRAM, v.

sinds 1589 Nederlandsche matten, ter waarde
van f 2,50.
3. MAT, v. (-ten), kleiner of grooter kleed, geweven of gevlochten uit biezen, russchen, stroo,
bast, touw of ook wel uit wol en staaldraad; strooien,
biezen, rieten matten; eene ijzeren mat voor de tuindeur; -- (zeew.) eene mat spekken, die met eindjes
kabelgaren doorsteken; -- inz. als vloerbedekking:
matten voor de deuren; de matten uitkloppen; bepaaldelijk: de mat bij de voordeur : iem. op de mat
laten staan, niet in de kamer laten; - matten
zitting van een stoel; - tafelmatje; - (spr.) zijn
matten oprollen, vertrekken, heengaan; - (veroud.)
slaapplaats; - (spr.) in de mat zijn, ziek te bed
liggen; (ook) ongesteld zijn; (ook) zich in verlegenheid bevinden; - kooi of matten schutting, waarbinnen lianen vechten; -wijde, slappe open mand
voor vijgen : eene mat vijgen; - matwerk. MATJE,
o. (-s), kleine mat.
4. MAT, v. (-ten), (Zuidn_) melkklonters niet
meer geschikt om er kaas van te maken.
5. MAT, bn (term in het schaakspel) vastgezet
de koning is mat, het spel is verloren; in drie zetten
was ik mat; mat geven; iem. mat zetten.
6. MAT, bn. bw. (-ter, -st), vermoeid, uitgeput
van krachten : van het vele loopen mat worden; de
matte lijder; moede en mat kwamen zij thuis; het
matte hoofd ter rusty vlijen; - afgemat, krachteloos :
met matte stem sprak de zieke; het harte klopt met
matter slagen; - een matte kogel, die te veel van
zijn snelheid heeft verloren om iem. ernstig te
treffen; - eene matte boon ontwrichtte hem den arm;
-- (handel) stil, slap, niet levendig.
7. MAT, bn. bw. (-ter, -st), dof, niet glimmend :
mat zilver, mat goud; - niet glanzend : eene matte
kleur; - niet doorschijnend : mat glas; matte ruiten;
- zwak, dof : met moeite opende zij haar matte oogen;
een matte blik; - mat weer, waarbij de dampkring
niet helder is; - de woorden kwamen mat over hare
lippen, zonder overtuiging.
MATADOR, m. (-s), [eigenlijk doodslager] stierendooder (in Spanje) : persoon die in de stierengevechten den stier afmaakt; (fig.) iem. van invloed
door macht, geld, bekwaamheid enz. : hij is de
matador van zijn klas, de eerste; - (Z. A.) bovenbaas; - de hoogste en op elkander volgende troeven in het omber-, quadrille- en solospel; term
in zeker dominospel: steen met zeven oogen,
6 + 1, 5 --E 2, 3 + 4 en dubbel nul : een matador
mag overal aangezet worden.
MATADORREN, (matadorde, heeft gematadord),
zeker dominospel spelen, waarbij de steenhelften

(-men), vierkante, ijzeren staaf, aan beide zijden
rechthoekig omgesmeed, met een klauw of poot,
om in een stuk hout te kunnen worden vastgeslagen; ...LICHTER, m. (-s), lichterschip met
een mast ; ...LIJN, v. (-en), soort van loglijn,
om daarmede de lengte van rondhouten te
meten.

MATADORSPEL, o.
MATAGLAP, bn. (Ind.) door moordzuchtige
razernij verblind.
MATA SA(M)PI, v. (Ind.) spiegelei.
MATBEITEL, m. (-s), een gereedschap der wapensmeden, graveurs, drijvers enz. om iets eene matte
oppervlakte te geven.
MATBRANDEN, (koper, zilver) door koken in
zekere vloeistof mat maken.
MATCH (Eng.), v. (-es), wedstrijd; - (Z. A.)
partij, huwelijk : zij maakt eene goede match, zij
doet eene goede partij.
MATCHEN, (matchte, gematcht), (sport) een
wedstrijd houden.
MATE, v. (-n), maat : in welke mate ?, hoe zeer ?;
in die mate, zoo zeer; - elk naar de mate zijner
kracht, naar evenredigheid van; - eene groote
mate (van iets), eene aanmerkelijke hoeveelheid,
veel.
MATELIJK, bn. bw. (w. g.) matiglijk, met mate.
MATELOOS, bn. bw. zonder maat; bovenmatig
hij was mateloos rijk, ontzettend rijk.
MATELOT (Fr.), m. (-s), ronde strooien hoed
in lagen cilindervorm en met platten rand : zoowel
heeren als dames en kinderen hadden matelots op.
MATENMAKER, m. (-s), die maten maakt;
...VERKOOPER, m. t-s), die maten verkoopt.
1. MATER, v. (-s), moeder; (R.-K.) mater dolorosa,
de Bedroefde Moeder of de Moeder der Smarten,
(ook) afbeelding op doek of in steen van Maria
onder het kruis; - (w.g.) moeder-overste in een
klooster.
2. MATER, v. (plantk.) moederkruid of breedbladige vuurwortel (chrysanthemum parthenium).
MATERIAAL, o. (...alen), de ruwe stof tot eenig
werk, bouwstof, grondstof; bestanddeelen.

MASTODON, m. (-ten), een uitgestorven geslacht
van olifanten met vier slagtanden : de mastodonten
werden wel 4 M. hoog.
MASTOZOOLOGIE, v. leer der zoogdieren.
MASTOZOON, m. zoogdier.
MASTPASSER, m. (-s), kromme passer om
daarmede de dikte van masten te meten; ...PIEPERTJE, o. (-s), (gew.) goudhaantje; ...RING,
m . (-en); ...SCHAAL, v. (...schalen), zekere maat
van de mastenmakers; ...SCHOOR, m. (...schoren),
...STUT, m. (-ten), loefbalk : zware stukken
hout, die tot stut van een benedenmast dienen,
als hij in de kiel ligt; ...SPOOR, o. (...sporen),
(scheepsb.) stukken hout om den voet van den mast;
...STROP, m. soort van verplaatsbaren strop
onderaan den mast; - schuifstrop om een paal
om een schip aan vast te leggen.
MASTURBATIE, v. zelfbetilekking, onanie.
MASTVISCH, m. (...visschen), zwaardvisch.
MASTWACHTER, m. (-s), marsgast; ...WANGEN, v. mv. houten tot versterking van den
mast aangebracht; ...WORP, m. (-en), halve
knoop; dubbele mastworp, hielingsteek; ...ZUIGER,
m. (-s), band bevestigd aan het lijk van een zeil
en om den mast gaande : hij dient om het zeil
naast den mast op te hijschen en neer te laten.
1. MAT, o. (-ten), zie MAD.
2. MAT, m. (-ten), oud Spaansch zilveren geldstuk ter waarde van 8 realen of f 2,25 à f 2.40;

die aangezet worden, samen 7 moeten vormen.
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MATERIALISME, o. leer, dat de materie of
de stof (d. i. lichamelijke zelfstandigheid) de Benige
begin - en eindoorzaak is van al wat bestaat.
MATERIALIST, m. (-en), aanhanger van het
materialisme; (ook) iem. die a ll een zijn geluk zoekt
in lager genot.
MATERIALISTISCH, brr. bw. overeenkomstig
het materialisme, daarop betrekking hebbende:
materialistische levensbeschouwing.
MATERIALITEIT, v. stoffelijkheid, eigenschap
der stof.
MATERIE, v. (...riën, -s), stof, grondstof; de stralende materie; zaak, onderwerp, punt van
behandeling; etterstof.
1. MATERIEEL, bn. (-er, -st), stoffelijk : materieele schade; materleele welvaart; - wezenlijk,
zakelijk : de materieele voor- en nadeelen van den
oorlog.
2. MATERIEEL, o. voorraad van dingen, welke
men (b. v. tot de bearbeiding van iets) bezigt;
geschut (van een leger); - het rollend materieel,
de wagens, locomotieven enz. (eener spoorwegmaatschappij).
MATGLAS, o. wit glas door de inwerking van
zand of kiezel-fluoorwaterstofzuur mat gemaakt.
MATGLAZEN, bn. van matglas : eene matglazen
plaat.
MATHAAK, m. (...haken), maaiersgereedschap
om het afgemaaide graan • bijeen te houden, pik.
MATHEID, v. vermoeidheid; - matte kleur.
MATHEMATICUS, m. (...ci), wiskunstenaar.
MATHEMATIEK, v. wiskunde; de afgetrokken
wetenschappen.
MATHEMATISCH, bn. bw. wiskundig, wiskunstig : de mathematische wetenschappen; mathematische
instrumenten; - iets mathematisch bewijzen, zoodat
geen twijfel overblijft; - dat is mathematisch
zeker, dat staat onomstootelijk vast.
MATHESIS, v. wiskunde.
MATHOEN, o. (-deren, -ders), (gew.) pluvier :
eene soort van vogel.
1. MATIG, bn. bw. (-er, -st), middelmatig, niet
overdreven, tamelijk : hij heeft een matig vermogen;
hij is maar matig rijk; - tegen een matigen prijs
verkoopen, eer goedkoop dan duur; - eene matige

mos, eene dikke laag mos; - (spinn.) (bij het
kaarden van wol) de dikke laag die op den oproller
wordt gewonden.
MATRASJE, o. (-s), eene kleine matras; (geneesk.) een kussentje met geneeskrachtige kruiden,
dat op Bene ziekelijke plaats wordt gelegd.
MATRASLINNEN, o. linnen waarvan men matrassen maakt.
MATRASSENMAAKSTER, v. (-s), ...MAKER
m. (-s), die matrassen maakt.
MATRES, v. (-sen), (gew.) hoofd eener bewaarschool; ook van eene brei- of naaischool. MATRESJE, o. (-s).
MATRESSESCHOOL, v. (...scholen), kleinkinderschool.
MATRIARCHAAL, bn. het matriarchale tijdperk,
dat van het matriarchaat.
MATRIARCHAAT, o. zekere rechtstoestand bij
natuurvolken, waarbij de kinderen tot den stam
der moeder behooren en van deze den naam, goederen enz. erven.
MATRIJS, v. (...trijzen), holle vorm, waarin drukletters, munten, stempels enz. worden gegoten of
geslagen; - snijijzer om schroefdraden te maken.
MATRIJSHOUDER, m. (-s), ijzeren haak, die de
matrijs vasthoudt.
MATRIMONIUM, o. echt, huwelijk, huwelijksleven.
MATRONE, v. (-n, -s), deftige, bedaagde vrouw.
MATROOS, m. (...trozen), zeeman, aan boord
der schepen om het scheepswerk te verrichten;
licht matroos, beginnend, aankomend matroos;
vol matroos, ervaren in zijn vak. MATROOSJE,
o. (-s).
MATROZENARBEID, m. matrozenwerk; ...BAK,
m. (-ken), afdeeling matrozen die samen eten,
dienst doen enz.; ...BROEK, v. (-en), broek met
wijde rechte pijpen; ...BUIS, o. (buizen); ...DANS,
m. (-en); ...DRACHT, v. kleedij van een matroos;
...GELD, o. gage, soldij; ...HERBERG, v. (-en),
herberg waar gemeenlijk matrozen komen; ...HOED,
m. (-en); ...HUUR, v. vast geld der matrozen voor
eene reis; ...KIST, v. (-en), kist waarin een matroos
aan boord zijn kleeren enz. bewaart; ...KLEEDING, v.; ...KOST, m. voedsel der matrozen;

hitte, niet te groot; - handel matig, met geringen

...KRAAG, v. vierkante omliggende kraag op eene
matrozenblouse; ...KROEG, v. (-en), matrozenherberg; ...LIED o. (-eren); ...PAK, o. bovenkleederen van een matroos; jongenspakje op de
kleeding van een matroos gelijkende; ...PLUNJE,
v.; ...WACHT, v. (-en); ...WERK, o. werk dat
door matrozen wordt verricht.

omzet; - iets matig aanleggen; - maat houdend
in eten of drinken, sober, spaarzaam : een matig
gebruik maken van sterken drank; hij is in alles zeer
matig; - een matig rooker, iem. die niet veel rookt; hij is er maar matig mee ingenomen, maar zoo zoo; een matig leven, ingetogen, bedaard, zedig. MATIGLIJK, bw.
2. MATIG, (als achtervoegsel). overeenkomstig
met : doelmatig, plichtmatig, regelmatig, stelselmatig,
schriftmatig.
MATIGEN, (matigde, heeft gematigd), binnen
de juiste maat houden, intoomen, beteugelen : zijn
drift, zijn toorn matigen; -.: verzachten, verminderen;
lenigen : de wind heeft de hitte wat gematigd; de tijd
zal zijn droefheid, zijne smart wel matigen; - zich
matigen, zich inhouden; zijne hartstochten, zijne
begeerten beheerschen. MATIGING, v. het matigen.
MATIGHEID, v. gematigdheid; kuischheid; ingetogenheid; - het matig zijn in spijs en drank :
de matigheid betrachten; hij is de matigheid in persoon.
MATIGHEIDSBEWEGING, v. het streven naar,
bevorderen van matigheid, inz. ten opzichte van
alcoholische dranken.
MATIGHEIDSBOND, m. (R.-K.) kerkelijke vereeniging in sommige streken waarvan de leden
zich verplichten tot het onthouden van sterken
drank tot aan het 16de jaar, en daarna minstens
tot na den middag.
MATIGHEIDSGENOOTSCHAP, o. (-pen), een
genootschap om het misbruik van alcoholische
dranken en het gebruik van sterken drank tegen
te gaan.
MATINEE, v. (-s), morgenbijeenkomst; matinée
musicale, concert in den middag (tusschen 2 en
5 uur) gegeven; - ochtendjapon.
MATINEUS, (Fr.) bn. vroeg op : hij is niet
matineus, staat laat op.
MATJAN, m. (-s), (Ind.) Javaansche naam voor
tijger.
MATRAS, v. (-sen), onderbed : eene matras van
stroo, van zeegras, van kapok; Bene springveeren
matras; (waterbouwk.) bij de fundeering eener sluis
legt men onder den bodem der kist eene matras van

MATS, v. (-en), (Zuidn.) slag.
MATSCHUDDING, v. onderste gedeelte van eene
lading graan dat waterschade heeft; (fig.) iets
waaraan „een luchtje" is; uitschot.
MATSEN, (matste, heeft gematst), (Zuidn.)
slaan, klappen geven; - (gew.) knutselen, maken.
MATSERVING, v. (-en), (scheepst.) bekleeding
van oude strengen gevlochten om kabels enz. op
plaatsen waar zij aan sterke wrijving zijn blootgesteld.

MATSHAMER, m. (-s), (hist.) Istrijdhamer.
MATSLIJPEN, door slijpen mat, dof maken,
matteeren.

MATTEEREN, (matteerde, heeft gematteerd),
mat, dof maken; wit koken (metaal); - (Zuidn.)
glasruiten met krijtwit ondoorschijnend maken.
MATTEKEESJE, o. (-s), met matten omvlochten
drankfieschje; omtuinde veldfiesch.
1. MATTEN, v. mv. bergweiden in Zwitserland.
2. MATTEN, bn. van matten of biezen gemaakt :
eene matten zitting.
3. MATTEN, (matte, heeft gemat), met matten of
biezen beleggen; van eene mat, zitting voorzien :
stoelen matten.
4. MATTEN, (matte, heeft gemat), mat, dof maken
matteeren.
5. MATTEN, (matte, heeft gemat), vermoeien,
afmatten.
MATTENBIES, v. (...biezen), eene soort van
bies (scirpus lacustris), ook stoelenbies geheeten,
eene plant, welke tot het vlechten van grove
matten en stoelzittingen dient, met welke nijverheid men zich vooral te Genemuiden en omstreken
bezighoudt; ...BOER, m. (-en), iem. die met matten
en kleine vloerkleedjes vent; ...FABRIEK, v. (-en);
...FABRIKANT, m. (-en) ; ...FABRICATIE, v.
MATTENKLOPPER, m. (-s), werktuigje uit
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Spaansch riet gevlochten, om matten uit te kloppen;
iem. met den mattenklopper geven, hem daarmee
voor de broek slaan; -- geef den mattenklopper eens,
bedreiging van een kind te slaan.
MATTENKOOPMAN, m. (...kooplui), handelaar
in matten; ...KRAMMETJE, o. (-s), klein vierkant
krammetje om de vloermatten op den vloer te
bevestigen; ...LISCH, o. (...lisschen), bies; ...MAAKSTER, v. (-s), ...MAKER, m. (-s), die matten
maakt; ...MAN, m. (-nen), mattenverkooper;
...VERKOOPER, m. (-s), ...VERKOOPSTER,
v. (-s), die matten verkoopt; ...VLAS, o. (gew.)
(plantk.) smalbladig wollegras (eriophorum polystachyum en e. vaginatum); ...VROUW, v. (-en),
mattenverkoopster.
MATTER, m. (-s), MATSTER, v. (-s), mattenmaker, -maakster.
MATTHIJS, m. jongensnaam.
MATTIG, bn. mat van kleur : eene nuttige huid;

mazen (steken) bij 't kousenweven op te nemen;
,..WERK, o. netwerk.
MAZIER, o. (-en), opening, gat in eene poort
of walmuur; (gew.) kleine nis in den schoorsteenmuur tot berging van kleine huishoudelijke benoodigdheden.
MAZULIET. Zie MASKULIET.
MAZURKA, v. nationale Poolsche dans in de
3 / 4 maat.
ME, pers. vnw. mij.
MEA CULPA, door mijne schuld, door mijn toedoen.
MEANDER. Zie MAEANDER.
MECENAS. Zie MAECENAS.
MECHANICA, v. werktuigkunde, leer der beweging.
MECHANICUS, m. (...ci), werktuigkundige.
MECHANIEK, v. en o. samenstel der deelen
waardoor iets in werking wordt gebracht : het

mattig vel.

mechaniek van een popje; dat gaat met mechaniek,

MATTIGHEID, v. matheid.
MATURATIE, v. rijpwording.
MATURITAS, MATURITEIT, v. rijpheid, volwassenheid.
MATVIJL, v. (-en), eene vijl tot bewerking van
die plaatsen in eenig metaalwerk, welke mat moeten
worden; ...WERK, o. dof, niet glanzend werk; —
vlechtwerk.
MAURITIUSPALM, m. (-en), eene in Brazilië
inheemsche palmensoort (mauritia flexuosa); hij
draagt eene reusachtige bladerkroon aan 5 M. lange
bladstelen en heeft eetbare vruchten; het merg
van den stam vormt een voedzaam meel en van
de bladvezels maakt men touw.
MAUSER, m. (-s), eene soort van geweer, naar
den uitvinder W. Mauser (1834-1882) zoo
geheeten.
MAUVE, bn. zacht paars.
MAUSOLEUM, o. (...lea), een prachtig grafteeken
of praalgraf, tempelgraf.
MAUWEN, (mauwde heeft gemauwd), geluid
geven (van katten). MAUWING, v. (-en), het
mauwen, gemauw.
MAVORS, m. (myth.) oorlogsgod, Mars.
MAX, m. jongensnaam, verkorting van Maximiliaan.
MAXIM, m. (-s), eene soort van zelfwerkende
mitrailleuse, naar den Amerik. uitvinder H.
M a x i m (1840 geb.) zoo geheeten, machinegeweer,
machinekanon; —GEWEER, o. (...geweren), snelvuurgeweer; —KANON, o. (-nen), snelvuurkanon;
—VUUR, o. snelvuur uit maxims.
MAXIMAAL, bn. het maximum bereikend:
maximaal-dosis, de grootste hoeveelheid (van
vergiften b. v.) die men (in apotheken) geven
mag; maximaal-thermometer, welke de hoogste
temperatuur aanwijst, die gedurende zekeren tijd
is voorgekomen.
MAXIME, v. (-n), grondstelling, maatstaf; leerspreuk; bepaalde meeping.
MAXIMILIAAN, m. jongensnaam.
MAXIMUM, o. (...ma), het grootste, hoogste,
meeste; de hoogste prijs, het grootste (vooraf
bepaalde) aantal; maximum-gewicht, het grootste
gewicht; maximum-snelheid, de grootste snelheid;
maximum-thermometer, zie maximaal; maximumsalaris, het hoogste salaris.
MAYONNAISE, v. zure eiersaus met mosterd,
voor koud gevogelte enz.
MAYOR (Eng.), m. (-s), burgemeester.
MAZAGANBOON, v. (-en), broeiboon : een hoofdvorm der tuinboonen.
MAZAGRAN, m. (-s), drank bestaande uit koffie,
selterswater en cognac.
1. MAZELEN, v. mv. tal van kleine roode vlekjes
op de huid, zekere koortsachtige uitslagziekte die
gewoonlijk a ll een kinderen aantast.
2. MAZELEN, (mazelde, heeft gemazeld), de mazelen hebben; (fig.) die wijn heeft al gepokt en gemazeld, heeft alle onreinheden uitgeworpen; — hij
heeft nu gepokt en gemazeld, alle wederwaardigheden
meegemaakt.
MAZELHOUT, o. houtig uitwas op den stam
of de takken van sommige boomen.
MAZEN, (maasde, heeft gemaasd), versleten
breiwerk herstellen, door met de naald zoo nauwkeurig mogelijk den breisteek na te doen : netten
mazen; een gat in eene kous mazen.
MAZENHAAKJE, o. (-s), haakje om gevalldn

(gemeen. altijd MEKANIEK).
MECHANISCH, bn. bw. werktuiglijk, machinaal;
— (fig.) zonder nadenken: iets mechanisch nadoen.
MECHANISME, o. inwendige inrichting of samenstelling van een werktuig, drijfveer, bewerktuiging.
MECONINE, v. extractiefstof in het opium.
MEDAILLE, MEDALJE, v. (-s), eere-, gedenkpenning : op de tentoonstelling kreeg hij de gouden
medaille, de hoogste onderscheiding; — (R.-K.)
gedenk-, eerepenning voor godsdienstig gebruik.
MEDAILLEUR, m. (-s), medaillesnijder.
MEDAILLIST, m. (-en), kenner, liefhebber van
medailles.
MEDAILLON, o. (-s), naamcijfer of portret in
eene kleine (meestal ovale) lijst gevat (als borstsieraad); ovaal- of rond, plat doosje van goud,
zilver, been, caoutchouc enz., waarin een portret,
waar men prijs op stelt, haar, of iets derge lijks
wordt geborgen, en dat aan een koord of gouden
ketting om den hals wordt gedragen. MEDAILLONNETJE, 0. (-s), klein medaillon.
MEDAILLONPORTRET, o. (-ten), portret zoo
klein van afmeting, dat het in eene medaillon
gedragen kan worden.
1. MEDE, MEE, v. meekrap.
2. MEDE, MEE, v. honingdrank, een alcoholische
drank, die door gisting uit gekruiden honing wordt
bereid.
3. MEDE, MEE, bw. de bijwoordelijke vorm van
het voorzetsel met : hij bemoeit zich nergens mee,
met niets; hij lacht er wat mee; hiermee; daarmee;
ik zend u hiermee, met, bij dezen brief; (bij verzwegen werkwoord) hij kan met mij wel mee (gaan);
hij mag niet mee, — ook, benevens : zult gij mede
van de partij zijn I; dat ss mee in uw voordeel; jij
mee zoo, als antwoord op een afscheidsgroet b. v.;
ik feliciteer u en al uw huisgenoten mede.
[Mede vormt tallooze met werkw. scheidbare

samenstellingen, waarvan hier alleen de voornaamste gegeven worden] .
MEDEAANSPRAKELIJK, bn. met and uren, ook
aansprakelijk. MEDEAANSPRAKELIJKHEID, v.
MEDEAANWEZIG, bn. met anderen, ook aanwezig : de heer A hier medeaanwezig. MEDEAAN WEZIGHEID, v.
MEDEAANZITTEN, (zat mede aan, heeft medeaangezeten), met andere personen aanzitten. (aan
tafel, aan den disch).
MEDEAFGEVAARDIGDE, m. (-n), die eveneens
afgevaardigd is ; ...AMBTENAAR, m. (-s), ambtgenoot.
MEDEARBEIDEN, (arbeidde mede, heeft medegearbeid), medewerken.
MEDEARBEIDER, m. (-s), ...ARBEIDSTER, v.
(-s), medewerker, -werkster; ...BEDIENDE, m.
en v. (-n), die met een ander in denzelfden dienst
is; ...BEKLAAGDE, m; en v. (-n), die met een
ander is aangeklaagd; ...BELANGHEBBENDE,
m. en v. (-n), die met anderen belangbij iets heeft;
...BESCHULDIGDE, m. en v. (-n), medebeklaagde;
...BESTUURDER, m. (-s), die met anderen
bestuurt; ...BESTUURSLID, o. (...leden), die
met anderen het bestuur vormt.
MEDEBETALEN, (betaalde mede, heeft medebetaald), [ook MEEBETALEN], aan eene betaling
met een of meer anderen meedoen. MEDEBETALER, m. (-s).
MEDEBEWONER, m. (-s), die met anderen
hetzelfde huis, land enz. bewoont; ...BEZIT-
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TER, m. (-s), die iets met anderen bezit; ...BISSCHOP, m. (-pen); ...BOELHOUDER, m. ( - s),
medebezitter van een erfgoed; ...BORG, m. (-en),
die met anderen borg is.
MEDEBRENGEN, (bracht mede, heeft medegebracht), [ook MEEBRENGEN], met zich brengen, voeren, dragen : als ik weer kom, zal ik wat
voor je medebrengen; hoeveel brengt zij mede (ten
huwelijk) ?; wat voor nieuws brengt gij mee ?; wat
voor weer breng je mee ?, wat voor weer is het, hoe
is het nu buiten ? -- na het eten kersen, bessen,
druiven, peren, al naar de tijd het meebracht; —
vergezeld zijn of gaan van : dat brengt de oud1 dag
zoo mede; ieder kind brengt zijn eigen zorgen mee; —
zijn eigen belang brengt dit zoo mee, vordert het; —
dit brengt natuurlijk mede, een natuurlijk gevolg
hiervan is; — de gelegenheid bracht het mede, was
er gunstig toe; --- het gebruik brengt dit mee, wil

het. MEDEBRENGING, v.
MEDEBROEDER, m. (-s), amotgenoot; naaste,
evenmensch; ...BROEDERSCHAP. v. (-pen), de
medebroeders; — o. gmv. het zijn van medebroeder;
...BURGER, m. (-s), die met anderen burger is
van dezelfde gem eente of hetzelfde land; ...BURGERES, v. (-sen); ...BURGERSCHAP, o. hoedanigheid van medeburger; ...CHRISTEN, m. (-en),
broeder in Jezus Christu9; ...COMMISSARIS, m.
(-sen); ...CREDITEUR, m. (-en).
MEDEDANSEN, (danste mede, heeft medegedanst), [ook MEEDANSEN], deelnemen aan den
dans : eene quadrille meedansen. MEDEDANSER,
m. (-s), ...DANSERES, v. (-sen), die aan een
dans deelneemt.
MEDEDEELBAAR, bn. medegedeeld kunnende
worden. MEDEDEELBAARHEID, v.
MEDEDEELEN, (deelde mede, heeft medegedeeld), [ook MEEDEELEN], deelhebben in, deelnemen aan : als er iets te winnen is, zou ik er graag
in meedeelen; — deelgenoot maken van : iem.
een geheim mededeelen; — kennis geven, berichten,
kond doen : den uitslag deel ik u later wel mede; —
zwh mededeelen, op iets anders overgaan : het
vuur deelde zich aan de belendende huizen mede.

MEDEDEELEND, bn. mededeelzaam; ...DEELER, m. (-s), ...DEELSTER, v. (-s), die iets mededeelt; ...DEELHEBBER, m. (-s), ...DEELHEBSTER, v. (-s), die met anderen deel in iets heeft;
...DEELING, v. (-en), kennisgeving, bericht,
boodschap; wat in eene vergadering w ordt medegedeeld : verslagen en mededeelingen der Koninklijke
_kademie van Wetenschappen.

MEDEDEELZAAM, bn. (...zamer, -st), van
nature geneigd tot mededeelen aan anderen (van
zijn bezit of van zijn gedachten); niet geheimzinnig,
niet achterhoudend, spraakzaam; ...DEELZAAMHEID, v.
MEDEDIENSTKNECHT, m. (-en), die nog met
een of meer dienstknechten bij denzelfden heer
dient; ...DIENSTMAAGD, v. (-en).
MEDEDINGEN, (dong mede, heeft medegedongen), [gemeenz. ook MEEDINGEN], wedijveren,
met anderen naar iets dingen, concurreeren : mededingen naar een ambt, naar een prijs. MEDEDINGER, m. (-s), ...DINGSTER, v. (-s), die mededingt, concurrent. MEDEDINGING, v. concurrentie.
MEDEDIRECTEUR, m. (-s), iem. die met een
of meer anderen directeur is. MEDEDIRECTRICE,
v. (-s).
MEDEDOEN, (deed n' ede, heeft medegedaan),
[ook MEEDOEN], aan iets deelnemen, van de
partij zijn, zich bij anderen aansluiten : wij gaan
spelen, doet gij mede ?; wij moeten allen meedoen,
anders komt er niets van terecht; hij heeft zeker ook
weer meegedaan ? — in toepassing op de manier

van leven, van zich te vermaken, uit te gaan
enz. : zij kunnen niet meedoen, hun inkomen is
te gering.
MEDEDOOGEN, o. meelijden, barmhartigheid :
iem. met mede'loogen gadeslaan; mededoogen hebben
met iem.

MEDEDOOGEND, bn. bw., ...DOOGENDHEID,
v., ...DOOGZAAM, bn. bw. Zie MEEDOOGEND
enz.
MEDEDOOGENLOOS, bn. bw. Zie MEEDOOGENLOOS.
MEDEDRINKEN, (dronk mede, heeft medegedronken), [ook MEEDRINKEN], met een of
meer anderen samen drinken.

MEDEKRIJGEN.

MEDEËEUWIG, bn. (godg.) even eeuwig.
MEDEEIGENAAR, m. (-s, ...naren), ...EIGENARES, v. (-sen), die met een of meer anderen gezamenlijk iets bezit; ...ERFGENAAM, m. en v.
(...namen), ...ERFGENAME, v. (-n), die met
een of meer anderen eene erfenis krijgt of heeft
gekregen.
MEDEETEN. (at mede, heeft medegegeten), [ook
MEEËTEN], deelnemen aan den maaltijd : blijft
gij heden medeëten ?

MEDESTER, m. (-s), iem. die medeëet; -- klein
wormpje levende in de met huidsmeer gevulde
haarzakjes der huid, inz. op neus en voorhoofd.
MEDEGAAN, (ging mede, is medegegaan), [ook
MEEGAAN], met anderen gaan : wij hadden het
hem niet gevraagd, hij was uit zichzelf meegegaan; —
(iem.) vergezellen : 't is reeds donker : ik zal maar
even met de dames medegaan; — (zeew.) het anker
gaat mee, sliert o-Ter den bodem, het houdt niet; —
(fig.) doen wat anderen doen : wij zijn niet van

plan door dik en dun met den minister mee te .gaan: —
die schoenen kunnen nog best een paar maanden
meegaan, zijn nog zoolang te gebruiken; — (Zuidn.)
alles gaat hem mede, loopt hem mee, is hem gunstig.

MEDEGAAND, bn. Zie MEEGAAND.
MEDEGENOOT, m. (-en), mededeelhebber, medelid, metgezel; ...GENOOTE. . (-n); ...GETUIGE,
m. en v. (-n), die met een of meer anderen getuigt;
...GEVANGENE, m. en v. (-n), die tege lijk met
een of meer anderen is gevangen genomen of
gevangen zit.
MEDEGEVEN, (gaf mede, heeft medegegeven),
[ook MEEGEVEN], iets geven aan iem. die vertrekt : ik had hem voor die reis heel wat geld meegegeven; — ten huwelijk geven : men zegt, dat haar
vader haar tien duizend gulden meegeeft; — iem.
eene boodschap meegeven; — ik zal u iem. meegeven
om u den weg te wijzen, laten meegaan; — toegeven

aan, wijken voor eene drukking in zekere richting :
geef wat mee, anders kan ik je de trap niet opdragen; —
lenig, soepel zijn : deze stof geeft ook niets mee; dat
leer geeft mee.

MEDEGEVOEL, o. deelen in het gevoel van een
ander, met hem meeleven.
MEDEGEZEL, m. (-len), enz. Zie METGEZEL.
MEDEHANDELAAR, m. (-s, ...laren), koopman
met wien men gemeenschappelijk handel drijft,
handelsvriend; correspondent.
MEDEHEBBEN, (heeft mede, heeft medegehad),
[ook MEEHEBBEN], bij zich hebben, iets dat
men medegenomen of medegekregen heeft : de
dieven hebben alles mee; — (Zuidn.) bekeven worden;
— iem. of iets op zijn hand, in zijn voordeel hebben :
den wind meehebben; — hij heeft zijn uiterlijk niet
mee; — wij hadden de goden mee, hadden op reis

aldoor mooi weer.

MEDEHELPEN, (hielp mede, heeft medegeholpen), (ook MEEHELPEN), helpen aan iets, medewerken.
MEDEHELPER, m. (-s), ...HELPSTER, v. (-s),
die gemeenschappelijk met anderen hulp betoont.
MEDEHUURDER, m. (-s), ...HUURSTER, v.
(-s), die met een ander of met anderen (een huis
enz.) gehuurd heeft.
MEDEÏNGEZETENE, m. en v. (-n), die met
anderen ingezetene is van hetzelfde land: ...KEIZER, m. (-s), deelgenoot in het keizerschap; ...KENNIS, v. voorkennis, medeweten; ...KIEZER, m.
(-s), die met anderen kiest.
MEDEKLINKEN, (klonk mede, heeft medegeklonken), tegelijk met een anderen toon klinken.
MEDEKLINKER, m. (-s), (taalk.) een geruisch
(d. i. het product van een aantal onge lijkmatige
golvingen der lucht,) dat ontstaat door den adem,
met of zonder eenige verhindering, door eene door
de spraakorganen gevormde buis te doen stroomen,
inz. m e t een klinker uitgesproken; het schriftelijk teeken hiervoor.
MEDEKOMEN, (kwam mede, is medegekomen),
[ook MEEKOMEN], komen in gezelschap van
een of meer personen, ook tegelijk met andere
voorwerpen komen : mijn broer had het te druk;
hij kon niet meekomen; mijne boeken zijn niet meegekomen; gelijke vorderingen met anderen maken
op school kon hij niet meekomen; — (gew.) mee-

gaan, met iem. ergens heengaan.
MEDEKRIJGEN, (kreeg mede, heeft medegekregen), [ook MEEKRIJGEN], ontvangen om
mede te nemen : hij kreeg vijf man mede (om zeker
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werk te verrichten); — ten huwelijk krijgen.: zij
krijgt tien duizend gulden mee; ik heb hem meegekregen, ik heb hem overgehaald mede te komen; —
in zijn voordeel krijgen: wij kregen den wind mee; —
(Zuidn.) bestraft worden: als hij thuis komt, zal
hij medekrijger.

MEDEKUIEREN, (kuierde mede, is medegekuiei d). [ook MEEKUIEREN], medewandelen.
MEDEKUNNEN, (kon mede, heeft medegekund),
[ook MEEKUNNEN], hij kan niet mee, meegaan;
die jas kan dezen winter nog wel mee, kan nog nel
gebruikt worden; — met anderen gelijk vorderingen
maken : als hij zijn best doet, kan hij wel mee (schoolterm).
MEDEL, METEL, v. (plantk.) gemeene windhahn (apert: spica venti), ook muggepoot, meele,
meelgras, hooge beemdgras, breedarig struisgras,
pluimgras : eene soort van struisgras.
MEDELACHEN, (lachte mede, heeft medegelachen), [ook MEELACHEN], met anderen tegelijk
lachen.
MEDELEERAAR, m. (-s, ...raren), ambtgenoot
'ens leeraars (predikant of onderwijzer); ...LEER.LING, m. en v. (-en), ...LEERLINGE, v. (-n),
iem. die met anderen tegelijk leerling is : hij streefde
al zijn medeleerlingen w oruit; ...LEGATARIS, m.
(-sen), medebegiftigde bij een testament.
MEDELEVEN, (leefde mede, heeft medegeleefd),
[ook MEELEVEN], leven in medegevoel met
anderen : toen hij dit vertelde, leefden allen mede;
met zijn huisgenoten meeleven; — een zelfde tijdperk
met anderen doorleven of beleven : dien tijd moet
men medegeleefd hebben. om die opwinding te kunnen
begrijpen.

MEDELEZEN, (las mede, heeft medegelezen),
[ook MEELEZEN], een boek lezen met een ander
of anderen ; voor gemeenschappelijke rekening
lezen met een ander : eene krant meelezen; deelnemen
aan voorlezingen; met anderen lid zijn van een
leesgezelschap. MEDELEZER, m.
MEDELID, o. (...leden), medebroeder; met een
ander of met anderen lid van hetzelfde genootschap enz.
MEDELIGGER, MEELIGGER,. in. (-s), schip
dat in dezelfde richting gaat; (fig.) persoon die
mede van de partij wil zijn of is, b. v. om samen
te kaarten enz.
1. MEDELIJDEN, (leed mede, heeft medegeleden),
[gemeen. ook MEELIJDEN], lijden met anderen;
de kleinen moeten met de grooten medelijden.
2. MEDELIJDEN, [gemeenz. ook MEELIJDEN
en MEELIJ], o. meedoogen, deernis, erbarming :
ik heb hem uit medelijden geholpen; medelijden
hebben met iem.; medelijden gevoelen voor; hij is
een mensch zonder medelijden.

MEDELIJDEND, [gemeenz. ook MEELIJDEND],
bn. bw. (-er, -st), meedoogend, gevoelig; aan eens
anders smartelijk gevoel deelnemend : een medelijdend hart hebben; iem. medelijdend aanzien.

MEDELIJDENDHEID, v.
MEDELIJDENSWAARDIG, bn. (er, -st; meer-,
meest-), beklagenswaardig, verdienende dat men
medel ij den gevoelt voor.
MEDELOKKEN, (lokte mede, heeft medegelokt),
[ook MEELOKKEN], medetroonen, op slinksche
wijze met zich voeren.
MEDELOOPEN, (liep mede ; heeft en is medegeloopen), [ook MEELOOPEN], met anderen
loopgin : mag ik een eindje met u medeloopen ?;
(fig.) gelukken : wat hij ook onderneemt, alles loopt
hem mee; alles loopt mede tot hun geluk, draagt bij;
't was hem in de wereld niet meegeloopen, hij was ,
niet voorspoedig geweest.
MEDELOOPER, Tn. (-5), persoon die medeloopt;
[gewoonlijk MEELOOPER, zie aldaar].
MEDEMAKEN, (maakte mede, heeft medegemaakt), [ook MEEMAKEN], eene reis, een
tocht enz. met een of meer anderen volbrengen; —
(gem eenz.) hij heeft heel wat meegemaakt, zeer veel
ondervonden.
MEDEMENSCH, m. (-en), evenmensch, naaste;
...MINNAAR, m. (-s), ...MINNARES, v. (-sen),
die met een ander dezelfde vrouw of denzelfden
man bemint.
1. MEDEN, mN. naam van een volk in de oudheid;
(spr.) het is geen wet van Meden en Perzen,
eene vaste net die geene afwijking toelaat.
2. MEDEN, (meedde, heeft gemeed), met meekrap
verven.

MEDENEMEN. (nam mede, heeft medegenomen),
[ook MEENEMEN], met zich nemen, met zich
voeren : wilt gij dezen brief voor mij meenemen
naar de post ?; — bij zich steken: ik heb niet genoeg
geld meegenomen; — van die lessen zullen zij niet
veel meenemen, niet veel profijt hebben; dat is alvast
meegenomen, dat weet ik alweer; — hik heeft zijn
geheim meegenomen in het graf, hij heeft het aan
niemand verteld; — iem. op reis m- ;eremen, met

zich doen (of laten) gaan.

MEDEONDERTEEKENAAR, m. (-5), die met
anderen een geschrift onderteekent of onderteekend
heeft.
MEDEONDERTEEKENEN, (onderteekende mede,
heeft medeonderteekend), [gemeenz. ook MEEONDERTEEKENEN], een geschrift met anderen
onderteekenen.
MEDEOORZAAK, v. (...zaken), eene naast
andere bestaande oorzaak; ...PACHTER, m. (-s),
...PACHTSTER, v. (-s), die met anderen pacht.
MEDEPAKKEN, (pakte mede, heeft medegepakt).
(ook MEEPAKKEN), medenemer.
MEDEPASSAGIER, m. (-s)

MEDEPLICHTIG, bn. schuldig (met anderen)
aan hetzelfde misdrijf : hij is veroordeeld als medeplichtig aan den moord. MEDEPLICHTIGHEID, v.
MEDEPLICHTIGE, m. en v. (-n), die aan een
misdrijf medeplichtig is.
MEDEPRATEN, (praatte mede, heeft medegepraat), [gewoonlijk MEEPRATEN], met anderen
praten; praten gelijk anderen, napraten : hij weet
er niets van; hij praat maar mee; (fig.) hij • mag
ook meepraten, mag er zijn oordeel ook over zeggen; — daar kan ik van meepraten dat heb ik zelf
al eens bij de hand gehad, dat heb ik zelf ondervonden; — met iem. meepraten, hem aldoor gelijk

geven, hem naar den mond praten. MEDEPRATER, m. (-s), meestal MEEPRATER, zie aldaar.
MEDEREDACTEUR, m. (-s), die met een ander
of met anderen eene krant, een tijdschrift enz.
redigeert; ...REEDER, m. (-s), die met an=ieren
reeder is van een of meer schepen.
MEDEREGEEREN, (regeerde mede, heeft medegeregeerd), [gemeenz. ook MEEREGEEREN],
deelnemen aan de regeering.
MEDEREGENT, m. (-en), n: edebestuu. rder; ...REGENTES, v. (-sen), medebestuurderes.
MEDEREIZEN, (reisde mede, heeft en is medegereisd), [ook MEEREIZEN], in gezelschap van
een of meer anderen reizen.
MEDEREIZIGER, m. (-s), ...REIZIGSTER, v
(-s), die met anderen van een zelfde vervoermiddel
gebruik maakt.
MEDEREKENEN, (rekende mede, heeft medegerekend), [ook MEEREKENEN], in de rekening
opnemen of begrijpen : alles meegerekend kost het
hem een duizend gulden; (kooph.) in rekening
brengen; ----- (fig.) hij rekent niet mal e, telt niet
mede, komt niet in aanmerking.
MEDERIJDEN, (reed mede, heeft en is medegereden), [ook MEERIJDEN], met iem. rijden,
plaats nemen in iemands rijtuig.
MEDESCHEPSEL, o. (-en), natuurgenoot;
...SCHOLIER, m. (-en), die met anderen dezelfde
school bezoekt.
MEDESCHREEUWEN, (schreeuwde mede, heeft
medegesehreeuwd), [ook MEESCHREEUWEN],
met and eren schreeuwen : hij is altijd zeer goed
behandeld, maar zoodra anderen klagen over onrecht,
schreeuwt hij toch mede.

MEDESCHULDIG, bn. medeplichtig; ...SCHULDIGE, m. en . (-n), medeplichtige.
MEDESLEEPEN, (sleepte mede, heeft medegesleept), [ook MEESLEEPEN], met zich sleepen
zij sleepte hare kinderen overel mede; — iets in
zijn gevolg hebben, met zich brengen : dat bankierskantoor sleepte in zijn val veel andere huizen mede; —
iem. zijn eigen meening en wil doen verliezen :
door de algemeene geestdrift meegesleept; — verleiden:
hij liet zich meesloepen.

MEDESPELEN, (speelde mede, heeft medegespeeld), [ook MEESPELEN], met anderen spelen :
die groote jongens moeen niet meer met de kleine
meespelen. MEDESPELER, m. (-s), ...SPEEL-

STER, v. (-s), die met anderen speelt.
MEDESPREKEN, (sprak mede, heeft medegespróken), [ook MEESPREKEN], deelnemen aan
het gesprek : als groote menschen met elkaar spreken,
mogen kinderen niet meespreken; — hij heeft daarin
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een woordje mee te spreken, hij heeft daarin mede
te beslissen; --- (w. g.) iem. verdedigen door voor
hem te spreken; - zich met iets bemoeien : gij
hebt er niets van gezien, dus kunt gif niet meespreken;
- (fig.) daar kan ik van meespreken, daarvan heb
ik ondervinding opgedaan.
MEDESTANDER, m. (-s), hij die naast en met
een ander voor eene zaak ijvert, partijgenoot.
MEDESTEMMEN, (stemde mede, heeft medegestemd), [ook MEESTEMMEN], in-, toestemmen;
-- met anderen zijne stem over iets uitbrengen,
deelnemen aan eene stemming. MEDESTEMMING,
v. het medestemmen.
MEDESTRIJD, m. (w. g.) mededinging, wedijver.
MEDESTRIJDEN, (streed mede, heeft medegestreden), [ook MEESTRIJDEN], medevechten,
medekampen, deelnemen aan een strijd.
MEDESTRIJDER, m. (-s), mededinger; wapenbroeder.
MEDESTUDENT, m. (-en), die met anderen
tegelijk student is.
MEDETELLEN, (telde mede, heeft medegeteld),
[ook MEETELLEN], mederekenen : dat telt niet
mee; hij telt daar niet mee, heeft daar niets in te
brengen, is er niet in tel.
MEDETREKKEN, (trok mede, heeften is medegetrokken), [ook MEETBEKKEN], bij-, naar
zich toe-, tot zich trekken; - met anderen tegelijk
trekken; -- reizen met iem., deelnemen aan de reis.
MEDETROONEN, (troonde mede, heeft medegetroond), [ook MEETROONEN], meelokken, door
zachte overreding iem. meekrijgen : een vriend
had hem medegetroond.
MEDEVALLEN, (viel mede, is medegevallen),
[ook MEEVALLEN], tegelijk met iets anders
vallen; gelukkig afloopen, beter afloopen dan
verwacht werd : het is mij meegevallen, dat ik mijn
geld van hem gehad heb; - de verwachting overtreffen : hij is mij meegevallen ; ik had het niet
van hem verwacht; de reis is mij nog al meegevallen.
MEDEVALLER, m. (-s), (gewoonlijk MEEVALLER, zie aldaar].
MEDEVAREN, (voer mede, heeft en is medegevaren), [ook MEEVAREN],.met anderen varen,
in een vaartuig meegaan : hij heeft eenige jaren met
zijn vader op een koopvaardijschip meegevaren; tot
hoever zult gij meevaren ?; - wie in 't schuitje zit,
moet meevaren, als men zich met eene zaak ingelaten
heeft, kan men er zich niet meer aan onttrekken.
MEDEVIEREN, (vierde mede, heeft medegevierd), [ook MEEVIEREN], tegelijk met anderen
feestvieren.
MEDEVLUCHTEN, (vluchtte mede, is medegevlucht), [ook MEEVLUCHTEN], tegelijk met
anderen vluchten.
MEDEVOEREN, (voerde mede, heeft medegevoerd), [ook MEEVOEREN], wegvoeren : iem.
met geweld medevoeren.
MEDEVOOGD, m. (-en), die met een ander
voogd is; ...VOOGDES, v. (-sen); ...VOOGDIJ,
v.; ...VOOGDIJSCHAP, v.
MEDEVRAGEN, (vroeg mede, heeft medegevraagd), [ook MEEVRAGEN], iem. vragen mede
te gaan; iem. met een of meer anderen samen
uitnoodigen.
MEDEVRIJER, m. (-s), medeminnaar; ...VRIJSTER, v. (-s), medeminnares.
MEDEWANDELEN, (wandelde mede, heeft en is
medegewandeld), [ook MEEWANDELEN], met
anderen eene wandeling doen : mag ik een eindje
meewandelen
MEDEWARIG, bn. Zie MEEWARIG.
MEDEWERKEN, (werkte mede, heeft medegewerkt), [ook MEEWERKEN], werken met een
ander; deelnemen aan den arbeid : hoeveel man
hebben daaraan meegewerkt ?; -- (taalk.) medewerkend voorwerp, datiefbepaling naast het lijdend
voorwerp bij een trans. ww.; - behulpzaam zijn,
bijstaan : in plaats van mee te werken, heeft hij
van den beginne af mij tegengewerkt; - bijdragen
tot : alles werkte mee tot het welslagen dier onderneming. MEDEWERKING, v. het medewerken;
hulp, bijstand : zijne medewerking verleenen.
MEDEWERKER, m. (-s), die medewerkt, inz.
aan een tijdschrift enz. : vaste medewerkers gevraagd; ...WERKSTER, v. (-s).
MEDEWETEN, o. kennis; bekendheid (met
eene zaak), voorkennis : dit is buiten of met mijn
medeweten geschied; ...WETENSCHAP, v. mede-
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weten; ...WETER, m. (-s), (w. g.) die met anderen
van iets kennis draagt, van iets weet.
MEDEZEGGENSCHAP, o. het recht van in iets
mede te spreken.
MEDEZEILEN, (zeilde mede, heeft en is medegezeild), [ook MEEZEILEN], met iem. zeilen;
deelnemen aan een zeiltocht; ter zee varen.
MEDEZINGSN, (zong mede, heeft medegezongen), [ook MEEZINGEN], met anderen tegelijk
zingen, aan een gezang deelnemen.
1. MEDIAAN, MEDIAANLETTER, v. lettersoort ter hoogte van elf punten, de grootste der
zoogenaamde BROODLETTERS, in grootte op
de dessendiaan volgende.
2. MEDIAAN, MEDIAANPAPIER, o. zeker
formaat van drukpapier, grooter dan gewoon
formaat; in centimeters is klein mediaan 40 X 53;
groot mediaan post 43'/2 X 56'/2 ; druk mediaan post
47 u 56; groot mediaan post 47 X 61; dubbel klein
mediaan 54 >c 80 ;.dubbel groot mediaan 60'/2 X 92.
MEDIAANADER, v. (-s), middelader van den
arm; ...LIJN, v. (-en), eene lijn, die ondersteld
wordt het lichaam overlangs in twee gelijke dealen
te verdeelen.
MEDIAIR, o. bemiddeling, tusschenkomst.
MEDIATEUR, m. (-s), bemiddelaar, scheidsman.
MEDIATIE, v. bemiddeling.
MEDIATIEF, bn. bw. bemiddelend.
MEDIATISEEREN, (m ediatiseerde, heeft gemediatiseerd), regeeren de vorsten van hunne souvereiniteitsrechten berooven en in een toestand brangen die 't midden houdt tusschen dien van vorst
en onderdaan.
MEDICAMENT, o. (-en), artsenij, geneesmiddel.
MEDICIJN, v. (-en), geneesmiddel : medicijnen
innemen; dat werkt als medicijn, dat helpt voortreffelijk; - geneeskunde : in de medicijnen studeeren.
MEDICIJNDRANK, m. (-en), geneesdrank;
...FLESCHJE, o. (-s), voor of met medicijn;
...MEESTER, m. (-a), (veroud.) geneesheer : die
gezond zijn hebben den medicijnmeester niet noodig;
de Fiemelsche Medicijnmeester, God.
MEDICINAAL, bn. geneeskundig; geneeskrachtig
medicinale wateren, wijn; tot de artsenij behoorende;
medicinaal geucicht, apothekersgewicht (1 med.
pond -- 375 Gram; (1 med. pond = 12 oncen,
1 once = 8 drachmen, 1 drachme = 3 scrupels,
l scrupel = 20 greinen). 1 Gram is 15 grein.
MEDICINEEREN, (medicineerde, heeft gemedicineerd), medicijnen gebruiken, onder geneeskundige behandeling zijn, dokteren; -- (Ind.) wie
medicineert u, behandelt u als dokter.
MEDICUS, m. (...ci), geneesheer, dokter; (ook)
student in de medicijnen.
MEDIO, bw. midden; medio (half) September;
in medio, in het midden.
MEDIOCRE, bn. middelmatig.
MEDIOCRITEIT, v. middelmatigheid.
MEDISCH, bn. tot de geneeskunde behoorende :
de medische faculteit, eene der faculteiten (hoofdvakken van het hooger onderwijs) aan de hoogescholen; een medisch student; eene medische verhandeling; de medische wetenschap; de medische
instructie voor de rechtbank; een medisch advies,
geneeskundig.
MEDITATIE, v. (-s, ...tiën), overpeinzing, bespiegeling; -- (R.-K.) een vorm van inwendig
gebed door de overweging eener godsdienstige
waarheid, met het doel van zelfheiliging, inz. de
openbare overweging van bet Lijden des Heeren
in den vastentijd.
MEDITEEREN, (mediteerde, heeft gemediteerd),
overpeinzen, in gedachten verzonken zijn.
MEDIUM, o. (eig.) het midden, het middelste;
hulpmiddel; circuleerend medium, gemunt geld; (in het spiritisme) persoon op wien de magneti-eur
zijn kracht aanwendt.
MEDOC, m. naam van een. bekenden Bordeauxwijn.
MEDSJIDIË, v. (-s). Turksche zilveren munt
ter waarde van 20 piasters; vroeger ook eene
gouden munt van ruim 11 gulden.
MEDUSA, v. (myth.) eene der Gorgonen (zie
aldaar); het hoofd van Medusa, een gedeelte van
het sterrenbeeld Perseus; - eene soort van schermkwallen, vrij levende neteldieren.
MEDUSAHOOFD, o. (-en), afgrijslijk, schrikaanjagend voorwerp; -- (gen.) eene uitzetting der
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huidaderen rondom den navel, in den vorm eener
krans; — (nat. hist.) Bene zeester, van welke elke
straal zich in 2 deelen en dan verder in duizenden
punten splitst (pentacrinus caput Medusae).
MEDUSASTER, v. (-ren), (nat. hist.) eene soort
van slangster met vertakte armen (euryalael.
1. MEE, bw. Zie MEDE
2. MEE, MEEKRAP, v. eene sterbladige plant,
die (vooral in Zeeland) in 't groot verbouwd wordt
om de in hare wortelstokken vervatte kleurstof
(rubia tinctoru 'm); de gestampte wortel heet eigenlijk meekrap.
3. MEE, v. honingwater : zekere drank.
MEEAKKER, m. (-s), meekrapakker.
MEEDOOGEND, bn. bw . (-er, -st), medelijdend.
MEEDOOGENDHEID, v. ontferming, medelijden.
MEEDOOGENLOOS, bn. bw. onmeedoogend,
zonder medelijden.
MEEGAAND, bn. (-er, -st), inschikkelijk, toegevend : meegaand van aard zijn; een meegaand
karakter hebben. MEEGAANDHEID, v.
MEEKRAP, v. Zie 2 MEE.
MEEKRAPAKKER, m. (-s), akker met meekrapplanten; ...BOER, m. (-en), meekrapbouwer meekrapverkooper; ...BOUW, m.; ...BRUIN, o.;
...CULTTJUR, v.; ...FABRIEK, v. (-en), waar
de kleurstoffen uit de meekrap worden getrokken;
...FABRIKANT, m. (-en), eigenaar van eene meekrapfabriek; ...GEEL, o.; ...HANDEL, m.; ...LAK,
o.; ...MOLEN, m. (-s), waarin de meekrapwortel
wordt gemalen; ...ORANJE ; o.; ...PIJLSTAART
m. eene soort van vlinder wiens rups op de meekrap
leeft (sphinx stellatarum); ...PLANTEN, v. mv.
eene plantenfamilie waarvan in ons land alleen
.ruiden voorkomen (rubiaceeën): ...POEDER, o..
(-s), gemalen meekrap; ...PURPER, o.; ...ROOD,
brr. — 0.; ...RUPS, v. (-en), (nat. hist.) zekere rups
die inz. op meekrap leeft; ...TEELT, v.; ...VELD,
o. (-en), meekrapakker; ...VERF, v. (...verven),
verf die uit meekrap is bereid; ...VERVER, m.
(-s ; ...VERVERIJ, v.; ...VLINDER, rr . (-s),
meekrappijlstaart; ...WORTEL, m. (-s), die wortel
der meekrapplant.
MEEL, o. door malen verkregen poeder van vele
zetmeelhoudende plantaardige organen; inz. tot
fijn poeder gemalen graan- en peulvruchten : aardappelmeel, tarwe-, roggemeel; bloem van meel; —
poeder, ook van andere dan plantaardige stoffen :
gipsmeel; zaagmeel,
MEELACHTIG, bn. (-er, -st), op meel gelijkende,
als meel; — melig : een meelachtige appel. MEELACHTIGHEID, v. meelachtige eigenschap van
het koren.
MEELBAAL, v. (...balen). baal voor of met
meel; ...BEREIDING, A .
1. MEELBLOEM, v. zeer fijn meel.
2. MEELBLOEM, v. (-en), (plantk.) meelkruid,
dievenkruid; ...BOOM, m. (-en), Moluksche palmboom, sagopalm (sagus farinifera); ook geeft men
nog aan verschillende planten den naam van
meelboom, als : aan den witten wijngaard, de n.
looiersstruik, den Witten hagedoorn enz.
MEELBUIL, v. (-en), w erktuig der korenmolenaars, waarin het meel gezift wordt..
MEELDAUW, ra. (plantk.) eene woekerplant (erysiphe communis), tot de kernzwammen behoorende,
welke vooral op de bladeren der erwten en rozen
gevonden wordt die zij met zachte, witte, meelof schimmelachtige draden bedekken.
MEELDEEG, o. deeg van meel.
MEELDRAAD, m. (...draden), (plantk.) de
mannelijke deelen der bloem, waarin zich eene voor
de bevruchting der eitjes noodzakelijke stof ontwikkelt, stuifmeel genaamd. MEELDRAADJE,
o. (-s).
MEELDRAADBLOEM, v. (-en), bloem met alleen
meeldraden.
MEELE, v. (plantk.), (gew.) gemeene windhalm,
Zie MEDEL.
MEELFABRIEK, v. (-en), fabriek waar meel
gemalen wordt; ...GAT, o. (-en), (in meelmolens)
opening in den legger ter ontlasting van meel;
...GEZICHT, o. (-en), wit bleek gezicht zonder
eenige uitdrukking; ...GOOT, v (...goten), houten
koker waardoor het meel van tusschen de steenen
neervalt.
MEELGRAS, o. tplantk.) meele, medel, meeel.
MEELHANDEL, m. handel in meel.
MEELIJ, 0. zee r gemeen.. voor MEDELIJDEN.
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MEELKALK, v. zeer fijn gestooten kalk; ...KAMER, v. (-s), waarin het meel wordt bewaard;
...KEVER, m. (-s), meelworm: ...KIST, v. (-en),
bewaarplaats van het meel; (ook) baktrog; ...KOKER, m. (-s), meelgoot; ...KOOPER m. (-s),
handelaar in meel; ...KOST, m. spijzen van meel
bereid; ...KRUID, o. (plantk.) meelbloem; ...KUIP,
v. (-en), kuip voor of met meel; ...LIJM, v. lijm
uit meel bereid; ...MEES, v. (...meezen), (nat.
hist.) pimpelmees; ...MIJT, v. (-en), , zeer kleine
mijt die in vochtig meel leeft (tyroglyphus farinae).
MEELOOPER, m. (-s), ...LOOPERTJE, o. (-s),
buitenkansje.
MEELPAP, v. (-pen), pap van meel; ...PEER,
v. (...peren), droge meelachtige peer; ...POT. m.
(-ten), pot waarin meel wordt bewaard.
MEELRAAI, v. (plantk.) wollig zorggras, ook
witbol geheeten, een geslacht der grassen, waarvan twee soorten in ons land voorkomen (holcus).
MEELREEP, m. (-en), reep van meeldeeg;
...SPIJS, v. (...spijzen), grutterswaren; ...STANDE, v. (-n), (Zuidn.) meelkist; ...STEEN, m. (-en),
steen die het meel maalt.; ...STOF, o. stuifmeel;
...STRUIK, m. (-en), meelboom; ...SUIKER, v.
poedersuiker; ...TOBBE, v. (-n), ...TON, .v. (-nen),
tobbe of ton waarin meel wordt bewaard; — loopen
als eerre muis in eene meelton, onrustig, ongedurig
heen en w eerloopen; ...TOR, v. (-ren), (nat. hist.)
zwart schildvleugelig insect, welks larve de meelworm is (tenebrio molitor); ...TROG, gin. (-gen),
baktrog; ...VAT, o. (-en), vat voor of met meel;
...VLEK, v. (-ken), (geneesk.) witte huidvlek.
MEELWORM, m. (-en), (nat. hist.) de larve van
de meeltor, aan meelverkoopers en bakkers wel
bekend, daar zij in menigte in oud meel voorkomt; meelwormen zijn een geliefkoosd, voedsel voor
insectenetende vogels; ...WORST, v. (gew.) worst.
die voor het grootste gedeelte uit meel bestaat;
...ZAK, m. (-ken), zak om meel in te bewaren
of te vervoeren; ...ZEEF, v. (...zeven), ...ZIFT,
v. (-en), werktuig om meel te ziften; ...ZOLDER
m. (-s).
MEENEN. (meende, heeft gemeend), denken,
vermoeden, oordeelen, het er voor houden : ik
meende, dat het al langer geleden was; wat meent
gij dat er aan te doen is t; -- wat meent gij wel ?,
wat denkt gij wel ?, wat verbeeldt gij u wel ?; —
voornemens zijn : ik meende vandaag nog te vertrekken; — bedoelen : hij zegt ia, maar meent neen;
wat meent gij daar nu eigenlijk mee ?; hoe meent
gij dat ? ik weet niet, wien hij meent; ik meen
het wel, mijne bedoeling is goed; — het wel met
iem, meenee, iem. genegen zijn, zijne belangen
voorstaan; — in ernst bedoelen, niet schertsen :
meent gij het, of houdt gij mij voor den gek ?; meent
gij wat gi, zegt ?; neen, het is gemeend, het is geen
gekheid, het is ernst; — het is meenens, het is gemeend, het is geen gekheid.
MEENING, v. (-en), gevoelen. oordeel uiteenloopende meeningen; zijne meening over iets zeggen; —
zijn meening staven, bewijzen voor zijn oordeel
bijbrengen; — bij rijn meening blijven; de openbare
meening; — volgens mijne meening, naar mijn
gevoelen; — ik ben van meening, mij dunkt; —
bedoeling, oogmerk, doel : van meening zijn, voornero ens zijn, van plan zijn.
MEENT, MEENTE, MEENE, v. (-n), gemeene
weide, gemeene heidegrond.
MEENTGROND, m. (-en), gemeenschappelijke
grond, inz. weideland.
MEENTMEESTER, m. (-s), (in het Gooi) bestuurder van de meent.
MEEPENNING m. (-en), (gew.) godspenning,
huurpenning.
MEEPRATER m. (-s), die met anderen meepraat; een mooiprater, vleier; — die anderen
napraat zonder zelf te denken of zelf te onderzoeken; jabroer.
MEEPSCH brr. (-er, meest -), (gew.) zwak, ziekelijk : er meepsch uitzien. MEEPSCHHEID, v.
1. MEER, o. (meren), een van alle zijden door
land ingesloten water. MEERTJE, o. (-s).
2. MEER, v. drooggemaakt meer; (gew.- inz.) de
Haarlemmermeer : hij werkt in de Meer.
3. MEER, v. (meren), (gew.) merrie; (ook) feeks,
heks, kwelduivel.
4. MEER, telw. vergrootende trap van veel : hij
heeft meer boeken dan ik; — bw. hij sprak meer
dan gij; meer of min, min of meer, eenigszins; te
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meer, te eerder, te liever; ik zal er niet meer van
zeggen, er niet meer over spreken; — wanneer

twee hoedanigheden, toestanden enz. met elkander
vergeleken worden en het eene meer op den voorgrond komt; deze kamer is meer lang dan breed;
hij werd meer dood dan levend wit het water gehaald;

— (spr.) dat smaakt naar meer, is heel lekker, bevalt
uitstekend; — hij is niet meer, hij is gestorven; —
zonder meer, zonder iets daarbij te voegen; (ook)
terstond daarop ; — meer ddn eens, herhaaldelijk.
MEERAAL, m. (...alen), zeeaal, kongeraal; ...AFZETTING, v. (-en), ...BEZINKING, v. (-en),
(aardr.) bezinking in meren; ...BAARS, m. (...baarzen), (v. gmv. als stofn.) zekere visch; ...BLADEREN, d. mv. (plantk.) witte plompen, ook
waterrozen, waterplompen en witte waterkruiken
geheeten.

MEERBOEI, v. (-en), boei voor den mond van
Bene haven om er de verhaal- of meertrossen der
schepen aan vast te maken.
MEERBOEZEM, m. (-s), waterschap sboezem
door een meer gevormd.
MEERDER, bn. bw. veel meer (in getal) : het
meerdere .getal, de meerderheid; de vijanden waren
meerder in getal; — grooter, aanzienlijker, verhevener : uwe meerdere ervaring; het mindere moet voor
het meerdere wijken.

MEERDERE, m. en v. (-n), die boven een ander
staat, superieur, hoogere in rang : wees eerbiedig
jegens uwe meerderen, jegens hen die boven u zijn
geplaatst; de betrekking van den meerdere tot den
mindere; — hij is mijn meerdere in kracht, wint het
van mij in kracht.
MEERDEREN, (meerderde, heeft gemeerderd),
vermeerd eren : zeil meerderen, meer zeilen bijzetten; — zekere bewerking bij het breien (van kousen enz.), waardoor het aantal steken vermeerderd
wordt; — aangroeien, meerder worden. MEERDERING, v. (-en).
MEERDERHEID, v. overwicht; grootheid, macht:
iemands meerderheid erkennen; iem. zijne meerderheid doen gevoelen; een gevoel van meerderheid hebben; — zedelijke, geestelijke meerderheid; — grooter
aantal : de meerderheid beslist; bij meerderheid van
stemmen; bij (met) volstrekte meerderheid van stemmen, met meer dan de helft der geldig verklaarde
uitgebrachte stemmen; — bij (met) betrekkelijke
meerderheid van stemmen, met meer stemmen op

één persoon (of iets) dan op een ander, doch minder
dan de helft; — de partij die de meerderheid der
stemmen kan uitbrengen : een overstemmen van de
minderheid door de meerderheid; — de groote meerderheid van het dorp kende niets, het grootste gedeelte der inwoners.
MEERDERJARIG, bn. mondig (den ouderdom
van 21 jaren bereikt hebbende, volgens de Nederlandsche wet); de Koning is meerderjarig met zijn 18de
jaar; het huwelijk maakt meerderjarig; door handlichting kan een minderjarige meerderjarig worden,
gerechtigd worden om zelfstandig op te treden; —
(fig.) zelfstandig, het toezicht van anderen niet
meer behoevende : hiermee had het volk zichzelf
meerderjarig verklaard. MEERDERJARIGHEID,

v. mondigheid.
MEERDERJARIGE, m. en v. (-n), iem. die meerderjarig is, den leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
MEERDERJARIGVERKLARING, v. (-en), verklaring van mondigheid; (fig.) verklaring van zelfstandigheid.
MEERDERMAN, m. alleen gebruikelijk in de
uitdrukking : waar meerderman komt, moet minderman wijken, d. i. waar de meerdere, de aanzienlijkere verschijnt, moet de mindere wijken.
MEERDISTEL, v. (-s), (plantk.) zeekruisdistel
(eryngium maritimum); ...EEND v. (-en), (nat.
hist.) zekere zwemvogel (anas fusca).
MEERENDEEL, o. het grootste gedeelte; de
m 3esten : het meerendeel der menschen; voor het
meerendeel, voor het grootste gedeelte.
MEERENDEELS, bw. voor het grootste gedeelte;
in de meeste gevallen.
MEERFOREL, v. (-len), eene forellensoort die
in de Alpenmeren voorkomt (salmo lacustris).
1. MEERGELD, o. (-en), geld dat betaald wordt
voor het meren van schepen.
2. MEERGELD, o. bedrag dat een pand bij verkoop m eer opbrengt, dan de pandgever aan de
bank van leerring schuldig was.
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MEERGEMELD, ...GENOEMD, ,..GEZEGD,
bn. boven gezegd, reeds eenige malen genoemd.
MEERGEVORDERDE, m. (-n), die de beginselen
van een of ander vak van wetenschap reeds achter
den rug heeft, die in de eene of andere kunst reeds
bedreven is : leerboek voor meergevorderden.
MEERGRONDEN, m. mv. laag land in een
drooggemaakt meer.
MEERHEID, v. meerderheid,
MEERJARIG, bn. een meerjarig verblijf in den
vreemde; dat vereischt eene meerjarige studie.

MEERKAT, v. (-ten), eene gezellige, vlugge,
vroolijke soort van apen in N. en W. Afrika, ook
in de omstreken van Gibraltar aangetroffen (cercopithecus).

MEERKETTING, m. (-en), een ketting om schepen
aan te meren, vast te leggen; ...KIST, v. (-en),
(zeees.) meerboei.
MEERKOET, v. (-en), (nat. hist.) de gewone
soort van koeten, soms eenvoudig koet geheeten
^

fulica atra).

MEERKOL, m. (-len), (gew.) meerkoet; Vlaamsche gaai (garrulus glandarius).
MEERKOOL, v. (-en), (gew.) eene soort van
savoyekool; ...KRUID, o. (plantk.) zonnekruid.
MEERLE, v. (-n), MEREL, v. (-s), zwarte lijster
een vogel tot de orde der zangvogels behoorende,
welke in sommige streken ook merelaar en gieteling
wordt geheeten (tnrdacs merula).
MEERLETTERGREPIG, bn. uit meer dan tw ee
lettergrepen bestaande.
MEERLING, m. (-en), (zeew.) marling : zeker
touw.
MEERLINGGEBOORTEN, mv. het geboren worden van twee, drie of meer kinderen tege lijk : in
1903 waren er in ons land 2317 meerlinggeboorten,
waarvan 23 drielingen, 2 vierlingen en 1 vijfling.
MEERMAAL, MEERMAALS, ...MALEN, bw.
verscheidene malen, dikwijls : Zk heb hem meermalen gewaarschuwd.

MEERMAN, m. (-nen), (Germ. myth.) zeeman
het mannetje van de meermin; ...MIN, v. (-nen),
(Germ. myth.) zeevrouw : gedrocht, half vrouw
half visch, volgens anderen half vrouw half vogel,
dat door haar betooverend gezang de zeevarenden
tot zich lokte, om ze dan te dooden; sirene.
MEERMOLM, m. fijne zwarte aardsoort die den
bodem van veenmeren bedekt; hij bestaat uit van
de oevers losgeslagen veen met eenig klei vermengd.
MEERNIMF, v. (-en), (myth.) vrouwelijke
watergeest, die zich in meren ophoudt, najade.
MEERPAAL, m. (...palen), paal, waaraan een
schip wordt vastgelegd.
MEERPLANT, v. (-en), in of aan een meer groeiende plant.
MEERPOET, m. (-en), (nat. hist.) (gew.) groote
modderkruiper of donderaal.
MEERRADIJS, v. (...dijzen), mierikwortel.
MEERRING, m. (-en), ring aan eene kaai, waardoor de kabel tot het vastleggen van een schip
gehaald wordt.
MEERSALAMANDER, m. (-s), eene soort van
salamander, die het meest in Europa wordt aangetroffen.
MEERSCH, v. (-en), (Zuidn.) moeras; beemd,
w eide.
MEERSCHUIM, o. het ovaal kalkachtig bekleedsel, dat op den rug van den inktvisch wordt gevonden en waarmede het ivoor gepolijst wordt; —
eene weeke, lichte, geelachtig witte delfstor (waterhoudende kiezelzure magnesia) die in verschillende
deelen van Europa wordt gevonden en inz.gebruikt
wordt tot de vervaardiging van pijpekoppen.
MEERSCHUIMEN, bn. van meerschuim : meerschuimen pijpekoppen.

MEERSLACHTIG, bn. meerslachtige zelfst. naamwoorden, ze]fst. naamwoorden, die meer dan één
geslacht hebben bij verschil van beteekenis
peer (v. als vrucht en m. als boom) is meerslachtig;
— niet overeenstemmende. MEERSLACHTIGHEID, v.
MEERSLAK, v. (-ken), paarlemoermossel in
West-Indië; ...SLANG, v. (-en), (gew.) benaming
voor den grooten. modderkruiper ; ...SPIN,
v. (-nen).
MEERSTAL, m. (-len), (gew.) waterplas of meer
in de hooge venen.
MEERSTOEL, m. (-en), paalwerk dat men in
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het midden eener haven heit, om schepen daaraan
vast te meren.
MEERTJE, o. (-s), 'Klein meer: — (gew.) kneutje,
, een vogeltje.
MEERTOUW, o. (-en), achtertros, kabel: groot
ankertouw; touw om een schip vast te leggen;
...TROS, m. ( -sen).
MEERVAL, m. ( -len), (nat. hist.) weekvinnige
- rivierroofvisch in Oost-Europa, inz. in den Donau,
zelden in ons land; hij kan tot 3 M. lang en 250
KG. zu aar worden (silurus glans): ...VISCH, m.
(...visschen), visch die zich in meren ophoudt.
MEERVOUD, o. (-en), een der tu ee getallen in
, de spraakkunst.
MEERVOUDIG, bn. (taalk.) wat in het meervoud
, staat : een meervoudig onderwerp; — wat meermalen
bestaat of voorkomt; — meervoudige kiesdistricten,
waar meer dan één afgevaardigde wordt verkozen.
MEERVOUDSUITGANG, m. (-en); ...VORM,
{taalk. ) de vorm van het meervoud : de meervoudsvorm van dit woord is ongebruikelijk; ...VORMING,
v. de vorming van het meervoud : regels voor de
meervoudsvorming.
MEERWAARDE, v. waarde die iets door toevallige omstandigheden meer heeft.
MEERWATER, o. water uit een meer; ...WORTEL, m. (-s), (v. gmv. als stofnaam), (plantk.)
tormentil, zie aldaar; Kruisdistel; ...ZWIJN, o.
(-en), (w. g.) zeevarken; (ook) bruinvisch.
MEERZEN, (meersde, is gemeersd), (Zuidn.,
veroud.) vermeerderen, groeien, aangroeien.
MEES, V. (meezen), een geslacht van priem
zangvogels, die van insecten leven,-snavelig
waarvan in ons land 7 soorten voorkomen (paridae);
inz. de koolmees (parus major); — ( spr.) zich ver •blijden met eene doode mees, zich blij maken met
.iets, dat eigenlijk niets beteekent. MEESJE, o. (-s).
MEESMUIL, . m. (-en), 't is zoo'n meesmuil, hij
grijnslacht altijd.
MEESMUILEN, (meesmuilde, heeft gemeesmuild),
het gelaat tot een lachje plooien als uiting van spot
of twijfel, spottend, ongeloovig glimlachen : uoorden zijn nog geen daden, zei hij meesmuilend; grijns
dat men het met het gehoorde-lachentk
of gelezene niet eens is. MEESMUILING, v. (-en),
het meesmuilen, spottende glimlach. MEESMUILER, m. (-s), ...MUILSTER, v. (-s). die mees
-m
eilt.
MEEST, bn. bw overtreffende trap van veel:
,de meeste menschen; hij heeft het meest daartoe
bijgedragen; ik heb het boek met de meeste belangstelling gelezen; — het meeste, het grootste gedeelte,
de grootste hoeveelheid; — ter omschrijving van een
overtreffenden trap : de meest onkiesche woorden; —
bw. meestal : de huizen, meest van ééne verdieping,
zijn er oud en bouwvallig.
MEESTAL, bw. in de meeste gevallen, zeer
dikwijls, bijna altijd : wat men zoo op eene advertentie koopt, is meestal niet veel zaaks; zoo iets komt
meestal verkeerd uit.
MEESTAMPER, m. (-s), stamper om meekrap
lijn te stampen.
MEESTBEGUNSTIGD, bn. behandeld worden als
meestbegunstigde natie, voor wie de handelsverdragen
het meest gunstig zijn.
MEESTBEZOCHT, bn. de meestbezochte streken
aan den Rijn.
MEESTBIEDENDE, ir.. en v. (-n), die het
hoogste bod doet : aan den meestbiedende verkoopen.
MEESTENDEELS, bw. (w. g.) voor het grootste
gedeelte.
MEESTENTIJDS, MEESTTIJDS, bw. meestal:
am twaalf uur ben ik meestentijds thuis.
MEESTER, m. (-s), die boven anderen staat,
machthebber, bestuurder : God is de meester van
't heelal; wat is de Meester wijs en goed, die 't t Iles
heeft gebouwd; — (fig.) zich van iets meester maken,
iets bemachtigen, zich in het bezit (van iets) stellen; -- iets meester zijn, iets bedwongen hebben,
iets te boven zijn, (ook) iets zeer goed kennen,
goed op de hoogte eener zaak zijn; — meester van
zijn tijd zijn, er vrijelijk over kunnen beschikken; —
iem. als zijn meester erkennen, als zijn meerdere;
hij heeft, in hem zijn meester gevonden, iem, die hem
overtreft; — meesters vinden bovenmeesters, kunnen
altijd nog overtroffen worden ; — iem. meester
worden, zich meester van hem maken ; zichzelven
geen meester zijn, zich niet kunnen bedwingen; —
zijne driften zijn hem meester, beheerschen hem; Van Dale.
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ieder is heer en meester in zijn eigen huis; — baas,
heer, hij die knechts onder zich heeft : een goed,
een slecht meester; een nieuwen meester zoeken; hid
wenschte den meester van de werkplaats te spreken; —
beter kleine meester dan groote knecht; — meester
warden, (van een ambachtsman) als baas (met
knechts) gaan werken, (oudt.) het meesterrecht
krijgen (bij de gilden) ; den meester spelen, den
baas spelen, zich aanstellen, zich gedragen als
heer of meester ; — naam dien verscheidene ambachtslieden voor dien van hun handy erk plaatsen : meester timmerman; meester smid; — eigenaar,
bezitter : het oog des meesters maakt het paard vet,
men dient zeit over zijne zaken te gaan, willen zij
gedijen; — de hond volgde zijn meester; —
iem. die een werk voortgebracht heeft, vervaardiger, bewerker : aan het werk kent men den meester;
— het kwaad loont zijn meester, vroeg of laat wordt
het k\ aad gestraft; — uitstekend kunstenaar : de
oude meesters; de meesters der Hollandsche schilder
welken meester is dit stuk ?; daarin-schol;van
herkent men de hand van den meester; hij is een
meester op de piano; —
leermeester : de discipel is niet meerder dan zijn
meester; bij 't woord des meesters zweren; — onder
er is vandaag geen school, omdat de meester-wijzer:
ziek is; — ( gew.) wondheeler, vroedmeester, dokter;
ook veearts ; hij is aan den meester; zachte meesters
maken stinkende wonden, halve maatregelen verergeren de kwaal; — titel van rechtsgeleerden :
Meester in de rechten; Meester A, advocaat te B; —
hoogste graad bij de vrijmetselarij. MEESTERTJE, o. (-s).
MEESTERACHTIG, bn. bv. ( -er, -st), als een
meester, als iem. van gezag die zegt, hoe het wezen
moet : op meesterachtigen toon; een meest era chtig
oordeel; — zich meesterachtig aanstellen. MEESTER
gebiedende toon, toon van-ACHTIGED.v
gezag.
MEESTEREN, (meesterde, heeft gemeesterd),
(w. g.) bedwingen, noodzaken; (w. g.) den meester,
den baas spelen; — (gew.) de heelkundige praktijk
uitoefenen, genezen, behandelen : wie meestert er
bij hem. ?, wie is zijn dokter ?; — behandeld worden
door een dokter : hij heeft al wat lang gemeesterd;
dokteren en meesteren, dikwijls genees- en heelkundige behandeling n oodig heb ben.
MEESTERES. V. ( - sen), gebiedster, beheerscheres;
— vrouw des huizes; — (Zuidn.) onderwijzeres;
(ook) vrouw van een onderwijzer.
MEESTERGAST, m. (-en), (Zuidn.) meesterknecht; ...GELD, o. (-en), (gew.) loon eens heelmeesters; (eert.) geld dat men betalen moest bij
het verkrijgen van het meesterrecht; ... GRAAD,
m. graad van meester bij de vrijm etsel.aars.
MEESTERHAND, v. de hand eens meesters,
groote bekwaamheid : met meesterhand; dit verraadt de meesterhand, hieruit blijkt, dat het door
een meester in zijn vak of in de kunst vervaardigd is.
MEESTERIJ, v. (w. g.), heelkundige praktijk.
MEESTERKNECHT, m.. (-s), eerste knecht,
onderbaas (bij ambachtslieden): — (papierm.)
iem. die aan de kuip staat; ...KRUID, o. meester
-wortel.
MEESTERLIJK, bn. bu'. ( -er, -st), voortreffelijk,
uitmuntend : hij teekent meesterlijk; dat hebt gij
er meesterlijk afgebracht; — (w. g.) op m eesteraehtigen toon.
MEESTERLOON, o. (gew.) meestergeld.
MEESTERLOOS, bn. (w. g.) zonder meester;
onbeheerd.
MEESTERRECHT, o. het bezitten van het
recht van meester (bij ambachtslieden); het meester recht verwerven, eertijds bij een gild; ...RIB, v.
(-ben), (zeew.) hoofdrib of zijstuk van een vaartuig.
MEESTERSCHAP, o. gezag; overwicht : iem.
zijn meesterschap doen gevoelen; — heerschappij :
het meesterschap over de taal; — meesterrecht;
spelen om het meesterschap, een spel spelen, om te
zien wie er de knapste in is.
MEESTERSCHE, v. ( -n), (gew.) meesteres; onder
-wijzers;
vrouw van den onderwijzer.
MEESTERSTITEL, m. (-s), academische titel
van meester in de rechten.
MEESTERSTUK, o. (-ken). werkstuk waardoor
iem. zich als meester in zijn vak doet kennen,
gildeproef; het voornaamste werk van een kunstenaar of een geleerde : dat werk wordt algemeen
70

MEESTERTEEKEN.

iioó

als zijn meesterstuk beschouwd; -- iets voortreffelijks

(van eenigerlei werk of arbeid); reeds zijn eerste
werk was een waar meesterstuk.

MEESTERTEEKEN, o. (-s), teeken dat de
maker van een of ander kunststuk aanbracht,
ten bewijze dat hij de maker ervan was.
MEESTERWERK, o. werk van een meester,
voortreffelijk werk : de meesterwerken van Vondel,
van Goethe.
MEESTERWORTEL, m. (-s), de geslachten
astrantia en peucedcnum van de familie der Schermbloemige planten, wier wortelstokken in de genees
aangewend werden en nog vv orden, inz. de-kunde
gewone varkenskervel; de wortel dezer planten (v.
als stofnaam).
MEESTERZANGER, m. (-s), een voornaam
zanger; in de middeleeuwen de dichters en zangers,
die zich door hunne verdiensten den titel van meester verworven hadden.
MEESTOOF, v. (...stoven), gebouw met eesten
waar de meekrap wordt gedroogd en verder bereid.
MEESTIJDS, bw. Zie MEESTENTIJDS.
MEET, v. merk, teeken, vanwaar men werpen,
knikkeren enz. moet (bij verschillende jongensspelen); (fig.) van meet (af) aan beginnen, van voren
af aan ; boven, onder de meet, meer, minder dan
noodig is.
MEETBAAR, bn. gemeten kunnende worden:
eene meetbare grootheid; onderling meetbaar. MEETBAARHEID, v. f
MEETBAND, m. (-en), band van gummi of dun
staal, gewoonlijk 20 M. lang om mede te meten.
MEETBRIEF, m. (...brieven), (zee.) verklaring
door beëedigde scheepsmeters of andere bevoegde
personen afgegeven betreffende den inhoud (lengte,
wijdte en tonnenlast) van een schip; ...GELD, o.
loon voor het meten.
MEETING (Eng.), v.. (-s), openbare bijeenkomst,
volksvergadering vaak in de open lucht, waarop
onderwerpen van staatkundig, maatschappelijk
of godsdienstig belang worden besproken.l
1. MEETJE, o. (-s), (Zuidn.) grootmoeder; meter.
2. MEETJE, o. (-s), (gew.) rechthoekig stuk land
in een polder (bij den Dollard).
MEETINSTRUMENT, o. (-en), meer samengestelde werktuigen om mede te meten.
MEETKAN, v. (-nen), kan waarmee men meet;
...KETTING, m. (-en), een ketting van dik ijzer
waarvan de schalmen door singen worden-dra
verbonden en die door de landmeters gebruikt
wordt om te meten; ...KLEED o. (-en), (naaisterst.)
een kleed, naar hetwelk de deelen van een nieuw
kleed worden afgemeten; ...KRUIS, o. (-en), een
iechthoekig uit hout of koper vervaardigd kruis,
om rechte hoeken te meten.
MEETKUNDE, v. deel der wiskunde : de w etenschap die zich bezighoudt met de beschouwing
van punten, lijnen, vlakken en lichamen : vlakke
meetkunde; analytische meetkunde; beschrijvende
meetkunde.
MEETKUNDIG, bn. bw. tot de meetkunde
behoorende, daarop betrekking hebbende : een
meetkundig leerboek; een meetkundig vraagstuk;
meetkundige evenredigheid, zie evenredigheid; eene meetkundige reeks, waarbij elke twee opeen
termen in dezelfde verhouding staan,-volgend
de meetkundige reden geheeten; -- (fig.) dat vormt
eene meetkundige reeks, snelle opklimming ; meetkundige plaats, eene figuur, waarvan alle
punten aan eene zelfde voorwaarde voldoen ; (bouwk.) meetkundig plan, zonder perspectief.
MEETKUNDIGE, m. en v. ( -nl, beoefenaar,
kenner der meetkunde.
MEETKUNST, v. ...KUNSTIG, bn. bw. en
...KUNSTENAAR, m. tamelijk verouderd voor
meetkunde enz. zie aldaar.
MEETLIJN, v. (-n), snoer (der timmerlieden,
landmeters enz.) om te meten; ...LOOD, o. (-en),
schietlood; ...LOON, o. (-en), meetgeld; ...PIPET,
v. die in cM 3 . verdeeld is; ...PLAATJE, o. (-s),
ter bepaling van de dikte van het blik; ...RING, m.
(-en), voor de bepaling van de dikte van metaaldraad; ...ROEDE, v. (-n), werktuig eens landmeters; ...SCHIJF, V. (...schijven), een verbeterd
astrolabium voor hoogtemetingen; ...SNOER, o.
(-en), meetlijn.
MEETSTER, v. (-s), vrouw die meet.
MEETSTOK, m. (-ken), maatstok; ...TAFELTJE, o. (-s), landmeters-gereedschap om den
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standhoek van verticale vlakken onmiddellijk op
papier te teekenen, zonder de grootte van dezen
hoek in graden enz. eerst te kennen.
MEETVERMOGEN, o. gebruikt in toepassing
op de capaciteit van gas- en watermeters; ...WERKTUIG, o. (-en).
MEEUW, v. (-en), eene krachtig gebouwde, langvleugelige familie van vogels tot de orde der zwemvogels behoorende, waarvan verscheidene soorten
in ons land voorkomen (lares), inz. de grijze meeuw
of zeemeeuw (larus canny) die van de kust af den
loop der rivieren volgend, diep het, land indringt
en als voorbode van zwaar weer geldt; - (spr.)
hij is zoo dronken als eene meeuw, hij is stomdronken. MEEUWTJE, o. (-s), kleine meeuw; zeezwaluw, vischdiefje (sterna hirundo); (ook) zekere
soort van duiven (columba turbita).
MEEUWENEI, o. ( -eren, -ers); ...NEST, o. (-en).
MEEUWEVEER, v. (-en).
MEEUWIG, bn. (geve .) slaperig.
MEEUWINDE, v. (plantk.), (gew.) de wilde
kamperfoelie, ook weewinde en boschwinde geheeten.
MEEUWIS, m. mansnaam verkort uit Bartholomeus; (spr.) van Teeuwis noch Meeuwis weten, geen
duidelijk besef meer hebben, door dronkenschap,
een slag op het hoofd enz.
MEEUWVOGEL, m. (-s), meeuw.
MEEVALLER, m. (-s), ...VALLERTJE, o. (-s),
ouitenkansje.
MEEVAT, o. (-en), vat voor of met mede (honigdrank); - meekrapvat; ...VELD, o. (-en), meekrap veld; ...VERF, v. meekrapverf.
MEEWARIG, bn. bw. ( -er, -st), MEEWARIG LIJK, bw. medelijdend, barmhartig : op meewarigen
toon tem. toespreken, hij zag hem aan met meewarige
blikken. MEEWARIGHEID, v. medelijden, deelneming, deernis.
MEEWORM, m. (.en), (nat. hist.), (gew.) rit
larve van zekeren springkever, ook-nald:e
steekworm, hardworm en koperworm geheeten.
MEEZENKNIP, v. (-pen), knip om meezen te
vangen; ...SLAG, o. (-en), meezenknip.
MEGAMETER, m. (-s), (sterrenk.) groottemeter.
MEGASCOOP, m. (...scopen), zeker optisch
werktuig, waarmede men, door een voorwerp steeds
dichter bij 't brandpunt eener verzamellens te
brengen, gedurig grootere beelden daarvan kan
verkrijgen.
MEGERA, v. (-'s), helsche furie, boosaardig wijf.
1. MEI, m. vijfde maand van het jaar, Bloeimaand (31 dagen); (spr.) een natte Mei geeft boter
in de wei; in de maand Mei leggen alle vogeltjes een
ei; - Mei is een gewone termijn voor het huren
van land, huizen, dienstboden, vandaar : Mei
maken, verhuizen; Mei houden, (gew.) het vee
in de v ei jagen; (ook) zijn knecht of meid weg
- de eerste Mei, dag van rust en van betoo--sturen;
gingen voor de arbeiderspartij; - (fig.) bloei : de
Mei van het leven.
2. MEI, m. (-en), bloeiende tak, loovertak ; ruiker.
MEIAVOND, m. (-en), een avond in Mei : een
mooie, een zoele Meiavond; - (ook) de avond
vóór den eersten Mei; ...BETOOGING, v. (-en),
betooging op 1 Mei voor de rechten der arbeiders;
...BEWEGING, v. het houden van Meibetoogingen:
de Meibeweging verloopt; ... BLAD, o.... BLAADJE,
o. jong blad in Mei, zeer dun : dat papier is zoo dun
als een meiblaadje, zeer dun; ...BLITS, m. (gew.)
meivuur; ...BLOEM, v. (-en), ...BLOEMPJE, o.
(-s), eene aspergeachtige plant, ook lelietje van
dalen, lelie convallie en zegeltjes geheeten.
MEIBOOM, m. (-en), mast (bij volksspelen);
meitak, boom of tak, dien men op den lsten Mei
ter eere eener maagd voor haar woning placht
of pleegt te planten; - groene tak, dien men op
een nieuw gebouw plaatst, wanneer het gebint
klaar is; - vrijheidsboom.
MEIBOTER, v. de eerste zuivere grasboter in
Mei.
MEID, v. (-en), jonge dochter : eene aardige,'
vroolijke, levenslustigé meid; - dienstmaagd: eene
meid huren; laat de meid die boodschap maar even
doen; - (gemeenz.) meisje. geliefde; - (plat)
hoer : naar de meiden loopen; - (in de volkstaal)
meisje : wat is dat voor eene meid; meid, ben je gek !
- (Z. A.) vrouwelijke kleurling.
MEIDAG, m. (-en), dag in Mei; dag als in Mei.
MEIDANS, m. (-en), dans in Mei, lentedans.
MEIDEMONSTRATIE, v. (-s), Meibetooging.
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MEIDENBED, o. (-den), bed voor dienstmaagden; ...DAG, m. (-en), dag waarop dienstmeiden
vrij hebben of uitgaan (inz. op kermis); ...DIENST,
m. (-en); ...DRACHT, v. kleederdracht van dienstmeiden; ...GELD, o. belasting, die zij betalen
welke eene of meer meiden houden; ...GOED, o.
de kleedingstukken van de meid; (ook) de meiden
(collectief) : dat lastige meidengoed; ...KAMER, v.
(-s), kamer voor de dienstmeid; ...KLEEDING, v.
meidendracht; ...KLEEREN, o. mv. kleedingstukken van eene meid; ...LOON, o. (-en), loon
dat men aan eene meid betaalt; ...PLAAG, v. (...plagen), eene vrouw die zeer lastig is voor hare dienst meiden; (ook) het gezeur met de meiden, het tel
veranderen der dienstboden; ...PRAAT, m.;-kens
...PRAATJE, o. (-s), praat van dienstmeiden:
een mensch kan zich aan die meidenpraatjes niet
storen; (fig.) onbeduidend gebabbel, beuzelpraat;

...WERK, o. het ruwere werk in huis, waarvoor
de huisvrouw zich te goed acht.
MEIDLIEF, vocatief voor : lieve meid.
MEIDOORN, m. (-s), een plantengeslacht, tot
de familie der appelachtigen behoorende, ook haagdoorn, steendQorn, doorn enz. geheeten, en waarvan twee soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden : de gemeene meidoorn (crataegus oxyacantha)
en de eenstii lige meidoorn (e. monogyna).
MEIDRANK, ...WINT, m. zomerdrank bereid
uit witten wijn, suiker en de bloeiende toppen
van lieve -vrouwen-bedstroo.
1. MEIEN, (meide, heeft gemeid), (gew.) met
meien, met groen versieren.
2. MEIN, v. mv. (plantk.) (gew.) witte ganze voet.
1. MEIER, m. (-s), (veroud.) mengbeker; groote
beker.
2. MEIER, m. (-s), (hist.) schout, baljuw; opzichter, rentmeester eener hoeve; — pachter. huurboer;
bouwman; — een mansnaam.
MEIERBLOEM, v. (-en), (plantk ) walstroo, geel
walstroo.
MEIERIJ, v. (-en), uitgestrektheid gronds onder
het gebied van een meier, schout of baljuw: de
meierij van 's- Hertogenbosch.

MEIERKRUID, v. (plantk.) walstroo, geel Aal
-stro.
MEIFEEST, V. (- en), ferst in de maand Mei
gevierd; ...GRAS, o. het eerste gras in de lente;
...HOUT, o. hout in de maand Mei te vellen of
geveld; ...KAMPERNOELIE, v. (-s), (plantk.)
eetbare paddenstoel.
MEIKEN, o. (-s), (Zuldn.) tuiltje.
MEIKERS, v. (-en), vroegrijpe kers; ---, w. (-en),

meikerseboom. .
MEIKEVER, m. (-s), mulder, molenaar : een
schildvleugelig insect dat in Mei te voorschijn komt
en waarvan het masker, de witte worm, engerling,
kwatworm, emelt, gedurende drie jaren in den
grond leeft, des winters in een staat van verdooving
verkeert en in de lente ontwaakt, om in velden
en tuinen de grootste verwoestingen aan te richten
(melolontha vulgaris).

MEIKNOL, u'. ( -len), platronde witte zomerknol.
MEIMAAND. v. de maand Mei; (R. -K.) de
maand aan de bijzondere vereering van. Maria
gewijd.
ME INA CHT, m. (-en), nacht in Mei of als
in Mei.
MEINEED, m. (-en), valsche eed : veroordeeld
, worden wegens meineed; schending van iets dat
men bezworen heeft.
MEINEEDIG, bn. ( -er, -st), schuldig aan meineed;
schendende at men bezworen heeft. MEINEEDIGHEID, v. neiging tot meineed. MEINEEDIGE, m.
en v. ( -n), die meineedig is.
MEIOLDERBEI, ti. (- en), (gew.) de bei, bes of
vrucht van den jeneveraoom of jeneverstruik
(juniperus communis). ..

MEIPACHT, v. pacht die in Mei eindigt.
MEIR, o. (-en), ouderd vorm voor MEER.
MEIREGEN, m. regen in Mei : Meiregen maakt
dat ik grooter word (uit een kinderversje); ...ROOS,
V. (...rozen), eene kleine in Mei bloeiende roos
(rosa majalis); ...SCHOT, o. jonge uitspruitsels...
in Mei
MEISJE, o. (-s), kind van 't vrouwelijk geslacht:
op de school zijn jongens en meisjes; een mooi, een
leelijk meisje; zij is van een meiske bevallen; - huw bare, ongehuwde jonge vrouw ; (spr.) wij zijn onder ons
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meisjes, wij behoeven ons niet te geneeren, kunnen

vrijuit over alles praten; schertsend ook door mannen gebezigd, als ze iets willen zeggen dat niet
heelemaal door den beugel kan; - geliefde, aanstaande, verloofde : ik heb hem met zijn meisje
zien wandelen; — meisje van plezier, snol; - dienst
zij heeft een klein meisje om boodschappen-meisj:
te doen; - tirvhemsche meisjes, zekere koekjes te
Arnhem gebakken; — (in de Goudsche pijpenfabr.)
gebarsten pijp.
MEISJESACHTIG, bn. bw. ( -er, -st); als een
meisje; van de meisjes houdende.
MEISJELIEF, vocatief voor : lief meisje.
MEISJESBOEK, o. (-en), boek voor meisjes,
geschikt om door jonge meisjes gelezen te worden;
...BROEK, v. (-en), broek zooals meisjes dragen;
...BURGERSCHOOL, v. (. . .scholen), burgerschool
voor meisjes; ...GEK, m. (-ken), iem. die dol veel
van de meisjes houdt : een oude meisjesgek; ...GEZICHT, o. (-en), gezicht van, als van een meisje:
die jongen heeft een meisjesgezicht; ...HAND, v.
(-en), hand van een meisje; (fig.) dat is een meisjes hand, dat is geschreven door een meisje of een
mannelijk persoon, die als een meisje schrijft;
...HEMD, o. (-en), hemd zooals meisjes dragen;
...HOOGEREBURGERSCHOOL, v. (...scholen);
...KLEEDING, v. meisjesdracht; ...KLEEREN,
o. mv.; ...MUISJES, o. mv. gladde muisjes waarop
men tracteert bij de geboorte van een meisje (in
tegenstelling met jongensmuisjes); ...NAAM, m.
(...namen), naam van een meisje; ...PLAAG, m.
iem. die de meisjes gaarne plaagt; ...SCHOOL,
V. (...scholen), school voor meisjes; ...SLANG,
v. (-en), eene soort van pronkadder (elaps hygiae),
door vrouwen en meisjes in Z. A. in het warme
jaargetijde om den hals gedragen; ...STEM, v.
(-men), stem van, als van een meisje; ...TURNEN,
o.; ...WERK, o. werk dat door meisjes wordt
verricht.
MEISKE, MEISKEN, o. meisje.
MEITAK, m. (-ken), bloeiende tak van den meidoorn; loovertak; den meitak op een werk zetten,
het bekronen; ...TIJD, m. de maand Mei; Lente;
...VELD, o. (-en), (geschied.) zekere vergadering
onder de eerste Frankische koningen tot regeling
der staatszaken; ...VIERING, v. (-en); ...VISCH,
m. (...visschen), benaming van den elft, die in
April en Mei de rivieren opzwemt om kuit te schieten; - (Zuidn.) de meivisch is geboren, zegt men
als het in de lente voor de eerste maal dondert;
...VOGEL, m. (-s), vogel, die zich in de maand
Mei vertoont; (fig.) iem., in deze. maand geboren;
...VORST, m. felle koude in Mei; (gew.) roode

zwelling en jeukte aan handen en voeten in het
voorjaar; ...VUUR, o. (...vuren), vreugdevuur
bij den terugkeer der Lente; ...WEER, o. lekker
voorjaarsweer; ...WIJN, m. meidrank; ...WORN.!.,
m. (-en), (nat. kist.) Johanneskever; ...ZOENTJE,
o. (-s), (plantk.) madeliefje; ...ZOETJE, o. (-s),
madeliefje ; ...ZON, V.
MEJONKVROUW, v. (-en), titel waarmede men
zich richt tot eene jonkvrouw.
MEJUFFER, v. (-s), MEJUFFROUW, v. (-en),
naam waarmede men een jong meisje (van netten
stand) aanspreekt; naam waarmede men vrouwen
uit den burgerstand aanspreekt.
MEKAAR, voorn. (gemeenz.) malkaar, elkander.
MEKANIEK, o. (gemeenz. voor) MECHANIEK,
MEKKAGANGER, m. (-s), Mohammedaansch
pelgrim die cene bedevaart doet naar Mekka,
waar het graf van den profeet is.
MEKKAPAS, m. ( -sen), (Ind.) reispas die een
inlandsche mekkaganger noodig heeft.
MEKKEN, (mekte, heeft gemekt), blaten (van
geiten, ook van schapen).
MEKKEREN, herhaald mekken.
MEL, v. (gew. voor MELDE); witte mel, witte
ganzevoet, ook huismelde en stokmel geheeten
(chenopodium album).

MELAATSCH, bn. ( -er, meest-), met melaatschheid behept, er aan lijdende. MELAATSCHHEID,
v. (...heden), zekere hardnekkige huidziekte, cene
besmettelijke volksziekte, in vroeger tijd meer
voorkomende dan nu.
MELAATSCHE, m. en v. ( -n), lijder, lijderes aan
melaatschheid, lazarus.
MELAATSCHHUIS, o. (...huizen), (w. g.) leprozenhuis, lazarushuis, hospitaal voor melaatschen.
MELAFIER, o. een dicht, zeer fijnkorrelig meng-
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sei van veldspaat met augiet of hoornblende en mag
donkergroen of zwartbruin van kleur. -netijzr,
MELANCHOLIE, v. zwartgalligheid, zwaarmoe
droefgeestigheid.
-dighe,
MELANCHOLIEK, bn. bw. ( -er, -st), MELAN CHOLISCH, bn. bw. zwartgallig, zwaarmoedig, droef geestig : eene melancholische bui, een aanval van
melancholie; een melancholisch temperament, zwaarmoedige, droefgeestige gemoedsaard; — wat iem.
naargeestig stemt : het ziet er hier melancholiek uit.
MELANESIË, o. de westelijke groepen der
Australische eilanden.
MELANESIËRS, mv. donkerkleurig ras der
Australische eilanden : zij hebben wollig haar,
een plat gelaat, laag voorhoofd, kleine oogen,
vooruitspringende kakebeenen en kinnebakken
en tatoueeren de schouders.
MELANESISCH, bn. van, in betrekking tot de
Melanesiërs; — o. het Melanesisch, hun taal.
MELANGE (Fr.), o. mengsel, gemengde waren;
botermélange, mengsel van natuurboter en marga
mélange voor sigaren, verschillende tabaks -:ine;
dooreengemengd, waarvan sigaren gemaakt-sorten,
worden.
MELANIET, o. (delfst.) zekere fluweelzwarte
granaatsoort.

MELANINE, o. zwartkorrelig pigment van het
dierlijk lichaam, inz. in het vaatvlies van het oog.
MELANOSE, v. zwartzucht, verandering der
bloedkleurstoffen, waardoor zekere organen eene
zwarte kleur bekomen.
MELASMA, o. (gen.) het zwartgevlekt worden
der huid; komt bij oude en zwakke personen voor,
inz. aan de beenen en in het gezicht.
MELASSE, v. suikerstroop, stroop die bij de
suikerbereiding overblijft en waarin de suikerdeelen
niet meer kristalliseeren; —SPIRITUS, m. uit
melasse bereid.
MELASTOMEN, V. mv. zekere plantenfamilie in
de tropen.
MELATI, V. (Ind.) een klein wit bloempje met
sterken jasmijngeur (jasminum sambac).
MELDE, v. (-n), zekere plantenfamilie, ook
ganzevoetachtigen geheeten (chenopodieën); — een
geslacht dezer plantenfamilie, waarvan vijf soorten
in Nederland in 't wild worden aangetroffen (atriplex).
MELDEN, (meldde, heeft gemeld), doen weten,

berichten : uit Parijs meldt men ons; — gewagen,
spreken (van), noemen : de geschiedboeken melden
zijn naam niet; — opgeven, aanmelden : hij heeft
zich bij mij niet gemeld; — (kaartsp.) roem melden,
die opgeven; — inhouden (van brieven): zijn brief
meldt er niets van.
MELDENSWAARD, MELDENSWAARDIG, bn.
( -er. -st, meer -, meest -), waard om vermeld te
worden.
MELDER, m. (-s), die melding maakt, die bericht
geeft.
MELDESTRUIK, m. (-en), struikachtige melde
in Zuid -Europa; ...ZAAD, o. zaad van de melde.
MELDING, v. (en), het melden; bericht : melding
maken van iets, er van spreken; loffelijke melding,
bewijs van tevredenheid (over eenig werk).
MELEE, v. strijd-, krijgsgewoel; heetst van een
gevecht; — hevige woordenty^ ist.
MÊLEEREN, (mêleerde, heeft gemêleerd), mengen, ondereenmengen : tabak méleeren; de kaarten
meleeren; bemoeien.
MELEKET, v. (-ten), zekere krijgstrompet van
riet bij de oude Egyptenaren en Abyssiniërs.
MELEN, (meelde. heeft gemeeld), met bloem van
meel bewerken; de gort wordt gezwaveld en gemeeld
(voor de kleur); — (gew.) kleine deeltjes loslaten,
afschilferen (van ijzer); (ook) opstuiven (van water
bij harden wind).
MELET, v. (-ten), arenvisch : een visch, tot het
geslacht ansjovis behoorende.
MELIEFKE, o. (-s), (plantk.) (gew.) madeliefje.
MELIEVE, V. uitdr. waarmee men eene vrouw
vriendelijk en gemeenzaam aanspreekt.
MELIG, bn. ( -er, -st), als meel, meelachtig; ook
van vruchten die door lang liggen te rijp en
daardoor droog, korrelig zijn geworden. MELIG H EID, v.
MELILOOT, v.; MELILOTE, v.: MELILOTENKLAVER, v. (plantk.) melote. Zie aldaar.
MELINIET, o. eene zeer ontplofbare stof, waarvan pikrinezuur het hoofdbestanddeel. is, veel
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geweldiger in uitwerking dan dynamiet, in 1890
door den Franschman Turpin uitgevonden.
1. MELIS, v. broodsuiker (vroeger eene mindere
kwaliteit van broodsuiker).
2. MELIS, MELISSE, v. (plantk.) citroenkruid,
eene lipbloemige plant (melissa officinalis), die in het
zuiden van Frankrijk veelvuldig voorkomt en uit
wier versehe bladeren eene soort van olie (melissen olie) bereid wordt.
MELISBROOD, o. (-en), suikerbrood; ...KLONTJE, o. (-s), klontje broodsuiker..
MELISSEBLAD, o. (-en, -eren), blad der melisse;
...KRUID, o. (plantk.) melis.
MELISSENOLIE, v. Zie MELIS, MELISSE.
MELISSEWATER, o. water waarin eene oplos sing van rrelissenolie in sterken spiritus.
MELISSUIKER, v. melis.
MELIZOEN, o. (veroud.) bloedgang; roodeloop;
zekere ziekte.
MELIZOENKRUID, o. (veroud.) een gewas, dat
veel overeenkomst heeft met den koriander en
aangewend werd Legen het melizoen.
1. MELK, v. witte vloeistof door de zogklieren
afgescheiden en tot het eerste voedsel der jongen
dienende : deze moeder heeft geen melk genoeg voor
haar kind; inz. koem elk : zoete melk; dikke, geronnen,
gestremde melk; houdt gij van melk in de thee ?;
(af ) •getapte melk, die ontroomd is; — de melk wassahen, haar aanlengen met water; gesteriliseerde
melk, door koken vrij van bacteriën gemaakt; —
gecondenseerde melk, waaraan de waterdoelen
voor een deel onttrokken zijn; — (fig.) er -uitzien
als melk en bloed, eene zeer gezonde kleur hebben; —
een land overvloeiende van melk en honing. waar
van alles in overvloed is; — het is water en melk,
flauw en dun, van eene zaak waar geen pit in zit; —
niets in de melk (elders: in den pot) te brokken hebben,
zeer arm zijn, niets te zeggen hebben; de room is
er van de melk, de goede tijd van veel verdienen
is daarvan voorbij; — melkachtig sap in planten,
vruchten, inz. in de onrijpe kokosnoot.
2. MELK, v. hom van den visch, in sommige
streken melker geheeten; mannelijk teeldeel der
vogels.
MELKACHTIG, bu. ( -er), als melk . melkachtig
sap; van melk houdende : ik ben niet melkachtug.
MELKADE, c. (-n), (geve.) melkbak; ...ADER,
V. t -s, -en), ader die de melk van de melkklieren

naar de melkkamers voert; ...AFSCHEIDER, m.
(-s), separator, centrifuge ; ...AFSCHEIDING, v.;
...AGAAT, m. (...agaten), als voorwerpsn., o. gmv.
als stofn. : wit geaderde agaat; ...ALBAST, o.
eene soort van glaswerk dat door fijne deeltjes
ongesmolten glas is troebel gemaakt: ...BAARD,
m. (-en), vlasbaard, eerste haar om de kin; (ook)
liefhebber van melk; (fig.) jongeling nog zonder
baard, jongeling zonder ondervinding; ... BAD,
o. (-en), (geneesk.); ...BAK, m. (-ken), bak met
of voor melk; ...BEEST, o. (-en), melkkoe; ...BEKER, m. (-s), steenen beker om melk uit te drinken; ...BEREIDING, v.; ...BLOEM, v. (-en),
(gew.) witte doovenetel; ...BLOK, o. (-ken), melk
...BOCHT, m. (-en). met een staketsel-stoelj;
omheinde ruimte in een hoek van het weiland,
waarin men het vee drijft om het te melken;
...BOER, m. (-en), ...BOERIN, v. (-nen), melk
verkoopster; ...BOOM, m. (-en), eene-verkop,
soort van melkgevenden boom (in Zuid-Amerika)
(galactodendron utile); ...BORSTEN, v. mv. zware
opgezette borsten, bij zoogende vrouwen; ...BRIK• JE, o. (-s), vierwielig wagentje waarmee melk
wordt rondgevent; ...BROOD, o. (-en), ...BROODJE, o. (-s), waarvan het deeg met melk is opgemaakt; ...BUIK, m. en v. (-en), liefhebber, liefhebster van melk en melkspijzen; ...BUIZEN, v.
m. (ontl.) melkvaten; ...BUS, v. ( -sen), bus waarin
de boeren de melk vervoeren; ...CENTEN, ...DUITEN, m. mv. geld voor melk; geld, dat men aan
de melkvrouw schuldig is.; ...CHOCOLADE, v.
chocolade als drank met melk bereid; ook tabletten
chocolade met room of melk bereid; ...CONTROLEUR, m. (-s), areometer voor melk.
MELKDISTEL, v. (-s), een plantengeslacht, tot
de familie der sainengesteldbloemigen behoorende,
waarvan er 4 soorten in Nederland worden aangetroffen, en ook zeug- of zoogdistel, zeugijzel, hazenlatuw, hazendistel, ganzendistel, roggedistel, doorn
(zeugijzel) en mellewijt (melkwied)-distel,moz
geheeten (sonchus).
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MELKDRANK, m.. melkkleurige drank.
MELKEMMER, m. (-s), emmer waarin de koeien
gemolken of melk gevent wordt.
MELKEN, (molx, heeft gemolken), melk uit de
uiers (der koeien enz.) drukken; - (fig.) iem.
melken, gedurig voordeel van iem. halen; -- duiven
melken, opkweeken, voeden, houden; - (in Zuidn.
ook) hanen, konijnen melken; - huisjes melken,
geringe woningen te duur verhuren, inz. bij de
week; - (bij bet visschen) telkens vieren en inhalen;
- (zeew. oudt.) op- en neerhalen van touwwerk.
MELKING, v. (-en), het melken.
MELKEPPE, v. (plantk.) een zeer schoon schermdragend gewas, met witte bloemen, dat langs slooten en vijvers gevonden wordt (thgsselinum palustre).
1. MELKER, m. (-s), (gew.). Zie MELK, 2de art.;
(gew.) mannetjesharing.
2. MELKER, m. (-s), die de koeien enz. melkt;
xoeboer.
MELKERIJ, v. het melken; -. mv. (-en), plaats,
waar gemolken wordt, boerderij.
MELKES, gemeenz. naar Melkes gaan, gaan
melken.
MELKETER, m. (-s), ....EETSTER, v. (-s), melk buik; ...FLESCH, v. (. . .flesschen), flesch voor melk;
zuigflesch voor kinderen; ...FONTEIN, v. (-en),
fontein die melk spuit; (ook fig.) koe, die veel melk
geeft; ...GANGEN, v.; ...GEIT, v. (-en), melk
geit; ...GEBIT, o. de melktanden, die-gevnd
later uitvallen; ...GELD, o. melkcenten; ...GERECHT, o. melkspijs.
MELKGEVEND, bn. melkrijk, melk opleverende:
eene melkgevende koe.
MELKGEZUURD, bn. (scheik.) melkgezuurd zout.
MELKGLAS, o. melkkleurig glas: - mv. (...glazen), glas waaruit men irelk drinkt; ... HAAR, o.
(...haren), als voorwerpsn., gmv. als verzamel.
stofn. : witte haartjes aan de gin der jongelieden;
...HOK, o. (- ken), de afgesloten plaats waar men
de koeien melkt, melkbocht; ...HUIS, o. (...huizen),
huis, waar gemolken wordt.
MELKIG, bn. melkachtig.
MELKINRICHTING, v. (-en), onderneming, zaak
waardoor melk en zuivel worden afgeleverd : de
's-Gravenhaagsche melkinrichting; (scherts. voor)
boezem, borsten eener vrouw; ...JASPIS, m.
( -sen), als voorwerpsn., o. gmv. als stofn. : melk steen; ... JUK, o. (-ken), juk, waaraan melkemmers
gedragen worden; ...KAAS, v. (...kazen), kaas
die van zuivere melk is gemaakt; ...KALF, o.
(...kalvers, ...kalveren), zuigkalf; (fig.) melkbuik;
...KAMER, v. (-s), holte boven de speen in den
uier, waar zich de melk uit de melkklieren verzamelt; ... KAN, v. ( -n en ), kan waarin men de
melk haalt of bewaart; ...KAR, v. ( -ren), ...KARRETJE, o. (-s), handwagentje waarop melk wordt
rondgevent; ...KELDER, m. (-s), vertrek waar
de melk tijdens de uitrooming geborgen wordt;
verkoopplaats van welk; ...KERN, ...KARN, v.
(-en), tonvormig voorwerp tot het karnen van melk;
...KIES, v. (...kiezen), valsche kies, die op jeugdigen
leeftijd uitvalt en door eene andere wordt vervangen;
..KIOSK, v. (-en); ...KLEUR, v. melkwitte
kleur.
MELKKLEURIG, bn. melkwit. MELKKLIER, v. (-en), (ontl.) borstklier; klier
in den uier waar de melk gevormd wordt; ...KOE,
V. (- ien), melkgevende koe; (fig.) iem. van wien
men veel voordeel trekt, dien men uitzuigt; eene
zaak waarvan men veel voordeel trekt : ergens
een melkkoetje aan hebben, langdurig veel voordeel
er van hebben; ...KOELER, m. (-s), werktuig
tot sterke en snelle afkoeling van de melk; ...KOKER, m. (-s), gereedschap om melk te koken
voor huiselijk gebruik; ...KOM, v. (-men), kom
voor melk; ...KOORTS, v. (-en), zogkoorts (eener
kraamvrouw); ...KORST, v. (-en), (geneesk.)
(veroud.) clijmige dauwworm; ...KOST, ui. met
melk bereide spijs.
MELKKRUID, o. een plantengeslacht, tot de
familie der slcutelbloemigen eehoorende, waarvan
slechts ééne soort in Nederland gevonden wordt:
het zemelkkruid (glaux maritima); ...KRUIK, v.
(-en), kruik om melk in te bewaren; ...KUUR., v.
(...kuren), zekere geneeswijze waarbij de patiënt
veel melk moet gebruiken; ...LAM, o. (-meren,
-mers), zuigend lam; ...LEIDERS, m. mv. melkvaten; ...LEVERANCIER, m. (-s).
MELKMAAT, v. (...maten) ; om de melk te meten;
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...KAN, m. (-nen), melkverkooper; ...MARKT, v.
(-en), waar men welk verkoopt; ...MEID, v. (-en),
meid die de koeien melkt; meid die de melk verkoopt; ...MEISJE, o. (-s); ...METER, m. (-s),
melkweger; ...MOES, o. kruidmoes: cene soort
van soep, die uit allerlei groenten, gepelde gerst
enz. bestaat en een zeer gezond voedsel is; ...MOUT,
v. (-en), melkbak; ...MUIL, m. (-en), lafbek, vlas baard; ...NAP, m. (-pen), melkkom; ...NETEL,
V. (- s), melkdistel.
MELKONDERZOEK, o.; ...ONTROOMER, m.
(-s), zeker werktuig bij de zuivelbereiding, om den
room uit de melk te verkrijgen; ...00I, v. (-en),
melkgevend schaap; ...PAP, v. (-pen), zekere
spijs met melk gekookt; ...PLAATS, v. (-en),
plaats waar gemolken wordt; ...PLANT, v. (-en),
zeker kruid; ...POEDER, o. (-s), de gecondenseerde melk in poedervorm; ...POMP, v. (-en),
zuigglas voor kinderen; ...POT, m. (-ten). pot
om de melk in te bewaren; ...RIJDER, m. (-s),
die melk voor de boeren vervoert, inz. naar de
melkinrichtingen; ... RIJK, bn. veel melk gevende;
... RUNSEL, o. leb.
MELKSALON, o. (-s), salon waar gelegenheid
is om melk (koude en gekookte) en melkdranken
te gebruiken; ...SAP, o. (-pen), melkachtig vocht
in onderscheidene planten; ...SAUS, v. (-en), saus
die met melk is toebereid ; ...SCHOTEL, m. (-s);
...SCHUIT, v. (-en), schuit tot het vervoeren van
melk; ...SCHURFT, v. o. uitslag der zuigelingen;
...SEPARATOR, m. (-s), melkontroomer; ...SERUM, o. de heldere vloeistof die men overhoudt,
wanneer van de melk het melkeiwit is afgescheiden;
...SLIJTER, rr . (-s), ...SLIJTSTER, v. (-s), die
in het klein melk verkoopt; ...SPIEGEL, m. (-s),
plek aan het achterste van eene koe, waaraan
men kan zien, of zij veel of weinig melk geeft;
...SPIJS, V. (. . . spijzen), voedsel dat in hoofdzaak
uit melk bestaat; ...SPINDE, v. ( -n), melkkast;
...STAANDER, (samengetrokken tot ...STAAR),
m. (-s), groote melktobbe; ...STAART, m. (-en),
(nat. bist.) de gewone huiszwaluw (hirundo urbica);
...STAND, m. soort van open melkvat; melkzaak,
melkwinkel; ...STEEN, m. (-en), (d:lfst.) eene soort
van jaspis.
MELKSTER, v. (-s), die de koeien melkt, melk meid.
MELKSTERILISATIE, v. het steriliseeren van
melk.
MELKSTOELTJE, o. (-s), stoeltje of bankje
waarop men zit. als men koeien melkt.
MELKSUIKER, v. suikersoort die alleen in melk
voorkomt; in den vorm van kristallen, bereid uit
de wei van koemelk; -FABRIEK, v. (-en).
MELKTANDEN, m. mv. de twintig tanden die
zich het eerst bij het kind ontwikkelen en na het
zevende jaar door andere vervangen worden;
...TEEMS, v. (-en), melkzeef; ...TEIL, v. (-en),
...TEST, v. (-en), bak om melk in te bewaren;
...TIJD, m. (-en), vaste tijd waarop de koeien
gemolken worden; ...TON, v. (-neu), meikvat;
...UUR, o. (...uren), melktijd; VAT, o. (-en),
melkton, vat naarin de melk bewaard wordt;
...VATEN, o. mv. (ontl.) eene menigte vaten in
het spijskanaal die de voedingsstoffen uit liet darm
voedende bestanddeelen-kanlopsred
der spijzen naar het bloed voeren; (ook) de vaten
in de borsten, waarin zich de melk afscheidt; ...VEE,
o. vee, dat gehouden wordt om de melk; ...VEGE
o.; ...VERPLAATSING, v. (-en), (in-TARISME,
de borst eener vrouw); ...VERSCH, bn. zeer versch :
melkversche eieren; ...VERVALSCHING, v. het
vervalschen van melk, inz. door ze met water te
verdunnen.
MELKVERWEKKEND, bn. melkmakend.
MELKVERWEKKING, V. melkbereiding;
...VLOOT, v. (...vloten). ...VLOOTJE, o. (-s),
melktobbe; ...VOCHT, o.; ...VROUW, v. (-en),
melkverkoopster; ...WAGEN, m. (-s), wagen
waarmee de melk vervoerd wordt.
MELKWEG, m. (-en), weg in de weide dien men
volgt om de koeien te melken; - (sterrenk.) Jakobs straat : breede, melkwitte streep of gordel aan den
hemel, uit eene ontelbare menigte sterren bestaande;
welke bijna als een groote cirkel om den sterren
loopt en den equator onder een hoek van-heml
63 snijdt.
MELKWEGER, m. (-s), een werktuig on' het
roomgehalte of de vervalsching der melk naar
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graden te bepalen; ...WEI, v. hui; ... WEI, ... WIED,
o. (plantk.) (gew.) paardenbloem; melkdistel;
...WIJF, v. (...wijven), melkvrouw; ...WINKEL,
m. (-s), waar melk verkocht wordt; ...WIT, bn.
zeer wit : melkwitte tanden; — o. it van melk;
...WORTEL, v. (plantk.) boschanemoon; ...ZAAK,
v. melkwinkel; ...ZAK, m. en v. (-ken), melkbuik;
...ZEE, v. witachtige gedeelten der zee, ontstaan
door tallooze diatomeeën, vooral in de Perzische
en Banda-Zee; ...ZEEF, v. (...zeven), teems;
...ZUUR, o. (scbeik.) bewerktuigd zuur (zonder
stikstof); ...ZUURBACIL, m. ( -len), bacil die het
zuur worden der melk bevordert.
MELLEWIJT, (melkwied), o. (gew.) melkdistel.
MELODICA, v. (-'s), een door Stein in 1770
uitgevonden orgelwerk in de gedaante van een
kleinen vleugel.
MELODIE, v. (...dieën), (muz.) opeenvolging
van muzikale tonen, aangenaam voor het gehoor:
zangwijs; gezang; zangerige welluidendheid.
MELODIEUS, bn. (...zer, -t). melodisch.
MELODISCH, bn. ( -er, meest -), welluidend, aan
-genam
klinkend; zangerig.
MELODRAMA, o. (-'s), dramatische voordracht,
afgewisseld met of begeleid door instrumentale
muziek, die de gewaarwordingen uitdrukt en leidt,
welke de auteur door zijne woorden lij den hoorder
heeft willen opwekken; — (thans) tooneelstuk
waardoor de zenuwen der toehoorders op ruwe
manier worden geschokt.
MELODRAMATISCH, bu. bw . als in een melodrama : eene melodramatische beschrijving van iets
geven.

MELOEN, m. (-en), eene plant tot de familie der
komkommerachtigen behoorende, die uit Azië
afkomstig is (cucumis melo); de vrucht van deze
plant, die vooral om haar geurig, roodachtig geel
saprijk vleesch als eene verfrisschende spijs zeer
gezocht is.
MELOENACHTIG, brr. ( -er, -st), op den meloen
gelijkend.
MELOENAPPEL, m. (-s, -en), zekere appelsoort;
... BAK, m. (-ken), broeibak waarin meloenen
gekweekt worden; ...BED, o. (-den), plaats, plek,
waar meloenen groeien.
MELOENBOOMPJE, o. (-s), (plantk.) specerij -

boompje, een uit N. Amerika afkomstige struik
met welriekende donkerbruine bloemen en geurig
hout, in tuinen aangekweekt (calycanthus foridus);
(ook) kruidachtige plant in Indië (carica papaya)
waarvan de vrucht sterk aan den meloen herinnert,
doch smakelijker. is; ...DISTEL, v. (-s), meloencactus, zekere Z. Amerikaansche plant (melocactus
communis), met meloenachtige vruchten.
MELOENGLAS, o. (...glazen), glazen klok
waaronder meloenen gekweekt worden; ...KERN,
v. (-en), pit van den meloen; ...KLOK, v. (-ken),
meloenglas.
MELOENKWALLEN, v. mv. eene soort van
plant- of straaldieren, die tot de klasse der ribben kwallen behooren en een klok- of komkommer
lichaam hebben met wijden mond; ...00G,-vormig
o. (-en), (geneesk.) appeloog, eene appelvormige
uitzakking van den regenboog van 't oog; ...RIB,
v. (-ben), ribvormige verhoogingen op bet vleesch
van den meloen; ...SAP, o.; ...SCHIL, v. ( -len);
...ZAAD, o.
MELOMAAN, m. (...manen), iem. die eene hartstochtelijke liefde heeft voor muziek; die geene
gelegenheid overslaat om muziek te hooren.
MELOMANIE, v. overdreven liefde voor muziek.
MELOTE, v. (plantk.) gewone of gele honig
welriekende klaver, ook melotten, melilote,-klaver,
mallote, melilotenklaver, gele meliloot, gele steenklaver en gele Qteenbreek geheeten (nzelilotvs offi-

cinalis).

n

MELOTTEN, v. v. (plantk.) Zie MELOTE.
MELPOMENE, v. muze van het treurspel, afgebeeld met het tragisch masker in de hand of op
het hoofd.
MELTBAK, m. (-ken), moutbak, waarin het
graan in de melterij geweekt wordt.
MELTER, m. (-s), bereider van mout.
MELTERIJ, k . het maken van mout; —, mv.
(-en), plaats daartoe.
1. MELUW, bn. (Zuidn.) zie MEMELIG.
2. MELUW, bn. (Zuidn.) rijp.
MEM, v. (-men), (gew.) zoogende vrouw; moeder;
taat en mem, vader en moeder; - elk der borsten
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van eene zoogende vrouw; — (gew.) niet flink
en zeurig manspersoon.
MEMBRAAN, o. (...branen), vlies, dun huidje.
MEMEL, m. (-s), mijt, wormpje.
MEMELIG, bn. ( -er, -st), met mijt (wormpjes)
bedekt (van kaas).
1. MEMENTO, gedenk; memento moari, gedenk te
sterven.
2. MEMENTO, o. herinnering, gedachtenisteeken;
(R.-K.) memento der levenden, memento der dooden,
benaming van die plaatsen in de misgebeden, waar
de priester de levenden of afgestorvenen, die hij
meer bijzonder herdenken wil, aan God aanbeveelt.
MEMMEKENSKRUID, MEMMETJESKRUID, o.
(plantk.) tuinkamperfoelie, tamme- kamperfoelie,
MEMORABEL, bn. gedenkwaardig.
MEMORIAM, in memoriam, ter herinnering, ter
gedachtenis.
MEMORANDUM, o. (...da), gedenkboek; diplomatieke nota; nota, rekening; bloknota; zakboekje.
MEMOREEREN, (memoreerde, heeft gememoreerd), herinneren, met een enkel woord vermelden.
MEMORIAAL, o. (...rialen), herinneringsschrift;
kladboek, aanteekenboek, een der drie hoofdboeken
bij het Italiaansch boekhouden.
1. MEMORIE, v. aandenken; geheugen : hij is
kort van memorie, onthoudt niet lang; eene stalen
memorie, ijzersterk geheugen; — pro memorie, om
niet te vergeten, inz. gezegd van posten op eene
begrooting, waarvoor geen bedrag is uitgetrokken.
2. MEMORIE, v. (-s, ...riën), opstel, verhandeling.
beschouw in.g (over zeker onderwerp); memorie van
aangifte, geschrift waarin de aangifte omtrent een
nalatenschap aan den bevoegden ambtenaar der
belastingen moet geschieden; memorie van toelichting, geschrift waarin iem. het door hem ingediende wetsvoorstel uiteenzet; — memorie van
antwoord, antwoord van den ßetsveorsteller op het
Voorloopig Verslag over een wetsontwerp, uitgebracht vanwege de Tweede Kamer; -- (R.-K.)
eeuwigdurende memorie, lijst der overledenen, wier
namen voor een veelal onbepaalden of zeer langen
tijd bij de godsdienstoefening moeten afgelezen
worden, om hunne ziel in het gebed der geloovigen
aan te bevelen.
MEMORIEBOEKJE, o. (-s), aanteekenboekje;
...POST, m. (-en), post die pro memorie is uit
...WERK, o. iets dat van buiten ge--getrokn;
leerd is of moet worden.
MEMORISEEREN, (memoriseerde, heeft gem emoriseerd ), van buiten leeren.
MEN, onbep. vnw. de menschen; de wereld (in
het algemeen) : men zegt, . er wordt gezegd, ver
de groots, onbekende men; men wil het zoo,-hald;
het wordt zoo verlangd; men wordt verzocht, er wordt
verzocht; men kan er niets aan doen, niemand
kan er iets aan doen.
MENA(C)HEM, m. (Hebr.), naam der maand Ab
(van den Isr. kerl-elijken kalender) na haren negenden dag.
MENAGE, v. huishouding; huishoudelijkheid;
huishouding der soldaten; soldatenkost; hij is
er in de menage, hij is er in den kost, hij eet er.
MENAGEBOEK, o. (-en), waarin de menagemeesters hun uitgaven boeken.
MENAGEEREN, (menageerde, heeft gemenageerd), ontzien, voorzichtig behandelen, voorzichtig (met iem.) omgaan; spaarzaam huishouden;
zich menageeren, zich matigen, zich in acht nemen.
MENAGEKETEL, m. (-s), spijsketel (der soldaten ) ; ...MEESTER ; m. (-s).
MENAGÈRE, v. (-s), huishoudster; (ook) plat
etui voor naalden enz.
MENAGERIE, v. (-ën), verzameling van wilde
dieren, beestenspel.
MENAGEWATER, o. vuil water, afkomstig uit
keukens enz.
MENAGEUS, bu. bw. (...zer, -t). huishoudelijk,
spaarzaam; menagens (voorzichtig) met iem. omgaan.
MENDELEN, (mendelde, heeft gemendeld), (bij
kruisbestuiving) de wijze waarop de nieuwe kenmerken door opeenvolgende generaties zich voortplanten (verhouding 3 op 1).
MENDEUR, v. (-en), (gew.) groote deur in eene
schuur, waardoor de oogst wordt binnengereden.
MENEER, m. (-s), (gemeenz. voor) mijnheer.
MENEEREN, (meneerde, heeft gemeneerd), iem.
met mijnheer aanspreken ; zich mijnheer laten
noemen ; als een mijnheer doen.
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MENESTREEL, m. (. . .strelen), (eert.) dienaar
en begeleider der minnezangers ; minnezanger (in
Schotland).
MENGBAAR, bn. gemengd kunnende worden.
1VIENGBAARHEID, v.
MENGBAK, m. (-ken), bak waarin stoffen gemengd worden (in verschill ende bedrijven).
MENGEL, o. (-en), cene oud-Nederlandsche vocht
als wijn -, bier-, oliemaat = 1.21 liter; als-mat:
brandewijnmaat = 1.53 liter; als melkmaat = 1.81
liter; thans (gew.) als melkmaat = 1 Liter.
MENGELDICHTEN, o. mv. dichtstukken van
gemengden inhoud, van verschillenden aard.
MENGELEN, (mengelde, heeft gemengeld), mengen, ondereenbrengen.
MENGELING, v. (-en), het mengelen; (ook)
het product van m engelen : letterkundige mengelingen, opstellen van veischeiden aard; eene mengèling
van kleuren; cene mengeling van bewondering en
eerbied.
MENGELKLOMP, m. baaierd, chaos; ...MOES,
o. alles door elkander; bont allerlei; allegaartje;
samenraapsel; ...POËZIE, v. (eertijds) gewone
naam voor dichtwerken van gemengden inhoud;
...STEMMIG, bn. (muz.), (^.. g.) met verschillende
stemmen; ...WERK, o. letterkundige mengelingen,
letterkundig werk van allerlei aard.
MENGEN, (mengde, heeft gemengd), twee of
meer stoffen dooreendoen, vermengen, vereenigen:
wijn mengen; vergift in het eten mengen; inz. als
term bij verschillende bedrijven : (glasbl.) kalk
en zand vermengen; (veend.) veenslijk met water
verdunnen; enz_; -- zich in de politiek mengen,
daaraan deelnemen; zich in een twist mengen, zich
ermede bemoeien; zich in een gesprek mengen,
er aan deelnemen; in die zaak meng ik mij niet, ik
laat er mij niet mee in.
MENGER, m. (-s), MENGSTER, v. (-s), die
mengt.
MENGING, v. (-en), het mengen.
MENGINGREKENING, v. berekening van de
gemiddelde waarde van eenige koopwaar, die uit
verschillende hoeveelheden van verschillenden
prijs is samengesteld; ook leert zij de verhouding
vinden van elke soort om een mengsel van een
bepaalden prijs te bekomen.
MENGINGSGEWICHT, o. aequivalent.
MENGKAMER, v. (-s), kamer waar de stoffen
gemengd, goed dooreengewerkt worden, in versch.
bedrijven; ...KLAUW, m. (-en), (veend.) ijzeren
langpuntige haak met een houten steel om het
veen met water te mengen.
MENGKOREN, o. een mengsel van eenige graansoorten tot veevoeder; rogge en tarwe samen
uitgezaaid, geoogst, gedorscht en gemalen; ...MACHINE. v. (-s), machine om versch. stoffen goed
dooreen te werken.
MENGSEL, o. (-s), massa waarin twee of meer
bestanddeelen vermengd zijn; scheikundige verbin.ding; - (fig.) een mengsel van waarheid en verdichting.
MENGZAAD, o. mengsel van velerlei zaden tot
voeder; ...ERWT, v. (-en), (plantk.) wikke, voederwikke.
MENHIR, m. (-s), groote steenzuilen uit den voorhistorischen tijd, uit één stuk of uit erschillende
deelen samengesteld.
MENIE, v. fraaie roode kleurstof (verbinding
van loodoxyde met loodsuperoxyde): - dekverf
met deze verfstof bereid.
MENIEBRANDER, m. (-s), werkman die menie
bereidt; ...BRANDERIJ, v. (-en), ...FABRIEK,
v. (-en), fabriek waar menie wordt gemaakt; ...MOLEN, m. (-s).
MENIËN, (meniede, heeft gemenied), met menie
verven : ijzeren balken meniën; houtwerk dat met
metselwerk in aanraking komt, wordt gemenied.
MENIEOVEN, m. (-s), oven waarin de menie
wordt gebrand; ...PLEISTER, m. (-s), uit menie
bereide pleister; ...VERF, v.; ...ZALF, v.
MENIG, telw. verscheidene, veel meer dan een
(steeds gevolgd door een zelfst. naamw. in het
enkelvoud) : menig mensch; menig uur ben ik er
geweest; ik heb menig slapeloozen nacht doorgebracht;
in menig opvieht wordt dit bevestigd.
MENIGEEN, tin%. verscheidene personen : menig
wordt beloond, die verdiende gestraft te worden;-en
het zal menigeen het leven kosten.
MENIGERHANDE, MENIGERLEI, bn., ook
soortget;ailen geheeten : van verschillende soort.
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MENIGMAAL, ...WERF, bw. verscheidene malen,
dinwijls : hoe menigmaal heb ik u gewaarschuwd.
MENIGTE, v. ( -n), groote hoeveelheid : eene
ontelbare, onoverzienbare menigte; de (groote) menigte,
de groote massa, het publiek.
MENIGVOUD, bn. bw. verscheidene malen : wij
zondigen mernigvoud; ...VODDIG, bn. (w. g.),
...VULDIG, bn. bR . talrijk, veel : om uwe menigvuldige zwakheden; een volk, menigvuldig als het stof
der aarde; overvloedig, dikwijls; ...VTJLDIGHEID, v. talrijkheid ; overvloed: ...VULDIGLIJK, bw.
MENIGWERF. Zie MENIGMAAL.
MENINGITIS, v. (gew.) hersenvliesontsteking;
meningitis cerebrospinalis, ontsteking en ettering
van het vlies van het verlengde ruggemerg, cene
besmettelijke ziekte meest met doodelijken afloop;
zij gaat gepaard met verstijving der nek- en rugspieren, vandaar ook (Hd.) Genickstarre en nek
geheeten.
-kramp
MENISCUS, m. maanglas, lens aan de cene zijde
bol en aan de andere zijde hol geslepen; halvemaan vormig lichaam.
1. MENIST, m. (-en.), doopsgezinde, aanhanger
eener christensekte, die den doop enkel aan vol
toedient, geen eed zweert en een afschuw-wasen
van den oorlog heeft, zoo geheeten naar een harer
leeraars Menno Simonsz, (1496-1561) die haar
oproer tegen de wereldsche overheid in 1537 stilde;
ook mennoniet en mennonist geheeten.
2. MENIST, bn. doopsgezind : ik ben menist,
behoor tot de meniste kerk.
MENISTENBLAUW, bn. -, o. hemelsblauw
(zekere kleur); ...BRUILOFT, v. (-en), (scherts.)
lediging van een beerput; ...KERK, v. (-en), kerk
der doopsgezinden; ...LEIUGENTJE, o. (-s), halve
waarheid, leugentje om bestwil ; ...STREEK, m.
(...streken), (fig.) list, looze streek; ...ZUSJE,
o. (-s), stemmig, ingetogen meisje of vrouw, (niet
altijd zonder schijnheiligheid) ; - menistenzusjes,
(plantk.) beschaduwde (liefst in de schaduw groeiende) steenbreek, gewoonlijk hoe- langer -hoe-liever
en ook porseleintjes, schildersverdriet en speculatie
geheeten (sax%fraga umbrosa).
MENIZOEN, o. Zie MELIZOEN.
MENJAN, (Ind.) benzoë.
MENNEGAT, o. (-en), (gew.) de open toegang
tot de landerijen, waardoor het hooi of graan
gem end wordt.
MENNEKES, m. mv. (gemeenz.) mannetjes:
daar heb ik mijn mennekes voor, dat doe ik zelf
niet; (Ind.) Europeesche soldaten : onze mennekes
op Atjeh.

MENNEKENSKRUID, o. memmekenskruid. Zie
aldaar.
MENNEN, (mende. heeft gemend), door middel
van een leidsel of een toom besturen : een paard,
een wagen mennen; toen het ongeluk gebeurde, mende
hij zelf en niett zijn koetsier; - (fig.) de volksmeening
leiden, in ongunstigen zin : deze volksleider ment
den grooten hoop naar zijn welgevallen; - (gew.)
het koren inzamelen, inoogsten, het hooi binnen
de boeren zijn aan het mennen; zand-breng:
mennen, met paard en wagen zand uit de duinen
halen; mest mennen, mest naar het land brengen;
(ook) het vischnet inhalen, het w ant met de gevangen visch in de schuit tillen; - (gew.) (fig.) een
overvloed van verschillende voorwerpen inkoopen,
verzamelen enz. MENNING, v. het mennen.
MENNER, m. (-s), die ment, bestuurt, leidt.
MENNEWEG, m. (-en), MENNE, v. ( -n), (gew.)
een weg op het land, waarlangs de menwagen
rijdt.
MENNONIET, ir. (-en). Zie MENIST.
MENSCH, m. (-en), een tot de klasse der zoogdieren behoorend schepsel, dat zich inz. door zijn
rede en zijne taal van andere dieren onderscheidt;
redelijk wezen; persoon : God schiep den mensch
naar zijn beeld; een jong, volwassen, oud mensch;
hij bekommert zich niet om het oordeel der menschen;
geen mensch, geen mensch ter wereld weet het, niemand;
- (spr.) alle menschen moeten leven, men moet
niet te veel willen hebben; - de mensch wrikt, maar
God beschikt; - men ziet er God noch goed mensch,
men ziet er niemand; - menschen wachten, bezoek,
gasten; - menschen zien, niet afgezonderd leven,
bezoeken ontvangen, gasten vragen; onder de menschen gaan, in betrekking gaan; - onder de menschen
komen, uitgaan, aan het gezellig verkeer deelnemen;
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-- een mensch is geen steen, (ook) geen stokvisch,
heeft gevoel; -- inz. in tegenstelling met het dier:
het edelste schepsel Gods, het hoogste wezen der
schepping : tracht een mensch te zijn; dat is beestachtig, zoo doet geen mensch; het dierlijke in den
mensch; -- (ook) met het oog op de onvolkomenheid, zwakheid enz. in tegenstelling met God of
ideaal : ik ben maar een mensch van vleesch en bloed
als iedereen; ik ben een mensch en niets menschelijks
is mij vreemd, hij kan natuurlijk dwalen; hij is ook
maar een mensch; — ik ben geen half mensch meer,
ik ben op van vermoeidheid, ik kan niet meer; —
geen mensch meer zijn, niets menschelijks meer
hebben, tengevolge van ziekte, overdaad enz.; —
(theol.) de oude mensch, de aangeboren natuur:
den ouden mensch afleggen, uitdoen, zijn zonden
afleggen, zich zedelijk beteren; de nieuwe mensch,
die door Gods genade is wedergeboren; de inwendige mensch, de geest; (scherts,) den inwendigen
mensch versterken, eten; — de zoon des menschen'
Christus; --o. in medelijdenden of minachtenden zin, vooral
van vrouwen : het arme mensch is doodziek; dat
slechte mensch is onze achting onwaardig. MENSCH JE, o. (-s).
MENSCHAAP, m. (...apen), de hoogst ontwikkelde groep van apen (anthropomorpha), waartoe
de gorilla, chimpansee, gibbon en orang-oetan
behooren.
MENSCHDOM, o. het menschelijk geslacht, alle
menschen ; het menschdom zwijgt en staat verwonderd, als de God der eere dondert; de geschiedenis
van het menschdom, de geschiedenis van de daden
en werken der menschen, van hunne ontwikkeling
tot stammen en volken.
MENSCHELIJK, bn. bw. van den mensch, tot
den mensch behoorend, den mensch eigen : menschelijk verstand; menschelijk gevoel; de menschelijke
gedaante; het menschelijk lichaam; — dwalen is menschelijk, is bij den mensch mogelijk; — niets menschelijks is hem vreemd; — naar menschelijke berekening,
voor zoover een mensch daarover kan oordeelen;
(Zuidn.) menschelijk opzicht, beweegreden waarom
men iets laat of verzuimt, niet uit overtuiging, maar
uit vrees voor hetgeen anderen ervan zullen zeggen:
't is maar uit menschelijk opzicht dat hij die aalmoes
gegeven heeft; — (fig.) niet streng, minzaam. voor
: de gevangenen werden menschelijk be--komend
handeld; — hij begint wat mnensehelijker te worden, wat
meer mensch, wat meer genietbaar in den omgang; -- indien de oude mevro? , w iets menschelijks
overkwam, wanneer zij ziek werd of stierf.
MENSCHELIJKERWIJZE, bw. op eene menschelijke manier : dat is menschelijkerwijze gesproken
onmogelijk.
MENSCHELIJKHEID, v. de natuur des menschen; eigenschappen van den mensch : Christus
heeft onze menschelijkheid aangenomen; — (fig.)
minzaamheid, mededeelzaamheid : iem. met menschelijkheid behandelen; --- mensehenplieht : aan
de stem der menschelijkheid gehoor geven.
MENSCHENAARD, m. de aard van menschen.
MENSCHENBEELD, o. (-en), beeld van een
mensch; ...BELAGER, m. (-s), lasteraar; ...BLOED,
o. bloed van een mensch : menschenbloed vergieten;
...DIEF, m. (...dieven), die menschen ontvoert;
...DOOD, m.; ...DOODEND, bu. den dood van
menschen veroorzakend; ...DOODER, m. (-s);
...DREK, m. uitwerpselen van een mensch;
...DROM, m. (-men), menigte menschen; ...ETEN,
o. voedsel voor menschen; ...ETER, m. (-s), ...EETSTER, v. (-s), die zich met menschenvleesch
voedt; ...GEDAANTE, v. (-n), figuur, beeld, eens
menschen; hij was een duivel in menschengedaante,
hij was een echte duivel, zoo boosaardig en wreed;
...GEHEUGEN, o. het geheugen, de herinnering
des menschen; ...GESLACHT, o. (-en), het menschdom; generatie van menschen : elk nieuw menschengeslacht heeft zijn eigen idealen; ... GESTALTE, v.
(-n); ...GEZICHT, o. (-en), gezicht van een mensch;
...GUNST, v. de gunst der menschen, de gunst
der menigte.
MENSCHENHAAI, m. (-en), (nat. hist.) de blauwe
haai (carcharias glaucus), wordt tot 4,5 M. lang en
valt menschen aan; ...HAAR, o. (...haren), haar
op het menschelijk lichaam; ...HAAT, m. afkeer
van de menschen; ...HAATSTER, v. (-s), ...HATER, m. (-s), die menschen haat, die den omgang
met menschen liefst mijdt; misanthroop; ...HAND,
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V. (- en), de hand eens menschen : hoe kan het met
mensehenhanden gemaakt worden ?; ...HART, o.
(-en), het hart eens menschen; ...HEUGENIS, v.
de heugenis, herinnering der menschen : sedert,.
bij rnenschenheugenis; ...HOOFD, o. (-en), hoofd
van een mensch: eene gedachte die nog nooit in eenig mensehenhoofd was opgekomen; ...HULP, v. hulp
van menschen.
MENSCHENKENNER, m. (-s), die door de erva-ring de menschen kent; ...KENNIS, v. duidelijk
inzicht in het karakter der menschen : veel menschenkennis hebben, ze dadelijk doorzien; zijn menschenkennis liet hem in den steek, hij had zich in dien
persoon vergist; ...KIND, o. ( -eren, -ers), mensch;
(gemeenz.) gij zijt toch een raar menschenkind,
een vreemd mensch; (als uitroep van verwondering)
wel menschenkinderen, wat heb ik gehoord!;
...K.RACHT, v. kracht van een mensch : met
meer dan menschenkracht, met bovenmenschelijke:
inspanning; ...LEEFTIJD, o. de duur van een
mensehenleven : er is een menschenleeftijd mee•
gemoeid; ...LEVEN, o. (-s), het leven van den
mensch : bij dien brand zijn twee menschenlevens te
betreuren; een uur van liefde is een menschenleven
waard; — het menschelijk bestaan; ...LIEFDE,
...MIN, v. liefde tot de menschen, liefde tot den.
naaste; philanthropie; ...LOF, m. de lof der menschen : ongevoelig voor menschenlof; ... LUCHT, v.
onaangename onfrissche lucht op eene plaats waar
veel menschen bijeenzijn en men niet genoeg ventileert; ...MASSA, v. (-'s), drom van menschen;
...MINNAAR, m. (-s), die het geluk zijns naasten
tracht te bevorderen; philanthroop; ...MOORD,
m. het vermoorden van een mensch; ...MOORDENAAR, m. (-s), ...MOORDER, m. (-s), die
menschen doodt;, ...OFFER, o. (-s), offer dat uit menschen bestaat; ...PAAR, o. (...paren), een bijeen hoorend tweetal menschen, man en vrouw; het
eerste menschenpaar, Adam en Eva; ...PLICHT, m.
(-en), menschelijke plicht.
MENSCHENRAS, o. ( -sen), groote groep van
menschen, die zich door bijzondere karakteristieke
kenmerken (betreffende schedelvorm, huidkleur
en haargroei) van andere groepen onderscheidt;
...RECHT, o. (-en), recht waarop elk mensch
aanspraak heeft; ...ROOF, m. het stelen, ontvoeren
van menschen; ...SCHEDEL, m. (-s), schedel van
een mensch; ...SCHUW, bu. ( -er, -st), het bijzijn,
den omgang der menschen ontvliedende; ...SCHUW
vrees voor de menschen (ook als gevolg-HEID,v.
van ziekte); ...STEM, v. (-men), menschelijke
stem, stemgeluid van menschen: er was een druk
geroezemoes van mensehenstemmen; ... VERSTAND,
o. menschelijk verstand, gezond verstand, rede:
daar kan men met menschenverstand niet bij;
...STROOM, m. (-en), groote menigte menschen
die zich in ééne richting bewegen : den menschenstroom volgen; ...VLEESCH, o. vleesch van het
menschelijk lichaam; (fig.) handelaar in menschenvleesch, werver, ronselaar, koppelaar; (ook) slavenhandelaar; ijs kost menschenvleisch, als er ijs is
komen er drenkelingen; ...VLOO, v. (-ien), zeker
vleugelloos insect, dat zich met het bloed van
menschen voedt, gewoonlijk bloot vloo geheeten
(pulex irritans); ...VREES, v. vrees voor menschen; ...VRIEND, m. (-en), iem. die gaarne het
geluk zijner medemenschen bevordert, philanthroop; ...WAARDE, v. de zedelijke waarde van
den mensch; ...WERELD, v. de aarde; de menschen; ...WERK, o. menschelijk werk : alle menschenwerk is onvolmaakt; ...WIJSHEID, v. wijsheid
der menschen, inz. met het oog op hare onvolkomenheid.
MENSCHHEID, v. het wezen van den mensch,
het mensch zijn : de menschheid van Christus; —
de menschen van den kant der menschelijke natuur
beschouwd : geschiedenis der menschheid, geschiedenis van de ontwikkeling der menschelijke natuur,
geschiedenis der beschaving en geestesontwikkeling;
— het menschdom, de gezamenlijke menschen: tot
heil der menschheid.
MENSCHKUNDE, v. kennis van den mensch,
kennis der menschen of van het menschelijk hart;
...KUNDIG, bu. bw . ( -er, -st), blijk gevend van
menschkunde, menschenkennis bezittende : cene
menschkundige opmerking maken; ... LIE V E N D ,
bu. bw. ( -er, -st), menschenliefde bezittend, liefderijk, minzaam; philanthropisch; ...LIEVENDHEID, v. zucht om menschen te helpen; ...PAARD,
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o. (fab.) Centaurus : monster : half mensch half 1 naam eener planeet, die het dichtst bij de zon staat,
paard; ...STIER, m. (fab.) Minotaurus : fabelachtig
(aangewezen door het teeken ^).
monster, half mensch half stier, in het labyrint op
MEREL, V. (-s), zwarte lijster of gieteling (turdus
Creta, dat door Theseus met behulp van Ariadne
merula).
gedood werd; ...VORMIG, bn. eene menschelijke
MERELAAR, MEERLAAR, m. (-s), (gew.)
gedaante hebbende; ...WAARDIG, bn. ( -er, -st),
merel.
overeenkomstig de waarde van den mensch, den
MEREN, (meerde, heeft gemeerd), (een schip)
mensch toekomend : een menschwaardig bestaan;
voor en achter vastleggen in de haven aan palen,
...WORDING, v. (godg.) incarnatie; inz. de menschdukdalven of ringen.
wording van Gods Zoon, de leer, dat Christus de
MERG, o. zachte en vette zelfstandigheid in de
menschelijke natuur (d. i. ziel en lichaam) heeft
beenderen van menschen en dieren; (fig.) hij heeft
aangenomen.
merg
in de pijpen, is zeer sterk; die kou dringt door
MENSTER, v. (-s), zij, die ment.
merg en been, het is doordringend koud; die kreet
MENSTRUAAL, bn. op de menstruatie betrek
drong je door merg en been, was hartverscheurend; —
hebbende : menstruaal bloed, bij de menstruatie-king
de vrijheidsliefde zit den Hollander in merg en been;
afgescheiden.
—
(p]antk.) eene sponsachtige zelfstandigheid, die
MENSTRUATIE, v. maandstonden, regels, maan
in de eerste houtlaag van een boom besloten is;
zuivering bij vrouwen en enkele vrouwe--delijksch
het
vleesch van sommige vruchten; - (fig.) kracht,
lijke zoogdieren : periodieke afscheiding van bloed
sterkte; jeugd; geest (van iets), het beste, het edelste,
door het baarmoederslijmvlies.
de pit.
MENSTRUEEREN, (menstrueerde, heeft gemenMERGACHTIG, bn. als merg; (fig.) krachtig.
strueerd), de menstruatie hebben.
MERGBEEN, o. (-deren), ...PIJP, v. (-en), been,
MENSTRUUM, o. (scheik.) vloeibaar oplossingswaar merg in zit.
middel.
MERGEL, MERGELAARDE, v. (delfst.) vetMENSURAALGEZANG, o. gezang waarbij op de
tige aarde, een mengsel van klei en koolzure kalk,
lengte der noten gelet wordt; ...MUZIEK., v. waarbij
dat aan den bodem zijne vruchtbaarheid schenkt.
de betrekkelijke lengte der noten aangegeven is;
MERGELACHTIG, bn. ( -er, -st), als mergel,
...NOTEN, v. mv. onze tegenwoordige muziek met mergel overeenkomende.
noten.
MERGELBLOK, o. (-ken), een blok mergelsteen.
MENSURABILITEIT, v. meetbaarheid.
MERGELEN, (mergelde, heeft gemergeld), met
MENSUUR, v. (muz.) de verhouding der tonen
LP ergel bemesten; - (Zuidn.) eene gracht mergelen,
onderling; ook de bepaalde wijdte der orgelpijpen,
slijk er uit baggeren.
de lengte der snaren enz.; (bij het schermen) de
MERGELGRAVER, m. (-s), arbeider die mergel
afstand waarop de tegenstanders van elkaar gegraaft ; ...GROEVE, v. ( -n), groeve waaruit mergel
plaatst zijn.
of mergelsteen gehaald wordt; ... GROND, m. grond
MENT, v. (plantk.). Zie MUNT.
die mergel bevat; ...KALK, v. kalkmergel; ...KLEI,
MENTAAL, bn. in den geest, in de gedachte.
v. kleimergel; ...KUIL, m. (-en), ...PUT, m. (-ten),
MENTENEEREN, MENTINEEREN, Zie MAINput waarin de mergel bewaard wordt; ...STEEN,
TENEEREN.
m. (-en), (v. als stofnaam) lichtgele, zachte steenMENTHE, v. (Zuidn.) zekere soort van likeur met
soort, voornamelijk uit koolzure kalk bestaande.
pepermuntsmaak.
MERGLEPEL, m. (-s), een lepel om het merg uit
MENTHOL, v. hoofdbestanddeel van pepermuntde pijpbeenderen te halen; ...PIJP, v. (-en), mergolie.
been;
...STRAAL, m. (...stralen), (timm.) op de
MENTIE, v. melding, gewag, vermelding : mentie
dwarsdoorsnede van hout, stralen die uit het merg
maken van iets.
van het hout naar den omtrek loopen; ...VLIES,
MENTIONNEEREN, (mentionneerde, heeft geo. (. . .vliezen), vlies dat het merg in het been ommentionneerd), vermelden, melding maken van,
geeft; ...WEEFSEL, o. (-s).
gewagen, aanvoeren.
MERIDIAAN, m. (...dianen), verticaalcirkel
MENTOR, m. (-s), (fig.) leidsman, raadsman,
voor eene bepaalde plaats, groote cirkel die door de
gids.
beide polen gaat, ook middaglijn en lengtecirkel
MENU, o. (-'s), spijslijst, opgave, lijst van de
geheeten; de eerste meridiaan, vanwaar de aardrijksgerechten van een maaltijd.
kundige lengte bepaald wordt; koperen meridiaan,
MENUET, v. (-ten), oorspronkelijke Fransche
ring van koper waarin eene globe hangt en ronddans van langzame, afgemeten statige, bewegingen
draait; magnetische meridiaan, groote cirkel die
in 3 / 4 maat; (muz.) muziekstuk ter begeleiding van
door de magnetische polen heenloopt.
dien dans.
MERIDIAANCIRKEL, m. (-s), uurcirkel; ...KIJMENWAGEN, m. (-s), wagen, waarmede men
KER,
m. (-s), astronomisch instrument, om de
ment, inz. den oogst (koren) binnenhaalt.
rechte klimming en de declinatie van een hemelMEP, m. (-pen), slag, klap : iem. een mep in 't
lichaam
te bepalen.
gezicht geven; hij heeft meppen (slaag) gehad.
MERIDIAANSHOOGTE, v. ( -n), hoogte van een
MEPHISTO, m. (-'s), duivel, verleider.
punt (eene ster b. v.) in den meridiaan boven den
MEPHITISCH, bn. stinkend, verpestend.
horizon.
MEPPEN, (mepte, heeft gemept), onverwachts
MERIDIONAAL, bn. zuidelijk.
een klap geven, slaan; — (gew.) ze meppen hem
MERINOGAREN, o. (-s), garen dat uit korte wol
goed, ze slaan veel sterken drank naar binnen.
is
vervaardigd, in tegenstelling met luster- of
MEPPER, m. (-s), MEPSTER, v. (-s), die mept.
glansgaren.
MÉPRISE, v. (-s), vergissing, misvatting, dwaling.
1. MERINOS, m. mv. Spaansche schapen met
MERCANTIEL, MERCANTIEEL, bn. den handel
zeer fijne wol.
betreffende; het mercantiele stelsel, staathuishoud2. MERINOS, o. licht gekeperde stof uit de kam
kundig stelsel der 17de en 18de eeuw dat uitgaat
vervaardigd. MERINOSSEN, bn.-woldermins
van de meening dat de rijkdom van een volk moet
van
merinos.
worden afgemeten naar zijn voorraad baar geld,
MERINOWOL, v. wol van de merinos.
goud of zilver, waarom men den invoer bemoeilijkte
1. MERK, v. (plantk.), (gew.) witte merk, gemeene
en den uitvoer bevorderde.
boerenkers; gele merk, krodde, herik.
MERCENAIR, bn. bereid voor loon te dienen,
2. MERK, o. (-en), herkenningsteeken op eenig
veil; — m. (-s), loondienaar, huurling.
voorwerp, onderscheidingsteeken, stempel: geborMERCI, dank je.
duurd merk op een zakdoek; ergens een merk opzetten;
MERCURIAAL, v. (veroud.), (plantk.) bingelfabrieksmerk; postmerk; (fig.) soort (van wijn,
kruid. Mercurius, zoo luidt het mythologisch ver
sigaren enz.) mijne sigaren bevielen mij niet meer,
heeft er de geneeskracht van ontdekt. Van--hal,
ik heb eens een ander merk opgedaan; - (gemeenz.)
daar de vroegere naam (mercurialis, mercurialis
hij is een geschikt merk, een geschikt persoon; —
herba).
(iron.) een fijn merk, een fijn lid, een mooie jongen;
MERCURIALE, v. marktbericht.
—
kaartje, lootje, bewijs (van toegang enz.); —
MERCURIALIËN, MERCURIAALMIDDELEN,
rits (op een vat); — (zeew.) teeken op den steven,
o. mv. (gen.) kwikmiddelen; geneesmiddelen met
van
afstand tot afstand geplaatst, om den diepgang
kwik samengesteld.
aan te duiden; — keur (op edele metalen); - (zeew.)
MERCURIUS, m. (myth.) god des koophandels,
en bode der goden; hij is een vliegende Mercurius, j schuim, door de zee op het strand gelaten. MERKJE, o. (-s).
hij loopt altijd zeer snel; -- (scheik.) kwikzilver; —
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MERKBAAR, bn. (-der, -st), te bermerken, te
bespeuren : dat heeft een merkbaren invloed; hij

is merkbaar kalmer geworden; het verschil is ter-

nauwernood merkbaar. MERKBAARHEID, v.
MERKCIJFER, o. (-s), een cijfer dat als merk
dient; een cijfer om de stukken van een rechtsgeding,
boedellijst enz. in orde te schikken; ...DOEK, m.
(-en), merklap.
MERKEL, m. (-s), (zeew.) hoepels tot het drogen
van een zeil; zekere vierkante ijzeren staven, waarop
de roosters, die tot dekking van den kuil dienen
rusten; houten steunsels der luiken, ook scheer stokken geheeten.
MERKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), kennelijk, kenbaar, blijkbaar; — aanmerkelijk, aanzienlijk:
een merkelijk verlies; de zieke is merkelijk in beterschap toegenomen.
1. MERKEN, (merkte, heeft gemerkt), met een
merk teekenen : de boomen merken, die gerooid
moeten worden; schapen merken, een klein knipje
van bijzonderen vorm in het oor geven; letters
en cijfers enz. met katoen op linnengoed enz. zetten (zeker vrouwelijk handwerk). MERKING, v.
(-en), het merken.
2. MERKEN, (merkte, heeft gemerkt), bemerken,
bespeuren, waarnemen, gewaarworden : hij heeft
er nog niets van gemerkt; merkt gij nog iets ?; ik hield
mij of ik niets merkte; — letten op, acht geven op:
zich niets laten merken, het doen voorkomen alsof
men iets niet ziet of weet.
MERKER, m. (-s), die een merk zet (inz. bij het
biljartspel, markeur); die goederen (inz. katoenen
stoffen) merkt; . (zeew.) zeker stuk hout.
MERKGAREN, o. garen om linnengoed te merken; (zeew.) (in touwwerk der marine) kabelgaren
van eene andere kleur dan dat waaruit het touwwerk
is samengesteld.
MERKIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig, waarmede
men merkt; ...INKT, m. inkt die gebruikt wordt
om linnengoed te merken; ...KATOEN, o. katoen,
waarmede men linnengoed enz. merkt; ...LAP,
m. (-pen), teekenlap, model (voorbeeld, waarnaar
de meisjes het merken leeren); (ook) lap waarop
de kinderen zich in het merken oefenen; ...LAT,
v. (-ten), liniaal der kleermakers en naaisters;
...LETTER, v. (-s), letter, op eenige stof gemaakt;
(boekdr.) teeken onder aan de eerste (en tweede)
bladzijde van een vel; ...LIJN, v. (-en), kabelmerk; ...NAALD, v. (-en), naald waarmede kleedingstukken enz. worden gemerkt; ...PAAL, m.
(...palen), scheidspaal; ...REGEL, m. (-s, -en),
grondregel; ...STEEN, m. (-en), grenssteen.
MERKSTER, v. (-s), die merkletters op kleedingstukken enz. zet.
MERKSTOK, m. (-ken), bakenstok; ...TANG,
v. (-en), tang om vee te merken; ...TEEKEN, o.
(-en), ken-, onderscheidingsteeken; naam voor den
-verkorten titel van een boek op de eerste bladzijde
van ieder vel.
MERKTEEKENEN, (merkteekende, heeft gemerkteekend), met merken teekenen.
MERKWAARDIG, bn. bw. ( -er, -st, meer -,
meest -), belangrijk, opmerkelijk, door zijne hoedanigheden onzen geest treffende of verdienende
te treffen : een merkwaardig verschijnsel; eene merkwaardige persoonlijkheid; het kameleon is een merk
dier. MERKWAARDIGHEID, v. (...he--wardig
den), het opmerkelijke, merkwaardige zaak : de
merkwaardigheden eener stad : gedenkteekenen, bij zondere gebouwen enz.; — iets opmerkelijks, belangrijk nieuws : hij deelde het ons als eene merk
-wardighe
mee.
MERKZIJDE, v. zijde om er mede te merken.
MERLIJN, m. (-en), (nat. hist.) dwerg- of steen
-valk.
MERLOEN, v. (-en), ledige ruimte tusschen twee
schietgaten eener borstwering.
MERRIE, v. (-s, ...riën), wijfje van het paard.
MERRIEACHTIG, bn. (Z. A.) (plat) loopsch,
tot paren geneigd, inz. van gekleurde meisjes
gezegd.
MERRIEPAARD, o. (-en), merrie; ...VEULEN,
o. (-s), jonge merrie.
MERT, (gew.) mert aan iets hebben, er maling aan
hebben.
MERVEILLEUS, bn. bw. (...zer, -t), wonderbaar, wonderbaarlijk.
MES, o. ( -sen), scherp werktuig om te snijden,
gewoonlijk van staal of ijzer, soms van been : de
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punt, de rug, het scherp, het hecht van een mes; een
scherp, bot mes; een mes slijpen; zij trekken hunne
messen, om met elkaar te vechten; — gauw met het
mes werken, het gauw trekken, bij twisten; — (fig.)
er het mes inzetten, de zaak flink aanpakken, doortasten; — (fig.) nieuwe messen snijden scherp, aan
een nieuwen maatregel wordt alleen in den beginne
de hand gehouden; (ook) een pas benoemde let
uiterst op zijn plicht; — onder het mes zitten, geschoren worden, (fig.) een examen of onderzoek
ondergaan; — (fig.) met het mes in den buik zitten,
in groote verlegenheid, in angst verkeeren; — (fig.)
er is wat voor het mes, er is iets te eten, (ook) er is
heel veel werk af te doen; — (fig.) zijn mes snijdt
aan twee zijden of kanten, hij wint, verdient van twee
zijden geld; — (fig.) iem. het mes op de keel zetten,
dwingen tot eene keus (door bedreiging enz.); —
(gemeenz., scherts.) hij spreekt, alsof hij een mes
in den zak had, hij spreekt stout; —
het scherp geslepen staal, waarom de balans zich
beweegt; — ijzeren of houten scheen in de rollen
van zekere werktuigen, b. v. in de rol van den
hollander; --- dergelijke meswijze aangescherpte
scheen in zekere weeftoestellen, die bij de vervaardiging van patronen dient om de platine te grijpen
en op te heffen; — (vissch.) een scherp ijzer beneden
aan een oesterkor, dat onder het visschee langs
den grond gaat" en alles wat er voorkomt van
den bodem losmaakt zoodat het in het net komt; —
(timm.erm., scheepsb.) messing : twee planken met
ploeg en mes in elkaar zetten. MESJE, o. (-s), klein
mes; (spr.) (veroud.) op zijn mesje spreken, trotsch
spreken.
MESALLIANCE, v. (-s), ongelijk huwelijk, huwelijk beneden iemands stand.
MESALLIEEREN, (ZICH), beneden zijn stand
huwen.
1. MESHEFT, ...HECHT, o. (-en). Zie MESSEN
-HEFT.
2. MESHEFT, v. (-en), (nat. bist.) zekere familie
van schelpdieren, waartoe de messcheede, de
zwaardscheede, de ,tafelmesheft enz. behooren (solen).
MESIGIT, MISSIGIT, v. (-s), (Ind.) Mohamme6
daansch bedehuis.
MESKANT, bn. bw. met scherpe kanten : mes kant bezaagd hout; meskant behouwen.
MESMERISME, o. leer en toepassing van het
dierlijk magnetisme op de geneeskunde (naar Dr.
F. A. Mesmer (1734-1815) zoo geheeten, die er
het eerst een boek over schreef).
MESQUINERIE, v. (...rieën), vrekkigheid, bekrompenheid, kleingeestigheid.
MESSAGERIE, v. dienst tot het vervoer van
reizigers en goederen; messageries maritimes, naam
van de grootste stoomvaartmaatschappij in Frank4
rijk.
MESSCHEEDE, v. (-n), zeker schelpdier.
MESSEKOKER, MESSENKOKER, m . (-s),
koker voor één of meer messen.
MESSELEMMET, o. (-en), ...LEMMER, o. (-s),
het lemmet van een mes.
MESSEN, (meste, heeft gemest), (timm.) een mes
maken aan eene plank.
MESSENAANZETTER, m. (-s), metalen voor
om tafelmessen aan te zetten; ...BAK, m.-werp
(-ken), bak waarin de messen worden bewaard;
...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar men messen
maakt; ...HANDEL, m. handel in messen; ...HEFT,
...HECHT, o. (-en), hecht, steel van een mes;
...KRAAM, V. (...kramen), kraam (op kermissen)
waar messen, scharen enz. te koop zijn; ...LADE,
v. (-n), lade voor messen; ...LEGGER, m. (-s),
klein voorwerp van glas, nikkel of zilver om het
mes op tafel op te laten steunen, ten einde het
tafellaken niet vuil te maken; ...MAKER, m. (-s),
die messen maakt; ...MAKERIJ, v. (-en), plaats
waar messen gemaakt worden; ...MANDJE, o.
(-s), mandje waarin de messen worden weggelegd;
...PLANK, v. (-en), plank om messen op te slijpen;
...SLIJPER, m. (-s), die messen slijpt; werktuig
om messen te slijpen; ...TASCH, v. (. . .tasschen),
(der barbiers); ...WINKEL, m. (-s), winkel waar
men messen enz. verkoopt.
MESSESCHEEDE, v. (-n), koker, foedraal voor
een mes.
MESSIAANSCH, bn. op den Messias betrekking
hebbende : Messiaansche profetieën, verwachtingen.
MESSIADE, v. beroemd heldendicht van K1opstock (waarvan Christus de held is).
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MESSIAS, m. gezalfde, Hebreeuwsche naam
voor het Grieksche Christus : de Heiland, de
Verlosser.
MESSIASMIS, v. ( -sen), (R. -K.) plechtige gezongen vroegmis, ter gedachtenis aan de Blijde
Boodschap aan Maria, op Quatertemper Woensdag,
in den advent.
1. MESSING, o. geelkoper.
2. MESSING, v. (-en), (timm.) lijstvormige voorsprong op den kant eener plank, die juist sluit in
de groef eener andere plank, ook veer en mes geheeten : houtverbinding met messing en groef;
(scheepsb.) de schuin behakte voorkant van het
roer.
3. MESSING, m. (gew.) mest, bemesting, mesthoop.
MESSINGBEITEL, m. (-s), in eene ploegschaaf,
om messingen te schaven.
MESSINGBLIK, o. dun uitgeslagen messing;
... DRAAD, m. (... draden), [o. als stofn.] draad
van messing.
MESSINGPLOEG, v. (-en), (timm.) zekere schaaf
om de messing of veer aan eene plank te schaven;
ook MESSINGSCHAAF, v.
MESSNAVELS, m. mv. (nat. hist.) eene soort
van vogels; ...STEEK, m. (...steken), steek met
een mes.
MEST, MIST, m. [(-en), in de beteekenis van
mestsoorten] uitwerpselen van menschen en van
sommige dieren; (jag.) mest van rood wild, van
wolven, vossen, hazen enz.; - inz. de uitwerpselen
van sommige dieren met stroo vermengd, dienende
om het land te bemesten, stalmest : koe -, paarden mest; den mest over het land kruien; - mest inrijden,
met den ploeg in den akker rijden; - lange mest,
stroo dat tot paardenleger heeft gediend, in tegenst.
met korte mest, paardendrek; - ruige mest, met
stroo vermengd; vloeibare mest; - bij uitbreiding
elke zelfstandigheid die dient om den grond vet
of vruchtbaar te maken, bemestingsmiddel: als
mest dienen ook kalk, mergel, asch, roet enz.: kunstmest.
MESTAARDE, v. aarde die dient tot bemesting;
...BAK, m. (-ken), bak voor mest; ...BED, o.
(-den), een bed in een tuin dat kterk gemest is;
...BEER, m. (-en), (fig.) dik, vet, zwaarlijvigmensch;
...BEEST; ...DIER, o. (-en), dier dat gemest wordt;
...BELT, v. mesthoop.
MESTEN, (mestte, heeft gemest), vet maken, vet
doen worden (het vee); zich mesten, zich te goed
doen aan eten en drinken; - (w. g.) drek van zich
geven; -- mest wegvoeren, van mest ontdoen: vandaag moet de stal gemest worden; - bemesten, den
grond vruchtbaar maken : een boer die zijn land
goed mest is altijd de baas. MESTING, v. (-en),
het mesten; mestvoer : handel in mesting.
MESTER, m. (-s), die mest.
MESTGAFFEL, v. (-s), mestvork; ...GIER, v.
aal, aalt; ...GREEP, v. (...grepen), meertandige
mestvork; ...HAAK, m. (...haken), haak, waarmede de mest van den wagen wordt getrokken;
...HOEN, o. (-ders), hoen, dat gemest wordt;
...HOK, o. (-ken), hok voor mest; (ook) een hok,
waarin dieren vetgemest worden; ...HOOP, m.
(-en), opeengestapelde hoeveelheid mest, drek.
MESTIES, m. en v. (...tiezen), afstammeling van
een blanke en eene Indiaansche (Amerikaansche),
of van een Indiaan en eene blanke.
MESTINGBROOD, o. (-en), een broodje, met
kanen gebakken, tot vogelmesting.
MESTKALF, o. (...kalvers, ...kalveren), kalf dat
gemest wordt; ...KAR, v. ( -ren), vuilniskar; (spr.)
men wordt wel door eene mestkar maar niet door
een rijtuig overreden, welopgevoede menschen beleedigen niet; ...KEVER, m. (-s), een doorgaans
donker gekleurde, bladsprietige kever, die in
mest leeft (geotrupes stercorarius); ...KOE, v. (-ien),
koe die gemest wordt; ...KOOI, v. (-en), kooi,
waarin vogelen gemest worden; ...KOT, o. (-ten),
meststal; ...KUIL, m. (-en), kuil waarin mest
wordt bewaard; ...OS, m. ( -sen), os die gemest
wordt; ...PLANT, v. (-en), plant die in mest, op
mesthoopen groeit; ...POEL, m. (-en), mestkuil;
...PUT, m. (-ten), mestkuil, mesthoop.
MESTRAPER, m. (-s), (Zuidn.) vuilnisman;
...SCHUIT, v: (-en), schuit waarin mest vervoerd
wordt; ...SOORT, v. (-en); ...SPECIE, v. (-s),
meststof; ...SPREIDER, m. (-s), werktuig om
mest over het land te spreiden; ...STAAL, m.
(...stalen), groote hoop mest buiten op het land;

METAALADER.

... STAL, m. ( -len), stal waarin men beesten mest;
...STOF, v. (-fen), elke stof die tot bemesting
dient; ...TOR, v. ( -ren), eene soort van mestkever
die zich vooral met paardenmest voedt; ...VAALT,
v. (-en), overdekte of onoverdekte plaats tot
berging van mest; ...VARKEN, o. (-s), varken
dat men mest; (fig.) gulzigaard, lekkerbek; ...VEE,
o. vee dat gemest wordt; ...VOEDER, ...VOER, o.
voer dat gebruikt wordt om dieren te niesten;
...VOGEL, m. (-s), vogel die gemest wordt;
...VORK, v. (-en), vork om den mest te verplaatsen; ...WAGEN, m. (-s), wagen waarmee men
mest rijdt; vuilniskar.
MESURABEL, bn. meetbaar.
MESURES, v. mv. maatregelen, voorzorgen.
MESVIERKANT, bn. bw. Zie MESKANT.
1. MET, vz. ter aanduiding eener vereeniging of
begeleiding, in gezelschap van : mag ik met u meegaan I; kom met mij; met elkander eten, reizen; hij is met de kas op den loop gegaan, de kas bij
zich hebbende; = tot en met vers 6, vers 6 er bij
ingesloten; - ter aanduiding van deelneming
of overeenstemming : zich met anderen verblijden;
ik heb diep medelijden met hem; met elkander overeenstemmen; hij is met zijn neef van gelijken leeftijd; - hij drinkt wijn met water, vermengd met
water; het is gemakkelijk het een met het ander
te verwisselen; ter uitdrukking eener wederkeerige handeling;
met iem. spreken, spelen, twisten, vechten; met iem.
een verdrag aangaan, vrede sluiten; met iem. in
connectie staan; verkeering hebben, met een meisje;
het met iem. houden; in het bezit van : een meisje met blauwe oogen;
een man met een houten been; een jongen met goede
vermogens; een broodje met ham; - vergezeld van,
gepaard met, ter aanduiding eener begeleidende
omstandigheid, van de wijze waarop iets geschiedt:
met vlijt werken; met smarten baren; ik zal hem
met open armen ontvangen; ik wil het met pleizier
doen; iets met winst, met verlies verkoopen; met
permissie gesproken; met geweld doordringen; iem.
met vrede laten; met opzet iets doen; - met toestem ming van zijn vader; - door middel van, ter aan
werktuig, het middel waarmee-duingvahet
iets geschiedt : met de hand gemaakt; dat is met de
pen geteekend; met de el meten; iem. met papieren
geld betalen; met Gods hulp; zich met roem overladen;
met verlof zijn; - ter uitdrukking eener gelijktijdigheid : met het aanbreken van den dag is de wind
gaan liggen; met klokslag van twaalven ben ik bij u;
hij is met de jaren toch wijzer geworden; - ten
opzichte van, met betrekking tot : ik ben er zeer
tevreden mee; het gaat met den zieke iets vooruit;
met iets klaar komen; iem. met iets belasten; --bw. tegelijk, op hetzelfde oogenblik, juist : met
kwam hij toen de deur in; met rukt hij het zwaard
uit en steekt hem dood.
2. MET, o. gehakt vleesch, inz. gehakt van versch
varkensvleesch.
3. MET, v. (-ten), landmaat in Zeeland.
4. MET, v. (-ten), METTE, v. ( -n), (gew.) geit.
META, bw. half; meta conto, halve rekening.
METAAL, o. (...talen), eene klasse van elementen, in 't algemeen gekenmerkt door eigenaardigen
glans, ondoorzichtigheid en het vermogen om
warmte en electriciteit te geleiden : edele metalen,
die niet roesten : goud, zilver, platina; onedele
metalen, die wel roesten : koper, tin, ijzer, lood enz.:
zware metalen, welke vijf tot ruim twintig malen
zwaarder zijn dan water ; lichte metalen, welke
lichter of slechts weinig zwaarder zijn dan water;
- metalen geld, muntspecie; - (fig.) de heldere
klank der stem.
METAALAARDE, v. iridium (in het ruwe
platina).
METAALACHTIG, bn. als metaal, op metaal
gelijkende ; metaalachtige delfstoffen, eene der vier
soorten, waarin gewoonlijk de delfstoffen verdeeld
worden.
METAALADER, v. (-en, -s), ader, gang in de
mijnen, die metaal bevat; ...ASCII, v. zinkoxyde;
...ATLAS, o. metaalmoor, zie aldaar; ...BAROMETER, m. (-s), aneroïde barometer; ...BEWERKER, m. (-s); ...BOORSEL, o. boorspanen, afval
bij het metaalboren; ...DEEG, o. gemalen brons,
dat men als vernis gebruikt; ...DEKKING, v.
voorraad munt ter inwisseling van bankbiljetten
of ander geldswaardig papier; ...DOEK, o. weef-
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sei van fijn metaaldraad; ...DRAAD, m. (...draden),
(o. gmv. als stofn.) draad van metaal; ... GAAS,
o. gaas van fijn metaaldraad vervaardigd; ...GIETER, m. (-s), die metaal giet; ...GIETERIJ, v.
gmv. het metaalgieten; — (mv. -en), plaats waar
men metaal giet; ...GLANS, m. de glans van
metaal; ...GLAS, o.
METAALINDUSTRIE, v. waarbij metaal als
grondstof wordt gebruikt; ...KEVER, m. (-s),
met metaalglans schitterende kever ; ...KLANK,
m. eigenaardig heldere klank van metaal; ...LEGEERING, v. legeering met metaal; ...LIJM, v.
om metalen te lijmen; ...LOUTERING, v. het
zuiveren van metalen; ...MASSA, v. (-'s); ...MOOR,
o. blik waaraan men met verdund salpeter en chloorwaterstofzuur een gevlamd of gemarmerd aanzien
geeft; ...PLAAT, v. (...platen); ...PLAVEISEL,
o. plaveisel dat hoofdzakelijk bestaat uit gruis
van hoogovenslakken; ...SCHAAR, v. (...scharen),
schaar om metaal te knippen; ...SCHEIDER, m.
(-s), louteraar, affineur; ...SCHUIM, o. bij het
smelten van metalen; ...SLAK, v. (-ken), slak
die zich bij het smelten van metalen vormt;
...THERMOMETER, m. (-s), een thermometer
waarvan de samenstelling gegrond is op den ongelijken graad van uitzetting der metalen; ...VERF,
V. (...verven), verf uit een metaal bereid, zooals
zinkwit; ...WAREN, mv. verschillende metalen
voorwerpen; ...WARENFABRIEK, v. (-en);
... ZAAG, v. (... zagen), dun stalen zaagblaadje
met zeer fijne doch niet scherpe tanden.
METABOLISCH, bn. metabolische insecten, die
eene volkomen gedaantewisseling ondergaan.
METACENTRUM, o. zwaaipunt van een schip.
METACHRONISME, o. fout in de tijdrekening,
door eene gebeurtenis in een te laten tijd te plaatsen, waarin zij niet kon plaats hebben.
METAGENESIS, v. (nat. hist.) geslachtsverwisseling.
METALEN, bn. van metaal vervaardigd, uit
metaal samengesteld : metalen schijven; het metalen
kruis.
METALEPSIS, v. zekere redekundige figuur:
eene verwisseling van het voorafgaande met het
volgende, van de oorzaak met het uitwerksel, bijv.
graf in plaats van dood.
METALLIEK, METALLISCH, bn. metaalachtig.
metaal of erts bevattende; van metaal: metallieke
koppeling; metallieke slang, buigzame metalen
buis.
METALLIEKEN, v. mv. zekere Oostenrijksche
effecten, waarvan de rente in specie wordt uitbetaald.
METALLIFODINEN, v. mv. ertsgroeven, metaalmijnen.
METALLINE, o. pakkingstof, zeker zacht metaalmengsel dat het voortdurend smeren met olie of
vet onnoodig maakt.
METALLISATIE, v. metaalvorming, het ontstaan der ertsen.
METALLISEEREN, (metalliseerde, heeft gemetalliseerd), tot metaal maken; metalen zuiveren;
hout metalliseeren, zoo duurzaam maken als metaal.
METALLOCHEMIE, v. scheikunde der metalen;
...CHROMIE, v. kunst om langs den galvanischen
weg metalen te kleuren; ...GRAPHIE, v. beschrijving der metalen; bewerking waardoor iedere teekening met eene naald in het een - of ander metaal
ontworpen in minder dan eene minuut tot een relief
wordt vervormd.
METALLOÏDEN, o. mv. elementen welke geen
metalen zijn : zuurstof, waterstof, stikstof, koolstof,
zwavel enz.
METALLURGIE, v. scheikunde der ertsen; bergwerkkunde; kennis en bewerking der ertsen.
METAMERISCH, bn. (scheik.) metamerisehe ver
verbindingen, die, wat de grondstoffen-bindge,
enz. betreft, volkomen gelijk zijn, maar toch ver
eigenschappen bezitten. •
-schilend
METAMORPHISME, o. de veranderingen, die
rotsen en delfstoffen na hare vorming hebben
ondergaan.
METAMORPHOSE, v. (-n), gedaanteverwisseling
inz. de verandering die sommige dieren in hunne
jeugd ondergaan voor zij den vorm van het vol
dier hebben; — (plantk.) verandering van-wasen
een orgaan in een ander (b. v. een blad in een bloemblad, een meeldraad in een bloemblad).
METAMORPHOSEEREN, (m etam orphoseerde,
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heeft gemetamorphoseerd), van gedaante (doen)
veranderen.
METAPHOOR, v. (...phoren), overdrachtelijke,
figuurlijke, verbloemde uitdrukking; inz. de trope
welke berust op eene vergelijking of overeenkomst.
METAPHORISCH, bn. overdrachtelijk, zinnebeeldig.
METAPHYSICA, v. bovennatuurkunde; de wetenschap die zich met het wezen der dingen, met
de oorzaak en het doel der verschijnselen bezighoudt; de wetenschap der laatste, bovenzinnelijke
gronden der dingen en werkingen; zij omvat de
ontologie, de eosmologie, de psychologie en de
theodicee.
METAPHYSISCH, bn. tot de metaphysica behoorende; bovennatuurlijk.
METARSIOLOGIE, v. (w. g.) leer der luchtverschijnselen.
METASTASIS, v. verplaatsing eereer ziektestof;
overgang van eene ziekte uit het eene lichaamsdeel naar het andere.
METATHESIS, v. (spraakk.) eene der grammatische figuren; letteromzetting, b. v. bron voor born,
godsvrucht voor godsvurcht.
METEEN, bw. terstond, dadelijk : ik kom meteen
wel eens bij je; ik zal je meteen helpen; — te gelijker
tijd : nu ik toch hier ben, zal ik dit meteen maar
meenemen.
METEL, v. (plantk.) medal. Zie aldaar.
METEMPSYCHOSE, v. zielsverhuizing.
METEN, (mat, heeft gemeten), de maat (van
iets) nemen : de lengte, de hoogte meten; land meten;
die koopman meet nog met de oude el; — hij meet
krap, ruim, geeft eene kleine, eene groote maat;
met de oogen, op het gezicht meten; — een schip meten,
de tonnenmaat bepalen; -- (fig.) iem. den rug meten,
hem afrossen; — de maat vol meten, zie maat; — zich
met iem. meten, vechten, strijden, wedijveren (eig.
en fig.); — iem. van het hoofd tot de voeten 'meten ,
iem. onderzoekend of uitdagend aanstaren; —
(Zuidn.) de straat, de baan meten, zwaaiende.
waggelende van de eene zijde naar de andere
gaan, dronken over de straat zeilen, laveeren; —
krachten, warmte, weerstand, electriciteit, licht meten;
— de gevolgen hiervan zijn niet te meten, te bepalen;
— met twee maten meten, onderscheid maken, niet
onpartijdig te werk gaan; — inhouden : hoeveel
ton meet dat schip ? METING, v. (-en), het meten.
METEOOR, m. elk verschijnsel, dat in den damp kring, die de aarde omringt, plaats grijpt; — meteoorsteen; — (fig.) iem. die zich ergens een oogenblik
vertoont en dan de algemeene aandacht trekt.
METEOORIJZER, o. ijzer dat in meteoren uit
de wereldruimte op de aarde neerkomt.
METEOORPAPIER, o. viltachtige massa van opgedroogde algen op weilanden die onder water
hebben gestaan en in uitgedroogde vijvers.
METEOORREGEN, m. (-s), talrijke meteoren
die in zekere tijden van het jaar in onzen dampkring komen, inz. op 10 Aug. en 14 Nov.
METEOORSTEEN, m. (-en), steenachtige, meestal ijzerrijke massa, overblijfsel van eene vallende
ster, luchtsteen : men heeft meteoorsteenen gevonden
van 200 en 300 KG.
METEOORSTOF, v. kosmische stof die in onzen
dampkring komt, vaak het overblijfsel van eene
uiteengespatte vallende ster of meteoorsteen.
METEORIET, m. (-en), meteoorsteen; vallende
ster. METEORIETENTZWERM. m. (-en). zwerm
van vallende sterren.
METEORISCH, on. betrekking hebbende op,
afhangende van luchts- en weersveranderingen.
METEOROGNOSE, v. weervoorspelling.
METEOROGRAAF, v. (...grafera), automatisch
toestel dat verschillende meteorologische verschijn
METEORO --selnoptkizgamde
GRAMMEN.
METEOROLIET, m. (-en), meteoorsteen.
METEOROLOGIE, v. leer van de verschijnselen
in den dampkring, weerkunde.
METEOROLOGISCH, bu. op de meteorologie
betrekking hebbende : meteorologische waarnemingen ; meteorologisch instituut, inrichting tot het
doen van meteorologische waarnemingen en aan
-teknig3.
METEOROLOOG, m. (...logen), weerkundige.
METEOROSCOOP, m. (...scopen), werktuig ter
snelle waarneming van de verschijnselen in de
lucht.
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1. METER, im. (-s), die moet; beëedigd ambtenaar, met het meten van de schepen belast; bee edigde
meters en wegers, van stadswege aangesteld; werk
om te meten, inz. gasmeter; een natte, een droge-tuig
meter; de meter is bevroren.
2. METER, m. (-s), Nederl. el; de eenheid der
lengtematen en de grondslag van het metrieke stelsel ; vierkante, kubieke meter, eenheid der vlakte en inhoudsmaat; tien meter laken.
3. METER, v. doopmoeder, peettante, peet.
METERSCHAP, o. het zijn van meter.
METERHUUR, v. (...huren), huur die men
betaalt voor het gebruik van een gasmeter, watermeter enz.; ...KAARS, v. (-en), het licht dat eene
normaalkaars op 1 Meter afstand geeft.
METERKILOGRAM, o. (-men), het 1 Meter ver
vooruitbrengen van 1 KG.; een flink paard kan
50 M K G. verrichten; voorzichtigheidshalve rekent men
slechts op 38 M K G.
METEROPNEMER, m. (-s), iem. die den stand
van den gas-, watermeter enz. komt opnemen,
ten einde het verbruik vast te stellen; ...OPNEMING, v. (-en).
METERPAPIER, o. papier dat per Meter verkocht
wordt, inz. teekenpapier.
METERPLAATSING, v. (-en), het plaatsen van
een gas-, watermeter enz.
METERTON, v. (-neu), duizend KGM.; deze
term wordt inz. gebruikt om de kracht van geschut
aan te duiden.
METGEZEL, m. ( -len), ...GEZELLIN, v. (-nen),
die een ander vergezelt; makker, kameraad, reis
-genot.
METHAAN, o. moerasgas, mijngas, een kleuren reukloos gas, bestaande uit 1 atoom koolstof
en 4 atomen waterstof; methaan geeft bij verbranding
tweemaal zooveel warmte als lichtgas; -GISTING, v.
METHODE, v. ( -n, -s), vaste, weldoordachte
manier van handelen, om een zeker doel te bereiken; inz. bij het onderwijs, leerwijze : methode
van Hoogeveen voor het lezen leeren; sehrijfinethode;
rekenmethode; de directe methode of Berlitz methode
gaat van het gesproken woord, afbeeldingen en
handelingen uit en staat tegenover de vertaalmethode; - leerboek : methode voor de Fransche
taal; - wijze van wetenschappelijk onderzoek : de
analytische, de synthetische methode.
METHODIEK, v. leer der methoden.
METHODISCH. bn . bw. planmatig, geregeld,
overeenkomstig eene bepaalde methode; methodisch
gerangschikt; methodisch onderwijs.
METHODISME, o. leer der methodisten.
METHODIST, m. (-en), een aanhanger van
zekere godsdienstsekte, in Engeland en N.- Amerika,
in 1760 door de gebroeders Wesley georganiseerd.
METHODISTERIJ, v. minachtende benaming
voor het methodisme.
METHODISTISCH, bu. volgens de leer der methodisten.
METHODOLOGIE, v. methodiek.
METHYL, o. (scheik.) verbinding van koolstof
met waterstofgas; -ALCOHOL, m. houtgeest.
METHUSALEM, m. persoon uit het Oude Testament die 969 jaar oud werd; vandaar de spr. zoo
oud als Methusalem, zeer oud.
METIER (Fr.), o. (-s), handwerk; bedrijf, beroep.
METONYMIA, v. stijlfiguur der overnoeming,
b. v. ik lees Kloos, een boek door Kloos geschreven.
METONYMISCH, bn. het methonymisch gebruik
van een woord.
1. METRIEK, v. de leer, de kennis van den versbouw.
2. METRIEK, bn. tot den meter behoorende; het
metrieke stelsel, stelsel van maten en gewichten,
gegrond op den Meter en zijn tiendeelige veelvouden en onderdeelen.
METRISCH, bu. tot de voetmaat behoorende,
wat de metriek betreft, met het oog op de metriek:
metrisch is dit vers zeer gebrekkig; in verzen, in
gebonden stijl : metrische vertaling.
METROLOGIE, v. leer der maten en gewichten.
METRONOOM, m. (...nomen), ...METER, m.
(-s), (muz.) maatmeter; uurwerkje waarmee zeer
nauwkeurig de maat der muziek wordt aangegeven.
METRONYMICUM, o. (...ca), eigennaam die naar
den naam der moeder is gevormd, b. v. Aagtjens,
Trijnekens.
METRONYMISCH, bu. naar de moeder genoemd.
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METROPOLITAAN, m. (...tanen), aartsbisschop
aan het hoofd van eene kerkprovincie staande.
METROPOLITAANSCH, bn. aartsbisschoppelijk.
METROSCOOP, m. (...scopen), baarmoeder spiegel.
METROPOOL, METROPOLIS, v. moederstad,
met betrekking tot de dochtersteden of koloniën; de
stad, waar een metropolitaan, een bisschop of
aartsbisschop der Grieksche kerk, zijn zetel heeft.
METRUM, o. (...tra), maat, versmaat.
METS, bn. (gew.) soms; bijna.
METSELAAR, m. (...laren, -s), iem. wiens beroep het is te metselen, metselwerk te maken; naam aan zekere dieren gegeven (b. v. kevers,
bijen, mieren, enz.).
METSELAARSAMBACHT, o. het ambacht van
metselaar; ...BAAS, m. (...bazen), metselaar die
eene eigen zaak heeft; ...BAK, m. (-ken), kalkbak;
...KNECHT, m. (-s); ...WERK, o.
METSELARIJ, v. (-en), een metselwerk; -, gm.v.
het metselen; metselaarsambacht.
METSELBIJ, v. (-en), eene soort van bij die van
zandkorrels en speeksel eene cel maakt (anthophora).
METSELEN, (metselde, heeft gemetseld), met
kalk en steenen arbeiden; - (fig.) oprichten, stichten;
stevig bevestigen, onwrikbaar ergens doen ver
-blijven.
METSELHAMER, m. (-s), bikhamer; ...K.ALK,
v. een innig mengsel van kalkbrij en fijn zand,
ook luchtmortel geheeten; ...PLAVEI, v. (-en),
soort van Hollandsche IJselsteen; ...SPECIE, v.
(-s), mortel, een mengsel van kalk, water. en zand.
METSELSPIN, v. (-neu), (nat. hist.) eene spin,
welke door longen ademt (cteniza fodiens) en vooral
op Corsica gevonden wordt, waar zij zich eene
woning in den grond graaft en haar onderaardsch
verblijf met eene kunstig bewerkte deur afsluit.
METSELSPONNING, v. (-en), groeve in houtwerk en in gehouwen steen, waarin het metselwerk
der muren kan insluiten.
METSELSTEEN, m. (-en), [v. als verzamel. stof naam] gebakken steen, steen die voor het metselen
gebruikt wordt; ...VERBAND, o. zooals bij metselwerk voorkomt; ...VOEG, v. (-en); ...WERK, o.
gemetseld werk; ...ZAND, o. grofkorrelig zand,
zooals bij het metselen gebruikt wordt.
METSEN, (motste, heeft gemetst), (Zuidn.)
metselen, bouwen.
METSERBAAS, m. (...bazen), enz., zie metselaarsbaas; ... DIENDER, m. (-s), (Zuidn.) opperman.
METTE, ( -n), MET, v. (-ten), (gew.) geit.
METTEN, v. mv. (R. -K.) het eerste gedeelte van
het kerkelijk breviergebed, in sommige kloosters
nog te middernacht gebeden of gezongen, in andere
echter tegen den morgenstond; zij kunnen ook reeds
op den vooravond gebeden worden; - (fig.) iem. de
metten lezen, iem. berispen, scherp doorhalen; - (fig.)
korte metten maken, (ook) korte wetten maken, weinig
omslag met iets maken, eene zaak haastig afdoen,
zich niet lang bedenken.
METTENBOEK, o. (-en), (R. -K.) een boek dat
de metten of het kerkelijk nachtofficie bevat;
...TIJD, m. (R. -K.) tijd voor het bidden of zingen
der metten.
METTERDAAD, bw. werkelijk, in waarheid:
hij heeft metterdaad getoond u te willen helpen.
METTERHAAST, bw. in haast, spoedig.
METTERTIJD, bw. met den tijd, allengskens :
dat zal mettertijd wel veranderen, na verloop van
zekeren tijd.
METTERWOON, bw. hij heeft zich daar mnetterwoon gevestigd, neergezet, daar zijne vaste woon
-plats
gekozen.
METWORST, v. (-en), worst van varkensgehakt;
(spr.) met eene metworst naar eene zij spek willen
gooien, een spierinkje uitgooien om een kalbejauw
te vangen.
MEUBEL, o. (-s, -en), stuk huisraad : de meubels
staan nog niet op hunne plaats; (fig.) een onnut,
lastig meubel, een nutteloos, lastig mensch. MEUBELTJE, o. (-s).
MEUBELDAMAST, o. wollen damast voor meubelovertrekken.
MEUBELEN, (meubelde, heeft gemeubeld), meubileeren.
MEUBELGORDIJN, v. o. (-en), staatsiegordijn;
...KAMER, v. (-s), magazijn van meubelen; zaal
waarin op den vijand veroverde vaandels bewaard
worden: ...MAGAZIJN, o. (-s); ...MAKER, m. (-s),
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nieuwere term voor schrijnwerker; ...PAPIER, o.
behangselpapier; ...SITS, o. eene soort van gedrukt
katoen tot overtrek voor meubels; ...STUK, o.
(-ken), meubel: een kostbaar meubelstuk; (fig.)
een raar meubelstuk, een vreemdsoortig mensch;
... WAS, v. boenwas.
MEUBILAIR, o. huisraad, de meubelen waarmede
eene kamer of een huis gestoffeerd is; -- bn. tot
het huisraad behoorende : meubilaire goederen.
MEUBILEEREN, (meubileerde, heeft gemeubileerd), van huisraad voorzien, stoffeeren : net
gemeubileerde kamers. MEUBILEERING, v.
MEUBLEMENT, o. meubilair, huisraad.
MEUG, v. trek, lust, begeerte : tegen heug en
meug eten, met tegenzin, wanneer men meer eet
dan men lust; naar zijn meug eten, zooveel als men
lust; - (spr.) ieder zijne meug, elk heeft zijne bijzondere keuze, de eene geeft aan dit, de andere aan
dat de voorkeur; deze mag dit, de andere dat liever;
ieder zijne meug, zei de boer, en hij at paardevijgen,
of : en hij zoende zijn kalf, of : en hij beet op eene
slak; enz.
MEUGEBET, m. en v. (gew.) iem. die eene plaats
inneemt welke een ander heeft geweigerd, vooral
van een meisje dat bij eene of andere gelegenheid
een jongen neemt, dien een ander heeft afgewezen.
MEUI, v. (gew.) moei, tante.
1. MEUK, v. (gew.) bewaarplaats voor appels
en peren, inz. om ze door het liggen rijp te laten
worden; (gew.) bewaarplaats voor geld, spaarpot,
bespaarde som : hij heeft eene goede meuk gemaakt,
een aardig sommetje bespaard ; - hij heeft eene
meuk geld, heel veel; - (gew.) een hoop rommel,
huisraad, vuil goed enz.: veel meuk maken, alles
overhoop halen; 't is daar eene erge meuk, een
ongeordend, ongeregeld huishouden; - eene meuk
goed wasschen, groote hoop vuil goed.
2. MEUK, v. het meuken; in de meuk staan,
week of zacht laten worden; (fig.) nog in de meuk
staan, nog niet rijp genoeg, voor uitvoering vatbaar
zijn.
1. MEUKEN, (meukte, heeft gemeukt), zacht,
week, murw maken of worden, zacht worden door
warmte: de gort heeft den heelen nacht staan meuken;
mispels laten meuken; (fig.) verzachten, verteederen.
2. MEUKEN, o. (Zuidn.) inboudsma.at voor doge
waren = 1 /„ H. L.
MEULEN, m. (gew.) molen.
MEUM ET TUUM, het mijn en dijn, mijn eigendom en het uwe.
MEUN, m. (-en), zekere bronsachtig bruine visch,
die vooral in de Noordzee gevonden wordt (motella),
van 30 tot 50 cM. lang; - (ook) naam, dien de vis
aan den hesseling geven : olijfgroene visch-scher
(squalius cephalus en vulgaris) die in al onze rivieren menigvuldig wordt aangetroffen, 60 cM. lang
en 4 KG. zwaar kan worden; - (ook) zeegrondel
(gobius minutus), een 6 à 7 cM. lang zeevischje
aan onze kusten, grijsachtig geel van kleur met
bruin gestippelde rugzijde.
MEUZELAAR, m. (-s), MEUZELAARSTER, v.
(-s), lekkerbek; vuilmaker, vuilmaakster . .
1. MEUZELEN, (meuzelde, heeft gemeuzeld),
vuilmaken.
2. MEUZELEN, (meuzelde, heeft gemeuzeld),
(Zuidn.) lekkere beetjes proeven, peuzelen, van
iets lekkers eten.
MEVROUW, v. (-en), gehuwde vrouw (inz. van
voornamen stand).
MEVROUWEN, (mevrouwde, heeft gemevrouwd),
(gemeenz.) iem. met mevrouw aanspreken; zich
mevrouw laten noemen.
MEVROUWSCHAP, o. rang van mevrouw.
MEZZO, (muz.) half; mezzo forte, half sterk;
mezzo piano, half zacht; (muz.) mezzo soprano,
tweede sopraan; (schild.) mezzo tinto, halfschaduw,
middelkleur; (graveerk.) zwartekunst; (muz.) mezzo
voce, met doffe stem.
MI, v. (-'s), derde toon (e) van de natuurlijke
toonschaal.
MIASMA, o. (miasmen), smetstof, ongezonde
uitdamping van rottende stoffen, vooral in den
grond, in het water, oorzaak van verschillende
ziekten.
MIASMATISCH, bn. door miasma teweeggebracht : miasmatische ziekten.
MIAUW, MIAAUW, tw. geluid eener kat.
MIAUWEN, MIAAUWEN, (miauwde, heeft gemiauwd): Zie MAUWEN.
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MICA, o. glimmer : zekere delfstof van een parelmoer- en metaalachtigen glans, dat zich gemak
laat splijten; het door ijzer of mangaan bruin--kelij
achtig geel of zilverwitte mica is bekend onder den
naam van kattengoud of kattenzilver; fijngestooten

mica, goud- en zilverzand, dat op versch geschre-

ven schrift gebruikt wordt; -, (-'s), voorwerpje van
mica, inz. als schoorsteentje op een lampeglas.
MICABRIL, v. ( -len), bril met micaplaatjes, tot
bescherming der oogen; ... BUIS, v. (...buizen);
...GLAS, o. (...glazen), lampeglas van gebogen
micaplaatjes in mo tuur.
stmatig mica; -LINNEN,
MICANIET, o. kun
o.; - -PAPIER, o.
MICHIEL, m. (-s), Sint Michiel, feestdag van den
aartsengel Michaël (29 September), vandaar (SINT)
MICHIELSZOMER, m. nazomer, de laatste dagen
van September en de eerste van October, wanneer
die schoon weder geven.
MICROBALANS, v. ( -sen), uiterst gevoelige balans, waarmee men tot 0,01 of 0,001 mG. nauw
kan wegen.
-keurig
MICROBE, v. (-n), bacterie, zie aldaar.
MICROCEPHALEN, mv. menschen met abnormaal kleinen schedel.
MICROCHEMIE, v. scheikundig onderzoek van
kleine of zeer fijne voorwerpen, scheikundig onderzoek met behulp van kleine toestellen op kleine
hoeveelheden.
MICROCOSMISCH, bn. microcosmisch zout, piszout : uit urine bereide phosphorzure soda-ammoniak.
MICROCOSMOS, v. wereld in het klein, menschenwereld; de mensch.
MICRO-ELECTROMETER, ni. (-s),, ...-ELECTROSCOOP, m. (...scopen), condensator der
electriciteit; ...GALVANOMETER, m. (-s), toestel
tot waarneming van zeer geringe sporen van dier
-lijkectr.
MICROGRAPHIE, v. beschrijving van microscopische voorwerpen; beschrijving en leer der
behandeling van den microscoop.
MICROKRISTALLIJN, bn. uit microscopisch
kleine kristallen bestaande.
MICROMEGA, v. (-'s), hoekmeter van 15 graden.
MICROMETER, m. (-s), werktuig (aan een verre
meten van schijn--kijerofmscp)th
baar zeer kleine grootheden; -SCHROEF, V.
(...schroeven), (nat.) eene schroef, welke dient om
met miscroscopische juistheid lengten en dikten
te bepalen.
MICRON, o. (-s, micra) 0,001 mM.; een MILLIMICRON is 0,000001 mM.
MICRONESIË, o. groepen koraaleilanden in den
Stillen Oceaan.
MICRO-ORGANISME, o. (-n), microscopisch
kleine organismen, zooals bacteriën of microben.
MICROPHOON, o. (...phonen), toestel tot het
waarnemen van hoogst zwakke tonen.
MICROPHOTOGRAPHIE, v. de kunst om microscopisch kleine lichtbeelden te verkrijgen.
MICROSCOOP, m. o. (...stopen), vergrootglas,
inz. het optisch instrument dat uit eene buis met
samengestelde lenzen bestaat en duizendvoudig
vergroot.
MICROSCOPISCH, bn. alleen door den microscoop
bespeurbaar : microscopische diertjes; (fig.) microscopisch klein, uiterst klein.
MICROSEÏSMISCH, bn. microseïsmische bewegingen zijn kleine bewegingen van den aardbodem,
met eene periode van ongeveer 3 tot 7 sec. optredende, tengevolge van den golfslag tegen de
kusten.
MICROTOOM, o. (...tomen), toestelletje om
uiterst dunne doorsneden te maken (tot 0,001 mM.
dikte).
MIDAS, m. ( -sen), mythisch koning van Phrygië,
die alles wat hij aanraakte, in goud veranderd
zag; (fig.) rijke domkop; - in een wedstrijd tusschen
Pan en Apollo kende hij Pan den prijs toe, waarvoor hij ezelsooren kreeg; (fig.) onbevoegd kunstrechter. MIDASOOREN, mv. lange- of ezelsooren.
MIDDAG, m. (-en), het midden van den dag, tijdstip, waarop de zon hare grootste hoogte bereikt
heeft; - ware middag, de tijd, waarop de zon zich
werkelijk in den meridiaan bevindt; - middelbare
middag, de tijd, waarop het middag zijn zoude,
indien de zon zich regelmatig in de ecliptica bewoog en deze met den equator samenliep; - het
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is middag, het is twaalf uur; — (fig.) de middag
des levens, de mannelijke ouderdom; — des middags, te 12 uur; — namiddag, de tijd die op het

eigenlijke middaguur volgt, van 12 tot 5 of 6 uur:
ik heb nu geen tijd, ik kom van middag wel eens bij
je; hij is er een heelen middag geweest. MIDDAGJE,

o. (-s).
MIDDAGBESTEK, o. (-ken), (zeew.) het bestek
's middags opgemaakt; ...BESTELLING, v. (-en),
die 's middags plaats heeft.
MIDDAGBEURT, v. (-en), predikbeurt in den
namiddag; ... BLOEMEN, v. mv. plantenfamilie,
wier bloemen zich eerst op den middag of bij helder
weder openen (mesembryanthemum); ...CIRKEL,
m. (-s), meridiaan; ...DIENST, m. (-en), dienst
inz. godsdienstoefening in den namiddag; ... DUTJE,
o. (-s), middagslaapje; ...ETEN, o. middagmaal;
...GLOED, m. zonnehitte op het midden van den
dag; (ook) stralen van de middagzon; ...HITTE,
v. middaggloed; ...HOOGTE, v. hoogste stand der
zon voor eene bepaalde plaats op een bepaalden
dag; (fig.) de middaghoogte van zijn geluk, zijn roem,
het toppunt; ...KLAAR, bn. bw. (w. g.) zoo klaar
als de dag, zeer duidelijk; ...K.OST, m. middag spijs; ...LIJN, v. (-en), meridiaan; ...MAAL, o.
(...malen), maal dat men 's middags gebruikt,
oorspronkelijk om 12 uur, doch nu, vooral in de
steden, veelal later; hoofdmaaltij d van den dag,
diner; ...MAALTIJD, m.. (-en), middagmaal.
MIDDAGMALEN, (middagmaalde, heeft gemid
middagmaal gebruiken, dineeren.-dagml),het
MIDDAGPREEK, v. (-en), predikatie in de namiddagkerk; ...RUST, v. rust op het midden van den
dag; ...SCHOONE, v. (plantk.) langharige vogel melk, wier bloem te 11 uur opengaat en zich des
namiddags sluit (ornithogalum umbellatum);
...SLAAPJE, o. (-s), slaapje na het middagmaal,
slaapje in den namiddag; ...SPIJS, V. (...spijzen),
middagkost; ...TREIN, m. (-en), trein die in den
namiddag vertrekt of aankomt; ...UUR, o. 12 uur
's middags; (mv. ...uren), uur van den namiddag;
... VLAK, o., ... VLAKTE, v. vlak des meridiaans;
...WACHT, v. wacht aan boord 's middags tot 4
uur in den namiddag; ...WARMTE, v. middag hitte; ...WERK, o. (zeet.) het opmaken van het
middagbestek; ...ZIJDE, v. zuidzijde; ...ZON, V.
de zon om twaalf uur 's middags, de zon op den
namiddag.
1. MIDDEL, v. o. (-s), middellijf : iem. om het
middel vatten; het kleed is om het middel te nauw;
die dames rijgen hare middels te veel in. MIDDELTJE, o. (-s).
2. MIDDEL, o. (-en), wat gebezigd wordt om zeker
doel te bereiken, om tot iets te geraken : dat is een
voortreffelijk middel om rijk te worden; een probaat
middel; geoorloofde, krachtdadige middelen; — alle
•middelen aanwenden, in 't werk stellen, al het mogelijke doen om iets te bereiken; — er is geen middel
op, het is onmogelijk er toe te geraken; — er is
geen ander middel; — door middel van, door gebruik
te maken van iets, met behulp van; — (spr.) het
doel heiligt de middelen, als leer aan de Jezuïeten
toegeschreven, zie verder doel; — middelen van
vervoer; — geen middel van bestaan hebben; —
geneesmiddel : neemt hij nog middelen in ?; een
pijnstillend, zweetdrijvend middel; — middelen,
geldmiddelen, rijkdom, aardsche goederen : mijne
middelen veroorloven mij dergelijke uitgaven niet;
een man van middelen; hij is niet zonder middelen,
niet onbemiddeld. MIDDELTJE, ;o. (-s).
bemiddelaar,
MIDDELAAR, m. (...laren,

-s),

scheidsman, tusschenpersoon; (II. S.) de Zaligmaker.
MIDDELAARSAMBT, ...SCHAP, o. het ambt
van middelaar; tusschenkomst, bemiddeling.
MIDDELAARSTER, v. (-s), MIDDELARES, v.
( -sen), bemiddelaarster.
MIDDELADER, v. (-s), (ontl.) zekere ader van
den arm.
MIDDELBAAR, bn. bw. het midden houdende
tusschen twee dingen, gemiddeld, middelmatig:
een
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man van middelbaren leeftijd, van middelbare

grootte; — middelbaar onderwijs, dat tusschen lager
en hooger onderwijs in staat; middelbare scholen,

waar middelbaar onderwijs wordt gegeven; middelbare akte, akte tot liet geven van middelbaar onder
— middelbare tijd, tijd geregeld naar den ge--wijs;
middelden duur der zonnedagen; — (stern) eene
middelbare beweging, eene cirkelvormige beweging,
waarin in gelijke tijden steeds gelijke bogen worden

doorloopen; — (hist.) middelbare vorsten, vorsten
wier leenen niet onmiddellijk door het Duitsche
rijk werden begeven.
MIDDELBAND, m. (-en), band die in het midden
is aangebrachht; ...BOOG, m. (...bogen), boog eener
klok; ...BORST, v. (-en), het midden van de borst;
...BUIK, m. (-en), (ontl.); ...DARMVLIES, o.
(...vliezen), verlengsel van 't buikvlies dat de
dunne darmen omsluit; ...DEEL, v. (...delen),
de planken die uit het middelste gedeelte van een
stam worden gezaagd; ...DEUR, v. (-en), deur
in het midden; binnendeur; ...DOFT, v. (-en),
de doft in een bootje achter die waarin de mast
staat; ...DREMPEL, m. (-s), kalf van een kozijn.
MIDDELEEUWEN, v. mv. (in de geschiedenis)
de tijdruimte tusschen de oudheid en den nieuwen
tijd, gewoonlijk gerekend van den val van het
West-Romeinsche rijk (476) tot de ontdekking van
Amerika (1492); (fig.) tijd van barbaarschheid;
...EEUWSCH, bn. tot de middeleeuwen behoorende, uit dien tijd afkomstig : middeleeuwsche
geschriften; middeleeuwsche gebouwen; (fig.) ruw,
barbaarsch; achterlijk : gij hebt ook nog van die
middeleeuwsche ideeën.
MIDDELEN, (middelde, heeft gemiddeld), (w.
g.) vereffenen, beslechten, bijleggen (een geschil,
een twist).
MIDDELERTIJD, ...WIJL, bw inmiddels, in
dien tusschentij d : de schuldige had zich middelerwij l
uit de voeten gemaakt.
MIDDELEVENREDIG, bn. een getal is (meetkundig) middelevenredig tusschen twee andere
getallen, als het evenveelmalen grooter is dan het
eene en kleiner dan het andere.
MIDDELGANG, m. (-en), (rijsch.) gebroken gang
van een paard; ...GANGER, m. (-s), (molenm.)
een rad dat tusschen twee andere in loopt; ...GEBERGTE, o. gebergte tot eene hoogte van 1500 M.:
de Duitsche middelgebergten; ...GRACHTJE, o. (-s),
(vest.) afleidingsgracht in het midden van eene
droge vestinggracht; ...HAND, v. (ontl.) deel
der hand, dat tusschen den handwortel en de
vingers ligt; ...HANDSBEEN, o. (- deren), been
van de middelhand; ...HANDSPIER, v. (-en),
(ontl.); ...HOOGDUITSCH, bn.; — o. het Hoog
latere middeleeuwen dat aan het-duitscher
Nieuwhoogduitsch voorafging; ...HOOP, m. (-en),
centrum eener vloot.
MIDDELING, v. (-en), (w. g.) bemiddeling, •tus
-schenkomt.
MIDDELKAMER, v. (-s), kamer die tusschen
twee andere ligt; ...KENNIS, v. die kennis in God,
welke Hij door eene wetenschap van voorgeziene
oorzaken, die tusschenbeide komen, van de nog
verborgen uitkomst zou verkrijgen; ...KLEUR,
v. (schild.) eene kleur tusschen licht en donker;
...KLUIVER, m. (-s), (zeew.) binnenkluiver;
...LAAN, v. (...lanen), hoofdlaan (in een tuin of
bosch).
MIDDELLANDSCH, bn tusschen twee of neer
landen gelegen : de Middellandsche Zee.
MIDDELLIJF, o. (...lijven), middel van liet
lichaam.
MIDDELLIJK, bn. bw. niet rechtstreeksch, niet
rechtstreeks : hij is toch de middellijke oorzaak,
de indirecte oorzaak.
MIDDELLIJN, v. (-en), doorsnede, diameter,
koorde die door het middelpunt van den cirkel
gaat; (aardr.) evennachtslijn.
MIDDELLIJST, v. (-en), stukken hout in een
windmolen, die horizontaal op den steunbalk
liggen en de stijlen van den romp verbinden.
MIDDELLOOS, bn. (w. g.) zonder middelen, onbe-
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MIDDELMAAT, v. niet groot en niet klein; —
het juiste midden tusschen twee uitersten : de gulden
middelmaat; inz. gematigdheid in denkwijze en
gedrag.
MIDDELMATIG, bn. bw. ( -er, -st), de middelmaat houdende : middelmatig groot; — redelijk, eer
slecht dan goed : hij zingt maar middelmatig; ik
heb maar middelmatig plezier gehad; hoogst m iddelmatig. MIDDELMATIGHEID, v. (...heden), eigenschap van iets wat niet uitstekend goed en niet
bijzonder slecht is : hij behoort tot de middelmetigheden, steekt niet boven anderen uit. MIDDEL
-MATIGLJK,bw.(
g.).
MIDDELMOLEN, m. (-s), tusschenmolen, violen
tusschen de onder- en bovenmolen in.
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MIDDELMOND, m. (-en), (nat. hist.) een geslacht
van weekdieren (mesostoma) waarbij de mond
ongeveer mid en in het lichaam ligt: vierkante,
spitse, gemaskerde, veranderlijke, groene middel

en), moot uit het midden-nwd;.MOT,v(
(van een visch); ...MUUR, m. (...muren), tus
-schenmur.
MIDDELNEDERLANDSCH, bn. -, o. het
Nederlandsch van de 12e tot op het eind der vijftiende eeuw.
MIDDELNERF, v. (...nerven). (plantk.) de hoofd
bladsteel; ...00RZAAK, v.-verlngiad
(...zaken), bijoorzaak, middellijke, niet recht
oorzaak; ...PAD, o. (-en), pad dat in-strekch
het midden (van een tuin b. v.) loopt; (ook) het
midden van een weg; ...PERK, o. (-en), (scheepst.)
het middelste der drie vakken, waarin een scheepsdek in de breedte afgedeeld is en dat door de schaarstokken begrensd wordt.
MIDDELPUNT, o. (-en), (meetk.) punt, waarin
al de lijnen die er doorgaan middendoor gedeeld
worden; in een cirkel het punt, waarvan alle punten in den omtrek even ver verwijderd zijn; - (fig.)
hoofdpunt, centrum; middelpunten van verkeer,
van beschaving; de persoon om Wien alles draait,
de hoofdpersoon.
MIDDELPUNTIG, bn. centraal.
MIDDELPUNTSBEWEGING, v. beweging van
een lichaam om een middelpunt; ...HOEK, m.
(-en), (meetk.) hoek, waarvan het hoekpunt tevens
het middelpunt van een cirkelomtrek is; ...KRACH
krachten die op een middelpunt wer--TEN,v.m
ken; ...STRALEN, m. mv. stralen die van een
middelpunt uitgaan; ...VEREFFENING, v.;
...VUUR, o. de gloeiende massa in het binnenste
der aarde; ...ZON, v.
MIDDELPUNTVLIEDEND, bn. centrifugaal, zich
- van het middelpunt willende verwijderen; ...ZOEKEND, bn. centripetaal, naar het middelpunt
- willende.
MIDDELRIB, v. (-ben), middelste rib; (scheepsb.)
spant; ...RIEM, m. (-en), riem in het midden (van
-een zadel); ...RIF, o. (-fen), middelschot van het
menschelijk lichaam, spierachtig vlies dat de borstholte van de buikholte scheidt, diaphragma;
...SCHEEPS, bw., ...SCHEEPSCH, bn. mid-

-scheeps(ch); ...SCHILD, o. (-en'), (wapenk.) een
.schild, midden in een grooter schild, van grooter
afmetingen dan een hartschild; ...SCHIP, o. (...schepen), het midden van een schip; ...SCHOT, o.
<-ten), planken afscheiding tusschen twee kamers;
tusschenschot (in den neus); ...SCHREEF, v.
{...schreven), (timm.) hartschreef; ...SLAG, o.,
...SOORT, v. o. (-en), soort tusschen klein en
groot (of tusschen dik en dun, tusschen lang en
kort enz.) in; ... SPITS, v. (-en), centraalpunt.
MIDDELS, door middel van (Germanisme).
MIDDELSTE, bn. zich in het midden bevin dend, tusschen andere in : de middelste vinger; de
middelste klasse eener school; de middelste zoon,
tusschen den oudsten en den jongsten; de middelste
naad van een blad, de middelnerf.
MIDDELSTEM, v. (-men), (muz.) eene der zang -partijen in de zangmuziek, welke liggen tusschen
die stem, welke de zangwijze of melodie bepaalt
en den grondbas.
MIDDELTERM, m. (-en), een der twee middelste
termen eener evenredigheid; ... TINT, v. middel kleur; ...TOCHT, m. gedeelte van een leger of
eene vloot tusschen de voor- en achterhoede, thans
het centrum geheeten; ...TOON, m. (...tonen),
(muz.); ... STINGER, m. (-s), de middelste vinger
-der hand; ...VLIES, o. (. . .vliezen), (ontl.) een vlies,
dat de borstholte in tweeën verdeelt; ...VOET, m.
(ontl.) deel van den voet tusschen het enkelgewricht
-en de teenen; ...VOOR, v. (...voren), voor in
het midden van den akker; ...WEG, m. (-en), weg
die in het midden loopt; (fig.) het midden : den
gulden middelweg, het gulden midden; den middel
houden, de uitersten vermijden; ...WOORD,-weg
o. (-en), (taalk.) een woord dat den vorm van een
afgeleid woord heeft, doch waarvan het grondwoord niet meer bestaat, zooals gezond, akker;
...ZAK, m. (-ken), zak tusschen de twee hoeken
van een biljart.
MIDDELZOLDER, m. (-s), middelste zolder in
.een windmolen; ...ZOOL, v. (...zolen), tusschenzetsel in de zool; ...ZOUTEN, o. mv. (scheik.)
zouten die niet tot de zure en niet tot de alka-
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lische zouten kunnen gebracht worden, neutrale
zouten.
1. MIDDEN, o. deel of punt tusschen twee uitersten
en van elk van deze even ver verwijderd; wat
tusschen iets anders inligt, middelste gedeelte:
eene lijn trekken uit den tophoek van een driehoek
naar het midden van de basis; - de deugd in het
midden, zei de duivel, en hij ging tusschen twee
Kapucijnen; - hij woont in het midden van de
stad; op het midden van den dag, op klaarlichten
dag; - de waarheid ligt in het midden; - iets in het
midden brengen, ter sprake brengen, ten beste geven
(eene mededeeling, eene tegenwerping enz.); iets in het midden laten, er nu niet over spreken,
het onbeslist laten; - rustig te midden der woeste
golven; te midden zijner familie, in den schoot,
in den kring van; - iem. uit ons midden, een der
onzen; - de afstand der golfbrekers is in elke rij
60 cM. midden op midden.
2. MIDDEN, bw tusschen, in : midden in den
hoop; midden in het land; midden op de markt.
MIDDEN-AFRIKA, MIDDEN -AMERIKA, o.
enz.
MIDDENAS, v. ( -sen), het middelste stuk der
hoofdas (bij radermachines); ...BALKON, o. in
een schouwburg, in tegenst. met zijbalkon; ...BEUK,
v. (-en), de groote beuk in eene kerk.
MIDDENBOORDS, bw. (zeew.) naar het midden
van het schip.
MIDDENCIJFER, o. (-s), gemiddeld cijfer.
MIDDENDING, o. (-en), iets halfslachtigs.
MIDDENDOOR, bw. door het midden, in tweeën:
iets middendoor breken, snijden.

MIDDEN-EUROPA, o. het midden van Europa;
MIDDENEUROPEESCH, bn. als in Midden Europa : de Middeneuropeesche tijd is 40 min.
vroeger dan de Amsterdamsche.
MIDDENEVENREDIG, bn. zie MIDDELEVEN REDIG.
MIDDENGEDEELTE, o. (-n), gedeelte in het
midden.
MIDDENIN, bw. in het midden : mag ik middenin
loopen.
MIDDENKOERS, m. (-en), koers tusschen den
hoogsten en den laagsten.
MIDDENMAN, m. iem. die staat tusschen de
partijen.
MIDDENPRIJS, m. (...prijzen), prijs tusschen
den hoogsten en laagsten in; ...RIJM, o. (-en),
rijm midden in een versregel.
MIDDENSCHIP, o. hoofdbeuk eener kerk.
MIDDENSTAND, m. burgerstand.
MIDDENSTOF, v. (-fen), elke stof, binnen
welke eene andere doordringen en zich met meer
of minder vrijheid bewegen kan; (nat.) de ruimte,
waarin een verschijnsel plaats grijpt; - de kleurlooze
middenstof, kiezers zonder sterke eigen overtuiging.
MIDDENSTUK, o. (-ken), stuk dat zich in het
midden, tusschen andere bevindt : het middenstuk
van eene fluit; deel van eene kamer; sieraad op tafel
(bij een feestmaal); sieraad in het midden op eene
kast, eene schoorsteenlijst enz.
MIDDERNACHT, m. (-en), 12 uur 's nachts (het
tegenovergestelde van middag).
MIDDERNACHTELIJK, bu. het middernachtelijk
uur, het uur van middernacht
MIDDERNACHTSMAAL, o. (...malen), maal te
middernacht, na een vastendag; ...UUR, o. (...uren),
middernachtelijk uur.
MIDDERNACHTZENDING, v. vereeniging tot
het tegengaan van het plegen van ontucht 's nachts;
...ZENDELING, m. (-en), iem. die zijne medemen sehen van het plegen van ontucht tracht terug te
houden en daartoe inz. 's nachts in de nabijheid
der slechte huizen plaats neemt, om de bezoekers
te overreden terug te keeren.
MIDDERNACHTZON, v. zon die te middernacht
schijnt (in de Poolstreken); - (spr.) met de middernachtzon vertrekken, met de noorderzon, in 't geheim.
MIDGARD, m. (Noorsche myth.) de woonplaats
der menschen, de aarde dus; -SLANG, v. ' (Noor
wereldslang Jormungand die mid--schemyt.)d
gard omsluit.
MIDIANIETEN, mv. een volksstam die zich
oudtijds ten O. en Z. van Palestina ophield. MIDIANIETISCH, bn.
MIDOOGST, m. het midden van den oogst.
MIDSCHEEPS, bw. in of naar het midden van
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het schip : het roer midscheeps leggen; averij midscheeps; ...SCHEEPSCH, bn. in het midden van
het schip : midscheepsche masten; eene midscheepsehe aanvaring.
MIDSCHOL, v. tusschensoort schol: eene mand
midschol koopen.
MIDSHIPMAN, m. (-nen), adelborst op de Engelsehe vloot.
MIDWINTER, m. (-s), het midden van den winter,
inz. de kortste dag; (ook) Kerstmis.
MIDZOMER, m. het midden van den zomer.
MIE, v. verkorting van M a r i e, ook MIES en
MIETJE en MIEKEN.
1. MIEDE, v. ( -n), (w. g.) (gew.) gift, geschenk,
bodeloon; — tijding, boodschap, nieuws; --BRENGER, m. (-s), boodschapper.
2. MIEDE, v. ( -n), laaggelegen hooiland.
MIEDEPENNING, m. (-en), (gew.) meepenning,
meedpenning, godspenning, handgeld van een
dienstbode.
MIEDVERHURING, v. (-en), verhuring van hooi
-land(iFres).
MIEGEN, (gew.) wateren, urineeren.
MIEGPOT, m. (-ten), (gew.) waterpot.
MIELIE, V. (Z.-A.) maïs. Ook in tal van samenst.
MIENTGROND, m. (-en), eene soort van tuin
-grond.
1. MIER, v. (-en), een tot eene afzonderlijke
familie (formicidae) der vliesvleugeligen behoorend
insect, dat met andere in groote menigte samenleeft en om zijn ijver en de zorg voor zijne larven
bekend is : de gewone zwarte mier (formica nigra);
de roode mier (formica rufa); witte mieren, termieten,
zie aldaar; — (spr.) ga tot de mieren, gij luiaard, en
word wijs; — hij is al lang bij de mieren, dood en
begraven; — hij is zoo arm als de mieren, zeer arm;
— (Zuidn.) eene mier in de broek hebben, zich niet
rustig kunnen houden, ongeduldig, zenuwachtig
zijn ; — (fig.) iem. die weinig vertrouwen inboezemt, die geen invloed heeft.
2. MIER, v. (fig.) de mier aan iem. hebben, iem.
niet kunnen uitstaan, niet mogen lijden, niet
kunnen zetten; de mier aan iets hebben, een hekel
er aan hebben.
3. MIER, v. (plantk.) ook muur, murik, witte
muur, kruipende muur, (gew.) hoenderbeet, erf,
vogelkruid geheeten : een der voornaamste onkruiden
in tuinen, bouwlanden, en op weilanden, waar de
graszode is weggenomen (stellaria media); — roode
mier, roode basterdmuur : eene plant tot de sleutel
(anagallis arvensis).
-bloemignhrd
MIERACHTIG, bn. als eene mier.
MIERE, V. (plantk.), (gew.) gewone of tamme
spurrie, welke onder dezen naam op de hooge venen
van Groningen en Drente op uitgeboekweit land
uitgezaaid wordt.
MIEREN, (mierde, heeft gemierd), (gemeenz.)
zaniken, leuteren : wat ligt die jongen te mieren!;
over iets mieren, piekeren, er telkens aan denken,
vaak met wrevel ; — wat kan 't mij mieren,
schelen, ik geef er niet om ; ,— (Zuidn.) krielen,
wemelen ; jeuken,
MIERENBEER, m. (...beren), de groote mieren
(myrme cophaga jubata), komt in Z.-Amerika-etr
voor; ... BELT, v. (-en), vuilnishoop die cene
geschikte schuilplaats voor mieren is; ...EGEL,
zu. (-s), een zoogdier, tot de orde der vogelbekdieren
of eloakdieren behoorende, dat een langen snuit vormigen bek zonder tanden en cene lange zeer
beweeglijke tong heeft.
MIERENEI, o. (-ers, -eren), eitje van cene mier;
de pop van sommige soorten van mieren, die in
een cocon is verscholen en een geliefkoosd voedsel
voor verschillende zangvogels is; ...EIEREN, o.
mv. (plantk.) gladzadig of gemeen parelkruid
(lithospermum officinale), ook steenbreek, zonnegiers t
geheeten.
MIERENETER, m. (-s), groep van tandelooze
zoogdieren, met langgerekt lichaam, laag op de
pooten, een verlengden snuit, kleine mondopening
en cene lange smalle tong, welke met een kleverig
vocht overdekt is, die in de mierennesten gestoken
wordt, om de mieren te vangen (myrme cophaga in
Z. -Amerika en manis in Z. -Amerika, Indischen
Archipel . en tropisch Afrika).
MIERENHOOP, m. (-en), de door mieren opgeworpen aardhoop; kleine hoogte; ...HOUT, o. naam
voor sommige boomsoorten in Suriname en op
de Philippijnen; ...JAGER, m. (-s), Europeesche
Van Dale.
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draaihals; eene soort van specht, ter grootte van
een leeuwerik (lynx torquilld); ...KEVER, m. (-s),
eene soort van kever.
MIERENLEEUW, m. (-en), zeker netvleugelig
insect, vooral aan de rulle kanten der wegen in de
Utrechtsche heide voorkomende, dat in den staat
van masker een trechtervormig gat in het zand
maakt, waarin het zich in hinderlaag legt om de
insecten, die er invallen of er zich in wagen, met
zijne onderkaken, die den vorm eener nijptang hebben, te grijpen en te verslinden (myrmeleon formicarius).
MIERENNEST, o. (-en), nest van mieren,
...PLANTEN, mv. planten waarop mieren levers
en haar voedsel vinden; inz. planten die in inwendige holten geheele mierenkolonies herbergen; ... SPI
RITUS, m. (gen.) een zacht huidprikkelend middel,
verkregen door 2 deelen mierenzuur, 13 deelen
water en 35 deelen wijngeest te vermengen;
...STEEN, m. (-en), steen, met"den afdruk van ééne
mier of meer; ...VOS, m. ( -sen), (nat. hist.) cene
groote miereneter in Brazilië, Guiana, Paraguay
en Peru; ...WAS, o. cene soort van was, door de
mieren samengesteld op een boom in Paraguay.
MIERENZUUR, o. een organisch zuur, dat het
eerst in de groote mieren ontdekt werd, en ook
voorkomt in de haren van sommige schadelijke
rupsen - waaronder de zoogenaamde processierups
vooral dient genoemd te worden -, in de angels
en giftorganen van vele schadelijke insecten, in
de brandharen van de brandnetels, als ook in de
naalden der dennen; het werkt op de huid blaartrekkend.
1. MIERIG, bn. (gew.) eene mierige koe, cene koe,
die bloed watert.
2. MIERIG, bn. (gew.) dat kind is zoo mierig
(lastig) vandaag.
MIERIK, m. eene soort van lepelblad, ook
peperwortel geheeten, naar de prikkelende, opwekkende eigenschappen van den wortel, die als toespijs en in sausen wordt gebruikt; vroeger ook in
de geneeskunde (cochlearia armoracia).
MIERIKWORTEL, MIERIKSWORTEL, m. (-s),
plant; (v. als stofn.) de vleezige, scherpe wortel
(peperwortel) van den mierik.
MIERINGEN, v. mv. (plantk.) een der volksnamen
van de moeras-aloë of water-yucca.
MIERSCH, bn. (gew.) scherp van smaak : de
koffie is wat miersch; — onaangenaam zoet van
smaak; — (gew.,) flauw, trek hebbende in hartig
eten : ik voel me miersch : haal eens een zouten
haring.
MIERSCHHEID, (gew.) v. wat van zoetigheid
walgt.
MIERZAAD, o. ((...zaden), in de beteekeniss
van soorten van mierzaad) zaad van de mier of
muur; ...ZEEF, v. (...zeven), cene zeef met zeer
fijne gaatjes, om het koolzaad van stof, zand en
vooral van het mierzaad te zuiveren.
MIES, v. verkleinwoord voor Mie; roepnaam voor
cene poes. MIESJE.
1. MIETER, m. (eig. een klein muntstukje) ;
(plat) hij krijgt geen mieter, volstrekt niets ; ik
geef er geen mieter om.
2. MIETER, m. (-s), scheldwoord in zeer platte
taal, iets zachter dan donder : wacht, jou mieter,
ik zal je krijgen; in tal van aanwendingen als vloekwoord enz. voorkomend : om den mieter niet;
vaak voor lichaam : hij heeft op zijn mieter gehad;
een hooge mieter, een hoog personage.
MIETEREN, (mieterde, heeft gemieterd), (plat)
werpen, met geweld smijten : iets tegen den grond
mieteren; — vallen, tuimelen : ik mieterde naar
beneden; — schelen, verschelen : het kan me niet
mieteren; dat mietert niet, komt er niet op aan.
MIETERJAGEN, (plat) lig toch niet te mieterjagen,
te zeuren, te zaniken.
MIETERS, tw. (plat) vervloekt; als bw.: 't is
mieters lastig.
MIETERSCH, bn. (plat) vervloekt : mietersche
kerel; 't is een mietersch werk, men zou er ongeduldig
bij, woedend om worden.
MIETJE, o. (-s), verkleinwoord van Mie; (spr.)
wij moeten mekaar geen Mietje noemen, elkaar geen
kool verkoopen, de dingen zeggen zooals het is.
1. MIEZELEN, (miezelde, heeft gemiezeld),
(Zuidn.) stampen, kleinstooten, tot poeder wrijven.
2. MIEZELEN, (het miezelde, heeft gemiezeld),
zacht, fijn regenen, stofregenen: het miezelt een beetje.
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MIEZELREGEN, m. fijne, dichte regen, mistregen, motregen.
MIEZERIG, bn. regenachtig : het is vandaag
maar miezerig weer, onaangenaam vochtig, afgewisseld met miezelregen; — (gew.) zich miezerig
voelen, onlekker, ziekelijk; — (gew.) schraal, klein,
onoogelijk : een miezerig kereltje; — ( gew.) slecht
gehumeurd : wat ben je miezerig vandaag.
MIGNON (Fr.), bn. lief, aardig; — lieveling;
naam eener bekende opera.
MIGGELEN, (miggelde, heeft gemiggeld), (gew.)
miezelen, stofregenen; ook MIEGELEN.
MIGNARDISE, v. (-n), ter versiering dienende
koorden en stukken.
MIGRAINE (Fr.), v. schele hoofdpijn; —STIFT,
v. (-en), stift van menthol tegen migraine.
MIGRAININE, v. (gew.) middel tegen migraine
aanbevolen, bestaande uit antipyrine met 9 °/ o
caffeïne en 1 °/ o citrQenzuur.
MIGRATIE, v. (-s), verhuizing, trekken (der
dieren, inz. der trekvogels); —THEORIE, v.
theorie door M. Wagner ontwikkeld, dat nieuwe
diersoorten zouden ontstaan, door het trekken van
dieren naar andere streken, waar zij onder andere
omstandigheden leven en daardoor min of meer
groote veranderingen ondergaan.
MIGREEREN, trekken, verhuizen (inz. der
trekvogels).
MIHRAB, m. (-s), bidnis in eene moskee, in de
naar Mekka gekeerde zijde.
MIJ, pers. vnw. enk. 3e en 4e nv. van ik : hij had

het mij gegeven; ik heb mij gebrand.

MIJDELIJK, bn. ( -er, -st), (w. g.) te mijden, ver
kunnende worden.
-ined
MIJDEN, (meed, heeft gemeden), ontwijken, uit
den weg gaan of treden : mijd het kwade; hij heeft
sedert weken mijn huis gemeden, niet bij mij geweest;
de plassen mijden, er niet in loopen; ontzien, omzichtig behandelen; gij zult uw arm wel weer kunnen

gebruiken, maar de eerste weken moet gij hem wat
mijden; zich mijden, zich wachten voor, zich onthouden van : mijd u voor het kwade; — uit den
weg gaan, op zijne hoede zijn voor; — kwaad
gezelschap mijden; om onnoodige kosten te mijden,

te ontgaan.
MIJDING, v. het mijden; — de ban en mijding, bij
de Doopsgezinden, door de gemeente uitgesproken
over hen op wier wandel of godsdienst iets te
zeggen viel en van wier omgang men zich moest
onthouden.
MIJDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), (w. g.)
omzichtig en zorgvuldig.
MIJGE, v. (gew.), (plat) pis.
MIJGEN, (weeg, heeft gemegen), (gew.) (plat)
pissen.
MIJGEPOT, m. (-ten), (gew.) (plat) pispot.
MIJL, v. (-en), afstandsmaat; (1 Ned. mijl of
kilometer = 1000 M., 1 geographische of Duitsche
mijl = 7407.41 M., 1 vierkante Ned. mijl of myriare
= 100 H. A. (landmaat) ; 1 vierkante geographisehe mijl = 5486.9684 H.A.; — (spr.) mijl op
zeven gaan, een grooten omweg maken; dat is mijl
op zeven, zoo duurt het erg lang voor je klaar bent.
MIJLENLANG, bu. zeer lang : een mijlenlange
weg; ...VER, bn. bw. mijlenverre wegen; dat is nog
mijlenver, zeer ver weg.
MIJLPAAL, m. (...palen), paal langs de groote
wegen geplaatst op cene mijl afstands van elkander;
afstandswijzer; — (fig.) gewichtig feit, gewichtige
gebeurtenis die een voorbijgegaan tijdperk afsluit
en een nieuw opent : mijlpalen op den levensweg;
mijlpalen op den weg der beschaving; ... SCHAAL,
v. (...schalen), (aardr.) aanduiding van de wijze
waarop de afstand van cene mijl of een zeker aantal
mijlen op cene landkaart is aangegeven; ...STEEN,
m. (-en), mijlpaal; ...WIJZER, m. (-s), mijlpaal.
MIJMERAAR, m. suffer, peinzer. MIJMERAAR STER, v. (-s).
MIJMEREN, (mijmerde, heeft gemijmerd), suffen, soezen : in de schemering zitten te mijmeren; —
aanhoudend over iets peinzen, zoodat men voor
andere zaken suf is: hij mijmert over den godsdienst;
– zijne gedachten niet met iets bepaalds bezighouden,
in cene min of meer weemoedige stemming : kom,
kerel.

zit zoo niet te mijmeren.
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MIJMERIG, bn. ( -er, -st), mijmerend.
MIJMERIJ, MIJMERING, v. (-en), het mijmeren:
in zoete mijmerijen verzonken; — weemoedig gepeins : aan mijmerij mocht hij niet toegeven.

MIJMERVLAAG, v. (...vlagen), vlaag van
mijmerij.
1. MIJN, bez. vnw. van den len pers. enk.: mijn
vader, mijne moeder, mijn
dochteren; mijns bedunkens,

kind, mijne zonen en
oordeels, inziens, naar

mijne meaning, zooals ik de zaak inzie; — mijn
trein, waarmede ik vertrek; — mijn ! uitroep bij;
een afslag, dat men den koop toeslaat; — de of
het mijne, wat mij toebehoort; — de mijnen, mijn
gezin, mijne lieden; — het mijn en dijn, het mijne
(mijn eigendom) en het uwe; — daar moet ik het
mijne van hebben, daarvan dien ik iets te weten.
2. MIJN, MIJNS, MIJNER, pers. voorn., de 2de
naamv. van ik : dit boek is mijn; Gij hebt, o Vader,

U mijns erbarmd; gedenk mijner.

3. MIJN, v. (-en), uitholling in de aardkorst om
er delfstoffen uit te halen; goudmijn, steenkolenmijn
enz.; in de mijnen werken; eene mijn ontginnen;
— (oorl.) onderaardsche ruimte, gang met kruit of
andere ontplofbare stoffen gevuld om vijandelijke
versterkingen in de lucht te doen vliegen; — toestel
met ontploffingsmiddelen in een vaarwater gelegd
om de vijandelijke schepen die ermee in aanraking
komen, te vernielen : mijnen leggen; mijnen laten
springen; drijvende mijnen opvisschen; — ( fig.)
de mijn (het geheim) is ontdekt; — ( fig.) de mijn is
verkeerd gesprongen, de zaak is uitgevallen ten
nadeele van den persoon, die een ander er mede.
wilde benadeelen.
4. MIJN, v. (-en), plaats waar bij opbod of afslag
iets in 't openbaar verkocht wordt, inz. visch.
MIJNAANDEEL, o. (-en), aandeel in eene mijnontginning.
MIJNADER, v. (-s, -en), delfstotlaag, richting
in cene mijn die de delvers moeten volgen; ...ARBEID, m. de arbeid in de mijnen; ...BERG, m.
(-en), (w. g.) berg waaruit men delfstoffen graaft.
MIJNBOUW, m. ontginning of exploitatie van
mijnen.
MIJNBOUWKUNDE, v. de kennis van het opsporen, ontginnen, wasschen, zuiveren der delfstoffen en het versmelten; ...KUNDIG, bn. volgens,
in betrekking tot de mijnbouwkunde : een mijn
ingenieur; ...KUNDIGE, m. (-n) ;-bouwkndig
...MAATSCHAPPIJ.
MIJNCONCESSIE, v. (-s); ...DELVER, m. (-s),
mijnwerker; ... DIRECTIE, v. (-s); ... DISTRICT,
o. (-en).1. MIJNEN, (mijnde, heeft gemijnd), cene mijn
maken of graven; (fig.) ondermijnen.
2. MIJNEN, (mijnde, heeft gemijnd), op cene
openbare verkooping zich bij den afslag door het
roepen van mijn ! tot kooper van iets verklaren.
MIJNING, V. (- en).
MIJNENT, TE en TEN MIJNENT, bijw. uitdrukk. : bij mij aan huis.
MIJNENTHALVE, bw. wat mij betreft, wat mij
aangaat : mijnenthalve kunt gij gerust uw gang gaan.
MIJNENTWEGE, bw. uit mijn naam : dat kunt

gij hem mijnentwege zeggen; laat hij het mijnentwege
doen, voor mijn part, ik zal er mij niet tegen ver -

zetten.
MIJNENTWILLE (OM), bijw. uitdr. ter liefde
van mij; ter wille van mij : al hebt gij er zelf geen
zin

in, doe het dan toch om mijnentwille.

1. MIJNER, m. (-s), (w. g.) mijnwerker.
2. MIJNER, m. (-s), MIJNSTER, v. (-s), kooper,
koopster op cene openbare veiling.
MIJNERZIJDS, bw. van mijne zijde : mijnerzijds

is er geen bezwaar tegen.

MIJNGALERIJ, v. (-en), ...GANG, v. (-en),
(vest.) gemetselde gang onder de wallen, die tot
een mijnstelsel behoort; — gang in cene mijn;
... GAS, o. methaan, gas waaraan de ontploffingen
in de kolen- en zoutmijnen grootendeels zijn toe
te schrijven.
MIJNGELD, o. opcenten bij het mijnen.
MIJNGRAVER, m. (-s), iem. die mijnen graaft;
mijnwerker; ...GROEVE, v. (-n), mijn; ...GROND,
m. (-en), grond waaruit men delfstoffen graaft;
...HAARD, m. (-en), plaats waar de kruitworst,
die dient om cene mijn aan te steken, ontstoken
wordt.
MIJNHEER, m. (-en, mijne heeren), titel voor
een volwassen manspersoon; een groote mijnheer, een
voornaam persoon; (ook) iem. die den schijn aanneemt voornaam te zijn : hij denkt al een heele mijn
te zijn; 't is een mijnheer, hij houdt zich op een-her
afstand, maakt zich niet gemeenzaam.

MIJNHEEREN.
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MIJNHEEREN, (mijnheerde, heeft gemijnheerd),
(gemeenz.) iem. met mijnheer aanspreken.
MIJNHOUT, o. (-en), hout waarmede men mijngangen steunt en versterkt; ...INDUSTRIE, v.;
...INGENIEUR, m. (-s), mijnbouwkundig ingenie ; ...KAMER, v. (-s), (art.) plaats waar de
lading in eene mijn gelegd wordt, ook mijnoven
geheeten; ...KOKER, m. (-s), (vest.) leigoot voor
dezundpijp die eene mijn moet ontsteken; ...KRUIT,
o. kruit waarmede men mijnen laat springen;
...LAMP, v. (-en), veiligheidslamp voor mijnwerkers; ...MACHINE, v. (-s), machine welke dient
tot het ophijschen van ertsen en gesteenten uit de
mijnen; ...MAGNATEN, m. mv. de groote mijnbezitters; ...ONTGINNING, v. (-en); ...OVEN,
m. (-s), (vest.) mijnkamer; ...POMP, v. (-en),
stoomperspomp om het water uit de mijngroeven
te verwijderen; ...PUT, m. (-en); ...RAMP, v. (-en),
ramp, groot ongeval in eene mijn; ...RAAD, m.
(...raden), raad van toezicht op eene mijn; lid
hiervan; ...SCHACHT, v. (-en), de (rechtstandige)
opening of put waardoor men in de mijn afdaalt;
...STOF, v. (-fen), erts; ...WAARDE, v. ( -n),
aandeel in eene mijnexploitatie; ...WERKER, m.
(-s), arbeider in de mijnen; (art.) schansgraver;
(fig.) dier dat zich door wroeten enz. eene woning
in den grond weet te vormen.
MIJNWERKERSLAMP, . v. (-en), mijnlamp;
...SCHOP, v. (-pen), ijzeren schop der mijnwerkers.
MIJNWET, v. (-ten), wet bevattende regelen
en voorschriften betreffende de mijnontginning:

de mijnwet van 1903.

MIJNWEZEN, o. alles wat op het ontginnen van
mijnen betrekking heeft.
MIJNWORMZIEKTE, v. ziekte veroorzaakt door
een ingewandsworm (ankylostoma) tot de groep
der draadwormen behoorende; inz. bij mijnwerkers
voorkomende.
MIJNWORST, v. (-en), kruitworst, om eene mijn
te doen ontploffen.
MIJNZIEKTE, v. eene door het inademen van
mijngas veroorzaakte ziekte, inderdaad eene
kolenoxydevergiftiging.
1. MIJT, v. (-en), (eert.) eene kleine koperen
munt, ter waarde van een halven penning of nog
minder : het scheelt mij geene mijt, niet eene mijt,
ik geef er zooveel als niets om. MIJTJE, o. (-s),
2. MIJT, v. (-en), (nat. hilt.) een tot eene afzonder lijke orde der spinachtigen behoorend diertje met
een nietgeleed lichaam (acarus): vele muten leven
parasietisch op andere dieren. MIJTJE, o. (-s).
3. MIJT, V. (- en), zorgvuldig opgestapelde hoop
hooi, stroo, ongedorscht graan, takkenbossen enz.
MIJTEN, (mijtte, heeft gemijt), aan eene mijt
zetten, zorgvuldig opstapelen.
MIJTER, m. (-s), bisschopsmuts, -hoed; (fig.) de
bisschoppelijke waardigheid; spits toeloopend hoofddeksel (tot sieraad); (boekb.) gedreven sieraad.
MIJTERDRAGEND, bn. gemijterd; ...DRAGER,
m. (-s), bisschop.
MIJTEREN, (mijterde, heeft gemijterd), met een
mijter sieren; (w. g.) tot bisschop verheffen.
MIJTERIG, bn. ( -er, -st), vol wormen : mijterige
kaas; mijterig meel; armoedig, morsig, ellendig,
ongezond.
MIJTERSTAD, v. (...steden), bisschopsstad;
...VORMIG, bn. in den vorm van een mijter;
mijtervormig klapvlies, een vlies vóór het adergat
der linker hartkamer.
1. MIK, v. bloem van rogge- of tarwemeel; (-ken), brood, van fijn roggemeel gebakken; roggebrood. .
2. MIK, v. (-ken), boomtak in den vorm eener
tweetandige vork; gaffelvormige steunbalk, stut paal; (fig.) hij is binnen mikken, hij is geborgen,
heeft zijne schaapjes op 't droge; - (zeew.) oor
kruk waarop men de schietroers lei-spronkelijd
om te mikken; vandaar alle dwarshout dat tot steun
dient; schoor; stutpaal, staander, steunsel; --sel
halve galg (strafwerktuig); - galg (eener pomp); herdersstaf; - eene soort van scheepslantaarn.
MIKJE, o. (-s).
3. MIK, m. het mikken, gemik : 't was een heele
mik; op den mik staan, op de loer staan.
MIKADO, m. (-'s), titel van den keizer van Japan
(door vreemdelingen gebezigd, in Japan zelf alleen
dichterlijk gebruikt).
MIKBROOD, o. (-en), brood van roggebloem.
MIKGALG, v. (-en), halve galg, vgl. galg.

1. MIKKEN, (mikte, heeft gemikt), aanleggen,
doelen, turen (op iets, om het te raken of te tref
scherp zien of iets wel lijnrecht is;-fen);(tim.
(fig.) loeren, op den uitkijk staan; op een haar
mikken, zeer nauwkeurig mikken ; hij mikt zoo
nauw niet, hij neemt het zoo nauw niet. MIKKING,
o. het mikken, gemik.
2. MIKKEN, alleen in de onbep. wijs,
g.)
geen kik of mik zeggen; niet durven kikken of mikken, het niet wagen . te spreken.
MIKKER, m. (-s), MIKSTER, v. (-s), die mikt,
tuurt, loert enz.
MIKMAK, v. dat geeft maar mikmak, eene minder
aangename verstandhouding, gezeur.
MIKO, m. (-'s), (nat. bist.) kleine zilverkleurige
aap van de Amazonenrivier.
MIKPUNT, o. (-en), punt waarop gemikt moet
worden, dat men treffen wil; (fig.) het mikpunt
zijn van iemands spot, geestigheid enz., de persoon
op wien de spot enz. is gericht.
MIL, v. (plantk.), (Zuidn.) gierst.
MILD, bn. bw. ( -er, -st), MILDELIJK, bw. niet
karig, vrijgevig : de winnende hand is mild; wij

(w.

brengen onzen dank aan den milden gever; - hij
is niet mild met zijne woorden, hij spreekt weinig,
zegt niet veel; - hij is mild in 't uiten zijner geheimen, openhartig; - eene milde bui hebben; - milde

giften, niet karig; - ruim, rijkelijk :. eene milde
bijdrage; eene milde ondersteuning; inschikkelijk,
niet streng : de milde toepassing der wetten; zacht,
malseh : een milde regen; de milde zonneschijn.
MILDDADIG, bn. bw. ( -er, -st). vrijgevig, weldoende. MILDDADIGLIJK, bw. (w. g.). MILDDADIGHEID, v. vrijgevigheid, weldadigheid.
MILDE, v. Zie MELDE.
MILDHEID, v. milddadigheid : hij wordt alge
geprezen om zijne n2ildheiá; toegeeflijkheid,-men
zachtheid : de gevangenen met mildheid behandelen;
de wetten met mildheid toepassen; - (... heden), daad
van milddadigheid.
MILICIEN, m. (-s), soldaat, die door het lot tot
den krijgsdienst is aangewezen.
MILICIEN-KORPORAAL, m. (-s), milicien die
den rang van korporaal heeft; ... -VERLOFGANGER, m. (-s), milicien die met verlof gaat.
MILIE, V. (plantk.) maïs (in en uit Z. Afrika).
MILIEU (Fr.), o. (-'s), midden, middenstuk; kring, omgeving waarin iem. verkeert of is opgegroeid.
1. MILITAIR, bn. wat op het krijgswezen betrekking heeft; militaire dienst, krijgsdienst; militaire
academie, kweekschool voor officieren; militaire
muziek; militaire wetten, wetten voor het leger;

militair vertoon; militaire houding; militaire kleeding;
de Militaire Willemsorde, tot belooning van moed,
beleid en trouvw der militairen; militair tehuis, zaal

of gebouw in eene garnizoensplaats waar de militairen nuttig of gezellig hun vrijen tijd kunnen
doorbrengen
2. MILITAIR, o. krijgsmansstand; krijgswezen.
3. MILITAIR, m. (-en), soldaat, krijgsman.
MILITAIREMENT, bw. op soldatenwijs; (fig.)
stipt, ordelijk; naar den regel.
MILITAIRISME, ook MILITARISME, o. de
gezindheid van hem die den militairen geest
en al wat tot het militaire behoort, zeer hoog
stelt.
MILITANT, bn. strijdvaardig, aanvallend : mili

aard zijn.

-tan;

MILITIE, v. gedeelte van het leger dat door
loting gelicht wordt en na een zekeren oefentijd
weer u aar huis gaat : voor de militie ingeschreven

zijn; dienst bij de militie.

MILITIECOMMISSARIS, m. ( -sen), officier onder
wiens toezicht de loting voor de nationale militie
plaats heeft; ...KAS, v. ( -sen), (eert.) fonds tot
onderlinge verzekering voor den afkoop van den
militairen dienst; ...OFFICIER, .. m. (-en);
...PLICHT, m. zijn militieplicht vervullen, bij de
militie dienen; ...PLICHTIG, bn.; ...RAAD, m.
(...raden), vergadering, die beslist in alles wat
de loting enz. voor de nationale militie betreft;
...WET, v. (-ten).
MILLE, o. duizend; per mille, per duizend, op
de duizend.
MILLEFIORE, v. zeker fraai veelkleurig Italiaansch glasm ozalek.
MILLENNIUM, o. het duizendjarig Godsrijk,
bij de tweede komst van Christus op aarde.

MILLEPOREN,
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MILLEPOREN, m. mv. zeker geslacht van
poliepen.
MILLERIET, o. eene verbinding van nikkel en
zwavel met gele koperkleur en een s.g. van 5,3;
ook haarkies en nikkelkies geheeten.
MILLI, duizendste gedeelte (in samenstellingen).
MILLIADE, V. (- n), tijdvak van duizend jaren.
MILLIARD, o. (-en), duizend millioen : F'rankrijk moest na den oorlog van 1870 aan Duitsehland
,vijf milliarden betalen voor oorlogskosten.
MILLIARDAIR, m. (-s), iem. die een milliard
rijk is.
MILLIASSE, V. (- n), duizend milliarden; ontzettend veel.
MILLIGRAM, o. (-men), duizendste deel van een
Gram; ...LITER, m. (-s), duizendste deel van
een Liter; ...METER, m. (-s), duizendste deel van
een Meter.
MILLIMETEREN, zijn haar laten millimeteren,
zeer kort, tot op eenige mM. lengte laten afknippen.
MILLIOEN, o. (-en), duizendmaal duizend : vier
millioen inwoners; als eene eenheid samengevat:
de millioenen staan op de zevende plaats; een bijzonder groot getal, eene ontelbare menigte : millioenen
sprinkhanen zetten zich op het veld neer. MILLIOENTJE, o. (-s).
MILLIOENENREDE, v. (-n), ...SPEECH, V. (- es),
begrootingsrede van den minister van financiën
in de Tweede Kamer.
MILLIOENMAAL, bw. millioen malen.
MILLIOENPOOTEN, m. mv. eene orde der duizendpooten (diplopoda), welke in den volkomen
staat tachtig tot honderd pooten hebben. Sommige kunnen zich ineenrollen en hebben daarom
den naam van oprollers verkregen.
MILLIOENSTE, bn. (ranggetal) : het millioenste
gedeelte; — o. (-n), het millioenste deel; (rekenk.)
de millioensten staan op de zesde plaats achter het

decimaalteeken.

MILLIOENTAL, o. ( -len), (rekenk.) cijfer dat de
millioenen aanwijst.
MILLIONNAIR, m. (-s), iem. die millioenen bezit,
een zeer rijk man.
MILLISTÈRE, v. (-s), duizendste deel van een kubieken Meter, dM 3 .
MILORD, zie MYLORD.
MILREIS, v. Portugeesche rekenmunt (= 1000
reis, rees of realen, ter waarde van ± f 2.72; in
papier = 2,16 gld.; in Brazilië in goud = 1,37 6 gld.,
in papier of zilver = 0,75 gld.; Portugeesche gouden
munt = 6 gld.
1. MILT, v. (-en), een halfeivormig orgaan
in de linkerzijde der buikholte van het lichaam
van mensch en dier; de milt bestaat uit eene weeke
breiaehtige stof; ik heb de milt of de milt steekt mij,
door 't hard loopen; (fig.) de milt kittelen, aan het
lachen brengen; — (Zuidn.) hom, mannelijk zaad
(van sommige visschen).
2. MILT, v. (eigenlijk melde), (plantk.) (gew.)
witte ganzevoet.
MILTADER, v. (-s, -en), bloedvat in de milt:
...BREUK, v. (-en), (heelk.).
MILTER, m. (-s), mannetjesvisch, hommerd.
MILTKITTELING, v. (-en), opwekking van den
lachlust.
MILTKLIER, v. (-en), milt.
MILTKRUID, o. zekere plant, tot de familie der
varens en wel tot de onderafdeeling ringvaren
behoorende, die op muren, tusschen spleten en
rotsen voorkomt en vroeger in de geneeskunde
gebruikt werd tegen uitzettingen van de milt

(asplenium).

MILTONTSTEKING, v. (-en), ziekelijke aandoe
...PIJN, v. pijn in de milt; ...SPIER,-nigdermlt;
v. (-en), (ontl.); ...UITZETTING, v. (-en), zwelling der milt o. a. bij sommige ziekten; ...VER
V. (geneesk.); ...VERSTOPPING, v.-HARDING,
(-en); ...VOVMIG, bn. den vorm der milt hebbende, boonvormig; (ontl.) de miltvormige spier
van het hoofd; ...VUUR, o. een zeer algemeen
verbreide infectieziekte bij runderen, schapen,
herten enz. die in sommige streken groote schade
in den veestapel aanricht; ...VUURBACTERIE, v.
(...riën), bacterie welke het miltvuur veroorzaakt;
...ZIEK, ...ZUCHTIG, bu. ( -er, -st), (w. g.) zwaarmoedig, hypochondrisch; ...ZIEKTE, ...ZUCHT,
v. (w. g.) hypochondrie, naargeestigheid; spleen.
MIMEN, m. mv. gebarenspelers; kluchtig gebarenspel.

MINDERHEID.

MIMI, v. (-'s), benaming voor kleine salontafeltjes,
waarvan er eenige in elkaar schuiven.
MIMIETJE, o. (-s), MIMI -TAFELTJE, o. (-s).
MIMICRY, v. (nat. bist.) kleuraanpassing : het
in vorm en kleur gelijk zijn van sommige planten
en dieren aan andere die voor den levensstrijd
beter toegerust zijn; soms gelijken de dieren wel op
levenlooze voorwerpen, om daardoor aan de aandacht hunner vijanden te ontsnappen.
MIMICUS, m. (...ei), meester in het gebaren
maken.
MIMIR, m. (Noorsche myth.) wijze reus, de
verzorger van den wereldboom, heer der vruchtbaarmakende vochtigheid en bezitter van alle wijsheid.
MIMISCH, bn. tot de gebarenkunst behoorende.
1. MIN, bn. bw. weinig, gering; te min, niet genoeg;
klein, nietig : zoo min mogelijk; ik verdenk zoo min
den een als den ander, beiden niet; wat is dat een.
min kind; dat is min, gering, beteekent niet veel,
(ook) dat is laag, gemeen; -- slecht, verachtelijk,
gem een : een minne kerel; eene minne behandeling;
dat is mij te min; daar doe ik niet aan mee; - ge vaarlijk ziek : de zieke is min; — minder : min of
meer, ongeveer, iets minder of iets meer; hij is
min of meer doof, eenigszins doof; — het is waar
gij zijt een eerlijk man ! — waarachtig-achtig,Jn
is het; maar dat is wat min dan waar (C. Huijgens);
verminderd met : twintig min zeven is dertien;
(in de algebra) het tegengestelde van plus; — 10°
C., tien graden Celsius onder het vriespunt.
2. MIN, in ouderen vorm MINNE, v. aandenken, gedachtenis : dronk van Sint Geerten minne,
een dronk van behouden reis; — liefde, inz. tot
ongelukkigen en hulpeloozen : kom hier, kindje
van minne, tot een klein kind gezegd; --- liefde,
inz. tusschen personen van verschillend geslacht,
zinnelijke liefde : in 't koninkrijk van de min mag
nimmer staal of ijzer in; heete min moge al verkouden,
maar reine liefde zal niet vergaan; het spel der min; —
goede, vriendschappelijke verstandhouding : in der
minne iets schikken.
3. MIN, v. (-nen), MINNE, v. (-n), vrouw die
zich met moederlijke zorg voor een anders klein
kind belast, inz. die het zoogt : eene gezonde min
gevraagd.
4. MIN, v. (-nen), (Zuidn. volkst.), kat.
MINACHTEN, (minachtte, heeft geminacht),
geen of weinig achting hebben voor : zulk een
nietswaardig persoon verdient door iedereen geminacht te worden. MINACHTING, v. geringschatting:
met minachting behandelen.
MINARET, v. (-ten, -s), eigenlijk lichttoren of
vuurbaak; in de Oostersche bouwkunst de slanke,
ronde toren, die zich ter zijde van eene moskee
verheft en van welks omgang de Moëddzin de uren
des gebeds afkondigt.
MINAUDEEREN, behaagziek doen.
MINBEKEND, bn." weinig bekend.
MINDER, bn. bw. comparatief van min : de zieke
wordt met den dag minder; de prijs van de tarwe is
vandaag wat minder; hij is er niet minder om: de
mindere standen, de werklieden; — comparatief van
weinig : hij heeft niet veel geld, maar nog minder
verstand; niets minder dan dat; hoe minder hij spreekt,
des te beter; in minder dan geen tijd was hij terug,
zeer spoedig.
MINDERBROEDER, m. (-s), Franciscanermonnik.
MINDERBROEDERSKLOOSTER, o. (-s), Franciscanerklooster.
MINDERDEEL, o. minderheid.
MINDERE, m. en v. (-n), lagere in rang, onder
met minachting op zijne minderen neer--geschikt:
zien; bij de schermutseling zijn gesneuveld een officier
en zes minderen.
MINDEREN, (minderde, heeft en is geminderd),
minder, kleiner maken of worden, afnemen : zijne
uitgaven minderen; de koude is heel wat geminderd;
de pijn mindert; de zieke mindert, wordt minder,
gaat achteruit; eene kous minderen, bij het breien
het aantal steken minder maken; zeil minderen,
door het wegnemen of reven van sommige zeilen;
de levensmiddelen minderen (in hoeveelheid; ook
(gew.) in prijs : slaan af, worden goedkooper); —
van koeien, minder melk geven : de zwarte begint
te minderen.
MINDERHEID, v. (...heden), kleinste aantal:
de minderheid was tegen het voorstel; — ondergeschiktheid; lagere rang; zijne minderheid erkennen, erkennen dat men de mindere in kracht, kennis enz. is.

MINDERING.

MINDERING, V. (- en), het minderen; (breist.) aan
de mindering zijn, aan dat gedeelte der kous waar de
breister mindert; — vermindering, korting : in
mindering

MINNAAR.
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der rekening; iets in mindering brengen;

(gew.) afslag in prijs.
MINDERJARIG, bn. nog niet mondig, nog
beneden den wettelijken ouderdom (in Nederland 21 jaren); nog niet in staat zichzelf te regeeren
b. v. van een volk met betrekking tot den vorst.
MINDERJARIGHEID, V. onmondigheid.
MINDERWAARDIG, bn. van mindere waarde:
dat is minderwaardig goed; minderwaardige leerlingen, met minderen aanleg. MINDERWAAR-

DIG HEID, V. (...heden).
1. MINE, v. ( -n), Oudgrieksche munt =
talent zilver of 47,16 gld; Nieuwgrieksch gewicht
= 1,5 KG.
2. MINE, v. mines maken, den schijn van iets
aannemen; (ook) gezichten trekken.
MINEEREN, (mineerde, heeft gemineerd), onder
aanleggen.
-mijne;krut
1. MINERAAL, o. (...ralen), delfstof, bergstof, erts.
2. MINERAAL, bn. ertshoudend; minerale wateren,
minerale bronnen, water dat uit den grond opwelt
en waarin minerale stoffen zijn opgelost, inz. ver
zouten, ijzer en koolzuur.
-schilend
MINERAALBLAUW, o. Berlijnsch-blauw, bergblauw, fijngewreven koperlazuur; ...CHEMIE, v.
scheikundige mineralogie; ... GEEL, o. een fraai
geel poeder, ook Caster- of chemisch geel geheeten,
zie geel, 3e art.; ...GROEN, o. zeker zuurstofzout
van het koper, basisch - koolzuur koperoxyde
hydraat; ...LEER, o. met mineralen gelooid leer,
inz. chroomleer; ...OLIE, v. (...oliën), elke olie
uit het delfstoffenrijk, in den grond voorkomende;
...VERF, v. (...verven), verschillende duurzame
dekkende verven, uit mineralen samengesteld;
...WATER, o. ((-en) in de bet. van soorten van
mineraalwater) water uit minerale bronnen; koolzuurhoudend water; ...WATERFABRIEK, v.
(-en), fabriek van kunstmatig mineraalwater, spuit wat erfabriek.
MINERAALWIT, o. baryumsulfaat.
MINERALENRIJK, o. delfstoúenrijk.
MINERALISATIE, v. de mineralisatie der kwarts gangen is vrij constant, het bevatten van verschil
metalen.
-lend
MINERALOGIE, v. delfstofkunde.
MINERALOGISCH, bn. betrekking hebbende
op de mineralogie : mineralogische onderzoekingen,
studiën.

MINERALOGRAPHIE, v. beschrijving der delf
-stofen.
MINERALOOG, m. (...logen), delfstofkundige.
MINERVA, v. (myth.) de dochter van Jupiter,
uit wiens hoofd zij in volle wapenrusting werd
geboren, nadat hij de van haar zwanger gaande
Metis had verslonden; de godin der wijsheid, beschermster van de kunsten des vredes; ook krijgsgodin.
MINERVAL, o. ( -ia), schoolgeld (op inrichtingen
van hooger onderwijs).
MINETTE, v. verkleinvorm van Mina; ook roepnaam voor eene kat.
1. MINEUR, v. (muz.) kleine tertstoonschaal:
dit stukje staat in mineur; mineur heeft iets droevigs,
iets klagends; —TOON, v. (...tonen); —TOON -

SCHAAL, v. (.. .schalen).
2. MINEUR, m. (-s), mijnwerker, bergwerker;

het corps mineurs, die manschappen bij het leger
welke bestemd zijn tot het verrichten van alle
werkzaamheden onder den grond, het maken van
mijnen, het laden en het ontsteken daarvan; afdeeling der geniesoldaten.
MINGENOOT, m. (-en), beminde, minnaar.
MINGENOOTE, v. ( -n), minnares.
MINGENOT, o. genot der liefde.
MINGEVORDERD, bn. weinig, nog niet ver gevorderd in eenige wetenschap of kunst : voor minge-

-vorderde leerlingen zijn dergelijke vraagstukken veel
.te moeilijk.

MINIATOR, m. (-s), (oudt.) zie MINIATUUR; —
versierde beginletter in een handschrift; fijn schil
perkament, in handschriften, daarna-derwkop
ook op albast, ivoor, wit marmer enz.; afbeelding
in het klein.
MINIATURIST, m. (-en), miniatuurschilder.
MINIATUUR, v. (...turen), oorspronkelijk het
schilderwerk der miniatoren, meest monniken, die

in de middeleeuwen de handschriften met fraai gekleurde letters en teekeningen eerst van minium
of menieverf, later van allerlei kleuren, opsierden;
in miniatuur, zeer klein (voorgesteld, afgebeeld),
verkleind.
MINIATUURACHTIG, bn. als eene miniatuur,
zeer klein.
MINIATUURPORTRET, o. (-ten), . portret in
miniatuur.
MINIATUURFORMAAT, o. zeer klein formaat.
MINIATUURSCHILDER, m. (-s), schilder van
miniaturen; ...SCHILDERKUNST, v. klein- of
fijnschilderkunst : het schilderen met gomwaterverven, die met de penseelpunt opgedragen of
gepointilleerd worden.
1. MINIEM, bn. bw. zeer klein, gering: een miniem
verschil; gemeen, laag : eene minieme behandeling.
2. MINIEM, m. (-en), monnik die behoort tot een
door Frans van Paula in 1435 gestichte, zeer strenge
orde.
MINIJVER, m. (w. g.) jaloezie, jaloerschheid;
...IJVERIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) jaloersch.
MINIMAAL, bn. het minimum uitmakende, zoo
klein mogelijk : eene minimale vergissing; in mini-

male hoeveelheden werken de vergiften versnellend
op de levensfunctiën, zij verhoogen de energie van
geest en lichaam.

MINIMUM, o. (...ma), het kleinste, geringste;
kleinste hoeveelheid : sigaren met een minimum
nicotine; de laagste prijs; inz. de kleinste maat,
de geringste of laagste graad eener grootheid, in
tegenstelling met maximum : de loonen in dat

tot een minimum gedaald; — in een minimum van tijd, in minder dan geen tijd; —LIJDER,

vak zijn

iem. die van een minimum-loon moet leven; —LOON,
een zeer laag loon; het laagste loon; —THERMOMETER, die de laagste temperatuur aanwijst,
welke gedurende zekeren tijd is voorgekomen.
MINISTER, m. (-s), eerste staatsdienaar, hoofd
van een departement van algemeen bestuur:

minister van binnenlandsche zaken; eerste minister,
minister president; — minister van staat, minister
zonder portefeuille; — gevolmachtigd minister,

een gezant 2e klasse; — (R. K.) iem. (die vooral
in de kloosters) den post van opzichter vervult
over zaken en personen.
MINISTERIE, o. (-s, ...riën), dienst, staatsbeheer;
— ambt van minister : hem werd het ministerie
van marine aangeboden; — ambtsvervulling van
iem. als minister; departement van algemeen
bestuur : ministerie van financiën; — gebouw waar
zich de bureaux van een minister bevinden : hij
kwam juist van het ministerie van buitenlandsche
zaken; — de gezamenlijke ministers : het ministerie
heeft den koning zijn ontslag aangeboden; het eerste
ministerie Thorbecke; —

al de Protestantsche leeraren van ééne plaats:

het ministerie van predikanten te Amsterdam; —

ambtsverrichting van een notaris; — (recht.)
openbaar ministerie, ambtenaren die een gepleegd
misdrijf opsporen en aan de uitspraak der rechterlijke
macht onderwerpen, openbare aanklager of eischer.
MINISTERIEEL, bn. ambtshalve; van een minister uitgaande : eene ministerieele aanschrijving,
beschikking; — op een minister of een ministerie
betrekking hebbende : de ministerieele verantwoordelijkheid; eene ministerieele portefeuille, een mini
sterspost; ministerieele crisis, ministernood, wanneer
de ministers hun ontslag hebben aangeboden en
hunne opvolgers nog niet benoemd zijn; de mini-

sterieele partij; de ministerieele pers.

MINISTERRAAD, m. (...raden), de ministers in
rade vereenigd.
MINISTER-RESIDENT, m. (-s--en), een gezant
van minderen rang (3e klasse), een zaakgelastigde
van een staat of een vorst.
MINISTERSCHAP, o. hoedanigheid van minister;
tijd dat iem. minister is.
MINISTERSPORTEFEUILLE, v. (-s), portefeuille
van een minister, als symbool zijner waardigheid;
...TRAKTEMENT, o. (-en), enz.
MINISTREEREN, (ministreerde, heeft geministreerd), den kerkdienst verrichten of helpen ver
-richten.
MINIUM, o. menie. Zie dit woord.
MINJAWAK, v. (-s), (Ind.) de grootste soort van
hagedis op Java.
MINLIJK, bn. bw. ( -er, -st). Zie MINNELIJK,
MINNAAR, m. (...naren, -s), iem. die eene vrouw

MINNE
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liefheeft en dit laat blijken : een onervaren minnaar;
geliefde, verloofde; — iem. met wien eene vrouw
leeft zonder met hem getrouwd te zijn : haar minnaar heeft haar verlaten; — liefhebber : een minnaar
van de jacht. MINNARES, V. ( -sen), geliefde.
MINNARIJ, v. (-en), liefdehandel, inz. liefdesbetrekking tot eene vrouw buiten huwelijk.
MINNE, v. Zie MIN.
MINNEBAND, m. (-en), liefdeband; ...BOEFJE,
o. (-s), Cupido, god der min; ...BRAND, m. vuur
der liefde; ...BRIEF, m. (. . .brieven), brief van
liefdesbetuiging, brief van minnenden aan elkaar;
...BRIEFJE, o. (-s), billet-doux; ...BROEDER,
m. (-s), zie minderbroeder; ...DICHT, o. (-en),
waarin over liefde wordt gehandeld; ... DICHTER, m. (-s), die minnedichten maakt; ... DOL,
bn. (w. g.); ...DRANK, m. (-en), drank waardoor
liefde wordt opgewekt; ...DIENST, m. (-en), dienst
als min; ...DRIFT -, v. hartstochtelijke liefde;
...DRONKEN, bu. door de liefde bevangen, niet
goed meer weten wat men doet; ...GLOED, m.
liefdevuur; ...GOD, m. liefdegod; Amor, Cupido;
(bij de Grieken) Eros, de zoon van Venus; ...GODJE,
o., ...GOODJE, o. (. . .goodjes), cupidootje; .HANDEL, m. liefdesgeschiedenis; ...HUIS, o. (...zen),
huis waar oude lieden verpleegd worden; ...KANS,
v. (-en), gelegenheid om te beminnen; ...KIND, o.
(-eren), pleegkind; (gew. ook) oude lieden die ergens
verpleegd worden; ...KLACHT, v. (-en), klacht
eens verliefden; - eener verliefde; treurdicht;
...KOORTS, v. (-en).
MINNEKOOZEN, (minnekoosde, heeft geminnekoosd), liefkoozen. MINNEKOOZING, v. (-en).
MINNEKOOZERIJ, v. (-en), minnekoozing.
MINNEKOUT, m. gesprek van verliefden;
...KUNST, V. kunst van beminnen; ...LIED, o.
(-eren), lied waarin eene geliefde wordt bezongen,
erotisch lied.
MINNELIJK, MINLIJK, bu. bw. ( -er, -st), vriendelijk, aanvallig : haar minnelijk gelaat; verplichtend, voorkomend, vriendelijk : minnelijke woorden;
bij minnelijke schikking, zonder tusschenkomst
van den rechter. MINNELIJKHEID, MINLIJKHEID, v. beminnelijkheid, lieftalligheid; minzaamheid, vriendelijkheid.
MINNELIST, v. (-en), list van verliefden; ...LONK,
m. (-en), ...LONKJE, o. (-s), blik van verliefden;
...LUIM, v. (-en), verliefde luim; ...LUST, m.
sterke begeerte naar liefde; mingenot.
MINNEMALLEN, (minnemalde, heeft geminnemald), (veroud.) liefkoozen.
MINNEMOEDER, v. (-s), vrouw bij wie arme
oude menschen besteed worden.
1. MINNEN, (minde, heeft gemind), beminnen,
liefhebben : u min ik, Oude ! met uw stroefgeplooide
trekken; een minnend gemoed; — vrijen : minnende
paartjes.

2. MINNEN, (minde, heeft gemind), zoogen (een
kind); (gew.) uit minnen gaan, voor baker uitgaan.
MINNENEED, m. (-en), eed van liefde.
MINNENIJD, m. jaloerschheid, jaloezie; ...NIJDIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) jaloersch.
MINNENSWAAF^DIG, bu. ( -er, -st, meer -, meest-),
wat verdient bemind te worden, beminnelijk.
MINNEPIJN, v. (.en), smart door de liefde veroorzaakt; ...PRAAT, m. taal der verliefden;
...SCHICHT, m. (-en), pijl der liefde, Amorspijl;
...SCHUW, bu. ( -er, -st), onverschillig, geene
liefde gevoelende; ...SLUIKERIJ, v. (w. g.) overspel; ...SPEL, o. de hartstochtelijke omgang van
verliefden; inz. de coïtus; ...STRIJD, m.; ...STUIP,
V. (-en), minnevlaag; ...TOCHT, m. liefde, hartstocht.
MINNEVADER, m. (-s), man bij wien arme
oude menschen besteed worden; ...VLAAG, v.
(...vlagen), vlaag van buitensporige liefde; ...VLAM,
v. (-men); ...VUUR, o. liefdegloed; ...WEELDE, v.
zalig genot dat de min geeft; ...ZANG, m. (-en),
minnedicht, minnelied; ...ZANGER, m. (-s), troubadour, minstreel; ...ZIEKTE, v. liefdekwaal;
...ZORG, v. (-en); ...ZUCHT, v. liefde, genegenheid; — m. (-en), zucht van verliefden.
1. MINOR, bu. jonger, jongere.
2. MINOR, m. minderterm eener sluitrede.
MINORAAT, o. erfopvolgingsrecht der jongeren;
(R.-K.) de gezamenlijke vier mindere orden, beneden het subdiaconaat.
MINOREEREN, (minoreerde, heeft geminoreerd),
t R.-K.) iem. de mindere orden toedienen.

MIRABEL.

MINORENNITEIT, v. minderjarigheid, onmondigheid.
MINORIET, m. (-en), Franciscanermonnik.
MINORIST, m. (-en), (R.-K.) die kerkelijke
personen welke de vier kleinere wijdingen ont-

vangen hebben.
MINORITEIT, v. minderheid (inz. van stemmen
in eene vergadering enz).
MINORTERM, m. (-en), minderterm eener sluitrede.
MINOS, m. (myth.) zoon van *Jupiter; de wijze
rechter in de Onderwereld.
MINOTAURUS, m. (myth.) gedrocht, half mensch
half stier, menschstier.
MINST, bu. bw overtreffende trap van min en
weinig, geringste, kleinste : ik zie hierbij de minste
fout niet door de vingers; hij heeft in die oefening de
minste fouten gemaakt; tegen den minsten prijs ver
zij de minst bevallige;-kopen;valdims
dat heeft niet de minste waarde; — als z. n. hij weet er
niet het minste van, volstrekt niets van ; ik
had er in 't minst geen erg in, volstrekt geen erg;
ik ten minste, ik althans; op zijn minst, minstens,
ten minste genomen.
MINSTE, m. en v. (-n), de mindere, de onder
wees maar de minste, geef maar toe. -geschikt:
MINSTENS, bw. op zijn minst; ik moet minstens
vijf gulden hebben, met geen geringer bedrag dan
vijf gulden stel ik mij tevreden.
MINSTREEL, MINISTREEL, m. (-en), middel
muzikant of speelman, die de zangen der-euwsch
troubadours met de vedel begeleidde of de zang
voor de liederen dezer laatsten maakte;-wijzen
soms ook wel zijn eigen liederen zong ; later is
hij afgedaald tot den rang van straatzanger en
potsenmaker of goochelaar.
MINTEEKEN, o. (-s), (wisk.) teeken waardoor
wordt aangewezen dat iets van iets anders moet
worden afgetrokken (— ).
MINUS, bw. min (aangeduid door het teeken —);
plus minus, meer of minder (aangeduid door het
teeken ± ), ongeveer.
MINUSKEL, V. (-s), kleine letter, in tegenst.
met hoofdletter.
MINUTE, v. (-n), zie MINUUT 2.
MINUTEEREN, (minuteerde, heeft geminuteerd),
ontwerpen, in geschrifte, op papier brengen.
MINUTIEUS, bu. (...zer, -t), overdreven nauwkeurig.
1. MINUUT, v. (...nuten), zestigste gedeelte van
een uur : geen minuut zit hij stil, nagenoeg nooit; •zestigste deel van een graad (aangewezen door
het teeken t, bijv. 8'); — (bouwk.) het '/ 3o deel
van den modul; (schild. en teek.) het 1 / deel der
lengte van het menschelijk hoofd. MINUUTJE
o. ( - s).

2. MINUUT, v. (...nuten), MINUTE, v. (-n), eerste
schriftelijk opstel, klad (in tegenstelling met grosse);
inz. de oorspronkelijke akte van notarissen, het
oorspronkelijke rechterlijk bevelschrift, enz.
MINUUTGLAS, o. (...glazen), zandlooper, die
ééne minuut loopt; ...LIJN, v. (-en), zeer dun touw,
bindtouw; (zeew.) loglijn; ...PIJP, v. (-en), buisje
aan het minuutrad, waaraan de groote wijzer bevestigd is ; ...RAD, o. (-eren), zeker rad in een
uurwerk; ...SCHOTEN, o. mv. vreugdeschoten,
die elke minuut gelost worden; ...WIJZER, m.
(-s), (hon.) groote wijzer, die op een uurwerk de
minuten aanwijst.
MINVERMOGEND, bn. weinig bezittend, weinig
kunnende betalen, tot de lagere burgerklasse behoorende; — als z.n. minvermogende : eene school
voor minvermogenden; vrijstelling van betaling voor
on- en minvermogenden.
MINZAAM, bu. bw. (...zamer, -st), vriendelijk,
welwillend, voorkomend, beleefd, innemend : iem.
minzaam ontvangen, bejegenen; hij maakt in den
beginne den indruk van stug te zijn, maar in den
omgang blijkt hij zeer minzaam. MINZAAMHEID,
v. vriendelijkheid, beleefdheid, voorkomendheid.
MINZIEK, bn. ( -er, -st), verliefd; ...ZIEKTE,
v. minnezucht.
MIO CONTO, (in het boekhouden) mijne rekening.
MIÖLNER, m. (Germ. myth.) hamer van Thor
die altijd treft en steeds naar hem terugkeert,
beeld van den bliksem; ook MJOLNIR.
MIRA, v. de vanouds bekende veranderlijke ster
in het sterrenbeeld van den Walvisch.
MIRABEL, v. ( -len), ronde pruimensoort, kroos]
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—PRUIM, V. (- en), mirabel; —PRUIMEBOOM,
m. (-en), —PRUIMELAAR, m. (...laren), boom
die mirabellen levert (prunus insititia).
MIRABILE DICTU, (Lat.) wonderlijk om te
zeggen; mirabile visu, wonderlijk om te zien.
MIRACULEUS, bn. bw. (...zer, -t), wonderbaar,
verbazingwekkend.
MIRADSCH, m. Mohammeds hemelvaartsfeest.
1. MIRAKEL, o. (-en, -s), wonder, wonderwerk:
God alleen kan mirakelen doen; wonderbaarlijk iets;
— scheldwoord in : ( leelijk) mirakel; — voor mirakel
liggen, bewusteloos, door een toeval of door dronkenschap; hij was mirakel, stomdronken.
2. MIRAKEL, bw buitengewoon, zeer : hij is
mirakel gelukkig; 't is mirakel erg.
MIRAKELSPEL, o. (-en), mysteriespel.
MIRLITON, m. (-s), rieten fluitje aan beide einden
met een vliesje afgesloten; daar dichtbij is eene
zijdelingsche opening die men aan den mond
brengt bij het zingen, waardoor het fluitje met
een neusgeluid resonneert.
MIRRE, MYRRIIE, v. eene soort van gomhars,
die in den vorm van roodbruine korrels uit Abes
Arabië in den handel wordt gebracht, en-sinëe
zich kenmerkt, door een scherpen smaak en een
eigenaardigen reuk.
MIRREBALSEM, m. (apoth.); ...BOOM, m. (-en),
boom waaruit de mirre vloeit (balsemodendron
myrrha); ...KERVEL, v. Roomsche kervel; ...SAP,
o.; ...STEEN, m. (-en), specerijsteen; ...TINCTUUR, v. (gew.) tinctuur van de mirre bereid,
als middel tegen kiespijn aangewend; ...WIJN,
m. gemirde wijn, wijn met mirre gekruid; ...ZAAD,
o. welriekend zaad.
1. MIRT, m. , (-en), eene plantenfamilie die vooral
op Nieuw -Holland en in Amerika voorkomt, en
specerijen en aromatische oliën oplevert; in Europa
komt alleen voor de gemeene of gewone mirt (mirtus
communis), een altijdgroene heester met eironde
of lijn -lancetvormige bladeren, alleenstaande witte
bloemen en donkerblauwe bessen.
2. MIRT, v. (plantk.) Brabantsche mirt, gagel.
Zie aldaar.
MIRTACHTIG, bn. ( -er, -st), op de mirt gelijkend.
MIRTEBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v. (...ziën),
vrucht van den mirt; ...BLAD, o. (-en, -eren),
blad van den mirt; ...BOOM, m. (-en), mirt;
...KRANS, S. (- en), krans van mirtebladeren, inz.
als bruidskrans; ...KROON, V. (...kronen), mirtekrans.
MIRTELOOF, MIRTENLOO Hom, o. loof van één
of meer mirten.
MIRTELOOT, v. (...loten), loot van een mirt.
MIRTENBOSCH, o. (. . .bosschen), bosch van
mirteboomen; ..GEUR, m.; ...WIJN, m.
MIRTESTRUIK, m. (-en), mirt; ...TAK, m.
(-ken), ...TWIJG, v. (-en).
1. MIS, v. ( -sen), MISSE, v. ( -n), (R. -K.) de
onbloedige offerande der Nieuwe Wet, waarin
het lichaam en bloed van Christus, onder de gedaanten van brood en wijn, door den priester aan
God wordt opgedragen, voor levenden en dooden;
— de opdracht dier offerande door den priester
met de voorgeschreven gebeden en plechtigheden:
hoogmis; plechtige, gezongen mis; gelezen, stille mis;
— de mis doen, celebreeren, opdragen, lezen, zingen,
van den priester; — ( de) mis hooren, naar de mis,
ter misse gaan, van de geloovigen; — de mis aan
den muur plakken, verzuimen er naar toe te gaan;
— (fig.) geen twee missen voor één geld doen, niet
twee maal hetzelfde doen of zeggen ; — ' t is een
(zingende) mis met een staartje, 't is iets dat buitengewoon lang duurt ; — de gezamenlijke mis gezangen, de voorgeschreven kerkelijke gezangen,
welke gedurende de misplechtigheid worden uit
eene mis van Palestrina; — jaarmarkt:-gevord:
de Leipziger, Frankforter mis. MISJE, o. (-s).
2. MIS, v. ( -sen), misslag, misgreep; dwaling.
MISJE, o. (-s), miskraam.
3. MIS, bn. bw. mislukt, niet goed uitgevallen,
valsch, verkeerd : dat is hier een misse boel; dat gaat
hier heelemaal mis; gij hebt het mis, gij vergist u;
de plank mis zijn, zich vergissen, eene verkeerde
voorstelling van iets hebben; dat is niet mis, daar
moet je niet min over denken ; — het is weer
mis met hem, hij is weer in zijn oude kwaal ver
ziek geworden, weer zonder betrek--valen,wr
king enz.

MISACHTEN, (misachtte, heeft gemisacht),
(Zuidn.) minachten. MISACHTING, v. minachting.
MISANTHROOP, m. (. . .thropen), menschenhater.
MISANTHROPIE, v. menschenhaat.
MISANTHROPISCH, bn. bw. menschenschuw;
onvriendelijk, terugstootend.
1. MISBAAR, bn. wat gemist kan worden.
2. MISBAAR, o. geweld, getier, geschreeuw; misbaar maken, luid schreeuwen.
.MISBAK, o. (-ken), mislukt baksel; (fig.) iets
dat slecht uitgevallen is; ...BAKJE, o. (-s), mislukt bakje; (ook fig.) wanstaltig mensch; ...BAK
niet goed gebakken of gekookt; (fig.)-KEN,bn.
slecht uitgevallen; ...BAKSEL, o. (-s), misbak
en misbakje.
MISBEDEELD, bn. die is niet misbedeeld, gezegd
van iem. die een bochel heeft of een grooten mond
opzet.
MISBEUREN, (misbeurde, heeft misbeurd), beloopen (eene geldboete); verbeuren : er is niets
aan misbeurd. MISBEURING, ...BEURTE, v.
(veroud.) verbeurte; misdaad.
MISBILLIJKEN, (misbillijkte, heeft gemisbillijkt),
niet billijken.
MISBOEK, o. (-en), (R. -K.) missaal, boek waarin
de kerkelijke misgebeden zijn vervat; altaarboek
op lessenaar.
MISBRUIK, o. (-en), verkeerd, slecht gebruik:
misbruik maken van zijn macht; misbruik van ver
overdadig gebruik : misbruik van-trouwen;—
sterken drank; van iemands goedheid misbruik
maken; — slechte gewoonte : een misbruik dat
allengs is ingeslopen; misbruiken afschaffen. MISBRUIKJE, o. (-s).
MISBRUIKEN, (misbruikte, heeft misbruikt),
een verkeerd of slecht gebruik maken (van iets) :
Gods naam misbruiken, vloeken; onteeren : een
meisje misbruiken. MISBRUIKING, v. (-en), het
misbruiken; onteering.
MISBRUIKER, m. (-s), MISBRUIKSTER, v.
(-s), die misbruik maakt.
MISCELLANEEËN, MISCELLANIA, o. mv.
mengelingen, opstellen van allerlei aard.
MISDAAD, v. (...daden), slechte daad, zondige
handeling; — zwaar vergrijp: eene misdaad begaan;
zich aan eene misdaad schuldig maken.
MISDADIG, bn. bw. ( -er, -st), strafwaardig:
misdadige handeling; eene misdaad bedreven hebbende; op eene misdaad betrekking hebbende.
MISDADIGER, m. (-s), ...DADIGSTER, v. (-s),
die zich aan eene misdaad heeft schuldig gemaakt.
MISDADIGERSTYPE, o. ( -n).
MISDAG, m. (-en), (R. -K.) dag dat men verplicht

is de Mis te hooren.
MISDEELEN, (misdeelde, heeft misdeeld), niet
wel deelen; onterven; misdeeld, slecht bedeeld of
begiftigd; slecht voorzien (van...) : hij is niet
misdeeld, (van kennis, van verstand), hij is verstandig, bij de hand enz.; — onterfd ; de misdeelden,
die door de natuur of de fortuin niet begunstigd
zijn.
MISDIENAAR, m. (-s, ...naren), ...DIENER,
m. (-s), (R. -K.) koorknaap.
MISDIENST, m. (-en), (R. -K.) kerkdienst waarin
de mis wordt opgedragen.
MISDOEN, (deed mis, heeft misgedaan), verkeerd
doen : den eersten stoot doe ik altijd mis; — ( misdeed, heeft misdaan), kwalijk handelen, zondigen:
indien ik misdaan heb, moge mij God vergeven; —
in strijd met de wet handelen : wat had hij misdaan,
dat hij zoo zwaar is gestraft ?; — beleedigen, onrecht
aandoen: ik vergeef u alles, wat gij mij misdaan hebt.
MISDOOPEN, (misdoopte, heeft misdoopt), (eig. )
niet goed doopen, een verkeerden naam geven (aan
een kind bij den doop); (overdr.) door het geven
van een onechten naam den aard der zaak als het
ware veranderen en misvormen. MISDOOPING,
v. het misdoopen.
MISDRAAIEN, (draaide mis, heeft misgedraaid),
valsch, verkeerd draaien; (fig.) dat is u misgedraaid,
dat is tegen uwe verwachting uitgevallen; dat zal
misdraaien, verkeerd uitloopen.
MISDRACHT, v. (-en), miskraam; misgeboorte,
wanvrucht; ... DRACHTIG, bn. van koeien, die
haar kalf afzetten.
MISDRAGEN (ZICH), (misdroeg zich, heeft zich
misdragen), zich slecht gedragen : hij heeft zich
schromelijk misdragen, en daarom heb ik hem weg -

gestuurd.

MISDRIJF.

MISDRIJF, o. (...drijven), strafbare daad, mis
wanbedrijf; elke overtreding die bij de wet-da,
strafbaar is gesteld.
MISDRIJVEN, (dreef mis, is misgedreven), voor
zonder te raken : de schuit dreef nog-bijdrven
juist den paal mis; — ( misdreef, heeft misdreven),
misdoen, iets doen dat niet goed, dat strafbaar
is : wat heeft hij misdreven?
MISDRUK, o. m. foutief drukwerk; bedrukte
vellen papier, die niet zijn te gebruiken; ook van
onverkoopbare boekwerken die dan als pondspapier
worden verkocht; — geboren misdruk, een boek
waarvan men geen debiet verwacht.
MISDRUKKEN, (drukte mis, heeft misgedrukt),
slecht drukken; verkeerd drukken.
MISDUIDEN, (misduidde, heeft misduid), kwalijk, verkeerd uitleggen, verkeerd opvatten : die
woorden kunnen misduid woorden. MISDUIDING,
v. (-en), verkeerde uitlegging.
MISE, v. (-n), inleg (bij het spel, eene loterij
enz.); inlegkapitaal.
MISE-EN- SCÈNE, v. tooneelschikking, de rege
alles wat noodig is om een tooneelstuk-lingva
voor den toeschouwer tot werkelijkheid te maken.
MISERABEL, bn. bw. ( -er, -st), ellendig, armzalig:
een miserabel beetje; een miserabele vent, verachtelijk,
lamlendig; een miserabele boel, lam, beroerd; er
miserabel uitzien, heel slecht; zich miserabel vervelen;
't is miserabel slecht, duur.
MISÈRE, v. (-s), ellende, nood; jammerlijke toestand; het maken van niet één trek (in het kaart
-spel).
MISERERE, o. (R.-K.) het kerkgezang, de boet
genoemd naar de woorden : miserere-psalm,zo
mei, Deus, erbarm u mijner, o God, waarmede
die zang (de 50ste psalm) aanvangt .; — (gen.)
darmjicht, darmkronkel, het drekbraken.
MISERICORDIA, o. (-'s). (R.-K.) steunsel tegen
de koorstoelen aangebracht voor de geestelijken
die tot langdurigen koordienst verplicht waren;
vaak met beeldhouwwerk versierd.
MISERIE, v. (...riën, -s), ellende, misère : ' t is
miserie, 't is al wat naar, ongelukkig, ellendig is.
MISERIEBOOM, m. (-en), (plantk.). Zie MIZERIEBOOM.

MISGAAN, (ging mis, is misgegaan), in het gaan

niet ontmoeten : zij zijn elkander misgegaan; niet
inhalen, niet bereiken; (van een kogel) niet raken:
het schot ging mis; — ( het misging, is misgaan),
mislukken, niet slagen (van iets), tegenloopen,
slecht uitvallen : dat is mij misgaan; — ontgaan:
geen woord is mij misgaan; — zich misgaan, zich
vergissen, zich vergrijpen; misdoen : hij heeft zich
daaraan leelijk misgaan; verder gaan dan noodig is.
MISGEBED, o. (-en), (R.-K.) gebeden onder of
gedurende de mis.
MISGEBOORTE, v. (-n), onvoldragen vrucht;
(fig.) misvormd schepsel, wanschepsel, gedrocht,
monster.
MISGELD, o. hetgeen bij gelegenheid eener Mis
die men laat doen, moet gegeven worden.
MISGELDEN, (misgold, heeft misgolden), boeten,
lijden (voor iets), ontgelden : gij zult het moeten
misgelden.
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MISGEVEN, (gaf mis, heeft misgeven), verkeerd
geven ; zich vergissen bij het geven van iets.
MISGEWAAD, o. (...waden), (R.-K.) kleeding
van den priester, die de mis opdraagt.
. MISGEWAS, o. ( -sen), mislukte groei der veldvruchten, slechte oogst.
MISGIETEN, (goot mis, heeft misgegoten), ver
gieten.
-kerd
MISGISSEN, (giste mis, heeft misgegist), verkeerd
veronderstellen, kwalijk vermoeden; — zich mis
(niisgiste zich, heeft zich misgist), zich be--gisen,
driegen, zich vergissen. MISGISSING, v. (-en),
verkeerde opvatting, misvatting, dwaling; (zeew.)
verschil tusschen het ware en het gegiste bestek.
MISGOOIEN, (gooide mis, heeft misgegooid), ver
gooien, bij het gooien het doel niet raken.-kerd
MISGREEP, m. (...grepen), mistasting, dwaling.
MISGRIJPEN, (greep mis, heeft misgegrepen),
verkeerd grijpen, mistasten in het grijpen ; —
zich misgrijpen, (misgreep zich, heeft zich misgrepen), zich vergissen, feilen, falen, dwalen; zich
aan iem. misgrijpen, kwalijk, strafbaar tegen iem.
handelen.
MISGUNNEN, (misgunde, heeft misgund), niet
gunnen (iets aan iem), benijden : iem. zijn voor-

spoed, zijn geluk misgunnen. MISGUNNING, v.

het misgunnen.
MISGUNNER, m. (-s), benijder. MISGUNST,
v. afgunst.
MISGUNSTIG, bn. bw. ( -er, -st), MISGUNSTIGLIJK, bw. afgunstig, ijverzuchtig, jaloersch.
MISHAAGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) onaangenaam, lastig, verdrietig, hinderlijk.
1. MISHAGEN, (mishaagde, heeft mishaagd), niet
behagen, niet aanstaan, ongevallig zijn : zijn heele
optreden in deze zaak mishaagt mij; uw gedrag mis
mij. MISHAGING, v. het mishagen.
-hagt

2. MISHAGEN, o. afkeer, verdriet, misnoegen.
MISHAKKEN, (hakte mis, heeft misgehakt),
verkeerd hakken, met eene bijl een verkeerden slag
toebrengen.
MISHAND, o. (Zuidn.) hinder : ik heb er geen
mishand

van; 't is een groot mishand.

MISHANDELEN, (mishandelde,'heeft mishandeld),
slecht, kwalijk behandelen : dieren mishandelen;
ergerlijk kastijden : zijne kinderen mishandelen.
MISHANDELING, v. (-en), slechte behandeling;
iem. kwaadwillig pijn doen.
MISHANDEN, (het mishandde, heeft mishand),
(gew.) iem. niet handen, niet geriefelijk, niet gemakkelijk zijn, te onpas komen; (fig.) hinderen:

het mishandt mij.

MISHAPPEN, (hapte mis, heeft misgehapt),
verkeerd happen, in het happen missen.
MISHEBBEN, (had mis, heeft misgehad), het
mishebben, zich vergissen, dwalen : als ik het niet
mis heb, dan is hij vandaag jarig.
MISHEMD, o. (-en), (R.-K.) het tot de voeten
afhangende witte , priesterkleed of albe, waarover
in de H. Mis de stool en de kazuifel worden gedragen.
MISHOOREN, (hoorde mis, heeft misgehoord),
slecht, kwalijk hooren, verkeerd verstaan.
MISHOUWEN, (hieuw mis, heeft misgehouwen),
verkeerd houwen, mishakken. MISHOUWING, v.
(-en), verkeerde bijslag.
MISJAAR, o. (...jaren), (gew.) onvruchtbaar jaar,
slecht jaar, een jaar waarin veel misgewas is.
MISKANS, v. (-en), (w. g.) ongunstige kans.
MISKEEK, m. (veroud.) verkeerde blik; (fig.)
verkeerd oordeel, valsche opvatting.

MISKELK, m. (-en), (R:-K.) kelk waarin de wijn
wordt geconsacreerd.
MISKENNEN, (miskende, . heeft miskend), niet
erkennen, niet opmerken : dat valt niet te miskennen,
dat dient erkend te worden; niet weten te waar
: de diensten van iem. miskennen; — een-dern
miskend genie, iem. die niet gis genie wordt gewaardeerd; miskende deugd; verloochenen : wie in
voorspoed zijne vrienden miskent, verdient dat hij
in teqenspoed er geen heeft. MISKENNING, v. (-en),
niet-erkenning; beleedigend vermoeden.
MISKIJKEN, (keek mis, heeft misgekeken), verkeerd kijken of zien; — zich miskijken, (miskeek
zich, heeft zich miskeken), zich bij het zien vergis
niet wel toezien.
-sen,
MISKLANK, m. (-en), wanklank, valsche toon.
MISKLEED, o. (-eren), (R.-K.) misgewaad.
MISKLEURIG, bn. ( -er, -st), slecht van kleur:
miskleurige klinkers; kwalijk geschilderd of geverfd:
de laden van het kabinet waren miskleurig geworden,
verkleurd, verschoten, verbleekt van kleur; — niet
van ééne kleur : miskleurige paarden.
MISKLOKJE, o. (-s).
MISKOMEN, (het miskwam, is miskomen),
(Zuidn.) ongelegen komen, te onpas komen : de regen
miskomt altijd in den oogst; kwalijk uitvallen.
MISKOOPEN (ZICH), (miskocht zich, heeft zich
miskocht), te duur koopen, bekocht zijn : hij heeft
zich daaraan miskocht.

MISKRAAM, v. (...kramen), het te vroeg ter
wereld komen van eene onontwikkelde vrucht, kwade kraam.
MISKREDIET, o. kwade naam : hij is in miskrediet, het vertrouwen in hem is verminderd; iem.
in miskrediet brengen; (gew.) discrediet.
MISLEGGEN, (legde, leide mis, heeft misgelegd,
misgeleid), (Zuidn.) verkeerd, op eene verkeerde
plaats leggen.
MISLEIDEN, (leidde mis, heeft misgeleid), (w. g.)
valsch, verkeerd leiden; — (misleidde, heeft misleid), bedriegen : hij heeft zich door den schijn
laten misleiden. MISLEIDING, v. (-en), het verkeerd leiden; bedrog.
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MISLEIDER, m. (-s), '...LEIDSTER, v. (-s), die
misleidt.
MISLEZEN, (las mis, heeft misgelezen), slecht,
kwalijk, verkeerd lezen; -- zich mislezen, (mislas
:zich, heeft zich mislezen), zich vergissen, door niet
goed te lezen, den zin niet vatten van het gelezene
door niet goed te lezen.
MISLEZER, m. (-s), (R. -K.) priester die alleen
, de mis leest.
MISLOOPEN, (liep mis, is misgeloopen), ver
niet ontmoeten op den weg-kerdlopn;im.
dien hij neemt : ga nu hierheen, anders loopt gij
.hem zeker mis; — loopende niet raken (van een
bal); loopende niet op tijd bereiken : hij is de boot
misgeloopen en moet nu nog een dag hier blijven; —
(fig.) tegenloopen, slecht uitvallen : die zaak moest
, wel misloopen; dat loopt mis, dat zal verkeerd uitkomen.
MISLUKKEN, (het mislukte, is mislukt), niet
gelukken, slecht, verkeerd uitvallen : alles wat hij
onderneemt mislukt hem; door de waakzaamheid
der bezetting mislukte de aanslag; eene mislukte
onderneming; — (fig.) een mislukt advocaat, die het
niet tot advocaat heeft kunnen brengen; — eene
mislukte aardigheid. MISLUKKING, v. (-en),
slechte uitslag; ongeluk.
MISMAAKT, bn. ( -er, -st), leelijk, wanstaltig,
misvormd : een mismaakt kereltje. MISMAAKT HEID, v. (...heden).
MISMAKEN, (mismaakte, heeft mismaakt),
ontsieren, leelijk maken : die twee gebouwen mismaken
de geheele straat. MISMAKING, v. het leelijk
maken of worden.
MISMAS, m. ( -sen), (w. g.) mengelmoes. MISMASJE, o. (-s).
MISMETEN, (mat mis, heeft misgemeten), verkeerd, valsch meten. MISMETING, v.
MISMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), neerslachtig,
ontmoedigd, verdrietig : bij zooveel tegenspoed
moet iem. wel mismoedig worden; dit antwoord
maakte hem mismoedig. MISMOEDIGHEID, v.
MISNAAIEN, verkeerd naaien : die jas is mis

-naid.

MISNOEGD, bn. bw. ( -er, -st), ontevreden, onvergenoegd : hij heeft werkelijk reden daarover misnoegd
te zijn; wat zet gij een misnoegd gezicht ! MISNOEGD HEID, v.
MISNOEGDE, m. ( -n), ontevredene.
1. MISNOEGEN, o. ontevredenheid, onvergenoegdheid : iemands misnoegen opwekken; zich het
misnoegen van iem. op den hals . halen; verdriet:
iem. misnoegen veroorzaken.
2. MISNOEGEN, (misnoegde, heeft misnoegd),
redenen tot ontevredenheid geven.
MISOFFER, o. (-s), (R. -K.) de mis.
MISOGAAM, m. (...gamen), iem. die een afkeer
van het huwelijk heeft. MISOGAMIE, v. afkeer
van het huwelijk.
MISOOGST, m. mislukte oogst, misgewas.
MISOORDEELEN, (oordeelde mis, heeft misgeoordeeld), verkeerd, niet goed oordeelen.
MISPAKKEN, (pakte mis, heeft misgepakt), verkeerd pakken of grijpen; — het mispakken, niet
slagen in iets ; — zich mispakken, zich vergissen
in het pakken.
MISPAS, m. ( -sen), verkeerde stap; (fig.) fout,
vergissing, onhandigheid; licht vergrijp tegen de
zedelijkheid of welvoeglijkheid.
MISPEL, v. (-s, -en), als vrucht, in. als boom;
een welbekende appelachtige boom (mespilus),
waarvan de vruchten worden gegeten, wanneer
zij eenigszins rottig zijn; de vrucht van dien boom;
(spr.) zoo rot als een mispel. MISPELTJE, o. (-s).
MISPELAAR, m. (...laren), mispelboom; stok
van het hout van den mispelboom.
MISPELBLOESEM, m. (-s); ...BOOM, m. (-en),
mispel; ... BRUIN, bn. bruin als een mispel.
MISPELEN, bn. van mispelenhout.
MISPELENHOUT, o. het zeer harde hout van den
mispelboom dat als tanden in raderen en rondsel spijlen voor molenwerk wordt gebezigd.
MISPEUTEREN, (mispeuterde, heeft mispeuterd),
(Zuidn.) misdoen, iets slecht of verkeerd doen.
MISPIKKELEN, (mispikkelde, heeft mispikkeld),
(Zuidn.) misdoen, misdrijven.
MISPIKKEN, (pikte mis, heeft misgepikt), ver
pikken, pikkende niet raken.
-kerd
MISPLAATSEN, (misplaatste, heeft misplaatst),
verkeerd, slecht plaatsen : dat is hier misplaatst,

MISSEN.

dit behoort hier niet (te staan enz.); die opmerking
is geheel misplaatst, komt hier niet te pas; hij voelt
zich in dien werkkring misplaatst, voelt zich daar
niet op zijn plaats.
MISPLAATSING, -t. verkeerde plaatsing.
MISPLAATSTHEID, v. het misplaatst zijn.
MISPLANK, v. (-en), (R. -K.) waarop seminaristen de plechtigheden der mis leeren verrichten.
MISPRIESTER, m. (-s), (w. g.) een priester die
slechts de mis leest.
MISPRIJSSTER, v. (-s), die misprijst.
MISPRIJZEN, (misprees, heeft misprezen), afkeuren, laken : ik misprijs het volstrekt niet in hem,
dat hij zijn meening niet onder stoelen of banken
steekt. MISPRIJZER, m. (-s). MISPRIJZING, v.
(-en), afkeuring.
MISPRIKKEN, (prikte mis, heeft misgeprikt),
verkeerd prikken, prikkende niet raken.
MISPUNT, o. (-en), (bilj.) misstoot : hij gaf een
mispunt, hij raakte geen enkelen bal (en bezorgde
daardoor zijne tegenpartij eene punt); scheldnaam:
ongeluk, engerd, spook. MISPUNTJE, o. (-s).
MISRADEN, (ried mis, raadde mis, heeft misgeraden), niet raden, verkeerd raden : gij hebt misgeraden, raad nog eens over; — (misried, misraadde,
heeft misraden), een slechten raad geven; (ook)
afraden, ontraden. MISRADING, v.
MISRAMEN, (raamde mis, heeft misgeraamd),
niet goed ramen, eene onjuiste berekening maken;
— (misraamde, heeft misraamd), zijne maatregelen
niet goed nemen en daardoor zijn doel niet bereiken.
MISREKENEN, (rekende mis, heeft misgerekend),
verkeerd uitrekenen; — zich misrekenen, (misrekende
zich, heeft zich misrekend), zich in het rekenen
vergissen, zich in zijne verwachting teleurgesteld
zien. MISREKENING, v. (-en), fout in eene berekening; (fig.) teleurstelling : dat concert is financieel
eene misrekening geweest, de kosten zijn niet door
de ontvangsten gedekt, er moest geld bij.
MISS (Eng.), v. juffrouw, mejuffrouw.
MISSAAL, o. (...salen), (R. -K.) misboek; —
(boekdr.) groote lettersoort van 56 punten; groot
missaal, lettersoort van 66 punten.
MISSCHAPEN, bn. wanschapen, misvormd.
MISSCHAPENHEID, v.
MISSCHATTEN, (schatte mis, heeft misgeschat),
beneden de waarde schatten.
MISSCHEPPEN, (schepte mis, heeft misgeschept),
(w. g.) verkeerd, niet goed scheppen (uit een put
enz.).
MISSCHEPSEL, o. (-s), (w. g.) wanschepsel, misgeboorte.
MISSCHIEN, bw. wellicht, mogelijk, het kan zijn
dat...: misschien komt hij straks nog wel; wilt gij
misschien liever hier zitten I
MISSCHIETEN, (schoot mis, heeft misgeschoten),
verkeerd schieten, schietende het doel missen : van
de tien keeren schiet hij zeker zevenmaal mis.
MISSCHOPPEN, (schopte mis, heeft misgeschopt),
verkeerd schoppen, schoppende het doel missen.
MISSCHOT, o. (-en), schot dat niet raak is;
(fig.) (w. g.) daad, maatregel waarmee men zijn doel
niet bereikt.
MISSCHRIJVEN, (schreef mis, heeft misgeschreven), verkeerd schrijven; zich vergissen in liet
schrijven.
MISSEDIENER, m. (-s). (Zuidn.) misdienaar,
koorknaap.
MISSELIJK, bn. bw. ( -er, -st), vreemd, wonderlijk, leelijk : zij is misselijk gekleed; — hachelijk,
gevaarlijk : in misselijke omstandigheden verkeeren;
het ziet er misselijk uit; — onpasselijk, neiging tot
braken hebbend : hij is, wordt misselijk; zoodra
ik rook, word ik misselijk; — walglijk: foci ! wat een
misselijke kerel; hij maakte er een misselijk figuur.
MISSELIJKHEID, v. (...heden), onpasselijkheid,
neiging tot braken.
MISSEN, (miste, heeft gemist), niet raken, mis
zijn : het schot miste; feilen, falen : ga maar steeds
rechtuit, dan kunt gij niet missen; — ( spr.) gissen
doet missen, men gist in den regel verkeerd; —
den trein missen, te laat komen om nog mede te
kunnen gaan; — uitblijven, niet gebeuren : dat
kan niet missen, dat moet gebeuren; — ontberen,
niet hebben wat men noodig heeft of althans
gaarne had : hij mist zelfs het hoognoodige; zij mist
allen troost; ik kan het boek nog niet missen; —
(spr.) ik kan je missen als kiespijn, ik zie je liever
niet dan wel; --- ik heb geen woord gemist, ik heb
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alles verstaan; — (Zui dn.) niet wel meer bij zijn
MISSTEKEN, (stak mis, heeft misgestoken), ververstand zijn : Vader begint te missen, wordt
keerd steken, ., stekende zijn doel niet treffen.
stilaan kindsch; — zij moesten hun kind missen;
MISSTELLEN, (wisstelde, heeft missteld), verhet stierf; — hij kan goed missen, deelt gaarne
keerd stellen of plaatsen; — (stelde mis, heeft mis mede, wil niet alles alleen behouden; hij kan 't
gesteld), slecht opstellen (een brief enz.). MISbest missen, heeft geld genoeg; — de afwezigheid
STELLING, v. (-en), verkeerde stelling of plaat
(van iets of iem.) gewaar worden of ondervinden:
vergissing, misrekening.
-sing;(f.)
als hij maar eenmaal weg is, dan zult gij hem wel
MISSTOOT, m. (-en), (bilj.) verkeerde stoot,
missen; als men zoo verkouden is, mist men dadelijk
valsche stoot, waarbij de bal waarmede men speelt
zijn zakdoek; — niet vinden, niet weten waar iets
geen der beide andere raakt : misstooten tellen niet.
of iem. gebleven is : ik mis al een paar dagen mijne
MISSTOOTEN, (stootte mis, heeft misgestooten),
paraplu; waar hebt gij toch gezeten ? ik heb je wel
verkeerd stooten, stootende het doel niet raken.
eene week lang gemist. MISSING, v. (-en).
MISSTUREN, (stuurde mis, heeft misgestuurd),
MISSIE, v. (...siën), (R.-K.) zending onder de
slecht, verkeerd sturen. MISSTURING, v. (-en),
heidenen; personen die gezonden worden, zende- I slecht beheer.
lingen ; zendelinggenootschap; — tiendaagsche
1. MIST. Zie MEST.
boeteprediking in eene parochie; -- de Katholieke
2. MIST, m. (-en), laag bij de aarde drijvende
bevolking in een niet kerkelijk geregelden staat:
waterdamp, zoodanig verdicht dat hij zichtbaar is:
voor 1853 was Nederland eene missie; — het grondmist is eene laag bij den grond drijvende wolk; de
gebied en het bestuur van zulk eene missie.
mist benam alle uitzicht; de mist trekt op, wordt
MISSIEHUIS, o. (...huizen), geestelijke inrichonzichtbaar (door verhooging van temperatuur); —
ting om missionarissen uit te zenden en zoolang
in mist en nevelen gehuld.
te huisvesten.
MISTACHTIG, bu. nevelig, min of meer mistig:
MISSIEKRUIS, o. (-en), (R.-K.) kruis met levensmistachtig weer.
groot beeld van den Heiland, tot herinnering aan
MISTASTEN, (tastte mis, heeft misgetast), vereene gegeven missie in eene parochie geplant.
keerd tasten; (fig.) zich vergissen, zich bedrieMISSIELANDEN, mv. (R-.K.) vreemde landen
gen : hij heeft daarin. leelijk misgetast; ook bij den
welke als eene 1 missie beschouwd worden.
besten wil zullen wij dwalen en mistasten, verkeerde
MISSIEPRIESTER, m. (-s), priester die in cene
conclusies trekken, eene onjuiste verklaring geven.
missie werkzaam is; leden der congregatie van VinMISTASTING, v.. (-en), (fig.) dwaling, verkeerd
centius a Paulo (Lazaristen), die zich vooral aan
oordeel.
de missie wijden.
MISTEEKENEN, (misteekende, heeft misteekend),
MISSIEREN, (missierde, heeft missierd), te onpas
slecht teekenen : de kop is geheel en al misteekend.
sieraad aanbrengen, door versieringen iets leelijk
MISTEL, m. (-s), marentak; —BOOM, m. (-en),
maken, ontsieren : die schilderijen zullen de kamer
boom waarop de mistel groeit; —KRUID, o. mistel.
missieren; de toren missiert de kerk. MISSIERING,
MISTELLEN, (telde mis, heeft misgeteld), verv. (-en).
keerd, slecht tellen; — zich mistellen, (mistelde
MISSIESEMINARIE, o. (-s), kerkelijk opgericht
zich, heeft zich misteld), zich vergissen in het
Seminarie voor seculiere priesters die zich voor
tellen. MISTELLING, v. (-en), verkeerde telling;
eene bepaalde missie verbinden.
vergissing in het tellen.
MISSIGIT, v. (-s), kleine moskee op Sumatra.
MISTELLIJSTER, v. (-s), groote lijster of appel
MISSING LINK, (nat. hist.) verbindende schakel
-lijster
(turdus viscivorus).
MISTELSTRUIK, m. (-en), (plantk.) marentusschen aap en mensch die Dubois in den Pithecantihropus op Java meende gevonden te hebben;
takken; ...TAK, m. (-ken), tak van den mistel(Ind.) naam voor een leelijken jongen.
struik.
MISSIONARIS, m. ( -sen), (R.-K.) zendeling.
1. MISTEN. Zie MESTEN.
MISSIVE, v. (-n, -s), brief, officieel schrijven.
2. MISTEN, (het mistte, heeft gemist); het mist,
MISSLAAN, (sloeg mis, heeft misgeslagen), verhet is nevelachtig weder, er is mist.
keerd slaan, niet raken : gelukkig dat hij missloeg,
MISTGORDIJN, o. (dicht.) zware mist die alle
anders had hij hem zeker een ongeluk toegebracht; —
uitzicht belemmert.
(fig.) den bal misslaan, verkeerd oordeelen; zich
MISTHOORN, m. (-s), groote hoorn op zeevergissen onder het spreken; den toon kwalijk
schepen, dienende om bij mistig weder door het
vatten (onder het zingen of spelen); eene dwaling
geven van signalen aanvaring te voorkomen, en
begaan, verkeerd handelen.
aan de kust, om nabijzijnde schepen te waarschuMISSLAG, m. (-en), slag die niet raak is; verkeerde
wen; —SIGNAAL, o. (...gnalen), signaal met den
slag; (fig.) vergissing, dwaling; verzuim dat te
misthoorn.
berispen valt : een misslag begaan, herstellen; tegen
MISTIG, bu. ( -er, -st), mistachtig, nevelig (van
onheil, ongeluk.
-spoed,
de lucht) : mistig weer; een mistige dag; het was
MISSMIJTEN, (smeet mis, heeft misgesmeten),
van morgenzoo mistig, dat de boot niet kon varen; —
verkeerd gooien (b. v. met dobbelsteenen); smijtende
heiig, wazig, onhelder (door den grooten afstand).
het doel niet bereiken.
MISTIGHEID, v.
MISSNEDE, v. (-n), (plaatdr.) vergissing.
MISTKLOK, v. (-ken), aan boord van ten anker
MISSPELEN, (speelde mis, heeft misgespeeld),
liggende schepen eene klok die bij mistig weer
ten minste iedere minuut moet geluid worden.
verkeerd of slecht spelen ; zich vergissen in het
MISTLETOE, o. Engelsche naam voor : waren
spelen.
-taken,voglijm.
MISSPREKEN, (sprak mis, heeft misgesproken),
MISTONEN, m. mv. tonen van het mislied.
verkeerd spreken ; — zich misspreken, (missprak
zich, heeft zich missproken), zich in het spreken
MISTRAL, m. (-s), gevreesde koude noordwesten vergissen.
wind in het zuidoosten van Frankrijk, die somwijlen
in noordenwind overgaat.
MISSPRINGEN, (sprong mis, heeft en is misgeMISTRAPPEN, (trapte mis, heeft misgetrapt),
sprongen), zijn sprong te groot of te klein nemen.
verkeerd trappen.
MISSPRONG, m. (-en), verkeerde sprong.
MISSTAAN, (het misstond, heeft misstaan),
MISTRED, m. (-en), misstap.
leelijk, niet goed staan (b. v. van kleedingstukken
MISTREDEN, (trad mis, heeft en is misgetreden),
enz.) : die jas misstaat u volstrekt niet; zij is wat
misstappen.
MISTREFFEN, (trof mis, heeft misgetio$en ),
corpulent, naar dat misstaat haar niet, staat haar
niet goed, verkeerd treffen: hij heeft het met zijn
niet leelijk; — (fig.) niet geschikt, niet passend
zijn : het misstaat een meisje, aldus te spreken.
meesterknecht misgetrofen, die is hem tegengevallen;
— het of iets mistreffen, er niet in slagen.
MISSTAND, m. (-en), verkeerde stand, verkeerdMISTREGEN, m. motregen, miezelregen.
heid : waaraan schrijft hij nu eigenlijk de misstanMISTREKKEN, (trok mis, heeft misgetrokken),
den in onze maatschappij toe ?; — de misstand
van onvoldoende bemanning der schepen.
(kaartsp.) eene verkeerde kaart uitspelen.
MISTRESS (Eng.), v. (-es), mevrouw.
MISSTAP, m. (-pen), verkeerde stap; (fig.) verMISTROEPER, m. (-s), om mistseinen te geven.
keerde of slechte daad, vaak gevolg van onerMISTROOSTIG, bu. ( -er, -st), zonder troost,
varenheid; een misstap doen, zich aan een minnaar
troosteloos, diep neerslachtig; niet opgewekt,
overgeven. MISSTAPJE, o. (-s).
melancholiek : mistroostig zijn; hij ging mistroostig
MISSTAPPEN, (stapte mis, heeft en is misgeheen. MISTROOSTIGHEID, v. neerslachtigheid
stapt), een stap doen bezijden de plaats waar men
groote droefheid, moedeloosheid.
moest neerkomen : hij stapte mis en viel in het water.
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1. MISTROUWEN (ZICH), (mistrouwde (zich),
heeft (zich) mistrouwd of is mistrouwd), beneden
zijn stand huwen; een slecht huwelijk doen.
2. MISTROUWEN, (mistrouwde, heeft mistrouwd),
(w. g.) wantrouwen, verdenken : ik heb hem mis
-trouwd.
3. MISTROUWEN, o. wantrouwen.
MISTROUWEND, bn. bw. ( -er, -st), mistrouwig.
MISTROUWIG, bn. bw. ( -er, -st), achterdochtig,
wantrouwend. MISTROUWIGHEID, v. wantrouwen, achterdocht.
MISTSEIN, o. (-en), (zeew.) signaal bij mistig
weer aan boord der schepen gegeven om aanvaringen te voorkomen; —BOEK, o. (-en).
MISTSIGNAAL, o. (...signalen), mistsein.
1. MISVAL, m. ( -len), (gew.) miskraam, ontijdige
verlossing.
2. MISVAL, o. ( -len), (Zuidn.) ongeval, ongeluk;
rampspoed.
1. MISVALLEN, (viel mis, is misgevallen), (eig.)
in het vallen missen, verkeerd vallen; (fig.) het lot
niet treffen; niet wel uitvallen; het valt mij mis, ik
zie mij in mijne verwachting teleurgesteld; —
(misviel, heeft misvallen), (Zuidn.) niet goed bekomen, van spijs en drank : dat glas bier misvalt
mij; — (gew.) een misval, miskraam hebben; —
(w. g.) niet behagen, mishagen : dit is mij misvallen,
dit stond mij niet aan.
2. MISVALLEN, o. misnoegen; onbehaaglijkheid.
MISVALLIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) onaangenaam.
1. MISVAREN, (voer mis, heeft en is misgevaren),
onder het varen eene verkeerde richting nemen;
— (Zuidn.) slecht varen (met een persoon of
eene zaak).
2. MISVAREN, o. (Zuidn.) ontijdige bevalling.
MISVATTEN, (vatte mis, heeft misgevat), verkeerd vatten; (fig.) iets verkeerd opvatten, verkeerd begrijpen. MISVATTING, v. (-en), dwaling;
vergissing.
MISVERSTAAN, (verstond mis, heeft misverstaan), niet goed, verkeerd verstaan, niet goed
begrijpen, verkeerd opvatten : iemands bedoeling
misverstaan.

MISVERSTAND, o. (-en), verkeerd begrip,
kwade opvatting; het kwalijk verstaan, verwarring
van begrippen : dit gevoelen berust op een misverstand; dit zou aanleiding kunnen geven tot een afschuwelijk misverstand; (fig.) oneenigheid tusschen
vrienden of bekenden : het misverstand, dat tusschen
die beiden heerschte, is eindelijk uit den weg
geruimd.

MISVORMEN, (misvormde, heeft misvormd),
mismaken, een leelijken vorm geven : door den
hevigen doodsstrijd waren zijn trekken geheel mis
neus misvormt haar geheele-vormd;iesch
gezicht; een misvormd dier, schepsel. MISVORMING, v. (-en), het leelijk maken of worden.
MISVORMIG, bn. ( -er, -st), mismaakt, leelijk.
MISVORMIGHEID, v.
MISVOUW, v. (-en), valsche plooi (in het laken).
MISWAS, o. ( -sen), slecht uitgevallen gewas,
misoogst; misgroeid voorwerp, wanstaltigheid van
mensch, dier of plant. MISWASJE, o. (-s).
MISWASSEN, (het miswies, is miswassen), (van
gewassen, vruchten), niet goed groeien.
MISWEG, m. (-en), ...WEGEL, m. (-s), (Zuidn.)
voetpad dwars door de velden naar de kerk leidende,
kerkpad.
MISWERPEN, (wierp mis, heeft misgeworpen),
slecht, verkeerd werpen, werpende het doel niet
treffen; — voor den tijd (jongen)- werpen.
MISWIJZEN, (wees mis, heeft misgewezen),
verkeerd wijzen; — afwijzen van het ware noorden (van het kompas); ...WIJZING, v. (-en),
het miswijzen; de declinatie der kompasnaald;
...WIJZER, m. (-s), kompas welks naald afwijkt
van het ware noorden.
MISZEGGEN, (miszeide, heeft miszegd of mis
zich verkeerd uitdrukken, zich vergissen-zeid),
onder het spreken; (fig.) door iets te zeggen beleedigen, lasteren : nu ja, ik heb het verteld; maar
wat heb ik daaraan in Gods naam dan miszegd I
MISZEGGING, v. (-en), (w. g.) vergissing in het
spreken; verkeerde, min juiste uitdrukking.
MISZEILEN, (zeilde mis, heeft misgezeild),
zeilende eene verkeerde richting nemen; eene klip
miszeilen, ontwijken; (fig.) van den rechten weg
afwijken.
MISZETTEN, (drukk.) verkeerd zetten; — in
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Zuidn. in 't algemeen ; iets verkeerd zetten of
plaatsen.
MISZIEN, (zag mis, heeft misgezien), verkeerd
zien; — zich miszien, (miszag zich, heeft zich miszien), zich onder het zien bedriegen; (Zuidn.) iets
leelijks aan iem. of iets opmerken; — (Zuidn.y
iem. niet gaarne zien, hem minachten.
MISZITTEN, (zat mis, heeft misgezeten), (w. g.)
niet wel zitten, zich verkeerd hebben nedergezet:
ik heb misgezeten, ik zat niet goed, (ook) ik zat op
eene verkeerde plaats; — (miszat, heeft miszeten),,
(w. g.) niet wel voegen, niet goed zitten : deze jas
heeft hem miszeten.
MISPICKEL, o. arsenikaal ijzer : een mengsel
van zwavelijzer en arsenikijzer.
MITAINE, v. (-s), garen dameshandschoen zonder vingers.
MITHRIDAAT, o. zeker tegengif, dat door Mithri- dates, koning van Pontus, of zijn lijfarts zou uit
zijn, om de soms hem toegediende ver--gevond
giften werkeloos te maken.
MITIGANTIA, mv. verzachtende, lenigende ge-nesmidl.
MITIGATIE, V. (- s, ...tiën), verzachting, ver- lichting, leniging.
MITIGEEREN, (mitigeerde, heeft gemitigeerd),.
verzachten, matigen, verlichten.
1. MITRA, v. (-'s), bisschopsmuts, mijter.
2. MITRA, (MITHRA) m. (Perz. myth.) zonnegod, lichtgod, bewaker der waarheid en der trouw.
MITRAILLE, v. schroot.
MITRAILLADE, v. (-s), schrootvuur, kartets
vuur uit een mitrailleur.
-vur;
MÍTRAILLEEREN, (mitrailleerde, heeft gemitrailleerd), met mitrailleurs beschieten.
1. MITRAILLEUR, m. (-s), soldaat die den
mitrailleur bedient.
2. MITRAILLEUR, m. (-s), MITRAILLEUSE, v.
(-s), snelvuurwapen waarmee automatisch tot
500 geweerkogels per minuut geschoten kunnen
worden, kan desnoods door één man gedragen
worden : bereden mitrailleurs; infanterie mitrailleurs;
het werkzame vuur der mitrailleurs reikt tot hoogstens
1400 M.; —AFDEELING, v. (-en); —BAND,
m. (-en), band met 250 geweerpatronen voor een
mitrailleur; —WAGEN, m. (-s), deze voert mee
15 tot 20000 patronen voor de mitrailleurs.
MITS, vw. onder beding dat, onder voorwaarde,
(ter inleiding van een bijwoordelijken bijzin, die
cene voorwaarde bevat, welke noodzakelijk vervuld
moet worden) : gij kunt het krijgen, mits gij het
goed bewaart; gij kunt meegaan, mits gij niet weer
telkens over vermoeidheid klaagt; — vz. onder, bij,
door; mits dezen, hiernevens, hierbij; — o. (fig.)
er is een mits bij, er is eene voorwaarde aan verbonden, het is niet onvoorwaardelijk.
MITSDIEN, voegw. bw . hierom, daarom, dan ook
.(ter verbinding van twee zinnen waarvan de eerste
de reden of den grond inhoudt van het gevolg of
de gevolgtrekking in den tweeden zin uitgedrukt) :
hij heeft zich vergrepen aan het goed zijns naasten;
mitsdien heeft de rechtbank hem tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld; de straten die naar het zuiden
liepen en mitsdien qeen schaduw hadden.
MITSGADERS, vw. (aaneensch.) (deftige stijl)
alsook, benevens, alsmede.
MITTEEREN, (mitteerde, heeft gemitteerd),
zenden, afzenden.
MIXED PICKLES (Eng.), o. allerhande jonge
groente, uitjes, augurkjes in sterk gekruiden azijn
ingelegd, mosterdzuur; — (fig.) korte, snedige
gezegden.
MIXTUUR, v. (...turen), mengsel, vloeibaar en
krachtig artsenijmengsel, inz. bestemd om bij druppels, hetzij in een glas water, hetzij op suiker, gebruikt te worden; — (muz.) gemengde orgelstem:
een register, dat op eiken toets niet alleen zijn eigen
toon, maar ook tevens de terts, quint en octave
doet hooren.
MIZERIEBOOM, m. (-en), (plantk.) een der vele
namen van het peperboompje, ook garenboompje,
boerenpeper, bergpeper, roode peper, kleine laurier
en gewone mezeroen geheeten (daphne mezereum).
MNEMONIEK, MNEMOTECHNIEK, v. herinneringskunst, geheugenleer.
MNEMOSYNE, v. (Gr. myth.) godin van het
geheugen, door Zeus moeder der 9 Muzen.
MNEMOTECHNISCH, bn. wat op de mnemoniek
betrekking heeft, daartoe behoorende.
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MOABIETEN, mv. Semietische volksstam in
N.-Arabië. MOABIETISCH, bn.
.
MOBIEL, bn. ( -er, -st), beweeglijk; geschikt om
uit te trekken, marschvaardig (van een leger) :
mobiele colonnen, troepenafdeelingen, uit de drie
- wapens bestaande, die tot een of ander bijzonder
doel gebezigd worden; mobiel verklaren, een leger
.op voet van oorlog brengen; de landweer mobiel
verklaren, laten uittrekken.
MOBIELVERKLARING, v. (-en), het mobiel
verklaren.
MOBILAIR, o. roerend goed, huisraad; een der
grondslagen van de indirecte belasting.
MOBILISATIE, v. (-s), mobielverklaring, mobili,seering; —PLAN, o. (-nen), ontwerp volgens
hetwelk de troepen gemobiliseerd worden.
MOBILISEEREN, (mobiliseerde, heeft gemobiliseerd), troepen op voet van oorlog en in het veld
'brengen. MOBILISEERING, v. (-en).
MOBILITEIT, v. beweeglijkheid, vlugheid.
MODAAL, bn. (spraakk.) volgens eenige wijze:
modale bijwoorden, bijwoorden van wijze; modale
hulpwerkwoorden, als mogen, moeten, kunnen;
modale bepalingen, als misschien, zeker, stellig.
MODALITEIT, v. wijze van zijn; (spraakk.) wijze
van voorstelling met betrekking tot de werkelijkheid.
MODDE, v. (-n), (gew.) scheldnaam voor : vuile,
lompe, onhandige vrouw; — (Zuidn.) slet, maintenee,
smerig vrouwspersoon.
MODDEN, (modde, heeft gemod), (gew.) in de
modder zoeken (om eenig voorwerp er uit te halen);
met modder vuil maken, bespatten; (gew.) aardappels modden, nadat de aardappels gerooid zijn met
het houweel het land omwoelen om achtergebleven
.aardappels te zoeken.
MODDER, v. aarde met water vermengd, slijk,
baggerspecie : eene sloot vol modder; in de modder
.zakken; hij is in de modder gestikt; — zoo vet als
modder, zeer vet; (ook) zeer dronken.
MODDERAAR, m. (-s), die moddert, knoeit;
iem. die tracht te schipperen, die alle partijen te
vrind wil houden.
MODDERACHTIG, bn. ( -er), als modder; met
modder bedekt : modderachtige straten.
MODDERBAD, o. (-en), bad waarin eene soort
van geneeskrachtige modder voorkomt; — hij
.haalde een modderbad, viel in eene moddersloot.
MODDERBRANDNETEL, v. (-s), (plantk.) moe
-rasndo
(stachys paluster).
MODDEREN, (modderde, heeft gemodderd), modder uithalen, baggeren : eene sloot modderen; (zeew'.
zich in de modder bewegen of over den grond
voortgaan : het schip moddert; — (fig.) knoeien;
transigeeren, schipperen : met zijn beginselen
modderen.
MODDERGOOT, v. (...goten), goot, waardoor
modder wordt afgevoerd ; modderige goot;
...GROND, m. weeke, modderachtige grond.
MODDERIG, bn. ( -er, -st), modderachtig : modderig zand; eene modderige sloot. MODDERIG
EI D, V.
-h3
MODDERKRUIPER, m. (-s), zekere wisch, ook
¿donderaal, weeraal, stootvisch, weerviseh en meerpoel
geheeten, tot de familie der karpers in de orde der
weekvinnigen behoorende, die bijna in geheel
Europa, vooral in stille wateren met modderachtigen grond, wordt aangetroffen (cobitis fossilis).
MODDERKUIL, m. (-en), modderpoel; kuil
waarin modder wordt verzameld of bewaard.
MODDERKWAAD, o. (plantk.), (gew.) opgaand
modderkwaad, witte ganzevoet.
MODDERLAARS, v. (. . .laarzen), waterdichte
laars voor baggerlui, baggerlaars; ...LUCHT, v.;
...MAN, m. baggerman : man, die de modder wegneemt; ...MOLEN, m. (-s), baggermolen om de
grachten van modder te zuiveren; ...NET, o. (-ten),
net aan den baggerstok; ...PLAS, m. ( -sen), ...POEL,
m. ( -sen), waterplas met veel modder; ...PRAAM,
v. (...pramen), ...SCHOUW, v. (-en), ...SCHUIT,
V. (- en), vaartuig waarin modder wordt weggevoerd;
;(spr.) dat staat als eene vlag op eene modderschuit,
:iets moois op iets leelijks, inz. gezegd van kwalijk
passenden opschik; ...SLOOT, v. (-en), sloot
waarin veel modder zit; ...STANK, m.; ...VET,
bn. vet als modder, buitengewoon vet, inz. van
,dieren; ...VISCH, m. (. . .visschen), (nat. bist.) stront
(amia calva) ; ...VULKAAN, m. (...kanen),-visch
(aardr.) een vulkaan die modder en slijk uitwerpt.
MODDIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) vuil, morsig.
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MODE, v. (-s), wijze, tijdelijk, ' voorbijgaand
gebruik, smaak (inz. in kleederdracht en huisraad):
nieuwe, oude mode; de mode volgen; dat is uit de
mode, komt weer in de mode; naar de mode gekleed
gaan; (spr.) maak je niet dik, dun is de mode, gezegd
tot iem. die zich boos maakt; — eene zaak in modes,
artikelen van kleeding, inz. dameshoeden; —
van de oude of nieuwe mode zijn, oude gebruiken
bewaren of nieuwe aannemen ; naar de oude (of
nieuwe) mode gekleed gaan. MODETJE, o. (s-).
MODE-ARTIKEL, o. (-en), artikel tot het modevak behoorende; iets dat aan mode onderhevig
is; ...BADPLAATS, v. (-en), badplaats die in de
mode is en bezocht wordt door hen die de mode
aangeven; ...GEK, m. (-ken), die elke dwaasheid
der mode navolgt; ...GOED, o. -kleedingstof die
in de mode is; ...GRIL, v. ( -len), gril van de mode;
...HOED, m. (-en); ...JOURNAAL, o. tijdschrift
dat de mode behandelt; ...KLEUR, v. (-en), kleur
die in de mode is.
MODEKWAAL, v. (...kwalen), kwaal waaraan
men in een bepaalden tijd zich gaarne verbeeldt of
spoedig geacht wordt te lijden.
1. MODEL, o. ( -len), vorm om iets na te maken,
patroon, voorbeeld : het model van eene japon; ik
heb het nauwkeurig naar het model gemaakt; —
(schild.) persoon die een schilder tot voorbeeld
dient : schilderen naar het naakt model; een schilder
tot model dienen; -- verkleinde vorm waarnaar iets
grooters wordt gemaakt : in het atelier van een
beeldhouwer vindt men allerlei modellen in klei,
gips enz.; — voorschrift, voorgeschreven vorm:
deze sabel is niet volgens het model (is geen model); —
(fig.) toonbeeld : hij zal een model van een huisvader
zijn; modellen van stijl. MODELLETJE, o. (-s).
2. MODEL, bn. bß . volgens voorschrift (soldaten
die riem is niet model, een cM. te smal;-termn):
model gekleed gaan; model gepakt uitrukken.
MODELBOERDERIJ, v. (-en), die geheel volgens
de eischee van theorie en practijk is ingericht.
MODELBROEK, v. (-en), broek die tot model
voor eene andere dient; broek volgens voorgeschreven model.
MODELEEREN, (modeleerde, heeft gemodeleerd),
vormen, navormen, in het klein voorstellen. MODELEERING, ;r. het modeleeren.
MODELEUR, m. (-s). iem. die modeleert, die
modellen maakt, boetseert.
MODELHOED, m. (-en); hoed die als model dient;
...HOEVE, v. (-n), modelboerderij; ...IJZER, o.
-ijzer in staven met ovale, vijf- of zesgantige doorsnede; ...JAS, v. ( -sen); ...LAARS, v. (. . .laarzen).
MODELMAKER, m. (-s), iem. die houten modellen
voor gietvormen maakt; ...MENSCH, m. (-en),
iem. die anderen ten voorbeeld kan strekken.
MODELMANTEL, m. (-s); ...MUNT, v. (-en),
proefmunt; ...MUTS, v. (-en); ...ROK, m. (-ken);
...SCHOEN, m. (-en), schoen volgens voorgeschreven model; ...TRAPPERS, m. mv. (scherts.)
modelschoenen der soldaten; ...ZAGERIJ, v. (-en),
houtzagerij waar volgens teekening gezaagd wordt.
MODEMAAKSTER, v. (-s), modiste; ...MAGAZIJN, o. (-en), modewinkel.
MODEPLAAT, v. (...platen), ...PRENT, v. (-en),
plaat of prent, waarop de kleeding naar de mode
wordt voorgesteld; het is een modeplaatje, gezegd
van iem. die in alle opzichten naar de mode gekleed
is; ...POP, v. (-pen), iem. die zich streng volgens
de mode kleedt.
MODERAAT, bn. gematigd.
MODERAMEN, o. de bestuursleiding ; bestuurscollege.
MODERANTISME, o. stelsel van matiging, van
gematigdheid (inz. in het regeeren).
1. MODERATEUR, m. (-s), bestuurder, leider,
regeerder; aan eene machine dat deel of stuk,
hetwelk de beweging matigt of regelt.
2. MODERATEUR, v. (-s), moderateurlamp.
MODERATEURLAMP, v. (-en), ouderwetsche
patentolielamp, waarin de olie door eene op een
lederen zuiger drukkende veer, een moderateur,
naar boven gevoerd wordt.
MODERATIE, v. gematigdheid, bezadigdheid;
(Ned. gesch.) de moderatie werd spottend de m o o rderatie geheeten.
MODERATIERECHT, o. recht tot vaststelling
en zoo noodig verminderen van proceskosten.
MODERATO, bw. (muz.) gematigd, matig van
beweging.
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MODERATOR, m. (-en, -s), toestel tot matiging
der beweging (van machines).
MODEREEREN, (modereerde, heeft gemodereerd)
matigen, verzachten, beperken.
MODERN, bn. ( -er, -st), hedendaagsch, nieuwer
de moderne talen leeren, spreken, inz. Fransch,-wetsch;
Duitsch en Engelseh; de moderne dichters; — ( Herv.
godsd.) de moderne leer, (in tegenoverstelling van de
leer der orthodoxen, de leer der kerk volgens de
Synode van Dordrecht); de modernen, de aanhangers
der moderne leer, de moderne predikanten.
MODERNISEEREN, (moderniseerde, heeft gemoderniseerd), naar den nieuwen smaak of stijl inrichten.
MODERNISME, o. de geest van het nieuwe in
maatschappij, letteren en kunst; richting der cri
vrije gedachte op 't gebied van de geloofs--tisch
leer ; het modernisme beoogt eene verzoening
tusschen godsdienstleer en ongeloovige wetenschap,
inz. richting in de R. -K. kerk die de geloofsleer
prijsgeeft door laakbare vrijheidszucht te stellen
tegenover de onderwerping aan het goddelijk
leergezag.
MODERNIST, m. (-en), aanhanger van het
modernisme.
MODERNISTISCH, bn. bw volgens het modernisme.
MODERNITEIT, v. (-en), nieuwerwetschheid.
MODEST, bn. ( -er, -st), zedig, eerbaar, bescheiden.
MODESTIE, v. zedigheid, eerbaarheid, schaamte.
MODETAAL, v. taal die in modieuze kringen
veel wordt gebruikt; ...VAK, o. vak van modiste;
...WINKEL, m. (-s), winkel van modeartikelen;
...ZOT, m. (-ten), modegek; ...ZUCHT, v. begeerte
in alles de mode te volgen.
MODIEUS, bn. bw. (...zer, -t), naar de mode:
modieuze dames, die modieus gekleed gaan.
MODIFICATIE, v. (-s, ...tiën), verandering, wijziging; beperking.
MODIFICEEREN, (modificeerde, heeft gemodificeerd), wijzigen, een anderen vorm, eene andere
gedaante geven; verzachten, beperken.
MODISCH, bn. bw. naar de mode : nieuwmodisch.
MODISTE, v. (-s), vrouw die dameshoeden opmaakt en verkoopt. MODISTENVAK, o. vak
van modiste.
MODULATIE, v. (-s, ...tiën), stembuiging; (muz).
overgang van de eene toonsoort in de andere.
MODULEEREN, (moduleerde, heeft gemoduleerd), met gepaste stembuiging spreken, voordragen; (muz.) van de eene toonsoort in de andere
overgaan.
MODULUS, m., MODUL, m. maat, maatstaf,
i nz. de maat, waarnaar men de evenredigheden tus schen de deelen van een bouwwerk afteekende
of bepaalde; gietvorm; muntmaat, doorsnede der
munten en gedenkpenningen; (algebr.) grootheid,
waarmede de logarithmen uit een stelsel vermenigvuldigd moeten worden, om de overeenkomstige
logarithmen van een ander stelsel te bekomen.
MODUS, m. wijze, manier; (taalk.) wijze van liet
werkwoord; -- een modus vivendi, voorloopige schikking tusschen twee strijdende partijen.
1. MOE, bn. bw. Zie MOEDE.
2. MOE, v. verkorting van moeder, naam waarmede vooral kinderen hunne moeder aanspreken.
MOEKE, MOETJE, o.
MOED, m. gemoedsgesteldheid : deemoed, hoog
wel of kwalijk te moede zijn, in goede of-nmoed;
kwade luim zijn; angstig, akelig te moede zijn; —
het werd hem bang te moede, hij werd bang;
in koelen moede, koelbloedig; in arren moede, met
een toornig, gram gemoed; het Westen huwt, met
blijder moed, uw geuren aan zijn drank (Staring);
— verbolgenheid, drift : zijn moed koelen; — kloekmoedigheid, onverschrokkenheid in moeilijkheden
en gevaren : iem. moed inspreken, inboezemen,
geven; den moed verliezen; de moed zonk hem in de
schoenen, hij liet den moed zakken; daar heeft hij
den moed niet toe, dat durft hij niet aan; (scherts.)
dat geeft den burger moed, vertrouwen, hoop op een
goeden uitslag; zedelijke moed, onverschrokkenheid
voor de gevolgen van wat de zedelijke plicht voor
— ik heb er nogal moed op, vertrouwen op-schrijft;
een goeden uitslag; — met frisschen, nieuwen moed
beginnen, lust, opgewektheid.
MOEDE, MOE, bn. bw. (-r, meest -), vermoeid,
afgemat : ik ben moede van de wandeling; ik ben zoo
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moe als een hond; het moede hoofd neerleggen, sterven
na een leven vol zorg; - afkeerig van iets: ik ben
dien man moe; ik word het moe altijd hetzelfde te
hooren; — zij is het leven moe, zij wenscht te sterven.
MOEDELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder
moed, ontmoedigd, alle hoop verloren hebbende:
de zieke is geheel moedeloos; het is om er moedeloos
onder te worden. MOEDELOOSHEID, v.
MOEDER, v. (-s), (in kindertaal MOE, MOES
en POE; plat MOER); vrouw die een kind of
kinderen gebaard heeft : vader en moeder; zij is
moeder van vier kinderen; moeder worden, bevallen;
— hij is moeders kindje, haar lieveling; op moeders
schoot zitten; hij blijft maar bij moeder thuis, bij
moeders pappot; van moeders kant; — (scherts. )
moeder de vrouw, de vrouw des huizes; de moeder
Gods, de Maagd Maria; nu pak maar aan, 't is je
moeder niet, gezegd tot iem. die aarzelt iets aan
te pakken of dat zeer voorzichtig doet; — sprookjes
van Moeder de Gans, titel van eene verzameling
kindersprookjes; — eerst zorgen voor zijn moeders
kind, voor zich zelf; eerst oompje en dan oompjes
kinderen; - wijfjesdier dat reeds jongen geworpen
heeft : de moeder met de jongen; ik ben een zoon
van 's konings lijfpaard, zei de muilezel; maar hij
vergat te zeggen, dat zijn moeder een ezelin was; (fig.) vrouw die een ander liefheeft als eene moeder, die met moederlijke zorg voor hem waakt:
die vorstin is eene moeder voor hare onderdanen; —
bestuurderes, opziehtster : de eerwaarde moeder
van het klooster; de vader en moeder van het wees huis; — bejaarde vrouw : hoe gaat het moeder (moe
-dertj)?;—

(fig.) oorsprong, bron, grondoorzaak : verveling,
zij, dochter van de weelde en wanhoops moeder; ledig
moeder van alle kwaad; voorzichtigheid-heids
is de moeder der porseleinkast, zonder voorzichtigheid kan deze niet bestaan; —
(ontl.) baarmoeder, vgl. moedermond enz.; (veroud. ) aanduiding van verschillende vrouwen ziekten, inz. hysterie : met de moeder gekweld zijn,
aan hysterische aandoeningen lijden.
MOEDERAARDE, v. (dicht.) aarde : de grijsaard
bukt zich naar den schoot der trouwe moederaarde;
...ADER, v. (-s, -en), ader op den voet; ...BIJ, v.
(-en), wijfjesbij, koningin : in elken bijenkorf wordt
maar ééne moederbij gevonden; ...BORST, v. (-en),
de borst eener moeder : geen kunstmatige kindervoeding kan de moederborst vervangen; wat moeder
zoog voelt menschendriften zieden; ...BREUK,-borsten
v. (-en), (vroedk.) uitzakking der baarmoeder;
...DEUGD, v. (-en), oorspronkelijke deugd;
...GANG, v. (-en), een door een insect in boomen

gegraven gang om eitjes in te leggen; ...GEDACHTE, v. ( -n), gedachte die de grondslag is van andere,
soms van een geheel stelsel; ...GELUK, o. het
geluk eener moeder, het geluk moeder te zijn;
...GESTEENTE, o. gesteente waarin erts voorkomt; ...GOM, v. moederhars; ...HARS, o. v. eene
harsachtige genees- en heelkrachtige gom, door
insnijding uit het galbankruid verkregen; ...HART,
o. het hart eener moeder; moederlijke liefde.
MOEDERHUIS, o. (...huizen), klooster der eerste
stichting eener orde en van waar uit de latere
kloosters hun stichting en inrichting ontvangen.
MOEDERINSTINCT, o.( -en), instinct eener moeder waardoor zij als bij intuïtie weet, wat het beste
voor haar kinderen is.
MOEDERKENSZAK, m. (-ken). (Zuidn.) tasch
die de vrouwen onder het bovenkleed dragen.
MOEDERKERK, v. (-en), hoofdkerk, in tegenstelling met filiaalkerk; (fig.) de R. -K. kerk;
...KLOOSTER, o. (-s); ...KOEK, m. (-en), (vroedk.)
nageboorte.
MOEDERKOREN, o. (plantk.) eene ziekelijke
verandering van de korrel bij een dertigtal grasgewassen, inz. bij de rogge; zwam die deze ver
-anderig
veroorzaakt (claviceps purpuree).
MOEDERKORF, m. (...ven), korf waaruit de
bijen komen die in een nieuwen korf worden gezet.
MOEDERKRUID, o. naam van onderscheidene
planten aan welke geneeskracht bij moederkwalen
wordt toegeschreven, inz. de breedbladige vuurwortel
of maagdenbloem, tot de familie der samengesteld
tuinen veelvuldig-bloemignhrd,
wordt gekweekt.
MOEDERKRANS, m. (-en), half-bolvormig voor
percha dienende om den moeder -werpvangu-t
mond af te sluiten; ...KWAAL, v. (gen.) hysterisch
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gebrek; ...LAND, o. het vaderland van hem, die
in de overzeesche bezittingen van dat land leeft;
...LIEF, v. lieve moeder; (spr.) daar helpt geen
moederlief (moedertjelief) aan, daar helpt niets aan,
daar is geen ontkomen aan; ...LIEFDE, v. liefde
-van de kinderen tot hunne moeder; moederlijke
liefde.
MOEDERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), van, als eene
moeder : moederlijk hart; moederlijke vriendschap;
moederlijk toegevend zijn; — moederlijke liefde,
- liefde van de moeder tot hare kinderen; -- moeder
staat, moederschap; — moederlijk alleen,-.lijke
:geheel alleen; van de moeder afkomstig : het moederlij k erfdeel.
MOEDERLOGE, v. (-s), groot-oosten, hoofdbe:tuur van de gezamenlijke loges der vrijmetselaars
.onder dezelfde constitutie.
MOEDERLOOG, v. oververzadigde oplossing,
waaruit kristallen zich afzetten; (ook) de na de
kristalvorming overblijvende vloeistof: groote kristal len die moederloog ingesloten houden.
MOEDERLOOS, bn. zonder moeder.
MOEDERMAAGD, v. de Maagd Maria; ...MELK,
v. melk uit eene vrouwenborst; (spr.) dit heeft hij
met de moedermelk ingezogen, dit is hem reeds in
-zijn prilste jeugd geleerd.
MOEDERMENSCH, —ALLEEN, 'bw. uitdr.
-geheel alleen, m oederzielalleen.
MOEDERMOND, m. (-en), (ontl.) mond der baarmoeder; ...MOORD, m. (-en), moord aan zijn moe
gepleegd; ...MOORDER, m. (-s), ...MOOR--der
DERES, v. ( -sen), die zijne moeder vermoord;
...NAAKT, bn. geheel naakt; ...OVERSTE, v. (-n),
R.-K.) bestuurster van een vrouwenklooster;
...PIL, v. ( -len), (vroedk.) zetpil voor de baar m oeder; ...PIJN, v. (-en), pijn in de baarmoeder;
...PLANT, v. (-en), (plantk.) de rankende steenbreek,
ook jodenbaard en moedertje -van- duizenden gehee-ten (saxifraga sarmentosa); ...PLICHT, m. • (-en),
- plicht die eene moeder, inz. ten opzichte harer
kinderen heeft te vervullen : veel jonge vrouwen
-verzuimen haar moederplichten.
• MOEDERRECHT, o. matriarchaat.
MOEDERSBROEDER, m. (-s), oom van moeders
-zijde.
MOEDERSCHAAL, v. (...schalen), familieschaal,
zie aldaar.
MOEDERSCHAP, o. moederlijke staat.
MOEDERSCHEEDE, v. (-n), (ontl.) ingang tot
de baarmoeder; ...SCHOOT, m. schoot eener
moeder; baarmoeder.
MOEDERSGOED, o. (-eren), bezittingen van de
moeder geërfd; ...KIND, o. (-eren), ...KINDJE,
o. (-s), kind, boven de anderen door de moeder
bemind; (fig.) bedorven kindje.
MOEDERSMOEDER, v. (-s), grootmoeder van
moederszijde.
MOEDERSNEDE, v. (-n), (geneesk.) keizersnede;
...SPIEGEL, m. (-s), (gen.) werktuig ter onder
baarmoeder; ...SPRAAK, v. (...spra--zoekingvad
ken), moedertaal; ...SPUIT, v. (-en), zeker instrumeñt ter voorkoming van zwangerschap; ... STAD,
v. (...steden), stad waar men is geboren; ...STEEN,
m. (-en), straalsteen.
MOEDERSVADER, m. (-s), grootvader van moe
...ZIJDE, v. van moederszijde, van den-derszij;
kant der moeder; ...ZOONTJE, o. (-s), moederskind; ...ZUSTER, v. (-s), tante van moederszijde.
MOEDERTAAL, v. (...talen), taal van het Iand
waarin men geboren is; oorspronkelijke taal, waar
andere zijn voortgekomen; ...TASCHJES, o.-uit
mv. (plantk.) herderstasch : eene soort van taschkers.
MOEDERTJE, o. (-s); moedertjelief; (fig.) oude
vrouw, bestje; (fig.) moedertje spelen, als eene moeder
zorgen, (ook) als eene moeder alles te zeggen willen
hebben; (ook) zeker meisjesspel.
MOEDERTJE -VAN-DUIZENDEN, o. (... s-vanduizenden), (plantk.) moederplant.
MOEDERVISCH, m. (. . .visschen), wijfjesvisch;
...VLEK, v. (-ken), zwartbruin vlekje, waarmede
kinderen soms geboren worden; ...VLIES, o.
(. . .vliezen), maagdenvlies; ...VORM, m. (-en),
gietvorm voor de letters, matrijs; ...VOS, m. (-en),
wijfjesvos; ...VREUGD, v. vreugde moeder te zijn;
genoegen dat eene moeder aan hare kinderen beleeft;
...WATER, o. zeker middel tegen de moederkwaal;
...WEELDE, v. innige moedervreugde; ...ZEGEN,
m. moederlijke zegen; ...ZETSEL, o. (-s), (vroedk.)
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moederpil; ...ZIEK, ...ZOT, bn. verzot op zijne
(hare) moeder.
MOEDERZIEL, v. er was geen moederziel, er
was niemand; hij was moederzielalleen, buiten hem
was er niemand; ...ZOG, o. moedermelk; ...ZORG,
v. (-en), liefderijke zorg eener moeder voor haar
kinderen.
MOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), moed bezittende,
onbevreesd, onversaagd, dapper, stout : zich
moedig gedragen; een moedig man; eene moedige daad;
-- (Zuidn.) trotsch, fier. MOEDIGHEID, v. moed;
(fig.) trotschheid. MOEDIGLIJK, bw. moedig.
MOEDIGEN, (moedigde, heeft gemoedigd), (veroud.) aanmoedigen, moed inboezemen.
MOEDKOELING, v. (w. g.) vermindering, ver
-flauwingv
moed; wraakoefening.
MOEDWIL, m. boos opzet; ik deed het niet met
(uit) moedwil; uiting van kwaadwilligheid, baldadigheid : moedwil bedrijven, plegen; aan zijn
moedwil botvieren; plaagzucht.
MOEDWILLIG, bn. bw. ( -er, -st), opzettelijk
bedervend of kwaaddoend; voorbedachtelijk : iets
moedwillig bederven; moedwillige zonde; zich moed
gevaar begeven; (fig.) baldadig. MOED -'-wilgn
WILLIGHEID, v. (...heden), moedwil. MOED
-WILGJK,bw.(g)
moedwillig.
MOEDWILLENS, bw. (veroud. gew.) moedwillig.
MOËDDZIN, m. (-s), Mohammedaansch afroeper
der gebedsuren van boven uit de minaret, ook
MUEZZIN.
MOEFFLON, m. (-s), soort van wild schaap op
Sardinië en Corsica (ovis mvsimon).
MOEFTI, m. (-'s), Mohammedaansch rechtsgeleerde, ook MUFTI.
MOEHEID, v. vermoeidheid; het moe zijn:
levensmoeheid.
MOEI, v. (-en), (volkstaal) tante : vaders -, moederszuster.
MOEIAL, m. en v. ( -len), die zich met alles bemoeit, die zich in alles mengt.
MOEIEN, (moeide, heeft gemoeid), moeite, last,
hinder veroorzaken : niemand zal u moeien; — dat
moeit mij, dat spijt, verdriet mij; - iem. in eene zaak
moeien, hem er niet buiten laten : de regeering
werd in de zaak gemoeid; er mee gemoeid zijn, er
bij betrokken zijn : deze zaak is er mee gemoeid;
zijn leven is er mee gemoeid, staat er bij op het spel;
de gansche dag is er mee gemoeid, is er voor noodig,
gaat er mee heen; - zich moeien, zich (met iets)
bemoeien, zich met iets inlaten; - geen koeien, geen
moeien, geen bezit, geen zorg.
MOEIENIS, v. ( -sen), (gew. veroud.) moeite.
MOEILIJK, MOEIELIJK, bn. bw. ( -er, -st),
moeite, last veroorzakende, lastig : een moeilijk
werk; dat is een moeilijk geval; in moeilijke omstandig
geld te kort komen; eene moeilijke-hednvrk,
taak hebben; zijn deze vraagstukken niet te moeilijk I;
— afmattend, vermoeiend : vooral 's winters is
het eene moeilijke reis; -- hinderlijk, lastig : het
iena. moeilijk maken; - iem. moeilijk vallen, berispen,
verwijten, onaangenaamheden zeggen; — met
moeite, bezwaarlijk : dat kan ik moeilijk gelooven;
moeilijk gaan; moeilijk spreken; over muziek kan
ik moeilijk oordeelen; . — dat is moeilijk uit te maken;
- (zeew.) moeilijke zee, als de golven kort zijn en
in verschillende richtingen loopen; - verdrietig,
onaangenaam gestemd, gemelijk : moeilijke oude
dames; een moeilijk karakter hebben; zich moeilijk
maken, boos worden. MOEILIJKHEID, v. (...heden), moeite, last, hinder, bezwaar, verlegenheid,
verdriet : iem. moeilijkheden veroorzaken; iem.
in moeilijkheid brengen.
MOEITE, v. (-n), krachtsinspanning (zoowel van
het lichaam als van den geest) : moeite doen; vergeefsche moeite doen; dat heeft ons veel moeite gekost;
zonder veel moeite; - dat gaat in eéne moeite door,
kan tegelijk gedaan worden; -- het is de moeite
niet waard, is niet waard dat men er zich voor
inspant, beteekent niet veel; — doe maar geen moeite;
-- last, overlast, verdriet: ik heb al heel wat moeite
met dien jongen gehad; de zorgen en moeiten van
leven; daar zult gij nog moeite mee krijgen; -- twist,
krakeel : hij heeft dikwijls moeite met zijne buren.
MOEITEMAKER, m. (-s), twistmaker, twistzoeker ; ...VOL, bn. vol moeite, moeilijk, vol bezwaren : een moeitevol leven.
MOEIZAAM, bn. (w. g.) moeilijk, vermoeiend:
een moeizaam ambt; in moeizaam gepeins verdiept.
MOEJIK, m. (-s), Russische boerenarbeider.

MOEKE.

1135

MOERSCHROEF.

MOEKE, o. verkleinvorm voor moe (in kindertaal).
MOEKIM, V. (- s), Mohamm. parochie, kerspel in
Atjeh.
MOEL, m. (-en), (plat) mond : houd je moet !
MOELIE, V. (- s), (Zuidn.) kneedtrog.
MOELLAH, m. (-s), Armeensch priester.
MOELJE, v. (-s), steenen hoofd aan den ingang
eener haven, vooral aan de havens der Middellandsche Zee, dat de kracht der golven breekt.
MOELVECHTEN, (gemeenz.) bekvechten, een
woordenstrijd hebben; elkaar uitschelden.
1. MOER, v. grondsop, droesem, bezinksel, hef;
.die wijn ligt nog op de moer, ligt nog te gisten.
2. MOER, v. (-en), metalen of houten blokje
met eene van een schroefdraad voorziene opening
waarin de schroefspil of vaarschroef past; (letterg.)
matrijs. MOERTJE, o. (-s).
3. MOER, o. (-en), drasland; turf-, veengrond:

pad, uit welker gekookte eieren een zeer bruikoare
olie (tortug( na) wordt bereid (emys ludaria).
MOERASSIG, bn. ( -er, -st), met moerassen:
eene moerassige streek; broekachtig, drassig, week
door het vele niet afvloeiende water : deze plant
groeit alleen op moerassige plaatsen. MOERASSIGHEID, v.
MOERASSTEEN, m. (-en), eene soort ijzersteen,
die in moerassen wordt gevonden.
MOERASVEEN, o. soort van laagveen dat op
drassigen grond ontstaat, eene met slib- en humusstoffen vermengde veenmassa van geringe dikte,
gewoonlijk niet geschikt om er turf van te maken;
... WATERVIJFBLAD, o. (plantk.) watervijfvingerkruid, gemeene waterbezie (comarum palustre);
...VISCH, m. (. . .visschen), moervisch; ...VOGEL, m. (-s), vogel die in moerassige streken leeft;
...ZWIJN, o. (-en), waterzwijn in Zuid- Amerika

- , (Zuidn.) run na 't looien ineengeperst en gedroogd,
als brandstof gebruikt.
4. MOER, v. platte uitdrukking voor moeder;
(gew.) moederkonijn.
5. MOER, m. (Zuidn.) muur (onkruid).
MOERAAL, m. (...alen), vraatzuchtige soort
van paling in de Middellandsche Zee en in de
warmere zeeën der beide werelddeelen aangetroffen
(muraena helena); hij wordt 1,5 M. lang en 10 KG.
zwaar.; reeds bij de Romeinen eene zeer geliefkoosde
spijs.
MOERAS, o. ( -sen), waterachtig, drassig land
zonder behoorlijke afwatering : een moeras droog
spr.) iem. uit het moeras helpen, uit-legn,(
moeilijke omstandigheden helpen; in het moeras
zitten, in benarde omstandigheden; - wij moeten
uit het militair moeras (uit een dagbladbericht).
MOERASJE, o. (-s).
MOERASACHTIG, bn. ( -er, -st), op een moeras
gelijkend, drassig.
MOERAS-ALOË, v. (-s), (plantk.) een der volks namen voor de scheeren (stratistes aloides), om de
gelijkenis der bladeren met die eener aloë; de
plant draagt nog de volgende namen: waterruiters,

MOERBALK, m. (-en), zware balk waarover men
vroeger rechthoekig dunnere balken (kinderbalken)
legde; waarop de bevloering kwam.
MOERBEEST, o. (-en), (jag.) moerhaas.
MOERBEI, v. (-en), ...BES, v. ( -sen), ...BEZIE,
v. (...ziën), vrucht van den moerbeiboom; gew.
ook voor boschbes, zwarte' aalbes en framboos.
MOERBEIACHTIG, bn. moerbeiachtige gewassen,
zekere houtachtige gewassen (moraceeën).
MOERBEI-, MOERBEZIEBOOM, in. (-en),
zwarte moerbeiboom, een bekende boom, tot de
familie der moerbeiachtigen behoorende, welks
vaderland Midden-Azië is (morus nigra)• witte.
moerbeiboom, uit China, welks bladeren het voedsel
zijn voor den zijdeworm (morus alba).
MOERBEIENBOSCH, o. (. . .bosschen), bosch met
moerbeiboomen beplant ; ...GELEI, v. gelei van
m oerbeien; ... SAP, o.
MOERBEZIE, Zie MOERBEI.
MOERBEZIEBLAD, o. (-eren), blad van den
moerbeiboom; ...BOOM, m. (-en), zie moerbei boom; ...-VIJGEBOOM, m. (-en), een wilde Egyptische moerbezieboom; ...VRETER, m. (-s), een
wit vogeltje dat zich inz. met moerbeziën voedt.
MOERBINT, o. (-en), moerhalk.
MOERBOOR, v. (...boren), werktuig om moerschroeven te boren.
MOERBUIS, v. (...zen), hoofdbuis eener waterleiding of gasleiding.
MOERBOUT, m. (-en), bout die aan één einde
van een schroefdraad is voorzien, waaraan eene
moer geschroefd kan worden.
MOERDELVEN, o. het delven van moer of darink
voor bemesting van het land.
MOERDRAAD, o. schroefvormige insnijding
in eene moerschroef.
MOERDRUK, m. (-ken), wiegedruk, incunabel.
MOERE, v. ( -n), (gew.) wijfjeskonijn.
1. MOEREN, (moerde, heeft gemoerd), veenslik
opbaggeren tot het maken van turf; een plas uit
-ven.
2. MOEREN, (moerde, heeft gemoerd), (zeew.)
vastmeren; morrelen : in de kachel moeren, peuteren
niet een pook; - wat moer je toch ? wat doe je toch,
waaraan ben je bezig ? (ook) waarom ben je zoo
uit je humeur, zoo boos ?; - (fig.) straatschenderij
plegen, inz. schellen aan de huizen aftrekken;
(gemeenz.) stelen : ik kan mijn stok nergens vinden,

gelukkig het land, waar het kind zijn moer verbrandt;

ruiterkruid, krabbeklauw, kaarden of kaarten, stekel

-krozen,alst kruidwaestn,zeegroen, hanekammen, mieringen en kraggen.

MOERASANDOORN, v. (plantk.) eene soort van
andoorn, inz. aan waterkanten en op vochtige
plaatsen groeiende (stachys paluster), ook bruine
waterandoorn, hanepooten, hoisted l en modderbrandnetel geheeten.
MOERASBASTAARDPOLIEP, v. (-en), zeker
raderdiertje, dat eerst een witten, dan een bruinof zwartachtigen koker heeft.
MOERASBIES, v. (plantk.) eene soort van waterbies (heleocharis palustris).
MOERASBODEM, m. moerassige grond.
MOERASERTS, o. (-en), zeker ijzererts dat in
lage moerassige streken op geringe diepte onder
den grond wordt aangetroffen; ... GAS, o. koolwater,stof dat door de ontleding van plantendeelen in
moerassen veel wordt ontwikkeld, mijngas, meihaan.
MOERASHAGEDIS, v. ( -sen), (nat. hist.) eene
hagedis, waarvan men vroeger geloofde, dat zij
,door een zacht gefluit den mensch voor de nabijheid
, des krokodils waarschuwde (lacerta palustris);
...HORENSLAK, v. (-ken), zekere soort van
.slak; gedrongen, levendbarende horenslak.
MOERASIJZER, o. limoniet, moeraserts; ...KIK
moerassen-VORSCH,m.(en)kivorschd
leeft; ...KOORTS, v. (-en), koorts die in moeras
streken voorkomt; ...LEEUWERIK, m. (-en),-.sige
zekere leeuwerik (alauda mosellana); ...I_-IEFJE,
o. (plantk.) de waterbies; ...LOOK, o. (plantk.);
...LUCHT, v. de lucht in de nabijheid van moeras
(ook fig.) wij die nauw ademen in de moeras --sen;
Zucht onzer tijden; ...MEES, v. (...meezen )), nonnemees, zwartkopmees (parus palustris); ...MOS, o.
<plantk.) zekere mossoort (paludella); ...NACHTE
(...galen), rietlijster; ...PALM, m. (-en),-OAL,m.
(plantk.) de Boheemsche of wilde rosmarijn of
rosmarijnstruik (ledum palustre); ...PLANT, v.
(-en), plant die in moerassen groeit; ...RAKET,
v. (-ten), (plantk.) winterkers; ...RAL, v. ( -len),
eene soort van ralvogels; ...SCHAAP, o. (...schapen), schaap dat voorkomt in lage en moerassige
streken; ...SCHILDPAD, v. (-den), eene in alle
groote stroomen van Zuid - Amerika levende schild-

(hydrochaerus capybara).

hij is zeker gemoerd.

MOERGRACHT, v. (-en), (gew.) moddergracht;
...GROND, m. (-en), moerassige grond.
MOERHAAS, o. (...hazen), (jag.) wijfje van den
haas.
MOERHOEN, o. (-ders), korhoen.
MOERIG, bn. ( -er, -st), moerassig, slijkerig.
MOERKONIJN, o. (-en), wijfjeskonijn.
MOERLAND, o. (-en), drasland; - (gew.) veengrond.
MOERNAGEL, m. (-en), (gew.) kruidnagel.
MOERPLAATJE, o. (-s), dun blikken plaatje
dat vóór de moer aan den bout wordt gestoken
en waartegen de moer wordt vastgedraaid.
1. MOERPLOEG, v. (-en), (timm.) groefploeg:
eene soort van schaaf, om groeven in planken te
schaven.
2. MOERPLOEG, m. (-en), ondergrondsploeg.
MOERRIOOL, o. (...riolen), hoofdbuis van een
riool.
MOERSCHROEF, v.. (...schroeven), schroef die
met cene moer wordt aangedraaid of vastgezet.

MOERSLEUTEL.
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MOERSLEUTEL, m. (-s), sleutel om schroef
oeren los en vast te draaien.
-m
MOERSTOK, m. (-ken), (wev.) onderstuk.
1- MOERTJE, o. t -s), verkleinvorm van moer:
(spr.) mal moertje, mal kindje, is de moeder te
toegevend, dan groeit het kind ondeugend op.
2. MOERTJE, o. (-s), 'zeker schildvleugelig insect,
dat in menigte op aardveil wordt aangetroffen
(chrysomela polita); — naam aan het alvertje (zeker
vischje) gegeven, ooklnestelaar en alvenaar (cyprinus
alburnus) geheeten.
MOERTOUWEN, o. mv. (zeew.) meertouwen.
MOERVISCH, m. (. . .visschen), visch uit moerassig
water.
MOERVOS, m. ( -sen), wijfjesvos.
MOERWEG, m. weg langs of door een moer;
...WEIDE, v. drassige weide; weide op laagveen.
MOERWESP, ti . (-en), koningin der wespen.
MOERZEE, v. (-ën), zeer onstuimige zee.
1. MOES, o. tot brij gekookte spijs uit groente
of vruchten : appelmoes; (fig.) zij heeft de aardappelen tot moes laten koken, geheel fijn; — iem. tot
moes :laan, hakken, hem geducht afranselen; (fig.)
mengeling.
2. MOES, o. (plantk.) boerenmoes, boerenkool.
MOESELIEN, o. zie MOUSSELINE, enz.
MOESGROENTE v. moeskruid, groente;
...GROND, m. (-en), waarop moeskruiden geteeld
worden; ...HOF, m. (...hoven), moestuin.
MOESJANKEN, (moesjankte, heeft gemoesjankt),
(veroud.) voor de deur van een meisje heen en
weer slenteren. MOESJANKER, m. (-s), vrijer,
minnaar. MOESJANKERIJ, v.
1. MOESJE, o. (-s), pronkpleistertje van taf waarmede de dames vroeger (vooral in de 16de eeuw )
haar gelaat beplakten, om hare schoonheid iets
piquants te geven; -- (ook) eene voile met moesjes; —
anders gekleurd stipje (op eene geweven of andere
stof) : een blauw kleed met witte moesjes.
2. MOESJE, o. (-s), (in kindertaal) moedertje.
MOESJESDOOS, v. (...doozen), zilveren of gouden
doosje waarin de (lames de moesjes bij zich droegen.
MOESKOPPEN (moeskopte, heeft gemoeskopt),
(veroud.) eigenlijk den kop tot moes pletten; dooden, verslaan; (bij uitbreid.) stroopend, vrijbuitend
het land afloopen.
MOESKOPPER, m. (-s), vrijbuiter; ...KOP
-PERIJ,v.(en)
vrijbuiterij.
MOESKRUID, o. (-en), groente; ...LAND, o.
(-en), groenteland.
MOESLEPEL, m. (-s), lepel, iets grooter dan een
eetlepel; ...LOOK, o. zekere looksoort (allium
oleraceum); ...MAKER, m. (-s), werktuig trot het
fijnmaken van veevoeder; ...POT, m. (-ten), pot
om groente in te koken; ...SCHAALTJE, o. (-s),
schaaltje waarin de groente op tafel wordt gebracht.
MOESSIEN, m. (-s), (nat. bist.), (gew.) staartmees.
MOESSON, m. (-s), periodieke land- of zeewind,
welke met de jaargetijden afwisselt, met name in
den Indischen en Grooten Oceaan : zuidwestmoesson, noordoost-moesson, in onze bezittingen
Oost- en Westmoesson genoemd; jaargetijde waarin
deze winden waaien : natte of kwade moesson; droge
moesson; (fig .) de goede, kwade moesson, gunstige,
ongunstige tijd voor iets.
MOESTIKA, v. (Ind.) verharding of versteening
in het lichaam van sommige dieren, voornamelijk
in de maag.
MOESTUIN, m. (-en), tuin waar moesgroenten
zijn geplant. MOESTUINTJE, o. (-s); ...VELD,
o. (-en).
1. MOET, v. (-en), indruk, spoor dat door iets
wordt achtergelaten, inz. overblijvend teeken van
vlekken of vouwen in eene stof : de vlekken, de
vouwen zijn er uit, maar de moet is nog zichtbaar; —
ook van overblijvende indruksels in het lichaam:
zie eens, hoe hij mij geknepen heeft, de moet staat
er nog in; — litteeken eener wond; — slijmachtig
vuil dat het zeeschuim op het strand achterlaat; —
verhevenheid van verf (bij het schilderen ontstaan);
— rond knoopje onder aan het len met van een
pennemes; —. (boekdr.) teeken door de samenvoeging van een vorm veroorzaakt. MOETJE,
o. (-s).
2. MOET, TE — bijw. uitdr. (oeroud.) tegemoet.
3. MOET, MOETJE, o. dwang, noodzakelijkheid;
het is een moet, moetje, een gedwongen huwelijk,
doordat de bruid zwanger is.

MOFFELEN.

MOETE, v. (Zuidn.) ledige tijd, snipperuren.
1. MOETEN, (moette, heeft gemoet), (oeroud.>
zachtkens voortduwen (eene schuit), zachtkens
verschuiven (een roer).
2. MOETEN, (moest, heeft gemoeten), gedwongen
of genoodzaakt (tot iets) zijn, niet anders kunnen
doen : ik doe het niet graag, maar ik moet het zeggen;
-- (ook) ter aanduiding van iets dat noodwendig
moet gebeuren om iets anders te doen plaats hebben : ik doe het niet, of men moet er mij toe dwingen,
tenzij ik er toe gedwongen worde; ik geloof het niet,.
of ik moet het hem zelf hooren zeggen; dat kan niet,
of het moest wezen dat...; als ik op tijd thuis wit
zijn, moet ik nu heengaan; men moet eten om te
leven; hij moet hard werken, om aan den kost te komen; — verplicht zijn, beh ooren : gij moet God
meer gehoorzamen dan den menschen; de jongelui
moeten zich wat kalm houden; — hij moet alles weten,
het is noodig, het is van belang, van gewicht dat
hij alles wete: — moet ik u dan alles zeggen I, ben
ik verplicht u alles te zeggen (gewoonlijk met het
bijdenkbeeld van ongeduld, misnoegen); — met,
eene ontkenning bijna gelijk mogen : gij moet niet
zoo nieuwsgierig zijn; gij moet naar zulke dingen.
niet vragen; — niet anders kunnen zijn : als gij
daarin valt, moet trij verdrinken; waar afgaat en niet
bijkomt, dat moet verminderen; alle menschen moetensterven; —
met weglating van de onbepaalde wijs : ik moet
weg, naar huis, weggaan, naar huis gaan; ik doe het
niet graag, maar het moet (gedaan worden); deze
boeken moeten weg (gedaan, gezonden worden); —
als hulpwerkwoord van wijze, ter aanduiding
van wat volgens sprekers meening of berekening
niet anders kan zijn : hij moet nu al terug zijn; het
moet reeds negen uur zijn; hij moet zichzelven om
het leven gebracht hebben; dat werk moet veel inspanning
gekost hebben, zooals het zich laat aanzien, naar
den inhoud te oordeelen; — ter aanduiding van
wat op gezag van anderen, volgens de heerschende
m eening zoo zal zijn : hij moet nu weer in het land
zijn, men zegt algemeen dat hij weer in het land
is; zijne zaken moeten op het oogenblik maar slecht
gaan; zij moet heel mooi geweest zijn.
MOETSEN, (moetste, heeft gemoetst), korter
maken; de ooren korten (van paarden).
MOETZALF, v. zalf ter verzachting of wegneming van overblijvende litteekenen.
MOEZEL, m. (-s), (Zuidn.) doedelzak; —MAN;
m. (Zuidn.) savoyaard; —ZAK, m. (-ken), doedelzak.
MOEZELAAR, m. (-s), (Zuidn.) doedelzakspeler.
MOEZELWIJN, m. wijn, afkomstig uit de Moezelstreek.
MOEZEN, (moesde, heeft en is gemoesd), tot
moes koken : deze aardappelen moezen; tot moes
maken, prakken; iets door elkaar moezen, mengen.
MOEZERIJ, v. (-en), groentekweekerij.
1. MOF, m. (-fen), MOFFIN, v. (-nen), scheld
boeren-namderDuitsch(z.Wefal
en boerinnen); scheldnaam, door Hollanders aan
de bewoners van Gelderland, Overijsel enz. gegeven;
(spr.) hij is zoo lomp als een mof; zwijgen als een
mof, volstrekt niets zeggen; (fig.) lomperd; — (nat.
bist.) eene soort van mees. MOFJE, o. - (-s).
2. MOF, v. (-fen), morsmouw; — zeer breede ring
van bontwerk om de handen warm te houden;.
— breede ring tot verbinding van twee pijpen of
buizen; — verwijd uiteinde van eene pijp of buis
waarin eene andere past. MOFJE, o. (-s).
MOFETTE, v. (-n), zoogenaamde lucht- en gasbron, uitstrooming van koolzuur uit aardspleten.
1. MOFFEL, m. (-s), vat van vuurvasten steen of
metaal, gebruikt om sommige stoffen te verhitten,
zonder dat de vlam er bij kan komen.
2. MOFFEL, v. (-s), (Zuidn.) zie MOF 2.
MOFFELAAR, m., MOFFELAARSTER, v. (-s),
goochelaar, goochelaarster, wegkaper; bedrieger,
bedriegster (in het spel).
MOFFELARIJ, MOFFELING, v. (-en), goocheltoer, het behendig wegkapen.
MOFFELBOON, v. (-en), (plantk.) (gew.) boerenboon.
1. MOFFELEN, (moffelde, heeft gemoffeld), op
handige wijze wegsteken of verbergen, wegkapen;
goochelen : bedriegen (in het spel); (w. g.) iem.
moffelen, hem in 't geheim ombrengen, (ook) dartele
stoeierij met iem. plegen; — door den neus laten
hooren, onduidelijk spreken.
2. MOFFELEN, (moffelde, heeft en is gemoffeld),
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(in den emailleeroven) emailleeren : eene fiets,
eene badkuip moffelen.

MOFFELOVEN, m. (-s), emailleeroven.
MOFFEN, (mofte, heeft gemioft), (Zuidn.) pruilen.
MOFFENLAND, of MOFFRIKA, o.(scheldnaam)
Duitschland (inz. Westfalen); (soms ook) Gelderland.
MOFFENPIJP, V. (- en), Duitsche pijp; (ook
plantk.) de grootbladige pijpbloem, pijpekop
geheeten.
MOFFENTAAL, v. de Duitsche taal; ... TOER, m.
(-en), een moeilijk werk.
MOFFIN, v. (-neu). Zie op MOF. MOFFINNETJE,
o. (-s).
MOFFRIKA, o. Moffenland.
MOFFRIKAAN, m. (...kanen), iem. uit Moffrika,
een Mof. MOFFRIKAANSCH, bn. dat is Mofrikaansch, dat kan ik niet verstaan, niet begrijpen.
MOFKOPPELING, ...VERBINDING, v. ' (-en),
vereeniging van twee buizen of stangen door eene
mof (2e art.); ...PIJP, v. (-en), pijp met een verwijd
uiteinde, voor de verbinding met eene andere
pijp.
MOGELIJK, bn. bw. kunnende gebeuren, kunnende gedaan worden : bij God zijn alle dingen
mogelijk; hoe is het mogelijk, dat gij u daarmee vergist
hebt I ; met de meest mogelijke moeite; zoo mogelijk
zal ik het doen; dat is niet mogelijk; - kom zoo gauw
mogelijk; denk aan de mogelijke gevolgen; - gebeurlijk, eventueel: bij mogelijke moeilijkheden kunt
gij u tot mij wenden; - misschien : mogelijk komt
hij vandaag nog. MOGELIJKHEID, v. het mogelijk
zijn : ik zie er de mogelijkheid nog niet van in; (mv.
...heden), iets dat gebeuren kan, een mogelijk
geval: dat behoort tot de mogelijkheden; (ook) tot
het rijk der mogelij kheden.
MOGEN, (mag, mocht, gemoogd), verlof hebben,
vrijheid, het recht hebben om iets te doen : de
Eerste Kamer moet eene wet in haar geheel aannemen;
zij mag er geen veranderingen in brengen; hij mag
doen wat hij wil; wij mogen vandaag uitgaan; ik
mag geen spek eten, het is mij verboden; - hier
mag niet gerookt worden, het rooken is verboden; gij moogt hier niet lachen, het is niet geoorloofd,

het is niet betamelijk, het is ongepast dat gij hier
lacht; - gij moogt uw zusje niet slaan; - er af
mogen, besteed, gebruikt, verteerd mogen; ik heb
eene flinke winst gemaakt, nu mag er eene fijne fleseh
af; - gij mocht u wel schamen, gij behoordet u
te schamen; - met weglating van de onbepaalde
wijs : hij mag nog niet weg; hij mag niet meer
uit; - kunnen : waar mag hij toch zitten ?, waar
kan, waar zou hij zitten I; wie mag hem dat verteld
hebben I; weet gij t e dat is I - neen ik mag het
u niet zeggen; - ( Zuidn.) tegen iets mogen, tegen iets
kunnen, het kunnen verdragen; - reden hebben
tot : hij mag van geluk spreken; hij mag blij zijn,
dat het zoo is afgelóopen; - hij mag er zijn, hij
komt flink voor den dag; gaarne hebben, houden van : zoo iets mag ik
hooren, hoor ik graag; - ik mag dat wel zien, dat zie
ik graag; - zij mag hem niet zien, kan hem niet
uitstaan; - iem. mogen lijden, met hem ophebben;
- ik mag hem niet, ik heb het niet op hem begrepen;
- ik mag geen zuurkool, houd er niet van; zoo'n
beetje fierheid, dat mag ik wel; als hulpwerkwoord van wijze, om den inhoud van
den zin als mogelijk of wensehelijk voor te stellen:
hij mag wel gelijk hebben, misschien heeft hij wel
gelijk; - hij mag zoo geleerd zijn als hij wil, een
verstandig man is hij niet; een landhuis stond aan
de Arn', het mag er nog wel staan; wel moge (mag) het
u bekomen; och, mocht mij . dit nog te beurt vallen!
het mocht wat !; - in verwensehingen : dat mag je
de koekoek.
MOGEND, bn. (veroud.) vermogend, machthebbend; (eert.) Hunne Hoogmogenden, de leden der
Generale Staten; Hunne Edelmogenden, de leden
van den Raad van State.
MOGENDHEID, v. (...heden), staat, rijk : eene
maritieme mogendheid, een staat die machtig is
ter zee; eene mogendheid van den eersten rang; de
groote mogendheden; - macht, kracht : wie zal de
mogendheid des Heeren uitspreken I; looft hem van
Wege zijne mogendheid.

MOGGEL, m. en v. (-s), (gew.) zie MOKKEL.
MOGGELEN, (moggelde, heeft gemoggeld), (gew.)
morrelen, roeren : in de asch moggelen.
MOGOL, m. Zie GROOTMOGOL.
Van Dale.

MOLBOON.

MOHAIR, o. weefsel van angorawol voor damesgoederen.
MOHAIREN, bn. van mohair; eene nwhairen
japon.

MOHAIRKARTON, o. karton dat op mohair
gelijkt.
MOHAMMEDAAN, m. (...danen), volgeling van
Mohammed, belijder van den Islam.
MOHAMMEDAANSCH, bn. wat behoort, in
betrekking staat tot de Mohammedanen : de
Mohammedaansche godsdienst, tijdrekening; de M ohammedaansche bevolking.
MOHAMMEDANISME, o. leer van Mohammed.
MOHAR, v. (plantk.) vroegere naam der Duitsche
vogelgierst.
MOIRE, bn. gewaterd, gemoireerd, gemoreerd
(van zijden en andere stoffen, ook van metaal).
MOIREEREN, (moireerde, heeft gemoireerd),
wateren (van geweven stoffen en van metalen).
1. MOK, v. zekere ziekte aan de beenen der paarden die in eene roosachtige ontsteking bestaat,
waarbij een scherp vocht uitvloeit; gewone of vochtige mok; droge mok.
2. MOK, v. (-ken), (gew.) zeemeeuw; (ook) duif.
3. MOK, m. (-ken), (gew.) snok.
4. MOK, V. (- ken), kleine ronde koekjes van meel
en stroop, stroopmoppen.
MOKER, m. (-s), zware smidshamer, breekhamer;
- vuisthamer.
MOKERBEITEL, m. (-s), een breede beitel.
MOKEREN, (mokerde, heeft gemokerd), met den
moker slaan.
MOKERSLAG, m. (-en), slag met een moker;
zware slag.
MOKFLUWEEL, o. eene soort van trijp.
MOKKA(KOFFIE), v. de beste koffie, afkomstig
uit Mokka, eene stad aan de Arabische Zee.
MOKKA-STEEN, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
eene soort van agaat.
MOKKEL, m. en v. (-s), dik, mollig kind; dikke,
poezele vrouw; - kus. MOKKELTJE, o. (-s), snol.
MOKKELAAR, m. (-s). MOKKELAARSTER, v.
(-s), die mokkelt.
MOKKELEN, (mokkelde, heeft gemokkeld),
een mokkel lekker en stevig pakken, knuffelen;
stevig omhelzen; zoenen. MOKKELING, v. (-en).
MOKKEN, (mokte, heeft gemokt), wrevelig zijn
en niet er ronduit over spreken; pruilen.
MOKKER, m. (-s), MOKSTER, v. (-s), die mokt.
MOKKIG, bn. een mokkig paard, dat mokpooten
heeft.
MOKPOOT, m. (-en), door mok (le art.) ontstoken
poot.
MOKSA, v. (gen. en heelk.) bijvoetwol, uitwendig
als brandmiddel gebruikt ter genezing van jicht
en podagra.
MOKUM, o. (diev.) Groot Mokum, Amsterdam.
1. MOL, v. molm, aarde, stof, in sommige streken
mul, in de samenst.: zaagmul, turfmul enz.
2. MOL, m. ( -len), in den grond levend zoogdier,
tot de orde der insecteneters behoorende, dat zich
voornamelijk met larven voedt (talpa europaea);
(fig.) zoo blind als een mol, niets kunnende zien,
(ook) ten eenenmale onbekend (met iets); zoo vet,
zoo dik als een mol, zeer vet, zeer dik; (fig.) als
een mol in de aarde wroeten, zich aan het aardsche
te veel verslaven. MOLLETJE, o. (-s), kleine mol;
iem. die mollig is, inz. een mollig kind.
3. MOL, v. (Zuidn.) eene soort van wit bier.
4. MOL, v. ( -len), (muz.) een teeken (ij) bij eene
noot geplaatst, dat aanduidt, dat die noot een halven
toon lager moet gezongen of gespeeld worden; -kleine-terts-toonaard.
5. MOL, o. molton : zekere zachte wollen stof,
die haar naam draagt naar het Engelsche marktvlek, waar zij het eerst vervaardigd werd.
6. MOL, bn. (diev.) dood; mol zijn, alles, verspeeld
hebben.
7. MOL, m. ( -len), (art.) buskruitbak.
MOLA, v. (molen), (gen.) valsche vrucht, ei
dat niet tot eene normale vrucht is uitgegroeid;
-ZWANGERSCHAP, v. (gen.) de molazwangerschap duurt gewoonlijk van 3 tot 6 maanden.
MOLASSE, v. eene rotssoort, vooral in Zwitserland voorkomende, grijze, fijnkorrelige zandsteen.
MOLBOON, v. (-en), (plantk.) eene soort van
paardenboon; (gew.) paardenboon die tot 't ontkiemen toe geweekt, alsdan gedroogd en vervolgens
in den oven geroosterd wordt.
72
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MOLBORD, o. (-en), (landb.) een werktuig,
waarmee het land plat of effen gemaakt wordt.
MOLBRUIN, bn. fluweelig zwartbruin.
MOLECULAIR, bn. wat op de moleculen betrekking heeft; de moleculaire krachten, de tusschen de
moleculen werkende krachten; moleculaire aan
die aantrekkingskracht, die de moleculen-treking,
der lichamen met elkander verbindt; moleculaire
verbindingen.
MOLECULAIRGEWICHT, o. (-en), de som der
atoomgewichten der in eene scheikundige verbinding voorhanden elementen.
MOLECULE, v. en o. (-en), kleinst denkbaar
deeltje eener scheikundige verbinding dat uit
atomen is opgebouwd.
MOLEN, m. (-s), inz. het gebouw, waar graan en peulvruchten, door middel van twee scherpe
steenen, waarvan zich de bovenste over den onder
rond beweegt, tot meel worden gemalen,-stenih
korenmolen; in het algemeen elk gebouw waar,
of toestel waarmede voorlverpen door middel van
raderwerk fijngemaakt, verbrijzeld, gesneden, gestampt, gestooten, opgewonden enz. worden, als:
zaagmolen, oliemolen, papiermolen, koffiemolen,
mosterdmolen, watermolen; (fig.) al wat draait; (spr.) dat is koren (ook wel water) op zijn molen,
dit helpt hem, komt hem te pas; - (fig.) daar
is wat in den molen, daar is wat ophanden, in de
maak, (ook) daar wordt iets kwaads gebrouwen;
mtijn molen maalt niet ?neer, mijn gebit is slecht,
ik kan niet goed meer kauwen; - (w. g.) dat is
al lang in den molen, daarover is al lang gesproken,
beraadslaagd enz.; - (fig.) het koren van den molen
zenden, zichzelven benadeelen, de klanten verjagen;
- (fig.) een slag van den molen weg hebben, niet" wel
bij zijn verstand zijn; - (fig.) de molen is door de
vang, de zaak is in de war; - den molen naar
den wind keeren, zich gedragen naar de omstandigheden; - draaien als een molen, licht van
meening veranderen; - in den molen en in de
smis, daar zijn de logens gewis, waar veel volk
komt, wordt veel gelogen ; - verkorting voor:
draaimolen. MOLENTJE, o. (-s), kleine molen;
zeker kinderspeelgoed; - (spr.) met molentjes
loopen, niet goed wijs zijn; - molentje van Woltmann,
ter bepaling van de stroomsnelheid eener rivier;
werktuig om zijde te haspelen; zeker vuurwerk
dat ronddraait, als het wordt afgestoken.
MOLENAAR, m. (-s, ...naren), eigenaar van een
molen; werkman die in een molen werkt; - (nat.
bist.) wijting : eene soort van zeer kleine schelvisch,
die in de Middellandsche Zee veelvuldig wordt aan
(zekere visch); - meikever; --getrofn;ps
zwarte kever in het meel; - het witje, eene bekende soort van kapel; - braamsluiper, een vogel;
- ijzeren bout, om wiens midden een touw is
bevestigd en dien men dwars in het spongat van
een ledig vat plaatst, om dit op te hijschen.
MOLENAARSGAAS, o. gaas voor builen en
zeven.
MOLENAARSKAR, v. ( -ren), kar waarop zakken
meel vervoerd worden; ...KNECHT, m. (-s), knecht
van- een molenaar; ...PAK, o. pak kleeren dat door
molenaars wordt gedragen.
MOLENAARSTER, v. (-s), eigenares van een
molen; molenaarsvrouw.
MOLENAARSZIEKTE, v. schimmel bij vrucht boomen waardoor het blad er als met meel bestoven
uitziet.
MOLENAARTJE, o. (-s), (nat. hist.) braamsluiper : zekere grasmusch, ook brummeldiefje, babbelaartj e, garendiefje en kersenpikker geheeten

(sylvia curruca).

MOLENARIN, v. (-nen), (gew.) molenaarsvrouw.
MOLENARM, m. (-en), arm aan eeile karnton.
MOLENAS, v. ( -sen), as van een molen, die de
roeden draagt (bij een windmolen), die het waterrad draagt (bij een watermolen); ...BEEK, v.
(...beken), kanaal waardoor het water naar het
rad van een molen gevoerd wordt; ...BERG, m.
(-en), hoogte waarop een windmolen gebouwd is;
...BOEK, o. (-en), register waarin de omslagen
der molengelden waren aangeteekend; ...BOEZEM, m. (-s), boezem waarin het water door een
molen wordt opgemalen; ...BOOM, m. (-en), molen
-stander.
MOLENBORD, o. (-en), een der langwerpige
lankjes, die aan de zijde der molenroede, tegen
aan die waaraan het hek vastzit, aan--vergstld
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gezet of afgenomen kunnen worden, naar gelang
men meer of minder wind wenscht te vangen.
MOLENBRIEF, m. (bist.) officieel stuk betreffende een polder, heit aantal molens, bet bestuur
ervan enz. regelende.
MOLENDWANGRECHT, o. (hist.) de verplichting om zijn,koren op zekeren molen te doen malen;
...GELD, o. gelden, omslagen van de landerijen
geïnd ter bestrijding van de kosten der bemaling;
...GOOT, v. (...goten), houten goot of buis, waardoor het meel in een bak loopt; ...IJZER, o. (-s),
ijzer waarin de molen draait, het ijzer dat in den
molensteen wordt ingelaten en dat, daar het aan
de spil bevestigd is, den steen in de rondte doet
draaien, ook rijn geheeten.
MOLENKAP, v. (-pen), kap die den molen dekt;
...KAR, v. ( -ren), molenaarskar; ...KLAPPER, m.
(-s), toestel om den graanbak in molens in schuddende beweging te brengen; ...KOLK, v. (-en),
wijde molenboezem; ...LASTEN, mv. de lasten of
onkosten van polderbemaling : de molenlasten bedroegen 50 cent per HA. 'sjaars; ...LEGGER, m.
(-s), onderste molensteen; ...MAKER, m. (•s),
die molens maakt; ...MEESTER, m. (-s), lid van
het dagelijksch bestuur van een polder.
MOLENPAARD, o. _. -en), paard dat in een molen
gebruikt wordt; (spr.) werken als een molenpaard,
zeer hard werken; (fig) groot en zwaar vrouwspersoon; ...PAD, o. (-en, pad dat naar een molen
leidt; ...PEIL, o. maalpeil; ...POLDER, m. (-s),
polder die door één of meer molens bemalen wordt;
...PRAAM, v. (...pramen), ...PRANGER, m. (-s),
vang van een molen; ... RAD, o. (-eren), rad in een
molen; inz. het waterrad van een door water bewogen molen; ...REKENING, v. (-en), rekening
van ontvangst en uitgaaf van molengelden:...ROEDE, v. (-n), zware balk waarop het hek is bevestigd.
MOLENSLOOT, v. (-en), sloot die het polderwater naar den molen leidt; ...SLUIS, v. (...zen),
sluis in de buitenwaterkeering aan het einde van
een molenboezem; ...SPEL, o. zeker kinderspel;
...STAAK, m. (...staken), ...STANDER, m. (-s),
paal van een windmolen; ...STEEN, m. (-en),
een der twee steenen waardoor het eigenlijke maal
verricht wordt.
-werk
MOLENSTEENGROEVE, v. (-n), groeve die de
steensoort oplevert waaruit de molensteenen worden
gemaakt; ...IHOUWER, m. (-s), die molensteenen
houwt; ...VISCH, m. (...visschen), (nat.. hist.)
klompvisch.
MOLENSTOF, o. het weggestoven meel in een
korenmolen; ...STUW, m. (-en), stuw bij een molen
om het water op te zetten; ...TOCHT, m. (-en),
hoofdsloot in, een polder die het polderwater onmiddellijk naar den molen voert; ...TRECHTER,
...TREMEL, m. (-s), graanbak in een molen;
...VANG, v. (-en), toestel om de beweging van de
molens te stuiten; ...WATER, o. molenbeek;
...WERF, V. (...werven), stuk grond, inz. aanhooging in een polder waarop een molenstaat; ...WERK,
o. het maken van molens; het drijfwerk in een
molen; ...WIEK, v. (-en), de molenroede met
het daaraan bevestigde hek; ...WIND, m. wind
toereikend om een molen te doen malen : er woei
een goede molenwind; ...ZEIL, o. (-en), zeil dat op de
wieken gelegd wordt om den wind te vangen;
...ZWENGEL, m. (-s), molenwiek.
MOLEST, o. rampen of schade voornamelijk aan
schepen op zee door moedwil toegebracht : vrij van
molest, clausule waarmee de assuradeur zich ontslaat van schadevergoeding van averij, die door
andere oorzaken dan zeewater, storm, brand en
dgl. is ontstaan; - overlast, ongelegenheid, moed
van molest was geen sprake; iem. molest aan -wil:
hem molesteeren.
-doen,
MOLESTATIE, MOLESTIE, v. molest.
MOLESTEEREN, (molesteerde, heeft gemolesteerd), overlast doen, plagen, hinderen; (stud.)
bij iem. binnendringen om hem te plagen.
MOLET, o. (-ten), kartelijzer, om randen van
geelkoperen voorwerpen te kartelen; - een en relief
gegraveerde kleine cilinder tot het drukken van
patronen op katoen; - wrijfsteen, looper, bij het
fijnwrijven van verven.
MOLFERD, m. (-s), (gew.) iem. die een grooten
mond heeft; iem. die onbeschoft spreekt en handelt..
MOLHUIS, o. (...huizen), huis, waar mol getapt
of verkocht wordt.
MOLIÈRES, mv. zeker soort van lage schoenen.
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MOLIK, m. (-en), vogelverschrikker : om de
spreeuwen en mussehen te verjagen, plaatst men
moliken in de boomen; hij ziet zoo zwart als een molik.
MOLINIST, m. (-en), aanhanger der leer van den
Spaanschen Jezuïet Molina, die de krachtdadigheid der genade afhankelijk maakt van den wil.
MOLKEN, o. (gew.) melk voor de karn bestemd,
zure room of zure melk.
MOLKEVER, m. (-s), aaskever (sylpha); ...KREKEL, m. (-s), aardkrekel, veenmol (gryllotalpa
vulgaris).
MOLKLEURIG, bn. fluweelig zwart; zwartbruin.
MOLLA(H), m. (-'s), (bij de Turken en Perzen)
titel voor den hoogsten rechter in de steden of een
district.
1. MOLLEN, (molde, heeft gemold), doodsteken.
2. MOLLEN, (molde, heeft gemold), den grond
met het molbord gelijkmaken.
3. MOLLEN, (molde, heeft gemold), iem. aanhalen, zoenen, pakken, mokkelen, inz. een mollig
kind.
MOLLENKNIP, v. (-pen), mollenval; ...KRUID,
o. kruisboom, wonderboom, Christuspalm; ...VAL,
v. ( -len), toestel om mollen te vangen; ...VANGER, m. (-s), iem. die mollen vangt.
MOLLEPOOT, m. (-en), poot van den mol;
...REL,, m. ( -len), ...RIT, m. (-ten), loopgraaf van
,een mol; ...VEL, o. ( -len), het vel van een mol;
fijn en dicht katoenen molton, eene stof voor manskleerén : eene broek van mollevel.
MOLLEVELLIG, bn. (fig.) zeer zacht van vel,
zoo zacht als het vel van een mol.
MOLLIG, bn. bw. ( -er, -st), zacht van vel; poezelig; fijn op het gevoel, dik en malsch : een mollig
meisje; mollige armen; een mollig grastapijt; —
mollige lijnen, niet scherp en hoekig; — mollig
schilderen, zacht en week; — (veroud.) niet scherp
van smaak; mollige wijn. MOLLIGHEID, v.
zachtheid, poezeligheid.
MOLLUSKEN, m. mv. weekdieren.
MOLM, m. o. droge stof van turf; vermolming,
vergaan (van hout). (Het onzijdig geslacht ver
bij MOLM, als een stofnaam, de voorkeur).-dient
MOLMACHTIG, bn. ( -er, -st), als molm, een
weinig vergaan.
MOLMEN, (het molmde, is gemolmd), wormstekig
worden, vergaan : het hout begint te molmen.
MOLMGROND, m. humus, tuinaarde.
MOLMIG, bn. ( -er, -st), molmachtig.
MOLOCH, m. Phenicische afgod bij de oude
Hebreeuwen, dien ook menschenoffers gebracht
werden; (fig.) de moloch dezer eeuw, die alles verslindt, wien alles geofferd moet worden.
MOLOS, m. ( -sen), (veroud.) jachthond.
MOLPLOEG, m. (-en), (landb.) ondergrondsploeg.
MOLSEM, m. (gew. voor) MOLM.
MOLSEMEN, (het molsemde, is gemolsemd),
(gew. voor) MOLMEN.
MOLSGANG, v. (-en), ...GAT, o. (-en), door een
mol gemaakt; ...HOOP, m. (-en), hoopje aarde,
door een mol opgeworpen.
MOLSLA, ...SALADE, v. bladen van de paarden bloem, die onder een molshoop geel en maisch
bleven, als sla gegeten; naam voor de geheele
plant.
MOLTEEKEN, o. (-s), (muz.). Zie MOL 3de art.
MOLTON, o. Zie MOL 4de art.
MOLTONNEN, onverb. bn. van molton gemaakt:
,een moltonnen vrouwenrok.
MOLTOONSCHAAL, v. (...schalen), mineurtoonschaal; ...SOORTEN, v. mv. (muz.) mineur toonsoorten.
MOLUKJE, o. (-s), (plantk.) zekere plant, wier
vaderland Klein -Azië en Zuid-Europa is.
MOLYBDAENIUM, o. een metaal van eene zilvergrijze kleur met een s. g. van 8.6, hetwelk in de
natuur niet gedegen voorkomt, maar voornamelijk
in verbinding met zwavel, bekend onder den
naam van molybdeenglans of waterlood.
1. MOM, v. en o. (-men), masker; onder het mom
van vriendschap, onder den schijn van.
2. MOM, v. eene soort van bier in Brunswijk,
naar den uitvinder aldus geheeten.
MOMAANGEZICHT, o. (-en), masker; ...BAK
o. (-en), momaangezicht : met Sint- Nicolaas-KES,
loopen vele jongens met mombakkesen voor op straat;
...BAKKESJE, o. (-s).
MOMBER, (-s), MOMBOOR, m. (...boren),
veroud.) voogd, verzorger van weezen.
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MOMBERKAMER, MOMBOORKAMER, v. (-s);
de wees- en momberkamer, beheer van nalatenschappen in afwachting van het opkomen der daarop
rechthebbenden; ...KIND, o. ( -eren, -ers), wees
onder voogdij.
MOMENT, o. (-en), oogenblik : de zieke heeft
momenten, waarin hij heel helder is; — bij momenten,
nu en dan; — gewichtige gebeurtenis : dat was een
moment in het rustige leven der dorpsbewoners geweest; beweeggrond; — (werkt.) moment of statisch
moment eener kracht (ten opzichte van een punt),
het product van de kracht en de loodlijn uit dat
punt op de richting der kracht neergelaten. MOMENTJE, o. (-s).
MOMENTAAN, MOMENTANEEL, MOMENTEEL, bn. bw. voor het oogenblik : momenteel zit
ik niet goed bij kas; kortstondig, voorbijgaand.
MOMENT- OPNAME, v. ( -n), ...-PHOTOGRAPHIE, v. het vormen van photographische beelden,
bij welke de gevoelige plaat slechts een klein onderdeel eener seconde aan de inwerking van het licht
is blootgesteld geweest; ...-PLAAT, v. (...platen),
lichtgevoelige plaat voor momentopnamen; ...SLUITING, v. (-en), sluiting van het objectief bij momentphotographie.
MOMGEWAAD, o. (...waden), mommekleederen.
MOMMEDANS, m. (-en), gemaskerd bal; ...KANS,
V. (- en), (w. g.) eene soort van weddingschap tus schen gemaskerden op een worp met dobbelsteenen;
lotgeval, avontuur; moynmekansen spelen, zich aan
hazardspelen overgeven.
MOMMEKLEEREN, ...KLEEDEREN o. mv.
maskeradekleederen.
MOMMELEN, (mommelde, heeft gemommeld),
binnensmonds spreken, binnensmonds morren.
mompelen ; — (gew.) gebrekkig en langzaam kauwen, inz. van personen, die geen tanden hebben.
MOMMELING, v. het mommelen.
MOMMEN, (momde, heeft gemomd), den vermomde spelen; zich vermomd vertoonen; zich
vermommen, verkleeden; (fig.) bedekken.
MOMMER, m. (-s), die momt.
MOMMERIJ, v. (-en), het vermommen, vermom
-ming.
MOMMESPEL, o. maskerade; vermomming; (fig.)
veinzerij; gelaatsvertrekking; ...VOLK, o. gemaskerden.
MOMMIE, V. zie mummie.
MOMPELAAR, m., MOMPELAARSTER, V. (- s),
die mompelt.
MOMPELEN, (mompelde, heeft gemompeld),
binnensmonds onverstaanbaar spreken inz . om zijn
afkeuring, ontevredenheid enz. uit te drukken:
als ge zoo mompelt, kan ik u niet ver,-taan; stil gewag
maken (van iets), fluisteren: ik heb al zoo iets hooren
mompelen, ik heb het gerucht ook gehoord. MOMPELING, v. (-en), het mompelen.
MOMUS, m. (fab.) god der spotternij, satire; (fig.)
bespotter, hekelaar.
MOMUSAVOND, m. (-en), avond aan pret en
jool gewijd.
MONADEN, v. mv. (wisk., wijsb.) eenheden,
ondeelbare stofbestanddeelen; (nat. hist.) zekere
miscroscopische infusiediertjes.
MONA LISA, v. beroemd vrouwenportret van
Leonardo da Vinci, thans te Parijs in het Louvre.
MONARCH, m. (-en), alleenheerscher, koning,
keizer.
MONARCHAAL, bn. tot eene monarchie behoorende : de monarchale regeeringsvorm; der monarchie
toegedaan : hij was vroeger zeer monarchaal, maar
is nu een volbloed republikein.
MONARCHIE, v. alleenheerschappij : de erfelijke
monarchie; — (... chieën), staat met een eenhoofdigen regeeringsvorm, keizerrijk, koninkrijk : de
voornaamste monarchieën van Europa; constitutioneele
monarchie, staat waarin de vorst door eene grond
-wet
gebonden is.
MONARCHIST, m. (-en), aanhanger, voorstander van de monarchie.
MONARCHISTISCH, bn. bw. in betrekking tot
de monarchisten : monarchistische woelingen in
Portugal.
MOND, m. (-en), in meer beperkten zin de dwars spleet die tusschen neus en kin is gelegen en omgeven is door de lippen : een kleine, welgevormde,
wijde, scheeve mond; den mond vertrekken; de hoeken
van den mond; den mond afvegen ; iem. een kus op
den mond geven; een mond als eene schuurdeur,
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zeer groot; (spr.) dat gaat zoo tusschen neus en
mond, tusschen neus en lippen; — met open mond
naar iets kijken, vol verbazing; — bij nacht zijn
alle katjes grauw en alle mondjes even nauw; —
in meer algemeenen zin de mondholte, welke van.
voren wordt begrensd door de mondspleet, van
achter door de verhemeltebogen, aan beide zijden
door de wangen, van boven door het verhemelte
en van onder door de spieren welke het tongbeen
met de onderkaak vereenigen : de spijzen worden
in den mond gekauwd en met speeksel vermengd;
den vinger in den . mond steken; den mond spoelen;
om hem het schreeuwen te beletten, werd hem een
doek in den mond gestopt; zij is erg pijnlijk in den
von —
als hoofdorgaan van het spreken : oogen open
en mondje toe, goed kijken maar niets zeggen; —
hij deed geen mond open, zei niets; — iem. den mond
snoeren, hem tot zwijgen brengen, hem het zwijgen
opleggen; — den mond houden, zwijgen, stil zijn; —
maak mijn mond niet open, zwijg nu, of ik zal een
boekje van je opendoen; — den mond roeren, veel
babbelen; — een grooten mond opzetten, brutaal.
spreken; — de hand op den mond leggen, niets oververtellen; — den vinger op den mond leggen, om iem.
te beduiden dat hij moet zwijgen; — hij steekt
overal zijn mond in, mengt zich onbeschaamd in elk
gesprek; -- zij is niet op haar mondje gevallen,
kan goed praten, durft van zich afspreken; —
zijn mond voorbijpraten, meer zeggen dan men
mag of kan verantwoorden; — iem. naar den mond
praten, zooals hij het gaarne hoort; -- iem. een
vuilen mond geven, hem scheldwoorden toevoegen,
(ook) bits bejegenen; — (Zuidn.) met iets den mond
verslijten, er te vergeefs over spreken : ik wil
daarover mijn mond niet meer verslijten ; —
(Zuidn.) hij is, hij loopt in den mond van iedereen,
ieder spreekt over hem; — iedereen heeft er den mond
van vol, spreekt er over; -- dat is een heele mond
vol, van een lang woord; — met den mond vol tanden
staan, beteuterd staan, geen antwoord weten te
geven; — hij is wat los in den mond, is wat lichtzinnig in zijn spreken; — dat woord is hem in den
mond bestorven, gebruikt hij ieder oogenblik; —
hoe durf je die woorden in je mond nemen? hoe durf je
zoo iets uitspreken ?; — iem. iets in den mond geven,
te verstaan geven wat hij moet zeggen of vragen; —
hij neemt mij de woorden uit den mond, ik wilde
juist zeggen wat hij zooeven zeide; — ik heb het
uit zijn eigen mond, van hemzelf vernomen; —
het viel mij uit den mond, ik zei het zonder er bij na
te denken; — uit één mond, eenstemmig; - met
twee monden spreken, dubbelhartig zijn; — waar
het hart vol van is, loopt de mond van over, men
spreekt gaarne over zaken, waar men het meest
aan denkt; -- bij monde van, voorgelezen, gezegd,
gesproken door; —
als orgaan voor het opnemen van voedsel : ik heb
er geen mond aangezet, niets van gegeten of gedronken; -- hij zal er zijn mond niet aan vuil maken,
niets van krijgen; — dat gaat uw mond voorbij,
daar krijgt ge niets van, (ook) dat is eerie teleur
voor u; hij denkt dat de gebraden duiven-steling
hem daar in den mogul zullen vliegen, dat hij het
daar goed zal hebben, zonder er moeite voor te
doen; — hij mag zich den mond daaraan likken,
hij krijgt er niets van; — hij is op zijn mond gezet,
hij is een lekkerbek; — dat is den mond maar getergd,
wanneer men van iets heel lekkers maar weinig
krijgt; — het water komt er mij van in den mond,
ik watertand er van ; — (Zuidn.) iem. de pap in
den mond geven, (fig.) hem het antwoord op iets
of het begrijpen van iets gemakkelijk maken; —
iem. de brokken in den mond tellen, iem. misgunnen
wat hij eet; — bitter in den mond maakt het hart
gezond; — de morgenstond heeft goud in den mond,
vroeg opstaan is gezond, (of) brengt geluk aan;
— iem. het brood uit den mond nemen, iem. onderkruipen ; — iem. het brood uit den mond stooten, hem eene betrekking doen verliezen ; — iets
uit zijn mond sparen, niet opeten en voor anderen
bewaren, (ook) bezuinigen op wat men eet en
drinkt; — iem. den mond op- of openhouden, hem
onderhouden; — zij hebben moeite om den mond
open te houden, om niet van honger te sterven; —
hij heeft dagelijks voor tien monden te zorgen, moet
den kost voor tien personen verdienen; —
(bij vergelijking) opening, ingang, toegang : de
- mond van eene rivier, van eene haven; de mond van
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een kanon; de mond van een oven; de mond van een
schaaf, de opening waarin de beitel zit; de mond
van een vuurspuwenden berg, de krater; de mond
van een zak; (ontl.) de mond van de maag, van de
baarmoeder. MONDJE, o. (-s), kleine mond; kleine
opening.
MONDAIN, bn. bw. ( -er, -st), wereldschgezind,
ijdel; mondaine vrouwen; onze badplaats is niet
mondain genoeg, er komt niet genoeg mondaine
wereld; de mondaine wereld, menschen die veel
uitgaan, veel geld stuk slaan.
MONDANITEIT, v. wereldschgezindheid, ijdelheid.
MONDBAL, m. ( -len), een houten of ijzeren bal,
waarvan de dieven zich bedienen om het spreken
of schreeuwen van menschen of dieren te beletten;
...BEHOEFTEN, v. mv. levensmiddelen.
MONDCATARRHE, v. (gen.) lichte ontsteking
van het mondslijmvlies.
MONDDEELEN, o. mv. deelen die den mond
vormen; ...DEKSEL, o. (-s), (art.) deksel om den
mond van een mortier dicht te sluiten.
MONDE, v. de menschen, de wereld; de beau
monde, menschen uit de eerste kringen; de demi
monde, de dames van verdachte zeden.
MONDELIJK, bn. bw. (w. g.) mondeling.
MONDELING, bn. bw sprekende, gesproken,
door middel van het gesproken woord : mondelinge
overlevering; het mondeling examen valt in het begin
van Augustus; eene mondelinge boodschap; mondeling
berichten, antwoorden.
MONDELINGSCH, bn. (gew.) mondeling.
MONDEN, (mondde, heeft gemond), wel smaken;
(fig.) behagen, bevallen, wel aanstaan.
MOND- EN KLAUWZEER, o. besmettelijke
ziekte onder het rundvee. eene koortsige uitslagziekte in den vorm van blaren en glaasjes op he t
slijmvlies in den mond en in de huid bij de
klauw en, ook TONGBLAAR geheeten.
MONDGAT, o. (-en), gat, dat tot mond dient;
opening van een blaasspeeltuig, waaraan bij het
spelen de mond wordt gezet; ...GEMEEN, bn.
wat van mond tot mond gaat; wat in den mond,
op de lippen van iedereen is ; waar elkeen van
spreekt; ...GEMEENSCHAP, v. (w. g.) mond
...GESPREK, o. (-ken), mondeljng onder--gesprk;
houd.
MONDHARMONICA, v. (-'s), kinderspeelgoed,
waarin 4 tot 10 diatonisch gestemde tongetjes,
die door blazen en zuigen tot trillen en toongeven
gebracht worden, ook MONDHARP genoemd.
MONDHOEK; m. (-en), hoek van den mond door
de beide lippen gevormd; ...HOLTE, v. (-n), mond,
inwendige mond; ...HOUT, o. (plantk.) liguster,
zie aldaar.
MONDIG, bn. meerderjarig; — smakelijk, lekker;
(fig.) stout in den mond; --NEID, v. meerder
VERKLARING, v. verklaring, dat-jarighed;
een onmondige de rechten verkrijgt van een mondige.
MONDIJZER, o. (-s), gebit (voor paarden enz.).
MONDJEGAUW, 't is zoo'n mondjegauw, zij
kan zoo ratelen; (ook) zij is nooit om een antwoord
verlegen, 't is een bijdehandje.
MONDJESMAAT, v. zooveel als men te gelijk
in den mond kan nemen; zeer schraal of nauw
afgemeten hoeveelheid.
MONDJEVOL, o. mondvol: wilt ge nog een mondjevol 1; een weinig : hij kent een mondjevol I ranch.
MONDKLEM, v. (geneesk.) kaakkramp; — (mv.
-men), eene klem, die in kloosters den nieuwelingen
somtijds als penitentie voor onnoodig spreken wordt
aangelegd; ...KLIER, v. (-en), (gen.) klier in den
mond; ...KOST, m. levensmiddelen; ...KROEP,
v. kroepeuze ontsteking van het mondslijmvlies,
op welks oppervlak dan een vezelstofrijk exsudaat
wordt afgescheiden; ...KRUID, o. (plantk.) keelkruid; ...KWAAL, v. (...kwalen).
MONDLIJM, v. eene soort van lijm, die gemaakt
wordt van de fijnste en zuiverste lijm, tolle de Flandre genoemd, of ook van vischlijm welke men in
water oplost, waarbij men '/ van deszelfs gewicht
kandij -suiker of wel een weinig witten wijn voegt;
door ze met de tong te bevochtigen, lost ze reeds op.
MONDOPENING, v. (-en), opening, spleet van
den mond; (plantk.) cirkelronde opening onder
het deksel van de zaaddoos der bladmossen, waarin
doorgaans verschillende soorten van tandjes zicht
zijn; ...ORGELTJE, o. (-s), mondharmonica;-bar
...PRANG, v. (-en), mondbal; ...PRANGER, m.
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(-s), gebit (voor paarden enz.); ...PROP. v. (-pen),
mondbal; ...RIET, o. (-en), een rietje aan den mond
van zekere muziekinstrumenten : eene klarinet b. v.
MONDSLAG, m. (Z. A.) een mondslag doen,
goed eten; hij kan een goeden mondslag doen, hij
houdt van lekker eten.
MONDSLIJMVLIES, o. (...zen), het slijmvlies
dat de mondholte bekleedt.
MONDSPERDER, m. (-s), heelkundig instrument,
dat dient om bij operaties de mondspleet ver open
te houden.
MONDSPLEET, v. (. . .spleten), de uitwendig
zichtbaie opening van den mond tusschen de
beide lippen; ...SPOELING, v. (-en), (gen.) spoel-,
gorgeldrank; ...STEEN, m. (-en), gebakken steen,
die gelegen heeft bij den mond der vuurkanalen
en daardoor harder gebakken is, klinker; ...STOP,
v. (-pen), houten stop (van het kanon); ...STOPPER, m. (-s), mondbal.
MONDSTUK, o. (-ken), dat deel van een blaas speeltuig, hetwelk in den mond genomen wordt;
deel van een paardengebit; - kunstgebit; deel van een kanon, van het middelstuk tot aan
den mond; - (fig.) de mond : een goed mondstuk
hebben, flink kunnen spreken; (Z. A.) woordvoerder
voor anderen: hij was het mondstuk der ontevredenen.
MONDTROM, v. (-men), een klein ijzeren speeltuig
met eene ijzeren tong, hetwelk tusschen de tanden
genomen wordt en dat, n anneer men met den duim
tegen die tong slaat, melodische tonen voortbrengt;
...TROMPET, v. (-ten), zeker blaasspeeltuig.
MONDVOL, m. zooveel als een mond kan bevatten; ...VOORRAAD, m. proviand.
MONDWATER, o. mondspoeling, spoeldrank;
...WERK, o. (gemeenz.) mond : zij heeft een goed
mondwerk,- kan goed praten; ...ZAK, m. _ (-kenl,
zak, waarin men paarden onder weg wat te eten
geeft; ...ZALF, v.; ...ZEER, o. zie mond- en klauw zeer, ...ZENUW, v. (-en), (ontl.); ...ZOEN, m. (-en),
(oud rechtswezen) zoen, tusschen de magen van
een verslagene en den doodslager gesloten, waarbij
o. a. de schuldige den mondzoener op zijn mond
zoende; ...ZUIVEREND, bn. (geneesk.) den mond
zuiverend : mondzuiverend middel.
MONEEREN, (moneerde, heeft gemoneerd), herinneren, vermanen, waarschuwen.
MONEPIGRAPHISCH, bn. (van munten) alleen
een opschrift, geen beeldenaar hebbend.
MONERE, v. ( -n), een tot de protozoën behoorend organisme, dat in slootwater leeft en geheel
uit eene weeke, meer of min taaie stof (protoplasma)
bestaat.
MONEY (Eng.), v. geld.
MONGOLEN, mv. het gele menschenras in Azië,
middelmatig van gestalte; zij hebben weinig baard,
groote afwijkende ooren en meestal kromme beenen,
door hun veelvuldig paardrijden : de Hongaren
behooren tot de Mongolen.
MONGOOLSCH, bn. tot de Mongolen behoorende:
de Mongoolsche stammen; van de Mongolen; de
Mongoolsche talen.
MONIERBALK, m. (-en), balk van gewapend
beton; ...BEKLEEDING, v. (-en), cementijzeren
bekleeding; ...BLOK, o. (-ken); ...GEWELF, o.
(...ven), gewelf van monierwerk; ...NET, o. (-ten),
een netwerk van rondijzeren hoofdstaven, waarover
kruiselings dunnere verdeelstaven, eveneens van
rondijzer, daaraan met ijzerdraad vastgemaakt;
...PLAAT, v. (...platen); ...RIOOL, o. (...riolen),
riool van gewapend beton; ...STEEN, o.; ...WAND,
m. (-en); ...WERK, o. betonwerk gewapend met
een moniernet : bij monierwerk is op doeltreffende
wijze de trekvastheid van ijzer en de drukvastheid
van beton vereenigd.
MONISME, o. leerstelsel dat, in tegenstelling met
het dualisme, één beginsel aanneemt ter verklaring
der verschijnselen. MONIST, m. (-en), bw. aan
-hangervt
monisme. MONISTISCH, bn.
MONITEUR, m. (-s), raadgever; vermaner;
naam van het regeeringsdagblad in België en vroeger
in Frankrijk.
1. MONITOR, m. (-s), familie van eenige groote
hagedissoorten met een lang plat lichaam, smallen
en spitsen kop en eene slangentong (monitores);
de op Java levendevaranus wordt meer dan 2 M. lang.
2. MONITOR, v. ( -e), zeer laag op het water
liggend, gepantserd oorlogsschip voor de kust- en
rivierverdediging, met een of meer draaibare
torens op het dek, waarin 4 of 2 kanonnen van
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groot kaliber, benevens eenige lichte kanonnen:
ons land heeft een twaalftal monitors.
MONJET, m. (-s), (Ind.) scheldwoord = aap.
MONKACHTIG, bn. bw., pruilerig, MONKACHTIGHEID.
MONKELEN, (monkelde, heeft gemonkeld),
(Zuidn.) glimlachen uit genoegen of uit spot;
meesmuilen; - mokkelen, vrijen, kussen.
MONKELLACHEN, (Zuidn.) monkelen, glimlachen; ...WERK, o. het vrijen, stoeien, kussen.
MONKEN, (monkte, heeft gemonkt), (Zuidn.)
pruilen. MONKER, m. (-s), MONKSTER, v. (-s),
die monkt.
MONKERIJ, v. (-en), (Zuidn.) pruilerij
MONNIK, m. (-en), (eigenlijk alleenlevende)
iem. die afgezonderd van de wereld in een klooster
leeft, ongehuwd blijft en zich geheel aan den godsdienst wijdt; verloopen monnik, die het monnikenleven heeft vaarwel gezegd; - (spr.) gelijke monniken
gelijke kappen, menschen van dezelfde soort hebben gelijke eigenschappen; (ook) menschen van
dezelfde soort hebben dezelfde rechten, moeten op
dezelfde wijze behandeld worden; - 't zijn niet
allen monniken die kappen dragen, naar het uiterlijk kan men het innerlijk niet beoordeelen; - de
kap maakt den monnik niet; soort van ongehoornde Drentsche schapen; ' (bouwk.) stijl onder het kruispunt van formeelen,
bij het bouwen van kruisgewelven; - spil van eene
wenteltrap; - eene soort van stalen stempel om
gaten te ponsen; eene soort van bedwarmer; (zeew.) buskruit, met azijn gemengd, dat vroeger
tusschendeks tot luchtzuivering gebrand werd;
- betingbalk. MONNIKJE, o. (-s).
MONNIKACHTIG, bn. bw. als een monnik, op
een monnik gelijkend; op de wijze der monniken.
MONNIKENBAAI, v. molton; ...GELEERD HEID, v. ; ...KLOOSTER, o. (-s), gebouw, waar
monniken samenwonen; (ook) al de monniken;
...LATIJN, o. slecht, middeleeuwsch Latijn; ...LEVEN, o. kloosterleven; ...ORDE, v. ( -n), geestelijke
orde, wier leden in kloosters leven; ...SCHRIFT,
o. Gothische letters; ...STAAT, m., ... STAND, m.
de stand, leefwijze der monniken; ...WERK, o.
arbeid der monniken; (fig.) werk van moeitevol
geduld, maar dat ten slotte niets oplevert; ver
arbeid, noodelooze moeite : ik wil geen-gefsch
monnikenwerk doen; ...WEZEN, o. het leven
en de verrichtingen der monniken.
MONNIKERIJ, v. (w g.) de monniken; monniken geest, kloostergeest.
MONNIKSBAARD, v. (plantk.) viltkruid, wrang kruid.
MONNIKSCHAP, o. hoedanigheid van monnik.
MONNIKSGELOFTE, v. ( -n), gelofte van armoede,
van kuischheid en van gehoorzaamheid.
MONNIKSKAP, v. (-pen), hoofdbedekking der
monniken; - beweegbare, met den wind meedraaiende kap op een schoorsteen, gek; - (plantk.)
een vergiftig plantengeslacht, tot de familie der
ranonkelachtigen behoorende, naar de kap- of helmvormige gedaante van het bovenste bloemblad
(aconitum); ook akoniet en wolfswortel geheeten.
MONNIKSKAPSPIER, v. (-en), (ontl.) groote
schouderspier.
MONNIKSKLEED, o., ...PIJ, v. (-en), opperkleed der monniken; ...KLOMP, m. (-en), voetzool,
sandaal; ...MOUW, v. (-en), wijde mouw van eene
monnikspij.
MONNIKSPEPER, m. (-s), (plantk.) zekere
heester, ook kuischboom, zeewilg, Abrahamsboom
en schaapsmuil geheeten; ...PRUIK, v. (-en),
(plantk.) de overblijfsels van het scheedevoerend
wollegras of veenpluis, die men diep in bijna alle
venen vindt; ...RABARBER, v. rhapontikwortel;
...ROB, m. (-ben), (nat. hilt.) een zeehond zonder
oorschelpen (phoca monachus); ...ROK, m. (-ken),
monnikskleed; ...STEENEN, m. mv. groote bak
-stendrM.E
kerken.
MONOCHORDIUM, o. (...dia), éénsnarig muziekinstrument met verplaatsbaren kam en veranderlijke spanning om de verhouding der snaren voor
elken toon te bepalen.
MONOCHROOM, bn. eenkleurig.
MONOCLE, v. (-s), oogglas aan een koordje.
MONOCOTYLEDONEN, mv. (plantk.) eenzaadlobbige planten.
MONOCRAAT, m. (...traten), alleenheerscher;
...ORATIE, v. alleenheerschappij.
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MONODRAMA, o. (-'s), melodrama waarin slechts
één persoon optreedt.
MONOGAMIE, v. enkelvoudige echt, huwelijk
van één man met ééne vrouw; ...GAMIST, m. (-en),
voorstander van het enkelvoudige huwelijk.
MONOGENESIS, v. leer der afstamming der
menschen van één enkel paar.
MONOGRAM, o. (-men), dooreengevlochten letters van een naam, als handteekening van schilders
enz.; naamvers, naamdicht; volzin waarin de
aanvangsletters van een naam zijn ineengevlochten.
MONOGRAMMISTEN, mv. kunstenaars waarvan
men niet den naam, wel het monogram kent.
MONOGRAPHIE, v. (-ën), verhandeling over
één onderwerp.
MONOLIET, m. (-en), kunstwerk, monument
uit één stuk steen gehouwen.
MONOLINE, v. (-s), (drukk.) regelzetmachine.
Door het aanslaan van toetsen verschijnt de gewenschte staaf der uit 8 matrijzen$taven bestaande
verzameling uit haar bewaarplaats en stelt zich
in linie met zijn volgende soortgenooten, als ze
eveneens aangeslagen worden. Elke matrijsstaaf
bevat 12 verschillende letterbeelden en komt zóó
te staan, dat de gewenschte letterbeelden zich
naast elkaar in een horizontale lijn bevinden. Is
de regel bijna vol, dan wordt ze met spatieplaatjes
automatisch uitgevuld en naar het gietapparaat
gevoerd, waar ze wordt afgegoten, terwijl de gebruikte matrijzen gevat worden door een liniaal
aan zich boven aan de matrijs bevindende haakjes, en weder naar hunne respectieve bewaar
-platsen
worden teruggevoerd.
MONOLOOG, m, (...logen), alleenspraak; (scherts.,
een gesprek kan hij niet voeren, hij kan alleen monologen houden, in het gesprek laat hij een ander niet
aan het woord komen, Of hij luistert niet naar
hetgeen een ander aanvoert en vervolgt alleen
zijn eigen gedachtengang.
MONOLOGISCH, bn. (onderw.) monologische
vorm, leervorm waarbij . de onderwijzer meedeelt
(door voordragen, voorlezen of dicteeren).
MONOMAAN, bn. aan monomanie lijdende; —
m. (-en), persoon die aan monomanie lijdt.
MONOMANIE, v. eene soort van waanzin die zich
in één enkele abnormale neiging openbaart.
MONOMETALISME, o. het gebruik van den
enkelen (gouden of zilveren) standaard.
MONOPHYSIETEN, m. mv. aanhangers van de
leer van Eutyohes (37 8), dat Jezus Christus geene
afzonderlijke goddelijke en menschelijke natuur,
maar slechts ééne, de menschgeworden goddelijke,
gehad heeft.
MONOPLAAN, v. (...planen), eendekker, vlieg
één draagvlak.
-machinet
MONOPOLIE, o. (...lien, -s), all renhandel : uit
recht vanwege den Staat aan iem. gegeven-sluitend
tot het verkoopen of het verrichten van iets; —
hij meent daarvan het monopolie te hebben, dat alleen
maar goed te kunnen of te mogen doen.
MONOPOLISEEREN, (monopoliseerde, heeft gemonopoliseerd), tot den alleenhandel beperken;
den alleenhandel drijven; het alleenrecht voor zich
opeischen of verkrijgen.
MONOPSYCHIETEN, mv. aanhangers van het
wijsgeerig stelsel dat er slechts ééne wereldziel
is, waarvan de zielen der bijzondere wezens de bijzondere uitingen zijn.
MONOSYLLABE, v. (-n), éénlettergrepig woord.
MONOTHEÏSME, o. geloof aan één God;
...THEïST, m. (-en), aanhanger van het monotheïsme; ...THEïSTISCH, bn.
MONOTHELISTEN, MONOTHELIETEN, m.
mv. naam van diegenen, welke met den Patriarch
Sergius van Konstantinopel (638) wel eene dubbele
natuur, de goddelijke en de menschelijke, in Jezus
Christus erkenden, maar Hem nochtans slechts
één wil toeschreven en beweerden dat Zijn menschelijk willen en doen was ondergegaan in het
goddelijke.
MONOTONIE, v. eentonigheid, eenvormigheid.
MONOTOON, bn. bw eentonig; langwijlig, ver
-velnd.
1. MONOTYPE, v. (-s), (drukk.) zetgietmachine
die losse letters giet. De Monotype bestaat uit
twee deelen, afzonderlijk van elkaar opgesteld en
arbeidend, zoodat ze door verschillende personen
bediend worden. Het eene deel : het toetsenbord,
maakt door het neerdrukken der toetsen perfo-
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reeringen in een papierstrook. Het tweede deel:
de gietmachine, giet, wanneer de geperforeerde
strook daarop bevestigd is, daarvan het zetsel
op de gewenschte breedte. Papieren strooken,
waarvan zetsel gemaakt is, kunnen bewaard worden om er, na korter of langer tijd, weder hetzelfde zetsel van te vervaardigen.
Het toetsenbord dezer machine wordt veelal
door meisjes bediend, terwijl één man het werk
regelen kan van een paar gietmachines.
2. MONOTYPE, v. (-s), plaatdruk, waarbij op
eene drukplaat in negatief eene aquarel geteekend,
op papier overgedrukt wordt, slechts éénmaal,
waarna de plaat schoon gewasschen wordt.
MONROELEER, v. leer van J a m e s M o n r o e
in 1823 opgesteld, kort samengevat : Amerika voor
de Amerikanen; geen vreemde inmenging in de
b innenlandsche staatkunde.
MONSEIGNEUR, m. (-s), titel der hooge geestelijken, inz. van een bisschop; — (eert.) titel der
prinsen van den bloede in Frankrijk ; ook van
andere adellijke lecken (prinsen, hertogen).
MONSIEUR, m. (mv. messieurs), mijnheer, de heer.
MONSOEN, m. (-s). Zie het betere MOESSON.
1. MONSTER, o. (-s), gedeelte van eene koopwaar,
dat aan den kooper gegeven wordt, ten einde hem
in staat te stellen over hare hoedanigheid te oor
vooral in den groothandel: een monster-deln,
tarwe, erwten; monsters sigaren, thee, wijn; —
koop op nwnste?, eene koopovereenkomst die niet
verbindend is, wanneer de partij niet aan het
monster beantwoordt; staal; model waarnaar iets
gemaakt ' wordt; monster zonder waarde, opschrift
van monsters die per post verzonden worden;
(fig.) iem. of iets waaraan men alle waarde ontzegt.
MONSTERTJE, o. (-s).
2. MONSTER, o. (-s), een denkbeeldig of werkelijk
bestaand dier dat door zijn afzichtelijk of vervaar
uiterlijk afgrijzen of schrik verwekt, gedrocht,-lijk
ondier; (fig.) booze, afschuw verwekkende hartstochten, zie gedrocht; wanschapen of misvorm d
dier; (scherts.) Is dat je hond I Wat een monster !; —
bovenmatig woest of wreed dier; wanstaltig of
mismaakt persoon, wanschepsel : zij is een monster
van leelijkheid; — een ontaard mensch, wreedaard : Nero was een monster, een monster van wreed
-heid.
MONSTERTJE, o. (-s).
3. MONSTER, v. (-s), zie MUNSTER.
MONSTERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een
monster, vervaarlijk : monsterachtig groot; afzichtelijk, gedrochtelijk, zeer leelijk : monsterachtige
dieren. MONSTERACHTIGHEID, v.
MONSTERADRES, o. ( -sen), adres met een zeer
groot aantal handteekeningen voorzien; ... BAL,
o. (-s), waaraan een groot aantal personen deelneemt.
MONSTERBLAD, o. (-en), staalkaart; ...BOEK,
o. (-en), boek met monsters.
MONSTERDIER, o. (-en), afschuwelijk dier.
MONSTERDOOS, o. (...doozen), doos met
monsters.
MONSTERDRAAK, m. (...draken), (wapenk.)
draak met een baard, die uit een bundel slangen
bestaat.
MONSTEREN, (monsterde, heeft gemonsterd),
in oogenschouw nemen (krjgs- en scheepsvolk enz.),
revue houden; (zeew.) . zich voor ééne reis tot den
zeedienst verbinden en op de monsterrol doen
inschrijven; — een aantal personen of zaken vergelijkend nagaan, naast elkander beschouwen; -(gemeenz.) eene vergelijking ondergaan met
dat meisje kan best monsteren met haar vriendinnen,
doet daarvoor niet onder.
MONSTERING, v. (-en), wapenschouwing ; —
(zeew.) het opmaken en teekenen der monsterrol: de monstering van scheepsvolk geschiedt tenoverstaan van den waterschout.
MONSTERKAART, v. (-en), staalkaart, staalboek; ...KAMER, v. (-s), vertrek voor het bewaren
of uitstallen van monsters.
MONSTERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), monsterachtig.
MONSTERLIJKHEID, v.
MONSTERMEETING, v. (-s), zeer groote meeting;
...PEER, v. (...peren), groote soort van peer;
...PETITIE, v. (-s), petitie voorzien van een zeer
groot aantal handteekeningen.
MONSTERPLAAT, v. (...platen), proefplaat,
ronde modelplaat om aan de muntstukken de,
vereischte afmetingen en: zwaarte te geven.
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MONSTERPLAATS, v. (-en), plek, waar de
wapenschouwing gehouden wordt.
MONSTERROL, v. ( -len), (zeew.) lijst van al de
personen, die zich aan boord bevinden; schriftelijk
bewijs omtrent voorwaarden en bepalingen bij de
huur van schepelingen en scheepsofficieren.
MONSTERVERBOND, o. monsterachtig verbond,
gezegd van de vereeniging der Antirevolutionnairen
met de Katholieken.
MONSTERVERGADERING, v. (-en), zeer groote
vergadering, inz. ter bespreking van eenig doel.
MONSTERZAKJE, o. (-s), zakje voor een monster
(bij graanhandelaars enz.).
MONSTRANS, m. (-en), (R. -K.) gouden of zilveren versierd vaatwerk, van een topkruisje voorzien, met ronde opening waarvoor de H. Hostie
op zichtbare wijze kan worden uitgesteld.
MONSTRUEUS, bn. bw. (...zer, -t), monsterachtig, gedrochtelijk.
MONSTRUM, o. (...stra), monster, gedrocht,
misgeboorte.
MONSTRUOSITEIT, v. monsterachtigheid, gedrochtelijkheid, wanstaltigheid.
MONTAGNARD, m. (-s), bergbewoner; lid der
bergpartij (in de revolutionnaire Fransche wetgevende vergaderingen).
MONTAGNE, v. (fig.) de Berg, de bergpartij (in
de vergaderingen der revolutionnairen); montagne
russe, rutschbaan.
MONTANT, o. bedrag, beloop (eener rekening,
schuld).
MONTEEREN, (monteerde, heeft of is gemonteerd), stijgen, doen stijgen, klimmen, beklimmen;
verhoogen, opwekken, bezielen, stemmen ; kleeden en uitrusten; - bemannen (een schip);
- eene machine uit de losse deelen in elkaar
zetten ; - (juw.) invatten, inzetten (edelgesteenten in goudwerk enz.); - bijzetten (de verfkuip);
- een tooneelstuk aankleeden.
MONTEERING, v. (-en), de gelijkvormige kleeding, welke voor de verschillende gedeelten van een
leger is vastgesteld; -- het opzetten, ineenvoegen
der losse deelen eener machine; - het insceneeren
van een tooneelstuk.
MONTER, bn. bw. opgewekt, levendig. MONTERHEID, v. opgewektheid.
MONTEUR, m. (-s), iem. die eenemachineineenzet.
luchtballon die door
MONTGOLFIÈRE, v. (verwarmde lucht opsteeg (naar de uitvinders, de
gebroeders Montgolfier in 1782 zoo genoemd).
MONTISTEN, m. mv. renteniers, die hun geld
alleen op onroerend goed uitzetten.
MONTUUR, v. en o. (...turen). monteering, al wat
dient om een voorwerp bruikbaar of voor zijn
bestemming geschikt te maken; inlijsting, omvatting van iets: het gouden montuur eener bril; - ingevatte kostbare steenen enz.; - (ook) ezel, dien,
paard, dat men bereidt.
MONUMENT, o. (-en), gedenkteeken, gedenkzuil: een monument oprichten; het monument ter
herinnering aan den slag van Waterloo; iets dat
blijft bestaan, dat de herinnering aan iem. of iets
doet voortleven: hij heeft zich een monument opgericht in de harten zijner medeburgers; - inz. overblijfselen van vroegere kunst, nijverheid en wetenschap : de monumenten onzer kunst; het manumen t
van onze taal.
MONUMENTAAL, bn. in den vorm van een
monument : een monumentaal gebouw; grootsch,
indrukwekkend : het monumentale karakter der

s),

klassieken.

MOOI, bn. bw. ( -er, -st), wat de zinnen, inz. het
gezicht, aangenaam aandoet, schoon, fraai, bevallig,
aardig, lief een mooi vergezicht; eene mooie streek;
een mooi meisje met mooi haar en mooie oogen; (ook
door uiterlijken opschik) wat heeft hij zich mooi
uitgedost vandaag !; - zich mooi maken, zich fraai
kleeden, (fig.) pronken met andermans veeren; mooi "met iets zijn, zich ijdellijk op iets verheffen;
nu, daar ben je ook mooi mee !, daar zult ge ook
niet veel plezier van hebben; -- het mooie handje,
de rechterhand; - wat het gehoor streelt : eene
mooie stem; zij zingt mooi; mooi klinken; mooie
muziek; - wat ons aesthetisch gevoel aangenaam
aandoet : een mooi gedicht; een mooi boek; hij kan
heel mooi vertellen; - wat op den geheelen mensch
een aangenamen indruk maakt : mooi weer; een recht
mooie herfstdag; - (fig.) mooi weer spelen, uiterst
vriendelijk en voorkomend jegens iem. zijn; (ook)

:
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op grooten voet leven; mooi weer spelen van eens
anders geld, daarvan den grooten heer uithangen; op een mooien dag, op zekeren dag; - waardoor
iem. blijk geeft van uitnemendheid : een mooi
examen; mooie cijfers halen; een mooi schot; dat
staat je niet mooi; wat op zedelijk gebied aan onze eischen voldoet,
braaf, goed : dat vind ik niet mooi van u; ik kan
niet zeggen dat hij haar mooi heeft behandeld; daar hebt gij niet mooi aan gedaan, dat hebt gij niet
mooi gemaakt, hierin hebt gij u in 't geheel niet
goed gedragen; - hij weet zich heel mooi voor te
doen; hij wil altijd de mooie man wezen, hij wil het
iedereen naar den zin maken; - hij vertelt er niet
veel moois van, niet veel goeds; - wat heb ik aan je
mooie beloften, aan die mooie praatjes ! - eene mooie
som geld, groote som; (scherts.) dat is eene mooie
grap, dat is een lastig geval; het mooiste van de heele
zaak is, dat hij er zelfs niets van weet, het vermakelijkste, het gekste enz.; bw. vrij wat, aardig, nogal: de zieke is mooi
opgeknapt; hij was dien avond mooi dronken; hij
heeft het mooi ingehaald, bijgewerkt; - ik was mooi
op weg om een dronkaard te worden; als zeifst. nw. o. wat mooi is : gij kijkt er al het
mooi af.

MOOIDOENERIJ, v. (-en), al die mooidoenerij,
daar geef ik niets om, gemaakte manier om een

mooien indruk te maken.
MOOIERD, m. (-s), iem. die mooi doet, inz. ironisch : die is ook een mooierd, (ook) eene mooie grap,
een mooie streek; een mooierdje, wat mooi is.
MOOIHEID, v. fraaiheid.
MOOIIGHEID, v. (...heden), mooiheid; - mooie,
fraaie zaken, voorwerpen.
MOOIMAKERIJ, v. opschik.
MOOIPRATEN, eene te gunstige voorstelling
van iem. of iets geven; - vleien.
MOOIPRATER, m. (-s), ...PRAATSTER, v. (-s),
vleier, vleister.
MOOIS, o. mooie voorwerpen : waar hebt gij dat
moois gekocht ?
MOOISCHRIJVERIJ, v. (-en), mooie manier van
schrijven; manier waarbij men voor alles tracht
mooi te schrijven.
MOOITJES, bw. niet leelijk, nogal aardig.
MOOKHAMER, m. (-s), zware hamer, moker.
MOOKERHEI, v. de heide bij Mook, als type van
onvruchtbaar, woest land; - (spr.) loop naar de
Mookerhei, verwensching.
1. MOOR, m. (-en), oorspr. een bewoner van
noordwestelijk Afrika, Berber; een zwarte, neger:
blanke moor, albino, witte neger; - (spr.) hij ziet
zoo zwart als een moor; een moor schoon of wit willen
wasschen, vergeefsche moeite doen; - (Statenb.)
Ethiopiër; - (oudtijds) de Mohammedanen van
het vasteland van Indië; - naam voor een zwarten
hond, een zwart paard; - (nat. hist.) zwarte dagvlinder; - een groote, zwarte ijzeren waterketel; (Zuidn.) gtoote ijzeren waterketel. MOORTJE, o. (-s).
2. MOOR, v. (Zuidn.) modder.
3. MOOR, o. mv. (moren), in de beteekenis van
soorten van moor : gewaterd berkan : zekere wollen
stof; ook naam van zekere gewaterde zijden stof;
gevlamd ijzer of blik.
MOORD. m. (-en), doodslag met voorbedachten
rade : een moord plegen, begaan; - (fig.) hij weet van
den moord, hij behoort tot het komplot; (ook) de
zaak (of het geheim) is hem bekend; - moord
en brand schreeuwen, vervaarlijk hard schreeuwen; (spr.) ik wou dat je de moord stak, ik wenschte,
dat je kapot, dood was; - (plat) steek de moord,
val dood, stik; - 't is een moord, eene slechte,
schandelijke daad, (ook) het is vreeselijk, verschrik
ijselijk erg.
-kelij,hts
MOORDAANSLAG, m. (-en), poging tot moord;
...BAN, m. vogelvrijverklaring; ...BESLUIT, o.
(-en), besluit tot vogelvrijverklaring; besluit tot
het plegen van een moord; ...BIJL, v. (-en), bijl
waarmede een moord wordt gepleegd, die tot
moordwapen dient; ...BRAND, m. (-en), brandstichting met moord; ...BRANDER, m. (-s), brandstichter en moordenaar.
MOORDDADIG, bn. bw. ( -er, -st), wreed, bloed
moorddadige plannen; de tijger is een-dorstig:
moorddadig dier; dood en verderf brengend : een
moorddadig vuur van den vijand; een moorddadig
gevecht. MOORDDADIGHEID, v. wreedheid, bloeddorst.
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MOORDEN, (moordde, heeft gemoord), om het
leven brengen, dooden : eene bende opstandelingen,
die brandend , en moordend het land door trok; (fig.)
zulk een leven is moordend voor zijn energie.
MOORDENAAR, m. (-s, ...naren), MOORDENAARSTER, v. (-s), MOORDENARES, V. ( - sen),
die een moord begaat.
MOORDENAARSHAND, v. (-en), de hand van
een moordenaar : hij viel door moordenaarshand,
hij werd vermoord; ...HOEKJE, o. (-s), (R.-K.)
op eene begraafplaats; de hoek waar zelfmoordenaars in ongewijde aarde worden begraven; ...HOL,
o. (-en), moordhol; afgrijselijke verblijfplaats waar
iemands leven of eer in gevaar zijn; ...VISOR,
m. (...visschen), andere naam voor den zwaard
(orca gladiator); ...WERK, o. werk waarbij-visch
men wordt afgebeuld.
MOORDERIJ, V. (- en), (w. g.) bloedbad.
MOORDGEROEP, ... GESCHREEUW, .. .GESCHREI, o. het roepen : moord ! moord !; ...GESCHIEDENIS, v. (-sen);....GESPAN, o. komplot
van moordenaren; ...GEWEER, o. (...weren),
doodend wapen; ...GEWELD, o. geweld met
moord.
MOORDGIERIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) bloed
MOORDGIERIGHEID, v. bloeddorst. -dorstig.
MOORDHOL, o. (-en), verblijf der moordenaars;
...JAAR, o. (...jaren), (fig.) het 63ste levensjaar
van een mensch (naar zeker bijgeloof zoo genoemd);
...KLOK, V. (- ken), storm-, alarmklok; ...KREET,
m. (...kreten); ...KUIL, m. (-en),'zekerkuilnet, waarmee een vischwater wordt doodgevischt; ik maak
van mijn hart geen moordkuil, ik verheel mijne
meening niet, ik zeg wat ik denk ; ... SPELONK,
V. (- en), verblijf van moordenaars ; ...LUST,
m. bloeddorst; ...POGING, v. (-en), (w. g.) moord
...PRIEM, m. (-en), ponjaard, dolk.
-anslg;
MOORDRUMOER, o. moordgeschrei; ...SCHA
strafplaats
(waarop
een
onschuldige
ten),
-VOT,
ter dood wordt of is gebracht); ... SLAG, m. (-en),
(vuurw.) kleine springbom; ... STAAL, o. een
moordwapen van staal; ...TOONEEL, o. (-en),
plaats, waar een moord gepleegd is; ...TUIG, o.
allerhande dingen om mee te moorden.
MOORDVLIEG, V. (- en), (nat. hist.) eene nuttige
vlieg, welke voornamelijk op droge gronden gevonden wordt, waar zij de insecten, en inz. den rozenkever, eene kleine soort van meikever, ijverig
vervolgt en na bemachtiging uitzuigt (laphria);
...WAPEN, o. (-en), wapen waarmede een moord
wordt begaan, moordenaarswapen; ...ZIEK, bn.
(w. g.) bloeddorstig; ...ZWAARD, o. (-en), zwaard
dat tot een moord wordt gebruikt.
MOOREKOP, m. (-pen), moorenhoofd.
MOOREN, V. mv. (plantk.), (gew.) smalbladig
wollegras.
MOORENDANS, m. (-en), negerdans; ...HOOFD,
o. (-en), hoofd van een moor; ...LAND, o. (aardr.)
Mauritanië, Ethiopië.
MOORIN, v. (-nen), negerin.
MOORKE, v. (plantk.) scheedevoerend wolle
(eriophorum vaginatum), ook kapokbloem,-gras
lokke, lokken, mattevlas, monnikspruik en veenpluis
geheeten ; --- ook benaming voor het veenpluis
(er-io ohorum polystachyum).
MOORKEN, o. (-s), (plantk.) Fransche wikke
(vicia narbonen is), ook reuzenwikke en wilde of
zwarte boomkens geheeten.
MOORKOP, m. (-pen), paard met zwart grond
vermengd met witte haren en waarbij kop,-har,
pooten, staart en manen zwart zijn; ...MAN, m.
(-nen), moor; ...OS, m. ( -sen), zwarte os; ...PAARD,
o. (-en), zwart paard.
MOORSCH, bn. uit het Moorenland, van de
Mooren : een Moorsch paleis; op zijn Moorsch,
op de wijze der Mooren; de Moorsche stijl, bouwstijl der Arabieren (uit het zuiden van Spanje); ---,
o. de Moorsche taal.
1. MOOS, o. (dien.) geld : heb je moos gevonden ?;
moos is jarig, ik heb nu moos.
2. MOOS, o. (Zuidn.) slijk; —GAT, o. (-ten),
gootgat; —KAR, v. ( -ren), (Zuidn.) vuilniskar;
MEIER, m. (-s), (Zuidn.) vuilnisman.
MOOSCHEN, (mooschte, heeft gemooscht),
(Zuidn.) knoeien, prutsen, broddelen; dat is geen
werken, maar moesehen; -- aan iets mooschen,
wroeten, peuteren, verkeerd er aan werken ; -met zijn geld mooschen, het vermorsen, verkwisten.
MOOSCHER, m. (-s), knoeier.

o (-

MOOT, v. (-en), stuk van een gesneden visch,
snede, schijf : een visch in mooten snijden; eene
moot zalm. MOOTJE, o. (-s).
MOOTVISCH, v. visch, inz. kabeljauw, die in
mooten gesneden verkocht wordt.
1. MOP, m. en V. (- pen), scheldwoord : Indische
mop.
2. MOP, V. (- pen), groote gebakken metselsteen
van 24 cM. lengte : klinkers en moppen; — zeker
hard koekje : Weesper moppen; stroopmoppeñ;
(gemeenz.) duiten, geld : hij heeft moppen; —
groot stuk : eene mop hout, turf; — een mopje
spelen, zingen, stukje, deuntje; — inktvlak; —
(fig.) aardigheid, gekheid, ui, kwinkslag : eene aar
schuine mop, eene aardigheid van-digemop;—n
verdacht gehalte; — moppen tappen, kwinkslagen
ten beste geven, grappen verkoopen; — voor de
mop iets doen, voor de grap, uit scherts. MOPJE.
o. (-s).
3. MOP, m. (-pen), of MOPS, m. (-en), eene soort
van kleinen dog, zwartneus, mopshond. MOPJE,
o. (-s).
MOPMUTS, v. (-en), vrouwennachtmuts.
MOPNEUS, m. (...neuzen), een stompe neus; —
m. en V. persoon met een stompen neus.
MOPPEBOON, v. (-en), (plantk.) pronker, tabaksboon en Spaansche boon geheeten.
MOPPEN, (mopte, heeft gemopt), (w. g.) pruilen,
knorrig zijn; — omwinden, omwoelen. MOPPING,
V. het moppen, gemop.
MOPPENTAPPER, m. (-s), iem. die gaarne
moppen verkoopt.
MOPPENTROMMEL, v. (-s), trommel voor moppen (koekjes); (gemeenz.) geldkistje, effectentrommel.
MOPPER, m. (-s), MOPSTER, v. (-s), pruiler,
pruilster.
MOPPEREN, (mopperde, heeft - gemopperd),
knorren, brommen : op iem. mopperen; -- over iets
mopperen, zijne ontevredenheid doen blijken,
pruttelen; — wat zit je te mopperen ! Ben je weer
ontevreden ! MOPPERAAR, m. (-s), MOPPERAAR STER, v. (-s), die moppert, pruttelt.
MOPPIG, bu. bw. grappig, geestig. MOPPIG
-HEID,v.
MOPS, MOPSHOND, m. (-en), mop 3 art.
MOPSKE, MOPSJE, o. (-s), oud liedeboek in
32mo formaat.
MOPSNEUS, m. (...neuzen). Zie MOPNEUS.
MOPSPOOTEN, m. mv. (rij'sch.) zekere gezwellen
aan de achterpooten der paarden.
MOPSTEEN, m. (-en), mop, groote metselsteen.
MOPSUS, m. ( -sen), lomperd, gekskap, dwaas.
MOPWIJN, m. lekwijn.
MOQUANT, bu. ( -er, -st), schertsend, bespottend,
hoonend.
MOQUETTE, v. fluweelachtig trijp:
MORA. IN MORA, bijw. uitdr.; iem. in mora
stellen, iem. door gerechtelijke. akte iets beteekenen;
iem. aanzeggen binnen zekeren tijd iets te doen;
periculum in mora, dringend gevaar bij talmen of
toeven.
MORAAL, v. zedenleer : de Christelijke moraal;
zedeles, leer, leering : bij elk der fabels wordt de
moraal in de beide laatste versregels meegedeeld.
MORAALPHILOSOPHIE, v. wetenschappelijke
zedenleer.
MORAINE, v. (-s), ophooping van bergpuin op
den rand of aan het einde van een gletscher, ook
zandwal of steendijk en gruiswal genoemd.
MORALISATIE, v. (-s), zedenkundige beschouwing.
MORALISEEREN, (moraliseerde, heeft gemoraliseerd), zedenkundige beschouwingen maken : een
dichter die eeuwigdurend moraliseert.
MORALIST, m. (-en), zedenleeraar, schrijver over
de zeden.
MORALITEIT, v. zedelijkheid, zedelijk gedrag.
MORALITEITSBEGINSEL, o.
MORATORIUM, o. uitstel van schulden, door
den rechter verleend, aan iem. die buiten zijn
schuld door moeilijke omstandigheden niet in staat
is zijne geldelijke verplichtingen na te komen; -algemeene surséance van betaling, door de regeering van een land verordend, dat in oorlog is of
door groote rampen geteisterd wordt.
MORAVISCH, bn.; Moravische -broeders, Boheemsche broeders, Hernhutters.
MORBIDE, bn: week, zacht, mollig : morbide
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tengerheid; een gracieus jong vrouwtje van eene
morbide schoonheid.
MORBIDITEIT, v. graad van ziekelijkheid; aantal
ziektegevallen in een bepaalden tijd op eene bepaalde
plaats.
MORBLEU, tw. verduiveld ! drommels!
1. MORDANT, bn. bijtend, scherp, schamper.
2. MORDANT, o. (-s), bijtmiddel.
MORE, v. (Zuidn.) modder.
MOREEL, bn. zedelijk : eene moreele verplichting;
ik ben er moreel van overtuigd; deugdzaam : een moreel
gedrag; — o. het moreel der troepen, gevoel van innerhike waarde.
MOREEN, o. sterk weefsel van Engeisch kamgaren, vooral voor onderrokken gebruikt.
MOREL, v. ( -len), groote, zure, donkerroode kers;
morellen op brandewijn; een glaasje, eene flesch
morellen (op brandewijn); — m. als naam van den
boom (prunus austera). MORELLETJE, o. (-s).
MORELLEBOOM, m. (-en), een tot de amandel
uit Klein-Azië afkom -achtigenbordm
-stig,de
morellen levert (prunus austera).
MORELLENBRANDEWIJN, m., ...WIJN, m.
brandewijn, wijn waarin men morellen heeft laten
trekken.
MORE MAJORUM, bw. uitdr. naar oud gebruik.
MOREN, (moorde, heeft gemoord), (Zuidn.)
door de modder loopen, er in wroeten; eene' vloeistof troebel maken.
MORENDO, bw. (muz.) wegstervend.
MORES, v. mv. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores
leeren, hem terechtzetten, tot zijn plicht brengen; o tempora, o mores ! o tijden, o zeden!
MORGANA (FATA), v. luchtspiegeling.
MORGANATICA, zie MORGANATISCH.
MORGANATISCH, bn.; een morganatisch huwelijk,
huwelijk met de linkerhand : waarbij de vrouw niet
deelt in al de rechten, aan den vorstelijken of adellijken stand van den man verbonden, en de man
iets bepaalds tot morgengave (morganatica) uitzet,
terwijl de kinderen, uit zulk een echt geboren, alleen
den naam en 't vermogen der moeder erven.
1. MORGEN, m. (-s), tijd tusschen den nacht en
den vollen dag, ochtendstond, begin van den dag:
de morgen breekt aan; tegen den morgen heeft het
iets gevroren; — van den morgen tot den avond zit
hij te werken, altijd door, zonder ophouden; — bij
uitbreiding: ochtend, tijd van het krieken van den
dag of van iemands opstaan tot 's middags 12 uur
of tot den tijd van het middagmaal: gedurende,
in den morgen; van morgen; 's morgens; ik heb hem
van morgen nog gesproken; iem. goeden morgen
wenschen, zeggen; — goeden morgen ! als begroeting,
(ook iron.) om iets te ontkennen of te weigeren:
ik dacht hem daar te treffen, maar, goeden morgen!
hij was al gevlogen; — frisschen morgen, heilwensch
bij het bitteren of borrelen, prosit, gezondheid; te avond of morgen loopt het verkeerd af, te eeniger
tijd; —
(fig.) de eerste levensjaren, de tijd waarmee het
leven begint : verkwikt den avond van hun leven,
gelijk zij het den morgen van het uwe deden; daar
droomt hij den uchtend gedenkend der jeugd, des
levens zoo zonnigen morgen; — in 't algemeen: begin
van eenig tijdperk, eenigen toestand : de morgen
der vrijheid; (dicht.) het Oosten. MORGENTJE,
o. (-s).
2.MORGEN, bw. op den eerstvolgenden dag in
tegenst. met gisteren : ik zal morgen wel eens komen;
heden ik, morgen gij; kom ik er vandaag niet, dan
kom ik er morgen; morgen komt er weer een dag,
gezegd als men iets wil uitstellen; de dag van morgen;
morgen aan den dag; — (gemeenz.) morgen brengen,
gezegd als men iets niet wil doen : ik zal hem maar
alles geven wat hij vraagt 1 jawel, morgen brengen; —
o. toekom st : God heeft het morgen in zijne hand;
vertrouw niet op het onzekere morgen.
3. MORGEN, o. en m. (-s), zekere landmaat,
waarvan de grootte in de verschillende landen zeer
onderscheiden is : de Rijnlandscj e morgen = 8516
M. of ruim 4 ¡ b HA.; de Amstellandsche morgen
= 8219 M , .; de Waterlandsche 10770 M 2 ., de Geldersche 3180 M 2 .
MORGENAFSTAND, m. (-en), ...WIJDTE, v.
( -n), afstand van een hemellichaam tusschen het
opgangspunt en het oostpunt.
MORGENAVOND, bw. op den avond van den
volgenden dag.
MORGENBAD, o. (-en), een bad, dat men des
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morgens neemt ; ...BEDE, v. ( -n), ochtendgodsdienst; — (gesch.) soort van grondbelasting;
...BEURT, v. (-en), beurt om. 's morgens te pree ken; ...BEZOEK, o. (-en), ochtendbezoek; ...BOOT,
v. (-en), boot die 's morgens vertrekt of aankomt:
hij is met de morgenboot overgekomen, des morgens
met de boot overgekomen; ... DAUW, m. dauw
die in den morgen ontstaat; ...DIENST, m. (-en),
morgenpreek; ...DRANK, m. (-en), dien men 's mor
voor het middagmaal gebruikt; ... DROOM,-gens,
m. (-en), droom in den ochtendstond; ...ETEN,
o. ontbijt.
MORGENGAVE, v. ( -n), huwelljksgoed, bruidsschat, eigenlijk de gift, die op den eersten morgen,
na den eersten nacht van het huwelijk gegeven
wordt; ...GEBED, o. (-en), gebed in den morgen,
het eerste gebed na het ontwaken; ...GELD, o.
belasting naar de morgentalen berekend; ... GE WAAD, o. losse huiskleeding; ...GEZANG, o. (-en),
morgenzang; ... GLANS, m. het morgenrood;
...GROET, m. (-en), groet waarmede men iem.
goeden morgen toewenscht; ...JAK, o. (-ken),
...JAPON, V. (- nen), ...JAS, v. ( -sen), ...JURK,
v. (-en), jak, japon, jas, jurk die men 's morgens
in huis draagt; ...KERS, v. (-en), godsdienstoefening in den morgen; ...KIM, v. (-men), ooster
...KLOK, v. (-ken); klok die 's morgens-kim;
geluid wordt; ...KOELTE, v. de koele lucht van
den morgen; ...KRIEKEN, o. de dageraad;
...LAND, o. (dicht.) het oostelijk gelegen. land;
...LANDSCH, bn. oostersch; ...LICHT, o. het
aanbreken van den dag, de dageraad; ...LIED, o.
(-eren), lied dat bij het begin van den dag wordt
gezongen; ...MAAL, o. (...malen), tweede ontbijt,
twaalfuurtj e.
MORGENMIDDAG, bw. op den middag van
morgen.
MORGENNEVEL, m. (-s), nevel die 's morgens
opkomt.
MORGENOCHTEND, bw. in den ochtend van
morgen.
MORGENOFFER, o. (-s), offer dat 's morgens
wordt gebracht; ...POST, v. (-en), de brievenpost
die 's morgens vertrekt of aankomt; ...PRAATJES,
o. mv. (gew.) maak maar geen morgenpraatjes,
hang maar geen complimenten op; ...PREEK, v.
(-en), preek in de morgenkerk; ...PUNT, o. oostpunt; ...REGEN, m. (-s), die in den morgen valt;
...ROOD, o. de roode tinten aan den hemel bij zonsopgang : het morgenrood brengt water in de sloot;
...SCHEMER, m., ...SCHEMERING, v. schemering des morgens tusschen het donker van den nacht
en het licht van den dag; ...SCHOT, o. (-en), kanonschot dat het begin van de werkzaamheden
van den dag aankondigt; ...SCHUIT, v. (-en),
eene schuit die des morgens vertrekt of aankomt;
... SLAAP, m. slaap in den morgen; ... SPRAAK,
v. (veroud.) onderhoud, samenspraak in den
morgenstond; morgenspraak houden, over landszaken praten, rechtspreken vóór den middag; hij
maakt er weinig morgenspraak (complimenten)
mee; ...STER, v. ( -ren), Venus, Lucifer; - eene
soort van knots met prikkels (oorlogswapen);
...STER, v. ( -ren), een plantengeslacht, ook vogel melk geheeten (ornithogalum); ...STOND, m. de
vroegere ochtenduren; (spr.) de morgenstond heMft
goud in den mond; (fig.) de morgenstond des levens,
jeugd; ...STUDIE, v. studie in den morgen.
MORGENTAL, o. (-en), zeker aantal morgen
lands : de Nes zou naar evenredigheid harer morgen talen betalen in de kogge- en molengelden van het
ambacht.
MORGENTIJD, m. de tijd van den morgen;
...TOILET, o. (-ten), morgengewaad; ...TREIN,
m. (-en), trein die 's morgens aankomt of vertrekt;
...UUR, o. (...uren), uur van den morgen, morgen tijd; ...WAAK, v. (mil.) wektrommel; de morgen waak slaan, de reveille slaan; ... WACHT, v. (zeew.)
dagwacht, van 4 tot 8 uur 's morgens; ...WAKE,
v. ( -n), (bijb.) laatste der drie R aken waarin de
Israëlieten den nacht verdeelden; ...WANDELING,
v. (-en), wandeling in den morgenstond; ...WEKER, m. (-s), wekker in eene klok; porder; (fig.)
haan ; ...WENSCH, m. (-en), morgengroet;
...WERK, o. werk dat men des morgens verricht;
...WIJDTE, v. morgenafstand; ...WIJN, m. wijn
dien men des morgens drinkt; ...WIND, m. wind
die in den morgen waait; ...ZANG, m. (-en), mor
...ZEGEN, m. zegen die bij het begin van-genlid;
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den dag wordt uitgesproken; ...ZITTING, v. (-en),
zitting eener vergadering die 's m brgens wordt
gehouden; ...ZON, v. de zon zooals zij zich in den
morgen, na haar opkomst vertoont.
MORGUE, v. gebouw te Parijs, en ook in andere
groote steden, waar de drenkelingen enz. neergelegd worden, opdat hunne nabestaanden, vrienden of bekenden ze herkennen mogen.
MORIAAN, m. (...rianen), moor : (spr.) het is
den Moriaan gewasschen, vergeefsche moeite.
MORIAANTJE, o. (-s).
MORILLE, v. (-s), eetbare zwamsoort, tot de
vlieszwammen behoorende en wel tot de dusgenaamde schijfzwammen, die in 't voorjaar vooral
in zandige bosschen voorkomt.
MORILSTEEN, m. (-en), versteende paddenstoel.
MORINE, v. gele, harsachtige, kristalliseerbare
kleurstof in het citroen- of geelhout : het hout
van den Zuidameiikaanschen verfmoerbezieboom.
MORION, o. zwart bergkristal.
MORMEL, m. (-s), (oudt.) marmot; — leelijke
hond : een leelijk mormel, ook wel van een leelijk
kind of meisje gezegd ; —DIER, o. (-en).
MORMONEN, m. mv. eene ten jare 1827 door
Joseph Smith in Noord -Amerika gestichte godsdienstsekte, die op wonderen en openbaringen
steunt, genoemd naar hun morinonenbijbel, die
door zekeren gewaanden profeet Mormon in het
jaar 420 n. C. gesteld werd; de veelwijverij is onder
de Mormonen een godsdienstplicht, doch in de V. S.
met kracht onderdrukt.
MORPHEUS, m. (fab.) de god van den slaap;
in de armen van Morpheus, in diepen slaap.
MORPHINE, V. bedwelmend middel uit opium
bereid; inspuitingen met morphine geven tijdelijk
een opgewekt gevoel; —INJECTIE, v. (-s), —INSPUITING, v. (-en); —POEDER, v. (-s); —VER
-GIFTN,v.(en)
MORPHINISME, o. het verslaafd zijn aan mor
-phine;mor sbuk.
MORPHINIST, m. ( -eng), iem. die aan morphine
verslaafd is.
MORPHOGRAPHIE, v. beschrijving van de gedaante der in 'de natuur voorkomende lichamen.
MORPHOLOGIE, v. vormleer, gedaanteleer:
morpholo e der planten. .
OMIE, v. leer van de wetten der
MORPHON
gedaantewording.
MORPHOTOMIE, v. algemeene ontledingsleer.
MORRELEN, (morrelde, heeft gemorreld), (in
iets) roeren, wroeten : met een stok in het water,
in de modder morrelen; (iets) in den donker verrichten, op den tast arbeiden, knoeien aan iets,
wroeten, peuteren : wat morrel je toch T 1
MORREN, (morde, heeft gemord), brommend
en bijna onverstaanbaar zijne ontevredenheid te
kennen geven, pruttelen, klagen : mor niet tegen
God.
MORRIG, bn. ( -er, -st), knorrig, verdrietig, mis
-noegd.MORIGHED,v
1. MORS, v. (-en), vuil vrouwspersoon.
2. MORS, m. Hans Mors, Kapitein Mors, de
dood.
MORSBEER, m. en v. (-en), vuil mensch.
MORSDOOD, bn. hij viel morsdood, hij gaf na
zijn val geen teeken van leven meer.
MORSEBEL, v. ( -len), vuile vrouw, slordig
meisje. MORSEBELLETJE, o. (-s).
MORSEN, (morste, heeft gemorst), kladden, vlakken, vuilmaken : wat zit j e weer te morsen; — storten, laten vallen en daardoor iets bevuilen : pas op,
gij morst op uw kleed; wie heeft er koffie op 't servet
gemorst I; — op onzindelijke wijze met iets omgaan:
het kind morst met zijn eten; — (fig.) hij morst met
zijn geld, verkwist het; — (veroud.) oneerlijk
handelen, iets tersluiks doen; (fig.) in het klein
iets verrichten (inz. in den handel).
MORSERIJ, v. (-en), onzindelijkheid, het vuil
-maken.
1Vf ORSHANDEL, m . in de dagen der O. I. Compagnie : geheime handel door de ambtenaren der
Cie voor eigen rekening gedreven.
MORSIG, bn. bw. ( -er, -st), onzindelijk, vuil,
smerig : een morsig wijf; een morsig huishouden;
morsige straten; morsige woorden, zedenkwetsende,
onmanierlijke woorden. MORSIGHEID, v. onzin
morsig. -delijkh.MORSIGLJK,bw(g.)
MORSJURK, v. (-en), ...PAK, o. (-ken), jurk,
pakje (inz. voor kinderen), om het vuilmaken
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der kleederen te voorkomen; ...KEUKEN, v. (-s)
keuken, waar het grofste werk verricht wordt;
...KIEL, v. (-en), werkkiel; ...LAP, m. (-pen),
knoeilap, waaraan kinderen leeren breien; ...MOUW,.
v. (-en), overmouw om de gewone mouw bij het
werken niet vuil te maken; ...POT, m. en v. (-ten),
morsig mensch; ...POTJE, o. (-s).
MORTADEL, v. ( -len), dikke en harde Italiaan
-sche
metworst.
MORTALITEIT, v. sterfelijkheid; sterftecijfer.
1. MORTEL, v. met grof zand vermengde kalk
-brij
2. MORTEL, v. steengruis; te mortel slaan, aan
mortel vallen, tot gruis maken, in gruis vallen.
MORTELBAK, m. (-ken), bak waarin de mortel
wordt bereid, kalkbak.
MORTELEN, (mortelde, heeft en is gemorteld),.
vergruizen; in gruis vallen.
MORTELIG, bn. ( -er, -st), kruimelig, korrelig.
MORTELMOLEN, m. (-s), molen, waarmee
metselspecie toebereid wordt.
MORTEPAAI, m. (-en), (veroud.) bedrieglijk op
de scheepsrol geplaatst man, die niet tegenwoordig
is, blindmatroos.
MORTIER, m. (-en), vijzel (metalen of steenen
bak, om voorwerpen er in fijn te stampen); — een
korte vuurmond om (eertijds onder een hoek van
45°) bommen te werpen. MORTIERTJE, o. (-s)..
MORTIERBATTERIJ, v. (-en), eene soort van
batterij die dient tot ondersteuning van het vuur
der overige vuurmonden en tot het treffen van
zoodanige punten, waartegen de overige soorten
van geschut niet kunnen werken, alsmede ook tot
het vernielen van magazijnen en andere geblindeerde gebouwen; ...SPIEGEL, m. (-s), (art.)
houten schijf in een mortier waarop de kogels of
steenen worden gezet; ...STAMPER, m. (-s),
...STOK, m. (-ken), stamper om de harde voor
een vijzel stuk te maken; ...STOEL, m.-werpni
(-en), stelling waarop een mortier onder het
vuren ligt; ...WAGEN, m. (-s), (art.) blokwagen
om mortieren met de daarbij behoorende stoelen
te vervoeren.
MORTIFIANT, bn. krenkend, beschamend, ver
-nedr.
MORTIFICATIE, v. (-s, ...tiën), het dooden
des vleesches, tuchtiging; — krenking, vernedering,
beschaming.
MORTIFICEEREN, kastijden, tuchtigen.
MORZEL, m. (-s, -en), stuk van eenig verbrijzeld
voorwerp : iem. te morzel slaan.
MORZELEN, (morzelde, heeft gemorzeld), ver morrelen.
MOS, o. ( -sen), kleine sierlijke plantjes, die
groepswijze en meestal in aanzienlijke hoeveelheid
bij elkander groeiend voorkomen en eene afzonderlijke klasse der cryptogamen vormen (mvsci)
I Jslandsch mos; Iersch - of Carrageenmos; boomstammen met mos begroeid; — v. (zeew.) soorten
van veenmos die gebezigd wordt tot het stoppen
der naden aan de buitenhuid van een schip.
MOSACHTIG, bn. als mos; bemost, met mos bedekt of begroeid.
MOSASAURUS, m. Maashagedis : reusachtig
kruipend dier hier te lande in vroegeren tijd.
MOSBEERTJE, o. (-s), zeker miscroscopisch
diertje, dat des zomers in het mos, dat op dakpannen
en in goten groeit, wordt aangetroffen (arctiscon
tardigradum).
MOSBIJ, v. (-en), hornaar.
MOSCH, v. Zie MUSCH.
MOSCOVADE of CASSONADE, v. ruwe, onge
-rafinedsuk.
MOSCOVISCH, bu. Russisch : Moscovische matten worden van lindenbast vervaardigd; Moscovische
appel, de Siberische ijsappel ; Moscovische kool,
(plantk.) engelwortel : eene in het wild groeiende
eetbare plant; Moscovisch glas, glimmer, mica,
zoo genoemd omdat men er in Rusland vensterruiten van maakt; Moscovisch gebak, droog gebak.
MOSDIEREN, o. mv. eene klasse van weekdieren.
MOSGROEN, bu. is donkerder dan olijfgroen.
MOSHEIDE, v. (plantk.) besheide, ook kraai heide, heidinne en beziëndragende heide geheeten:
naar de zwarte, besachtige steenvrucht; ...KAMPERNOELIE, v. (-s), kleine paddenstoel (agaricus
prunulus).
MOSKEE, v. (-ën), tempel, bedehuis (der Mohammedanen).
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MOSKEETOREN, m. (-s), ronde toren met
uitstekende balkons aan de moskeeën, van welken
de uren des gebeds worden afgekondigd.
MOSKENSTROOM, m. maalstroom, draaikolk
(bij de Noorweegsche kust).
MOSKET, m. (-ten), naam, dien de valkenieren
aan het mannetje van den sperwer geven.
MOSKIET, v. (-en), zie MUSKIET.
MOSKRABBER, m. (-s), zeker werktuig der
tuiniers.
MOSKUIL, m. (-en), (zeew.) groote houten
hamer met zijdelingsche groef om den tros te bekleeden, ook kleedkuil geheeten.
MOSLIM, m. (Moslemin), aanhanger van Mohammed : Muzelman.
MOSMEEL, o. eene soort van zetmeel (inz. in
IJslandsch mos), lichenine; ...PAPIER, o. eene
soort van papier, uit fijngehakt mos, werk en koehaar vervaardigd, tot het stoppen der naden aan
de buitenhuid dienende; ...PISSEBED, v. (-den),
zeker schaaldier, dat op en onder vochtige steepen
voorkomt (philoscia muscorum); ...PLAGGEN, v.
mv. met mos begroeid; ...POLIEP, v. (-en), zeker
soort van poliep; ...ROOS, v. (...rozen), lichtroode
roos met mosachtig behaarde takjes, soort van roos,
als sierstruik in tuinen gekweekt (rosa muscosa).
MOSSEL, v. (-s, -en), zeker plaatkieuwig weekdier : de gewone, eetbare mossel (mytilus edulis); (Zuidn.) (spr.) de . mosselen doen de visch afslaan,
door mededinging wordt de zaak goedkooper;
mossels roepen, eer ze aan dem, kant zijn, de huid
van den beer verkoopen, eer hij geschoten is;
noch mossel, noch visch (of vleesch), halfslachtig,
noch het een noch het ander (b v. op staat
gebied) ; - (Zuidn.) dik, vet vrouw -kundig
rochel, fluim ; - (Zuidn.)-mensch;(Zuid.)
klap, oorveeg : iem. eene flinke mossel geven.
MOSSELTJE, o. (-s).
MOSSELBANK, v. (-en), plaats, waar mosselen
gevangen worden; ... GELD, o. (fig.) kleingeld;
...KRAAM, v, (...kramen), verkoopplaats (op de
openbare straat) van mosselen; ...KRABBETJE,
o. (-s), een wit of licht roodachtig krabbetje, dat
in de schelpen der levende mosselen huist en waar
wel wil toeschrijven, dat overigens gezonde-anme
mosselen soms voor den mensch vergiftig kunnen
worden; ...KREEK, v. (...kreken), mosselbank;
...KRUIER, m. (-s), mosselman; ...LIJN, v. (-en),
(wick.) schulptrek; ...MAN, m. (-nen), koopman
in mosselen; (spr.) daar veel volk is, valt veel te ver
nering); dat wist de mosselman ook-kopen(isd
(zei de mosselman) en liep met mosselen (en reed
met zijn kruiwagen) de kerk binnen; ...MAN, v. (-nen),
vaartuig voor de mosselvangst; ...MEID, v. (-en),
mosselverkoopster; ...PLAAT, v. (...platen), mos
meer diepe plaats-selbank;.PUT,m(t)iof
waar men mossels laat vet worden; ...SCHELP,
v. (-en); ...SCHUIT, v. (-en); ...VANGER, m. (-s);
...VANGST, v.; ...VERGIFTIGING, v. ontstaan
door het eten van minder zuivere mosselen en
oesters; ...VLOOT, v. (...vloten), (fig.) kleine,
armzalige vloot; ...VROUW, v. (-en), mosselverkoopster; ...WAGEN, m. (-s), mosselkraam; gmv. (zeew.) ruimte van het dek tusschen de twee
betings, is veelal met koper gedubbeld; ...WIJF,
o. (...wijven), mosselvrouw; ...ZAAD, o. jonge mosselen die men op de mosselbanken plant; ...ZIEK TE, v.; ...ZIJDE, v. weefsel van byssusdraden,
nog thans gebruikt.
MOSSIG, bn. mosachtig, bemost.
MOSSNOEK, m. (-en), (gew.) naam van een
snoek, die eene zwaarte van 28 tot 30 pond heeft;
..SPONNING, v. (-en), (zeew.) sleuf, die voor
de helft in een stuk hout, voor de andere helft
in het daartegen geplaatste stuk gemaakt is; deze
sleuf werd met mos en mospapier volgestopt om
het inwateren te beletten; ...STENGEL, m. (-s),
stengel van een mosplantje.
MOST, m. nieuwe wijn eer hij door gisting klaar
geworden is; uitgeperst suikerachtig sap van onder
-scheidn
vruchten.
MOSTERD, (voorheen ook MOSTAARD), m.
(plantk.) zwarte, bruine mosterd, eene soort van
kool, (zie dit woord); gemalen en met azijn en
water gemengd mosterdzaad, dat bij sommige
spijzen genuttigd wordt; - wilde mosterd, gemeene
boerenkers, van wier zaden men in Duitschland
eene soort van mosterd maakt; - (spr.) iem. door
den mosterd halen, hem over den hekel halen, hem ver-
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wijtingen doen; - dat is dure mosterd, dure waar; --dan zou je ook van den mosterd eten, dat zou je geld
kosten !; - dat riekt naar den mosterd, dat zal veel
kosten; - hij heeft er mosterd aan gegeten, hij heeft
het te duur gekocht; i -- mosterd na den maaltijd,.
te laat; - zoo fijn als gemalen mosterd, zeer fijn; hij weet waar Abraham den mosterd haalt, hij is
op de hoogte van wat niet ieder weet; - (Zuidn.)
het is beter hesp (ham) zonder mosterd, dan mosterd
zonder hesp, van twee kwaden moet men de
kleinste kiezen.
MOSTERDBAD, o. (-en), bad waarbij aan het
water 2 G. mosterdolie opgelost in 25 G. spiritus.
wordt gevoegd.
MOSTERDBUS, v. ( -sen), bus waarin de mosterd
wordt bewaard; ..,.DOOP, v. mosterdsaus; ...FABRIEK, v. (-en), waar mosterd wordt gefabriceerd; ...JONGEN, m. (-s), een jongen die met.
mosterd te koop loopt; (minachtend) jongste bediende; (ook) (fig.) heerenknecht; ...KORREL, v.
(-s), mosterdzaadje; ...LEPELTJE, o. (-s), lepeltjeom mosterd te scheppen; ...MAN, m. (-neu), iem.
die mosterd levert of verkoopt; ...MEEL, o. fijn
mosterdzaad; ...MOLEN, m. (-s), molen,-gemaln
waarin de mosterdzaden fijngemalen worden; . ..OLIE, v. olie, bereid uit het mosterdzaad.
MOSTERDPAP, v. pap van mosterd en water,
vroeger veel als huidprikkelend middel aangewend; ...PAPIER, o. grof wit papier met een laagje.
ontolied mosterdpoeder (van zwart mosterdzaad)
bestrooid; in de geneeskunde als sterk huidprikke-lend middel aangewend, ter vervanging van mos
mosterd; ...PLEI--terdpa;.PLANT,v(n)
STER, v. (-s), mosterdpap; mosterdpapier; ...POEDER, o. mosterdmeel; ...POT, m. (-ten), ...POTJE,
o. (-s), pot voor mosterd; (bouwk.) mosterdpotten,
naam van zekere rollen, dienende om zware lasten.
te verplaatsen; ...SAUS, v. schrale saus van meel,
water, mosterd en een weinig vet, die door de armen.
bij de aardappels genuttigd wordt; (ook) met
mosterd aangemaakte botersaus bij verschillende
SPIRITUS, m. sterke spiritus--vischgertn;.
waarin mosterdolie is opgelost; ...VROUW, v. (-en),
vrouw die mosterd verkoopt; ...WATER, o. met.
water verdunde mosterdspiritus; ...ZAAD, o. de°
kleine zaden van den zwarten en den witten
mosterd; ...ZUUR, o. jonge peentjes, stukjes
bloemkool, augurkjes enz. in mosterd ingemaakt.
MOSTONSLAKJE, o. (-s), (nat. hist.) zeker slakje,
dat een korten, tonvormigen horen heeft.
MOSZWAM, v. (-men), (plantk.) eene soort van
kampernoelie.
1. MOT, v. (-ten), eene familie van zeer kleine vlindertjes met smalle vleugeltjes : korenmot;
kleer-, tapijtmot, die in rupstoestand een kokertje
uit wol of haren maakt; zoowel de r ups als de
v 1 i n d e r heet mot; de mot is in dat laken, het
wordt door de motten beschadigd; (fig.) er is de mot
in, de zaak is bedorven; de mot is in den winkel,
de winkel verloopt; de mot in de maag hebben, honger
hebben. MOTJE, o. (-s).
2. MOT, v. fijne regen, dichte natte mist.
3. MOT, v. (diev.) woorden, twist, ruzie : ze hebben mot.
4. MOT, o. (gew.) veenachtige aarde, fijne aard mest; - turfmolm; -- zaagsel, fijne krullen, spaan
bij het bewerken van het hout afvallen. -dersi
5. MOT, v. (-ten), MOTTE, v. ( -n), (plat) oude
zeug; oud ontuchtig vrouwspersoon.
6. MOT, v., MOTJE, o. in de uitdr. iets in de
mot (in het motje) hebben, bemerken, de lucht van
iets hebben; - iem. in de mot (in het motje) hebben,
zijne bedoeling doorgronden.
7. MOT, v. (-ten), (Zuidn.) slag, klap; hij zal'
motten krijgen.
MOTDISTEL, v. (-s), (plantk.) melkdistel.
MOTET, o. (-ten), meerstemmig koorgezang op
bijbelschen, gewoonlijk Latijnschen tekst.
MOTGAT, o. (-en), gat, door de motten veroorzaakt.
MOTGAATJE, o. (-5), in dit goed zitten motgaatjes.
MOTGRAS, o. varkensgras.
MOTHAAR, o. (plantk.) zeker soort van bloem bies, ook greppelgras en paddengras geheeten.
MOTHOER, v. (-en), (gew.) gemeene hoer;
...HOK, o. (-ken), (gew.) hok, waarin het mot
wordt geborgen; ...IIUIF, v. (...huiven), vuile '
nachtmuts ; ...HUIS, o. (...huizen), (oeroud.) ,
huis van ontucht.
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MOTIE, V. (- s, ...tiën), beweging; — kort samengevatte meening eener vergadering, bij wijze van
een voorstel in stemming gebracht; (bij uitbr.)
voorstel : eene motie indienen; eene motie aannemen,
verwerpen; -- eene motie van orde, betreffende de
regeling der werkzaamheden eener vergadering;
inz. om de beraadslagingen over een bepaald
onderwerp te sluiten; — motie van afkeuring, van
vertrouwen; — motie van wantrouwen, waarbij de
vertegenwoordiging verklaart dat een minister
of het ministerie haar vertrouwen niet meer
heeft.
MOTIEF, o. (...tieven), beweeggrond, beweegreden : uit welke motieven zou hij dat doen; — onderwerp dat door een kunstenaar wordt uitgewerkt;
inz. in de muziek : een motief uit Lohengrin.
MOTIJZEL, (d. i. zeugijzel, welken naam deze
plant dan ook onder meer andere draagt), v. (-s),
melkdistel.
MOTIVEEREN, (motiveerde, heeft gemotiveerd),
gronden aanvoeren voor eene bewering; zijn stem
motiveeren, in eene vergadering; met redenen
om kleeden, staven: een gemotiveerd antwoord, besluit.
MOTIVEERING, v. (-en).
' MOTJE, o. 't is een motje, zij moeten trouwen;
zie MOETJE.
MOTOR, m. (-s, -en), drijfmachine die door gas,
electriciteit enz. maar niet door stoom in beweging
wordt gebracht : gasmotor; petroleummotor.
MOTORBENZINE, v. benzine geschikt om in
een motor te branden; ...BOOT, v. (-en), boot
door een motor in beweging gebracht; ...FABRIEK,
v. (-en), fabriek tot het maken van motoren;
...FIETS, v. (-en).
MOTORISCH, bn. bewegend, in beweging brengende : motorische kracht; het motorisch vermogen;
(ontl.) motorische zenuwen, die de spieren doen
werken.
MOTORJACHT, o. (-en), jacht door een motor
in beweging gebracht; ...KAR, v. ( -ren), motorfiets; motorwaken; ...LOGGER, m. (-s).
MOTORREN, (motorde, heeft gemotord), met
een motor (fiets, automobiel) rondrijden.
MOTORRIJWIEL, o. (-en); ...RIJTUIG, o. (-en);
...VLIEGER, m. (-s); ...VLIEGMACHINE, v. (-s);
...WAGEN, m. (-s), automobiel; vrachtauto;
spoor- of tramrijtuig waarin de motor geplaatst
is; ...WET, v. de motorwet van 10 Febr. 1905 betref
rijden met motorfietsen en -rijtuigen. -fendht
MOTPRUIK, v. (-en), oude, slechte pruik.
MOTRAAI, v. (plantk.), (gew.) timotheusgras:
eene soort van doddegras.
MOTREGEN, m. stofregen, fijne regen; dikke,
natte mist.
MOTREGENEN, (het motregende, heeft gemotregend), in fijnen regen, in natten mist neervallen
(van waterdamp uit den dampkring).
MOTS, m. (-en), paard of hond, welks staart of
ooren zijn afgesneden.
MOTSE, v. (-n), (gew.) wijde schippersbovenbroek.
MOTSEN, (motse, heeft gemotst), knotten
(ooren, staart van een paard of hond).
MOTTEKRUID, o. (plantk.) zachtharige ganzevoet, druivenkruid, piment.
1. MOTTEN, (het motte, heeft gemot), motregenen, stofregenen.
2. MOTTEN, (motte, heeft gemot), (diev.) mopperen, brommen, twistzoeken.
3. MOTTEN, (motte, heeft gemot), met fijne
veenachtige aarde mesten.
4 MOTTEN, (motte, heeft gemot), (Zuidn.) iem.
eene mot geven.
MOTTENGRAS, o. varkensgras : de algemeenste
soort van duizendknoop; ...KRUID, o. naam van
onderscheidene kruiden, welker reuk, zoo men
wil, de motten verdrijft, als : rosmarijn enz.
MOTTENPAPIER, o. papier waarin bontwerk
bewaard wordt en dat doortrokken is met zekere
stoffen, ter afwering van de motten.
MOTTENPLAAG, v.
MOTTERIG, bn. ( -er, -st); motterig hout, eikenhout
met vlekjes (ongeschikt voor werken onder water).
1. MOTTIG, bn. ( -er, -st), (van iets) waarin de
mot is; door de mot beschadigd; — van de pokken
(de kinderziekte) geschonden, pokdalig; een mottig
geeicht; — mottige steepen, met kleine gaatjes, door
den regen veroorzaakt toen ze nog ongebakken
waren; -- (Zuidn.) vuil, leelijk, morsig.; — (Zuidn.)
misselijk : mottig worden.
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2. MOTTIG, bn. mistig, nevelachtig : mottig weer.
MOTTIGHEID, v.
MOTTO, o. (-'s), zin-, kenspreuk als opschrift;
aanhaling uit eenig werk, boven een opstel of hoofdstuk enz. geplaatst en betrekking hebbende op
den inhoud.
MOTVLINDER, m. (-s), de mot (in volkomen
toestand).
MOTU PROPRIO, bw. uitdr. uit eigen beweging,
uit vrijen wil, inz. een pauselijk schrijven (vaak
eene gunst, eene dispensatie), dat de paus uit eigen
beweging en zonder de gewone kanselarijvormen
afzendt.
MOTVUURTJE, o. (-s), (gew.) zwak brandend
houtvuurtje.
MOUCHARD, m. (-s), verklikker, spion van de
politie.
MOUCHE, v. (-s), moesje, blanketselpleistertje.
MOUD, v. (-en), MOUT, v. (-en), houten bak,
ook mouw geheeten.
MOUDE, MOLDE, v. (gew.) fijne aarde.
MOUFLON, m. (-s), zie moeffion.
MOUILLEEREN, (taalk.) week uit spreken (11 als
lj en gis als ng).
•MOULAGE, v. (-s), afgietsel, afdruk; gegoten
stuk, inz. van anatomische waspreparaten.
MOULEEREN, (mouleerde, heeft gemouleerd),
in een vorm gieten of slaan.
MOULINEEREN, o. het twijnen of fileeren van
de zijde in den molen.
MOULINETGAREN, o. wollen garen verkregen
door het tweernen van draden van verschillende
kleur.
MOUSQUETON, o. (-s), veerend sluithaakje
aan een horlogeketting.
MOUSSEEREN, (mousseerde, heeft gemousseerd),
schuimen, opbruisen (b. v. van wijn).
MOUSSELINE, v. los geweven stof van katoen,
wol of zijde, (aldus geheeten naar de stad Mossul
aan den rechteroever van den Tiger).
MOUSSELINEGLAS, o. vensterglas met doorzichtige figuren op een matten grond of met matte
figuren op een doorzichtigen grond.
MOUSSELINEN, stoff. bn. van mousseline ver
-vardig.
MOUSTACHE, v. , (-s), knevel, snorrebaard; —
(Zuidn.) eene vrouw met eene moustache, met haar
op de tanden.
MOUT, o. (bierbr.) koren, in het bijzonder gerst,
dat men eerst heeft geweekt en vervolgens in den
moutkelder heeft laten kiemen, en dat dan gedroogd
dient om er bier van te brouwen.
MOUTAZIJN, m. bierazijn; ...BAS, m. (-ken);
...EEST, m. (-en), eest waarop men het mout na
de ontkieming laat drogen.
MOUTEN, (moutte, heeft gemout), mout maken; -- mout bijvoegen.
1. MOUTER, m. (-s), werkman, die mout maakt.
2. MOUTER, bn. (Zuidn.) overrijp, meer dan
rijp; (fig.) bedorven, rot : hij is meer dan slecht,
hij is mouter.
MOUTERIG, bn. vochtig warm, drukkend;
't is mouterig weer, zwoel weer.
MOUTERIJ, v.-het mouten; — mv. (-en), plaats,
waar mout gemaakt wordt.
MOUTEXTRACT, o. bruine, zoetachtige stof die
bij de indamping van het moutaftreksel overblijft
en als genees- en voedingsmiddel in gebruik is;
...KELDER, m. (-s), onderaardsche ruimte waarin
men de geweekte gerst laat kiemen; ...KIEM, v.
(-en), kiem die bij het mouten der gerstkorrels
ontstaat; ...MEEL, o. gemalen mout; ...MOLEN,
m. (-s); ...OVEN, m. (-s), oven, waarin mout
gedroogd wordt; ...STOK, m. (-ken), zeker bierbrouwersgereedschap; ...VLOER, m. (-en), ondiepe
kelder waarin de ontkiemde gerst gelegd wordt
om te drogen; ...WIJN, m. door -gisting uit mout
verkregen en gedistilleerd, zoo dat het ongeveer
50°/,, alcohol bevat; ruwe jenever.
MOUVEMENT, o. (-en), beweging, verkeer op
straat; gangwerk in een uurwerk.
1. MOUW (ook MOUD, MOUT), v. (-en), lang
holronde bak uit één stuk; (drukk.) uit-werpig,
steen, waarin het papier wordt vochtig-gehold
gemaakt.
2. MOUW, v. (-en), deel van een kleedingstuk,
armbekleedsel: eene jas met wijde, lange mouwen;
de mouwen opstroopen; — (fig.) ik weet er geen mouw
aan te passen, ik weet het niet te verhelpen, ik weet
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er niets aan te doen; — iem. fiets op de mouw spelden,
hem iets wijsmaken ; — middelen in de mouw
hebben, geheime middelen weten; — het achter de
mouw hebben, niet oprecht zijn, (ook) de kat in 't
donker knijpen; — (Zuidn.) in de mouw, heimelijk,
bedekt, huichelachtig; iets in de mouw steken, het
niet vergeten; in iemands mouw zitten of komen, zijn
gunsteling worden; — dat is eene gemaakte mouw, dat
is maar een voorwendsel, eene uitvlucht; — de aap
komt uit de mouw, de ware aard (van iem.) komt voor
den dag; iem. uit de mouw schudden, hem verre de
baas zijn, •vooral in kennis; — iets uit de mouw
schudden, iets gemakkelijk, zonder veel inspanning
voor den dag brengen; — de handen uit de mouwen
steken, zich flink aan den arbeid zetten; — in de
mouw houden, bedekt handelen; — (Zuidn.) iem.
de mouw vegen of strijken, hem vleien. MOUWTJE,
o. (-s), kleine mouw; manchet.
MOUWSTREPEN, v. mv. (mil.) strepen op de
mouwen van korporaals en onderofficiers; ...STRIJKER, ...VEGER, m. (-s), (Zuidn.) vleier; ...VEST,
o. (-en), vest met mouwen, inz. bij de militairen.
MOVEEREN, (moveerde, heeft gemoveerd), bewegen, in beweging zetten; (Z. A.) iem. moveeren,
hem tergen, hinderen, plagen; — voorstellen,
ter sprake brengen.
MOXA, v. Zie MOKSA.
MOYA, o. zekere delfstof.
MOZATEK, o. musiefwerk, ingelegd werk (voorwerpen, vervaardigd door het naast elkander aanhechten van gekleurde steenen, stukken glas,
marmer of hout), die met elkaar allerlei figuren
vormen; —VLOER, m. (-en); —WERK, o.
MOZAÏSCH, bn. van de leer van Mozes, daartoe
behoorende; de Mozaïsche godsdienst, Mozaïsche wet.
MOZAIST, m. (-en), mozaïekwerker.
MOZEGAT, o. (-en), (Zuidn.) een gat, waarin
het slijk geworpen wordt; gootgat.
MOZES, m. aanvoerder en wetgever der oude
Israëlieten, ongeveer 1500 v. C.; (Z. A.) hij is
mijn Mozes, hij is mij de baas; — (Z. A.) zijn
Mozes is dood, hij heeft geen weerga; — (spr.) een
kalf Mozes, zeer goedaardig mensch; — Mozes
en de profeten, geld; zie MOOS.
MOZESBOOM, m. (-en), stekelige mispelboom,
vuurdoorn (mespilus pyracantha); ...TRAAN, m.
traangras.
MUD, v. o. (-den), eertijds ook MUDDE, v. ( -n),
inhoudsmaat = 1 HL.; (in Vlaanderen) zekere
korenmaat (= 120 pond); (fig.) bij de mud, in
hoeveelheid; (gew.) zekere landmaat : zooveel land
als in et een mud zaad bezaaid kan worden, 40
Aren; in Drente is 4 mud land = 1 HA. MUDJE,
o. (-s).
MUDDEGELD, o. (Zuidn.) marktgeld, dat betaald
werd bij het verkoopen van graan bij eene oude
Fransche graanmaat.
MUDSJE, o. (-s), kleine vochtmaat, zie MUTSJE.
MUDZAK, m. (-ken), een zak, die een mud koren
bevatten kan.
MUEZZIN, m. (-s), uitroeper der biduren (bij de
Mohammedanen).
MUF, bn. (-fer, -st), MUFACHTIG, MUFFIG,
bn. ( -er, -st), een onaangenamen reuk verspreidende
(door vochtigheid of schimmel): eene muffe lucht;
gij moet de kamer meer luchten; het riekt hier muf;
het brood is mu!; — de muffe stad, in tegenst. met
het frissche buiten; (fig.) een muffe boel, een saaie,
vervelende boel.
MUFFELDIER, o. (-en), wild steenschaap, moefflon.
MUFFELS, v. mv. kleikasten op een oven (bij
metaalwerkers).
MUFFEN, (mufte, heeft gemuft), muffig rieken;
stinken; — hij zit altijd op zijn kamer te muten, gaat
nooit de frissche buitenlucht in; (fig.) de lip laten
hangen.
MUFFIG, bn. ( -er, -st). Zie op MUF.
MUFFIGHEID, MUFHEID, v. het muf zijn.
MUFTI, MOEFTI, m. (-'s), het opperhoofd van
den Turkschen godsdienst en de Turksche wetten
en in rang de eerste staatsdienaar die op den grootvizier volgt.
MUG, v. ( -gen), zeker tweevleugelig insect (culex
pipiens) met slank lichaam en lange pooten : de
muggen dansen in de lucht; de muggen gonzen; ik
ben door eene mug gestoken; — ( fig.) van eene mug
een olifant maken, eene kleine zaak overdreven
groot voorstellen; hij is zoo sterk als eene mug;
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(fig.) de mug vliegt al om de kaars, hij staat op het
punt om gevangen genomen te worden; — (bijb.)
(fig.) de mug uitzijgen (filtreeren) en den kemel
doorzwelgen, eene onschuldige zaak veroordeelen
en eene zondige daad schaamteloos begaan; — (gew.)
de gewone vlieg. MUGJE, o. (-s), kleine mug.
MUGGEBEEN, o. (-en), zie muggepoot; ...BEET,
m. (...beten), beet eener mug; het daardoor veroorzaakte gezwelletje : mijn gezicht zit vol muggebeten;
...BIJTER, m. (-s), Spaansche vlieg.
MUGGENDOEK, o. zeker soort gaas dat, op een
raam gespannen en in de opening van een venster
geplaatst, dient om de muggen buiten te houden;
...GEGONS, o. het gonzen der muggen; .. .GOR DIJN, o. v. (-en), gazen gordijn om een bed of wieg
ter afwering van de muggen; ...KRUID, o. waterpeper; ...PIS, v. (gew.) zeer fijne motregen;
...SCHERM, o. (-en), bedgordijn of kleedingstuk
ter beschutting tegen den steek der muskieten
in den nacht; ...VANGEN, o. (geneesk.) gedurige
beweging van den vinger van een zieke, alsof
hij de deken wilde afpluizen; ...ZIEN, o. het flik
voor de oogen als van zwermen muggen. -kern
MUGGENZIFTEN, (muggenziftte, heeft gemuggenzift), vitten op kleinigheden.
MUGGENZIFTER, m. (-s), haarkloover, kleingeestig vitter; ...ZIFTERIJ, v. (-en), haarklooverij,
vitterij.
MUGGEPOOT, m. (-en), de poot eener mug; —
v. (plantk.) windhalm, medel, metel, meele, meelgras,
hoog beemdgras, breedarig struisgras, windvangend
struisgras, pluimgras; ...STEEK, m. (...steken),
muggebeet.
MUI, v. (-en), MUIDE, v. ( -n), (zeew.) mond,
opening (vgl. IJmuiden, Genemuiden) : de muien
van het ververschingskanaal; — gedeelte der zee langs
het strand, waar de bank lager is dan elders en waar
bij ebbend water, een sterke stroom is : bij het
baden kwam hij in eene mui en verdronk.
MUIDHOND, m. (-en), (gew.) zeelt : zekere visch.
1. MUIEREN, (muierde, heeft gemuierd), (w. g.)
verbergen, verhelen, (gedachten, voornemens);
mengen; redderen. MUIERING, v. het muieren.
2. MUIEREN, (muierde, heeft gemuierd), (gew.)
veel moeite doen (om iets in orde te krijgen).
1. MUIK, v. (veearts). zie MOK.
2. MUIK, bn. ( -er, -st), (Zuidn.) zie MEUK.
MUIKEN, (muikte, gemuikt), (Zuidn.) achterhoudend, geveinsd zijn; dreigen, broeien (van onweer, onlusten, eene ziekte); smeulen : de stove
muikt, de kachel brandt niet goed door.
1. MUIL, m. (-en), muildier; — visch geboren uit
een zalmeitje dat door een forel bevrucht is; — (Z.
A.) basterdkleurling, halfbloed.
2. MUIL, m. (-en), bek van een verscheurend dier
of van een ander groot dier : de muil van den leeuw;
— (Zuidn.) in den muil van den wolf loopen, in
de handen van den vijand; -- (gemeenz.) mond
van den mensch : iem. wat op zijn muil geven;
(gew.) muilen trekken of maken, leelijke gezichten
trekken; — (fig.) wijde, dreigende opening : de muil
des afgronds.
3. MUIL, v. (-en), zeker schoeisel dat gemakkelijk
uit- en aangetrokken wordt, pantoffel zonder
bedekking van den hiel: in huis loopt hij gewoonlijk op muilen. MUILTJE, o. (-s), kleine muil;
het glazen muiltje van Asschepoes; — ( fig.) op
zijn muiltjes, op zijn gemak; hij leeft of loopt op
zijne muiltjes, bij heeft zijne schaapjes op het
droge.
MUILBAND, m. (-en), lederen riem om den bek
van een dier inz. van een hond; — (Zuidn.) -zijn
muilband is af, hij handelt wild en woest, leeft
ongebonden; dien jongen moet men een muilband
aandoen, hij moet streng behandeld worden.
MUILBANDEN, (muilbandde, heeft gemuilband),
een muilband aanleggen: (bijb.) gij zult den dorschenden os niet muilbanden, zie dorschen; (fig.) iem.
muilbanden, hem den mond snoeren, hem het
zwijgen opleggen.
MUILBLAAR, v. (Zuidn.) muilplaag.
MUILDIER, o. (-en), kruisingsras van ezelhengst
en merrie (equus mulos), zoo groot als een paard,
het meest gebruikt in Spanje en Z. -Amerika;
—DRIJVER, m. (-s).
MUILEN, (muilde, heeft gemuild), (Zuidn.)
morren.
1. MUILENMAKER, m. (-s), iem. die muilen
maakt.
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2. MUILENMAKER, m. (-s), (Zuidn.) iem. die
Jeelijke gezichten trekt.
MUILEZEL, m. (-s), basterd van een paardhengst
.en eene ezelin (equus hinnits), kleiner dan een
muildier.
MUILIJZER, o. (-s), ijzer waarmee men den bek
van koe of paard openhoudt, wanneer men in de
keel van het dier moet wezen; ...KORF, m. (...korven), ijzeren of lederen toestel, dat den muil van
een dier insluit ; ...KORVENWET, v. wet die
.het dragen van muilkorven voor honden alsmede
de afmetingen daarvan regelt.
MUILMAND, v. (-en), ...MANDEKE. V. (- n),
{Zuidn.) teeneu mandje dat men aan den muil
van koeien of kalveren vastbindt.
MUILPEER, v. (...peren), slag in het aangezicht,
klap; ...PLAAG, V. tongblaar; ...PRANG, v. (-en),
...PRANGER, m. (-s). muilijzer.
MUILTJESBLOEM, v. (-en), (plantk.) (gew. voor)
monnikskap en goudenregen.
MUIS, v. (muizen), bekend knaagdier met
spitsen snoet, groote ooren en oogen en langen
bijna onbehaarden staart, kleiner dan de rat:
huismuis (mus musculus); boschmuis (mus sylvaticus) ; — (fig.) de muis is in de val, de gezochte
man is geknipt; -- zoo stil als eene muis zijn, niets
.spreken, geen geluid geven; -- (Zuidn.) slapen als
-eene muis in een meelbak, schijnbaar slapen; —
,als eene muis in de val zitten, zich in een hachelijken toestand bevinden; — de muizen liggen
er voor de broodkast dood, het is er zeer armoedig,
er is niet veel te halen; — het schip is met man en
muis vergaan, geheel en al verongelukt, niemand
is gered; -- als de kat van hvis (of uit de schuur) is,
,dansen de muizen (op de tafel), als de meester weg
is, spelen de bedienden baas; — (Zuidn,) de muis
in den donker knijpen, de kat in 't donker knijpen;
-- 't is eene slechte muis, die maar één hol heeft, men
moet op meer dan ééne wijze zich weten te
redden; — (Z. A.) als de kat weg is, is de muis baas,
als er geen opzicht is, loopt de boel in het honderd;
-- hij speelt als de kat met de muis; hij eet nog niet
voor eene muis, hij eet verbazend weinig; — de berg
heeft eene muis gebaard, van groote plannen, die op
niets uitloopen; -- aardmuis (zekere vrucht); —
(ontl.) de muis van de hand, het onderste vleezige
deel van den duim; — een spiertje rookvleesch; —
Zuidn.) vrouwelijk schaamdeel; -- met haar bedekte moedervlek; - (scheepst.) knoop in het
touw om het doorschieten te beletten; opgeschoten
touw; riembeslag; kabelaringknoop.
MUISDOORN, m. (-en), ...DOREN, m. (-s),
eene soort van steekpalm; ...GRAUW, bn. grijsachtig; ...HOND, m. (-en), hond, die muizen
vangt; ...JAAR, o. (...jaren), muizenjaar.
MUISJE, o. (-s), kleine, jonge muis; — (fig.) ik
heb er een muisje van hooren piepen, ik heb er iets
van gehoord; — dat muisje zal een staartje hebben,
die zaak zal nog gevolgen hebben; - muisjes,
eene soort van vroege aardappels, hoorntjes; —
eene soort van gesuikerde anijszaadjes in de volks
ook wel muizenkeutels geheeten, die door-sprak
de kinderen gegeten worden als het huisgezin met
een jonggeborene is vermeerderd.
ten), kat, die goed muizen vangt;
MUISKAT,
...KLEUR, v. donkergrijs; ...KLEURIG, bn.
MUISLEDER, o. handleer (van sommige werklieden).
MUISSTIL, bn. doodstil.
MUISTEREN, (muisterde, heeft gemuisterd),
(Zuidn.) onderzoeken.
MUISVAAL, bn. muiskleurig.
MUIT, v. (-en), MUITE, v. (-n), kooi, waarin de
vogels muiten of ruien; donkere plaats waar men
vinken bewaart, die men later als lokvinken wil
gebruiken; -- (Zuidn.) vogelkooi; gevangenis;
(fig.) in de muit zitten of blijven, niet uitgaan.
MUITACHTIG, bn. ( -er, -st), oproerig.
MUITE, v. (gew.) twist : muite maken:
MUITELING, m. en v. (-en), oproermaker, oproer maakster. MUITELINGE, v. (-n).
MUITEMAKER, MUITMAKER, m. (-s), ruziem aker.
1. MUITEN, (muitte, heeft gemuit), ruien; (ook)
den baard in de keel krijgen.
2. MUITEN, (muitte, heeft gemuit), morrende
zijne ontevredenheid toonen; oproerig worden, inz.
van krijgsvolk : wijl hun soldij niet werd uitbetaald,
waren de troepen gaan muiten.

v. (-
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MUITER, m. (-s), muiteling, soldaat die aan het
muiten is geslagen.
MUITERIJ, v. (-en), oproer, inz. van krijgsvolk:
wegens muiterij onder zijne troepen kon de veldheer
niets uitvoeren.
MUITMEESTER, m. (-s), leider eener oproerige
beweging, raddraaier; ...ZIEK, bn. ( -er, -st), oproerig; ...ZUCHT, v. neiging tot oproer.
MUIZEDREK, MUIZENDREK, m. vuil van
muizen.
MUIZEKEUTEL, v. (-s), muizedrek; ...KOP, m.
(-pen), kop eener muis.
1. MUIZEN, (muisde, heeft gemuisd), muizen
vangen, jacht op muizen maken; (fig.) het muist
wat van katten komt, ieder volgt zijn aard; — (fig.)
smakelijk zitten te eten en daarbij weinig praten;
(fig.) de katjes, die muizen, mauwen niet, men kan
niet eten en spreken tegelijk.
2. MUIZEN, (muisde, heeft gemuisd), (mets.)
steenere, pannen enz. van hand tot hand gooien; —
(zeew.) de kabelaring beslaan.
3. MUIZEN, (muisde, is gemuisd), (Zuidn.)
ongemerkt weggaan (alleen in de zegswijze er uit
muizen, er van door muizen): terwijl zij aan 't
praten waren, ben ik er uit gemuisd.
MUIZENBIJTER, m. (-s), (gew.) bruine kuikendief.
MUIZENDOORN, m. (-en), muisdoorn; ...DREK,
m. vuil van muizen; ...GANGETJE, o. (-s), (bouwk.)
afstand van 2 tot 3 duim tusschen de sekreetpijp
en den middelmuur, waartegen zij is aangebracht;
...GAT, o. (-en), opening, waardoor muizen komen;
...GERST, v. eene der soorten van gerst, welke in
Nederland in 't wild voorkomen, wel bekend om
hare stekelige aren, kruipertjes geheeten (hordeum
murinum); ... GIF, o. vergif om muizen te dooden;
...HAAR, o. haar van muizen; ...HAVER, v. met
vergift doortrokken haver om muizen te dooden;
...HOL, o. (-en), verblijf der muizen.
MUIZENIS, v. ( -sen), alleen in : muizenissen in
het hoofd hebben, zwaarmoedige gedachten in het
hoofd hebben, vol sombere inbeeldingen zijn.
MUIZENJAAR, o. C. .jaren ), jaar waarin er vele
muizen zijn; ...KEUTELS, v. mv., ...KEUTELTJES, o. mv. eene soort van suikermuisjes;
...KOEKJE, o. (-s), middel om muizen te dooden;

...KOORN, ...KOREN, o. (plantk.) gemeen ray-

gras : de voornaamste en algemeenste soort van
ray -gras, ook smeerraai geheeten (lolium perenne);

...MAAL, o. (...malen), ...MAALTIJD, m. (-en),
(fig.) eten zonder drinken; ...NEST, o. (-en), nest
eener muis; (fig.) het hoofd vol muizennesten hebben,
allerlei muizennesten in het hoofd hebben, zie muizenis;
...00R, o. langharig havikskruid, eene plant, tot
de familie der samengesteldbloemigen behoorende,
zeer algemeen op hooge zandige gronden voorkomende : schorpioenkruid; ...00RTJE, o. (-s),
(nat. hist.) zekere oorslak; :..PLAAG, v. groote
overlast van muizen; ...TARWE, v. vergiftigde
tarwe waarmede men muizen doodt; ...VAL, v.
( -len), (nat. hist.) buizerd (buteo vulgaris); ...VANGER, m. (-s), (nat. bist.) torenvalk (falco tinnun-

culus).

MUIZEPOOT, m. (-en), poot eener muis.
MUIZETAND, m. (-en), puntige rand, spits
kantje (aan breiwerk enz.); (bouwk.) uitstekende
koppen van metselsteenen onder eene overstekende
streksche laag; dergelijke versiering bij zinken
dakvensters.
MUIZERD, m. (-s), (nat. bist.) naam van den
gewonen buizerd of muizenvalk : zekere roofvogel
MUIZESTAART, m. (-en), staart van eene
muis; — v. (plantk.) een plantengeslacht, tot de
familie der ranonkelachtigen behoorende, waarvan
slechts ééne soort in Nederland in 't wild voorkomt:
de allerkleinste muizestaart (myosurus minimus)c
...VEL, o. ( -len), vel, huid eener muis.
MUIZING, v. (-s), (zeew.) verdikking op de kabelaring, dienende om die door de seizing aan het zwaar
touw te doen houden tot aan het spil.
1. MUL, m. ( -len), eene soort van visschen, wel
wat op den baars gelijkende (mullus).
2. MUL, v. fijne aarde of zand, stof; molm, turf-.
molm; meekrapbast.
3. MUL, bu. bw. ( -Ier, -st), fijn, los, onsamenhangend, stoffig, zandachtig : in het mulle zand;
een mulle weg; mulle grond.
MULAT, m. (-ten), persoon die geboren is uit een
blanken man en eene negerin of uit eene blanke
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vrouw en een neger; (ook) persoon gesproten uit
een mulat en een blanke. MULATTIN, v. (-nen).
1. MULDER, m. (-s), (gew.) molenaar; (ook)
meikever.
, 2. MULDER, m. (-s), (gew.) middeldeur.
MULEMACHINE, V. (- s); zekere spinmachine
voor katoen; ...GAREN, o. katoenen garen dat
-door middel van de mulemachine wordt verkregen.
MULET, v. (-ten), zeker Portugeesch vaartuig,
met sterk voorovergebogen masten en latijnzeilen.
MULHEID, v. mulligheid.
1. MULLEN, (het mulde, is gemuld), molmen,
.aan brokjes vallen.
2. MULLEN, (mulde, heeft gemuld), (gew.) eten;
–
(gew.) sollen, stoeien; — (gew.) zeuren, zaniken:
over iets mullen; mul toch niet.
MULLIG, bn. ( -er, -st), mul. MULLIGHEID, v.
losheid, het stoffige (b. v. van den grond).
- MULOSCHOOL, v. (...scholen), school voor meer
- uitgebreid lager onderwijs.
MULTANGULAIR, bn. veelhoekig.
MULTIFORMIS, bn. veelvormig, veelvoudig;
...GENERISCH, bn. veelsoortig; ...LATERAAL,
bn. veelzijdig; ...NOMISCH, bn. veeldeelig.
MULTIPLICATIE, v. (-s, ...tiën), vermenigvuldiging, vermeerdering; tafel van multiplicatie.
MULTIPLICATIECIRKEL, m. (-s), (sterr.) eer tij ds veel gebruikt sterrenkundig werktuig, waarmede
de hemellichamen ook buiten den meridiaan kun
waargenomen worden, en dit wel bij herhaling,-ne
zoodat de waarnemingen daardoor vermenigvuldigd (gemultipliceerd) worden, ten einde de feilen
zoo klein mogelijk te maken.
MULTIPLICATOR, m. (-s), (rek.) vermenigvuldiger; — verveelvoudigingstoestel, inz. om snel
eenige honderden versch. adressen te drukken; —
(nat.) zeker uiterst gevoelig toestel, door Schweig
uitgevonden, dat de aanwezigheid, de richting-ger
en de sterkte der galvanische stroomen sterk
doet uitkomen.
MULTIPLICEEREN, (multipliceerde, heeft gemultipliceerd), vermenigvuldigen.
MULTIPLUM, o. (rek.) veelvoud : getal, waarin
een ander getal eenige malen begrepen is.
MULTI, multi sunt vocati, pauci vero electi, velen
zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
MULTUM, multum non multa, niet -velerlei maar
veel.
MUMMELEN, (mummelde, heeft gemummeld),
mommelen, met het tandvleesch kauwen.
MUMMIE, v. (-s, ...miën), gebalsemd en gedroogd lijk : de Egyptische mummiën; elk dood,
uitgedroogd lichaam, gelijk het soms in de heete
zandwoestijnen van Afrika voorkomt; — (fig.)
iem. die er geelachtig dor, droog en mager uitziet.
MUMPS, v. (Z. A.) de bof.
MUNDOMOTORIUM, o. (sterr.) toestel om de
beweging van zon, maan en sterren aanschouwelijk
te maken.
MUNDUS, m. de wereld ; mundus vult decipi, de
wereld w i 1 bedrogen zijn.
MUNICIPAAL, bn. gemeentelijk, de stadsregeering betreffendé.
MUNICIPALITEIT, v. (-en), gemeenteraad, gemeentebestuur ; rechtsgebied eener gemeente ; ge
-menthuis.
MUNIFICENTIE, v. milddadigheid.
MUNITIE of AMMUNITIE, v. schietvoorraad,
kruit en lood; —KIST, v. (-en); —TREIN, m. (-en);
—WAGEN, m. • (-s).
MUNNIK. Zie MONNIK.
MUNSTER, klooster; v. (-s), kloosterkerk;
—KERK, v. (-en), domkerk.
1. MUNT, v. (-en), een van een stempel voorzien
stuk metaal dat als ruilmiddel dienst doet, geslagen
geld: gouden, zilveren, koperen, bronzen munten; hij
verzamelt oude munten; munten slaan, stempelen; —
klinkende munt, baar geld, specie; — (fig.) iets voor
goede of gangbare munt aannemen, iets dat gezegd
wordt, gelooven; — iem, met gelijke munt betalen,
hem op dezelfde wijze behandelen of bejegenen; —
munt uit iets slaan, voordeel uit iets trekken; —
stempel op muntstukken, zie kruis; — plaats waar
het geld gemunt wordt : de munt te Utrecht; een
eigenaardigen indruk maakt in eene munt het zoogenaamde biljoen-depot. MUNTJE. o. (-s)., kleine munt;
muntbiljet.
2. MUNT, V. (plantk.) een plantengeslacht, dat
tot de familie der lipbloemigen behoort (mentha)
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en waarvan zeven soorten in Nederland in 't wild
aangetroffen worden : de rondbladige munt; de boschof wilde munt; de watermunt, ook rottement, bruinheilig
en paardenblei geheeten; de zaaimunt; de vreemde
munt ; de akker- of veldmunt, ook knipluis geheeten.
MUNTBALSEM, m. (plantk.) balsem kruid.
MUNTBILJET, o. (-ten), door den staat uitgegeven papieren geld; in 1904 zijn de muntbiljetten ingetrokken; ... BLOK, o. (-ken), metalen blok waarop
het muntplaatje bij het stempelen gelegd wordt;
...BOEK, o. (-en), boek waarin de afbeelding en
de waarde der gangbare munten voorkomen;
...BRIEFJE, o. (-s), papieren geld, (ook) bewijs
door den muntmeester afgegeven; ...CONVENTIE,
v. muntunie : de Scandinavische muntconventie;
...EENHEID, v. (...eenheden), grondslag van
een muntstelsel.
1. MUNTEN, (muntte, heeft gemunt), geld slaan;
tot munt maken, de waarde van de klinkende munt
geven (b. v. aan coupons). MUNTING, v. (-en), het
munten.
2. MUNTEN, (muntte, heeft gemunt), mikken,
doelen, een toeleg (op iets) hebben; (fig.) het op iem.
gemunt hebben, het op iem. voorzien hebben, hem tot
mikpunt nemen, niets van hem kunnen verdragen;
hij heeft het op zijn leven gemunt, hij wil hem om het
leven brengen.
MUNTENKABINET, o. (-ten), bewaarplaats, verzameling van munten.
MUNTER, m. (-s), werkman in eene munt; valsche
munter, iem. die .valsche munten maakt en die voor
echte uitgeeft.
MUNTGASMETER, m. (-s), gasmeter die eene
bepaalde hoeveelheid gas doorlaat, naar het aantal
munten (2'1 2 centstukken) in eene daartoe aangewezen opening geworpen; het aldus verkregen gas heet
MUNTGAS; ...VERBRUIK, o. het verbruik van
muntgas.
MUNTGELD, o. loon voor het munten; ... GE REEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap dat dient tot
het maken van munten; ...GEZEL, m. ( -len),
werkman in éene munt; ......HAMER, m. (-s),
werktuig om den stempel op de muntplaatjes te
slaan; ...HERVORMING, v. (-en), hervorming in
een munstelsel; ...HUIS, o. (...huizen), muntgebouw.
MUNTIG, bw. (Zuidn.) eene muntige koe, eene
koe die nog melk geeft, hoewel zij in een jaar niet
drachtig is geweest; (ook) tochtige koe.
MUNTJAK, m. (-s), een hert van de Groote Soenda
eii., zoo groot als eene ree (cervulus muntjac).
MUNTKABINET, o. (-ten), verzameling van penningen en munten; ...KAMER, v. (-s), kamer, waar
eene muntverzameling bewaard wordt; ...KRUID,
o. penningkruid; ...KUNDE, v. wetenschap, die
ons een overzicht geeft van al de muntstukken, alsmede van de geschiedkundige en andere penningen
of medailles van de verschillende volken des aard bols en wel van de vroegste tijden; ...LEGEERING,
v. (-en); ...LOON, o. (-en), muntgeld; ...MATERIAAL, o. het metaal waaruit de munten worden
gemaakt; ...MEESTER, m. (-s), bestuurder eener
munt ; ...MEESTERSCHAP, o. betrekking van
muntmeester.
MUNTOLIE, v. olie, uit munt(kruid) getrokken.
MUNTPAPIER, o. collectieve naam voor muntbiljetten.
MUNTPERS, v. (-en), schroefwerktuig om de
munten te stempelen; ...PLAATJE, o. (-s), rond
schijfje metaal dat tot geldstuk gemunt moet
worden; ...RECHT, o. (eert.) recht (aan een edelman enz. toegekend) om munten te slaan; ...RING,
m. (-en), stempelring, waardoor een muntplaatje bij
de stempeling wordt omsloten ; ...SCHAALTJE,
o. (-s), schaaltje waarop de muntplaatjes worden
afgewogen, justeerbalans; ...SCHELP, v. (-en),
zekere schelp in den vorm van een muntstuk;
...SCHROEF, v. (. . .schroeven), muntpers; ...SLAG,
m. het slaan der munten; ...SLAGER, m. (-s),
munter (inz. wanneer de munten geslagen en niet
geperst worden); ...SLAPER, m. : (-s), aan eene
munt gebruikt standaardgewicht of slaper; ...SNIJDER, m. (-s); ...SNIJDSTER, v. (-s), ...SNOEIER,
m. (-s), ...SNOEISTER, v. (-s), (eert.) persoon
die de geldstukken snoeide; ...SOORT, v. (-en),
...SPECIE, V. (...ciën), soorten van gemunt geld;
...STELSEL, o. (-s), stelsel van munten; ...STEMPEL, m. (-s), stempel die op de munt gezet wordt;
gereedschap om de munt te stempelen; ...STUK,
o. (-ken), geldstuk.
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MUNTTEEKEN, o. (-s), teeken op een geldstuk
tot kenmerk van de munt waar het geslagen is;
...TOREN, m. (-s), toren van een muntgebouw;
...UNIE, v. verdrag tusschen verschillende staten
omtrent overeenstemming in de regeling van het
muntwezen : de Latijnsche muntunie; ...VERVAL SCHER, m. (-s), die munten vervalscht; ...VER
munten;-VALSCHING,v.(en)htralscv
...VERZAMELING, v. (-en); ...VIJL, v. (-en),
zeer fijne vijl der munters; ...VOET, m. standaard
van de munt; ...VOORRAAD, m.; ...VORM, m.
(-en), vorm waarin de munten worden geslagen;
...WAAG, v. (...wagen), muntschaaltje; ...WAARDE, v. (-n); ...WET, v. (-ten), wet regelende het
muntwezen; ... WEZEN, o. muntzaken, al wat het
geldslaan betreft.
MURAALBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) schild bogen die de muren bovenwaarts verzwaren en de
vensters van den lichtbeuk ondersteunen.
MURAALPIJLER, rn. (-s), (Zuidn.) muurpilaar
die minder dan zijne breedte naar voren springt.
MURAALZUIL, v. (-en), ranke halfzuiltjes die
tot de geboorte der gewelven opgaan.
MUREN, (muurde, heeft gemuurd), met muren
omringen.
MURF, v. (murven), (gew.) (plat) mond, bek,
smoel.
MURG, gew. voor : MERG ; ook voor : gaar
genoeg gekookt (van spijzen).
MURIK, v. (plantb.) de gemeene muur, ook erf hoenderbeet, en vogelkruid geheeten (stellaria media),
veld-eereprijs.
MURMELEN, (murmelde, heeft gemurmeld),
zacht mischen : het beekje murmelt; (iets) zacht,
halfluid binnensmonds zeggen.
MURMUREERDER, m. (-s), MURMUREER STER, V. (- s), die murmureert.
MURMUREEREN, (murmureerde, heeft gemurmureerd), morren, klagen, ontevreden zijn, inz. het
weerstrevend morren van hem die niet berust:
(bujb.) de kinderen Israëls murmureerden tegen
Mozes; wetende dat zyne discipelen daarover mur mureerden. MURMUREERING, v. (-en), het morren, gemor.
MURW, bu. ( -er, -st), zacht, week, niet hard,
niet vast : een stokvisch murw beuken; iem. murw
slaan, geducht afrossen ; — die peer wordt murw;
het vleesch murw maken.
MURWEN, (murwde, heeft en is gemurwd),
zacht maken; week worden.
MURWHEID, v. zachtheid.
MURWTJES, bw. (gew.) murwtjes gekookt, lekker
zacht gekookt.
MUSCARDINE, v. zekere ziekte onder de zijdewormen, welke veroorzaakt wordt door de ontwikkeling van eene schimmelplant (botrytis bassiana),
die zich in het lichaam der zijdewormen ontviikkelt,
ofschoon zij volkomen gezond schijnen.
MUSCH, v. (musschen), (gew. ook MOSCH),
zekere algemeen bekende vogel, tot de orde der
zangvogels behoorende ; in ons vaderland komen
slechts twee soorten van musschen voor : de huis
en de ringmusch, ook boom--musch(paerdoti)
musch 'geheeten (passer montan), terwijl de rotsmusch (passer petronia) zich slechts nu en dan in ons
land vertoont; — (spr.) zich blij maken met eene doode
musch, met iets zonder waarde, wat niet bestaat,
wat niet gebeuren zal ; — als een troep hongerige
musschen op iets aanvallen. MUSCHJE, o. (-s).
MUSCHACHTIG, bn. de muschachtige vogels,
eene familie der zangvogels.
MUSCHELKALK, v. eene meestal grijsachtige
soort van kalksteen, welke haren naam draagt naar
de groote menigte van versteende schelpen, in het
Duitsch Muscheln geheeten, die zij, hoewel geenszins overal, bevat.
MUSCHWORTEL, v. (-s), (plantk.) eene eenbladige bloem, welker zaad den vorm van een mus
-schebk
heeft (passerina).
MUSCUS. Zie MUSKUS.
MUSEO, o. voedingsmiddel voor vogels; het bestaat uit gedroogde tropische waterinsecten, inz.
ruggezwemmers en vliegjes.
MUSETTE, v. (-n), officiersransel; kaartenmusette,
taschje of foedraal voor kaarten.
MUSEUM, o. (-s, ...sea, museën), openbaar gebouw, openbare instelling, aan kunst of wetenschap
gewijd; kunstkabinet; kabinet (voornamelijk) van
voorwerpen der natuurlijke historie enz. : het museum
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Boymans te Rotterdam; museum voor natuurlijke
historie, van oudheden.
MUSEUMBEAMBTE, m. (-n); ...KEVER, m.
(-s), eene keversoort waarvan de larve in insecten
vernieling kan veroorzaken.-verzamlingot
MUSICEEREN, (musiceerde, heeft gemusiceerd),
muziek maken.
MUSICUS, m. (...cl), toonkunstenaar; muzikant.
MUSIEFGOUD, o. dubbel zwaveltin, verbinding
van zwavel met tin : zekere goudkleurige stof,
gebruikt tot het bronzen van hout; ...WERK, o.
zie mozaiek; ...ZILVER, o. valsch zilver: mengsel
van tin, bismut en kwikzilver.
1. MUSKAAT, m. muskaatwijn.
2. MUSKAAT, v. (...katen), vrucht van den mus
: de echte, ronde muskaat; de lange, wilde-katbom
of mannelijke muskaat.
MUSKAATBOOM, m. (-en), een boom, tot de
familie der laurieren behoorende, welks specerij
vrucht (de muskaatnoot) is besloten in een-achtige
geurigen, roodkleurigen zaadrok, die bij ons onder
den naam van foelie bekend is (myristica); ...BOTER,
v. zeker welriekend vet dat uit muskaatnoten wordt
gewonnen; ...DUIF, v. (...duiven), eene soort van
duiven in O. Indië en Australië; ...HYACINT, v.
(-en), eene soort van hyacint (hyacinthus muscari);
...NOOT, v. (...noten), vrucht van den muskaatboom; ...OLIE, v. welriekende olie uit muskaatnoten ; ...PEER, v. (...peren), eene fijne peersoort
(pyrus favoniana); ...ROOS, v. (...rozen); ...WIJN,
m. een zoete Fransche en Italiaansche wijn uit
muskadellen gewonnen.
MUSKADEL, v. ( -len), muskadeldruif.
MUSKADELDRUIF, v. (. . .druiven), eene soort
van fijne druif, waaruit de muskaatwijn bereid
wordt; ...PEER, v. (...peren), muskaatpeer;
... (LEN)WIJN, m. muskaatwijn.
MUSKEEREN, (muskeerde, heeft gemuskeerd),
met muskus vwelriekend maken, met muskus toebereiden.
MUSKEL, v. (-s, -en), spier. (Fransch muscle).
1. MUSKET, m. (-ten), (jag.) het mannetje van
den sperwer.
2. MUSKET, o. (-ten), (oudt.) ouderwetsch vuurroer met een lontslot; schietgeweer. MUSKETJE,
o. (-s).
MUSKETGAT, o. (-en), schietgat.
MUSKETIER, m. (-s), iem. die met een musket
gewapend was.
MUSKETKOGEL, m. (-s), kogel voor een musket;
...LOOP, m. (-en), loop - van een musket.
MUSKETON, m. (-s), karabijn, vuurroer. (Fr.
mousqueton).
MUSKETSCHOT, o. (-en), schot -met een musket;
...VORK, m. (-en), (oudt.) forket, gaffelvormige
stok waarop bij het afschieten de zware musketten
werden gelegd;. . .VUUR, o. geweervuur.
MUSKIETEN, v. mv. eene soort van mug in
Z.-Amerika (simulium pertinax); — verschillende
soorten van steekmuggen, overbrenger van de
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MUSKIETENPLAAG, v. overlast van muskieten;
...TULE, v. fijn gazig weefsel om bedden enz.
gehangen, ter afwering der muskieten.
MUSKUS, v. zeker bekend reukwerk van een
scherpen en doordringendere geur, dat in een blaasje
in de nabijheid van den navel van het mannetje van
het muskusdier gevonden wordt; ook kunstmatig
bereid door inwerking van salpeterzuur op barnsteen; — verkorting voor : muskusplant.
MUSKUSBALLEN, m. mv. welriekende ballen;
...BLOEMPJE, o. (-s), muskusplant ; ...BOK,
m. (-ken), eene soort van boktor met eene muskuslucht (cerambyx moschatus); ...CITROEN, m. (-en),
(plantk.) een groote, kruidige, zeer welriekende
citroen, welks bast met suiker wordt ingelegd;
...DIER, o. (-en), (nat. bist.) het kleinste der herkauwende dieren, dat in Tibet en Siberië gevonden wordt (moschus moschiferus); ... EEND, v. (-en),
(nat. bist.) zekere soort van eenden die naar muskus rieken ; ...GEUR, m. (-en); ...KAT, v. (-ten),
civetkat ; ...KOEKJE, o. (-s), amberkoekje
...KRUID, o. eene plant, tot de steenbreekachtigen'
behoorende, die in bosschen en op beschaduwde
plaatsen voorkomt, maar die ook, daar de bloemen
en bladeren den reuk van muskus verspreiden, in
tuinen wordt aangekweekt (adoxa moschatellina); —
naam, die aan verscheidene andere planten gegeven
wordt, welke naar muskus rieken; ...PEER, v.
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(...peren), eene geurige soort van peer; ...PLANT,
een klein plantje, met gele bloempjes, dat
naar muskus riekt (mimulus moschatus).
MUSKUSREUK, m. de scherpe doordringende
geur van muskus; ...RAT, v. (-ten), zeker soort van
waterrat, die in grooten getale in Noord -Amerika,
vooral in Canada, wordt aangetroffen en haar naam
te danken heeft aan den sterken geur, dien zij van
zich geeft (mus pilorides) ; ... STIER, m. (-en),
zekere wilde stier, gewoonlijk ten onrechte muskusos
genoemd, die in de vlakten bij de Hudsonsbaai in
Noord -Amerika wordt aangetroffen en, evenals de
muskusrat, zijn naam draagt naar de sterke lucht,
die het dier, ook na zijn dood, van zich geeft (ovibos
moschatus); ...ZAAD o. zaad van muskus, abel
...ZWIJN, o. (-en), (nat. bist.) patira of-mosch;
pekari: eene kleine zwijnensoort in Zuid -Amerika,
tot welke ook de tajassoe of tagnicati behoort,
dikwijls als één met den pekari beschouwd (dicotyles).
MUSSCHENEI, o. (-ers, -eren), ei van eene musch;
...HAGEL, m. de fijnste soort van hagel om op
vogels te schieten; ...KAN, v. (-nen), kan waarin de
musch haar nest maakt; ...KRUIT, o. musschenhagel ; ...NEST, o. (-en), nest van musschen; ...POT,
m. (-ten), steenen pot, bloempot aan muur of boom
gehangen waarin de musch haar nest kan maken;
...STOF, V. musschenhagel; ...VERSCHRIKKER,
m. (-s), vogelverschrikker ; (fig.) uitbrander, ver
-wijt;—
glas jenever.
MUSSCHEVEER, v. (-en), veer van eene musch.
MUSTANG, m. (-s), tamelijk verbasterd prairiepaard, middelmatig hoog, groote kop, lange ooren
en dikke gewrichten ; manen en staart zijn kort en
dun behaard.
MUT, v. groote hoeveelheid : het is er zoo vol als
mut, het is er stampvol; (gew.) ik ben zoo vol als mut,
ik kan nu niets meer eten of drinken; daar is het
hutje met het mutje, daar is de heele santenkraam.
MUTABEL, bn. ( -er, -st), veranderlijk, onbestendig.
MUTABILITEIT, v. veranderlijkheid, onbestendigheid.
MUTATIE, v. (-s, ...tiën), verandering, wijziging,
plaatsverwisseling ; — (nat. hist.) het plotseling te
voorschijn komen van eene latent bestaande, nu
weer nieuwe kiem; progressieve mutatie, soortvormende verandering door toevoeging van eene
nieuwe kiem; retrogressieve mutatie vormt variëteiten
door feitelijk of schijnbaar verlies van eene kiem;
degressieve mutatie; ...PROCES, o. ( -sen), het plaats
hebben eener mutatie.
MUTATIERECHT, o. (-en), belasting verschuldigd op elke akte van overdracht, enz. van onroerende goederen.
MUTATIETHEORIE, v. theorie betreffende de
mutaties bij planten (opgesteld door Hugo de
Vries).
MUTATIS MUTANDIS, met de noodige veranderingen.
MUTATOR, m. (-s), werktuig om een electr.
stroom snel achter elkaar telkens van richting te
doen veranderen.
MUTILATIE, v. (-s, ...tiën), verminking.
MUTILEEREN, (mutileerde, heeft gemutileerd),
verminken.
MUTINEEREN, (mutineerde, heeft gemutineerd),
oproerig worden, aan het muiten slaan.
MUTS, v. (-en), hoofddeksel van wol of van de
eene of andere diervacht voor mannen : eene bonten
muts; 's winters draagt hij eene muts; —hoofddeksel
voor eene vrouw van gaas, tule enz. : gehaakte muts;
kanten muts; eene muts opzetten; — (fig.) de muts
staat hem niet wel, (in Zuidn. ook) hij heeft zijn
kwade of verkeerde muts op, (ook) zijn muts staat
hem verkeerd of verdraaid, hij is niet in zijn
humeur ; — hij is zoo gek niet als hem de muts
staat, als men hem wel zou aanzien; — het schort
hem onder de muts, hij is niet recht wijs; — de
muts hebben, verliefd zijn; — geene muts op iem.
of iets hebben, iem. niet gaarne mogen lijden,
iets niet gaarne doen ; -- op zijne muts krijgen,
afgerost worden ; — (scherts.) dat is zoo vast
als eene muts met zeven keelbanden, dat is vast en
zeker; —net de muts naar iets gooien, ergens een slag
naar slaan; op goed geluk af er naar raden; — daar
(naar dat geld) kun je wel met je muts naar gooien,
dat krijgt ge niet weer; — waar hoeden zijn betalen
geen mutsen, waar mannen zijn mogen de vrouwen
V. (- en),
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niet betalen; — iem. eene veer op zijn muts steken,
hem een compliment maken, hem prijzen ; —
(Zuidn.) iem. eene muts passen, hem streng berispen ; —
(nat. hist.) tweede maag der herkauwende dieren,
waaruit het voedsel bij kleine gedeelten door den
slokdarm weer in den mond komt, om herkauwd
te worden, ook netmaag en hoeve geheeten; — (waterbouwk.) metalen bekleedsel van het ondereind van
de achterhar eener sluisdeur; de metalen punt,
waarop eene sluisdeur draait, ook kroon en tol geheeten; — wollen of gewatteerde kap over een
trekpot, om de thee warm te houden, theemuts; —
(Zuidn.) lampekap.
MUTSAARD, MUTSERD, m. (-s), takkenbos,
rijsbos (inz. voor den lijken -brandstapel); (fig.) tot
den mutsaard (brandstapel) veroordeelen; dat riekt
naar den mutsaard, kan aanleiding geven tot verdenking van ketterij.
MUTSAARDBINDER, m. (-s), iem. die takken
bindt ; ...PAARD, o. (-en), (gew.) een houten-bosen
werktuig, dat dient om takken gemakkelijk tot
mutsaards te binden, gewoonlijk bloot paard geheeten.
MUTSEBAND, m. (-en), band, waarmede de muts
op het hoofd wordt vastgehouden; ...BOL, m. ( -len),
houten hoofd waarop mutsen worden gevormd.
MUTSENBAND, o. band voor mutsen; ...LINT, o.
lint voor mutsen ; ...MAAKSTER, v. (-s), ...MAKER, m. (-s), die mutsen maakt ; ...MAKERIJ,
V. het maken van mutsen; ...STIJFSTER, v. (-s),
vrouw die mutsen stijft ; ...WASCHSTER, v. (-s),
die mutsen wascht.
MUTSJE, o. (-s), kleine muts; vochtmaat = 1 1 / 2
d.L. : een mutsje, een half mutsje jenever.
MUTTEN, m. (Zuidn.) zeer jong kalf.
MUTUALISME, o. het beginsel eener gematigd
socialistische school ; -- (nat. hist.) eigenaardige
verhouding van planten of dieren tot elkander,
waarvan beide voordeel hebben.
MUTUALITEIT, V. wederzijdsche verhouding;
wederzijdsch belang.
MUTUEEL, bn. bw. wederzijdsch, over en weder;
wederzijds.
1. MUUR, m. (muren), eene van steen en kalk opgetrokken afscheiding (tusschen huizen, kamers, landen enz.): een muur optrekken; de muren eener vesting; — een blinde muur, muur zonder venster of
deur; — zoo wit als een muur, doodsbleek; — zoo
vast als een muur, onwankelbaar, onwrikbaar; —
de soldaten stonden als een muur, waren niet terug
te drijven; — (Zuidn.) iets aan de muren kunnen
tasten, dadelijk kunnen vatten dat iets onwaar
is; — (Zuidn.) men zou er een muur van oploopen,
men zou zich niet kunnen bedwingen, zijn geduld
verliezen; — (fig.) met het hoofd tegen den muur
loopen, nutteloos geweld gebruiken, een onoverlmelijk bezwaar trachten op zij te zetten; de
muren hebben ook ooren, men kan in het spreken
niet te voorzichtig zijn; — iem. tusschen vier muren
zetten, gevangen zetten; — (Zuidn,) voor de muren
spreken, voor stoelen en banken spreken; — binnen
de muren der stad, binnen de omwalling; — onder
de muren van Parijs, in de nabijheid dier stad; —
een Chineesche muur, eene onoverkomelijke zwarigheid. MUURTJE, o. (-s).
2. MUUR, v. (plantk.) gemeene muur, murik;
roode muur, akkerbasterdmuur.
MUURANKER, o. (-s), (bouwk.) anker in een muur;
...ARM, m. (-en), aan een muur bevestigde arm voor
eene lamp; ...BAND, m. (-en), uitspringende, platte
band aan een muur; ...BED, o. (-den), bed in een
tuin gedeeltelijk door een muur omgeven; ...BEKLEEDING, v. (-en); ...BESCHOT, o. (-ten).
MUURBLOEM, v. (-en), een plantengeslacht,
tot de familie der- kruisbloemigen behoorende,
waarvan slechts ééne soort in Nederland in 'twild
wordt gevonden; de gemeene of steenviolier (eheiranthus Cheri); — ( fig.) dame op een bal die niet ten
dans gevraagd wordt en aan den muur blijft zitten.
MUURBOOR, v. (...boren), stalen dril om gaten
in muren te boren; ...BREKER, m. (-s), (oude
krijgsk.) stormram; — zeker metselaarsgereedschap
om muren af te breken; ...CIRKEL, m. (-s), zeker
toestel, thans buiten gebruik, om de hoogte der
hemellichten bij hunnen doorgang door den meridiaan te bepalen.
MUURDIJK, m. (-en), dijk zonder voorland,
waarvan het buitentalud met een muur geschoord
73
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moet worden; ...DRAAK, m. (...draken), eene soort
van hagedis; ...GAT, o. (-en), gat, opening in een
muur; ...GEEL, o. gele waterverf ter bestrijking
van muurwerk; ...GOOT, v. (...goten), goot in eene
muurkeel; ...HAGEDIS, v. ( -sen), (nat. hist.) eene
grauwe hagedis, die slechts op vliegen en schadelijke insecten aast ; ...HAVIKSKRUID, o.
(plantk.) Fransch of gulden longkruid (hieracium
murorum).
MUURKALK, v. pleister; ...KANT, m. (-en),
kant waar de muur is; ...KAST, v. (-en), kast in
den (buiten)muur; ...KEEL, v. (...kelen), (bouwk.)
einde van een dak tegen een hoogeren muur;
...KERS, v. (-en), (plantk.) steenkers (lepidiurn ruderale); ...KLIMMER, m. (-s), muurspecht; ...KNIK BLOEM, v. (-en), muursalade; ...KROON, v.
(...kronen), eereteeken (bij de oude Romeinen) voor
den krijgsman, die het eerst den muur eener vijandelijke stad had beklommen; ...KRUID, o.
(plantk.) murik; glaskrukd; ...KRUIPER, m. (-s),
zekere vogel, die zich in Zuidelijk Europa ophoudt;
...MANTEL, m. (-s), (vest.) bekleeding der vestingwerken aan de escarpezijde; ...NACHTEGAAL, m.
(-s), (nat. bist.) gekraagd roodstaartje: zekere vogel,
(lusciola phoenicurus), ook paapje en blauwe legger
geheeten.
MUURPEPER, V. (plantk. ) zekere vetplant, ook
bergknop en scherp huislook geheeten (sedum acre);
...PLAAT, v. (...pl#ten), spanplaat, eikenhouten
planken waarmee de buitenmuren van gebouwen
van boven gedekt worden en waarop de dakstoel
rust; ... RUIT, o. (plantk.) eene soort van streep varen (asplenium ruta muraria), ook steenruit,
venushaar en miltkruid geheeten; ...SALADE, v.
(plantk.) zekere samengesteldbloemige plant (lactuca muralis); ...SALPETER, o. uitslag van vochtige muren; ...SCHILDERING, v. (-en), schildering
met lijmverf op een muur; ...SPECHT, m. (-en),
(nat. bist.) muurkruiper; ... SPIN, v. (-nen), (nat.
bist.) kelderspin; ...TAPIJT, o. (-en), versiering
van een muur; ...TREKKEN, o. (schermk.) blind
pareeren; ...VALK, m. (-en), torenvalk; ...VARKEN, o. (-s), (nat. hist.) pissebed; ...VAST, bn.
zoo vast als een muur, onwrikbaar; ...VLIER, v.
(-en), (plantk.) muurbloem, steen- of gele violier;
...WERK, o. metselwerk; al de muren van een huis;
...ZOUT, o. salpeter;... ZWALUW, v. (-en), torenzwaluw : zekere vogel (cypselus apes).
MUZE, v. (-n), godin van kunst en wetenschap
bij de oude Grieken, een der negen dochters van
Zeus en Mnemosyne, zanggodin : de Muze der histone; de Muze der toonkunst; (fig.) schoone kunsten
en wetenschappen, inz. de dichtkunst : de Muzen ver
zich aan de Muzen wijden; — het dichterlijk-ern;
genie, de dichterlijke voortbrengselen : de Muze
van Hooft van wie ik zou willen getuigen : zij zag wat
dartel, maar zij was niet onbeschaamd.
MUZELMAN, m. (-nen), volgeling van Moharr med, rechtgeloovige. Zie MOSLEM.
MUZENBERG, m. (myth.) berg der zanggodinnen;
een aan Apollo en de Muzen gewijde berg in 't oude
Griekenland: Helicon, Parnassus of Pindus; ...TEMPEL, m. (-s), tempel aan de Muzen geheiligd;
...ZOON, m. (...zonen), student, academieburger.
MUZIEK, V. toonkunst, zangkunst : onderwijs in
de muziek geven; zich op de muziek toeleggen; --- voort
toonkunst : de muziek van Mozart;-brengsld
Duitsche, Italiaansche muziek; — uitvoering van
muziekstukken : ik hoor gaarne muziek; iem. met
muziek ontvangen; -- muziek maken, musiceeren; —
(fig.) met muziek, flink, met glorie: met muziek zakken,
slagen voor een examen; hij heeft het spel met muziek
gewonnen, verloren; — zonder muziek, eenvoudig weg;
-- geschreven of gedrukte muziekstukken : ik heb
mijn muziek thuis laten liggen; muziek verkoopen; de
muziek rondde-elen; — zij die muziek maken, de muzikanten : de muziek zat in de zijkamer; de lichten gaan
uit en de muziek gaat naar binnen; — (fig.) aangenaam geluid, liefelijke tonen : uren lang kon hij
zitten luisteren naar de muziek der zee.
MUZIEKAVONDJE, o. (-s), avondje waarop de
gasten enz. muziek maken voor amusement;
...BEOEFENAAR, m. (-s), ...BEOEFENAARSTER, v. (-s), die de muziek beoefent; ...BLAD, o.
(-en), blad papier, waarop muziek geschreven of
gedrukt staat ; ...BOEK, o. (-en), boek met muziek
boek waarin men muziekstukken schrijft;-stuken,
...BORD, o. (-en), een zwart bord, waarop notenbalken zijn geschilderd; ...CORPS, ...KORPS,

MYSTERIE.

o. (-en), vereeniging van muzikanten die harmonie of fanfaremuziek uitvoeren ; ...CRITICUS, m.
(...ei), iem. die geregeld Britische verslagen van
muziekuitvoeringen geeft; ...DIRECTEUR, m. (-en),
iem., die met de inrichting en leiding van muziek
belast is; ...DOOS, v. (...doozen),-uitvoerng
speeldoos; (diev.) brandkast; (Ind.) (scherts.)
stilletje; ...DRUKKER, m. (-s), die muziekstukken
drukt; ...DRUKKERIJ, v. (-en), inrichting tot
het drukken van muziekstukken; ...FEEST, o. (-en),
muzikaal feest, festival ; ...GELEERDE, m. (-n),
hij, die zich met de studie der theorie van de muziek
of van een enkel vak van deze bezighoudt;. . .GROT,
v. Fingalsgrot (op het eiland Staffa, van de
Hebriden); ...HANDELAAR, m. (-s, ...laren), die
muziek verkoopt; ...INSTRUMENT, o. (-en),
speeltuig.
MUZIEKKASTJE, o. (-s), kastje, ingericht om
daarin muziek te bewaren; ...LEERAAR, m. (-s);
...LES, v. ( -sen), les in de muziek; ...LESSENAAR,
m. (-s), lessenaar om het muziekboek of -blad op te
leggen ; ...LIEFHEBBER, m. (-s), ...LIEFHEB STER, v. (-s), die veel van muziek houdt, dilettant
in de muziek ; ... LIJNEN, v. mv. notenlijnen;
...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), (Zuidn.) muziek
fanfarekorps ; ...MEESTER, m. (-s),-vernig,
die een instrument leert bespelen ; ...NOOT, v.
(...noten), teeken dat bij het in schrift brengen
van muziek wordt gebezigd om de hoogte en den
duur van den toon aan te wijzen; ...ONDER
muziekmeester ; ...ONDER--WIJZER,m.(s)
WIJZERES, v. ( -sen); ...PAPIER, o. papier met
notenbalken bedrukt; ...SCHAAL, v. (...schalen),
toonschaal ; ...SCHOOL, v. (. . .scholen), waar onderwijs in de muziek gegeven wordt, conservatorium ; ...SLEUTEL, m. (-s), toonsleutel;
...STANDER, m. (-s), een klein meubel op twee
pooten waarin muziekboeken worden bewaard ;
...STUK, o. (-ken), een werk voor muzikale uitvoering; ...TENT, V. (- en), open tent waarin muziek
wordt gemaakt; ...UITVOERING, v. (-en), uit
muziekstukken; ...ZAAL, v. (...zalen),-voeringa
zaal voor muziekuitvoeringen.
MUZIKAAL, bn. bw. (...kaler, -st), tot de muziek
behoorende; muzikaal gehoor, gehoor voor muziek;
muzikaal gevoel; muzikaal talent; hij is niet muzikaal,
hij is geen liefhebber van de muziek; (ook) hij heeft
geen gehoor.
MUZIKANT, m. (-en), toonkunstenaar; inz. iem.,
die met het uitvoeren van muziekstukken zijn brood
verdient; — (diev.) muzikanten thuis hebben, bankpapier.
MYALGIE, V. (gew.) spierpijn ; spierrheumatiek.
MYCELIUM, o. zwamvlok.
MYCOLOGIE, MYCETOLOGIE, v. kennis van
de zwammen.
MYCOLOGISCH, bn. de mycologische vereeniging;
mycologische onderzoekingen.

MYCOLOOG, m. (...logen), beoefenaar, kenner
der mycologie.
MYELITIS, v. (gen.) ontsteking van het ruggemerg.
MYIOLOGIE, v. kennis van de muggen of vliegen.
MYLADY (Eng.) v. (...dies), mevrouw (titel in
Engeland).
MYLODON, m. (-s), eene soort van luiaard (dier
uit de voorwereld).
MYLORD, (Eng.), m. (-s), titel waarmee men een
lord aanspreekt; (Ind.) vierwielig rijtuig, hier
victoria genoemd.
MYOGRAPHIE, v. beschrijving der spieren.
MYOLOGIE, v. leer der spieren.
MIOPIE, v. bijziendheid, kortzichtigheid.
MYOPISCH, MYOPS, bn. bijziende.
MYRIA, tienduizendvoud.
MYRIADE, v. (-n), tienduizendtal; (fig.) tallooze
menigte : myriaden insecten.
MYRIAGRAM, o. (-men), 10.000 G. of 10 Kg.;
...LITER, m. (-s), 10,000 L. of 100 H. L.; ...METER
m. (-s), 10,000 M. of 10 KM.; de myriameter wordt
als eenheid gebruikt bij zeer groote aardrijks- en ster
afstanden.
-renkudig
MYRIATYPE, m. zekere nieuwe Engelsehe wijze
om drukletters te gieten.
MYRIORAMA, o. (-'s), tienduizendzicht : zeker
optisch toestel.
MYRRHE, v. Zie MIRRE.
MYSTERIE, o. (-s, ...riën), geheimenis, verbor-
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genheid; — inz. geloofsgeheim; iets onbegrijpelijks,
iets waarvoor men geen verklaring weet of dat
zeer ingewikkeld of geheimzinnig is.
MYSTERIESPEL, o. gewijd tooneelstuk uit de
M. E., waarbij een mysterie uit den godsdienst ten
tooneele werd gevoerd.
MYSTICISME, o. leer volgens welke de menschelijke ziel door contemplatie zich met God kan ver
neiging tot het wondergeloof of de geheime-enig,
wetenschap.
MYSTICUS, m. (...ei), iem. tot het mysticisme
geneigd.
1. MYSTIEK, v. de leer der geheimenissen; geheime kennis (inz. in godsdienstzaken); (R.K.) leer
van het hoogere gebed, der meer innige vereeniging
van de ziel met God.
2. MYSTIEK, bn. ( -er, -st), geheimzinnig, verborgen, duister, raadselachtig.
3. MYSTIEK, v. (-en), driemastschip (in de Middellandsche Zee in gebruik).
MYSTIFICATIE, v. (-s, ...tiën), misleiding, fopperij .
MYSTIFICEEREN, (mystificeerde, heeft gemys-
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tificeerd), foppen, misleiden, van iemands licht
misbruik maken.
-gelovihd
MYSTISCH, bn. bw. mystiek.
MYTHE, v. ( -n), MYTHOS, m. volksoverlevering,
inz. met betrekking tot den godsdienst en de wereld
oude volken ; — overlevering,-beschouwingdr
praatje zonder grond : die mythe moest nu maar a/gedaan hebben.
MYTHISCH, bn. verdicht, fabelachtig.
MYTHOLOGIE, v. (...giën), stelselmatige verzameling en verklaring van mythen en sagen uit
den vóórhistorischen tijd : de mythologie verdeelt
men in eene godenleer en eene heldenleer; de eigenaardige godsdienstbegrippen der onderscheiden
volken der oudheid en ook van den tegenwoordigen
tijd en de verklaring van hunne denkbeelden omtrent God en goddelijke wezens.
MYTHOLOGISCH, bn. de mythologie betreffende.
MYTHOLOOG, m. (...logen), een kenner of
leeraar der mythologie.
MYZOGAZOMETER, m. (-s), toestel om proeven
met verschillende gassoorten te nemen.

N.

N, V. (-'s), 14e letter van het alphabet; — de
gezamenlij ee namen of woorden in een adres- of
woordenboek, die met n beginnen; -(eertijds) Romeinsch cijfer voor het getal 900 (N,
eertijds 900000); —
in afkortingen :
N.
— Noord;
N.
— (spraakk.) neutrum (onzijdig) of
nominatief (eerste naamval); —
N.
— (scheik.) nitrogenium — stikstof; —
— een onbepaald getal: n mijlen; de
n.
nde macht; —
Na.
— (scheik.) natrium — zie aldaar; —
— Nieuw Amsterdamsch peil; —
N. A. P.
— Nationale Militie;
Nat. Mil.
— nota bene — let wel; r –
N. B.
— (scheik.) niobium;
Nb.
— noorderbreedte, -N. Br.
— nostro conto — onze rekening (in
N. C.
het boekhouden); —
— na Christus; —
-n. Chr.
Ned.
— Nederlandsch; —
— Nederlandsch courant — waarde
Ned. Ct.
in Ned. geld; —
Ned. Here. — Nederlandsch Hervormd; —
N. H. M. — Nederlandsche Handelmaatschapp j; —
Ni.
— (scheik) nikkel; —
-- namelijk; -nl.
— non liquet — de zaak is nog niet
n. 1.
bewezen;
N. m.
— nova moneta — nieuwe munt; —
n. m. m.
— naar mijn meening; —
— nomen nescio — ik weet den
N. N.
naam niet;
(of) , non nominandus — niet te
noemen persoon;
(of) notetur nomen — de uitgelaten naam worde ingevuld; —
N. N. O. — Noordnoordoost; —
.N. N. W. — Noordnoordwest; —
-- Noordoost; —
N. O.
n. o. m.
— naar onze meening; —
N. O. G. — Nederlandsch Onderwijzers Genootschap; —
N. O. I. L. — Ned. O. I. leger; —
No. of Nr. — numero — nummer; —
— nieuwe stijl — (in de tijdrekenN. S.
kunde); —
N. T.
— Nieuwe Testament; —
Nto.
— netto — juist, zuiver; —

— Numeri, zie aldaar; —
Num.
— naamlooze vennootschap;
N. V.
— Nieuw Verbond;
N. V.
— Noordwest; —,
N. W.
N. W. S. -- Nederlandsche Werkelijke Schuld.
1. NA, voorz. ter aanduiding van eene volgorde,
achter : hij komt na mij; na elkander, de een achter
den ander; — (van tijd) later dan : na dertien
na Christus' geboorte; na zonsondergang; —-honder;
ik kom na den eten; — na tafel is hij altijd spraak
na dato, (als koopmansterm); — over:-zamer;—
na een jaar moest hij terugkomen; — na dezen, na
dit oogenblik, hierna, in de toekomst.
In scheidbare samenstelling met een werkwoord
tredend (klemtoon op na) beteekent het bijwoord
na 1 ° nog eens, ter aanduiding dat de werking bij
herhaling geschiedt, nadat zij reeds volbracht is
(nabloeien) of nadat een ander ze reeds volbracht
heeft (nalezen, naëten); 2° voortgaan met, nadat de
oorzaak der werking schijnbaar heeft opgehouden
(nagloeien, naklinken); 3° achterna : iem. naroepen
enz.
2. NA, bw. (-der, naast), nabij, dicht, ih de
onmiddellijke nabijheid : het schip ligt na aan den
wal; iem. na op de hielen zitten; iem. te na komen,
(eig.) te dicht bij iem. komen; (fig.) iem. beleedigen;
— hij is dat meisje te na gekomen, heeft haar onteerd; — (fig.) dat was zijn eer te na, dat liet zijn
eer niet toe, dat was niet bestaanbaar met zijn eer;
— dat ligt mij na aen 't hart, daar stel ik zeer veel
belang in; — alle kinderen zijn mij even na, ik
houd van allen evenveel; — de braven niet te na
gesproken, met uitzondering N an; — op drie gulden
na, drie gulden ontbreken er aan; –=- op één na,
allen behalve (of uitgezonderd) één; — op weinig
na, er scheelt weinig aan; — hij komt er op geen
stukken na, hij blijft er ver af, schiet veel te kort; —
op verre na niet of op (bij) lange na niet, het scheelt
zeer veel; — allen zijn klaar, op Anna na, behalve
Anna; — hij is er na aan toe, hij staat op het punt
van; — voor en na, telkens weer. (Zie NADER en
NAAST).
NAÁAPSTER, v. (-s), vrouw die naäapt.
NAAD, m. (naden), wijze van naaien : de overhandsche, Engelsche, platte, ronde naad; — de verbinding die ontstaat bij het aan elkaar naaien van
twee stukken eener stof : den naad glad strijken;
een naad lostornen; langs den naad opengescheurd; —
(fig.) zich uit den naad loopen, werken, zeer hard
loopen, werken ; — (Zuidn.) naaiwerk : ik heb
nog veel naad liggen; het naaien : zij heelt haar
meisje op de naad gedaan; — (scheepst.) ver-
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eeniging der banen van een zeil ; — (scheepsb.
timm.) vereeniging van twee planken, ruimte
tusschen twee aan elkaar sluitende planken : de
naden van een schip met werk stoppen; door de
droogte gaan de naden hoe langer hoe meer open;
-- voeg waar twee stukken metaal zijn aaneengehecht : gesoldeerde naad; — het werken van
den naad, het losgaan ; — bij gegoten voorwerpen, de verhevenheid die ontstaat door eene voeg
in den gietvorm; -- (heelk.) hechting eener wond;
— (ontl.) onbeweeglijke verbinding van beenderen,
inz. aan den schedel; — (plantk.) streep in de lengte
op de bladeren der peulvruchten; -- scheiding in
het haar. NAADJE, o. (-s), kleine naad; — (spr.)
zijn naadje naaien, zijn gang gaan, doen zooals in
zijn aard ligt; (ook) zijn kans waarnemen, zijn
voordeel . weten te doen; — (breiw.) averechtsche
steek wanneer twee ronden zijn gebreid; twee
ronden of gangen bij het breien; — (spr.) het naadje
van de kous willen weten, het fijne van de zaak.
NAADBEDEKKING, v. (-en), bedekking van
een naad of voeg; ...BEEN, o. (- deren), (ontl.)
op zich zelf staande beenderen in naden, inz. in
den achterhoofdsnaad; ...BREEDTE, v. (-n);
...DICHTING, v. (-en), het zuiver water- of stoomdicht maken van naden; ...GALON, o. galon
waarmee een naad afgezet is.
NAADHAAK, m. (...haken), (scheepsb.) een
soort van ijzeren werktuig waarmede het werk uit
de naden der planken ó ehaald wordt.
NAADLOOS, bu. zonder naad : naadlooze buizen,
velgen; naadlooze geperste raderen.
NAADPRESENNINGS, v. mv. smalle strooken
geteerd zeildoek tot dekking van de naden en luiken.
NAAF, v. (naven), cilindervormig blok met
gat in het midden van een wiel, waardoor de as
gaat en waarin de spaken zitten; — gegoten ijzeren
middenstuk van het scheprad van eene raderstoomboot; (ook) het middenstuk van de schroef
van eene schroefboot; — het deel van een draai
waarin de as steekt; — (w. g.) har waarop-sten,
eene deur draait.
NAAFBAND, m. (-en), platte ijzeren band om
de naaf; ...BOOR, v. (...boren), boor om de naaf gaten te boren; ...BOORMACHINE, v. (-s); ...BUS,
v. ( -sen), metalen bekleeding van het naafgat;
...GAT, o. (-en), holte in de naaf waardoor de as
gaat; ...HOUT, o.; ...KRANS, m. (-en); ...RING,
m. (-en), naafband.
NAAIBAND, m. (-en), band met een oogje aan
de bank bevestigd, waaraan men zijn naaiwerk
kan vastmaken om het gemakkelijker te hanteeren.
NAAIBANK, v. (-en), boekbindersgereedschap
om de vellen in te naaien als zij van een stevigen
omslag moeten worden voorzien; ...BOUT, m. (-en),
(scheepsb.) bout, die een achtkanten vorm heeft
en dient om de twee rijen inhouten van hetzelfde
spant te verbinden; ook koppelbout of spanbout
geheeten; ...DOOS, v. (...doozen), ...DOOSJE, o.
(-s), 'doos voor het bergen van naaigereedschap.
NAAIEN, (naaide, heeft genaaid), door middel
van naald en draad iets bewerken, met de naald
vasthechten : hemden naaien; een knoop aan eene
jas naaien; (spr.) hij weet zijn naadje wel te naaien,
overal voordeel, gewin uit te halen; — uit naaien
gaan; -- eene wonde naaien, hechten; -- (zeew.)
met garen, touw of lijn iets vastmaken : een blok
naaien; --- een genaaide bok, waarbij de beenen
behalve door een ijzeren bout, ook nog door een
koppelreep verbonden zijn; (zeew.) een kabelaring
naaien; -- (timm.) met lange nagels aan elkaar
spijkeren : een weeg naaien; — (plat) (eene vrouw)
bekennen, beslapen. NAAIING, v. het naaien; —
mv. (-en), (zeew.) verbinding der oogen aan de
touweinden door ander touwwerk.
NAAIGAREN, o. garen waarmede men naait;
...GEREEDSCHAP, o. ...GEREI, o. benoodigdheden voor het naaien; ...GOED, o. waaraan men
naait; ...HUIS, o. (...huizen), huis waar eene naaister gaat naaien; ...KIND, o. (-ers, - eren), naaimeisje op een naaiwinkel; ...KIST, v. (-en), ...KISTJE, o. (-s), kistje tot berging van het naaigereedschap; ...KUSSEN, o. (-s), kussen, waarop de
naaisters haar naaigoed vastspelden en ook haar
naalden en spelden steken; ...LAP, m. (-pen);
...LOON, o. (-en); ...MACHINE, v. (-s), machine
om naaiwerk te verrichten; ...MAND, v. (-en);
...MANDJE, o. (-s), mand(je) om het naaiwerk
enz in te leggen; ...MEISJE, o. (-s), meisje dat
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op een naaiwinkel is, ook dat een naaister helpt;
...MUG, V. ( - gen), naaimeisje: naaister; ...NAALD,
V. (- en), naald om mee te naaien ...PLANK, v.
(-en) ; ...RING, m. (-en), kleermakers-duimring;
...SCHOOL, v. (...scholen), school waar meisjes
het naaien geleerd wordt.
NAAISCHROEF, v. (...ven), speldenkussentje
met houten schroef, aan den tafelrand vastgemaakt,
om daaraan het naaigoed vast te spelden en gemak
-kelijr
te hanteeren.
NAAISEL, o. (gew.) naaiwerk : ik heb veel naaisel;
de steken die met elkaar den naad vormen; je kunt
hier het naaisel zien; het naaisel gaat tos.
NAAISTER, v. (-s), maakster van (inz. vrouwen-) kleedingstukken; — eene luie naaister, een
lange draad (de naaister behoeft dan zoo vaak niet
in te steken). NAAISTERTJE, o. (-s).
NAAISTERSWERK, o. werk voor eene naaister.
NAAITAFEL, v. (-s), tafel der kleermakers;
...VROUW, v. (-en), eene vrouw, die meisjes het
naaien leert; ...WERK, o. werk dat men bezig is
te naaien; ...WINKEL, m. (-s), naaischool; ...ZAK,
m. (-ken), zak voor het naaiwerk en het naaigereedschap; ...ZIJDE, v. zijde in draden om er mede te
naaien.
NAAKT, bn. bw. ( -er, -st), ontbloot van alle
bedekking, zonder kleederen (van het lichaam) :
(bijb.) ik was naakt en g-ij hebt mij gekleed; hij had
geen kleeren om het naakte lijf te bedekken; studies
naar het naakt model; — (fig.) iem. naakt uitschudden,
uitkleeden, hem van alles berooven; -- naakt en
bloot, arm en behoeftig; — zonder bekleeding,
onbedekt, onbeschut, onbegroeid : naakte slakken,
naakte weekdieren, slakken, weekdieren zonder
schelp; -- naakte rotsen, zonder plantengroei; —
een naakt veld, zonder gras; — zonder versiering,
ledig : naakte muren; hoe ongezellig in zoo'n naakte
kamer; de gevel van dat gebouw is te naakt; — (fig.)
openbaar : alle dingen zijn naakt voor God; —
zonder versiering, niets meer dan : de naakte waar
naakte voorstelling der feiten. NAAKTELIJK,-heid;
bw. (w. g.), onbewimpeld, ronduit.
2. NAAKT, o. (schild.) het naakte lichaam, .
naakt model : naar het naakt teekenen.
NAAKTBLOEIER, m. (-s), (plantk.) volksnaam
voor de herfsttijloos.
NAAKTHEID, v. het onbedekte, de toestand van
naakt zijn : hij heeft niets om zijne naaktheid te
dekken, hij heeft geene kleederen, niets dan ellendige lompen; — (fig.) armoede, nooddruft : veracht
mij niet om mijne naaktheid; — (fig.) onverbloemde,
onbewimpelde toestand; ellendigheid : de misdaad
in al hare naaktheid ten toon stellen.
NAAKTLOOPERS, m. mv. (eert.) adamieten,
zekere dwaalgeesten; (ook) eene sekte van weder
eeuw te Amsterdam.
-dopersin16
NAAKTZADIGEN, mv. die planten, waarbij de
een
vruchtbeginsel
zijn
opgesloten
zaden niet in
(gym nosp ermen).
NAALD, v. (-en), dun stalen werktuigje om te
naaien, stoppen, borduren enz., met aan de eene
zijde eene spitse punt en aan de andere een oog
om een draad door te steken : geef mij even eene
naald en een draad om den knoop aan te zetten; een
draad in eene naald steken; — met de naald (met
naaien) zijn brood verdienen; — (spr.) met de heete
(gloeiende) naald gemaakt, haastig en slordig afgewerkt; — iets heet van de naald oververtellen, dadelijk,
zonder wachten; — zij (haar tong) is zoo scherp
als eene naald, zij is zeer vinnig, zeer bits; — voor
elke naald een draad, voor ieder gat een spijker hebben,
gevat zijn in het geven van antwoorden; — (Z. A.)
men kon hem door eene naald trekken, hij was door
een ringetje te halen, zoo netjes; -- door het oog
van eene naald gekropen zijn, aan een groot gevaar
ontsnapt zijn; — de zieke heeft het door het oog van
eene naald gehaald, hij is den dood nabij geweest; —
(Zuidn.) iets verhalen van de naald tot den draad,
van A tot Z, van stukje tot beetje, van het begin
tot het einde; —
dun, gewoonlijk lang en puntig, staafje van metaal om door iets heen te steken, om iets te bevestigen of voor andere doeleinden, vgl. breinaald,
haarnaald, ets -, graveernaald : het eentonig getik
van de naalden der breisters; het lange, dikke haar
met verscheidene naalden bijeengehouden; — droge
naald (etskunst); — wijzer van een kompas:
doode naald, kompasnaald die hare kracht verloren
heeft; walende naald, kompasnaald die zich lang-
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zwam, richt; --- evenaar, tongetje van eene weegschaal; naaldvormige kristallen; blad van een naald
naam voor een plantendeel bij vele grassen;-bom;
(scheepsti.) strook hout die somtijds tusschen het
rahout en de zitgang aangebracht wordt; — (timm.)
aanslaglijst, sluitlijst die den naad van eene vleugel
bedekt; —
-deur
(bouwk.) spits gebouwd voorwerp als : gedenkzuil, grafnaald, piramide; naaldvormige bergtop; —
(bij bestratingen) de steenen die met een waterpas
vooruit gezet worden om de hoogte der bestrating
aan te geven. NAALDJE, o. (-s).
NAALDAAR, V. een plantengeslacht, tot de
grassen behoorende, waarvan er drie soorten in
Nederland worden gevonden : de gele, de groene en
de kransbloemige naaldaar (setaria).
NAALDBOOM, m. (-en), eene plantenfamilie,
ook die der kegeldragenden geheeten, die haar naam
ontleent aan de gedaante harer bladeren (naalden)
en den vorm harer vruchten (kegels, pijnappels);
in Nederland komen een zevental naaldboomen
voor, behoorende tot de geslachten pijn, taxis en
jeneverbes; ...BOSCH, o. (...bosschee), bosch
van naaldboomen.
NAALDEKOP, m. (-pen), bovenste gedeelte
eener naald.
NAALDENBOEKJE, o. (-s), boekje van lapjes
flanel waarop men de naalden kan steken die men
in gebruik heeft; (ook) boekje waarin pakjes naalden
zijn gestoken.
NAALDENDOOS, v. (...doozen), doos om naalden
in te bewaren; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar
naalden worden gemaakt; ...FABRIKANT, m.
(-en); ...GELD, o. fooi, geschenk in geld aan dienstboden, speldengeld.
NAALDENKERVEL; v. (plantk.) de eenige onder
de Nederlandsche schermbloemige planten met
lang gesnavelde vruchten, daarom ook ooievaarsbek en kranebek geheeten (scandix pecten veneris).
NAALDENKOKER, m. (-s), langwerpige koker
om er naalden in te bergen; (ook) naam voor ver
plantensoorten; ...KOOP, m. (-en),-schilend•
...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s), die
naalden verkoopt; ...KUSSEN, o. (-s), ...KUSSENTJE, o. (-s), kussen(tje) om naalden op te
steken; ...LAP, m. (-pen), stuk stof, waarop naalden
gestoken worden; ...MAKER, m. (-s), die naalden
maakt ; ...00G, o. (-en); opening in eene naald,
waardoor de draad gehaald wordt; ...WERK, o.
kanten figuren met de naald gewerkt ; naaiwerk.
NAALDEPRIK, m. (-ken), prik met eene naald;
(fig.) stekelige, schampere opmerking.
NAALDENWERKEN, (naaldenwerkte, heeft ge-

naaldenwerkt), kanten figuren met de naald maken.
NAALDENWINKEL, m. (-s), winkel waar men
naalden verkoopt.
NAALDERTS, o. eene verbinding van bismut
met lood en koper; ...GEWEER, o. (...weren),
een geweer waarbij de afvuring geschiedt door het
binnendringen van eene stalen naald in eenig slagkruit, dat zich tusschen het kruit en den kogel
bevindt; ...GRAS, o. (plantk.) Alpische of Cretensische weegbree; ...HOUT, o. hout van naald boomen; ...PAPIER, o. (art.) patroonpapier;
...PARAPLU, v. (-'s), paraplu met metalen staaf
in plaats van stok, waardoor zij zeer dun op te
rollen is; ...PRIKKING, v. (-en), (geneesk.) door- prikking van een lijdend deel met naalden.
NAALDSCHERP, bn. zoo scherp als eene naald:
zij heeft een naaldscherp tongetje.

NAALDSWIJZE, ...WIJS, bw als eene naald.
NAALDVISCH, m. (. . .visschen), zekere in zee
_levende visch met lang, smal, zelfs steelvormig
lichaam, ook groote zeenaald geheeten (syngnatus
aacus); ...VORMIG, bn. in den vorm eener naald,
spits toeloopend, pyramidàal; ...WERK, o. naaiwerk.
NAAM, m. (namen), woord waarmede een persoon of zaak wordt aangeduid, benaming : hij is
den naam van mensch onwaardig; de namen der
maanden; hoe is uw naam ?; -- bij name, namelijk,
met den naam van; — in naam des Konings, op
-gezag van den Koning; — zeg hem uit mijn naam,

op mijn verzoek, op mijn bevel, (ook) zeg hem dat
ik zeg; — op iemands naam koopen, zeggen dat
hetgeen men koopt voor den persoon is, wiens
:naam men noemt; — ik wil er den naam niet van
.hebben, ik wil er niet voor gehouden worden; -'t mag geen naam hebben, het is niet noemenswaard,
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heeft niets te beteekenen ; — (Zuidn.) het heeft
geen naam, de zaak is overdreven, belachelijk of
schandelijk : het heeft geen naam, zooals die modepop zich tooit; -- het kind moet een naam heb

men moet eene zaak (hoe dan ook) aan--ben,
duiden; — het kind bij zijn naam noemen, onbewimpeld zeggen hoe men over iets denkt; — zijn
naam onder iets zetten, het onderteekenen; —
eer, roem, de bekendheid die iem. zich weet te
verzekeren : een man van naam; hij heeft veel naam
gemaakt; — ( spr.) (bijb.) een goede naam is beter
dan goede olie; een goede naam is geld waard; —
te goeder naam en faam bekend zijn; — hij heeft
den naam van rijk te zijn, men noemt hem rijk; -wie den naam heeft van vroeg op te staan, mag lang
slapen; — schijn, in tegenstelling met de daad, de
werkelijkheid, het wezen : hij heeft den naam,
maar zijn broeder de daad; hij is een christen in
naam; hij is dit slechts in naam, niet werkelijk.

"NAAMPJE, o. (-s).
NAAMBOEK, o. (-en), boek waarin b. v. de
bezoekers van een museum hun naam schrijven.
NAAMBORD, o. (-en), ......BORDJE, o. (-s),
bord of plaat van hout, marmer, glas, metaal
enz. waarop een naam is te lezen : hij heeft een
naambordje op zijn deur; de naambordjes der straten;

...BRIEFJE, o. (-s), het verzegelde briefje waarin
de inzender van eene prijsvraag zijn naam vermeldt; ...CHRISTEN, m. (-en), niet oprecht
christen; ...CIJFER, o. (-s), eenige letters; de
aanvangsletters van de eigennamen en den geslachtsnaam van een persoon, door elkander gevlochten; ...DAG, m. (-en), of ...FEEST, o. (-en),
(R.-K.) dag, gewijd aan een heilige, wiens naam
men draagt; in Z. Nederland viert men dat in plaats
van zijn verjaringsfeest; ...DICHT, o. (-en), gedicht, waarin de eerste letters van de regels te
zamen den naam van een persoon vormen; ...GEK,
bn. naamziek; ...GENOOT, m. (-en); hij is mijn
naamgenoot, hij draagt denzelfden naam als ik;
...GENOOTE, v. (-n); ...GETAL, o. ( -len), naamcijfer; ... GEVING, v. het geven van den naam
(bij den doop of de besnijdenis, bij het van stapel
loopen van een schip).
NAAMHAFT, NAAMHAFTIG, bn. ( -er, -st),
(w. g.) beroemd, vermaard. NAAMHAFTIGHEID, v.
NAAMIJZER, o. (-s), een ijzér, waarop de letters
van iemands naam zijn geslagen, dat dient om dien
naam op andere voorwerpen te stempelen.
NAAMKAARTJE, o. (-s), kaartje waarop iemands
naam gedrukt is, soms met bijvoeging van zijn
ambt of beroep en adres, visitekaartje.

NAAMKONING, m. (-en), iem. die in naam
koning is, doch zijn gezag niet weet te doen gelden.
NAAMLETTER, v. (-s), de beginletter van
iemands naam; ...LETTERKEER, m. (-en), het
verplaatsen der letters van een woord om er andere
woorden van te vormen; anagram; ...LIJST, v.
(-en), lijst, opeenvolgende reeks van namen (van
personen of zaken) : voorloopige naamlijst van
candidaten; — naamlijst der leden eener vereeniging.
NAAMLOOS, bn. zonder naam; eene naamlooze
vennootschap of maatschappij, compagnieschap die

geen firma heeft doch haar naam ontleent aan het
doel; een naamlooze brief, een ongeteekende brief; —
niet te noemen, niet onder woorden te brengen:
't hart kromp mij van naamloos lijden; een naamloos
hopen en verlangen.

NAAMPLAAT, v. (-en), ...PLAATJE, o. (-s),
...PLANK, v. (-en), ...PLANKJE, o. (-s), naambord; ...ROL, v. ( -len), naamlijst; ...ROOF, m.
(w. g.) laster; ...ROOVEND, bn. (w. g.) lasterend;
...ROOVER, m. (-s), ...ROOFSTER, v. (-s),
lasteraar, lasteraarster; ...RUCHTIG, bn. ( -er, -st)
(w. g.) beroemd, vermaard ; ...STEMPEL, m. (-s),
werktuig, waarmede men op papier zijn naam
stempelt in plaats van dien te schrijven.
NAAMSVERANDERING, v. (-en), de bij de wet
toegestane wijziging of bijvoeging van geslachtsof voornaam.
NAAMSVERWARRING, v. (-en), verwarring
van den eenen naam met den anderen.
NAAMSWIJZE, bn. bw. (w. g.) volgens naam,
met of bij den naam, nominaal; naamswijze oproeping, appèl nominaal.
NAAMVAL, m. ( -len), (taalk.) vorm die de betrekking der naamwoorden in den volzin aanduidt.
NAAMVALSBETREKKING, v. (-en), betrekking
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tusschen woorden in den zin, door een naamval
uitgedrukt; ,..UITGANG, m. (-en), ...SUFFIX,
o. (-en), eene of meer letters achter een woord
gevoegd om eene naamvalsbetrekking aan te geven;
...VORM, m. (-en), vorm dien een woord aanneemt
in zekeren naamval.
NAAMWISSELING, V. (- en), (red.) metonymia :
figuurlijke uitdrukking die in plaats van het
eigenlijk bedoelde iets anders noemt dat daarmee
in de eene of andere betrekking staat; ...WOORD,
o. (-en), (taalk.) woord dat een persoon of zaak
noemt, bepaalt of aanduidt: zelfstandig, bijvoeglijk
naamwoord; ...ZIEK, bn. eene voorliefde hebbende
voor zekere namen.
NAAPEN, (aapte na, heeft nageäapt), op eene
belachelijke manier iem. of iets nabootsen, nadoen,
inz. met het bijdenkbeeld dat de persoon daardoor
weinig zelfstandigheid toont : zij gapt alle
modes na.
NAÁPER, m. (-s), die naäapt. NAÄPERIJ, v'.
(-en), NAAPING, v. (-en), het naäpen.
1. NAAR, voorz. ter aanduiding van eene beweging
in de richting van zeker voorwerp : naar huis gaan;
van voren naar achteren, van buiten naar binnen;
hij is naar Amerika gevlucht; naar iets grijpen,
slaan, gooien; — laat naar je kijken, dat kun je
denken, (ook) dat is niet waar; — (fig.) naar iem.
ontzien, zorg voor hem dragen; — naar iem. vragen,
iem willen spreken, (ook) willen weten waar hij zich
bevindt, hoe hij zich gedraagt; — dorst naar goud;
b e-geerte naar roem; — ooren naar iets hebben, er wel
zin in hebben, ertoe genegen zijn; — volgens, naar
het voorbeeld van : hij teekent naar de natuur;
vrij naar het Fransch bewerkt; — handel naar mijn
woorden, niet naar mijn daden; — naar de waard is,
vertrouwt hij zijn gasten; het kind heet naar zijn
vader; — overeenkomstig : naar wench; — naar
behooren, zooals het behoort of betaamt; — naar
verkiezing, zooals men verkiest; — dat gaat niet
naar mijn zin; naar het uiterlijk te oordeelen; dat
riekt naar olie; --voegw. zooals, gelijk : naar men zegt; naar men
wil; naar gij verdient.
2. NAAR, bn. bw. (-der, -st), akelig, ijselijk, treu
droevig, slecht : nare geschiedenissen; een naar-rig,
verhaal; wij beleven nare tijden; — hij is er naar
aan toe, verkeert in een ongunstigen toestand; —
naar weer; — somber, akelig : de nare nacht; de
stad scheen geheel verlaten : de straten hadden een
naar en doodsch aanzien; — ongesteld, onpasselijk:
ik word er naar van; hij is er een poosje naar aan
toe geweest; — vervelend : daar komt die nare vent
alweer; lees nu niet uit dat nare boek.
NAARDIEN, voegw. daar, aangezien, ter inleiding van een bijzin die den grond inhoudt van de
gedachte in den hoofdzin vermeld : naardien hem
dit door zijn meester zelf bevolen was, kon deze onmogelijk zijne handelwijze afkeuren.
NAAREN, (aarde na, heeft nageaard), (w. g.) korenaren op den akker nalezen.
NAARGEESTIG, bn. bw. ( -er, -st), treurig, droevig, ellendig : hij wordt door allerlei naargeestige
gedachten gekweld. NAARGEESTIGHEID, v.
NAARHEID, v. (...heden), ellendige, rampzalige
toestand; het akelige : als ik nog eens bij hem kom,
hoor ik niets dan naarheid; ook scheldwoord : ga
weg, naarheid.
NAARMATE, vw. in verhouding van (of tot),
naar gelang : naarmate iemands geestelijke horizon
ruimer wordt, neemt zijne bescheidenheid toe.
NAAROOG, m. (-en), (w. g.) naar, onaangenaam
persoon.
NAARS, v. Zie AARS.
NAARSTIG, bn. bw. ( -er, -st), NAARSTIGLIJK,
bw ijverig, vlijtig, werkzaam, leergierig : een
naarstig scholier. NAARSTIGHEID, v. vlijt.
1. NAAST, voorz. dicht bij, nabij, nevens, ter
zijde van : hij woont vlak naast mij; hij is er naast,
slaat de plank mis; — onmiddellijk volgende op:
naast God heb ik u mijn redding te danken.
2. NAAST, bn. kortste (van afstand enz.), eerste:
de naaste weg; hij is mijn naaste buurman, zijn
huis belendt aan het mijne; — mijn naaste bloed
(in dichten graad van verwantschap); —-verwant
de naaste (eerste, eerstkomende) gelegenheid; de
naaste week; — de naaste (minste, laagste) prijs; —
de naaste tot iets zijn, het meeste recht op iets
hebben, het meest gerechtigd tot iets zijn; —
(spr.) ieder is zichzelven de naaste, eigenbelang gaat
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voor alles; — ten naaste bij of ten naasten bij,
ongeveer.
NAASTBESTAANDE, m. en v. ( -n), bloed
-verwant.
NAASTE, m. en v. ( -n), evenmensch, natuurgenoot : heb God lief boven alles en uw naaste als
uzelf.
NAASTEN, (naastte, heeft genaast), benaderen,
toeëigenen, (zich) (tegen schadevergoeding) in het
bezit (van iets) stellen : deze spoorwegen zijn onlangs
door den Steat genaast. NAASTING, v. (-en), benadering, toeëigening.
NAASTENLIEFDE, v. liefde tot den evenmensch.
NAASTGELEGEN, bn. meest nabijgelegen.
NAASTINGRECHT, o. (recht.) nader- of voorkoopsrecht.
NAASTKOMEND, bn. eerstkomend; ...VOLGEND, bn. eerstvolgend.
NA-AVOND, m. (-en), (Ind.) gedeelte van den
avond na het avondeten van 8 uur of halfnegen,
in tegenst. met het gedeelte daarvoor of den voor
-avond.
NABABBELAAR, m. , (-s), —STER, v. (-s), die
nababbelt.
NABABBELEN, (babbelde na, heeft nagebabbeld),
na den afloop van iets blijven babbelen : toen de
vergadering afgeloopen was, bleven de meesten nog
wat nababbelen; — babbelen, praten zooals een ander:
hij weet er niets van, hij babbelt de anderen maar na;
— iemands babbelen nadoen.
NABAFFEN, (bafte na, heeft nagebaft), (w. g.>
achter iem., terwijl hij voortgaat, baffen; baffen
na een ander; het gebaf van een hond b. v.
nadoen.
NABAKER, v. (-s), iem. die bakerdiensten doet,
nadat de eigenlijke baker is vertrokken.
NABAKKEN, (bakte na, heeft nagebakken), na
iets anders bakken; — (fig.) nabootsen, namaken; -nog bakken na reeds gebakken te zijn.
NABAL, m. (-s), naam voor een norsch man
(zie 1 Sam. 25:3).
NABASSEN, (baste na, heeft nagebast), nablaffen.
NABAUWEN, (bauwde na, heeft nagebauwd),
iemands woorden herhalen, nazeggen; weergalmen. NABAUWING, v. het nabauwen. NABAUWER, m. (-s), NABAUWSTER, v. (-s), die nabauwt.
NABERICHT, o. (-en), bericht aan den lezer aan
het slot van een boek; naschrift, postscriptum.
NABEROUW, o. spijt, wroeging over eene verkeerde handelwijze.
NABESTAANDE, m: en v. ( -n), niet verre bloed verwant.
NABESTELLEN, (bestelde na, heeft nabesteld),
iets bestellen juist zoo en op dezelfde voorwaarden
als reeds geleverd is : (boekh.) met recht van nabestellen. NABESTELLING, v. (-en), de plaat blijft
voor nabestelling - bewaard (van photographieën).
NABETALEN, (betaalde na, heeft nabetaald),
later betalen dan op het vastgestelde tijdstip;
bijbetalen, aanzuiveren. NABETALING, v. (-en).
NABETRACHTING, v. (-en), nadere overweging;
nabetrachting des Heiligen Avondmaals, godsdienstige overdenking na het Avondmaal.
NABEURS, v. die later, na den gewonen beurstijd, wordt gehouden.
NABIECHT, v. (R. -K.) gebed met de akte van
berouw, dat de biechteling uitspreekt, terwijl of
waarmee de priester hem de absolutie geeft.
NABIJ, bw dichtbij, niet ver verwijderd, niet
ver af : iets van nabij bekijken; als de nood het hoogst
is, is de redding nabij; zyijn einde is nabij, hij zal
w el gauw sterven; zij was eene flauwte nabij, zij kreeg
bijna eene flauwte; — bn. (w. g.) de meest nabije
landen.
NABIJGELEGEN, bn. zich in de nabijheid, in
de buurt bevindende : wij wandelden naar eene
nabijgelegen herberg.
NABIJHEID, v. korte afstand : in de nabijheid
van de stad; kont maar niet te dicht in zijne nabijheid.
NABIJKOMEND, bn. gelijkend, weinig verschillend, nog al overeenkomend.
NABIJLIGGEND, bn. dichtbij, niet ver af liggend : zijn nabijliggende plichten moet men eerst
vervullen.
NABIJZIJND, bn. in de nabijheid zijnde.
NABLADDEREN, (bladderde na, heeft nagebladderd), (Zuidn.) kwaadspreken, achterklappen.
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NABLAFFEN, (blafte na, heeft nageblaft), nabaffen.
NABLIJVEN, (bleef na, is nagebleven), achter -,
overblijven; overleven : de nagebleven betrekkingen;
de nablijvenden, de langstlevenden; - na de anderen
blijven, schoolblijven : hij moet van middag nablijven.
NABLIJVER, m. (-s), langstlevende; schoolblijver.
NABLOEDEN, (bloedde na, heeft nagebloed),
voortgaan met bloeden, nog bloeden : laat de wonde
eerst wat nabloeden. NABLOEDING, v. (-en).
NABLOEI, m. latere bloei.
NABLOEIEN, (bloeide na, heeft nagebloeid),
weder bloeien, herbloeien, nog bloeien, wanneer
de andere planten of boomen met bloeien hebben
opgehouden.
NABLOEIER, m. (-s), bloem of plant, die na de
andere nog bloeit; (ook fig.).
NABOB, m. (-s), eig. onderkoning, gouverneur
eener provincie in het rijk van den Grootmogol;
(fig.) iem. die in Indië rijk geworden is : de millioenen
van den ouden Nabob.

NABOETSEEREN, (boetseerde na, heeft nage
-boetsrd), n
navolgen.
NABOOTSEN, (bootste na, heeft nagebootst),
in was of in eene andere weeke stof namaken; (fig.)
namaken, navolgen, nadoen (niet bepaald met
ongunstige bijbeteekenis) : het geluid van den koekoek nabootsen; iemands stem nabootsen; de natuur
nabootsen.

NABOOTSER, m. (-s), NABOOTSSTER, v. (-s),
die nabootst.
NABOOTSERIJ, v. nabootsing.
NABOOTSING, v. (-en), het nabootsen; -- (muz.)
de onmiddellijke herhaling van eene melodische
figuur door eene andere stem.
NABORDUREN, (borduurde na, heeft nageborduurd), naar een voorbeeld (model) borduren; borduren als (ook na) een ander.
NABORST, V. (- en), (slag.) stuk vleesch van de
koe achter de voorpooten.
NABOUWEN, (bouwde na, heeft nagebouwd),
bouwen naar een voorbeeld (model); opnieuw
bouwen.
NABRANDEN, (brandde na, heeft nagebrand),
nog eens, langer branden, blijven branden.
NABREIEN, (breide na, heeft nagebreid), breien
naar een voorbeeld.
NABRENGEN, (bracht na, heeft nagebracht),
iets aan iem. brengen na zijn vertrek : ga maar vast
heen, uw

koffer zullen we wel nabrengen.

NABROODJE, o. (-s), broodje dat men na de
eene of ándere bijeenkomst bij iemand blijft eten het eten 's avonds na afloop van eene vergadering
door een gezelschap.
NABRUILOFT, v. (-en), feestmaal na de bruiloft.
NABRUISEN, (bruiste na, heeft nagebruist),
nog eens, langer bruisen.
NABRULLEN, (brulde na, heeft nagebruld), het
gebrul (eener koe b. v.) nadoen; met gebrul ver
-volgen.
NABULKEN, (bulkte na, heeft nagebulkt), het
gebulk nadoen.
NABURIG, bn. ( -er, -st), nabijgelegen, omliggend : het naburige dorp; de naburige gemeenten.
NABUUR, m. (...buren), buurman : in vrede leven
met zijne naburen; onze oostelijke nabuur, Duitsehland.
NABUURSCHAP, v. het zijn van nabuur.
NABUURSTAD, v. (...steden), (w. g.) dichtbijgelegen stad.
NACHT, m. (-en), de tijd gedurende welken de
zon onder den horizon is : bij het begin van de lente
zijn dag en nacht even lang; - tijd gedurende welken
men slaapt : waar hij 's nachts van droomt, dat
heeft hij over dag; iem. goeden nacht zeggen; hij
maakt van den nacht een dag; - ergens een nachtje
over willen slapen, niet dadelijk een besluit nemen;
de nacht is de moeder van gedachten, de nacht heef t
raad in; - de zieke heeft een onrustigen nacht gehad,
doorgebracht; - zij is zoo leelijk als de nacht, zeer
leelijk; - bij nacht en ontij, op ongewone uren; nacht en dag bezig zijn, altijd in de weer zijn; - nie
goeden nacht wenschen, vluchten, stil heengaan;-mand
-- duisternis : bij nacht zijn alle katjes grauw, zie
kat; de nacht overviel ons; dat scheelt als dag en nacht,
dat verschilt zeer veel; in het holste van den nacht,
te middernacht; - (fig.) het duistere, het onbekende:
in den nacht der tijden, lang verloopen tijden,waarvan de geschiedenis niets of weinig meedeelt; -
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de nacht des grafs, de eeuwige nacht, de dood; het is helder in zijn hoofd, maar in zijn hart is het
nog nacht; - het is nacht met hem, het ziet er slecht
met hem uit; - (in het spel) heeren, het is nacht!,

als de pot leeg is en er opnieuw moet worden
ingezet. NACHTJE, o. (-s).
NACHTAAP, m. (...apen), (nat. hist.) Z.-Amerikaansche apensoorten die over dag slapen en
's nachts hun voedsel zoeken; ...AGENT, m. (-en),
agent van politie die 's nachts dienst heeft; ...ANKER, o. (-s), (scheepst.) plechtanker; ...ARBEID,
m. arbeid gedurende den nacht; ...ASYL, o. (-s),
waar men 's nachts een onderdak kan bekomen,
b. v. van het Leger des Heils; ...BEDRIJF, o.
(...ven), bedrijf dat 's nachts uitgeoefend wordt;
...BEL, v. ( -len), waarvan men 's nachts gebruik
moet maken om gehoor te krijgen, inz. bij dokters
en apothekers; ...BEURT, v. (-en); ...BEZOEK,
o. (-en), bezoek dat 's nachts gebracht (of dat
's avonds aanvangt en 's nachts voortgezet) wordt;
...BIDDER, m. (-s), (gew.) sterke bedelaars die
's nachts om aalmoezen komen vragen; ...BLAAR,
V. (...blaren), (gen.) in den nacht uitbrekende
blaar; ...BLAKER, m. (-s), toestel om er eene
kaars op te zetten; ...BLIND, bn. (gen.) dag
schemering slecht kunnende zien;-zichtg,nde
...BLIND, o. (-en), ...BLINDE, v. (-n), vensterluik dat 's nachts gesloten wordt; ...BLINDE,
m. en v. (-n), iem. die alleen bij dag de hem omringende voorwerpen kan zien; zoodra de duisternis
invalt, is hij schier blind; ...BLINDHEID, v.;
nachtblindheid ontstaat bij beschadiging van het
netvlies door de zonnestralen; ...BLOEIEND, bn.

(w. g.) des nachts bloeiend (van zekere planten);
...BLOEM, v. (-en), bloem, die zich alleen des
nachts opent; ...BOOG, m. (stern) beneden den
horizon gelegen gedeelte van den parallelcirkel
eens hemellichaams; ...BOOT, v. (-en), boot die
's nachts aankomt of vertrekt, boot die 's nachts
vaart : de nachtboot op Engeland.
NACHTBRAKEN, (nachtbraakte, heeft genachtbraakt), 's nachts werken (inz. letterkundigen arbeid
verrichten); (ook) den nacht in zwelgerij doorbrengen. NACHTBRAKER, m. (-s), die nachtbraakt.
NACHTBRAKING, v. (-en), het nachtbraken.
NACHTBROEK, v. (-en), slaapbroek; ...CAFE,
o. (-'s), café dat 's nachts (heimelijk) open is en
vaak bij dag niet als zoodanig bekend staat.
NACHTDAS, v. ( -sen), ...DOEK, m. (-en), halsof omslagdoek, die 's nachts gedragen wordt;
...DIEF, m. (...dieven), iem. die bij nacht steelt;
...DIENST, m. dienst des nachts (van spoorwegen,
diligences); ook van personen (als : rijksambtenaren
enz.); ...DIEVERIJ, v. (-en), diefstal bij nacht;
...DUIVEL, m. (-s), eene soort van daemon, die,
naar een oud volksgeloof, de vrouwen in haren
slaap bezwangerde; nachtmerrie.
NACHTEGAAL, m. (-s, ...galen), zekere zang
Midden- en Zuid-Europa be--vogeldiWst,
woont en in Noord -Afrika overwintert en wiens
zang dien van alle inheemsche vogels overtreft
(erithacus luscinia) : de nachtegaal zingt, slaat;
van half April tot in September houdt de nachtegaal
zich in ons land op; - de Poolsche nachtegaal (er%
iets grooter en donkerder,-thacuspilome)
komt in Oost-Europa voor; - zij zingt als een
nachtegaal, zingt bijzonder goed; (fig.) een uitstekend, beroemd zangeres : de Zweedsche nachtegaal, indertijd de zangeres Jenny Lind ;'
(scherts.) Hollandsche nachtegaal, kikvorsch; een
nachtegaal in de wieg, een schreiend kind; een
nachtegaal op de peluw, vrouw die in bed knort.

NACHTEGAALTJE, o. (-s).
NACHTEGAALRIETZANGER, m. (-s), eene
soort van rietzanger (locustella luscinoides) die het
riet en het hooge gras bewoont, met gemak langs
halmen opklimt en een snorrend geluid maakt;
bij Rotterdam snor geheeten.
NACHTEGAALSKOOI, ...KOUW, v. (-en), kooi
voor een nachtegaal; ...KRUID, o. eene soort van
stekelzaad, ook wilde kervel, pijpkruid en toeters
geheeten (anthriscus silvestris); ...NEST, o. (-en);
... SLAG, m. het zingen van den nachtegaal;
...STEM, v. (-men); ...TOON, m. (...tonen);
...ZANG, m.
NACHTEGALENTUIN, m. (-en), streek waar
veel nachtegalen voorkomen.
NACHTELIJK, bn. als de nacht, aan den nacht
gelijk : nachtelijk duister; aan den nachtelijken
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hemel, zooals die zich 's nachts vertoont; in den nach
schoot der oudheid; — 's nachts gebeurende,-telijkn
tot den nacht behoorende : nachtelijk rumoer; een
nachtelijke aanval, overrompeling; nachtelijk buren
-gerucht.
NACHTEVENING, v. (-en), tijd, wanneer dag en
nacht elk 12 uren lang en dus aan elkander gelijk
zijn (tweemaal in het jaar : 21 Maart en 23 September); ...EVENINGSPUNT, o. (-en), punt, waarin
de zonneweg den evenaar snijdt; ...FLOERS, o.
(fig. en dicht.) duisterheid : het nachtfdoers oversluierde 't aardrijk; ...GAST, m. en v. (-en), slaap gast; ... GEBAAR, ... GERAAS, ... GERUCHT, o.
leven, getier, rumoer in den nacht; ...GEBED, o.
(-en), gebed vóór dat men zich ter ruste begeeft;
...GEDACHTEN, v. mv. overpeinzingen gedurende
den nacht; ...GEDROCHT, o. (-en), ...GEEST, m.
(-en), akelige verschijning in den nacht; ...GEWAAD, o. (...waden), kleedingstukken, waarmede
men 's nachts in bed ligt; (ook) losse ochtendkleeding ; ...GEZANG, o. (-en), gezang dat in den
nacht wordt aangeheven; ...GEZICHT, o. (-en),
verschijning in den nacht; - schilderstuk, dat een
nacht voorstelt; ...GEZWEL, o. ( -len), nachtblaar.
NACHTGLAS, o. (...glazen), (zeew.) zandlooper
van acht glazen (die vier volle uren loopt); ...GOED,
o. nachtgewaad; ...HEMD, o. (-en), hemd waarin
men slaapt; ...HOORN, m. (-s), (muz.) naam van
een gedekt (soms open) fluitwerk in het manuaal
van een orgel.
NACHTHUIS, o. (...huizen), publieke plaats,
waar 's nachts gelagen gezet en gedanst wordt;
...HUISJE, o. (-s), (zeew.) eene tegenover den roerganger geplaatste houten kast met drie vakken,
waarvan twee elk een kompas bevatten, terwijl
in het middelste eene lamp is geplaatst om de beide
andere te verlichten; ...HUISGLAS, o. glas in de
kap van het nachthuis, waardoor men gezicht
heeft op het kompas; ...HUISLAMP, v. (-en),
(zeew.) lamp in het nachthuisje; ...HUT, v. (-ten),
hut waarin geslapen wordt.
NACHTIG, bn. (gew.) slaperig, na eene korte
nachtrust.
NACHTJAK, o. (-ken), ...JAPON, v. (-nen),
.jak dat, japon die aangetrokken wordt bij het
naar bed gaan; ...KAARS, v. (-en), zeer dunne
kaars die men 's nachts in het slaapvertrek brandt;
(spr.) dat gaat uit als eene nachtkaars, zacht weg
ophouden; — (plantk.) toorts, zie aldaar;-stervn,
...KAPEL, v. ( -len), nachtvlinder; ...KASTJE, o.
(-s), klein kastje voor het bed, ook tot berging
van den nachtspiegel; ...KEVER, m. (-s), zeker
insect; ...KIJKER, m. (-s), kleine kijker die
's nachts op de schepen wordt gebruikt; ...KLEED,
o. nachtgewaad ; ...KOSTUUM, o. (-s) ; ...KOT,
o. (-ten), (Zuidn.) nachtkroe ; ...KRAB, v.
(-ben), krab, die men zich des nachts in den
slaap geeft; ...KROEG, v. (-en), kroeg die 's nachts
open is; ...KROEGER, m. (-s), (w. g.) iem. die den
nacht in de nachthuizen doorbrengt; ...KUS, V.
( -sen), nachtzoen; ...KWARTIER, o. (-en), zoodanig
kwartier, waar een soldaat één nacht of hoogstens
twee nachten en een dag rust, om daarna den
marsch weder te vervolgen; (ook) logies; ...LAMP,
v. (-en), ...LAMPJE, o. (-s), lamp (lampje), die
(dat) gedurende den nacht brandt; ...LEGER, o.
(-s), nachtverblijf; slaapplaats; .LICHT, o. (-en),
licht dat 's nachts brandt; ...LICHTJE, o. (-s);
...LIJFJE, o. (-s), eene soort van keurslijf, dat
bij nacht gedragen wordt; ...LIJST, v. (-en), in
een logement de lijst waarop de personen vermeld
staan die er logeeren; ...LOGIES, o.; ...LOOPER,
m., ...LOOPSTER, v. (-s), lichtmis; gemeen vrouwspersoon; ...LUCHT, v. de koele lucht gedurende
den nacht.
NACHTMAAL, o. avondeten; het Heilige Avond
-mal;—GANER,.(-s) GSTv
(-s), die aan het H. Avondmaal deelneemt.
NACHTMAALSBEKER, m. (-s), avondmaalsbeker; ...BROOD, o.; ...TAFEL, v. (-s); ...VIERING, v. (-en); ..WIJN, m.; ...ZANG, m. (-en).
NACHTMAALTIJD, m. (-en), avondmaaltijd.
NACHTMANNETJE, o. (-s), spook, geest, nachtduivel; ...MANTEL, m. (-s), mantel dien men
's nachts draagt; ...MARSCH, m. (-en), marsch
bij nacht.
NACHTMERRIE, v. angstige droom met het
gevoel van een drukkenden last, onmogelijkheid
tot spreken, ademhalen en het maken van eenige
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beweging; die veroorzaakt wordt door volbloedig
onderdrukking van periodieke uitscheidingen,-heid,
overspanning van het gemoed, slapen op den rug
of met de armen over het hoofd, overlading van de
maag kort voor het naar bed gaan, ongewone lig
-plats,
zware dekking enz.
NACHTMIS, v. ( -sen), mis die 's nachts gedaan
wordt, inz. in den nacht vóór 25 Dec.
NACHTMUTS, v. (-en), slaapmuts; ...MUZIEK,
v. serenade; ...PAUWOOG, m. (-en), een schub
nachtvlinders behoorende;-vleuginsct,od
...PERMISSIE, v. (-s), verlof aan koffiehuizen om
's nachts open te blijven; verlof aan soldaten om
den nacht buiten de kazerne door te brengen;
...PIT, v. (-ten), pit van een» nachtlichtje; (fig.)
iem. die gewoonlijk laat in den nacht thuis komt;
...PITJE, o. (-s); ...PLOEG, v. (-en), groep arbeiders die 's nachts werken, in tegenstelling met
dagploeg; ...POLITIE, v. politie voor den nachtdienst; ...PON, v. (-en), ...PONNETJE, o. (-s),
nachtgewaad voor kinderen inz. voor meisjes;
...PORTIER, m. (-s), die 's nachts in een hotel
dienst heeft; ...POST, v. brievenpost die 's nachts
wordt verzonden; — v. (-en), wacht bij nachts;
...PUISTJE, o. (-s), puistje dat soms 's nachts
op de handen komt; ...RAAF, v. (...raven), nachtreiger; — m. (...raven), iem. die veel 's nachts
werkt; ...RATEL, m. (-s), (nat. hist.) gewone nachtzwaluw, 14 ± 12 cM. lang, ook geitenmelker, dagslaper, schapenmelker, ratelaar en vliegende pad
gehèeten (caprimulgus europaeus).
NACHTRAVEN, (nachtraafde, heeft genachtraafd), 's nachts werken; (ook) de nachten in losbandigheid doorbrengen.
NACHTREIGER, m. (-s), zekere vogel, ook
kwak- en nachtraaf geheeten, die tot de orde der
steltloopers behoort, en in de moerassige en waterrijke streken van Midden Europa, Azië, Afrika en
Amerika wordt aangetroffen (ardea nycticorax);
behalve in den broedtijd brengt hij den geheelen
dag slapend of rustend door.
NACHTREIZIGER, m. (-s), iem., die des nachts
reist; ...RONDE, v. ( -n), ronde, die 's nachts
gedaan wordt (door eene stad, een gebouw enz.);
patrouille; ...ROOFVOGEL, m. (-s), roofvogel,
die alleen des nachts op roof uitgaat, uil; ...ROOM,
m. (op de melk) room van één nacht; ...RUST, v.
rust, die men 's nachts geniet, slaap : dat kostte
hem zijn nachtrust; zij offerde haar nachtrust voor
hem op, bracht den nacht wakende, met werken
enz. voor hem door; ...SCHABBE, v. ( -n), (Zuidn.)
eene zeer korte kamerjapon.
NACHTSCHADE, v. ( -n), eene familie van
meestal vergiftige planten, waartoe o. a. de aardappel, de belladonna, het bilzenkruid en de tabak
behooren (solaneeën); een geslacht van deze familie,
waartoe de aardappel, het bitterzoet. de zwarte
en de vlokkige nachtschade behooren (solanum);
...SCHADUWE, v. nachtschade; ...SCHILDWACHT, m. (-en), schildwacht die de nachtwacht
heeft.
NACHTSCHOONE, v. ( -n), (plantk.) Amerikaansche nachtschoone, valsche jalappe, welker
fraaie gele, roode of witte bloemen zich des nachts
openen en alsdan een aangenamen geur verspreiden,
in onze tuinen veelvuldig als sierplant gekweekt
(mirabilis jalappe); in Indië poekóel ampat (= 4
uur) geheeten, omdat zij daar om 4 uur opengaat.
NACHTSCHOT, o. (-en), (zeew.) schot om aan te
kondigen, dat het dagwerk verricht is; seinschot
des nachts; ...SCHUIF, v. (...ven); ...SCHUIT,
v. (-en), veerschuit, die 's avonds afvaart om
's morgens ter plaatse harer bestemming te zijn; (fig.) met de nachtschuit komen, laat komen; (ook)
nieuws vertellen, dat iedereen reeds weet; ... SEIN,
o. (-en), ...SIGNAAL, o. (...signalen), signalen bij
nacht (op schepen); ...SLOT, o. (-en), slot waarvan
men bij nacht gebruik maakt, inz. dubbel slot;
...SOCIËTEIT, ' v. (-en); ...SPIEGEL, m. (-s),
waterpot; ...SPOOK, o. spookverschijning in den
nacht; (fig.) iem. die gewoonlijk 's avonds laat
of 's nachts in de weer is; (ook scheldwoord);
...STILTE, v. stilte van den nacht, nachtelijke
stilte; ...STOEL, m. (-en), stilletje in den vorm
van een stoel; ...STOKER, m. (-s), stoker die
's nachts dienst heeft; ...STOLP, v. (-en), (Ind.)
soort van hanglamp voor den nacht, brandend in
voorgalerij enz.; ...STUDIE, v. (-s, ...diën), studie
bij nacht; ...STUK,, o. - (-ken), schilderij, waarin
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de voorstelling door maan- of eenig soort van kunst
wordt beschenen; ...TAFEL, v. (-s), ...TA--licht
FELTJE, o. (-s), nachtkastje; ...TARIEF, o.
(...ven), tarief waarnaar 's nachts berekend wordt,
inz. door stalhouders en dokters; ...TEEKENS, o.
mv. (sterrenw.) teekens van den dierenriem, die
's nachts zekeren invloed oefenen (Stier, Kreeft,
Maagd, Schorpioen, Steenbok, Visschen); ...TOILET, o. nachtgewaad; ...TREIN, m. (-en), trein
die 's nachts loopt.
NACHTUIL, m. (-en), zekere vogel, katuil; (fig.)
predikant dien men voor een domper aanziet; —
nachtvlinder; — (gemeenz.) straathoer; ...UILTJE,
o. (-s), nachtvlinder; ...VERBLIJF, o. plaats
waar de nacht wordt doorgebracht.
NACHTVEILIGHEIDSDIENST, m. door particulieren geregelde dienst tot bewaking van hun
huizen bij nacht.
NACHTVERPLEGING, v. verpleging van zieken
bij nacht.
NACHTVIOOL, v. (...violen), ...VIOLIER, v.
(-en), zekere bloem, die om haar aangenamen geur
zeer gezocht is (hesperis matronalis); ...VLINDER,
m. (-s), vlinder die met of na het vallen van den
avond te voorschijn komt; -- straathoer die 's nachts
er op uitgaat; ...VOGEL, m. (-s), vogel die alleen
's nachts vliegt; (fig.) iem. die van den nacht een
dag maakt; ... VOLK, o. (gew.) personen die in
huis blijven slapen; ...VORST, v. het vriezen bij
nacht; ...VORSTIN, V. de maan; ...VROUWTJE,
o. (-s), eene soort van spook; ...WAAK, ...WAKE,
v. het waken bij nacht; inspanning, studie, overpeinzing in den nacht; — (Zuidn.) elk van de vier
deelen, waarin de Ouden den nacht verdeelden;
...WACHT, v. ( -ei), het wachthouden bij nacht;
de gezamenlijke wachters; — m. (-s), klepperman;
...WACHTER, m. (-s). nachtwaker; ...WAGEN, m.
(-s), wagen die 's nachts rijdt; ...WAKER, m. (-s),
waker die 's nachts dienst doet : hij is nachtwaker
aan eene fabriek; een particuliere nachtwaker; ... WANDELAAR, m., ...WANDELAARSTER, v. (-s),
iem. die 's nachts opstaat en in den slaap als Wakende
rondloopt of eenigen arbeid verricht; ...WANDELEN, o. somnambulisme; ...WERK, o. werk, dat
's nachts verricht wordt; er nachtwerk van maken,
tot laat in den nacht bij elkander blijven, bezig zijn,
studeeren enz.
NACHTWERKEN, (nachtwerkte, heeft genachtwerkt), (gew.) de sekreten ruimen.
NACHTWERKER, m. (-s), (gew.) sekreet-,
rioolruimer; ...WIKKE, v. (plantk.) (gew.) vogel
zeewind; ...WITJE, o.-wike;.WIND,m(n)
(-s). nachtvlinder; ...WORM, m. (-en), zekere
glimworm; ...ZAK, m. (-ken), zak waarin men
het nachtgoed bergt; ...ZIJDE, v. (-n), zijde van
eene planeet die van de zon is afgekeerd; (fig.)
schaduwzijde; ...ZOEN, m. (-en), kus vóór dat
men slapen gaat; ...ZWALUW, v. (-en), Europeesche geitenmelker, zie nachtratel; ...ZWEET, o.
zweet gedurende den nacht, in den slaap.
NACIJFEREN, (cijferde na, heeft nagecijferd),
eene reeds gemaakte berekening nagaan om te zien
of er fouten in zijn.
NACOURANT, ...KRANT, v. (-en), buitengewoon
nummer van een dagblad, bijvoegsel tot eene
courant, nadat deze reeds is uitgegeven.
NADAG, m. (-en), het einde van den dag; het
laatste deel van iemands dagen of leven; op zijne
nadagen zijn, oud worden, (ook) in verval geraken;
(kooph.) respijtdagen.
NADANSEN, (danste na, heeft nagedanst), iem.
in het dansen volgen, een dans nadoen; na, achter
iem. dansen; dansen na afloop van iets anders.
NADAT, voegw. na verloop van (zekeren tijd),
na het verrichten van (zeker werk) : hij verscheen
eerst, nadat hij driemaal was geroepen; nadat hij
deze. woorden had gesproken, ging hij heen.
NADEEL, o. (-en), het kwaad dat voor iem.
uit iets ontstaat en hem achter doet staan bij anderen die er voordeel van hebben, schade, verlies:
iem. nadeel toebrengen; nadeel van iets ondervinden;
-- schande, oneer : ik zal niets ten nadeele van hem
zeggen.

NADEELIG, bn. bw. ( -er, -st), schadelijk, ongunstig : de nadeelige gevolgen van iets ondervinden; dit
is nadeelig voor de gezondheid; een nadeelige vrede;
een nadeelig saldo, een tekort; — dat werkt nadeelig
op de moraliteit. NADEELIGHEID, v. (w. g.).
NADEMAAL, voegw. naardien, aangezien, daar,

ter inleiding van een bijzin die den grond bevat
voor wat in den hoofdzin is gezegd (ouderwetsch
en daardoor deftig) : dit voorstel kwam mij te aan
voor, nademaal ik begreep dat ik op die-lokeijr
wijze mijn twee vurigste wenschen zou kunnen bereiken.
NADENKEN, (dacht na, heeft nagedacht), denken over iets, door denken nader bij de waarheid of
den grond van iets trachten te komen : ik heb er
nog eens goed over nagedacht, maar ik zie er van af;
hoe meer ik er over nadenk, hoe onwaarschijnlijker
het mij voorkomt; — denk eens na, stel je voor,
verbeeld je.
NADENKEND, bn. bw. ( -er, -st), overpeinzend:
nadenkende oogen; nadenkend de hand aan de kin
houdend; behoedzaam, voorzichtig.
NADER, bu. bw dichter bij, minder verwijderd:
wij hebben nu al een uur gedelibereerd en zijn nog
niets nader; — korter : deze weg is nader; — juister,
nauwkeuriger, nieuwer : hebt gij nog geen nadere
berichten ?; — verder, uitvoeriger : ik zal u nader
schrijven.

NADERBIJ, bw. nader : kom wat naderbij; iets
van naderbij beschouwen.
NADEREN, (naderde, is genaderd), dichterbij
komen : de trein nadert; hij voelde zijn einde naderen;
zijn doel naderen; -- hebt ge al genaderd (tot de
tafel des Heeren, de nachtmaalstafel)? — hij nadert
de vijf tig al, is al bijna 50 jaar. NADERING, v. (-en),
het naderen.
NADERHAND, bw. daarna, later : naderhand
zal hij er berouw van hebben.
NADEZEN, bw. hierna : honderd jaar nadezen zal
hij er niet meer wezen (volkslied).
NADIEN, bw sedert dien tijd, van toen af : ik
heb hem nadien nooit meer ontmoet.
NADIR, o. voetpunt : het nadir staat lijnrecht
tegenover het zenith.
NADOEN, (deed na, heeft nagedaan), iets doen
naar het voorbeeld van een ander; dat kunt ge mij
niet nadoen; vaak met de bedoeling om den persoon, wiens handelingen men nadoet, in een bespot
daglicht te stellen : foei, jongen, gij moogt-telijk
geen gebrekkige menschen nadoen. NADOENER,
m. (-s), die nadoet.
NADONDEREN, (donderde na, heeft nagedonderd), nog voortdonderen; (fig.) met eene donderende
stem naroepen : iem. vloeken nadonderen.
NADORSCHEN, (dorschte na, heeft nagedorscht),
nog eens dorschen; later dorschen.
NADORST, m. dorst na een overmatig gebruik
van wijn of sterken drank daags te voren.
NADRAGEN, (droeg na, heeft nagedragen),
achter iem (iets) dragen; — (w. g.) nageven, heschuldigen : men draagt hem na dat hij aan den
drank is. NADRAVEN, (draafde na, heeft en is nage
draf navolgen ; dravende naloopen:-draf),in
er is in zoo'n drukken boel heel wat na te draven;
(fig.) nastreven.
NADRENTELEN, (drentelde na, heeft en is nage
drentelende volgen; drentelende naloo--drentl),
pen : dat zaakje kan hij nog zoo wat nadrentelen;
drentelende achteraankomen.
NADREUNEN, (dreunde na, heeft nagedreund),
nog eenigen tijd aanhouden met dreunen.
NADRIBBELEN, (dribbelde na, heeft en is nage
dribbelende nagaan : dat kan hij op-dribel),a
zijn slofjes nadribbelen.
NADRIJVEN, (dreef na, heeft en is nagedreven),
achteraan, achter iem. drijven; drijvend doen
volgen.
NADROGEN, (droogde na, heeft nagedroogd), opnieuw, nog eens drogen; na iets anders drogen.
NADROSSEN, (droste na, heeft nagedrost), iem.
in het deserteeren volgen, iem. naloopen die zich
verwij dei t.
NADRUIPEN, (droop na, heeft nagedropen),
nog eenigen tijd aanhouden met druipen; iem. in
het ontvluchten volgen.
1. NADRUK, m. het nadrukken : hij beklaagt
zich over den nadruk van zijn werk; (-ken), nagedrukt boek : de Amerikaansche nadruk van dit
werk is veel goedkooper. NADRUKJE, o. (-e).
2. NADRUK, m. klem, accent : hij legt den nadruk
verkeerd; — kracht, vuur : met nadruk betoogde hij
dat het verkeerd was; ik moet daartegen met allen
nadruk opkomen; — aandrang : tem. m.pt nadruk
wzarschuwen.
NADRUKKELIJK, bu. bw . ( -er, -st) met nadruk.
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met klem, krachtig, met aandrang : dat is nadruk
verboden; ik heb hem nadrukkelijk gewaar -kelij
tegen mijn nardrukkelijk verbod in deed hij-schuwd;
het toch .

NADRUKKEN, (drukte na, heeft nagedrukt),
naar een voorbeeld drukken; nog eens drukken;
een boek nog eens drukken zonder vergunning van
dengene, die er recht op heeft.
NADRUKKER, m. (-s), NADRUKSTER, v. ( -e),
die nadrukt.
NADRUKSEL, o. (-s), nagebootste druk.
NADUIDEN, (duidde na, heeft nageduid), (w. g.)
iets wat gedaan of verricht is, verklaren of ophelderen; iem. iets naduiden, iem. iets ten laste leggen,
hem van iets beschuldigen.
NADUIKEN, (dook na, is nagedoken), iem. in
het duiken volgen; — een drenkeling naduiken,
om hem te redden.
NADWEILEN, (dweilde na, heeft nagedweild),
nog eens, overdweilen.
NAËGGEN, (egde na, heeft nageëgd), nog eens
eggen; langer of later eggen.
NAËRFGENAAM, m. en v. (...namen), die als
bloedverwant tot eene erfenis gerechtigd is, als de
rechte erfgenaam ontbreekt; ...ERFGENAMME,
v. ( -n).
NAËTEN, (at na, heeft nagegeten), eten als de
anderen gegeten hebben.
NAËTSEN, (etste na, heeft nageëtst), nog eens
etsen; na anderen etsen; in het etsen volgen.
NAFEEST, o. (-en), tweede feest, nabruiloft.
NAFIETSEN, (fietste na, heeft nagefietst), iem.
op de fiets volgen.
NAFLADDEREN, (fladderde na, is nagefladderd), fladderend volgen.
NAFLUITEN, (floot na, heeft nagefloten), een
deuntje fluitende nabootsen; iem. met fluiten en
gejouw vervolgen : als hij zich op straat vertoont,
wordt hij door de jongens nagefloten; — fluiten na
een ander.
NAFTA, v. zie NAPHTHA.
NAFUIVEN, (fuifde na, heeft nagefuifd), na de
anderen nog blijven fuiven, feestvieren.
NAGAAN, (ging na, heeft en is nagegaan), achter
iem. gaan, hem volgen : ik ben hem tot aan zijn
huis nagegaan; — bespieden, bewaken, toezicht
houden over : iemands gangen nc gaan; ik verzeker
u, dat hij zijn werkvolk goed nagaat; — zorg dragen
voor iets, behartigen : zijne zaken zijn veel te uit
hij kan alles niet behoorlijk nagaan; —-iebrd,
onderzoeken, bepeinzen : als ik alles wel naga; —
zich voorstellen : nu kunt gij nagaan, hoe vreemd
ik opkeek; — ( scherts.) jawel, dat kunt ge nagaan!,
dat kun je begrijpen !; — onderzoeken, nazien:
we zullen eerst de rekening der uitgaven maar eens
nagaan; — ( gew.) hem gaat na, dat..., men vertelt van hem, dat...; — (gew.) dit gaat mij nog

na, het staat mij nog levendig voor den geest; —
te langzaam gaan (van een uurwerk).
NAGALM, m. weerklank : de nagalm eener klok.
NAGALMEN, (galmde na, heeft nagegalmd),
weerklinken; galmend nazingen of naspreken;
navertellen wat door een ander verteld is. NAGALMING, v. (-en), weerklank.
NAGANG, m. op den nagang komen, juist komen
als er iets gebeurt, iem. of iets betrappen.
NAGAPEN, (gaapte na, heeft nagegaapt), iem.
met open mond nastaren.
NAGEBOORTE, v. ( -n), (verlock.) een rond, dik,
sponsachtig lichaam, dat uit vliezen, bloedvaten
en een celachtig weefsel bestaat, met de vrucht in
de baarmoeder ontstaat, daarmee door middel
van de navelstreng verbonden is en na de geboorte
naar buiten komt.
NAGEBOREN, bn. na den dood des vaders
geboren : een nageboren zoon.
NAQEBUUR, m. (...buren), (m . g.) buurman,
nabuur.
NAGEDACHTE, v. ( -n), het nadenken, overweging; iets zonder nagedachte doen, zeggen, zonder
op de gevolgen te letten.
NAGEDACHTENIS, v. herinnering aan een afgestorvene : iemands nagedachtenis in eere houden;
ter nagedachtenisse aan mijn vader.

1. NAGEL, m. (-s, -en), hoornachtige verharding
van de opperhuid op de bovenzijde der laatste
vingerleden van voet en hand (ook aan de pooten
van sommige dieren) : zijne natels knippen; lange,
korte nagels; met de nagels krabben; de nagel groeide
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in hel vleesch; de kat kan hare nagels intrekken; —
op zijne nagels bijten, ten teeken van ongeduld,.
(ook) van diep nadenken; — (spr.) iemands nagels
korten, hem in zijne macht bedwingen; — zijne
nagels scherpen, zich schrap zetten; — zij heeft.
klauwen en nagels, is een recht boos wijf; — (plat>
daar zul e met je nagels afblijven, met je -vingers; —
(plat) hij heeft geen nagel om z-?n kont (of gat) te
krabben, hij bezit totaal niets; — voorste gedeelte

van den bek eener gans.
2. NAGEL, m. (-s), kleine dunne spijker : draadnagel; ik zal er maar een paar nagels inslaan; —
hoefnagel: het paard heeft een nagel verloren; —
(Zuidn.) nagels met koppen slaan, doorslaande
bewijzen geven ; den nagel op den kop treffen,
iets juist treffen; — houten pin; (scheepsb.) ronde,.
langwerpige houten cilinder waarmede de buiten
vastgemaakt worden ; — (spr.) dat-huidsplanke
is een nagel aan mijne doodkist, dat verdriet zal
mijn dood verhaasten ; (ook) iemand die veel verdriet veroorzaakt; -kruidnagel, zekere specerij; — (gew.) sering; --(plantk.) het onderste, steelachtig versmalde deel
van vele bloemebladen. NAGELTJE, o. (-s).
NAGELAAR,, m. (-s), iem. die nagelt bij het
knikkeren; iem. die niet eerlijk knikkert; valschaard.
NAGELBAK, m. (-ken), spijkerbak ; ...BAND,.
m. (Zuidn.) navelband ; ...BANK, v. (-en), (zeew.)
zekere smalle plank, van bouten voorzien, welketot steunpunt dient van kleine verrichtingen ;.
...BED, o. (-den), plaats door den nagel bedekt ;
...BIJTER, m. (-s), iem. die op zijn nagels bijt;
...BLOEM, V. (- en), een plantengeslacht, gewoonlijk anjelier geheeten ; (ook) de bolderik
of korenroos, de sering en de muurbloem ;
...BOOM, m. (-en), kruidnagelvoom; ...BOOR, v.
(...boren), zeker timmermansgereedschap tot het
boren van nagelgaten; ...BORSTEL, m. (-s), borstel
om de nagels der vingers te reinigen; ...BREED,
o. zooveel als een nagel breed is : ik heb hem geen
nagelbreed in den weg gelegd, totaal niets; ... BUIK,
m. (Ztxidn.) navel ; ...DRAAIBANK, v. (-en),
bank, waarop nagels vervaardigd worden;
...DRAAIER, m. (-s), (scheepsb.).
NAGELEN, (nagelde, heeft genageld), spijkeren,
met pinnen vastslaan; (fig.) hij zat als op zijn stoel
genageld, van iem. die een geheelen tijd vast op
zijn stoel blijft zitten ; hij stond als aan den grond
genageld, kon (van schrik enz.) niet van zijn plaats;
— zekere wijze van knikkeren, waarbij de knikker
met den nagel van den duim wordt voortgeschoten.
NAGELFABRIEK, v. (-en), spijkerfabriek.
NAGELFLUHE, v. rotssoort in Zwitserland uit
grove conglomeraten bestaande, waar enkele afgeronde gedeelten als nagelkoppen boven uitsteken,
nagelsteen.
NAGELGAT, o. (-en), gat om een nagel in te
slaan; ... GRUIS, o. gestampte kruidnagelen;
...HARMONICA, v. (-'s), nagelklavier; ...HOEK,
m. (-en), de nagelhoeken van den grooten teen groeien
vaak in; ...HOEVIGEN, m. mv. eene soort van
veelhoevige zoogdieren die platte nagelvormige
hoeven hebben; ...HOUT, o. hout van den kruid nagelboom; — gerookt lendestuk van een rund;
...IJZER, o. (-s), een werktuig tot uitdrijving,
tot rondzetting der nagelkoppen; (ook) doorslag,
drevel om de nagelkoppen in het hout te drijven;
...KAAS, v. kaas met (kruid)nagelen gekruid;
...KEEP, v. (...kepen), boogvormige inkeping in
een mes, om het te openen; ...KLAVIER, o. (-s),
zeker klavierinstrument met ijzeren pennen, staafjes of spijkers, dat door middel van een ringvormigen strijkstok bespeeld wordt ; ...KOOTJE, o.
( -e), eindkootje der vingers en teenen.
NAGELKRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht,
tot de familie der roosachtigen behoorende, waarvan
in Nederland twee soorten in 't wild worden aangetroffen : het gem.eene nagelkruid en het knikkende
nagelkruid (geum urbanum en g. rivale); — ( ook)
penningkruid, rondbladige wederik, egelkruid;
groot nagelkruid, langharig havikskruid, muizenoor.
NAGELMAAG, m. en v. (...magen), (w. g.) bloed
-verwantid7
graad.
NAGELMACHINE, v. ( -e), machine om kisten te
nagelen of te spijkeren.
NAGELMAL, m. ( -len), ijzeren plaat met gaten
waarin de nagels worden gestoken om er met de
nagelstamp koppen aan te slaan.

NAGELMELK.

NAGELMELK, V. met kruidnagelen gekookte
melk.
NAGELMESJE, o. (-s), mesje om de nagels van
vingers en teenen af te snijden; ...NEEP, v. (...nepen), (w. g.) het knijpen met de nagels; ...NIEUW,
bn. splinternieuw, geheel nieuw; ...OLIE, v. kruid nagelolie.
NAGELPLOOI, v. (-en), huidverdubbeling waarin
de nagel ingevat is; ...PLUG, v. ( -gen), (scheepsb.)
plug waarmee een houten scheepsnagel aan het
achtereinde wordt voorzien.
NAGELPROEF, v. (...proeven); (w. g.) (spr.)
een nagelproef doen, zijn glas zoodanig ledigen,
dat er niet meer in overblijft, dan om op den
nagel een druppeltje te laten vallen, dat zich als
een robijn of parel voordoet : een glas op de nagel proef leegdrinken.

NAGELPROP, v. (-pen), (zeew.) eene prop om
de spijkergaten aan de buitenhuid van een schip
dicht te maken.
NAGELRIEM, m. (-en), uiteinde van de nagelplooi dat weleens met den nagel meetrekt, en
oorzaak van dwangnagels zijn kan : den nagelriem
losmaken

en opschuiven.

NAGELRUN, v. (gew. ), .. .SCH S, v. (gew.)
fijt : zeker ongemak aan de vingers; ... SCHAAR,
V. (...scharen), ...SCHAARTJE, o. (-s), kleine
schaar om de nagels te knippen; ...SCHELP, v.
(-en), volksnaam van sommige schelpen;
...SCHRAPSEL, o. wat van de nagels geschrapt
wordt : geen na ;; elschrapsel waard zijn, totaal
niets; ...SCHUIER, m. (-s), nagelborstel; ...SMID,
m. (...smeden), spijkermaker; ...STOF, v. zelf
-standighe,
waaruit de nagel groeit.
NAGELTANG, v. (-en). ...TREKKER, m. (-s),
werktuig om nagelst uit het hout enz. te trekken.
NAGELVAST, bn. vastgehecht met spijkers;
aard-

en nagelvast.

NAGELVIJL, v. (-en), dienende om de randen
der nagels glad te vijlen; ...VLEK, v. (-ken), witte
vlek op de nagels; ...VLIES, o. (. . .vliezen), een
vlies in den binnenhoek van 't oog, dat zich daar
soms over het doorschijnend hoorrvlies uitbreidt;
...VORMIG, bn. den vorm van een nagel hebbende
(van planten enz.); ...VRIEND, m. (-en), nagelm g; ... WATER, o. nagel(kruid)drank; ... WO RTEL. m. (-s), punt van aanvang of oorsprong van
den nagel in het vleesch; — v. (apoth.) de wortel
van het gemeeïie nagelkruid.
NAGEMAAKT, bn. nagebootst, kunstmatig;
valsch : bedrieglijk nagemaakt; nagemaakte bloemen.
NAGENOEG, bw. bijna, ongeveer : het scheelt na-

genoeg de helft; het boek is nagenoeg nieuw.
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NAGEPEINS, o. het overdenken; ...GERECHT,
o. (-en), dessert; ... GESCHAL, o. weerklank;
...GESLACHT, o. (-en), nakomelingen, menschengeslacht in de volgende jaren of eeuwen.
NAGEVEN, (gaf na, heeft nagegeven), later, naderhand geven; men gaf Kloris en Roosje na, als
naspel; -- van iem. vertellen, hem betichten, beschuldigen : men geeft hem na dat hij gierig is.
NAGEVOELEN, (gevoelde na, heeft nagevoeld),
iets gevoelen na iem. anders, inz. het gevoelen
van datgene wat door iem. anders was gevoeld en
uitgedrukt.
NAGEWAS, o. tweede gewas, tweede oogst;
...GEZANG, o. (-en), gezang, waarmede de godsdienstoefening eindigt.
NAGIEREN, (gierde na, heeft nagegierd), wankelende, draaiende (iem.) volgen; iem. naschreeuwen.
NAGIETEN, (goot na, heeft nagegoten), gietende
namaken : een beeld nagieten; — na anderen gieten.
NAGIETING, v. het nagieten. NAGIETSEL, o.
(-s), het nagegotene.
NAGILLEN, (gilde na, heeft nagegild), iem.
gillend iets achternaroepen.
NAGISTEN, (gistte na, heeft nagegist), nog een
tijd lang gisten. NAGISTING, v. bij wijn- en
bierbereiding : de gisting van den jongen wijn
of het jonge bier na afloop van het hoofdgistingsproces, wanneer de wijn of het bier reeds in de
ligvaten is overgebracht.
NAGLANS, m. glans die nog nablijft, nadat het
lichtende voorwerp zelf, onzichtbaar is geworden;
(ook fig.) de naglans dier roemruchte tijden.
NAGLIJDEN, (gleed na, is nagegleden), achter
iem. glijden; glijdende iem. volgen.
NAGLUREN, (gluurde na, heeft nagegluurd),
iem. met de oogen bespieden, glurende nakijken.

NAGONZEN, (gonsde na, heeft nagegonsd), gonzend achtervolgen.
NAGOOIEN, (gooide na, heeft nagegooid), achter
iem. aan gooien; gooien na anderen; nog eens.
gooien.
NAGRAS, o. etgroen : gras, dat na de eerste afmaaiing groeit; (fig.) op het nagras komen, iets van
de overgeschoten brokken krijgen. NAGRASHOOI,.
o. hooi dat van het nagras gewonnen wordt, hooi
van de tweede snee.
NAGRAUWEN, (grauwde na, heeft nagegrauwd),.
achter iem. grauwen; het grauwen navolgen.
NAGRAVEEREN, (graveerde na, heeft nagegraveerd), graveerend nabootsen; — na anderen gra-.
veeren.
NAGRAVEN, (groef na, heeft nagegraven), gra-vend volgen; na anderen graven.
NAHAKEN, (haakte na, heeft nagehaakt), naar
een voorbeeld haken.
NAHEKELEN, (hekelde na, heeft nagehekeld),.
(vlas of hennep) voor de tweede maal zuiveren.
NAHERFST, m. het late najaar, begin van den
winter.
NAHIJGEN, (hijgde na, heeft nagehijgd), (fig.)
najagen..
NAHINKEN, (hinkte na, heeft en is nagehinkt),
hinkende volgen, achteraan komen.
NAHIPPELEN, (hippelde na, heeft en is nagehip-peld), hippelende navolgen; eenigen tijd na een
ander hippelen.
NAHOLLEN, (holde na, heeft en is nagehold),.
hollende naloopen.
NAHOOI, o. nagrashooi.
NAHOUDEN, (hield na, heeft nagehouden), iem.
langer houden dan anderen, laten schoolblijven;
iem. iets nahouden, verwijten, nageven, van hem_
vertellen.
NAHUNKEREN, (hunkerde na, heeft nagehun-kerd), begeerige blikken werpen op iets dat zich
verwijdert of verwijderd wordt.
NAHUPPELEN, (huppelde na, heeft en is nage
huppelende navolgen.
-hupeld),
NMEF, bn. bw. (naïever, -st), natuurlijk, ongekunsteld, eenvoudig : naïeve manieren; -- onnoozel,.
getuigende van beperkt begrip : eene naïeve opmer-

king; die veronderstelling is toch al te naïef.

NAIJLEN, (ijlde na, is nageijld), haastig achter ,
iem. loopen; iem. snel naloopen.
NAIJVER, m. wedijver, groote inspanning om
een ander voorbij te streven : „n edelen naijver
ontgloeid; — afgunst, jaloezie : uw voorspoed maakte -

zijn naijver gaande.

NAIJVERIG, bn. ( -er, -st), jaloersch; vol afgunst : naijverig zijn op iemands geluk.
NAIVETEIT, v. natuurlijke openhartigheid, onschuld, eenvoud : heilige naiveteit; onnoozelheid; —
(mv. -en) eenvoudige, onnoozele dingen : hij zegt

van die naïveteiten, dat je wel om hem lachen moet.

NAJAAGSTER, v. (-s), zij die najaagt.
NAJAAR, o. (...jaren), herfst, nazomer : we-

kunnen nu nog een mooi najaar krijgen.

NAJAARSBLAD, o. (-en, -eren), blad eener plant
in het najaar, gelend, verdorrend blad; ...BLOEM„
v. (-en), bloem die in het najaar bloeit; ...BUI, v.
(-en), de gure najaarsbuien kwamen dit jaar vroeg;
...DAG, m. (-en); ...DRADEN, m. mv. herfstdraden; ...KLEURING, v. verandering van de
kleur der bladeren (van groen in geel of roodachtig);
...KOORTS, v. (-en), koorts die in het najaar
komt; ...LOOVER, o. najaarsbladeren; ...MIS,
v. ( -sen), jaarmarkt die in den herfst wordt gehouden; ...OPRUIMING, V. (- en), in een winkel, oprui
goederen in het najaar; ...REGEN, m.-mingva
(-s), regen die in het najaar valt; ...SCHOON
kleine schoonmaak in het najaar;-MAK,v.
... STORM, m. (-en), zooals die in het najaar kunnen woeden; ...TINT, v. (-en), najaarskleuren;
...VEILING, v. (-en), openbare verkooping, die ,
in het najaar gehouden wordt (inz. bij de Nederl.
Handelmaatschappij) ; ...VERGADERING, v.
(-en), vergadering, die in het najaar gehouden.
wordt (inz. der Provinciale Staten); ...WEDER,,
...WEER, o. herfstweer, inz. ruw, nat weder:
't is nu echt najaarsweer; ...ZIEKTE, v. (-n),.
ziekte die zich in den herfst vertoont; ...ZON, v..
herfstzon.
NAJADE, v. (-n), (myth.) eene soort van nimf,,
die de beschermgodin en de bewoonster der bronnen en kleine rivieren was.
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NAJADEN, v. mv. (plantk.) eene familie van
.zo etwaterplanten; - (nat. Kist.) waterslangetj es ;
veene soort van schelpdieren, die in zoetwater hun
verblijf houden.
NAJAGEN, (jaagde, joeg na, heeft nagejaagd),
vervolgen (op de jacht) : een hert najagen; vervolgen (iem.), achternazetten, naloopen : de
;ruiterij jaagde den vijand na; - ( fig.) streven naar,
trachten te bekomen : een baantje najagen; begeeren, verlangen : jaagt de liefde na; het plezier, het
genot najagen. NAJAGING, v. (-en), het najagen.
NAJAGER, m. (-s), die najaagt.
NAJANKEN, (jankte na, heeft nagejankt), jankende naloopen; het gejank nabootsen.
NAJAS, v. een plantengeslacht, tot de familie
, der najaden behoorende, waarvan twee soorten in
Nederland voorkomen : de kleine en de groote najas.
NAJOELEN, (joelde na, heeft nagejoeld), iem.
joelende navolgen.
NAJOUWEN, (jouwde na, heeft nagejouwd), jou
-wendalop.
NAJUICHEN, (juichte na, heeft nagèjuicht), juichende navolgen; blijven juichen.
NAKAKELEN, (kakelde na, heeft nagekakeld),
het gekakel nabootsen; kakelend volgen; blijven
kakelen.
NAKALLEN, (kalde na, heeft nagekald), (gew.)
napraten.
NAKEFFEN, (kefte na, heeft nagekeft), keffende
volgen : die hond keft iedereen na; het gekef (van
een hond) nabootsen.
NAKEN, (naakte, is genaakt), naderen, naderbij,
nabij komen : het jaar der vrijlating naakt; naak
mij niet; het nakende onweder; - (w. g.) de nakende
,dood; het nakend gevaar. NAKING, v. het naken.

NAKEND, (gew.) NAKENDIG, bn. (volkstaal)
naakt : nakend loopen.
NAKERMIS, v. ( -sen), tweede of vervolgkermis;
dagen aan de kermis toegevoegd : de nakermis was
vroeger drukker dan de eigenlijke kermis tegenwoordig.

NAKIJKEN, (keek na, heeft nagekeken), kijken
naar iem. of iets, die of dat heengaat : zoo lang zij
kon, keek zij den vertrekkende na; kijk den jongen
.eens even na, of hij geen verkeerde straat neemt; de menschen op straat zullen je nakijken, zoo gek
doe je, ben je gekleed, enz.; - hij mocht nakijken,

hij kreeg er niets van; - nazien, overzien, herzien,
onderzoeken : als gij uw opstel afhebt, moet gij het
nog eens goed nakijken; ik meen het zeker te weten,
maar zal het thuis nog eens op mijn gemak nakijken.

NAKIJKING, v. het nakijken, herziening, onderzoeking.
.
NAKIND, o. (-ers, -eren), kind, niet uit het eerste
huwelijk; (ook) kind, na 's vaders dood geboren.
NAKLADDEN, (kladde na, heeft nageklad),
slecht naschrijven.
NAKLANK, m. weerklank, aanhoudend geluid:
de naklank eener klok; - herinnering aan hetgeen
vroeger gesproken, geprezen, gelaakt is; - letterkundige navolging.
1. NAKLAPPEN, (klapte na, heeft nageklapt),
zonder nadenken vertellen wat men vernomen heeft.
2. NAKLAPPEN, (klapte na, heeft nageklapt),
met eene zweep achter iem. klappen.
NAKLAUTEREN, (klauterde na, is nageklauterd), klauterend volgen.
NAKLIMMEN, (klom na, is nageklommen),
klimmend volgen:
NAKLINKEN, (klonk na, heeft nageklonken),
klinkende volgen, achter iem. aanklinken : toen hij
vertrok, klonk hem een spottend gelach na; blijven
klinken.
•
NAKLOSSEN, (kloste na, is nageklost), klossende
achter iem. loopen.
NAKLUCHT, v. (-en), grappig stukje, dat na
een groot tooneelstuk opgevoerd wordt. NAKLUCHTJE, o. (-s).
NAKLUIVEN, (kloof na, heeft nagekloven),
kluiven aan iets waaraan reeds gekloven is.
NAKNAGING, v. (-en), (fig.) naberouw.
NAKOETEREN, (koeterde na, heeft nagekoeterd),
kromtongen; het gebrekkig spreken van iem. nabootsen.
NAKOKEN, (kookte na, heeft nagekookt), herkoken, nog eens koken; later koken.
NAKOMELING, m. en v. (-en), afstammeling;
de nakomelingen, het nageslacht. NAKOMELINGE,
V. ( - n).
NAKOMELINGSCHAP, v. het nageslacht, de

NALIEGEN.

komende geslachten : ik verlaat mij op het oordeel
der nakomelingschap; zijne nakomelingschap, zijne
nakomelingen.
NAKOMEN, (kwam na, is nagekomen), (w. g.) na
iem. komen, op iem. volgen; later komen dan
anderen : ik heb het nog zoo druk; mag ik wat nakomen ?; - achter zijn bij anderen : in het Fransch
komt deze leerling nogal wat na; - naleven, in acht
nemen : een verbod, een bevel nakomen; eene belofte,
zijne plichten nakomen. NAKOMING, v. het nakomen; het naleven.
NAKOMERTJE, o. (-s), jongste kind dat nogal
veel in jaren verschilt met het voorlaatste, gewoon
-lijkmnder
flink naar lichaam en geest.
NAKOOP, m. (w. g.) latere koop.
NAKRAAIEN, (kraaide na, heeft nagekraaid),
naschreeuwen; het gekraai (van een haan) nabootsen.
NAKRAAM, v. gevolgen der verlossing (bij eene
kraamvrouw).
NAKRABBELEN, (krabbelde na, heeft nage
krabbelende naschrijven.
-krabeld),
NAKRANT, v. (-en). Zie NACOURANT.
NAKRASSEN, nagraveeren, de gravure ophalen.
NAKRIJSCHEN, (kreesch, krijschte na, heeft
nagekreschen, nagekrijscht), naschreeuwen.
NAKROOST, o. nageslacht, nakomelingschap.
NAKRUIEN, (krooi, kruide na, heeft nagekrooien,
nagekruid), achter iem. (iets) op een kruiwagen
vervoeren; (van eene kruiende rivier) nog eenigen
tijd kruien.
NAKRUIPEN, (kroop na, heeft en is nagekropen), kruipende volgen; kruipen na een ander.
NAKUIEREN, (kuierde na, heeft en is nage
-kuierd),nawl.
NAKWEELEN, (kweelde ná, heeft nagekweeld),
het gekweel van een vogel nabootsen.
NALACHEN, (lachte na, heeft nagelachen), met
spottend gelach iem. laten gaan; lachende iem.
nabootsen; iem. achter zijn rug uitlachen.
NALATEN, (liet na, heeft nagelaten), achterlaten (bij overlijden) : hij heeft twee zoons nagelaten;
hij liet een groot fortuin na; - ( fig.) overleveren,
doen overgaan van het eene geslacht op het andere:
dat was zijn grootste geluk : het bewustzijn dat hij
zijnen kinderen een ongerepten naam naliet; aflaten, niet doen, laten : die onhebbelijkheid moet
gij nalaten; - niet nakomen, verzuimen, veronachtzamen : gij moet het eene doen en het andere niet
nalaten; het gebod Gods nalaten; - ik kan niet
nalaten, ik kan mij niet onthouden...; hij liet niet
na mij te plagen, hield niet op. NALATING, v. het

nalaten, niet -nakoming, niet -vervulling.
NALATENSCHAP, v. (-pen), erfenis, boedel,
erfgoed : hij meent recht te hebben op die nalaten
-schap.

NALATIG, bn. bw. ( -er, -st), te kort schietende
in, niet doende : nalatig zijn in het betalen van huishuur; nalatig zijn in het vervullen zijner plichten; -

onachtzaam. verzuimachtig, vergeetachtig : hij
is zeer nalatig in zijne zaken. NALATIGHEID, v.
onachtzaamheid, verzuim, achteloosheid.
NALEEFSTER, v. (-s), die naleeft.
NALEEN, o. (-en), achterleen.
NALEKKEN, (lekte na, heeft nagelekt), nog
eenigen tijd aanhouden met lekken.
NALENTE, v. (w g.) einde van het voorjaar.
NAZETTEN, (lette na, heeft nagelet) ; (Zuidn.)
nazien, naspieden, naloeren.
NALEVEN, (leefde na, heeft nageleefd), in acht
nemen, opvolgen, nakomen : een gebod naleven; dit
voorschrift wordt niet altijd nageleefd;. - (w. g.)

overleven. NALEVING, v. het naleven.
NALEVER, m. (-s), overlevende; waarnemer (der
wetten enz.).
NALEZEN, (las na, heeft nagelezen), overlezen,
nog eens lezen : ik zal de plaats in het boek nog eens
nalezen; - lezen, lezende nagaan : ik heb er heel
wat boeken over nagelezen; - nog eens doorzoeken
(korenvelden, enz.); - in het lezen volgen; na anderen lezen. NALEZING, v. (- en), het nalezen;
het zoeken van korenaren enz.
NALEZER, m., NALEESSTER, v. (-s), die (de
korenvelden enz.) naleest.
NALICHTEN, (lichtte na, heeft nagelicht), lichten nadat een voorwerp niet meer aan het zonlicht
is blootgesteld.
NALIEGEN, (loog na, heeft nagelogen), iemands
logens herhalen; kwaadspreken.
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NALIKKEN, (likte na, heeft nagelikt), nog eens
likken.
NALOEIEN, (loeide na, heeft nageloeid), blijven
loeien; het geloei (eener koe) nadoen; iem. loeiende,
luid schreeuwende volgen.
NALOEREN, (loerde na, heeft nageloerd), scherp
nakijken.
NALOEVEN, (loefde na, is nageloefd), (zeew.)
zachtjes navaren.
NALOOP, m. toeloop (van menschen); omslag;
geloop, moeite : zulke groote zaken vereischen veel
naloop; -- het laatste product waarin nog alcohol
aanwezig is; (suikerf.) laatste, zuiverste en fijnste
stroop die uit de suiker loopt.
NALOOPEN, (liep na, heeft en is nageloopen),
achter iem. loopen, iem. of iets volgen : de meisjes
naloopen; die hond loopt zijn meester overal na; —
(fig.) het geluk liep hem altijd na, hij was altijd
gelukkig ; -- iemands steun, hulp, bescherming
zoeken ; een dominee naloopen, altijd bij hem ter
kerk gaan ; - nagaan, toezicht houden op, behartigen : hij heeft het veel te druk, hij kan alles
niet naloopen; aan zoo'n' zaak is heel wat na te
loopera, daar is heel wat zorg en moeite aan verbonden; — te langzaam loopen (van een uurwerk);
— stremmen, dik worden. NALOOPING, v. het
naloopen.
NALOOPER, m. (-s), NALOOPSTER, v. (-s),
die naloopt.
NALOOPERTJE, o.; naloopertje spelen, krijgertje
spelen.
NALOOT, v. (...loten), ...LOT, o. (-en), nascheut.
NALUIDEN, ...LUIEN, (luidde, luide na, heeft
nageluid), blijven luiden; later luiden.
NAMAAG, m. en v. (...magen), (w. g.) naaste
bloedverwant; —SCHAP, v. de namagen; --z o.
de vermaagschapping.
NAMAAIEN, (maaide na, heeft nagemaaid), later
maaien; nog eens maaien. NAMAAIING, v. (-en),
het namaaien.
NAMAAISEL, o. (-s), wat na- of later gemaaid
is, nagras.
NAMAAK, v., NAMAAKSEL, o. (-s), iets wat
nagemaakt of nagebootst is; navolging : dit is
niet echt, maar namaak.
NAMAALS, bw hierna, later : (bijb.) indien deze
vijgeboom dan geen vruchten zal voortbrengen, zoo
zult gij kern namaals uithouwen; het namaals, het
betere leven.
NAMAAND, v. de laatste dagen der maand.
NAMAKEN, (maakte na, heeft nagemaakt),
iets maken naar een ander als model: een doosje
namaken; bedrieglijk nabootsen : hij heeft mijne
handteekening nagemaakt. NAMAKING, v. (-en),
het namaken.
NAMAKER, m. (-s), NAMAAKSTER, v. (-s),
die namaakt.
1. NAMALEN, (maalde na, heeft nagemaald),
naschilderen, een schilderstuk kopieeren.
2. NAMALEN, (maalde na, heeft nagemalen),
nog eens -, overmalen (in een molen); later malen.
NAMANEN, (maande na, heeft nagemaand),
eene schuld invorderen die reeds betaald is. NAMANING, v. het namanen.
NAMARKT, v. tijd tegen den afloop van de
markt ; dag die op den eigenlijken marktdag
volgt.
NAMAUWEN, (mauwde na, heet nagemauwd),
het gemauw (eener kat) nadoen. NAMAUWING,
v. het namauwen.
NAMAZ, o. naam, welken de Mohammedanen
geven aan de vijf gebeden, tot vc elke ieder Muzelman dagelij s verplicht is.
NAMELIJ , bw. te weten : er zijn in ons land
vier universiteiten, namelijk : te Leiden enz.; — vw.
bw. want : er loopen namelijk vreemde geruchten;
het is gevaarlijk dat te beweren; gij moet namelijk
weten, dat...

NAMELKEN, (molk na, heeft nagemolken), nog
eens, later melken.
NAMELOOS, bn. onnoemelijk, niet uit te spreken : eene namelooze ellende. NAMELOOSHEID, v.
NAMEN, (naamde, heeft genaamd), (veroud.)
noemen, benoemen, nog over in genaamd.
NAMENS, bw. in den naam van, uit naam van:
ik moet u ook namens mijne familie bedanken.
NATIETEN, (mat na, heeft nagemeten), door
meten onderzoeken of eene voorafgaande meting
juist is : als gij den koopman niet verírouwt, moet
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gij het goed maar eens nameten. NAMETING, v.

(-en), het overmeten.
NAMIDDAG, m. (-en), tijd tusschen den middag en zonsondergang : in den namiddag; om drie uur
's namiddags. NAMIDDAGJE, o. (-s).
NAMIDDAGBEURT, v. (-en), beurt om des
middags te preeken; ... DIENST, m. (-en);
...PREEK, v. (-en), ...SLAAP, m., ...SLAAPJE,
o. (-s); ...WACHT, v. (-en), (zeew.) wacht aan
boord van 's middags tot 4 uren 's avonds.
NAMIS, v. ( -sen), herfst-jaarmarkt; (R.-K.)
tweede, herhaalde mis : de beide stille missen die
op eersten Kerstdag dadelijk na de plechtige Kerst
volgen.
-mis
NANACHT, m. (-en), het laatste gedeelte van den
nacht; begin der schemering : in den nanacht is de
zieke zeer onrustig geweest.

NANAS, gemeenz. voor : ananas.
NANDOE, m. (-s), Zuidamerikaansche struisvogel
(rhea americana); het mannetje is ongeveer 1,5 M.
lang en heeft 2,5 M. vlucht.
NANEEF, m. (...neven), achterneef; nakomeling,
de naneven, de nakomelingschap, de volgende geslachten.
NANEURIËN, (neuriede na, heeft nageneuried),
iem. of iets al neuriënde nadoen.
NANEUZEN, (neusde na, heeft nageneusd),
onderzoeken, nasporen, nauwkeurig opnemen : hij
komt den boel hier weer naneuzen.
NANGKA, v. (Ind.) verfrisschende vrucht zoo
groot als een meloen, zuurzak; een afkooksel der
bladeren wordt bij ontsteking van het mondslijm vlies aangewend (anona muricata).
NANICHT, v. (-en), achternicht.
NANKINET, -TE, o. fijne, op nanking gelijkende
katoenen stof van verschillende kleuren.
NANKING, o. zekere Chineesche katoenen stof
van vale of rossig gele kleur, alzoo genoemd naar
de gelijknamige stad in China.
NANNA, v. (Noorsch myth.) vrouw van Balder.
NANOEMEN, (noemde na, heeft nagenoemd),
later noemen : veiling van de na te noemen goederen;
de nagenoemde (hieronder genoemde) getuigen.
NANOEN, m. (Zuidn.) namiddag.
NANUT, o. de gezellige bijeenkomst na eene
nutsvergadering.
NAOOGEN, (oogde na, heeft nageoogd), volgen
met de oogen, nastaren : het schip voer af; zij oogde
't na... het zonlicht ging met hem. NAOOGING, v.
het naoogen.
NAOOGST, m. tweede, latere oogst; (fig.) letterkundige naoogst.
NAOOGSTEN, (oogstte na, heeft nageoogst),

later oogsten. NAOOGSTING, v. (-en), het naoog sten.
NAP, m. (-pen), ronde, uitgeholde houten bak:
uit een nap drinken; bedelnap; geuzennap; — (gew.)
kleine boot door de hoekers bij de uitoefening der
beugvisscherij meegenomen. NAPJE, o. (-s), kleine
nap; (plantk.) komvormige vergroeiing der schut
waarin het vruchtbeginsel besloten is,-bladjes
inz. bij de napjesdragenden, inz. de eiken.
NAPEINZEN, (peinsde na, heeft nagepeinsd),
peinzende nadenken. NAPEINZING, v. het napeinzen.
NAPELSCH, bn. van, uit, als in Napels : eene
Napelsche schoone; Napelsch geel, gele verfstof,
uit antimoonzuur loodoxyde bestaande; Napelsch
groen, eene groene verfstof, ontstaan uit eene vermenging van chromaatgeel met Berlijnsch-blauw.
NAPERSEN, (perste na, heeft nageperst), nog
eens persen. NAPERSING, v. (-en), het napersen.
NAPEUREN, (peurde na, heeft en is nagepeurd),
(gemeenz.) naloopen.
NAPHTHA, v. dun vloeibare, licht ontbrandbare
aardolie, nu eens helder als water, dan weder
donkerbruin of zelfs zwart; inz. de vluchtige stoffen die men verkrijgt bij distillatie van ruwe petroleum en koolteer.
NAPHTHALINE, v. eene kleurlooze, in groote
brosse bladen kristalliseerende koolwaterstof met
eigenaardigen reuk, die uit steenkolenteer wordt
verkregen; uit naphthaline bereidt men tegenwoordig fraaie kleurstoffen.
NAPHTHALINEPAPIER, o. papier gedrenkt
met een mengsel van carbolzuur, ceresine en
naphthaline; het dient tot verdelging van insecten;
ook mottenpapier geheeten.
NAPHTHAZARINE, v. alizarinezwart.
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NAPIEPEN, (piepte na, heeft nagepiept), het
piepen nabootsen; achter iem. piepen; eenigen tijd
na een ander piepen.
NAPJESDRAGENDEN, v. mv. (plantk.) eene
plantenfamilie wier vruchten door een napje omgeven zijn en waartoe, groote, statige boomen en
veelvuldig vertakte heesters behooren o. a. de
,eik, de hazelnoot en de haagbeuk (c'upuliferen).
NAPLAKKEN, (plakte na, heeft nageplakt), blijven plakken, blijven zitten na afloop eener bijeenkomst : wij hebben nog wel een uur nageplakt; (gemeenz.) naschrijven, spieken. NAPLAKKER,
m. (-s).
NAPLEISTEREN, (pleisterde na, heeft nagepleisterd), nog eens pleisteren; het pleisterwerk bijwerken.
NAPLEITEN, (pleitte na, heeft nagepleit), zijn
gedrag in eenig geschil nog blijven verdedigen,
nadat dit geschil reeds op de eene of andere wijze
beslecht is.
NAPLOEGEN, (ploegde na, heeft nageploegd),
nog eens, later ploegen.
NAPLUIZEN, (ploos na, heeft nageplozen), nauwkeurig onderzoeken : hij is juist -de man om zulke
dingen na te pluizen. NAPLUIZING, v. (-en), het
napluizen.
NAPLUIZER, m. (-s), NAPLUISSTER, v. (-s),
die napluist.
NAPLUK, m. het naplukken; wat nageplukt is.
NAPLUKKEN, (plukte na, heeft nageplukt),
plukken wat nog over is; plukken na een ander.
NAPOK, v. (-ken), pok, die bij een lijder aan de
kinderziekte na de andere pokken uitbreekt.
NAPOLEON, m. (-s), Fransche gouden munt
(= 20 francs) ; code Napoleon, wetboek (door)
Napoleon (uitgevaardigd); — soort van rijtuig.
NAPOLEONIDEN, m. mv. nakomelingen, ver
-wantevNpolBarte.
NAPOLEONNEN, eene soort van kaartspel
spelen.
NAPOLEONSGESTERNTE, o. naam van drie
sterren in het sterrenbeeld Orion; (ook) geluksster,
waaraan, naar men zegt, Napoleon geloofde.
NAPOLEONTISCH, bn. van, als Napoleon:
,de Napoleontische heerschappij.
NAPOLITAAN, m. (...tanen), bewoner van
Napels.
NAPOLITAANSCH, bn. van, uit, als in Napels:
,de Napolitaansche school, operacomponisten die
het voorbeeld van Scarlatti volgden en hun hoofd
maakten van zoetvloeiende melodieën.
-werk
NAPOLITAINE, v. gekeperd weefsel van strijk wol en katoen.
1. NAPOST, v. (-en), postwagen, die na de
laatste post aankomt; - m. (-en), postbode, die
later komt.
2. NAPOST, m. (-en), post, die later geboekt is.
NAPPENDRAAIER, m. (-s), die (houten) nappen
op eene draaibank vervaardigt.
NAPRAAT, m. naverhaal, herzegging; ik wil er
geen napraat van hebben, ik wil niet hebben, dat
men er verder over praat.
NAPRATEN, (praatte na, heeft nagepraat).
iemands taal of spraak nabootsen; — nazeggen,
navertellen : hij praat maar gedachteloos na, wat
anderen zeggen; — na afloop eener vergadering
enz. nog blijven praten : de vergadering was om tien
uur afgeloopen, maar we hebben met ons vieren
nog een uurtje zitten napraten.
NAPRATER, m. (-s), NAPRAATSTER, v. (-s),
die napraat.
NAPREEK, v. (-en), predikatie na eene andere;
laatste preek.
NAPREEKEN, (preekte na, heeft nagepreekt),
het preeken van iem. nadoen; na eene preek of
vermaning er nog wat in denzelfden geest bij voegen.
NAPRENTEN, (prentte na, heeft nageprent),
(Zuidn.) nadrukken.
NAPRET, v. pret na afloop van een feest enz.
NAPRETJE, o. (-s).
NAPSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) schotelschelp;
...SLAK, V. (- ken); versteende napslak, patelliet.
NAPVOL, m. zooveel als een nap kan bevatten:
een napvol melk.
NAR, m. ( -ren), zot, dwaas, gek : allemans
vrviend is iedermans nar; inz. een persoon die in
vroeger tijd vorsten en groote heeren door zijn
geestigheden moest vermaken; — (fig.) dwarsdrijver.
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NARASPLANT, v. (-en), zekere slingerplant in
het zuidwesten van Afrika.
NARCIS, m. ( -sen), (myth.) schoone jongeling
die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld in het
water; tot zijn straf werd hij in eene bloem veranderd; (fig.) beeldschoon jongeling; — v. (plantk.)
eene sierplant, waarvan talrijke soorten gekweekt
worden en waartoe o. a. ook de jonquilles behooren.
Men vindt in Nederland twee soorten in 't wild:
de dichtersnarcis en de gemeene narcis. NARCISJE,
o. (-s).
NARCISACHTIG, bn.; de narcisachtige planten,
zekere bolgewassen waartoe behalve de narcis o. a
ook het sneeuwklokje behoort.
NARCISBLOEM, v. (-en), bloem eener narcis;
narcis; ...LELIE, v. (...liën), lelienarcis.
NARCISSEBOL, m. ( -len), bol eener narcis.
NARCISSENBED, o. (-den), ...VELD, o. (-en),
bed, veld met narcissen.
NARCISSUS, m. ( -sen), (myth.) narcis.
NARCOLEPSIE, v. plotselinge onweerstaanbare neiging tot slapen. .
NARCOMANIE, v. het verslaafd zijn aan nar
middelen.
-cotishe
NARCOSE, v. toestand van verdooving, bedwelming, gevoelloosheid inz. als gevolg van narcotische
middelen als chloroforme, aether enz.: iem. onder
narcose brengen.
NARCOSIS, v. door narcotische middelen opgewekte slaap, aangewend om pijnloos eene operatie
te verrichten.
NARCOTICA, mv. narcotische middelen.
NARCOTINE, v. slaapwekkend middel, minder
vergiftig dan morphine, ook uit opium verkregen.
NARCOTISCH, bn. bw. bedwelmend, slaapwekkend : een narcotisch middel.
1. NARDUS, v. een plantengeslacht, tot de groep
der borstelgrassen behoorende, waarvan slechts
ééne soort in Nederland voorkomt : het stijve borstel of zwijnengras (nardus stricta).
2. NARDUS, v. een zeer kostbare en welriekende
balsem van plantaardigen oorsprong, die in de
geneeskunde veel gebruikt wordt : de Celtische
nardus komt uit Zwitserland en Tyrol en de Indische
nardus uit Oost-Indië.
NARDUSGEUR, m. de welriekende geur van de
nardus; ...OLIE, v.; ...ZAAD, o. juffertjes -in-'t
groen; honigdauß .
NAREDE, v. (-nen), slotrede, besluit; nabericht.
NAREIZEN, (reisde na, heeft en is nagereisd),
iem. op zijn reis volgen : het beste is, dat gij hem
oogenblikkelijk nareist.
NAREKENEN, (rekende na, heeft nagerekend),
het bedrag van iets berekenen; — nagaan : als
ik eens nareken hoevóel knappe lui daar geleefd
hebben; dat kunt ge wel op je vingers narekenen,
dat kunt gij met zekerheid weten; — nog eens
rekenen : er moet eene fout in zijn, reken het nog
eens na; als gij mij niet gelooft, moet gij mij maar
narekenen. NAREKENING, v. (-en), het narekenen.
NARENNEN, (rende na, heeft en is nagerend).
te paard iem. volgen: — iem. hard naloopen.
NARICHT, o. bericht; — waarschuwing; dit diene
tot uw naricht.
NARIGHEID, v. (...heden), naarheid : men hoort
tegenwoordig allerlei narigheid; een mensch heeft
tegenwoordig niets dan narigheden.
NARIJDEN, (reed na, heeft en is nagereden), te
paard of in een rijtuig iem. volgen; iem. narijden,
hem scherp nagaan, achter de vodden zitten, tot
zijn plicht aanmanen.
NAROEP, m. het naroepen; (fig.) got gerucht
(eener zaak).
NAROEPEN, (riep na, heeft nageroepen), roepend iets zeggen tot iem. die weggaat; iem. najouwen.
NAROFFELEN, (roffelde na, heeft nageroffeld),
ruw namaken.
NAROOKEN, (rookte na, heeft nagerookt), later
rooken; blijven rooken.
NAROOMEN, (roomde na, heeft nageroomd),
nog eens roomers : de melk naroomen, de room die
na de eerste rooming nog boven gekomen is afscheppen.
NAROSSEN, (roste na, heeft nagerost), met
snelheid najagen.
NAROUWEtI, (rouwde na, heeft nagerouwd),
langer rouwen flan den bepaalden tijd.
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NARREN, (narde, -heeft genard), dwarsdrijven,
plagen, sarren; gemelijk zijn.
NARRENBEL, v. ( -len), schelletje aan de kap
van een nar; ...GILD, o. (-en), ...GILDE, o. (-n),
.zie gild; ...KAP, v. (-pen), muts van een nar,
zotskap; ...POETS, ...POTS, v. (-en), grap, boert,
.gekkernij; ... WERK, o. gekkenwerk.
NARRERIJ, v. dwaasheid, gekheid.
NARRESLEE, v. (-ën), ...SLEDE, v. (-n);
...TUIG, o. enz. Zie ARRESLEE, enz.
NARRIG, bn. ( -er, -st). gemelijk, knorrig ; lastig,
niet toeschietelijk; — (gew.) een narrig kind, altijd
gereed om te huilen. NARRIGHEID, v. (...heden).
NARUKKEN, (rukte na, is nagerukt), achter
iem. aanrukken.
NARWAL, m. (-s, -len), eenhoornvisch, tot de
orde der walvischachtigen behoorende, welks hoorn,
evenals het ivoor, tot het vervaardigen van ver
voorwerpen aangewend wordt (monodon-schilend
monooeros); de narwal wordt wel 6 M. lang.
NARWALSHOORN, m. (-s, -en), ...HOREN,
in. (-s), horen van den narwal, eig. de soms 2 M.
lange linker hoektand in de bovenkaak van het
dier.
1. NASAAL, bn. door den neus uitgesproken.
2. NASAAL, v. (...salen), neusletter, letter die
door den neus wordt uitgesproken.
NASAALKLANK, m. t -en), neusklank; ...LETTER, v. (-s), neusletter.
NASALEEREN, (nasaleerde, heeft genasaleerd),
door den neus uitspreken. NASALEERING, v.
NASCHALLEN, (schalde na, heeft nageschald),
naklinken.
NASCHAVEN, (schaafde na, heeft nageschaafd),
nog eens schaven.
NASCHELDEN, (schold na, heeft nagescholden),
ism. met scheldwoorden acliternaroepen.
NASCHETSEN, (schetste na, heeft nageschetst),
schetsende namaken.
NASCHEUT, m. (-en), naloot.
NA S CHIETEN, (schoot na, heeft en is nageschoten), schieten na een ander; — naijlen, schielijk
naloopen.
NASCHILDEREN, (schilderde na, heeft nage schild erd), eene schilderij namaken, kopieeren;
-een portret maken; — langer op schildwacht staan.
NASCHILDERING, v. (-en), het naschilderen.
NASCHIMPEN, (schimpte na, heeft nageschimpt),
naschelden.
NASCHIP, o. (...schepen), schip, dat trager dan
-de overige aankomt; (fig.) met de naschepen komen,
de laatste zijn; (ook) eene tijding brengen, die aan
ieder bekend is ; altijd met een nascheepje komen,
nooit tevreden zijn, altijd nog iets te vragen
-hebben.
NASCHOUW, v. NASCHOUWING, v. (-en),
tweede onderzoek, tweede bezichtiging : Rijnland
heeft hier het recht van naschouw.
NASCHOUWEN, (schouwde na, heeft nage
nazien; voor de tweede maal schouwen.-schouwd),
NASCHREEUWEN, (schreeuwde na, heeft nage
schreeuwend naroepen: blijven schreeu--schreuwd),
wen.
NASCHREIEN, (schreide na, heeft nageschreid),
naschreeuwen ; hij schreide haar na, hij schreide,
-omdat hij haar niet mocht vergezellen.
NASCHRIFT, o. (-en), bijvoegsel tot een brief.
NASCHRIJVEN, (schreef na, heeft nageschreven), over-, nog eens schrijven; overnemen van
stukken uit het werk van een anderen schrijver,
met het bijdenkbeeld dat men ze voor eigen werk
tracht uit te geven : men beweert dat deze schrijver
juist de mooiste tooneelen van anderen heeft nageschreven; — schrijven wat voorgezegd wordt; (w.
g.) een brief afzenden aan iem. die vertrokken is.
NASCHRIJVING, v.
NASCHRIJVER, m. (-s), NASCHRIJFSTER,
v. (-s), die naschrijft.
NASCHROBBEN, (schrobde na, heeft nage
eens schrobben.
-schrobd),ng
NASCHUIMEN, (schuimde na, heeft nage
opnieuw, nog eens het schuim afnemen;-schuimd),
— (zeew.) na andere zeeschuimers stroopen op zee;
— nog eene poos schuimen. NASCHUIMER, m. (-s).
NASCHUIVEN, (schoof na, heeft nageschoven),
achter iem. schuiven; nog eene schijf spelen (in het
damspel); — na anderen stil heengaan.
NASEINEN, (seinde na, heeft nageseind), een

telegram iem. achternaseinen. NASEINING, v.
NASEININGSKOSTEN, mv.
NASI, v. (Ind.) gekookte rijst; nasi goreng,
op bijzondere wijze door roosteren klaargemaakte
rijst; nasi tim, soort slijm van rijst.
NASLAAN, (sloeg na, heeft nageslagen), (w. g.)
een stempel namaken; (w. g.) valsche munt maken;
— opslaan, opzoeken, nazien (in een boek enz.) :
ik zal het even in ii'ugenaar naslaan; — te laat
slaan (van een uurwerk); (in het kolfspel) na een
ander slaan,. ontijdig slaan.
NASLAG, m. (-en), slag na het uur; slag na een
anderen toegebracht; — (muz.) een of meer nootjes,
die achter een triller enz. gevoegd worden; — o.
(oliesl.) het tweede of laatste slaan van het zaad
(in tegenstelling met voorslag); (ook) het blok
waarin dit geschiedt; hij maakt een leven als een
naslag, veel lawaai.
NASLAGSBLOK, o. (-ken), blok van het naslag;
...BUIL, m. (-en) zak waarin het zaad in den
naslag wordt uitgeperst; ...KOEK, m. (-en), koek
die in het naslag gemaakt is.
NASLEEP, m. gevolg; stoet; (fig.) met al den
nasleep van dien, met al wat er uit volgt, uit voort
op den nasleep komen, bij anderen achter--vloeit;—
aan komen.
NASLEEPEN, (sleepte na, heeft nagesleept),
achter zich sleepen, sleepende medevoeren; (een
schip) op sleeptouw hebben.
NASLENTEREN, (slenterde na, is nageslenterd),
slenterend volgen.
NASLEPEN, (sleepte na, heeft nagesleept),
achter iets aan slepen : haar japon sleepte haar na.
NASLIEREN, (slierde na, heeft nageslierd),
slierend volgen.
NASLIJPEN, (sleep na, heeft pageslepen), nog
eens slijpen. NASLIJPING, v. het naslijpen.
NASLUIPEN, (sloop na, is nageslopen), sluipende
volgen.
NASMAAK, m. (...smaken), smaak, na iets genuttigd te hebben; overblijvende smaak (van iets) :
een bittere nasmaak; (fig.) genot heeft vaak een bitteren nasmaak.

NASMIJTEN, (smeet na, heeft nagesmeten), nagooien.
NASNAPPEN, (snapte na, heeft nagesnapt), naklappen.
NASNEDE, v. (-n), tweede of laatste snede van
gras en klaver.
NASNELLEN, (snelde na, is nagesneld), ijlings
volgen.
NASNIJDEN, (sneed na, heeft nagesneden), nog
eens, later snijden; door snijden namaken.
NASNOEIEN, (snoeide na, heeft nagesnoeid), nog
eens, opnieuw snoeien (boomen).
NASNORREN, (snorde na, heeft nagesnord),
nauwkeurig nazoeken, nasporen : ik heb alles nog
eens nagesnord, maar niets kunnen vinden.

NASNUFFELAAR, m., NASNUFFELAARSTER,
v. (-s), die nasnuffelt.
NASNUFFELEN, (snuffelde na, heeft nagesnuffeld), doorzoeken, uitpluizen, nauwkeurig nagaan:
dagen kan hij er aan besteden om zoo iets na te snuj'telen. NASNUFFELING, v. (-en), het nasnuffelen.
NASOPJE, o. (-s), tweede sop (bij het wasschen) :
geef dat goed nog een nasopje.

NASPATTEN, (spatte na, is nagespat), spattende
naspringen.
NASPEL, o. (-en), een kort tooneelstuk dat na
het eigenlijke stuk wordt gespeeld, nastuk; het
spelen van den organist op het einde van een vers
of van de godsdienstoefening; (ook) het instrumentaal slot van een lied of aria; — (fig.) iets dat gebeurt
na afloop en als vervolg van iets anders. NASPELLETJE, o. (-s).
NASPELEN, (speelde na, heeft nagespeeld), spelende nadoen : een stuk op 't gehoor naspelen; —
spelen nadat er reeds gespeeld is; later spelen :
welk stuk wordt nagespeeld I; — nog eenigen tijd
een spel vervolgen, vertoonen; — (kaartsp.) eene
kleur naspelen, nog eens in de kleur die gespeeld
is uitkomen; — ik houd niet van naspelen, ik houd
niet van redekavelen over een spel dat afgeloopen is.
NASPELLEN, (spelde na, heeft nagespeld), een
woord spellende herhalen.
NASPEURDER, m. (-s), NASPEURSTER, v.
(-s), die naspeurt.
NASPEUREN, (speurde na, heeft nagespeurd),
iets op het spoor nazoeken : de hond speurt het wild
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na; - (fig.) nauwkeurig nagaan, onderzoeken :
ik heb in mijn hart nagespeurd; ik heb het nog niet
kunnen naspeuren, hoe hij daartoe gekomen is, kunnen uitvinden. NASPEURING, v. (-en).
NASPEURLIJK, bn. doorgrondelijk, kunnende
nagespeurd worden.
NASPOEDEN, (spoedde • na, is nagespoed), in
haast iem. volgen.
NASPOELEN, (spoelde na, heeft en is nagespoeld),
nog eens spoelen; later, na iets anders door den
stroom worden meegevoerd. NASPOELING, v.
het naspoelen.
NASPONSEN, (sponste na, heeft nagesponst),
nog eens met de spons wasschen; namaken door
het sponsen met houtskool.
NASPOORDER, m. (-s), die naspoort.
1. NASPOREN, (spoorde na, heeft nagespoord),
het spoor (van iem. of iets) volgen; (fig.) onderzoeken; doorgronden. NASPORING, v. (-en),
onderzoek.
2. NASPOREN, (spoorde na, heeft nagespoord),
met den spoorwagen achternarijden.
NASPREKEN, (sprak na, heeft nagesproken),
spreken wat een ander reeds gesproken heeft.
NASPRINGEN, (sprong na, is nagesprongen),
springende volgen; later springen.
NASPROKKELEN, (sprokkelde na, heeft nagesprokkeld), nog eens, later sprokkelen.
NASPUI, o. een uur nadat de vloed op zijn
hoogst gerezen is, daalt het water een korten tijd,
om daarna weder eenige duimen hooger te rijzen
dan bij het eerste punt, en vervolgens geregeld
te dalen; dit tweede opkomen van het water heet
het naspui.
NASTAMELEN, (stamelde na, heeft nagestameld),
stamelend nazeggen. NASTAMELING, v. het nastamelen.
NASTANK, m. (w. g.) stank die achterblijft.
NASTAPPEN, (stapte na, heeft en is nagestapt),
met groote schreden achter iem. loopen; (fig.)
iemands spoor of voorbeeld volgen.
NASTAREN, (staarde na, heeft nagestaard), met
. starende oogen nazien.
NASTEKEN, (stak na, heeft nagestoken), met
eene graveerstift namaken; - naar een weggaande
steken : hij stak hem de vuist na; later steken.
NASTEVENEN, (stevende na, is nagestevend),
navaren, nazeilen.
NASTIJGEN, (steeg na, is nagestegen), achter
iem. klimmen.
NASTINKEN, (stonk na, heeft nagestonken),
een onaangenamen reuk achterlaten.
NASTOOMEN, (stoomde na, is nagestoomd), met
eene stoomboot (of spoortrein enz.) volgen.
NASTOOT, m. (-en) ; (bilj.) stoot dien men, ten
gevolge van een voorafgaanden stoot welke zelf
niet telt, doen mag. NASTOOTJE, o. (-s).
NASTOOTEW- (stootte, stiet na, heeft nagestooten), nog eens, later stooten.
NASTORMEN, (stormde na, heeft en is nage
-stormd),e
groot geweld navolgen.
NASTORTEN, (stortte na, heeft en is nagestort),
stortend nagieten of nawerpen; stortend navallen.
NASTREVEN, (streefde na, heeft en is nage
strevend naijlen: - (fig.) trachten na te-strefd),
volgen : groote voorgangers nastreven; - trachten
te bereiken : een doel nastreven.
NASTROOMEN, (stroomde na, heeft nage
blijven stroomen; achter iem. stroomen;-stromd),
(fig.) als in een stroom volgen.
NASTUIVEN, (stoof na, is nagestoven), in vliegende haast volgen.
NASTUK, o. (-ken), NASTUKJE, o. (-s), het
stuk of stukje dat tot slot eener uitvoering na
een ander stuk gespeeld of uitgevoerd wordt.
NASTUREN, (stuurde na, heeft nagestuurd),
nazenden.
NASUKKELEN, (sukkelde na, is nagesukkeld),
sukkelend navolgen; - (sukkelde na, heeft nagesukkeld), zich nog ziekelijk bevinden.
1. NAT, bn. (-ter, -st), vochtig, doortrokken
met, gedrenkt in eene vloeistof : eene natte spons;
hij is bang natte voeten te krijgen; het natte goed drogen;
zoo nat als eene kat, door en door nat; (fig.) met
een nat zeil thuis komen, ' dronken; - hij is van de
natte gemeente, houdt van een borrel; - ik kan hem
met een natten vinger beloopen, ik kan hem zoo aan
als ik wil; - hij is met een natten vinger-wijzen
te lijmen, te verleiden enz., zeer gemakkelijk; - hij is
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nog nat achter zijn ooren, nog jong en onervaren; het
natte profiel eener sluis, de doorsnede van het water
in eene sluis; de natte omtrek van het profiel eener
rivier, het deel ervan onder water; - natte stoom,
met veel waterdeelen vermengd; - regenachtig,
met veel regen : nat weer; een nat jaar; de natte
moesson; - vloeibaar : natte en droge waren.
2. NAT, o. vocht, vloeistof : ligt er geen nat op
die tafel I; inz. water : pas op, loop niet in het nat;
nu baant zich 't nat een heimelijk pad (Staring,
Waterloop); voor nat en drukken te bewaren, opschrift
op pakketten die men verzendt; - ' t is alles één
pot nat, zij zijn allen net eender; - het ritte nat, de
zee; - regen : er valt nat; - vleeschnat; - drank :
hij houdt van zijn natje en droogje, hij eet en drinkt
er goed van; - ik heb nog geen nat of droog over mijne
lippen gehad, nog niets gegeten of gedronken; (Zuidn.) kort nat, sterke drank, jenever. NATJE,
o. ( -e).
NATACHTIG, bn. een weinig nat : het goed voelt
nog natachtig; - regenachtig : het is buiten natachtig.
NATAFELEN, (tafelde na, heeft nagetafeld), nog
aan tafel blijven nadat anderen reeds zijn opgestaan, of nadat men met het eten reeds gedaan
heeft.
NATEEKENEN, (teekende na, heeft nageteekend),
naar een model teekenen : eene teekening natrekken, calqueeren. NATEEKENING, v.
NATEELT, v. (in de haringvangst) naseizoen.
NATELEN, (teelde na, heeft nageteeld), later
voortbrengen; - na andere gewassen telen (op een
stuk land waarvan verschillende gewassen na elkaar
worden gewonnen). NATELING, v. het natelen.
NATELLEN, (telde na, heeft nageteld), door
tellen nagaan of eene voorafgaande telling juist.
was : tel eens even na, of het goed is; dat kun je op
je vingers natellen, zeer gemakkelijk nagaan. NATELLING, v. het natellen.
NATELLER, m. (-s), NATELSTER, v. (-s), die
natelt.
NATEMEN, (teemde na, heeft nageteemd), temend naspreken.
NATER, v. (-s), (veroud.) adder.
NATERKRUID, o. (plantk.) adderkruid (polygonum bistorta), ook miltkruid, beemdduizendknoop,
slangenwortel, adderwortel geheeten; ...TONG, v.
addertong of speerkruid (ophioglosson); ...WORTEL, v. (plantk.) beemdduizendknoop.
NATGOOIEN, (gooide nat, heeft natgegooid),
met vocht werpen, zoo dat iem. of iets nat wordt.
NATHALS, m. en v. (...halzen), drinkebroer.
NATHEID, v. vochtigheid.
NATIE, v. (-s, ...tiën), alle menschen die oorsprong, taal, zeden enz. gemeen hebben; volk,
volksstam : de Hollandsche natie; (gemeenz.) hij is
van de natie, hij is een jood; - (Zuidn.) veem,
vennootschap tot het lossen en laden der goederen
enz.; gebouw waar het kantoor en de stallen van
het veem zijn.
NATIEF, bn. aangeboren; geboren, afkomstig.
NATIEBAAS, m. (. ► .bazen), (Zuidn.) aandeelhouder in eene natie.
NATIEGAST, m. (-en), (Zuidn.) werkzaam bij
eene natie.
NATIEHUIS, o. (...huizen), (te Brugge) groote
ouderwetsche huizen door verschillende gezinnen
bewoond.
NATIEPAARD, o. (-en), (Zuidn.) zwaar paard
dat in de natiewagens gespannen wordt ; - (fig.)
zware, logge vrouw.
NATIEVLAG, v. ( -gen), vlag die aanwijst tot
welke natie een schip b. v. behoort.
NATIEWAGEN, m. (-s), (Zuidn.) sleeperswagen.
NATIJD, m. tijd die nakomt; herfst, najaar.
NATIMMEREN, (timmerde na, heeft nagetimmerd), door timmeren namaken.
NATIONAAL, bn. van eene natie, tot een volk
behoorende, een volk betreffende : de nationale
vlag; nationale industrie, volksnijverheid; nationale
schuld, staatsschuld; nationale belangen, volksbelangen ; nationale vergadering, vergadering van
volksvertegenwoordigers; nationale dracht, volks of landskle ,derdracht; nationale muziek, zangen,
liederen, danswijzen enz., die het karakter, den
aard en smaak van een volk kenschetsen; - vader
met nationale gevoelens bezield zijn.-landsehgzi:
NATIONALISATIE, v. (...s, ...tiën), het nationaliseeren.
NATIONALISEEREN, (nationaliseerde, heeft ge-
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nationaliseerd), in eene natie als lid opnemen;
nationaal maken, maken dat het geheele volk belang
bij iets heeft; tot eigendom der natie maken.
NATIONALISME, o. voorliefde voor eigen
nationaliteit.
NATIONALIST, m. (-en), iem. die eigen nationaliteit voortrekt.
NATIONALISTISCH, bn. bw.
NATIONALITEIT, v. (-en), volkskarakter; de
nationaliteiten, de volken, volksstammen. NATIONALITEITSGEVOEL, o. gevoel van tot
eene natie te behooren.
NATIVITEIT, v. geboorte-uur; toekomstig lot
(bij het horoscooptrekken); — geboortecijfer, de
verhouding van het aantal geboorten tot het aantal
inwoners.
NATMAKING, v. bevochtiging.
NATORSEN, (torste na, heeft nagetorst), met inspanning, met moeite nadragen.
NATPERSEN, (perste nat, heeft en is natgeperst),
papier persen terwijl het nog nat is, waardoor
de papiervezels hechter aaneensluiten.
NATRACHTEN, (trachtte na, heeft nagetracht),
(w. g.) ijverig najagen.
NATRED, m. stap, na een anderen.
NATREDEN, (trad na, heeft en is nagetreden),
volgen, achternakomen; iemands voetstappen
drukken.
NATREGENEN, (regende nat, is natgeregend),
door den regen nat worden.
NATREKKEN, (trok na, heeft en is nagetrokken),
iem. achternareizen; achter een weggaande voorttrekken; — trekken na een ander; — (kaartsp.)
naspelen : eerst klaveren spelen en dan schoppen
natrekken; -- eene figuur trekken b.v. met eene pen,
door de lijnen van een onderliggend voorbeeld te
volgen, (ook) nateekenen : met eene pen natrekken;
eene teekening natrekken.
NATREKPAPIER, o. calqueerpapier.
NATRIPPELEN, (trippelde na, heeft en is nage
trippelend naloopen.
-tripeld),
NATRIUM, o. een o. a. in zeewater en steenzout
voorkomend metaal met een s. g. van 0.97 en een
smeltpunt van 95.6° : natrium is een zilverwit,
bij gewone temperatuur kneedbaar metaal; —VERBINDING, v. (-en); —ZOUT, o. ' (-en).
NATROLIET, o. eene wit- of geelachtige delfstof,
met glasglans.
NATRON, o. natrium hydroxyde, in de volkstaal :
dubbelkoolzure soda; —ALUIN, o.; —GLAS, o.;
—KALK, v. innig mengsel van natron en kalkhydraat; —ZOUTEN, o. mv. algemeene naam
voor de natriumverbindingen.
NATSLIJPEN, o. slijpen op den natten steen.
NATTEN, (natte, heeft genat), nat maken, bevochtigen : het papier voor den druk natten; betten;
bekoelen (het geschut).
NATTIG, bu. ( -er, -st), natachtig. NATTIGHEID, v. natheid, het natte; — (fig. gemeenz.) voelt
ge nattigheid ?, wordt de zaak hachelijk ?
NATURA, in natura, zooals het van nature
voorkomt, onveranderd; niet in geld, maar in
waren of producten.
NATURALIBUS. IN -, bijw. uitdr. moedernaakt.
NATURALIËN, v. mv. natuurvoortbrengselen,
voor zoover zij door de kunst nog geene wezenlijke
veranderingen ondergaan hebben; de zeldzame,
welbewaarde natuurlijke voortbrengselen. welke
in de verzamelingen der natuurlijke historie worden
opgenomen.
NATURALIËNKABINET, o. (-ten), verzameling
van allerlei voorwerpen uit de drie rijken der natuur,
hetwelk Of door eenig openbaar bestuur, Of door
bijzondere personen wordt aangelegd en onderhouden.
NATURALISATIE, v. (-s, ...tiën), inboorlingsrecht; opneming als staatsburger, het verleenen van
burgerlijke en burgerschapsrechten aan een vreemdeling.
NATURALISATIEWET, v. (-ten), wet, waarbij
iem. tot Nederlander (enz.) wordt verklaard.
NATURALISEEREN, (naturaliseerde, heeft gehaturaliseerd), inheemsch maken; aan eene vreemde
luchtstreek gewennen (planten); — in eene taal
opnemen (woorden); -- opnemen als staatsburger;
hij is genaturaliseerd Nederlander, hoewel in een
vreemd land geboren, is hij bij eene wet tot Nederlander verklaard.
NATURALISME, o. natuurgeloof, natuurlijke
Van Dale.
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godsdienst; beoefening van kunst en wetenschap,
niet naar aangeleerde regelen maar naar den
natuurlijken aanleg ; -- eenzijdige navolging der
natuur met miskenning of verwaarloozing van het
ideaal.
NATURALIST, m. (-en), aanhanger van het
natuurgeloof, tegenstander van den geopenbaarden godsdienst; (ook) natuurmensch (niet kunstmatig gevormd); (op het gebied van kunst) aan
naturalisme.
-hangervt
NATUREL, m. ( -len) (Z. A.) inboorling. NATURELLETJE, o. (-s), pruik.
NATUREN, (tuurde na, heeft nagetuurd), nazien,
nakijken.
NATUUR, v. heelal, al het geschapene, inz. op
onze aarde : God en de natuur; in de geheele natuur;
kennis der natuur; de drie rijken der natuur; in de
geheimen der natuur doordringen; — de kracht
waardoor alles ontstaat en in stand gehouden wordt :
moeder natuur; dat is de loop der natuur; naar de
stem der natuur luisteren; wij moeten het verder
aan de natuur overlaten; speling der natuur; de
wetten der natuur volgen; den tol der (aan de) natuur
betalen, sterven; — (schild.) model, voorbeeld door
de natuur geleverd : naar de natuur geteekend; —
het werkelijke in tegenstelling met het ideaal:
zich getrouw aan de natuur houden; — wat zich vrij
heeft ontwikkeld in tegenstelling met het conventioneele, het gedwongene, het gekunstelde : alles
aan haar is eenvoudige natuur; natuur, geen dressuur
willen wij; geef ons natuur en waarheid weer; —
deel der aarde waar door den mensch nog weinig
verandering is gebracht : een dag in de vrije natuur
doorbrengen; het ontwaken der natuur; de trotsche
natuur der Schotsche Hooglanden; het wezen der dingen, de ingeschapen eigen
aard : gewoonte is eene tweede natuur;-schapen,
natuur gaat boven de leer; wie kan de natuur van
alle dingen navorschen ?; ieder dier heeft zijn bijzon
natuur; het onderwerp werd te vreemd van natuur-der
om daarop verder door te gaan; — van nature, in
overeenstemming met het wezen van iem. of iets:
van nature is hij werkzaam, welwillend, lui; -(mv. ...turen), (van personen) aard, natuurlijke
gesteldheid, eigenschap : de goddelijke, de m-enschelijke natuur; zij is ijverzuchtig van natuur; zijn natuur geweld aandoen; — bekwaamheid, vatbaarheid
(tot iets) : daar heeft hij heelemaal geen natuur voor;
karakter, inborst : dat is (strijdt) tegen mijn natuur;
zijn achterdochtige natuur; iemands betere natuur ; -geestesneiging : eene verdorven natuur; —
lichaamsgestel: hij heeft eene sterke natuur; de
eischen van hun natuur; — (volkstaal) teelvocht,
zaad : hij geeft veel natuur; de natuur is hem ontloopen, hij heeft eene pollutie gehad; -- de natuur
werkt niet meer, de spijsvertering, de bewegingen
van het darmkanaal; — (Zuidn.) de natuur scheidt,
van een stervende gezegd; — er is nog geen natuur
in den grond, groeikracht. NATUURTJE, o. (-s),
aard, karakter : zij heeft een lastig natuurtje.
NATUURBESCHOUWER, m. (-s), die de natuur
aandachtig gadeslaat; ...BESCHRIJVER, m. (-s);
...BESCHOUWING, v. (-en); ...BESCHRIJVING,
V. (- en), beschrijving der natuur en van hare eigenschappen; ...BOEK, o. boek der natuur, al het
geschapene.
NATUURBOTER, v. boter die uit (koe)melk is
bereid, in tegenstelling met kunst-, margarine- of
plantenboter.
NATUURDIENST, m. goddelijke vereering van
voorwerpen uit de natuur of van natuurkrachten;
...DRIFT, v. (-en), .natuurlijke neiging, instinct,
vleeschelijke lust.
NATUURDRUIVEN, mv. druiven van den
kouden muur, geen kasdruiven; ... DRUK, m.
zelfdruk : uitvinding, waardoor het maaksel der
voorwerpen zelve (b. v. planten, dieren enz.)
zich op eene plaat . indrukt, die vervolgens tot
drukken gebezigd wordt.
NATUURGENEESWIJZE, v. geneeswijze die het
gebruik van de gewone geneesmiddelen verwerpt,
maar in eene gepaste levenswijze het middel tot
herstel zoekt.
NATUURGENOOT, m. (-en), medemensch; ...GENOOTE, v. (-n).
NATUURGENOT, o. genot dat de waarneming
der vrije natuur ons verschaft.
NATUURGETROUW, bn. bw. juist gelijkende
op de werkelijkheid.
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NATUURGODSDIENST, m. (-en), in tegenstelling
met ethischen godsdienst, godsdienst welks wezen
bestaat in personificatie van natuurkrachten en
natuurverschijnselen.
NATUURHISTORISCH, bn. betrekking hebbende
op de natuurlijke historie : op natuurhistorisch
gebied zijn sporen verdiend hebben;

museum.

het natuurhistorisch

NATUURKENNER, m. (-s), die bedreven is in
de kennis van de natuur en hare eigenschappen;
...KENNIS, v. kennis van de voorwerpen der natuur en van de verschijnselen die zich in de natuur
voordoen.
NATUURKEUS, v. vertaling van het Eng.
natural selection : de leer dat in den strijd om het
bestaan slechts de meest geschikte individuen
overblijven.
NATUURKIND, o. (-eren), naïef kind of meisje,
door geen onnatuurlijke opvoeding nog bedorven.
NATUURKRACHT, v. (-en), kracht door welke
de stof beheerscht wordt.
NATUURKUNDE, v. wetenschap van de ver
onbezielde natuur, die niet gepaard-schijneld
gaan met eene wijziging ` in de samenstelling der
deelen, physica.
NATUURKUNDIG, bn. bw. tot de kennis der
natuur behoorende, physisch; natuurkundige weten
die ons bekend maken met de stof (d. i.-schapen,
met al hetgeen wij met onze zintuigen kunnen waarnemen); natuurkundige instrumenten, noodig voor
het onderwijs in de physica; ...KUNDIGE, m.
en v. ( -n), natuuronderzoeker; iem. die bedreven
is in de natuurwetenschappen.
NATUURLEER, v. het geheel der wetten, die
tot eene en dezelfde klasse van verschijnselen
behooren, ook natuurtheorie geheeten.
NATUURLIJK, bn. bw. ( -er, -st), van de natuur,
op de natuur betrekking hebbend : natuurlijke
historie, dier-, plant- en delfstofkunde; natuurlijke
gosdienst, zie natuurgodsdienst; — door de natuur
voortgebracht of gevormd : een natuurlijke mag
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NATUURSCHOON, o. het schoone in de natuur;
...SPELING, v. (-en), speling, grillige afwijking
der natuur; ...STAAT, m. toestand door de natuur
opgeleverd, zonder door den mensch veranderd te
zijn; ...STEEN, v. steensoort die in de natuur
gevonden wordt, in tegenst. met gebakken steen.
NATUURTOESTAND, m. (-en), oorspronkelijke
toestand, nog door geen cultuur gewijzigd; ...VER
o. (-s, -en), verschijnsel in de natuur,-SCHIJNEL,
luchtverschijnsel.
NATUURVOLK, o. (-en), volk in zijn natuur staat, onbeschaafd; ...VOORTBRENGSEL, o.
(-s, -en), voortbrengsel der natuur; ...VORSCHER,
m. (-s), die zich met wetenschappelijke onderzoekingen der natuur bezighoudt; ...WERKING, v.
(-en), werking waardoor een natuurverschijnsel
wordt voortgebracht.
NATUURWET, v. (-ten), onveranderlijke regel,
waarnaar men de veranderingen en verschijnselen
in den toestand der lichamen verklaart; (ook)
wet, die uit de natuur zelve voortvloeit, algemeene
zedenleer.
NATUURWETENSCHAP, v. (-pen), wetenschap
die -zich met de voorwerpen der natuur en de natuur
bezighoudt.
-verschijnl
NATUURWIJN, m. (-en), uit druivensap verkregen, in tegenst. met kunstwijn.
NATUURWOL, v. ongeverfde wol, het weefsel
voor onderkleeren, volgens het systeem van Dr.
Jaeger; ...WOLLEN, bn. van natuurwol: natuur -

wollen onderkleederen.

den natuurli3ken staat; een natuurlijken dood sterven;
natuurlijke behoeften; — wat men als van de natuur,

NATUURWONDER, o. (-en), iets verwonderlijks
of bewonderenswaardigs, in de natuur voorkomende
of door de natuur voortgebracht.
NAUMACHIE, v. (-en), scheepsstrijd; (inz.)
spiegelgevecht te water.
NAUSCOOP, m. (...stopen), (w. g.) scheepsverrekijker.
NAUTIEK, v. scheepswezen, zeevaartkunde.
NAUTILUS, m. zeker weekdier, tot de klasse der
koppootigen behoorende; de schelp ervan is een
platte spiraal; — papieren nautilus, argonaut, die
in de Middellandsche en de Indische Zee wordt
aangetroffen.
NAUTISCH, bn. de zeevaart betreffende.
1. NAUW, bn. bw. niet wijd, klein van omvang,
met weinig ruimte, smal, enz.: eene nauwe straat;

zaken; de ziekte heeft haar natuurlijken loop; ik zie
daarin niets bijzonders, alles gaat natuurlijk toe; —

of in kon; — dicht bij elkaar, opeengedrongen:
wij zitten hier heel nauw; — dicht aansluitende bij,
niet ver afstaande : in nauw verband, in nauwe

natuurlijke grenzen;

— de natuurlijke dag,-net;

van zonsop- tot zonsondergang; — zooals de
natuur het meebrengt, in overeenstemming met
de natuur, met het wezen van iets : de dieren in
bij zijn geboorte meekrijgt, ingeschapen, aangeboren : natuurlijk verstand; natuurlijke aanleg;
natuurlijke goedheid; — overeenkomstig den regelmatigen gang der natuur : de natuurlijke loop der

nauwe schoenen; de mouwen zijn te nauw; — (fig.)
hij heeft een nauw geweten, is zeer nauwgezet; —
de stad werd nauw ingesloten, zoodat er niets uit

uit de natuur der zaak voortkomend, verklaarbaar, begrijpelijk : een zeer natuurlijke wench; door

betrekking staan; — zij zijn nauw aan elkaar verwant; — innig, hartelijk : nauwe vriendschapsbanden; — bekrompen : hij behelpt zich zeer nauw;
ik kom maar nauw toe, kom bijna te kort; — dat
is maar nauw een kwartier, bijna een kwartier; —
streng, stipt, nauwkeurig : het zal er zoo nauw niet
op aankomen, men zal zoo stipt niet zien; — dat

eene natuurlijke nieuwsgierigheid gedreven; niets
natuurlijker dan dat; het is natuurlijk, dat..., het

spreekt van zelf; — in overeenstemming met de

werkelijkheid : teekening op natuurlijke grootte;
vooral die vruchten zijn heel natuurlijk geschilderd;
je hebt natuurlijk weer gelijk; — ongedwongen, niet
gekunsteld : eene natuurlijke houding; het spel van
dien kunstenaar is zeer natuurlijk; zijn taal is een
natuurlijk; — buiten echt geboren, onecht:-voudigen
een natuurlijk kind; — ( godg.) de natuurlijke mensch,

nog tot de wereld behoorend, nog aan de zinnelijke
wereld gehecht, nog niet wedergeboren; — (muz.)
de natuurlijke toonladder, zonder kruisen of mollen.
NATUURLIJKHEID, v. eenvoudigheid, ongedwongenheid.
NATUURLIJKERWIJZE, bw. natuurlijk, zooals
van zelf spreekt.
NATUURMENSCH, m. (-en), mensch in zijn
natuurstaat; ...ONDERZOEKER, m. (-s), natuur
wetenschappelijke-vorsche;.PHILOSE,v
natuurbeschouwing.
NATUURPLICHT, m. (-en), plicht door de natuur
zelf aan iem. opgelegd.
NATUURPOËZIE, v. waarin vooral de vrije
natuur wordt bezongen; ...PRACHT, v. met betrekking tot de natuur om ons heen : de natuur -

pracht van Zwitserland.

NATUURPRODUCT, o. (-en), voortbrengsel der
natuur.
NATUURRECHT, o. natuurlijk recht (b. v. dat
van ouders op hunne kinderen); recht, aan de
natuur en niet aan de maatschappij ontleend;
...RIJK, o. (-en), (w. g.) de drie natuurrijken, het
dierenrijk, het plantenrijk, het delfstoffenrijk.

luistert nauw, er mag maar weinig aan mankeeren; —
ge moet niet zoo nauw kijken, het niet zoo nauw
nemen, zoo precies zijn; — (gew.) iets nauw bewaren,
zorgvuldig; — nauw dingen, scherp, zoodat men

in zijn bod zeer laag blijft; —
nauwelijks, pas, even : zou hij nu al terug zien I

hij is nauw vertrokken; hij durfde nauw antwoord
geven, bijna niet.
2. NAUW, o. zeeëngte, straat: het Nauw van

Calais; — verlegenheid, benauwdheid, knel: in
het nauw zijn, in de klem zitten; — iem. in het
nauw zetten of brengen, iem. in groote verlegenheid
brengen.
NAUWELIJKS, bw. ternauwernood, pas : hij is
nog nauwelijks meerderjarig; bijna niet : het is
nauwelijks te gelooven; ik was nauwelijks thuis,
of ik kreeg bezoek, er was bijna geen tijdsverloop

tusschen.
NAUWEN, (het nauwde, heeft genauwd), (eert.)
nauwer maken; (thans) in verlegenheid geraken:
het nauwt hem zeer; het nauwt er, het spant er.
NAUWGEZET, bn. bw. (-ter, -st), stipt, nauw
: hij is in alles even nauwgezet; zijn plichten-keurig
nauwgezet waarnemen; — streng, stipt in de ver
zijner plichten : ik heb hem als een nauw -vuling
ambtenaar leeren kennen. NAUWGEZET -gezt
-HEID,v.
NAUWHEID, v. engheid; hoedanigheid van niet
wijd, niet ruim te zijn.
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NAUWKEURIG, bn. bw. ( -er, -st), stipt, juist,
afgemeten : een nauwkeurig onderzoek instellen;
nauwkeurige opmetingen; hij drukt zich niet nauw
uit; iets nauwkeurig afpassen. NAUWKEU--keurig
RIGHEID, v.
NAUWLETTEND, bn. bw. ( -er, -st), zeer oplet
: nauwlettend toezien. NAUWLETTEND -tend
-13
EID, v.
NAUWNEMEND, bn. nauwziend; lichtgeraakt,
kitteloorig.
NAUWSLUITEND, bn. bw. nauwsluitende halsboorden, die nauw sluiten.
NAUWTE, v. enge, smalle weg, bergengte, zeeengte; nauwe doorvaart; nauwe invaart; nauwe
opening in eene vischfuik; -- (fig.) angst, benauwdheid.
NAUWTJES, bw. een weinig nauw, inhalig.
NAUWZIEND, bn. al te oplettend.
NAVAAL, bn. tot de scheepvaart of het zeewezen
behoorende.
NAVAREN, (voer na, is nagevaren), varende,
met een schip volgen; later varen.
NAVEGAAR, v. Zie AVEGAAR.
NAVEGEN, (veegde na, heeft nageveegd), nog
eens, later vegen.
NAVEL, m. (-s), rond knopje in het midden van
den buik van mensch en dier, afkomstig van de
•avelstreng; - plaats waar het eitje aan de zaadhuid is bevestigd (bij planten); - kruintje van
appels en peren. NAVELTJE, o. (-s).
NAVELADER, v. (-s), (ontl.) eene der aderen van
het embryo, waardoor zuurstofhoudend bloed in
het lichaam van het embryo wordt gevoerd.
NAVELBAND, m. (-en), ...BANDJE, o. (-s),
:smalle strook linnen (of andere stof), die stevig
om den navel (inz. van pasgeboren kinderen) gebonden wordt; ...BESCHOUWER, m. (-s), zeker
werktuig; ... BREUK, v. (-en), (heelk.) breuk in
de streek van den navel; ...BREUKBAND, m.
(-en), band voor eene navelbreuk; ...BREUKIG,
bn. eene navelbreuk hebbende; ...DOEKJE, o. (-s),
, doekje dat opgevouwen onder den navelband op
den navel wordt gelegd.
NAVELKRUID, o. volksnaam van verschillende
planten, als : venusnavel; breukkruid; vlaskruid;
cimbaalkruid; eene soort van mansharnas; eene
soort van steenbreek; eene soort van wintergroen;
,eene soort van geranium.
NAVELMERK, o. (-en), de navel beschouwd als
het teeken van uit eene moeder geboren te zijn;
, (plantk.) teeken van den zaadnavel; ...PLEISTER, v. (-s), pleister om op den navel te leggen;
...PUNT, o. (-en); ...SNOER, o. (-en), ...STRENG,
v. (-en), (ontl.) snoer dat de vrucht aan de moederkoek verbindt.
NAVELTEEKEN, o. (-s), navelmerk; ...VATEN, o. mv. (ontl.) slagader en ader van de
- navelstreng; ...VLEESCHBREUK, v. (-en), (geneesk.); ...VLEK, v. (-ken); ...VORMIG, bn. in
den vorm van den navel; ...WATERBREUK, v.
(-en), (geneesk.); ...WINDBREUK, v. (-en),
(heelk.); ... ZAAD, o. (plantk.) kleefkruid.
NAVENANT, bw. samengesmolten uit naar
'avenant. Zie AVENANT.
NAVERHAAL, o. verhaal, dat op een ander volgt;
(ook) slotverhaal.
NAVERHALEN, ... VERTELLEN, (verhaalde,
vertelde na, heeft naverhaald, naverteld), iets
verhalen of vertellen, dat men gehoord heeft;
, overbrengen; herhalen; -- (fig.) hij zal het niet
navertellen, hij heeft er het leven bij ingeschoten.
NAVERTELLING, v., ...VERTELSEL, o. (-s),
naverhaal.
NAVERVEN, (verfde na, heeft nageverfd), nog
-eens, later verven; verven naar een voorbeeld.
NAVERWANT, m. en v. (-en), nabestaande. NAVERWANTE, v. (-n).
NAVERWANTSCHAP, v. bloedverwantschap.
NAVETTE, v. (-n), Indiaansch scheepje.
NAVIGABEL, bn. bevaarbaar; zeilbaar.
NAVIGATIE, v. scheep -, zeevaart; (ook) stuur
akte van navigatie, een-manskut;(gech.)
besluit, in 1651 door de Engelsche regeering
:genomen, waarbij bepaald werd, dat voortaan
alleen Engelsche schepen de voortbrengselen
van vreemde werelddeelen in de Engelsche
havens mochten aanbrengen, en dat de Euro - peesche waren slechts mochten worden ingevoerd,
_hetzij door Engelsche schepen, hetzij door sche-
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pen van het land, waaruit de voortbrengselen
afkomstig waren.
NAVIGATIEAKTE, v. akte van navigatie, zie
navigatie; ...SCHOOL, v. (...scholen), school voor
de zeevaart.
NAVIJLEN, (vijlde na, heeft nagevijld), nog eens,
later vijlen; door te vijlen namaken.
NAVISSCHEN, (vischte na, heeft nagevischt),
nog eens visschen; (fig.) onderzoeken, nasporen:
ik zal het wel trachten na te visschen.
NAVLECHTEN, (vlocht na, heeft nagevlochten),
naar iets anders vlechten.
NAVLIEDEN, (vlood na, is nagevloden), navluchten.
NAVLIEGEN, (vloog na, heeft en is nagevlogen),
het vliegen nabootsen; vliegende volgen; achterna
ijlen : in zijn drift vloog hij hem na.
NAVLOED, m. (zeew.) het laatste van den
vloed.
NAVLOEIEN, (vloeide na, heeft nagevloeid),
blijven vloeien (inz. van vrouwen die pas gebaard
hebben). NAVLOEIING, v. (-en), het navloeien.
NAVLOEKEN, (vloekte na, heeft nagevloekt),
iem. vloeken naschreeuwen.
NAVLOOIEN, (vlooide na, heeft nagevlooid),
opnieuw vlooien, vlooien vangen; (fig.) iets navlooien,
nadoen, (ook) in de kleinste bijzonderheden onderzoeken.
NAVLUCHTEN, (vluchtte na, is nagevlucht),
vluchtende volgen.
NAVOEDEREN, (voederde na, heeft nagevoederd), later voederen.
NAVOEREN, (voerde na, heeft nagevoerd), navoederen.
NAVOLGBAAR, bn. wat kan, wat verdient nagevolgd te worden.
NAVOLGEN, (volgde na, heeft nagevolgd), achter
iem. volgen, na hem komen : iem. op den voet
navolgen, dadelijk na hem komen; - vervolgen,
nazetten : men heeft den dief lang nagevolgd; -opvolgen; -- nadoen : iemands voorbeeld navolgen.
NAVOLGING, v. (-en), het navolgen; nabootsing;
in navolging van, op het voorbeeld van.
NAVOLGEND, bn. volgend : aan den wedstrijd
nemen deel de navolgende personen; verloot zullen
worden de navolgende voorwerpen; het navolgend
geslacht.
NAVOLGENSWAARDIG, bn. bw. ( -er, -st,
meer-, meest-), wat verdient nagevolgd te worden:
hij gaf een navolgenswaardig voorbeeld.
NAVOLGER, m. (-s), NAVOLGSTER, v. (-s),
die navolgt.
NAVORSCHEN, (vorschte na, heeft nagevorscht),
door zorgvuldig zoeken, vragen enz. vinden of
trachten te vinden, onderzoeken : de politie tracht
na te vorschen, waar de gestolen goederen zijn ver
geheimen der natuur, den oorsprong van-borgen;d
een woord navorschen. NAVORSCHING, v. (-en),
het navorschen, onderzoeking.
NAVORSCHER, m. (-s), NAVORSCHSTER, v.
(-s), die navorscht.
NAVOUWEN, (vouwde na, heeft nagevouwen),
later, nog eens vouwen; vouwen naar iets anders.
NAVRAAG, v. het vragen of vernemen naar
iets; dit kan navraag lijden, gij kunt of moogt er
naar vernemen; --- er is geen navraag naar, het
wordt niet gezocht (van koopwaar).
NAVRAGEN, (vraagde, vroeg na, heeft nagevraagd), vragende navorschen, onderzoeken : ge
kunt het bij hem navragen. NAVRAGING, v. (-en),
het navragen.
NAVRUCHT, v. (-en), vrucht, die laat rijp wordt,
late vrucht; tweede gewas.
NAWAGGELEN, (waggelde na, heeft en is nage
-wageld),im.
waggelende nagaan, volgen.
NAWANDELEN, (wandelde na, heeft en is nage
achter iem. wandelen; (fig.) navolgen,-wandel),
zich naar iemands voorbeeld gedragen : (bib.)
hij wandelde de zonde van Jerobeam na; hij wandelt
na de dingen die geen nut doen.
NAWEE, o. (-ën), smartelijke gewaarwording in
het lichaam, nadat eenig ongemak verdwenen is;
de naweeën, pijnlijke aandoening na de verlossing
(eener vrouw); (ook fig.) pijnlijke gevolgen : eene
halve eeuw lang deden zich de naweeën van den
oorlog gevoelen.
NAWEEK, v. de laatste dagen der week : in de
naweek denk ik op reis te gaan; - week, volgende
op eenige plechtigheid : de naweek van Paschen.
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NAWEENEN, (weende na, heeft nageweend),
iem. weenende nastaren; weenen na iemands
vertrek; weenen na een ander.
NAWEES, m. en V. (...weezen), ...WEEZE, V.
( -n), kind, na 's vaders dood geboren.
NAWEGEN, (woog na, heeft nagewogen), overwegen : al die goederen moeten nog eens nagewogen
worden; — iem. nawegen, hetgeen iem . ons toegewogen heeft, wegen, om te zien of men ons het
gevraagde gewicht heeft gegeven. NAWEGING,
v. het nawegen.
NAWEIDE, v. nagras : verhuring der naweide.
NAWERK, o. werk na eenig ander te verrichten;
(verlosk.) nageboorte.
NAWERKEN, (werkte na, heeft nagewerkt),
langer werken dan den daartoe bepaalden tijd:
wij hebben het tegenwoordig zoo druk, dat we haast
eiken dag eenige uren moeten nawerken; — eenig
werk nabootsen; — zijne werking, zijn invloed
nog later doen gevoelen : dit geneesmiddel werkt
lang na; dat krasse optreden werkte nog lang na. NAWERKING, v. het nawerken : de nawerking van
iets ondervinden, gevoelen; de nawerking van zijn
voorbeeld - blijft.
NAWERPEN, (wierp na, heeft nageworpen),
werpen na een ander; iem. met steenen nawerpen,
steenen achter iem. werpen om hem te kwetsen.
NAWEVEN, (weefde na, heeft nageweven), weven
na een ander; wevende namaken.
NAWIJN, m. spoelwijn, slechte wijn.
NAWIJZEN, (wees na, heeft nagewezen), op,
naar iem. of iets wijzen : wijs het maar eens op de
kaart na; — iem. met den vinger nawijzen, de aandacht op hem vestigen, minder gunstigs van hem
vertellen.
NAWINTER, m. (-s), laatste gedeelte van den
winter, ongunstig voorjaar.
NAWITTEN, (witte na, heeft nagewit), nog eens
witten, overwitten : het plafond moet nog eens
nagewit worden.
NAWROEGING, v. (-en), (w. g.) naberouw.
NAWROETEN, (wroette na, heeft nagewroet),
nog eens, later wroeten (van een mol, b. v.); nauw
onderzoeken, uitpluizen : hij houdt er van-keurig
om zulke schandaaltjes na te wroeten.
NAWUIVEN, (wuifde na, heeft nagewuifd),
iem. toewuiven terwijl hij heengaat.
NAZAAIEN, (zaaide na, heeft nagezaaid), later
zaaien; de kale plekken in den akker weer bezaaien.
NAZAAIING, v. het nazaaien.
NAZAAT, m. (...zaten), nakomeling, afstammeling; de nazaten, de nakomelingschap, het nage
voor wij onze voorvaderen hier veroordeelen,-slacht:
mogen wij eerst wel eens vragen hoe onze nazaten
zullen spreken over onze hooggeroemde wetenschap
-pelijkhd.
NAZAKKEN, (zakte na, heeft en is nagezakt),
zakken
in
het
anders
of
iem.
zakken;
iets
later
volgen; inklinken (van den aanvullingsgrond).
NAZAKKING, v. (-en), inklinking.
NAZAMELEN, (zamelde na, heeft nagezameld),
nog eens, later zamelen; nalezen (van korenaren
enz.).
NAZANG, m. (-en), slotzang van een gedicht;
laatste gezang bij eene godsdienstoefening : het
vierde vers van psalm 68 zij de nazang der gemeente;
--- (ook) refrein, slotrijm.
NAZAREËR, NAZARENER, m. (-s), iem. uit
Nazareth ; inz. Christus ; - naam der eerste
Christenen (hun door hunne tegenstanders gegeven); naam eener Joodsch- Christelijke sekte in
Palestina.
NAZARETH, o. plaats in Galilea, waar Jezus
in zijn jeugd heeft gewoond; (fig.) een onbeduidend,
afgelegen plaatsje; (spr.) kan uit Nazareth iets
goeds zt)n of komen, gezegd om aan te duiden dat
men op grond van iemands afkomst, opvoeding
enz. niet aan goede hoedanigheden bij hem kan.
gelooven.
NAZEGEN, m. zegen, die naderhand komt.
NAZEGGEN, (zeide na, heeft nagezegd, nage
herhalen wat een ander gezegd heeft : kunt-zeid),
gij mij precies nazeggen, wat ik u zal voorzeggen I; —
navertellen : zeg het maar niet na, want het is niet
waar; — van iem. iets zeggen dat betrekking
heeft op zijn naam : dat moet ik hem tot zijn roem,
zijn eer nazeggen; men zegt hem na, dat..., men
zegt van hem, dat... NAZEGGING, v. (-en), het
nazeggen; herhaling.
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NAZEGGER, m. (-s), NAZEGSTER, v. (-s), die
nazegt, navertelt.
NAZEILEN, (zeilde na, is nagezeild), een schip
zeilende volgen.
NAZENDEN, (zond na, heeft nagezonden), achter
iets zenden aan iem. die vertrokken is:-nazed,
hij heeft verzocht hem dit pak3 e na te zenden. NAZENDING, v. tweede, nieuwe zending.
NAZETTEN, (zette na, heeft nagezet), iem.
achternavolgen, vervolgen : vijf politieagenten zet ten den dief na; naar een voorbeeld zetten. NAZETTING, v. het nazetten.
NAZIEN, (zag na, heeft nagezien), met de oogen
volgen, zien naar iem. (of iets) die vertrekt : met
tranen in de oogen zag hij hem na; — zien of alles
in orde is : werk der leerlingen nazien; het waschgoed
nazien; zie eens na of alles in orde is; rekeningen
nazien; corrigeeren (drukproeven); van een ander
afzien hoe iets wezen moet; - lezen, nagaan in
een boek : iets in Wagenaar, in Van Dale nazien; —
zie eens na hoe laat de trein gaat.
NAZIN, m. (-nen), in een samengestelden zin de
zin die op een of meer andere volgt, in tegenstelling
met voorzin : het onderwerp, dat in den nazin volgt,
wordt in den hoofdzin door h e t of e r aangekon digd.
NAZINGEN, (zong na, heeft nagezongen), iets
zingen in navolging van een ander : een wijsje nazingen; nog eens zingen; na anderen zingen.
NAZINNEN, (zon na, heeft nagezonnen), (w. g.)
diep nadenken.
NAZIREËR, m. (-s), bij de Israëlieten, iem. die
Of voor een tijd af voor zijn geheele leven de gelofte
gedaan had zich te onthouden van alle opwekkende
dranken, van het korten der haren enz.; —GELOFTE, v. de gelofte die de Nazireër aflegde of
die reeds vóór zijn geboorte voor hem gedaan
was; —SCHAP, v. het zijn van Nazireër.
NAZITTEN, (zat na, heeft nagezeten), nog eenigen
tijd na de anderen blijven zitten; (fig.) vervolgen,
nazetten : den dief nazitten; — nagaan, narijden :
die luie jongens moet ge maar fink nazitten.
NAZOEK, o. (w. g.) onderzoek, navorsching.
NAZOEKEN, (zocht na, heeft nagezocht), onderzoeken, navorschen : ik heb in alle hoeken en gaten
nagezocht, maar niets kunnen vinden; iets opzoeken
(in een boek). NAZOEKING, v. (-en), het nazoeken.
onderzoeking.
NAZOMER, m. (-s), laatste deel van den zomer,
gunstig najaar.
NAZORG, v. (-en), ongerustheid (nadat iets gebeurd is); wroeging, berouw.
NAZWEMMEN, (zwom na, heeft en is nagezwom men), zwemmende volgen.
1. NAZWEREN, (het zwoor na, heeft nagezworen), voortgaan met zweren (van eene wond).
2. NAZWEREN, (zß oer na, heeft nagezworen),
een eed herhalen.
NAZWERM, m. (-en), elk der zwermen die na
den eersten uit een bijenkorf ti liegen.
NAZWEVEN, k zweefde na, is nagezweefd), zwevende volgen.
NAZWIEREN, (zwierde na, is nagezwierd),
zwierende volgen; — (zwierde na, heeft nage
blijven z ieren : zijne makkers gingen na-zwierd),
afloop dadelijk weg, maar hij is nog wat blijven
nazwieren.
NEB, V. (- ben), NEBBE, v. ( -n), lance spitse
bek, sn*vel van vogels; (ook) vooruitstekende pun t
van schaatsen; (gew.) over de neb stappen, dronken
zijn; (ook) scheepsneb, sneb; (scheepsb.) bovenarm eener knie, die tegen een balk komt. NEBJE,
NEBBETJE, o. (-s).
NEBAAL, m.(...alen) of NEBBELING, m. (-en),
(v. als stofn.) aal met een langen spitsen bek.
NEBBOUT, m. (-en), (scheepsb.) bout. die door
de neb van een knie en door het boord geslagen
wordt.
NEBGAT, o. (-en), (jag.) neusgat in den snavel
der vogels.
NEBIJZER, o. (-s), (w. g.) ploegijzer; ...SCHUIT,
v. (-en), schuit met een langen snuit, zonder mast;
boot, vlotschuit.
NEBULEUS, bn. nevelachtig, mistig.
NEBULIST, m. (-en), schilder die zich vooral
met het schilderen van wolken bezighoudt; -schilder die slechts vluchtig en in vage omtrekken
teekent.
NEBULISTISCH, bn. bw. nebulistisch teekenen,
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schilderen, met vage omtrekken; de nebulistische
school.

NECESSAIRE, v. (-s), reiskistje, tasch, étui,
inz. met toiletbenoodigdheden.
NÉCESSITEIT, v. noodzakelijkheid.
NECROLOGIE, v. (...gieën), levensbeschrijving
van een pas overledene; (ook) lijst van afgestorvenen.
NECROLOGISCH, bn. tot de necrologie behoorend, daarop betrekking hebbend.
NECROLOOG, m. (...logen), levensbeschrijver van
pas overledenen.
NECROMANTIE, v. kunst om, door het te voor
roepen van dooden, toekomstige dingen te-schijn
voorspellen.
NECROPOLIS, m. doodenstad.
NECROSE, v. (gen.) afsterving van weefsel,
inz. van beenderen.
NEC PLUS ULTRA, door niets overtroffen.
NECTAR, m. (fab.) godendrank; (fig.) uitgezochte
fijne drank.
NEDER, gewoonlijk NEER, bw. naar beneden,
naar omlaag (in samenstellingen); ter neder, omver,
naar beneden : ter neder werpen; op en neder, van
boven naar beneden en omgekeerd : op één dag
loop ik die trap wel honderdmaal op en neer; —
(ook) van het eene eind tot het andere : de straat,
de kamer op en neer loopen.
( Neder, neer vormt tallooze scheidbare samenst.
met werkw. waarbij dan de vorm met neder min-

der gewoon is; in aardr. namen is de vorm met
neder de gewone).
NEDER-BETUWE, v. het Westelijk gedeelte der
Betuwe, in tegenstelling met Over -Betuwe.
NEDERBIGGELEN, (biggelde neder, is nedergebiggeld), naar beneden biggelen (van tranen).
NEDERBLIKSEMEN, (bliksemde neder, heeft
en is nedergebliksemd), met geweld naar beneden
werpen : Lucifer werd in den afgrond neergebliksemd; plotseling en heftig neervallen.
NEDERBONZEN, (bonsde neder, heeft en is
nedergebonsd), met een bons neerwerpen; met een
bons neervallen.
NEDERBRENGEN, (bracht neder, heeft nedergebracht), naar beneden brengen.
NEDERBRUISEN, (bruiste neder, is nedergebruist), bruisende neerstorten : met een ontzettend
gedonder bruiste het water van de hoogte neder.

NEDERBUIGEN, (boog neder, .heeft en is nedergegebogen), naar beneden buigen, naar beneden doen
vallen : het hoofd neerbuigen; — buigende naar beneden brengen : kunt ge dat ijzer niet wat neerbuigen ?; zich nederbuigen, knielen (voor iets of iem.).
NEDERBUIGEND, bu. ( -er, -st), minzaam, genadig : nederbuigende goedheid. NEDERBUIGING,
V. (- en), het nederbuigen; knieling.
NEDERBUIK, m. (w g.) onderbuik.
NEDERBUITELEN, (buitelde neder, is nedergebuiteld), buitelend neervallen. NEDERBUITELING, v. (-en), het neerbuitelen.
NEDERBUKKEN, (bukte neder, heeft en is
nedergebukt), neerbuigen, vooroverbukken; (fig.)
in zak en assche nederbukken, zich vernederen voor
het Opperwezen. NEDERBUKKING, v. het
nederbukken.
NEDERDALEN, (daalde neder, is nedergedaald),
naar beneden dalen : de ballon daalde snel neer;
een God die op aarde is neergedaald; in de groeve
nederdalen; Jezus daalde neder ter helle. NEDER DALING, v. (-en), het nederdalen : de nederdoling
van Christus in de hel.

NEDERDOEN, (deed neder, heeft nedergedaan),
naar beneden doen, doen vallen : doet de gordijnen
neer.

NEDERDOMPELEN, (dompelde neder, heeft
nedergedompeld), onder water dompelen. NEDER DOMPELING, V. het nederdompelen.
NEDERDONDEREN, (donderde neder, heeft en
is nedergedonderd), met geweld naar beneden
werpen.
NEDERDOUWEN, (douwde neder, heeft neder gedouwd), naar beneden douwen.
NEDERDRAAIEN, (draaide neder, heeft en is
nedergedraaid), lager draaien (eene schroef); de
lamp neerdraaien, door draaien de pit lager doen
worden; (ook) den gastoevoer verminderen; — neerkomen : het zal daarop wel neerdraaien.
NEDERDRIJVEN, (dreef neder, heeft en is
nedergedreven), met geweld neerwerpen; naar
beneden drijven; drijvend naar beneden komen.

NEDERDRINGEN, (drong neder, heeft nedergedrongen), naar beneden dringen, onder den voet
dringen.
NEDERDRUIPEN, (droop neder, is nedergedropen), druipende neervallen, afdruipen, afloopen.
NEDERDRUKKEN, (drukte neder, heeft neder gedrukt), naar beneden drukken; (fig.) onderdrukken; neerslachtig maken : die tijding drukte
hem geheel neer. NEDERDRUKKING, v. het
ned erd rukken.
NEDERDRUKKER, m. (-s), (geneesk.) een werktuig, waarvan men zich na de panboring bedient,
om het harde hersenvlies neer te drukken.
NEDERDUIKEN, (dook neder, is nedergedoken),
onderduiken. NEDERDUIKING, v. (-gin), het
nederduiken.
NEDERDUITSCH, bn. eigen aan, behoorende
tot de lage, noordelijke streken van. Duitschland,
daar inheemsch, in tegenstelling met Opper- of
Hoogduitsch : de Nederduitsche tongvallen; de
Nederduitsche taal, een der hoofddialecten van het
Duitscb; vroeger ook voor Nederlandsch : Tweespraak van de Nederduitsche Letterkunst; vandaar
nog : de Nederduitsch Hervormde Kerk; --, o. de Nederdiitsche taal : dorpsvertellingen in
het Nederduitsch.

NEDERDUITSCHER, m. (-s), bewoner van de
lage, noordelijke streken van Duitschiand.
NEDERDUWEN, (duwde neder, heeft nedergeduwd), naar beneden duwen.
NEDERDWARRELEN, (dwarrelde neder, is
nedergedwarreld), al dwarrelende neerkomen:
de sneeuwvlokken dwarrelden neer.

NEDEREIND, o. (-en), ...EINDE, o. (-n), lagereind.
NEDERFLAi1SEN, (flanste neder, heeft nedergeflanst), slordig neerwerpen : zoodra die wilde jongen
thuis komt, trekt hij een, twee, drie zijn jas uit en
flanst die in den een of anderen hoek neer; (fig.) iets
slordig neerschrijven : hij flanste gauw wat neer.

NEDERGAAN, (ging neder, is ned ergegaan ), naar
beneden gaan; de trap op- en neergaan; de straat
op- en neergaan, daarin heen en weer loopen.
NEDERGIETEN, (goot neder, heeft nedergegoten), naar beneden gieten, uitgieten : waar kan ik
dat vuile water neergieten ?

NEDERGLIJDEN, (gleed neder, is nedergegleden),
naar beneden glijden, glijdende neervallen, neerzakken.
NEDERGOLVEN, (golfde neder, is nedergegolfd),
al golvende naar beneden dalen : het haar golfde
neer over hare schouders.

NEDERGOOIEN, (gooide neder, heeft neder gegooid), naar beneden gooien, op den grond gooien,
weggooien : die jongen gooit zijn boeken overal neer;
gooi den boel maar neer.

NEDERHAAL. Zie NEERHAAL.
NEDERHAGELEN, (hagelde neder, heeft en is
nedergehageld), door den hagel doen om -, neervallen : de bui heeft alle te veld staande gewassen
neergehageld; als hagel neervallen.
NEDERHAKKEN, (hakte neder, heeft nedergehakt), door hakken neervallen : boomen neerhakken; nedersabelen, dooden : de soldaten hakten
iedereen neer, dien zij tegenkwamen.

NEDERHALEN, (haalde neder, heeft nedergehaald), naar beneden halen of trekken : de zeilen,
de vlag neerhalen; omverhalen, sloopen: de muren,
die bij den brand waren blijven staan, werden op
last van den burgemeester neergehaald.

NEDERHALER. Zie NEERHALER.
NEDERHANGEN, (hing neer, heeft nedergehangen), omlaag, benedenwaarts hangen : de armen
slap langs het lichaam laten neerhangen: neerhangende
wangen; op den grond slepen; verleppen, verwelken
(van bloemen); — ophangen : waar nebt gij mijn
jas neergehangen ?; hang het daar maar ZO) lang neer.

NEDERHELLEN, (helde neder, heeft nedergeheld), vooroverhellen. NEDERHELLING, v.
NEDERHOUDEN, (hield neder, heeft nedergehouden), nederwaarts -, omlaag houden : houdt de
paraplu's nog maar wat neer, het regent nog niet;

onderhouden.
NEDERHOUWEN, (hieuw neder, heeft neder gehouwen), door houwen op den grond doen vallen;
(fig.) neersabelen. NEDERHOUWING, v. het
neerhouwen.
NEDERHUIS, o. (...huizen), onderhuis; (ges.)
een van het heerenhuis of eene buitenplaats afge-
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zonderd gebouw, dat tuinmanshuis, stal, koetshuis,
oranjerie enz. bevat.
NEDERHURKEN, (hurkte neder, heeft en is
nedergehurkt), op de hurken zitten : neergehurkt
om een brandend houtvuur. NEDERHURKING, v.
het nederhurken.
NEDERIG, bn. bw. ( -er, -st), laag bij den grond
(in deze bet. veroud.); — onaanzienlijk, gering,
bescheiden : kom in mijn nederige woning; het
nederig veldbloempje; — ( van personen) die bescheiden over zichzelf denkt en spreekt, niet hoogmoedig
ni , --t trotseïi : een nederig man; nederig van harte
zi?n; — ootmoedig : nederig om vergiffenis vragen.
NEDERIGHEID, v. bescheidenheid, ootmoed.
NEDERKAMMEN, (kamde neder, heeft neder gekamd), naar beneden kammen : het haar neer kammen.

NEDERKAPPEN, (kapte neder, heeft nedergekapt), neervellen: opdat de vijand zich nergens zou
kunnen verbergen, werd alle houtqewas om de vesting
neergekapt.

NEDERKIJKEN, (keek neder, heeft nedergekeken), naar beneden kijken : met minachting op
iem. neerkijken.

NEDERKLADDEN, (kladde neder, heeft nedergeklad), haastig en slordig schrijven; slecht schilderen.
NEDERKLIMMEN, (klom neder, is nedergeklom men), naar beneden klimmen, afklimmen. NEDER KLIMMING, v. het nederklimmen.
NEDERKLINKEN, (klonk neder, heeft neder geslonken), (dicht.) met geweld neersmakken; —
(timm.) met een hamer neerslaan, van spijkers enz.
NEDERKNIELEN, (knielde neder, heeft neder geknield), op de knieën vallen : hij knielde neder en
began te bidden; nedergeknield aan den voet des
altaars. NEDERKNIELING, v. kniebuiging.

NEDERKOMEN, (kwam neder, is nedergekomen),
naar beneden komen : hij is nog al hard neergekomen;
weet gij ook waar de ballon is neergekomen I; —
(fig.) dit zal op hem neerkomen, hij zal er voor moe-

ten boeten; (ook) de moeite, de lasten, de kosten
enz. er van hebben, daarvoor zal hij moeten zorgen;
— daar kom ik maar op neer, dat blijf ik maar
volhouden ; — dat komt op hetzelfde neer, dat is
hetzelfde ; dit kamt neer op..., dit is hoofdzakelijk.
NEDERKRABBELEN, (krabbelde neder, heeft
nedergekrabbeld), haastig en slordig opschrijven:
ik heb het op mijn lei neergekrabbeld.

NEDERKRIJGEN, (kreeg neder, heeft nedergekregen), naar beneden krijgen, doen zakken : ik
kan het gordijn niet neerkrijgen.

NEDERKRUIPEN, (kroop neder, is nedergekropen), naar beneden kruipen; zich kruipende neerleggen : waar is toch de hond neergekropen I
NEDERLAAG, v. (...lagen), nadeel, verlies : de
vijand leed eene volkomen nederlaag, -a erd geheel
verslagen; de nederlaag krijgen, geslagen, verslagen
worden, het onderspit delven.
NEDERLAND, o. (-en), ons vaderland; de Ver
Nederlanden; de Spaansehe, later Oosten--enigd
rijksche Nederlanden; Noord- en Zuid- Nederland; —
Groot- Nederland, al het gebied waar Nederlandsch

wordt gesproken, dus ook Zuid -Afrika en de Nederlandsche koloniën.
NEDERLANDER, m (-s), inboorling van het
koninkrijk der Nederlanden; —SCHAP, o. hoedanigheid van Nederlander
NEDERLANDSCH, bn. van Nederland eigen
aan, behoorende tot Nederland, daaruit afkomstig,
daar inheemseh : de Nederlandsche taal; de Nederlandsche bank; — de Nederlandsche Handelmaatschappij; de Nederlandsche wetten; - NederlandschIndië, o. onze koloniën in Oost-Indië; evenzoo
Nederlandsch- Indisch, Nederlandsch Oost- Indië

enz.; —
—, o. de Nederlandsche taal.
NEDERLATEN, (liet neder, heeft nedergelaten),
naar beneden laten, laten zakken : Michel liet
David door een venster neder; — de boot neerlaten,

haar van het schip af in het water laten zakken;
laat de gordijnen maar neer; — ( wisk.) eene loodlijn
neerlaten, laten vallen; — zich neerlaten, zich laten
vallen, zich neerzetten : de sprinkhanen lieten zich
neder. NEDERLATING, v. het nederlaten.
NEDERLEGGEN, (legde, leide neder, heeft neder gelegd, - geleid), op den grond, op de oppervlakte
van iets leggen of plaatsen : zij lei het kind een
oogenblik neer; waar heb ik nu dat . boek toch neerge-

legd I; - gij kunt uw hoofd gerust neerleggen, gerust
sterven, gerust gaan slapen; — de wapens neer
ophouden te strijden, vrede sluiten; (ook)-legn,
zich overgeven; — de kroon neerleggen, afstand
van
de regeering; — zzjn ambt neerleggen; —
doen
neerschieten, dooden: den vijand neerleggen; — (fig.)
overgeven, toevertrouwen, in bewaring geven:
eene som gelds in iemands handen neerleggen; —
ik heb er tien gulden voor neergelegd, voor betaald; —
de pen neerleggen, niet verder schrijven, ophouden
met schrijven; — het bijltje er bij neerleggen, zie
BIJ L; - (gew.) omwerpen: den wagen neerleggen; —
zich neerleggen, gaan liggen, te bed gaan; — (fig.)
zich bij iets neerleggen, er in berusten. NEDER -

LEGGING, v. het nederleggen.
NEDERLIGGEN, (lag neder, heeft nedergelegen),
op den grond liggen : voor iemands voeten nederliggen; te bed liggen : ziek nederliggen.
NEDERLOKKEN, (lokte neder, heeft nedergelokt), naar beneden lokken.
NEDERLOOPEN, (liep neder, heeft en is neder
naar beneden loopen; op- en neerloopen,-gelopn),
de trappen op- en afgaan, heen en weer loopen,
(fig.) stijgen en dalen; — loopende omverwerpen,
onder den voet loopen : een kind neerloopen.
NEDERMAAIEN, (maaide neder, heeft nedergemaaid), door maaien doen vallen, (inz. fig.) de
inlanders werden bij hoopen neergemaaid, neergeschoten.
NEDERPERSEN, (perste neder, heeft neder geperst), naar beneden persen; (kleerm.) de vouwen
of naden van een kleed wegstrijken.
NEDERPLAKKEN, (plakte neder, heeft neder geplakt), ter aarde werpen; ruw neerzetten, neerwerpen; iem. doen plaats nemen : waar heb je
hem neergeplakt I; — ( volkstaal) zijn gat ergens
neerplakken, gaan zitten.
NEDERPLOFFEN, (plofte neder, heeft en is
nedergeploft), hard op den grond vallen of doen
vallen : met een geweldigen smak plofte hij neer;
iem. in een afgrond neerploffen; (scheik.) doen zinken, naar den grond drijven, praecipiteeren. NEDERPLOFFING, v. het vallen of doen vallen ter
aarde; (scheik.) praecipitatie.
NEDERPLOMPEN, (plompte neder, is nedergeplompt), met een plomp naar beneden, in het water
vallen.
NEDERPLONZEN, (plonsde neder, heeft en is
nedergeplonsd), met veel geluid in het water vallen
of doen vallen.
NEDERRAKEN, (raakte neder, is nedergeraakt),
onder den voet geraken; op den grond vallen;.
tuimelen.
NEDERREGENEN, (regende neder, is nedergeregend), door den regen omvergeworpen worden:
het koren is geheel nedergeregend; (fig. dicht.) uit
den hemel neervallen : het manna regende in de
woestijn neder.

NEDERROEPEN, (riep neder, heeft nedergeroepen), naar beneden roepen; door roepen naar
beneden doen komen.
NEDERROLLEN, (rolde neder, is nedergerold),
naar beneden, op den grond rollen : hij was zoo

dronken, dat hij telkens weer neerrolde als hij beproefde op te staan; tranen rolden langs hare wangen
neder.

NEDERRUKKEN, (rukte neder, heeft neder gerukt), naar beneden rukken, afrukken : een
standbeeld neerrukken van zijn voetstuk.

NEDERSABELEN, (sabelde neder, heeft neder gesabeld), met de sabel neerhouwen en zoo dooden:
de ruiterij sabelde de achterhoede neer.

NEDERSCHIETEN, (schoot neder, heeft en is,
nedergeschoten), met een schot neerwerpen, dooden : want die den vogel nederschoot, was Koning
voor een jaar; hij schoot zijn vijand neer; — zich
plotseling en zeer snel nederwaarts bewegen : de
valk schoot eensklaps op den vogel neer; — naar ,
beneden schieten : uit alle huizen schoot men op
den vijand neer. NEDERSCHIETING, v. het
nederschieten.
NEDERSCHIJNEN, (scheen neder, heeft nedergeschenen), schijnsel van boven naar beneden
aflaten : de maan scheen lieflijk op het landschap
neer.

NEDERSCHRIJVEN, (schreef neder, heeft neder geschreven), - op het papier zetten, in geschrifte
brengen : ziehier de laatste regels die hij heeft neer
-geschrvn.
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NEDERSCHROEVEN, (schroefde neder, heeft
nedergeschroefd), naar beneden schroeven, neer
-draien.
NEDERSCHUDDEN, (schudde neder, heeft neder geschud), naar beneden schudden, door schudden
doen neervallen.
NEDERSCHUIVEN, (schoof neder, heeft en is
nedergeschoven), schuivende naar beneden brengen : schuif het bord nog wat neer, dan kunt gij
bovenaan beginnen met schrijven; — schuivende
naar beneden gaan : dit bord schuift gemakkelijk
neer, maar het is haast niet op te krijgen. NEDER SCHUIVING, v. het nederschuiven.
NEDERSIJPELEN, (sijpelde neder, is neder gesijpeld), nederdruppelen.
NEDERSLAAN, (sloeg neder, heeft en is nedergeslagen), naar beneden slaan, iets in eene nederwaartsche richting bewegen of doen bewegen : de randen
van zijn hoed, de kraag van zijn jas neerslaan; de
wind slaat den rook neer; --- zijne oogen neerslaan, de

oogleden laten zakken (inz. van schaamte); — (fig.)
iemands hoop of moed neerslaan, iem. zijne hoop
of zijn moed ontnemen; — gij moet u niet zoo gauw
laten neerslaan, niet zoo gauw moedeloos worden; —
zijn tegenpartij neerslaan, tegen den grond slaan;
een os neerslaan; — (mil.) het leger neerslaan, een
kamp betrekken; — plotseling en met geweld naar
beneden vallen : eensklaps sloeg hij ruggelings
neer; plotseling naar beneden vallen, neerzakken
(van iets dat gerezen is) : het beslag is neer
(scheik.) neerploffen ; — (w. g.) zich-geslan;
nederslaan, zich metterwoon neerzetten ; (w. g.)
zich legeren : de vijand had zich in de vlakte
neergeslagen.

en zich neerzetten : een koppel patrijzen is daar
neergestreken.

NEDERSTROOIEN, (strooide neder, heeft neder gestrooid), op den grond strooien : ik heb in den
tuin wat broodkruimels neergestrooid voor de vogels.

NEDERSTROOMEN, (stroomde neder, is nedergestroomd), naar beneden stroomen, stroomende
neervallen : de regen stroomde van den hemel neer;
met drift naar beneden loopen.
NEDERSTROOPEN, (stroopte neder, heeft neder gestroopt), naar beneden stroopen, afstroopen.
NEDERSTUIVEN, (stoof neder, is nedergestoven), naar beneden stuiven; (fig.) driftig naar beneden loopen.
NEDERTELLEN, (telde neder, heeft nedergeteld), aftellen, voortellen (geld op eene tafel) :
hij telde het geld neer en vertrok.

NIEDERTRAPPEN, (trapte neder, heeft neder getrapt), naar beneden trappen, onder den voet
trappen, trappende omverwerpen ; aftrappen
(schoenen).
NEDERTREDEN, (trad neder, heeft nedergetreden), neertrappen.
NEDERTREKKEN, (trok neder, heeft neder getrokken), naar beneden trekken : de lamp hangt
zoo hoog, trek haar wat neer; omvertrekken : de
muren, die bij den brand waren blijven staan, werden
door de brandweer met groote haken neergetrokken.
NEDERTREKKING, v. het nedertrekken.
NEDERTUIMELEN, (tuimelde neder, is nedergetuimeld), naar beneden, op den grond tuimelen:
met die gladde straten ziet ge nog al eens iemand
neertuimelen.

NEDERVALLEN, (viel neder, is nedergevallen),

NEDERSLACHTIG, bu. Zie NEERSLACHTIG.
NEDERSLEEPEN, (sleepte neder, heeft nedergesleept), naar beneden sleepen, neerrukken.
NEDERSMAKKEN, (smakte neder, heeft en is
nedergesmakt), met een smak op den grond werpen
of vallen.
NEDERSMIJTEN, (smeet neder, heeft nedergesmeten), op den grond smijten, naar beneden
smijten) : de dief smeet zijn buit neer en zette het op

op den grond vallen : hij viel dood neer; — werken
tot men er bij neervalt, tot men niet meer kan; —
neerknielen (uit eerbied) : zij vielen voor zijn aangezicht neder; de vrouw kwam en viel voor hem neder;
— instorten : totdat uwe hooge muren nedervallen; —
van boven neerkomen : er is een slagregen neer
neerstrijken, gaan zitten (van vogels) -gevaln; :
waar zouden die patrijzen neergevallen zijn ? op een
stoel neervallen, op onhebbelijke wijze er op gaan

een loopen.

zitten. NEDERVALLING, v. het nedervallen.
NEDERVELLEN, (velde neder, heeft neder geveld), met geweld ter aarde doen vallen : juist
de zwaarste boomen waren door den storm neergeveld;
omhakken (boomen); dooden (met wapenen) : een
man neervellen. NEDERVELLING, v. het nedervellen.
NEDERVLIEGEN, (vloog neder, is nedergevlogen), vliegende naar beneden komen : die duif
komt op zijn hand neervliegen; haastig, driftig de
trappen afloopen.
NEDERVLIETEN, (vloot neder, is nedergevloten), neerstroomen. NEDERVLIETING, v. het
nedervlieten.
NEDERVLIJEN, (vlijde neder, heeft nedergevlijd), in orde dicht naast of op elkander neerleggen:

NEDERSPATTEN, (spatte neder, is nedergespat),
spattende neervallen : hier is het bloed heelemaal
neergespat.

NEDERSPREIDEN, (spreidde neder, heeft neder gespreid), op den grond uitspreiden.
NEDERSPRINGEN, (sprong neder, is nedergesprongen), naar beneden springen : van eene hoogte
veerspringen.

NEDERSTAMPEN, (stampte neder, heeft neder -

gestampt), naar beneden stampen : pas gelegde'
straatsteenen neerstampen.

NEDERSTIJGEN, (steeg neder, is nedergestegen),
naar beneden gaan, afdalen, afstijgen.
NEDERSTOMMELEN, (stommelde neder, heeft
en is nedergestommeld), met een dof gedruisch
van boven neerstooten of neergestooten worden.
NEDERSTOOTEN, (stootte, stiet neder, heeft
nedergestooten), naar beneden stooten, omver
een scherp wapen) : de amok--stoen;d(m
maker, die alles wat hij ontmoet neerstoot. NEDER
-STOING,v.hetndrso
NEDERSTORMEN, (stormde neder, heeft en is
aarde
werpen;
nedergestormd), met veel geweld ter
met veel geweld neerkomen.
NEDERSTORTEN, (stortte neder, heeft en is
nedergestort), naar beneden storten of werpen :waar zullen we het puin neerstorten ?; — naar beneden geworpen worden, door instorting neervallen, met geweld neervallen : zijn paard stortte onder
hem neder; van eene hoogte neerstorten; — zich
neerstorten, met geweld op iem. neerkomen; af-

springen (van eene hoogte) en ter aarde vallen.
NEDERSTORTING, v. het nederstorten.
NEDERSTRALEN, (straalde neder, is nedergestraald), zijne stralen nederwaarts schieten; stralende
neerdalen of doen neerdalen: eene gloeiende warmte
straalde op ons neer.

NEDERSTREKKEN, (strekte neder, heeft neder gestrekt), op eene oppervlakte uitstrekken.
NEDERSTRIJKEN, (streek neder, heeft en is
nedergestreken), naar beneden strijken : de haren
eener stof neerstrijken; — platstrijken : de naden
van eenig naaisel neerstrijken; — naar beneden
halen : de vlag neerstrijken; de broek neerstrijken,
afstrijken; — naar beneden vliegen (van vogels)

de turf op zolder neervlijen; zich neervlijen, zich

zacht neerleggen : hij vlijde zich neer op het zachte
mos.

NEDERVLOEIEN, (vloeide neder, is nedergevloeid), naar beneden vloeien, neerstroomen.
NEDERWAAIEN, (waaide, woei neder, heeft en
is nedergewaaid), door den wind omverwerpen, - om
worden.
-vergwopn
NEDERWAARTS, bw. in eene richting naar
omlaag : nederwaarts vloeien; zoo kwam de wolk
nederwaarts.

-kolm

NEDERWAARTSCH, bn. dalende, naar beneden
gericht : eene nederwaartsche beweging.
NEDERWERPEN, (wierp neder, heeft neder geworpen), naar beneden, op den grond werpen:
werp uw stof voor Farao's aangezicht neder; —
omverwerpen : gij hebt zijne vestingen nedergeworpen; — zich nederwerpen, knielen : ik werp mij
neder voor het aangezicht des Heeren. NEDER-

WERPING, v. het nederwerpen.
NEDERZAKKEN, (zakte neder, is nedergezakt),
naar beneden zakken : laat het maar voorzichtig
neerzakken; inzakken.
NEDERZEILEN, (zeilde neder, heeft en is neder gezeild), in eene nederwaartsche richting zeilen;
omverzeilen : dat schip heeft zijn mast neergezeild.
NEDERZETTEN, (zette neder, heeft nedergezet),
iets op den grond of op eene andere oppervlakte
plaatsen (inz. nadat men het gedragen heeft) ^:
zet den koffer nog maar even neer; zet daar maar
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zoo lang neer op tafel; — ( fig.) tot bedaren brengen,
stillen : iem. neerzetten; de opgewonden gemoederen
neerzetten; — zich neerzetten, gaan zitten : ik kom
zoo bij u, zet u in.tusschen neer; - zich op eene plaats
vestigen : de kolonisten hadden zich in een vruchtbaar dal neergezet. NEDERZETTING, v. het nederzetten; (mv. -en), vestiging; kolonie, volkplanting;
factorij : ook had de Compagnie nederzettingen op

de kusten van Voor- Indië.

NEDERZIEN, (zag neder, heeft nedergezien),
naar beneden zien : o; God des levens ! Gij zaagt
op mij; — uit de hoogte op iets zien dat
men minacht : met minachting op iem. neerzien.
NEDERZIJGEN, (zeeg neder, is nedergezegen),
langzaam neerzakken : van vermoeienis neerzijgen;
flauw vallen.
NEDERZINKEN, (zonk neder, is nedergezonken),
naar beneden zinken; langzaam neervallen : uitgeput zonk hij in mijne armen neer. NEDERZINKING,
V. het nederzinken.
NEDERZITTEN, (zat neder, heeft nedergezeten),
gezeten zijn : zij zaten neder om brood te eten; zoo zat
neder ook

ik neder

en weende.

NEDERZWEVEN, (zweefde neder, is nedergezweefd), zwevende naar beneden komen; het was
doodstil; langzaam zweefden

het aardrijk neder.

de sneeuwvlokken op

NEE, bw. in de spreektaal voor NEEN.
NEEF, m. (neven), broeders- of zusterszoon : hij

is een volle neef van mij; zijn moeder was mijn eigen
zuster; ooms- of tanteszoon : een neef van vaders -,
van moederszijde; — elke mannelijke afstammeling
van een neef of eene nicht zoover de familie gerekend
wordt : een verre neef; hij speelt neef tegen mij,
noemt mij neef; - naam, dien de Fransche koningen
in hunne brieven aan de prinsen van den bloede
gaven, alsmede aan onderscheiden vreemde vorsten, aan de kardinalen, de pairs, de hertogen,
de maarschalken van Frankrijk, de Spaansche
grooten en eenige andere aanzienlijken des rijks.
NEEFJE, o. (-s).
NEEFJE, o. (-s), (gew.) mugje.
NEEFSCHAP, o. betrekking van neef tot neef of
van neef tot oom; (fig.) begunstiging van nabestaanden, nepotisme; — v. de gezamenlijke neven.
NEEFSDOCHTER, v. (-s), ...ZOON, m. (-s,

...zonen), dochter, zoon van een neef.
NEEMACHTIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) diefachtig,
geneigd tot stelen.
NEEN, bw. uitdrukking van ontkenning (tegenstelling van ja) : als hij eenmaal neen heeft gezegd,

doet hi) het ook niet; gaat gij mede ? - Neen, mijn
waarde; — ook om zich zelf te verbeteren : hij is
nu twintig, neen een en twintig jaar.
-, o. een neen, eene ontkenning, afwijzing ; neen

verkoopen, niet voorhanden heb ben (in een winkel)

wat gevraagd wordt.
NEEP, V. (nepen), het knijpen (met de vingers) :
hij gaf mij eene gevoelige neep in den arm; — overgebleven teeken eener knijping : de neepjes in eene
muts; (fig.) schade, afbreuk : iem. eene groote neep
geven, eene groote schade of verlies toebrengen;
(gew.) oprijg in een rok; - (gew.) kleurhoutje.
NEEPJE, o. (-s), knijpje (inz. in het geheim toegebracht); neep in eene muts.
NEEPJESKAPJE, o. (-s), ...MUTS, v. (-en),
vrouwenhoofddeksel, dat rondom aan den kant
van neepjes is voorzien.
1. NEER, v. (neren), (Zuidn.) dorschvloer.
2. NEER, v. (neren), draaikolk, tegenstroom
juist in dat eind heelt de rivier veel neren; — ( fig.)
hij is in de neer geraakt, het loopt hem tegen.
3. NEER. Zie NEDER.
NEERDOEN, (deed neer, heeft neergedaan), naar
beneden doen, dichtdoen : de gordijnen neerdoen;

de paraplu neerdoen.

NEERHAAL, m. (...halen), het dikke van eene
letter (in tegenstelling van een ophaal).
NEERLANDICUS, m. (...el), student in de Neder
-landsche
letteren.
NEERLANDISME, o. Nederlandsch gezindheid.
NEERLANDIST, m. (-en), voorstander van het
Neerlandisme.
NEERPENNEN, (pende neer, heeft neergepend),
opschrijven.
NEERSLACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), terneer
verdrietig; bedroefd; moedeloos : de zieke-geslan,
is de laatste dagen zeer neerslachtig. NEERSLACHTIGHEID, v. ontmoediging, moedeloosheid.

NEGENDE.

1. NEERSLAG, m. het neerslaan; (muz.) met
den neerslag beginnen, den eersten slag in de maat; -,

(-en), collectieve_ benaming voor regen, sneeuw en
hagel : op hooge bergen heeft de neerslag veelal den

van sneeuw; tengevolge van hevige neerslagen
was de Rijn sterk gewassen.

vorm

2. NEERSLAG, v. (-en), (gew.) eene soort van
rustbed.
3. NEERSLAG, o. en m. (-en), bezinksel; (scheik.)
neerploffing, uit eene voorafgaande oplossing
afgezonderd lichaam, het moge zich in een vasten
of vloeibaren staat afzonderen; inz. een, in de gedaante van een poeder, van het oplossingsmiddel,
door bijvoeging van een derde, afgezonderd lichaam,
dat of in het geheel niet of ten minste zeer moeilijk
kan opgelost worden.
NEERSTIK, o. (-ken), (gew.) met fraaie bloemen
geborduurde of gestikte borstlap der vrouwen.
NEERSTREEK, v. (...streken), streek naar
beneden, inz. op een strijkinstrument.
1. NEET, v. (neten), luizenei; (fig.) (plat) kale
neet, arme schooier. NEETJE, o. (-s).
2. NEET, NIET, v. (-en), klinknageltje in eene
schaar. NEETJE, o. (-s).
NEETEN, (neette, heeft geneet), platklinken
(een nageltje).
NEETOOR, m. en v. (-en), een kitteloorig, vitziek mensch, die altijd uit zijn humeur is; ...GORIG,
bn. bw. humeurig, vitziek, kitteloorig.
NEFFENS, bw. nevens. Zie dit woord.
NEG, v. ( -gen), zelfkant van weefsels, inz. van
linnen; (tapijtweverij) lat die den ketting vastlegt op den boom; - schuine kant aan een beitel,
scherpe kant van een mes; schuin bijgesneden einde
van hout; scherpe kant van hout of steen, van een
muur.
NEGATIE, v. (-s, ...tiën), ontkenning; woord
dat eene ontkenning aanduidt : in dien zin staat
eene dubbele negatie; — loochening, inz. gezegd van
wijsgeerige stellingen.
NEGATIEF, bn. ontkennend; gewoonlijk als
tegenstelling van positief; hij heeft alleen eene negatieve meening; dat onderzoek had slechts een negatief
resultaat; — (wisk.) een negatief getal, kleiner dan
nul; (natuurk.) negatieve ",leetriciteit, eene der

twee soorten van electriciteit die men ter verklaring
der electrische verschijnselen heeft aangenomen; (photographie) negatief beeld, het beeld dat in de
camera ontstaat en dat, wat licht en schaduw betreft, juist in tegenstelling is met het gephotographeerde voorwerp; — (recht.) negatief recht, recht
om te vorderen, dat een ander iets onderga of
lu jde; —
—, o. (...tieven), (photographie) negatief beeld.
NEGEEREN, (negeerde, heeft genegeerd), ontkennen, loochenen; iem. negeeren, doen alsof men
hem niet kent; iets negeeren, er Beene rekening mede
houden.
NEGEN, telw. (hoofdgetal); 't heeft de waarde van
een ranggetaal in : hoofdstuk I á; Karel I X; het
is gebeurd in het jaar negen; negen December; —
NEGENEN, het telw. NEGEN, beschouwd als
een zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.: negen
personen : een gezelschap van negenen; deelt dit
onder u negenen; zij waren met hun negenen; we
zijn met zijn (ons) negenen; negen dealen van hetzelfde geheel : iets in negenen breken; negen uren:
het is bij negenen, negen achtereenvolgende malen :
hij deed het in negenen; ik geef het u in negenen te
doen; —

— v. (-s), het cijfer, het getal negen: eene Arabische negen (9); eene Romeinsche negen (IX); (fig.)
de negen zusters, de zanggodinnen, de Muzen;
(kaartsp.) eene kaart met negen eenheden : de negen
van harten; — ( Zuidn.) in de goei negen gevallen
zijn, met iets goed geslaagd zijn. NEGENTJE, o. (-s).
NEGENBLADIG, bn. (plantk.) met negen bladen.
NEGENDAAGSCH, bn. negen dagen durende:
een

negendaagsch reisje.

NEGENDE, bn. (ranggetal) : gij zijt de negende,
de negende persoon; Lodewijk de Negende of de
Heilige van Frankrijk, Lodewijk, de negende koning
van dien naam van Frankrijk; hij is geboren den
negenden Januari, den negenden dag van de maand
Januari ; — ten negende, in de negende plaats; —
o. ( -n), een negende deel van iets: een negende
H L., een negende deel van een HL. ; zeven acht
negende HL., 7 HL. en achtmaal een negende
deel van een HL.
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NEGENDEHALF, tel w. acht en een half.
NEGENDERHANDE, NEGENDERLEI, onverb.
bn. van negen soorten; negensoortig, en daarom
ook soortgetallen geheeten.
NEGENDOODER, m. (-s), (nat. bist.) geve. naam
voor den klapekster of tuinvalk, den grootsten der
inlandsche klauwieren (lanius excubitor), 14 + 12
cM.
NEGENDRAAD, m. koord uit negen draden gevlochten.
NEGENDUBBEL, bn. bw.. negenvoudig; ... DUIZENDSTE, ranggetal; ook verdeelingsgetal 1/9000.
NEGENENDERTIGER, m. (-s), man die 39 jaar
, oud is, enz. Zie ACHTEINTDERTIGER.
NEGENHELMIG, bn. (plantk.) met negen stampers; negenhelmigern, Bene plantenklasse, welker
tweeslachtige bloemen 9 vrije - meeldraden hebben:
de 9de klasse van Linnaeus.
NEGENHOEK, m. (-en), (meetk.) Bene figuur,
welke negen hoeken heeft.
NEGENHOEKEN, (negenhoekte, heeft genegen hoekt), naam van een spel waarbij men zich bedient
van Bene figuur, bestaande uit een vierkant,
, door 2 rechte lijnen in 4 vierkanten verdeeld,
waardoor men 9 hoekpunten verkrijgt.
NEGENHOEKIG, bn. met negen hoeken.
NEGENHONDERD, telw. negenmaal honderd;
NEGENHONDERDSTE, telva . ranggetal; ook verdeelingsgetal. NEGENHONDERDMAAL, bw.van
herhaling.
NEGENJAARSCH, bn. eene negenjaarsche pacht,
voor den tijd van 9 jaar aangegaan,
NEGENJARIG, bn. negen jaren oud : een negenjarig knaapje; negen jaren durende : de negenjarige oorlog.

NEGENKUILEN, (negenkuilde, heeft genegen
zeker kinderspel spelen, waaraij liegen-kuild),
kuiltjes in den grond noodig zijn.
NEGENMAAL, bw. van herhaling; negen keeren.
NEGENMAANDSCH, bu. negen maanden oud;
negen maanden durende.
NEGENMAN, m. (Zuidn.) (kegelspel) de koning,
de groote kegel die in 't midden der andere staat.
NEGENMANNEKEN, o. (-s), (veroud.) een muntje,
ter waarde van negen mijten of een duit; nog hier
en daar in enkele zegswijzen bekend.
NEGENOOG, v. (-en), (nat. hist.) lamprei, prik:
een riviervisch; - (gen.) kwaadaardige bloedzweer;
- (gemeenz.) iem. die alles nauwkeurig naziet,
die op alles let of alles bevit. NEGENOOGJE,
o. (-s).
NEGENPONDER, m. (-s), een brood, dat negen
pond weegt; een kogel van negen pond; stuk geschut, waaruit negenponders worden geschoten.
NEGENPROEF, v. (rekenk.) Bene proef om de
juistheid der bewerking van de 4 hoofdregels te
beoordeelen door gebruik te maken van het kenmerk van deelbaarheid door negen.
NEGENSTEK, o., ...STEEK, m., ...STIK, rn.
spel dat ook negenhoeken wordt genoemd.
NEGENSTEKKEN, (negenstekte, heeft genegen stekt), het negenstek spelen.
NEGENTAL, o. ( -len), negen stuks, negen personen, negen zaken; (fig.) het negental, de zanggodinnen.
NEGENTALLIG, bu. (rek.) het negentallig stelsel,
een stelsel van tellen waarbij iedere verzamelende
eenheid uit negen samenstellende eenheden van
één rang lager bestaat.
NEGENTIEN, telw. negen en tien; ook ranggetal in : hoofdstuk negentien.
NEGENTIENDE, telw. ranggetal; ook verdeelingsgetal.
NEGENTIENDEHALF, telw. achttien en een half.
NEGENTIENDERHANDE, . NEGENTIENDER LEI, onverb. bu., uit negentien soorten bestaande.
NEGENTIENHONDERD, telw. negentienmaal
honderd; ...JARIG, bn. negentien jaren oud;
negentien jaren durende; ...MAAL, bw. van herhaling.
NEGENTIG, telw. negen keer tien; ook ranggetal;
van het jaar negentig; in den winter van negentig,

van het jaar 1890.
NEGENTIGER, m. (-s), man of vrouw, die
negentig jaar is; wijn van het jaar negentig (1890
of 1790); een term in 't piketspel, beteekenende,
dat de voorhand door roem alleen zonder opspelen
tot 30 is gekomen en dan van 29 tot 90 telt.
NEGENTIGJARIG, bn. negentig jaar oud; negen-

NEGUS.

tig jaar durende; ...MAAL, bw. van herhaling,
negentig keeren.
NEGENTIGTAL, o. ( -len), Bene hoeveelheid van
(ongeveer) negentig.
NEGENURIG, bn. negen uren durende : velen
hebben een negenurigen arbeidsdag.

NEGENVOUD, o. (-en), negenmaal zooveel.
NEGENVOUDIG, bn. bw. negenmaal herhaald.
NEGENWERF, bw. negenmaal.
NEGENWEKER, m. (-s), soort van vroegen
zandaardappel.
NEGENWIJVIG, bn. (veroud.) (plantk.) met negen
stijltjes.
NEGENZIJDIG, bn. met negen zijden, door
negen zijden ingesloten.
NEGER, m. (-s), een inboorling van Midden Afrika, gekenmerkt door een hoogen. smallen schedel, donkere huidskleur (van geel tot zwart), kroeshaar, platten neus enz.; - afstammeling van de
in vroeger tijd in Amerika ingevoerde negerslaven;
witte neger, albino, zie aldaar; - je bent zoo zwart
als een neger, zeer vuil; (fig.) een hatelijk persoon :
een neger van een vent. NEGERTJE, o. (-s).
NEGERAAP, m. (...apen), (nat. bist.) zekere
soort van aap; ...BOONTJE, o. (-s), zeker soort
van zwarte boontjes die gegeten worden; ...DEK,
o. (-ken), (vroeger) het tusschendek op een slaven
waar het verblijf der negers was.
-halder,
T3EIEREN, (negerde, heeft genegerd), koeion n ren, mishandelen; belasteren; iem. negeren,
hem erg plagen, treiteren.
NEGERHANDEL, m. slavenhandel; ...HUIS, o.,
(...huizen), huis, waar negers gehuisvest zijn;
...HUT, v. (-ten), hut van een neger, inz. bekend
als titel van een boek van Mevr. H. Beecher Stowe.
NEGERIJ, v. (-en), stad of dorp bij onbeschaafde
of half-beschaafde volken; - (fig.) een klein, afgelegen stadje of dorpje : ik heb ook een paar jaar
op die negerij gezeten.

NEGERIN, v. (-neu), vrouw, meisje met zwarte
huidskleur (uit de binnenlanden van Afrika).
NEGERKAMP, o. (-en), kamp der negers; ...KAPITEIN, m. (-s), hoofdman van de negers; kapitein van een slavenhaalder; ...KLEUR, v.;
...KLEURIG, bu.; ...KOREN, o. (plant..) zwarte
gierst (sorghum); ...LAND, o. vaderland der negers,
Afrika; ...RAS, o. ( -sen); ..SCHIP, o. (...schepen), slavenhaler; ...SCHORT, v. en o. (-en), een stuk
stof, dat de naaktgaande volksstammen aan den
Senegal om 't onderlijf slaan, schaamteschort;
...SLAAF, m. (...slaven), neger die in slavernij
verkeert ; ...TYPE, o.; ...VISCH, v. (in W. Indië)
collectieve naam voor alle ongeschubde visch;
...VOLK, o. (-en), volk van negers.
NEGGE, v. (-n), zie NEG.
NEGGELAT, v. (-ten), lat aan de buitenzijde
van een deurkozijn aangebracht, om de dichtheid
der aansluiting met den muur te verhoogen.
NEGGEN, (negde, heeft genegd), met een overhandschen naad naaien.
NEGLIGÉ, o. huisgewaad, nacht -, ochtendkleed
van dames; en prof and négligé, in nachtkostuum,
(ook) bijna zonder kleeren.
NEGLIGEEREN, (negligeerde, heeft genegligeerd), verzuimen, verwaarloozen, veronachtzamen.
NEGORIJ, v. (-en). Zie NEGERIJ.
NEGOTIABEL, bn. (w. g.) verhandelbaar.
NEGOTIANT, m. (-en), (w. g.) handelaar.
NEGOTIATIE, V. (- s, ...tiën), (w. g.) handelsbedrag; het verhandelen van een nog niet verschenen wissel; geldleening; diplomatieke onderhandeling.
NEGOTIE, v. (-s, ...tiën), handel, koopmanschap : handelsverkeer; - met negotie gaan, rondventen aan de huizen.
NEGOTIEEREN, (negotieerde, heeft genegotieerd), onderhandelen; handel drijven; tot stand
brengen, bewerken; verkoopen, disconteeren (een
wissel).
NEGOTIEPENNING, m. (-en), munt welker
waarde van koers afhankelijk is en die niet in betaling aangenomen behoeft te worden; voor Nederland b. v. de gouden dukaat.
NEGRILLO, o. naam eener zwarte snuiftabak.
NEGRITO, m. (-'s), naam van de oorspronkelijke
bewoners der Philippijnen.
1. NEGUS, m. titel van den beheerscher van
Abessynië.
2. NEGUS, m. warme wijn met suiker en specerijen.
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toebereid : is er negus voor den Yankee zonder den
geur onzer Molukken ?
NEHALENNIA, v. (Germ. myth,) godin der
vruchtbaarheid.
NEHRUNG, v. (-en), zandige landtong voor de
hallen.
NEIGEN, (neigde, heeft geneigd), in schuine
richting benedenwaarts buigen : het hoofd neigen; —
zijne ooren naar iets neigen, er met aandacht naar
hooren, om zich er naar te gedragen; — (fig.) zijn
hart tot iets neigen, wenden; zij neigden hunne
aandacht naar alles; (fig.) God neigt de harten, beweegt; — overhellen, hellen : de zon neigt ter kimme;
de dag neigt ten avond; de staat neigde ten val, ten
ondergang; zijn van nature reeds tot achterdocht
neigend gemoed. Zie ook NIJGEN.
NEIGING, v. het neigen; — (mv. -en) helling;
genegenheid, begeerte, lust : hij toonde niet de minste
neiging om aan mijn bevel te voldoen; neiging gevoelen
tot iets; zijn neiging om alles maar goed te praten.
NEK, m. (-ken), achterste deel van den hals (bij
menschen en dieren) : een stijve nek; een vogel den
nek omdraaien; hij heeft den nek gebroken; iem.
op zijn nek geven, komen, zitten, een pak slaag
geven; (fig.) iem. den nek breken, hem dooden;
iem. geducht afrossen; daar zijn al wat woorden
den nek om gebroken, al heel wat woorden aan
verspild; (fig.) dat zal hem den nek breken, dat is
zijn ondergang; eene fleseh den nek breken, leegen,
uitdrinken; — k Zuidn.) iets of iem. op zijnen nèk
hebben, er mede geplaagd zijn ; op iemands nek
zitten, bij hem verblijven en hem tot last zijn;
(plat) iem. zijnen nek vol schijten, met hem den
gek steken; — (fig.) iem. den nek toekeeren, zich met
verachting van iem. verwijderen, (bijb.) ontvluchten; (fig.) iem. met den nek aanzien, iem. met minachting bejegenen; — den nek buigen, krommen,
zich onderwerpen; — iem. in den nek zien (Zuidn.
ook schoppen), hem (voor een zeker bedrag) afzetten;
stijf of hard van nek zijn, niet willen toegeven,
hardnekkig zijn. NEKJE, o. (-s).
NEKHAAR, o. (...haren), in den nek groeiend
haar : de nekharen wegknippen; ...HOLTE, v. ( -n),
(ontl.) holte in den nek.
NEKKRAMP, v. dit woord is aanbevolen als
vertaling van meningitis cerebro spinalis, Hd.
Gfnickstarre.
NEKKEN, (nekte, heeft genekt), dooden, vermoorden; (jagersw.) het bij de achterloopers opgenomen haas, of konijn, met den kant der rechterhand in den nek slaan; omhakken (een zwaren
boom); tergen, boos maken; — dat heeft hem genekt,
zijne kracht gebroken; — wie heeft dat glas genekt ?,
gebroken; — een voorstel nekken, maken dat het
niet aangenomen wordt. NEKKING, v.
NEKNAGEL, m. (-s), (molenb.) ijzeren nagel
waarmee een kam achter de achtervelling van
een rad wordt opgesloten.
NEKPIJN, v. (-en), pijn in den nek.
NEKSLAG, m. (-en), slag op den nek; (fig.)
genadeslag, doodslag : iem. den nekslag geven;
zijne zaken stonden al slecht en dit ongeval heeft
hem den nekslag gegeven. '`
NEKSPIER, v. (-en), spier in den nek; ...STAART,
m. (-en), (gew.) waterhoos; ...STUK, o. (-ken),
(slag.) stuk vleesch van het bovendeel van den hals;
...VANGER, m. (-s), (jagersw.) een recht, aan de
punt tweesnijdend mes, waarmede men het aangeschoten grof wild tusschen het achterhoofd en
den eersten halswervel het ruggemerg afsteekt;
...VEL, o. een hond in zijn nekvel pakken; ...WERVEL, m. (-s), (ontl.) wervelbeen van den hals;
...ZENUW, v. (-en), (ontl.).
NEL, v. ( -len), troef negen (in sommige kaart
-speln).
NEMEN, (nam, heeft genomen), iets aanvatten,
beetpakken, vatten en houden, zich in het bezit
van iets stellen, zich toeëigenen : neem gij dit eind
in uwe hand; hij nam den grootsten appel en liet
den kleinsten voor zijn broertje liggen; men moet in
het leven weten te geven en te nemen; — eene vrouw
nemen, huwen; (ook) haar beslapen; — iem. nemen,
beetnemen, bedriegen; (ook) fotografeeren; zoo
ook : een kiekje nemen; — de vrijheid nemen, zich
veroorloven; — iem. gevangen nemen; de stad is
genomen, door den vijand bemachtigd; — (kaartsp.)
eene kaart, een slag met het aas nemen, winnen; —
iets op zich nemen, zich er mede belasten; — iem..
in den arm nemen, bij iem. voorspraak, steun,
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hulp zoeken; — ik neem u bij uw woord, gij moet
doen wat gij gezegd hebt; een kop koffie, een borrel
nemen, gebruiken, drinken; — hij neemt het er goed
van, leeft er goed van; — hij wil geen dokter nemen,
zich niet door een dokter laten behandelen; — eene
andere richting nemen, inslaan; welken weg neemt
gij ?; iets onder handen nemen, met iets beginnen;
iem. onder handen nemen, hem de les lezen; —
verder in tal van vaste verbindingen, zooals :
een bad nemen, zich baden; de vlucht, de wijk nemen,
vluchten, wijken; een besluit nemen, besluiten;
dienst nemen, gaan dienen (in een leger); rust nemen,
rusten; wraak nemen, zich wreken; een einde nemen,
eindigen; afscheid nemen, vaarwel zeggen, heengaan; zijn intrek nemen, zich vestigen; het woord
nemen, beginnen te spreken; eene hooge vlucht nemen,
hoog stijgen; geen genoegen met iets nemen, met
iets niet tevreden zijn; de moeite nemen, de moeite
doen; in beraad nemen, over iets nadenken; in
overweging nemen, overwegen; — kwalijk nemen,
boos zijn, euvel duiden; iets voor lief nemen, tevreden
met iets zijn; hij neemt het niet nauw, kijkt niet heel
nauwkeurig; —
wegnemen, ontnemen : (bijb.) de Heer heeft
gegeven, de Heer heeft genomen; iem. het brood uit
den mond nemen, hem zijn betrekking, zijn klanten,
doen verliezen; iem. het leven nemen, hem van het
leven berooven; —
opvatten : gij neemt dat woord in een verkeerden
zin; dat is, hoe ge het wilt nemen; dit moet zoo genomen
worden; — veronderstellen : neem nu eens, dat...
NEMING, v. (w. g.) het nemen.
NEMER, m. (-s), die neemt; (hand.) die iets koopt
wat wordt aangeboden; (ook) iem. die geld opneemt; inz. remittent, degene aan wiens order de
wissel gesteld is.
NEMESIS, v. (fab.) godin der wraak en der
gerechtigheid; (fig.) wrekende gerechtigheid : de
Nemesis der historie.
NEMOLIET, m. (-en), (o. als stofn.) eene soort
van dendrieten, op welker oppervlakte zich afbeeldingen van boomen, struiken of plantendeelen
bevinden.
NEO (in wetenschappelijke namen), nieuw.
NEOCOMIEN, o. zekere delfstof.
NEODARWINISME, o. nieuwere richting in het
Darwinisme.
NEOGEEN, bn. (geol.) neogene vorming, de
jongste afdeeling van de tertiaire vorming, in
tegenstelling met eogene vorming.
NEOGRAPHIE, v. invoering van nieuwigheden
in de schrijfwijze.
NEOLOGIE, v. invoering van nieuwigheden (inz.
nieuwe woorden).
NEOLOGISME, o. ( -n), taalnieuwigheid, nieuw
woord, cene onjuiste nieuwe zegswijze; —-gevormd
zucht om nieuwe woorden te smeden en te gebruiken.
NEOLOOG, m. (...logen), invoerder, voorstander
der nieuwigheden (inz. nieuwe woorden).
NEOMALTHUSIANISME, o. de leer om het kindertal door zoogenaamde voorbehoedmiddelen te
beperken; vandaar neomalthusiaansche middelen.
NEON, o. gasvormig element, in 1898 door
Ramsay ontdekt; het wordt met helium uit vloei bare lucht of vloeibaar argon afgezonderd.
NEOPHIET, m. (-en), in de oude kerk : nieuwgedoopte; nieuwbekeerde; persoon die pas in een
monnikenorde is opgenomen; ienl. pas tot priester
gewijd; (Prot.) nieuw lidmaat der gemeente.
NEORAMA, o. (-'s), vereeniging van het panorama met het diorama.
NEPENT, NEPENTHES, o. (plantk.) kannekenskruid.
NEPERIAANSCHE STAAFJES, o. mv. vierkante
staafjes op wier zijden een deel van de tafels van
vermenigvuldiging staan, om het vermenigvuldigen gemakkelijk te maken.
NEPHELINE, v. NEPHELIEN, o. als stofn.,
cene steensoort, wier doorzichtige kristallen in
salpeterzuur nevelig of wolkig worden; — m.
(...linen, ...lienen), nevelsteen, witte hyacint, wecke
smaragd.
NEPHRALGIE, v. (gen.) nierpijn, nierkoliek.
NEPHRIET, m. (-en), of JADE, v. ( -n); nephritische jade, niersteen, graveelsteen : groenachtige,
ook wel witachtige delfstof, in dunne plaatjes
doorschijnend, overigens taai en hard als veldspaat.
NEPHRITIS, v. (gew.) nierontsteking.
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NEPOTISME, o. neefschap, bloedverwantschap;
(fig.) partijdigheid waarmede iem. van gezag de
leden van zijn familie in de maatschappij vooruithelpt.
NEPPE, NIPPE, v. (plantk.) kattenkruid (nepeta
catarla).

NEPTUNISCH, bn. de vorming van het water
betreffende; (geol.) neptunische gesteenten, welke uit
bezinksel in het water gevormd zijn, ook wel
sedimentaire genoemd.
NEPTUNISME, o. leer dat de gesteenten zich
uit het water hebben afgezet. NEPTUNIST, m.
(-en), aanhanger van het neptunisme.
NEPTUNUS, m. (fab.) god der zee; (dicht.) de
zee : de beroerde baren van den vergramden Nep tunus; — naam eener planeet die het verst van de
zon verwijderd is en eerst in 1846 ontdekt werd;
(in de oude scheik.) lood, met ijzer en spiesglans
toebereid; (ook) sal-ammoniak.
NEPTUNUSFEEST, o. (-en), bij het zeevolk
vroeger de naam voor de onderdompeling, wanneer
nieuwelingen voor het eerst de linie passeerden.
NEPTUNUSGORDEL, m. (-s), (gew.) gordel van
linnen die nat om wordt gedaan, als middel tegen
maag- en darmziekten.
NEPTUNUSPOST, m. mededeeling van berichten
door flesschen, die men bij gevreesde schipbreuk
in zee werpt, opdat het toeval ze doe vinden of
ergens an land spoelen; ...VORK, v. (-en), zeker
raderdiertje (actinurus neptunius); ...VAGEN, m.
(-s), eene soort van plooihorenslak (cymbium nep
-tuni),
240 mM. hoog.
NEREÏDEN, v. mv. (myth.) waternimfen, de
50 dochters van Nereus; in de beeldende kunst
komen zij meestal voor als lichtgekleede of geheel
naakte aanvallige jonkvrouwen, gezeten op den
rug van een, triton; —
eene typische roofwormenfamilie (nereidea), met
een slank, niet afgeplat lichaam; in alle zeeën
iraken zij een belangrijk deel van de kustfauna
uit; de nereis fucata aast op paalwormen; de zeeduizendpoot (nereis pelagica) wordt wel 20 cM_
lang.
1. NERF, v. zijde van het leder, waarvan het
haar afgeschaafd is; — naam voor zekere evenwijdige
oneffenheden in papier : dit papier is fijn van nerf; —
met gras begroeide bovengrond, zie grasnerf; (w. g.)
(gen.) Korst, zoogenaamde berg, op 't hoofd van
pasgeboren kinderen.
2. NERF, v. (nerven), (plantk.) sterkere vaatbundels die door de bladvlakte loopen : de nerven
vormen met de aderen het geraamte van het blad en
worden

in hoofd- of middelnerven en zijnerven onder

(bij metalen) term voor zekere lijnen-scheidn;
in het metaal, waarvan de dichtheid en stevigheid
afhangt. NERFJE. o. (-s).
NERFKANT, m., ...ZIJDE, v. Zie NERF, le art.
NERGENS, bw. op of in geene plaats : ik zie hem
nergens; hij is nergens te vinden; nergens ter wereld;
dat dient nergens toe (tot niets); nergens anders dan,

op geene andere plaats dan.
NERGENSHUIZEN, o. fictieve plaats : dit gebeurde te Nergenshuizen.
NERIETSLAK, v. (-ken), zekere korte, dikke,
ronde slak.
NERING, v. (-en), bedrijf, middel van bestaan,
inz. handel, kleinhandel : hij heeft zijn nering aan
kant gedaan; nering en hanteering, koophandel en
nijverheid; — (spr.) die zich zijner nering schaamt,
gedijt niet, die verlegen is met zijn broodwinning,
komt in de wereld niet vooruit; — ieder is een dief
in zijn eigen nering, is zelfzuchtig in zijn eigen
zaken; — de tering naar de nering zetten, zijne uit
naar zijne inkomsten regelen: --- (fig.) de-gaven
vrije nering doen, zeeschuimen, op zeeroof uitgaan;

-- klandizie : goede nering hebben, goed beklant
zijn; — vertier : er is veel, weinig nering; waar het
volk is, is de nering; — haringvangst : ter nering
varen.
NERINGDOENDE, m. en v. (-n), winkelier, klein
: vooral de neringdoenden worden door deze-handelr
belasting getroffen; ...HUIS, o. (...huizen), (Zuidn.)
ambachtshuis, gildehuis; (w. g.) winkelhuis; goed
beklante winkel.
NERINGRIJK, bn. ( -er, -st), (w. g.) goed beklant;
...ZIEK, ...ZUCHTIG, bn. ( -er, -st), gaarne han
...ZUCHT, v. (w.g.) zucht om te handelen,-deln;
te verkoopen.
NERO, m. naam van een door zijne wreedheid

NESTEI.

beruchten Romeinschen keizer; vandaar mv. (-'s),
(fig.) wreedaard, tiran, onbarmhartige in 't alge-meen.
NEROLI, NEROLI -OLIE, v. zekere olie, uit
oranjebloesem gedistilleerd.
NEROLINE, v. handelsnaam voor de methylether van naphthol, wordt gebruikt om de neroli
te vervangen.

NERTEROLOGIE, v. leer-, kennis der onder
lichamen.
-ardsche
NERTHUS, v. (Germ. myth.) godin der vruchtbaarheid.
NERVATUUR, v. (...turen), (plantk.) de nerven
(van een blad).
NERVEN, (nerfde, heeft generfd), greineeren, zie
aldaar.
N$RVEUS, bn. bw. (...zer, -t), zenuwachtig:
eene nerveuse constitutie; de zenuwen betreffende:
nerveuze ziekten. NERVEUSHEID, v. nervositeit.
NERVIG, bn. (plantk.) generfd : nervige bladeren.
NERVINA, mv. zenuwsterkende geneesmiddelen..
NERVOSITEIT, v. zenuwachtigheid.
NERVUS, de nervus rerum, de zenuw der dingen,.
het, geld.
NES, v. ( -sen), (inz. in aardrijkskundige namen }
landtong, aan scherpe bochten van rivieren of aan
de zee gelegen; (ook) schor, aangeslikt land in den
vorm eener landtong; (ook soms) aanslibbing,.
buitendijksch land; (ook nesse, nisse gespeld:
Ossenisse, Renesse, Seherpenisse, Stavenisse, Bornesse e. m. a. )
NESCH, NESK, bn. bw. (Zuidn.) week, vochtig:
een nesch ei, zacht gekookt; ne.^.ch brood; dat land
ligt te nesch, te nat; (gew.) vochtig, onfrisch, stinkend : de nessche wasems van een secreet; — (gew.)
de koe is nesch, laat de melk gauw loopent (gew.)
nesch van slaap, niet vast van slaap, gauw wakker;-,
-- (gemeenz.) dwaas, onnoozel. NESCHHEID, v.
dwaasheid..
NESKEBOL, m. ( -len), (veroud.) onnoozele, zot.
NESOLOGIE, v. de leer der eilanden.
NESSUS, In. (myth.) centaur die in liefde voor°
Deianira ontstoken, door Herakles gedood wordt.
NESSUSHEMD, o. ...KLEED, o. (myth.) kleed
door Deianira met het bloed van Nessus geverfd,.
dat Herakles ondraaglijke pijnen veroorzaakte°
en wat hij zich niet van het lichaam kon doen,
waarom hij zich liet verbranden, liever dan die
onduldbare pijnen te lijden; (ook fig.).
NEST, o. (-en), woonplaats, die de vogels vervaardigen, om de eieren uit te broeden en de jongen in
de eerste dagen te verzorgen; nesten uithalen, de
nesten van de eieren en jongen berooven; — zelfs
vindt de zwaluw een nest; -- (ook) woonplaats van
andere dieren : een nest met acht jonge ratten; —

(Zuidn.) zijn hand op een leeg nest leggen, bedrogen
met iets uitkomen; — jongen die een dier tegelijk.
heeft geworpen: een nest jonge honden; — (gemeenz.)
hij is uit een goed nest, een achtenswaardig gezin;
bijennest, mierennest; -- leger (van wild); — (fig.)
roovershol; — (plat) bed: lang in zijn nest liggen; naar
zijn nest gaan; — (fig.) geringe armzalige woning:^moet
gij in dit armzalig nest uw leven slijten ?; -- onaanzienlijk, klein en akelig stadje of dorp, gat : een
nest van een stadje; — iets dat niet deugt, dat
slecht is, vod, prul : wat doet gij met die nesten ?;
gooi die nesten maar in den vuilnisbak; — ondeugend meisje : wat verbeeldt zich dat nest wel ?; —
collectieve benaming voor onvolgroeide, onvolwassen viseb; — een nest pannen, doozen, kookglazen, eenige die juist in elkander passen, door
opvolging in grootte; -- (mijnw.) hoop of klomp
erts buiten de richting eener mijnader; — (timm.)
nesten eene?- trap, de doorloopende groeven in de
trapboomen, waarin de treden en stootborden worden ingelaten; — twist, ruzie : hebt ge nesten met
hem gehad ?; zoek geen nesten; — verlegenheid,
moeite : in de nesten zitten; iem. uit de nesten helpen.
NESTJE, o. (-s), klein nest.
NESTACHTIG, bn. (w. g.) als een nest: (fig.)
vuil, leelijk.
NESTBLIJVER, m. (-s), vogels die naakt en blind
uit het ei komen en daarom lang moeten gevoerd
worden.
NESTBOL, m. ( -len), (plantk.) bol die bestaat
uit eene verzameling van kleine bolletjes, door eenige gemeenschappelijke vliezen ingesloten.
NESTEI, o. (-eren), vogelei, in een nest uitge-broed; ei, dat men bij het wegnemen der eieren van
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kippen enz. in het nest laat, opdat er andere bijgelegd worden; inz. kalkei; - (fig.) laatste kind.
NESTEL, m. (-en, -s), veter, rijgsnoer; zeker
schoudersieraad als onderscheidingsteeken op de
uniform van marechaussees, adjudanten enz.; (fig.)
iem. den nestel knoopen, iem. door tooverij bezweren,
eigenlijk, volgens het bijgeloof, door het knoopen
van een lederen nestel tot den bijslaap onbekwaam
maken. NESTELTJE, o. (-,;).
NESTELAAR, m. (-s), (w. g.) talmer, draler.
NESTELBESLAG, o. malie eener rijgsnoer;
_..BESLAGER, m. (-s), iem. die nestelbeslag
maakt.
1. NESTELEN, (nestelde, heeft genesteld), een
nest maken : de zwaluwen nestelen aan de vensters
en in de stallen; - zich nestelen, zich ergens vestigen : hij heeft zich daar mooi genesteld; (ook)'zich
verbergen, zich verschuilen; - talmen, dralen,
treuzelen. NESTELING, v. (-en), het maken van
een nest.
2. NESTELEN, (nestelde, heeft genesteld), met
een nestel toerijgen; - (Zuidn.) talmen; prutsen,
peuteren. NESTELING, v. (-en), toerijging.
NESTELGAT, o. (-en), vetergat (waardoor men
de nestels enz. haalt). NESTELGAATJE, o. (-s).
1. NESTELING, m. (-en), een jonge vogel, nestvogel.
2. NESTELING, m. (-en), (nat. hist.). Zie ALVER
en HESSELING.
NESTELKOETSIER, m. (-s), koetsier die nestels
op zijn livrei heeft, in dienst van het koninklijk
hof hier te lande.
NESTELKRUID, o. zekere plant, gemeen zeegras
(zostera marina).
NESTELLAKEI, m. (-en), lakei met nestels op
zijn livrei, in dienst van het koninklijk hof.
NESTELMAKER, m. (-s), die nestels maakt;
...NAALD, v. (-en), has; ...SCHOEN, m. (-en),
(Zuidn.) rijgschoen.
NESTELTAK, m. (-ken), tak, geschikt voor een
vogelnest.
NESTEN, (nestte, heeft genest), een.nest maken,
nestelen.
NESTERIG, bn. bw als een nest, nufñg, ondeugend (van een meisje gezegd).
NESTERIJ, v. (-en), (gemeenz.) vodderij ;
beuzeling : ik kan me met die nesterijen niet
bemoeien.

NESTHAAR, o. eerste haar van dieren.
NESTIG, bn. ( -er, -st), wrevelig, luimig, kribbig:

waarschijnlijk zoudt gij onder uwe kwelling
nestig zijn tegen Keetje; -- onbeteekenend, nietig:
vestige opmerkingen; - nuffig. NESTIGHEID, .v.

NESTKORF, m. (...korven), broeikorf (voor de
•eenden enz.); ...KUIKEN, o. (-s), kuiken, dat het
laatst uit een ei komt; (ook) het jongste kind.
NESTOR, m. (myth.) een wijs en ervaren koning
van Pylos, die nog in zeer hoogen ouderdom aan
't beleg van Troje een werkzaam aandeel nam;
vandaar (fig.) schrander, eerwaardig grijsaard:
.de nestor der geleerden; oudste : de nestor der ver
-gaderin.
NESTORIAAN, ni. (...rianen), aanhanger van de
leer van Nestorius, bisschop van Konstantinopel,
die in 431 als ketter van zijn ambt ontzet werd,
dewijl hij in Christus niet slechts twee naturen
maar ook twee personen onderscheidde en de
maagd Maria wel voor de moeder van den mensch
Jezus, maar niet als de moeder van God wilde
, erkennen.
NESTPLAATS, v. (-en), plaats voor een nest.
NESTPLUIMEN, v. mv. nestvederen; ...VEDE
-REN,
,- ...VEEREN, v. mv. eerste veeren van een
- vogel; ...VLIEDERS, mv. vogels die ziende en
tamelijk dicht bevederd uit het ei komen, dadelijk
kunnen loopen en hun voedsel zoeken; ...VOGEL,
m. (-s), zie nesteling, le art.; ...VOL, o. al de vogelen enz. in een nest; ...ZITTER, m. (-s), nestblijver; ...ZWAM, v. soort van buikzwam.
1. NET, bn. bw. (-ter, -st), fraai, sierlijk : hij is
altijd keurig net gekleed; schrijf toch wat netter; 'eenvoudig mooi : hij heeft daar een paar nette ka miers; eenvoudig en net; net gemeubileerde kamers; beschaafd, fatsoenlijk : nette taal; nette menschen;
.het huis staat op een netten stand; hij heelt nu eene
nette positie; - aardig, lieftallig, innemend : een
net stadje; - een net dienstmeisje, dat er altijd
zindelijk en schoon uitziet, dat zich steeds netjes
, .gedraagt;
- dat staat hem niet net, niet fraai; -
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hij heeft hem niet net behandeld, niet mooi, niet
zooals het hoort; - bw. juist, nauwkeurig, precies : net van pas; net gepast, er ontbreekt niets aan en er is niets te
veel (b. v. van eene geldsom); - net ter snede,
juist van pas, op het geschikte oogenblik; - hij
gaf mij net zooveel als haar, juist zooveel; de klok
slaat net vijf uur; - het is nog maar net vijf uur,
nog maar pas, nog maar even; - ik weet het zoo
net niet meer, zoo precies; - o.; in het net schrijven, van het klad oversehrij ven.
2. NET, o. (-ten), strikwerk om visschen, vogels
en andere dieren te vangen : netten breien, knoopen,
boeten, drogen; de netten uitgooien, uitzetten, spannen,
ophalen; zij vingen zooveel visch, dat hun net scheurde;
vinken vangen in een net; netje om kapellen te vangen;
- (fig.) hij vischt achter het net, te laat komen,
zijne kans verkeken hebben; - in het net zijn,
verschalkt zijn; - iem. het net over het hoofd halen,
iem. onverwachts tegen wil en dank tot iets doen
besluiten; - dat valt in mijn net, dat gelukt mij; (Zuidn.) door alle netten gevlogen zijn, listig, doortrapt, van alle markten thuis zijn; - zijn net in
den wind steken, onderzoeken; - zijne netten drogen, uitscheiden met visschen, (ook) op zijn verhaal
komen door ingetogenheid, b. v. na dronkenschap,
na groote vermoeidheid; (ook) zijne uitgaven
bekrimpen, zich het gebruik van sterken drank
ontwennen; -zekere zak van draden of touw met mazen ver
net over een luchtballon; net aan een-vardig:
baggerbeugel; eieren in een netje koken; een netje
om visch te halen; zij draagt het haar in een netje; (bij vergelijking) web eener spin : meestal spint
de spin het net, waarin zij zelve gevangen wordt; wat zich als een net, met veelvoudige vertakking
en onderlinge kruising over iets uitstrekt : een net
van straatwegen en kanalen; een net van buizen,
van riolen ; telefoonnet ; spoorwegnet; - ( teek.,
meetk.) ruitvormig in rechte hoeken kruiselings
over ell ander getrokken lijnen, tot het schetsen
van tee ersingen, het maken van landkaarten enz.;
-- (ontl.) een op een net gelijkend samenstel van
vaten, aderen of zenuwen; (ook) de eigenaardige
voortzetting van het bekleedsel der maag, milt en
van den dikken darm; het kleine net, eene voortzetting van het buitenste overtreksel van maag
en lever; - op een net gelijkend ondergoed, op
het bloote lichaam gedragen. NETJE, o. (-s).
NETBAKJE, o. (-s), bakje met water bij 't
spinnewiel, waarin de spinsters hare vingers natmaken ; ...BORD, o. (-en), (boekdr.) plank, waarop
het papier wordt natgemaakt.
NETBREUK, v. (-en), (heelk.) doorzakking van
het net in de liesstreek of in den balzak; ... DARM BREUK, v. (-en), (heelk.).
NETBROEK, v. (-en), onderbroek met mazen
als en net.
NETEL, v. (-en, -s), brandnetel; het land is vol
netel; (Zuidn.) op netels zitten, op heete kolen zitten.
NETELACHTIG, bn. ( -er, -st), netelig.
NETELACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie,
in Nederland vertegenwoordigd door de geslachten
brandnetel, glaskruid, hennep en hop (urticaceeën).
NETELACHTIGHEID, v. moeilijkheid, eigenzinnigheid.
NETELBOOM, m. (-en), (plantk.) olmvormige
lotusboom, zie lotusboom; ... DIEREN, o. mv.
(nat. hist.) holtedieren, zie aldaar; ...DOEK, o.
uit netelgaren vervaardigd doek; eene lijnwaad
katoenen stof; ...DOEKSCH, bn. van-achtige
neteldoek.
NETELEN, (netelde, heeft geneteld), met netels
steken.
NETELGAREN, o. garen, dat van de vezels van
eenige netelplanten wordt vervaardigd; ...HEIDE,
v. ( -n), heide, met (brand)netels bedekt; ...HENNEP, m. (plantk.) valsche of wilde hennep, een
onkruid dat tusschen den hennep groeit (galeopsis).
NETELIG, bn. ( -er, -st), vol netels; stekelig,
netelachtig; (fig.) korzelig, eigenzinnig, grillig: - een
netelig mensch; een netelig karakter hebben; - moeilijk,
hachelijk, bedenkelijk : eene netelige zaak; hij ver
netelige omstandigheden. NETELIGHEID,-kertin
v. eigenzinnigheid; moeilijkheid; prikkel.
NETELKONINKJE, o. (-s), (nat. hist.) winterkoninkje; ...KOORTS, v. (-en), netelroos; ...KRUID,
o. (plantk.) de groote brandnetel.
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NETELOORIG, bn. bw. (w. g.) prikkelbaar, lichtgeraakt. NETELOORIGHEID, v.
NETELPLANTEN, v. mv. (plantk.) netelachtigen.
NETELROOS, v. brandend jeukende huiduitslag,
waarbij groote en kleine bultjes opkomen en spoorloos weer verdwijnen; soms met koorts gepaard;
ook NETELZUCHT, v. geheeten.
1. NETENKAM, m. (-men), een fijne haarkam.
2. NETENKAM, m. en v. (-men), neetoor; ...KOP,
m. (-pen), neetoor.
NETGEWELF, o. (...ven), gewelf met eene netvormige ribbenregeling.
NETHEMD, o. (-en), hemd met mazen als een
net op het bloote lichaam gedragen.
NETHEID, v. het nette, het sierlijke.
NETJES, bw. keurig, sierlijk, fraai : netjes gekleed;
netjes gemeubileerd; netjes geschreven; — regelmatig,
ordelijk : ga nu eens netjes zitten; schik den boel nu
eerst eens netjes op; — zooals het hoort, goed : iem.
netjes behandelen.

NETKLEP, v. (-pen), klep van een net; ...KORAAL, o. (...ralen), (nat. bist.) straalpoliep;
...LEUVER, m. (-s), (vissch.) netstrop; ...MAAG,
v. (...magen), de tweede maag der herkauwende
dieren, gewoonlijk muts geheeten.
NETSCHRIFT, o. het in het net schrijven, copie
van het klad; — mv. (-en), cahier van scholieren
waarin het gemaakte werk na te zijn nagezien in
het net wordt geschreven.
NETSTOK, m. (-ken), stok van een net, paal
waaraan een net is vastgemaakt; ...STROP, m.
(-pen), (vissch.) touw waarmee een groot net aan
eene brug wordt vastgezet.
NETTEL, v. (-s), (plantk.) (gew.) de groote
brandnetel.
NETTELIJK, bw. (w. g.) zuiver, netjes.
NETTELKRUID, o. (plantk.) (gew.) nettel.
NETTEN, (nette, heeft genet), natmaken, bevochtigen, natten; -- reinigen, schoonmaken.
NETTENBOETER, m. (-s), ...BOETSTER, v. (-s),
...BREIER, m. (-s), ...BREISTER, v. (-s),
...KNOOPER, m. (-s), ...KNOOPSTER, v. (-s),
...MAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s), die
netten boet, breit, knoopt, maakt; ...WAGEN,
m. (-s), wagen waarmee visschers hun netten vervoeren.
NETTIGHEID, v. netheid.
NETTO, bw zuiver, na aftrek der tarra, schoon:
netto-gewicht; wegende 10 pond netto; het netto -bedrag,
de netto-winst; de netto- opbrengst eener verloting.

NETVERBAND, o. (mets.) waarbij de steenen
den vorm hebben van eene ruit of een vierkant
op een zijner hoeken geplaatst.

NETVLEUGELIG, bn. met vliezige vleugels, die
van een zeer v. rtakt net van aderen zijn voorzien;
netvleugelige insecten, netvleugeligen (neuroptera),

zekere orde van insecten met vier vliezige vleugels
ook gaasvleugeligen geheeten en waartoe de termieten, haften, glazenmakers enz. behooren.
NETVLIES, o. (...zen), (ontl ) het vlies, dat de
binnen-vlakte van het oog bekleedt, en waarop het
beeld der voorwerpen als in een spiegel door terug
-katsingder
lichtstralen wordt gevormd.
NETVORMIG, brr. den vorm van een net hebbende; ...WERK, o. de netten; (wish.) uitslag van
het oppervlak van een lichaam; (ook) wer .z dat in
't net geschreven is, inz. schoolwerk; ...ZAK, m.
(-ken), (Zuidn.) gebreide zak.
NEUKEN, (neukte, heeft geneukt), stompen,
stooten : iem. in 't water neuken; (Zuidn.) foppen,
bedriegen, verneuken; — (plat) zeuren, zaniken:
lig niet te neuken; — ( plat) hinderah : dat neukt
niet, dat dondert niet; — (plat) beslapen, vleeschelijke gemeenschap met eene vrouw hebben.
NEULEN, (neulde, heeft geneuld), (gew.) binnens monds brommen; zaniken, zeuren. $
NEURALGIE, v. zenuwpijn. NEURALGISCH,
bu. neuralgische pijnen.

NEURALPATHIE, NEURASTHENIE, v. zenuwzwakte. NEURASTHENICUS, m. (...ei),
iem. die lijdt aan zenuwzwakte. NEURASTHENISCH, bn. zenuwzwak.
NEUREN, (neurde, heeft geneurd), (gew.) neuriën.
NEURIËN, (neuriede, heeft geneuried), binnensmonds, halfluid zingen: een deuntje neuriën; kwinkeleeren (van kleine vogels).
NEURITIS, v. ontsteking der zenuwen.
NEURODINE, o. middel tegen zenuwpijnen.
NEUROLOGIE, v. leer der zenuwen; leer der

NEUSAAP.

zenuwziekten. NEUROLOOG, m. (...logen), zenuwarts.
NEUROSE, v. stoornis in de werking van het
geheele zenuwstelsel of een deel ervan.
NEUS, m. (neuzen), vooruitstekend deel van het
aangezicht (tusschen het voorhoofd en den mond);
zetel van het reukzintuig : een groote, lange, platte,
spitse neus; den neus snuiten; uit den neus bloeden;
-- door den neus spreken, een onaangenaam neus

bezitten; — (ook) het reukvermogen inz.-geluid
(bij jagers) van een hond : die windhond is scherp
van neus; — een fijnen neus hebben, goed kunnen
ruiken; -(fig.) een wassen neus, iets wat alleen voor den
vorm bestaat, misleiding, bedrog: dat examen is
maar een wassen neus; — den neus overal in hebben
(steken of laten gaan), zich met alles bemoeien en
over alles een oordeel vellen; — een kouden neus
halen, bij koud weer buiten loopen, (ook lud.)
naar boven gaan; — zijn neus in den wind steken,
zich op iets verheffen, trotsch, hoogmoedig zijn; —
dit is geen knip voor den neus waard, dit heeft vol
geen waarde; — iem. bij den neus hebben of-strek
leiden, hem bedotten, foppen, bedriegen, (ook)
met iem. doen wat men wil; — hij ziet niet verder
dan zijn neus lang is, hij heeft weinig doorzicht; —
iem. iets door den neus boren, niet betalen wat men
hem schuldig is; — hij heeft eene snee door zijn neus,
(Zuidn.) hij is door den neus geboord, hij is dronken; —
(Zuidn.) door den neus geboord zijn, dezaakisheimelijk
vooraf besproken of beraamd; — dat ligtvlak voor uw
neus, vlak voor u: — dat gaat mijn neus voorbij, daar
krijg ik niets van; — iets in den neus krijgen, de lucht
van iets krijgen; — een neus krijgen, berispt, beknord
worden; — den neus voor iem. ophalen, iem. met
minachting aanzien; — hij stond op (of langs)
zijn neus te kijken, stond beteuterd omdat de zaak
tegen zijne verwachting was uitgevallen; — er met
een langen neus afkomen, of een langen neus hebben,
beschaamd staan; — iem. een neus aandraaien
of een wassen neus maken, iem. iets wijsmaken; —
die zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht, die van
zijne bloedverwanten kwaad spreekt, deelt zelf
in de schande; -- iem. iets onder (in of door) den
neus wrijven, iem. iets op onzachte wijze zeggen,
verwijten; — ik zal je neus tusschen twee ooren
zetten, grappig dreigement tegen kinderen; dat zal
ik je niet aan je neus hangen, niet vertellen;
iets aan iemands -neus hangen of knoopen, zijn
nieuwsgierigheid bevredigen; — uw neus is geen
kapstop. gezegd tegen een nieuwsgierig en onbescheiden vrager; — (Zuidn.) van zijnen neus
maken. pochen, drukte maken; --- (Zuidn.) zijn neus
krolt, hij is fier of verheugd over iets; — 't
moet zoo hissehen neus en lippen gebeuren, in een
verloren oogenblikje; iets langs zijn neus weg zeg
eenvoudig weg, als ware het van geen-gen,zo
belang; — met zijn neus in het vet (in de boter)
vallen, juist op een goed oogenhlik komen; —
zijn neus voorbij praten, meer zeggen dan men
mag of dan men verantwoorden kan; — iem.
eene pen op den neus zetten, hem dringend, drei-

gend vermanen, zich voortaan beter te gedragen; —
hij stond er nog al met zijn neus bij, was er zelf
dicht bij; — iem. iets voor den neus wegnemen, het
wegnemen waar hij bijstaat; de deur voor iemands
neus dicht doen, ze dicht doen terwijl liij er vlak
voor staat; —
(bij vergelijking) vooruitstekende punt van eenig
voorwerp; punt van een schoen : schoenen met
verlakte, met smalle, vierkante neuzen; — voorhit stekende punt van den voorsteven eens schips: dat
schip spoelt lustig zijn neus, gaat met den boeg
diep onder water; -- den neus in den wind steken,
den boeg naar den wind wenden; — punt van een
voorgebergte in zee; — ijzeren haak in den deurstijl
waarachter de klink valt; — nokje aan eene dakpan; -- (bouwk.) scherpe kanten volgens welke de
cirkelsegmenten der drie -, vier-, en veelglopen
elkander raken; — (timm.) overeindstaand uitstek
aan het vooreind eener schaaf waarop de linkerhand
wordt gelegd. NEUSJE, o. (-s), kleine neus; (fig.)
het neusje van den zalm, het lekkerste, het beste,
het fijnste.
NEUSAAP, m. (...apen), (nat. hist.) langneuzige
aap op Borneo (nasalis larvatus); ...BADJE, o.
(-s), toestelletje om den neus uitte spoelen; ...BEEN,
o. (-en), (ontl.) been tusschen de twee neusgaten,
den rug van den neus vormende.
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NEUSBEER, m. (...beren), eene soort van beer
(nasua) met slanken, bijna marterachtigen romp
en langen dichtbehaarden staart; de neus is tot
een slurf verlengd; zij leven in Brazilië.
NEUSBLOEDEN, o. ...BLOEDING, v. (-en),
bloeding uit den neus; ...CATARRHE, v. ontsteking van het neusslijmvlies; ...DIER, o. (-en),
neusbeer; ...DOEK, m. (-en), zakdoek; (gew.)
halsdoek, doek dien de vrouwen om hals en
schouders geslagen dragen; ...DOEKJE, o. (-s);
...DROP, ...DRUIP, ...DRUP, m. droppel aan
den neus; ...GAT, o. (-en), opening van de neusholte; ...GEZWEL, o. ( -len), (heelk.) gezwel in of
aan den neus; ...HAAR, o. haar in de neusgaten;
...HOLTE, v. ( -n), eene der inwendige ruimten
van den neus, welke door het neusmiddelschot
van elkander zijn afgezonderd.
NEUSHOORN, ...HOREN, m. (-s), of —DIER,
o. (-en), rhinoceros, een tot de orde der dikhuidigen of veelhoevigen behoorend zoogdier, dat
zijn naam draagt naar den wel 60 cM. langen
horen, dien het op den neus heeft en waarin het
eene buitengewone kracht bezit, zoodat het daarmede zelfs zware boomen kan omverwerpen (rhinoceros unicorns).
NEUSHOORNKEVER, m. (-s), zekere kever, tot
de familie der bladsprietigen behoorende, die dik
overvloed in en bij de broeikassen wordt-wijlsn
aangetroffen, binnen welke de larve in de run
leeft (oryctes nasicornis).
NEUSHOORNVOGEL, m. (-s), familie van
schreeuwvogels met een geweldig grooten, doch
hollen en lichten snavel, waarop verschillend
gevormde uitwassen (buceros); het zijn boomvogels in Indië en tropisch Afrika.
NEUSKEVER, m. (-s), (nat. hist.) kegelkever;
...KLANK, m. (-en), door den neus uitgesproken letter; ...KLINKER, m. (-s), klinkletter, door den neus
uitgesproken; ...KNIJPERTJE, o (-s), (hoefsm.)
pranger, niipijzer; bril zonder veeren; ...LEER, o.
voorste gedeelte van een schoen; ...LETTER, v.
(-s), letter bij welker uitspraak de lucht door het
neuskanaal uitgaat (m en n); ...LIJN, v. (-en),
lijn van den rug van den neus; ...LIJST, -v i (-en),
(bouwk.) kroonlijst, die de looden goot draagt,
waarin het op dak vallende regenwater zich ver
om in de regenbakken te worden gevoerd;-gart,
...MIDDELSCHOT, o. (-ten); ...POLIEP, v. (-en),
(geneesk.) vleeschuitwas in den neus; ...PRAAM,
m. (...pramen), ...PRANGER, m. (-s), neusknijper
(voor paarden); ...REGISTER, o. (-s), orgelregister,
dat eene soort van neusgeluid heeft; ...RIEM, m.
(-en), riem, die over den neus van het paard gaat;
...RING, m. (-en), ring, dien men ontembaren
dieren door den neus steekt.
NEUSSLIJMVLIES, o. (...zen), slijmvlies dat den
wand der neusholte bekleedt; ...SPIER, v. (-en);
...STEM, v. (-men), stemgeluid vaniem die door den
neus spreekt of zingt; ...UITWAS, o. ( -sen), neus poliep; UITWERPING, v. (-en), het slijmerig druipen uit den neus; ...VISCH, m. (. . .visschen), (nat
bist.) naam van den sneep,' zeker vischje, dat
ook snijdersnoek, tabaksrooker, schoorsteenveger en
steenmeeuw wordt geheeten; ...VLEUGEL, m. (-s),
de buitenwand der neusgaten; ...VOGEL, m. (-s),
neushorenvogel; ...WARMERTJE, o. (-s), (scherts.)
kort pijpje.
NEUSWIJS, bn. (...wijzer, -t), (Zuidn.) scherpzinnig, slim; nieuwsgierig; — betweterig, zijn

neus overal instekende om zijn kennis of doorzicht
te luchten, waanwijs : een neuswijze knaap. NEUSWIJSHEID, v. verwaandheid. NEUSWIJZE, m.
( -n), waanwijze.

NEUSWORTEL, m. (-s), (ontl.) het bovenste
gedeelte van den neus; ...ZENUW, v. (-en).
NEUT, v. (-en), (gew.) noot (boomvrucht); (fig.)
voor doove neuten (noten) zitten, zonder voordeel
ergens zitten; (fig.) heeft hij neutjes (noten), hij zal
wel doppen maken, hij zal wel partij trekken van
hetgeen hij krijgt, hij zal zijn geld wel verteren; —
een neutje nemen, een borrel drinken; — (diev.)
in de neut zijn, dronken zijn; -- (timm .) ingelascht
stuk; losse houten of ijzeren blokjes die het ver
een samenstel van balken of ijzers-schuivena
voorkomen; — (mets.) bardsteenen onderstuk van
een stijl ; — (zeew.) zekere houten of ijzeren rol,
dienende om het verschuiven van twee op elkander
geplaatste stukken hout te beletten; — (fig.) eene
oude neut, eene oude vrijster. NEUTJE. o. (. ․ ).

NEVELACHTIG.

NEUTEL, m. (-s) klein mannetje dreutel.
NEUT SLAAR, m., NEUTELAARSTER, v. (-s),
talmer, talmster.
NEUTELARIJ, V. (-en), talmerij.
NEUTELEN, (neutelde, he.;ft geneuteld). talmen,
futselen, neulen.
NEUTELIG, bn. ( -er, -st), talmachtig, verdrietig,
gemelijk. NEUTELIGHEID, v. neutelarij, talmerij.
NEUTJESSCHELP, v. (-en), naam van zeker
schelpdier.
NEUTRAAL, bn onzijdig, geen partij kiezend,
onpartijdig : de neutrale mogendheden, die niet bij
den oorlog betrokken zijn; eene neutrale houding
aannemen; zich neutraal verklaren; hij blijft niet
neutraal, kiest partij; — een neutraal dagblad, tot
geen politieke partij behoorende; — de neutrale
school, neutraal onderwijs, inz. van de openoare
lagere school gezegd; — (nat.) neutrale doorsnede,
lijn. het middengedeelte van een magneet, waar
geen aantrekkingskracht te bespeuren valt; —
de neutrale laag (bij doorbuigende balken of vlakken), die bij buiging niet van lengte verandert;
beneden deze laag werken trek-spanningen, boven
die laag drukspanningen; — neutrale punten aan het
blauw des hemels, twee punten aan weerskanten
van de zon, waarin de polarisatie van het hemel
een minimum daalt; — neutrale zouten,-lichamto
zouten wier oplossingen zich neutraal gedragen
jegens verfstoffen, n. 1. rood lakmoespapier niet
blauw en blauw lakmoespapier niet rood kleuren; —
(a.ardr.) de neutrale zone, waar de temperatuur
het geheele jaar door constant blijft; (staatk.)
strook land tusschen twee landstreken die aan de
politiek van verschillende mogendheden zijn onder
(ook) gebied van die onderwerpen waar -worpen;
verschillende partijen het met elkaar eens-over
kunnen \ orden.
NEUTRALISATIE, v. onzijdigmaking; — (nat.)
vereffening van een tegenovergestelden toestand.
NEUTRALISEEREN, (neutraliseerde, heeft geneutraliseerd), onzijdig maken, de werking van
iets verhinderen, opheffen : de werking van vergif
neutraliseeren; iemands invloed neutraliseeren; —
vijandelijke strijdkrachten neutraliseeren, maken dat
zij niet elders gebruikt kunnen worden, werkeloos
houden; -- afvalwater neutraliseeren, de microben
erin dooden, (ook) het zuiveren; — (scheik.) eene

zuur reageerende stof met een basisch of alcalisch
reageerende zoo vermengen dat geen van beide
de overhand heeft.
NEUTRALIST, m. (-en), (w. g.) voorstander der
openbare school.
NEUTRALITEIT, V. onzijdigheid tusschen twee
oorlogvoerende partijen; onpartijdigheid; onthouding van inmenging of partij kiezen : zijne neutra
bewaren, handhaven; de neutraliteit schenden;-lite
gewapende neutraliteit, die desnoods met wapengeweld gehandhaafd zal worden; — de neutraliteit
der openbare school.
NEUTRALITEITSVERKLARING, v. (-en), ver
dat ze in een oorlog-klaringve ,
neutraal, onzijdig zal blijven.
NEUZELAAR, m., NEUZELAARSTER, v. (-s),
die neuzelt.
NEUZELEN, (neuzelde, heeft geneuzeld), neuzen,
snuffelen; — knutselen; — talmen.
NEUZELWERK, o. (Zuidn.) peuterwerk.
NEUZEN, (neusde, heeft geneusd), in de boeken
neuzen, kijken, met den neus in de boeken zitten; —
hij kwam eens neuzen, eens kijken, inz. om zich.
van iets op de hoogte te stellen, zich van iets te
overtuigen; — kijk hij neuzen, den boel verkennen,
bespieden; — (w. g.) door den neus spreken.
NEVEL, m. (-s, -en), door verdichting zichtbaar
geworden waterdamp in de lucht, inz. die des
avonds ontstaat boven slooten, lage landen enz. :
alleen wanneer de dampkring in rust is en er weinig
of geen wolken zweven, kunnen zich des avonds
nevels vormen; — wolk, mist, damp : den ganschen
dag was de berg in nevelen gehuld; er hing een dichte
nevel over de stad; — droge nevel, veenrook; — (fig.)
sluier, iets dat iets anders bedekt, verbergt, voor
ons onzichtbaar maakt : wie kan den dichten nevel
verdrijven, die voor ons de toekomst verbergt I ; zij
zag door den nevel harer tranen hem aan; de nevelen
van het bijgeloof. NEVELTJE, o. (-s).
NEVELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), gelijkende
op nevel ; mistig, bewolkt ; (fig.) niet duidelijk,
zonder vaste vormen, vaag : waar dat alles op
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zou vitloopen, dat stond hem nog slechts nevelachtig
voor den geest.
NEVELBEELD, o. (-en), zeker optisch verschijnsel, een beeld op een nevel gevormd door de schaduw
van den waarnemer; ...BOOG, m. (...bogen), witte
regenboog die soms in nevel ontstaat.
NEVELEN, (het nevelde, heeft geneveld), misten.
NEVELING, v. (w. g.) het misten, mistig weder.
NEVELHYPOTHESE, v. hypothese, dat het
heelal ontstaan is en zich ontwikkeld heeft uit
Beene algemeene nevelmassa.
NEVELIG, bn. ( -er, -st), nevelachtig.
NEVELKAR, v. (Zuidn.) met de nevelkar vertrek
met de noorderzon vertrekken, stil weggaan;-ken,
...KLEED, o. nevel die iets bedekt (eig. en fig.).
NEVELKRAAI, v. (-en), (w. g.) eene aschgrauwe
kraai, welker vleugels, kop en staart zwart zijn,
bonte, grijze kraai (corvus cornix); ...MIST, m.,
...ROOK, m. dikke nevel; ...STEEN, m. (,en),
sommiet, wecke smaragd, witte hyacint; eene
steensoort, welker doorzichtige kristallen in salpeterzuur nevelig of wolkig worden; ...STERREN,
V. mv. vaste sterren, die op kenbare plaatsen in
nevelvlekken zich vertoonen; ...VLEK, v. (-ken),
klein lichtwolkje aan den hemel; ...VORMING, v.
de vorming, het ontstaan van nevel; ...WOLK,
v. (-en).
NEVENAS, v. ( -sen), ...BEDOELING, v. (-en),
enz. Zie voor deze en dergelijke samenstellingen met
NEVEN, die letterlijk uit het Hgd. zijn vertaald, de
overeenkomstige Nederlandsche composita met BIJ.
NEVENHOEK, m. (-en), (wisk.) hoek die met
een anderen een been en een hoekpunt gemeen heeft
en met dezen samen een gestrekten hoek vormt,
aanliggende hoek.
NEVENKAMER, v. (-s), (Zuidn.) zijkamer.
NEVENMAN, m. (-nen), soldaat die vlak naast
een anderen staat.
NEVENS, voorz. dichtbij, naast (vooral met het
bijbegrip van gelijkheid in rang) : die schilderij
is waardig nevens een Rembrandt te hangen; wie
heb ik nevens U omhoog ? ; — met, tegelijk met,
benevens.
NEVENSCHIKKEND, bn. (spraakk.) bijschikkend : nevenschikkend zinsverband, tusschen gelijk
zinnen; ...SCHIKKING, v. bijschikking;-wardige
...SCHIP, o. (...schepen), (w. g.) schip dat nevens
een ander moet gehouden worden, wanneer men
in eene breede linie zeilt.
NEVENSGAAND, bn. hierbij gevoegd : wees zoo
goed hem nevensgaande prijscovront te doen toekomen.
NEVENVERTREK, o. (-ken), (Zuidn.) zijvertrek;
...ZAAL, v. (...zalen), (Zuidn.) zaal naast eene
andere.
NEWFOUNDLANDER (Eng.), m. (-s), zeer sterke
en forsche soort van zijdehond, met zwemvliezen
tusschen de teenen; hij is zeer trouw, verstandig
en leerzaam.
NIAISERIE, v. (-ën), onnoozelheid, domme
streek.
NIBELUNGENLIED, o., ...SAGE, v. de belangrijkste stof der Germaansche heldensage, zoo genoemd naar het geslacht der Nibelungen, wier
ondergang den hoofdinhoud der sage vormt;
hoofdpersonen zijn Siegfried, Kriemhilde, Brunhilde,
Gunther, Hagar, Diederik van Bern en Etzel.
NICHEL, v. (plantk.). Zie NIGELLE.
NICHT, v. (-en), broeders- of zustersdochter,
ooms- of tantesdochte r; afstammelinge van neef
en nicht, zoover als de verwantschap wordt gerekend. NICHTJE, o. (-s), kleine, jonge nicht; —
(fig., gemeenz.) meisje van plezier.
NICHTSDOCHTER, v. (-s), ...ZOON, m. (-s,
...zonen), dochter, zoon eener nicht.
NICOTIANA, v. vroegere naam van de tabaksplant, alzoo genoemd naar den Franschman Nicot,
die in 1560 dit gewas het eerst uit Portugal, waar
het toen uit Amerika door Spanjaarden en Portugeezen was overgevoerd, naar Frankrijk medebracht.
NICOTIANINE, v. stof in de tabak voorkomende
die den geur van tabaksrook vormt.
NICOTINE, v. vloeibaar, scherp en vluchtig
alcaloïde in de tabak, die uit koolstof. waterstof
en stikstof bestaat : een zeer krachtig vergif dat
eerst opwekt en later verlammend werkt; die
tabak bevat veel nicotine; —VERGIFTIGING, v.;
—VRIJ, bn. met weinig of geen nicotine : hij rookt
•,nicotinevrije sigaren.

NIET.
NIËLLO, o. zwart : uit zilver, koper, lood, kool
en zwavel bestaande massa, die als poeder in de
graveeringen op zilverbladen wordt ingestrooid
en vervolgens ingesmolten. NIËLLO -WERK, o.;
steenniëllo, waarbij de groeven der uitgesneden
figuur met eene zwarte stuemassa worden gevuld.
NIEMAND, onbepaald vnw. niet een enkel
persoon : ik heb niemand Gezien; er is niemand
thuis; niemand niet ? (vraag op eene veiling), doet
niemand een hooger bod; niemand minder dan
Grimm, zelfs Grimm.
NIEMANDSVRIEND, m. (-en), iem., die met
niemand bevriend is.
NIEMENDAL, bw. niets : dat is (zooveel als)
niemendal; je hebt hier niemendal te vertellen; (scherts.)
hij kreeg een niemendelletje, niets.
NIER, v. (-en), boonvormige klier, die voor de
pisafscheiding dient, bij den mensch en alle hoogere
dieren ten getale van twee aan de binnenste, achterste oppervlakte der buikholte aan beide zijden
van de eerste tot de derde lendenwervels te vinden;
— eene wandelende nier, die in het vetweefsel niet
voldoende ingebed is; — (scherts.) hij warmt de
nieren, hij staat met den rug naar het vuur gekeerd; — (bijb.) plaats, waar de innigste begeerten
van het hart gevormd worden : God die de harten
en nieren beproeft; — tot in hart en nieren een Protestant; — ( delfst.) zekere klomp erts.
NIERBED, o. (-den), (ontl.) vet, dat de nieren
omgeeft; ...BEKKEN, o. (ontl.) trechtervormige
holte in de nier - die de urine uit de nierkelken naar
den pisleider voert; ...BLADENVET, o. vet dat
de nieren O,m.geeft; ...BLOEDVATEN, o. mv.
(ontl.) adeis en slagaders der nieren; ... GRAS, o.
zekere eenzaadlobbige water- of moerasplant
(triglochin); ... GRAVEEL, o. (geneesk.) ontsteking
der nierkelken door niersteen; ...HARST, m. (-en),
nierstuk van een kalf; ...HOUT, o. graveelhout;
...JICHT, v. (geneesk.) jicht die door gestoorde
uitscheiding der nieren ontstaat; ...KANKER, m.
kwaadaardig niergezwel; ...KELK, m. (-en), (ontl.)
klein vliezig zakje waarin de urine uit de piskanaal tjes sijpelt; ...KOEKJE, o. (-s), nier met een fijn
deeg omgeven en in poner gebakken: ...KOLIEK,
o. (geneesk.) koliek der nieren; ...ONTSTEKING,
v. (-en); ...PIJN, v. (-en), pijn in de nieren; ..SLAGADER, v. (-s), (ontl.) slagader der nieren; ...STEEN,
m.. (-en), (geneesk.) blaassteen; (delfst.) nephriet,
soort van oteen. vroeger in 't Oosten als amulet
tegen nierkvc alen gedragen.
NIERSTEINER, m. lichte Rijnwijn „git Nierstein
in Hessen.
NIERSTUK, o. (-ken), opgerold lendenstuk met
een : nier erin; ...TUBERCULOSE, ir.; ...VAREN,
o. (plantK.) een va. engeslacht, waarvan 5 soorten
in Nederland in 't wild voorkomen (aspidium);
...VET, o. nicrhladenvet; ...VORMIG, bn. den
vorm eener nier hebbende, boonvormig: (plantk.)
niervormige bladeren, aan den voet suet stompe
insnijdingen en twee afgeronde slippen en meer
breed dan lang; ...WEE, o. nierpijn; ...ZIEKTE,
v. ziekte der nieren; ...ZUCIITIG, bu aan nierziekte lijdende.
NIESKRUID, o. een plantengeslacht tot de familie
der ranonkelachtigen behoorende, waarvan alleen
het groene nieskru 'd (helleborus vii idis) in Nedei land
in 't wild voorkomt, terwijl het zwarte (h. niger) als
sierplant wordt gekweekt; (fig.) (Zuidn.) iem.
nieskruid toedienen, hem iets onaangenaams toebrengen of een pak slaag gèven; ...MIDDEL, o.
(-en), middel om iein. te doen niezen; ...POEDER,
o. (-s), poeder dat doet niezen, als geneesmiddel
aangewend.
NIESSTER, v. (-s), zij die niest.
NIESWORTEL, ', . nieskruid; zwarte nieswortel.
eene plant, waaraan de ouden de kracht toekenden
om de krankzinnigheid te genezen.
1. NIET, bw. van ontkenning : ik kan niet komen;
niet met al of allen, niemendal, hoegenaamd niets; —
't was goed weer, dat niet, dat ontken ik niet; —
wat heb ik niet dikwi is gezegd, ik heb immers d.ikwijls gezegd; — hoe vaak hzb ik niet gedacht, zeer
vaak heb ik gedacht; — dat is niet te versmaden,
dat moet men graag aannemen; —
— o. wat nog niet bestaat : God heeft de wereld
uit het niet geschapen; uit het niet te voorschijn roepen; — te niet doen, vernietigen; — te niet gaan,
vervallen, ten onder gaan; — als niet komt tot iet,
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kent het zichzelf niet of is het allemans verdriet, de
opkomelingen zijn altoos overmoedig .
2. NIET, V. (- en), (in de loterij) nummer waarop
geen prijs valt : loterij zonder nieten. NIETJE,
o. (-s).
3. NIET, v. (-ten), spijker, klinknagel.
4. NIET, o. bloem van koper, ertsasch.
NIETELING, m. (-en), onbeduidend mensch:
wat zal een nieteling als ik zich hiertegen verzetten.
NIETEN, (niette, heeft geniet), met nieten of
klinknagels vastklinken.
NIETHAMER, m. (-s), klinkhamer; ...KAPPER,
m. (-s), zeker werktuig van den hoefsmid; ...VAST,
hn. spijker-, nagelvast.
NIETIG, bu. ( -er, -st), zonder kracht : een vonnis
nietig v,-rklaren: — een nietig kereltje, klein en zwak;
— zonder waarde, onbeduidend : eene nietige zaak;
onder een nietig voorwendsel; — een nietig plaatsje,
klein en onbeteekenend. NIETIGHEID, v. krachte
waardeloosheid, onbeduidendheid : iem.-losheid,
zijn nietigheid doen gevoelen; -- (mv. -en), voorß erp
zonder waarde; zaai van geringe beteekenis, bagatel,
beuzeling : ik kan mij mit dergelijke nietijheden
nietinlaten.
NIETIGVERKLARING, v. (-en), (rechtst.) ver
verbintenis.
-nietgva
NIETS, onbep. vnß . geen enkel ding, geen enkele
zaak, in tegenstelling met iets : hebt gij niets gehoord I; ik weet er niets van; dat loopt op niets uit;
weet gij niets nieuws I —
— bw. in 't geheel niet, volstrekt : dat bevalt
snij niets; dat vind ik niets belangrijk; 't is niets
aangenaam; ik heb er niets geen lust in; -. niet : uit - het niets te voorschijn. geroepen.
NIETSBEDUIDEND, bn., ...BETEEKENEND.
bn . van v einig beteekenis : een nietsbeduidend ver schil; ...DOENER, m. (-s), iem. die niets doet,
ledigganger; ...WAARDIG, bn. zonder eenige waarde: eene nietsu'aardige opmerking; — zonder innerhike waarde, onwaardig, slecht, gemeen : een niets
bestaan; een nietswac rdig mensch, een niets -wardig
zonder karakter of zedelijkheid.
-wae,rdig
NIETTEGENSTAANDE, voorz. ondanks, in ß eervit van : nivttei,enstaande het slechte weer ging hij
toch uit; niettegenstaande de duisternis zette hij den
tocht voort; —
voeg ofschoon, hoezeer, ter verlc.inding van een
toegevenden bijzin aan den hoofdzin : niettegenstaande (dat) wij alle voorzorgen hadden genomen,
is de proef toch mislukt.
NIETTEMIN, voegw. bw intusschen, toch, evenwel (ter verbinding van twee zinnen, waarvan de
laatste opkomt tegen eene gevolgtrekking die men
uit den eersten zou kunnen afl:Mden) : reeds is de
laatste vonk van 't zonnevuur gesmoord en de arbeid
niettemin gaat voort.
NIEUW, bn. bw. ( -er, -st), nog niet lang bestaande,
pas gemaakt, pas verschenen, pas ingesteld, pas
benoemd enz. : hij woont in een van de nieuwe huizen
aan den Singel; mijn boekhandelaar zendt mij alle
nieuwe boeken ter inzage; de nieuwe kieswet; vandaag
wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd; — nieui ern etseh : die nieuwe hoeden, die tegenwoordig
gedragen worden, vind ik afschuwelijk; -- niet
algemeen bekend, tot nog toe onbekend: die tiding
is . wg nieuw; nieuwe int ichten, eene nieuwe uitvinding; eene ni?uwe geneeswijze; — vreemd, ongewoon :
dat is mij nog nieuw; nieuw van iets ophooren, met
verbazing iets vernemen; — onbedreven in iets:
hij is nog geheel nieuw in die zaak; — ongebruikt:
ik heb het boek al een jaar, mL ar ik heb het looit
geuruikt; zie maar, het is no nieuw; — verseh: (bijb).
nieuwe wijn in oude zakken: nieuwe haring, die nog
niet lang geleden is gevangen; nieuwe m.osierd; —
n2euw; aardappelen, nieuwe groenten, de eerste
aardappelen, groenten van het jaar; — frisch,
vernieuwd : nieuwe krachten; met nieuwen moed
beginnen; —
ander : elk half daar heeft zij een-, nieuwe meid;
we zullen maar niet meer aan ten nieuw hoofdstuk
beginnen; nieuwe heeren, nieuwe vetten; — (met
het bijdenkbeeld. dat hetgeen het oude heeft ver
beter is) : een nieuw leven beginnen; een-vange
nieuwe geest; en 'k dacht : zoo me &t nu een nieuw
mensch verbeeldt, dan... de oude was beter voor God; —
later ontstaan of bekend geworden : het Nieuwe
Testament; de Nieuwe WW"ereld, Amerika; de Nieuwe
Gids; de Nieuwe Rotterdammer; — de nieuwe geschiedenis, de geschiedenis na de ontdekking van
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Amerika of na de Kerkhervorm ing; — van een
tijdkring, die nadat hij geëindigd ie weer begint:
het nieuwe jaar; de nieuwe week; bij het begin van
den nieuwer cursus; — (volkstaal) beaieuwd, nieuws gierig : ik ben er nieuw naar, het zal mij nieuw doen,
ik hen nieuwsgierig te weten; —
-- o. nieuwe kleederen : in het nieuw zijn; in het.
nieuw kleeden of steken; — op een nieuw, opnieuw.
NIEUWACHTIG, bn. bijna nieuw.
NIEUWBAKKEN, bn. versch : nieuwbakken.
brood; — (fig.) een nieuwbakken edelman, iem.,
sedert kort tot den adelstand verheven; ...BE-KEERDE, m. en v. ( -n), iem. die pas tot een anderen godsdienst (meening enz.) is overgegaan.
NIEUWELIJKS, bw. (w. g.) sedert kort, dezerdagen.
NIEUWELING, m. en v. (-en), onlangs, pas aan-.
gekomene : de nieuwelingen aan. de Militaire Acode- mie bestempelt men met den naam. van baren; — (Ind)
pas uit China aangekomen contract-koelie; onervaren mensch : hij is nog een nieuweling in het vak.
NIEUWELINGE, v. ( -n).
NIEUWEMAAN, v. die stand der maan, waarin
zij tusschen de aarde en zon staat en aan de aarde
hare donkere zijde toekeert.
NIEUWEN, (gew.) benieuwen.
NIEUWERS, bw. (gew.) nergens.
NIEUWERWETS, be. naar de mode, naar den;
laatsten smaak : zich nieuwerwets kleeden;.
...WETSCH, bn. ( -er, meest -), hedendaagsch, naar
den laatsten smaak : nieuwerwetsche kleederen.
NIEUWGEBONDEN, bn. kort geleden gebonden;
...GEBOREN, bn. jonggeboren; ...GEBOUWD, bn.
pas gebouwd; ... GEMAAKT, bn.; ... GEMUNT, bn.
eerst kort geleden gemunt; ...GEVERFD,bn. kort
geleden geverfd ; ...GEVORMD, bn. niet lang
geleden gevormd : nieuwgevormde woorden.
NIEUWHEID, v. het nieuw zijn : het aantrekkelijke der nieuwheid.
NIEUWIGHEID, v. (...heden), iets nieuws; nieuwe wijze van bewerken; nieuwe spreekwijze; -nieuwigheden invoeren, nieuwe, ongewone gebruiken
in zwang brengen. NIEUWIGHEIDJE, o. (-s).
NIEUWIGHEIDSBEJAG, o. nieuwigheidszucht;
jacht op nieuwtjes; ...ZUCHT, v. zucht om nieuwigheden in te voeren.
NIEUWJAAR, o. eerste dag van het nieuwe jaar;
een nieuwjaar (nieuwjaarsfooi, nieuwjaarsgeschenk)
geven.
NIEUWJAARSBEZOEK, o. (-en), bezoek op.
nieuwjaar om iem. geluk te wenschen; ...BRIEF,.
m. (...brieven), brief van gelukwensching met het
nieuwe jaar; ...DAG, m. (-en), nieuwjaar; ...DICHT,
o. (-en), dicht van gelukwensching met het nieuwe
jaar; ...FOOI, v. (-en), fooi op nieuwjaar aan hen
die gelukwenschen, fooi op nieuwjaar aan dienst
...GESCHENK o. (-en), geschenk ter gele--baren;
genheid van het nieuwjaar; ...GIFT, v. (-en),
nieuwjaarsfooi, nieuwjaarsgeschenk; ...GROET, m.
(-en), gelukwensch op nieuwjaar; ...KAART, v.
(-en), kaart met gelukwensch om met nieuwjaar
te verzenden; ...KAARTJE, o. (-s), visitekaartje
met nieuwjaar verzonden; ...KOEK, m. (-en),
(v. gmv. als stofn.) koek die ter viering van het
nieuwe jaar wordt gebakken; ...MORGEN, m. (-s),
morgen van den eersten dag des jaars; ...MAAND,
v. de maand Januari; ...PRENT, v. (-en), geïllustreerde nieuwjaarswensch; ...VISITE, v. (-s), om
nieuwjaar te wenschen; ...VOGEL, m. (-s), eene
soort van koekoek in Zuid-Afrika, waarvan de
jongen omstreeks nieuwjaar het nest verlaten
(cuculus edolio); ...WENSCH, m. (-en), gelukwensch
op nieuwjaar.
NIEUWJAARWENSCHEN, o. het gelukwenschen
op nieuwjaar; ...WENSCHER, m. (-s), ...WENSCHSTER, v. (-s), die op nieuwjaar geluk komt wenschen.
NIEUWKOOP, m. (-en), een paard dat men pas.
gekocht heeft : hebt gif al met den nieuwkoop gereden.
NIEUWLICHTER, m. (-s), zekere sekte in de
Hervormde kerk in het begin der 19de eeuw (1816 en
later), ook lichtvrienden geheeten; scheldnaam gegeven aan de eerste afgescheidenen of aan de
orthodoxen in het algemeen; ...LICHTERIJ, v.
NIEUWMAAR, v.; ...MARE, v. (...maren),
nieuwstijding; ...MODISCH, bn. bw. naar de nieuwe
mode, naar den laatsten smaak : eene nieuwmodische
japon; nieuwmodisch gekleed zijn. .
NIEUWS, o. iets wat nieuws is; nog onbekende
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tijding; dat is het allerlaatste nieuws; gemengd nieuws;
— (spr.) voor de rest geen nieuws, en daarmee uit; —•
er is geen nieuws onder de zon, wat wij voor nieuw
houden, is vroeger ook al gebeurd, voorgekomen; —
geen nieuws, goed nieuws, geen tijding, goede tijding;
— dat is oud nieuws, al lang bekend.
NIEUWSBERICHT, o. (-en), nog onbekende tijding; krantenbericht; ...BLAD, o. (-en), dag-,
weekblad, courant; ...BODE, m. en v. (-n), iem.
die nieuws brengt.
NIEUWSGIERIG, bn. bw. ( -er, -st), verlangende
om te weten : uhj zoudt een mensch nieuwsgierig
maken; ik ben er niets nieuwsgierig naar; — vaak
in ongunstigen zin : verlangende dingen te weten
waarmee men niet noodig heeft of die geen belang
voor ons hebben : nieuwsgierig Aagje. NIEUWS
verlangen om te weten.
-GIERHD,v.
NIEUWSKRAMER, m. (-s), die nieuws vertelt;
...PAPIER, o. (-en), (w g.) courant, dagblad;
...POST, m. (w. g.) liefhebber en verspreider van
nieuwtjes; ...TIJDING, v. (-en), nieuß sbericht;
...VERTELLER, m. (-s), ...VERTELSTER, v.
(-s), die altijd nieuws weet te vertellen, nieuwtjesventer.
NIEUWTJE, o. (-s), wat nieuw is, iets zeldzaams,
wat nog niet algemeen bekend is : de nieuwtjes van
de stad; •— het nieuwtje is er af, dit is geen nieuws
meer; — (fig.) het is nog een nieuwtje, hij begint pas
(aan den arbeid enz.) en werkt dus met ijver.
NIEUWTJESBEZORGER, ni . (-s), ...OPLOO PER, m. (-s), ...VENTER, m. (-s), die overal nieuw
verzamelt om die aan anderen mee te deelen.-tjes
NIEUWVORMING, v. (-en), (gew.) ziekelijke
weefselontaarding.
NIEUWZILVER, o. argentaan : een op zilver
gelijkend metaalmengsel van zink, koper en nikkel;
—BLIK, o. dun uitgesmeed argentaan; —DRAAD,
o. draad van nieuwzilver getrokken.
NIEZEN, (niesde, heeft geniesd), bij eene door
prikkeling der reukzenuwen veroorzaakte krampachtige samentrekking der spieren de lucht met
sterke beweging uit den neus stootera : gij niest zoo;
zijt gij verkouden ? NIEZING, v. (-en), het niezen.
NIEZER, m. (-s), die niest.
NIFLHEIM, o. (Germ. myth.) de venilijfplaats
der dooden.
NIFTEREN, (diev.) dooden.
NIGELLE, v. (plantk.) een plantengeslacht, tot
de onderafdeeling nieskruidachtigen van de familie
der ranonkelachtigen behoorende, waarvan slechts
ééne soort eene enkele maal in Nederland in 't wild
voorkomt : de akker -nigelle (niget'a arvensis), ook
wilde nigelle en wild narduszaad geheeten. Eene
andere soort van nigelle (nigella damascena) komt in
de tuinen als sierplant voor en heet dan juffertje -

in-'t- groen.

NIGROMAN1'IE, v. zwart©kunst, tooverij, geestenbezwering.
NIHIL, bw. niets.
NIHILISME, o. leer der nihilisten, eene in Rus
wijd verbreide sociaal -democratische leer die-land
de daar bestaande maatschappelijke orde geheel
wil omverwerpen en daarna eene nieuwe maatschap
-pij
wil opbouwen.
NIHILIST, m. (-en), aanhanger van het nihilisme
in Rusland; een nergens toe deugend, onbruikbaar
lid der maatschappij. NIHILISTE, v. (-n).
NIHILITEIT, v. (w. g.) nietigheid.
NIJD, m. (Zuidn.) lust, aandrift : nijd om te
werken; — vijandschap : uit haat en nijd; — bittere
.afgunst, misnoegen over de welvaart (de eer, het
geluk enz.) van anderen : van nijd vergaan; door
nijd verteerd worden; hij ziet geel
baart nijd.

van nijd; gunst

NIJDAS, m. ( -sen), nijdige. gemelijke kerel; iem.
die gaarne plaagt, sart, kwelt.
NIJDASSEN, (njdaste heeft genijdast), zich als
een nijdas gedragen; inz. plagen, sarren, kwellen;
(ook) op nijdigen toon i lts zeggen.
NIJDASSERIG, NIJDASSIG, bn. bw. nijdig,
hatelijk, gemelijk; zij kan zoo nijdasserig iets zeggen,
met de bedoeling om iem. te kwellen, te judassen.
NIJDIG, bn. bw. ( -er, -st), (Zuidn.) driftig, vurig,
fel; (fig.) zeer boos : hij is zoo nijdig als eene spin;
„doe het zelf," gaf hij nijdig ten antwoord; afgunstig :
-iets met nijdige oogen aanzien. NIJDIGLIJK, bw.
(w. g.).
NIJDIGAARD, m. (-s), (Zuidn.) benijder; iem.
niet een boos humeur.
Van Dale.
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NIJDIGHEID, v. nijd.
NIJDNAGEL, NIJNAGEL, m. (-s), klinknagel; —
dwangnagel, taainagel, nagelwortel, stroopnagel;
(fig.) benijder, iem. met boos humeur.
NIJDSCH, bn., (w. g.) toornig; hevig, sterk, hard.
NIJDVLEESCH, o. nijdnagel.
1. NIJF, o. (diev.) mes.
2. NIJF, bn. (diamantbew.) niet gekloofd of
gesneden.
NIJFELEN, (nijfelde, heeft genijfeld), (gew.) zich
diefachtig toeëigenen of wegnemen.
NIJGEN, (neeg, heeft genegen), buigen uit beleefdheid, groeten (inz. van vrouwen) : zij neeg heel
vriendelijk; (fig.) eerbied betoonen. NIJGING, v.
(-en), groet met eene buiging.
NIJL, m. naam van eene bekende rivier in Afrika.
NIJLBARBEEL, m. (-en), (nat. bist.) zekere visch;
... DAL, o. (aardr.); ... DELTA, v.; ... GANS, v.
(...zen), vosgans; ...GRONDEL, m. (-s), (nat.
bist.) zekere visch; ...METER, m. (-s), werktuig
om het wassen en vallen van de rivier den Nijl
waar te nemen.
NIJLPAARD, o. (-en), hippopotamus, zeker dikhuidig of veelhoevig zoogdier, wordt meer dan 4
M. lang en ruim 2000 KG. zwaar; het houdt zich
in en nabij de rivieren van Midden- en Zuid-Afrika
op en voedt zich niet alleen met waterplanten,
maar ook met suiker-, rijst- en gierstplanten.
NIJLREIGER, m. (-s), (nat. hist.) heilige ibis:
een vogel, tot de orde der steltloopers behoorende,
die door de Egyptenaren hoog vereerd vv erd, om dat
hij de kruipende dieren langs de boorden van den
Nijl verslond en wijl de terugkeer van dien vogel
de overstroomingen dier rivier aankondigde;
...VISCII, m. (. . .visschen), (nat. hist.) nijllijnvisch,
ook nevelvisch geheeten.
NIJNAGEL, m. (-s). Zie NIJDNAGEL.
NIJPEN, (neep, heeft genepen), knijpen : iem in
den arm nijpen; — vast samendrukken : nijp het
nog wat vaster in elkaar; — ( fig.) smart veroorzaken;
iem. nijpen, ongemak eandoen; (Zuidn. ook) hem
iets te duur aanrekenen; •— (fig.) de nood nijp`
dringt; --- de koude nijpt, dringt door, is fel; — het
begint er te nijpen, de nood klimt er op zijn
hoogst. NIJPING, v. (-en), het nijpen; hevige
buikpijn.
NIJPEND, bn. ( -er, -st), smartelijk, pijnlijk : nij pend gebrek, nijpende armoede; eene nijpende (felle.
doordringende) koude.
1. NIJPER, m. (-s), NIJPSTER, v. (-s), die nijpt..
2. NIJPER, m. (-s), tang; schaar van een kreeft;
(boekdr.) gereedschap om er de kopij op te steken;
zeker heelmeesterswerktuig; (kuip.) hoeptang. NIJPERTJE, o. (gew.) werktuigje om de neepjes in
eene muts te maken; punaise of steekpennetje, zie
ook nippertje.
NIJPHOUTJE, o. (-s), letterzettersgereedschap;
...NAGEL, m. (-s), nijd -, dwangnagel, nagelwortel;
...TANG, v. (-en), gereedschap om spijkers te
vatten en uit te trekken; (ook) splintertang : werktuig om splinters uit de hersenpan te halen; zeker
werktuig der artilleristen; ...TANGETJE, o. (-s);
...VEL, o. ( -len), ...VLEESCH, o. (...vleezen),
nijpnagel.
NIJS, m. (diev.) moed.
NIJTEKOP, m. (-pen), (gew.) dwarsdrijver,
bobbekop.
NIJTEN, (gew.) dwarsdrijven, lastig zijn : hij is
altijd aan het nuten. NIJTER, m. (-s), (gew.)
dwarsdrijver.
NIJTERIG, brr. (van vee) lust hebben, met de
horens te stooten; (van kinderen) graag willen
stoeien, ravotten.
NIJVER, bn. bw. (-der, -st), arbeidzaam, naarstig,
ijverig inz. in het voortbrengen van hetgeen in de
maatschappelijke behoeften voorziet : de nijvere
bij;

de nijvere landman.

NIJVERAAR, m. (-s), (Zuidn.) industrieel.
NIJVERHEID, v. arbeidzaamheid; — industrie:
handel

en nijverheid; de nijverheid bevorderen; de

nationale nijverheid, het fabriekswezen, de mijn

spoorwegen-ontgie,hxplrnva
enz. in een land.
NIJVERHEIDSGEBIED, o. gebied der nijverheid,
der industrie : op nijverheidsgebied is hij zeer
ervaren; ...GEWAS, o. ( - sen), planten die grond
leveren voor de nijverheid.
-stofen
NIJVERHEIDSMAN, m. (-nen), (w. g.) industrieel;
...PRODUCTEN, o. mv.; ...SCHOOL, v. (...scho-
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NIJVERIG.
len), vakschool, industrieschool; ...TENTOON

...VOORTBRENGSELEN,-STELING,v.(en);

o. mv. voortbrengselen der nijverheid.

NIJVERIG, bn. (Zuidn.) arbeidzaam, ijverig.
1. NIK, m. (-ken), hik, snik : den nik hebben,
telkens moeten hikken.
2. NIK, m. (-ken), knik : een vriendelijk nikje.
1. NIKKEL, m. Zie NIKKER (2de art.).
2. NIKKEL, o. een wit, vast, smeedbaar metaal
met een s.g. van 8,9 en een smeltpunt iets lager
dan van ijzer; het laat zich polijsten. Met koper
en zink vermengd, levert het het argentaan of
nieuwzilver op ; een trekpot van nikkel ; — geldstuk van nikkel, in N. Nederland een stuiver, in
Z. Ned. van 5, 10 of 25 centimes.
NIKKELEN, bn. van nikkel : een nikkelen horloge
-keting.
NIKKELAAR, m. (-s), iem. die voorwerpen vernikkelt.
NIKKELBLIK, o. galvanisch vernikkeld zinkblik, met duurzamen glans; ...BLOEM, v. een
mineraal dat een verweetingsproduct is van nikkelhoudende kiessoorten; ..BRONS, o. nikkellegee-ring; ... DRAAD, o. metaaldraad van nikkel;
...ERTS, o. (-en); ...GAAS, o. gemaakt van nikkel draad; ...GLANS, o. verkorte benaming voor
nikkelantimoonkies en nilekelarsenikkies.
NIKKELHOUDEND, bn. nikkel bevattende;
...KOPER, o. argentaan, nieuwzilver; ...LEGEERING, v. (-en); ...MUNT, v. (-en), nikkelen munt;
...STAAL, o. staal dat 3°/ ° nikkel bevat : van nikkelstaal worden pantserplaten, geschut, machinedeelen
enz. gemaakt.
NIKKEN, (nikte, heeft genikt), (w. g.) eene herhaalde beweging met het hoofd of de oogen maken;
ja nikken, een teeken van bevestiging geven; —
hikken.
1. NIKKER, m. (-s), (Germaansche myth.) boosaardige watergeest, die vaak menschen tot zich naar
beneden trekt; •— (fig., gemeenz.) zwarte nikker,
de duivel; (ook) neger. NIKKERTJE, o. (-s).
2. NIKKER, v. (plantk.) wilde slaapbol, zwarte
korenroos: zeker onkruid in het koren.
NIKKOP, m. en v. (-pen), (w. g.) die met het
hoofd nikt.
NIKKOPPEN, (nikkopte, heeft genikkopt), (w. g.)
met het hoofd knikken.
NIKS, bw. in de gemeenzame spreektaal voor
niets : 't is eene lastige vrouw, maar als ze dood is,
1_t ze niks meer te vertellen.
NIMBUS, m. stralenkroon, lichtkrans, glorie (om
het hoofd der heiligen); — (fig.) glans, luister; —
regenwolk in de lagere luchtlagen, zeer onregelmatig van vorm.
NIMF, v. (-en), (myth.) naam der onder- en halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen, onder de
gedaante van bevallige meisjes, die niet onsterfelijk
waren, maar duizenden jaren leefden, de voorwerpen der natuur beheerschten en bezielden, en daar
bijzondere namen ontleenden; — (fig.)-anhre
licht meisje; — (nat. bist.) pop, zekere toestand
van een nog onvolkomen insect, zie gedaantever isseling. NIMFJE, o. (-s).
NIMFELIJN, o. (-s), (dicht.) jonge nimf.
NIMFENSCHAAR, v. (...scharen), ...STOET, m.
schaar, stoet van nimfen.
NIMFKAPEL, v. ( -len), (nat. kist.) zeker schubvleugelig insect, tot de dagvlinders beboorende, dat
getande vleugels heeft.
NIMMER, bw. nooit, doch alleen gebruikt met
het oog op de toekomst : dat zal u nimmer gebeuren.
NIMMERMEER, bw. nooit, nooit meer : de liefde
vergaat nimmermeer; die in mij gelooft zal nimmer
dorsten.
-mer
NIMMERZAT, m. soort van witten ibis met
rozerooden rug in M.-Afrika, 90 lt 100 cM. (tantalus ibis).
NIMROD, m. een achterkleinzoon van Noach,
eerste koning der Chaldeeën en stichter van Babylon; naar men wil, zou hij een geweldig jager geweest zijn; vandaar : een groot liefhebber der jacht,
een jager.
NIOBE, v. (myth.) koningin van Phrygië, wier
twintig kinderen door Apollo en Diana gedood
werden. Deze beweende zij op een berg, waarna
Jupiter haar in een rots veranderde; (fig.) treurende
moeder.
NIOBIUM, o. zeker metaal, dat in verbinding
met zuurstof wordt aangetroffen. Het is slechts
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bekend in poederv'ormigen toestand en vindt totnogtoe geene toepassing.
NIPA, m. (Inl.) stamlooze moeraspalm aan de
monden der rivieren in tropisch Azië, met zeer
breede bladeren die tot dakbedekking dienen (nipa
fruticans).
NIPPE, v. (plantk.) kattenkruid, neppe.
NIPPEL, m. (-s), eene metalen mof op haar
buitenzijde beschroefd; hij wordt binnenin de
buizen gedraaid ten einde deze te verbinden; ook
dienende om eene gummibuis aan eene gasbuis te
verbinden.
NIPPELDRAAD, m. (...draden), schroefdraad
op een nippel.
1. NIPPEN, (nipte, heeft genipt), met kleine
teugjes drinken, er even den mond aanzetten.
2. NIPPEN, (nipte, heeft genipt), (gew.) nijpen,
er op aankomen : als het nipt en weder nipt, kan ik
het zelf ook wel doen, als het moet; (Zuidn.) op het
nippen staan, op het punt staan iets te doen.
1. NIPPERTJE, o. (-s), teugje.
2. NIPPERTJE, o. nijpertje; (fig.) het is op het
nippertje, de zaak lijdt geen uitstel; (ook) gij hadt
geene minuut later moeten komen ; — (zeew.)
eene plaats op 't nippertje of bij 't eind van een gang
te boven zeilen.
NIQUETEEREN, (niqueteerde, heeft geniqueteerd), de neertrekkende spieren van den staart
van een paard geheel of ten deele doorhakken, zoodat het dit lichaamsdeel boogsgewijze draagt.
NIRWANA, o. toestand van volkomen rust,
wijl het vuur der hartstochten geheel gedoofd is;
in het Boeddhisme de oplossing in de oneindigheid,
waarin het hoogste doel van 's menschen streven
zou bestaan.
NIS, v. ( -sen), schulpvormige holligheid in een
muur, in eene zuil; muurvak, om daarin een beeld,
eene groep beelden of eenig ander voorwerp te plaat
NISJE, o. (-s).
-sen.
NISAN, m. eene lentemaand, de eerste van het
kerkelijke en de 7de van het burgerlijke jaar der
Joden, overeenkomende met de laatste helft van
Maart en de eerste helft van April.
NITRATEN, o. mv. zouten van het salpeterzuur.
NITREEREN, (nitreerde, heeft genitreerd), toevoeging van de nitrogroep N.O. ; men nitreert
verschillende aromatische verbindingen.
NITRIDEN, mv. salpeterigzure zouten:
NITRIFICATIE, v. salpetervorming, de omzetting
van organische stikstofverbindingen en van ammoniak in salpeterzuur en zouten daarvan.
NITROBENZOL, o. kunstmatige bittere amandelolie.
NITROCELLULOSE, v. eene reeks van springmiddelen verkregen door op cellulose rookend en
geconcentreerd zwavelzuur te laten inwerken.
NITROGLYCERINE, v. sterke springstof, in
1863 door Nobel uitgevonden.
NITROLIET, o. eene soort van dynamiet, bestaande uit gegelatiniseerde nitroglycerine, nitrobenzine en salpeter.
NITROPHOSPHAAT, . o. als meststof gebezigd
mengsel van superphosphaat en chilisalpeter.
NITRORIETSUIKER, o. genitreerd rietsuiker,
een zeer gevaarlijk springmiddel.
NIVEAU, o. (-'s), waterpas; waterspiegel, opper
(bij uitbr.) oppervlakte van-vlaktenhwr;
het land; — hoogte waarop iem. staat ten opzichte
van rang, ontwikkeling, bevoegdheid enz.
NIVEAUKANAAL, o. kanaal zonder sluizen.
NIVEAUVERANDERING, v. (-en), verandering
in hoogteverschil tusschen land- en zeeoppervlakte;
positieve niveauverandering, als het verschil kleiner
wordt (bij daling van het land of rijzing der zee);
negatieve niveauverandering, in het omgekeerde geval.
NIVELLEEREN, (nivelleerde, heeft genivelleerd),
ß aterpas maken, aterpassen; met het waterpas
afmeten; (fig.) gelijkmaken : in de huishouding der
natuur is het water de groote nivelleerende kracht;
onze tijd, die zooveel mogelijk alles nivelleert. NIVEL LEERING, v. (-en).
NIVELLEERWERKTUIG, o. (-en), zeker werktuig, ook fleschjes -waterpas geheeten, om nivelleeringen te doen, d. i. om te bepalen hoeveel het eene
punt des bodems hooger ligt dan het andere.
NIVÓSE, v. sneeuwmaand, de 4de maand van
den Franschen republikeinschen kalender van 21
Dec. tot 19 Januari.
NIX, v. (-en), (Germ. myth.) stroomnimfen die

NIZAM.

jonge menschen tot zich lokten en deden verdrinken.
NIZAM, m. zekere vorstentitel in Voor-Indië.
NJAI, V. (- en), (Inda inlandsche concubine.
NJO, m. (-'s), (Ind.) afkorting van sinjo, kleurling : hij is een echte njo; — aanspreektitel voor een
jongetje in 't algemeen : zoo, njo, is je pa thuis ?
NJONJA, V. (- s), (Ind.) mevrouw.
NJORD, m. (Germ. myth.) god der wateren.
NOACH, m. naam van een bekend persoon uit
den bijbel; (spr.) dat is er een uit de arke Noachs,
iem. die er zeer ouderwetsch uitziet; — 't is daar
eene arke Noachs, er zijn daar zeer veel kinderen.
1. NOBEL, bn. bw. ( -er, -st), edel; edelaardig:
een nobel karakter; eene nobele daad; voornaam.
NOBELHEID, v. edelaardigheid, adel: de nobel
karakter.
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-heidvan

2. NOBEL, m. (-s, -en), eene denkbeeldige rekenmunt in Engeland = '/ 3 pond sterling; eene vroegere
munt in Frankrijk en de Nederlanden.
NOBELPRIJS, m. (...zen), Alfred Nobel, een
Zweedsch scheikundige, gestorven in 1896, bestemde
bij testament zijn vermogen van 31. millioen kronen,
om daaruit jaarlijks 5 prijzen van 200000 kronen
uit te reiken voor de belangrijkste uitvinding op
't gebied der natuurkunde,. der scheikunde, der
geneeskunde, het beste letterkundig werk en voor
de daad die het meeste bijdraagt tot de verbroedering der volken.
NOBILI, m. mv. voorheen de edelen, de adellijke
geslachten in Venetië, die deel hadden aan de
regeering.
NOBILITEIT, v. beroemdheid; adel, adeldom;
ridderschap.
NOBILITY, (Eng.) v. de hooge adel.
NOBLESSE, v. adeldom, adelstand; (fig.) voorname stand; de aanzienlijken; (spr.) noblesse oblige,
adeldom legt verplichtingen op.
NOCH, vw. (eene ontkenning aanduidende) ook
niet : noch de een noch de ander, geen van beide;
ik heb tijd noch lust; hij heeft kind noch kraai in de
wereld.

NOCHTANS, voegw. bw. (bij het beperkend tegenstellend zinsverband) evenwel, niettemin; toch : de
wind sliep in; men ziet hetgeen daar groent nochtans
met vreemd geritsel beven.

NOCTURLABIUM, o. (...bia), (zeew.) nachtwijzer:
een vroeger gebruikte graadboog tot meting van
de hoogte der poolster bij nacht.
NOCTURNE, v. (-s), kort, tweestemmig lied of
stuk voor de piano van een zacht en droefgeestig
karakter; (R.-K.) hoofdbestanddeel der metten.
NOEMBAAR, bn. te noemen, uit te drukken;
nauwelijks noembaar, uiterst klein of gering.
NOEMEN, (noemde, heeft genoemd), een naam
geven : een kind naar zijn vader noemen; hem noem
ik braaf, die...; God noemde het uitspansel hemel;
ik noem hem mijn vriend; — een naam uitspreken:
heeft hij mij ook genoemd ?; man en paard noemen,

nauwkeurig den naam zeggen van Wien iets betreft;
-- iem. zijn zegsman noemen, den naam zeggen
van hem die one iets heeft meegedeeld; -- de dingen
bij hun naam noemen, ronduit zeggen hoe men
over iets denkt; --- (praegn.) met lof, met eere den
naam uitspreken van : waar de helden van het voor
worden herdacht, daar mag ook hij genoemd-geslacht
worden; — bestempelen, betitelen : in dat stuk
wordt hij graaf gen7emd, hem de titel van graaf

gegeven.
NOEMENSWAARD, ...WAARDIG, bu. ( -er, -st,
meer-, meest -), waard genoemd te worden, belang
er bestaat tusschen hen geen noemernswaard-rijk:
verschil; het water is niet noemenswaard gerezen.

NOEMER, m. (-s), (rek.) dat getal (van eene
breuk), dat aanwijst in. hoeveel gelijke deelen het
geheel verdeeld is.
NOEN, m. het negende uur (de hora nona) der
kerkelijke dagverdeeling -- die met priemetijd (hora
prima), den dienst des morgens te zes uren, aanving, dus 3 uur in den namiddag wanneer men tot
onder het Bourgondische huis, het middagmaal
hield; vandaar (toen de tijd van dit maal tot 12
uur of het midden van den dag werd verschoven)
middag: voornoen , nanoen.
NOENMAAL, o. middagmaal; ... RUST, v.,
...SLAAP, m. namiddagslaapje; ...STONDEN, m.
mv. middaguren (van 11 tot 1 ure); ...TIJD, m.
namiddag.
NOESCH, bn. bß . (Zuidn.) schuin; schuins.

1. NOEST, m. (-en), kwast, knoest.
2. NOEST, bn. bw. ( -er, -st), naarstig, vlijtig,
arbeidzaam : noeste vlijt. NOESTHEID, v.
NOESTERIG, bn. ( -er, -st), knoestig. NOESTE
-RIGHED.v
1. NOESTIG, bn. ( -er, -st), kwastig, knoestig:
noestig hout; (fig.) moeilijk, ingewikkeld. NOESTIG HEID, v. knoestigheid; (fig.) moeilijkheid.
2. NOESTIG, bn. bw. (w. g.) vlijtig, ijverig, arbeidzaam. NOESTIGHEID, v. vlijt.
NOG, bw om eene voortzetting aan te duiden,
tot nu toe, tot op dit, dat oogenhlik : hij is nog
hier; destijds leefde hij nog; hij is nog steeds ongetrouwd; — tot nog toe, tot heden, tot nu toe, tot
dusverre; -- nog lang niet, op verre na niet, het
scheelt veel; — al is het nog zoo weinig, hoe weinig

het ook zij; — (ter versterking van een comparatief)
hij is nog kleiner dan zijn broer; — om eene herha
aan te duiden, opnieuw, daarenboven : ik-ling
bood hem nog tien gulden (nl. bij het reeds gebodene;
vgl. ik bied hem nog (op dit oogenblik nog, nog
steeds) tien gulden); nog eens, een keer meer; —
nog eens zoo groot, tweemaal zoo groot; zie ik je nog?
NOGA, v. gebak uit amandelen, noten en gebrande
suiker; —KOEKJE, o. (-s); —KRAAM, v. (...kramen), waar men noga verkoopt; —TAART, v. (-en).
NOGAL, bw. tamelijk, vrij wel, vrij w at : hoe gaat
het ? nu, het schikt nogal; het zal wel gaan, hij is
nogal vlijtig; hij lijkt mij nogal pedant.

NOGMAALS, bw nog eens, wederom, opnieuw:
ik zeg u nogmaals, wees voorzichtig; na mij nogmaals
de hand te hebben gedrukt, vertrok hij.

1. NOK, v. (-ken), (scheepst.) het bovenste eenes
ra; — het bovenste van een zeil; (spr.) de boelijn
is over de nok, zie boelijn; — bovenste balk aan de
kap van een gebouw; bovenste rand van het dak:
hij zat schrijlings op de nok van het huis; — bovenste
gedeelte van eene mijt, eene kuil aardappels enz.
NOKJE, o. (-s).
2. NOK, m. (-ken), (Zuidn.) knoop : een nok in
zijn neusdoek maken, om iets niet te vergeten.
3. NOK, v. (-ken), uitspringend gedeelte, neus.
4. NOK, m. (-ken), snok, snik; — hik.
NOKBALK, m. (-en), bovenste balk van het
kapgebint; ...BINDSEL, o. (-s), (zeew.) bindsel,
waarmede het zeil aan de nok van de ra wordt
vastgemaakt; ...BINT, o. nokbalk; ...GORDINGEN, ...GORDINGS, v. mv. (zeew.) gordings van
de nok; .. HOEK, m. (-en).
1. NOKKEN, (nokte, heeft genokt), snikken,
weenen; — hikken. NOKKING. v. het nokken,
genok.
2. NOKKEN, (nokte, heeft genokt), (zeew.) de
nokbindsels leggen; de razeilen vastmaken.
3. NOKKEN, (nokte, heeft genokt), (Zuidn.)
knoopen; een net, een halskraag nokken; eens zweep
nokken.

NOKLAP, m. (-pen), (zeew.) verdubbeling der
vierkante zeilen bij de nokleuvers.
NOKLEUVER, m. (-s), (zeew.) ijzeren kous in
de boven- of buitenhoek van een vierkant zeil,
dat aan de ra is vastgebonden; ...LOOD, o. reep
lood op de nok van een dak, vorstlood; ...PAARD,
o. (-en), (zeew.) zeker touw dat in een bocht langs
eene ra loopt en waarop de matrozen staan bij het
aanslaan, reven enz. der zeilen; ...PAN, v. (-nen),
(bouwk.) bovenste dakpan; ...PLAAT, v. (...platen);
...TAKEL, m. (-s), (scheepst.) takel die aan het
uiteinde eener ra is bevestigd tot het laden en
lossen der goederen enz.; ...VENTILATOR, m.
(-s), ventilator zonder bewegende deelen, waarbij
de lucht tusschen verschillende gebogen platen
geleid wordt en die op de nok van een gebouw is
geplaatst.
NOL, v. ( -len), NOLLE, v. (-n), hoogte, zand
duin; — klein besteend rijshoofd, bij zee--heuvl,
weringen, strandhoofd; -- uitstekend overblijfsel
van een voor het overige weggevallen dijk, vaak
eene met zware steenen bezette zeewering, die zich
dwars in zee uitstrekt; — bulten in een weiland,
ontstaan door het trappen van het rundvee.
NOLENS VOLENS, goed- of kwaadschiks, tegen
wil en dank.
NOLI MI TANGERE, raak mij niet aan; (plantk.)
kruidje-roer-mij-niet.
NOLLEN, (nolde, heeft genold), (Zuidn.) foppen.
NOMADEN, m. mv. eig. weiden- of steppenbewoners: rondzwervende herdersstam; —LEVEN, o.
zwervend leven, inz. van iem. die veel op reis is
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of vaak verhuist; —VOLK, o. (-en); —STAM, m.
(-men); —VORST, m. (-en).
NOMADISCH, bn. rondtrekkend, zonder vast
verblijf.
NOMADISEEREN, (nomadiseerde, heeft genomadiseerd), een zwervend leven leiden, rondtrekken.
NOM DE PLUME (Fr.), v. schuilnaam, pseudoniem.
NOMEN, o. naam; (spraakk.) naamwoord, inz.
zelfstandig naamwoord.
NOMENCLATUUR, v. leer van de beschrijving en
de benoeming der voorwerpen uit het rijk der natuur; — (mv. ...turen), naamlijst, naamregister.
NOMINAAL, bn. den naam betreffende, naar den
naam; nominale waarde, waarde van eene schuld
ander geldswaardig papier) zooals-bekntis(of
zij daarop is uitgedrukt.
NOMINALISME, o. de leer der nominalisten.
NOMINALIST, m. (-en), naam der scholastieken
uit de middeleeuwen, die beweerden, dat de alge
begrippen der dingen slechts bestaan als-men
abstractie, niet als iets werkelijks.
NOMINATIE, v. (-s, ...tiën), benoeming, benoemingsrecht; voordracht van personen om er eene
keuze uit te doen (ter benoeming tot eenige betrekking); op de nominatie staan, voorgedragen
zijn; (gemeenz. ook) groote kans hebben iets te
ondergaan : hij staat op de nominatie om weggejaagd
te worden.
NOMINATIEF, m. (spraakk.) eerste naamval.
NOMINATOR, m. (-en), benoemer; (rek.) noemer
(eener breuk).
NOMINEEREN, (nomineerde, heeft genomineerd),
benoemen.
NOMMER, enz. zie NUMMER enz.
1. NON, v. (-nen), eene vrouw die de kloostergelofte heeft afgelegd, kloosterzuster, geestelijke
dochter : non worden; monniken en nonnen; —
(scherts.) meisje of vrouw die in de wereld met
min of meer gemaakte ingetogenheid leeft; —
soort van duif, zwart, met witten gekuifden kop; —
eene soort van zaagbekken (mergus albellus); — (nat.
bist.) zexere vlinder die als rups een der grootste
vernielers van het dennenhout is (oeneria monacha);
— gesneden big; — (gew.) gedraaide arm van een
spinnewiel; — (Zuidn.) tol, top; — (gew.) het
knopje op een priktol.
2. NOi' , V. NONNIE, v. (-s), (Ind.) woord om
een meisje aan te spreken : dag nonnie; wat eene
aardige non, meisje.
NONA, v. zekere slaapziekte.
NONACTIEF, bn. (mil.) niet it werkelijken dienst.
NONACTIVITEIT, v. oft ,er op nonactiviteit, niet
in `verkelijken dienst en onder genot van een gedeelte zijner soldij. NONACTIVITEITS-TRAKTEMENT, o. (-en). het traktement dat een officier
op nonactiviteit geniet.
NON-BETALING, V. niet-betaling (van een wis
een van non- betaling geprote$teerden wissel-sel):

hertrekken.

NONCHALANCE, v. nalatigheid, achteloosheid;
onverschilligheid.
NONCHALANT, bn. bw. ( -er, -st), achteloos,
onverschillig.
NONCONFORMISTEN, m. mv. afgescheidenen
van de staatskerk in Engeland.
NONE, v. (muz.) de negende toon van den grondtoon af; —ACCOORD, o. (-en), een dissoneerend
accoord bestaande uit de prime, terts, quint, sep
-timeno.
NON-ENS, o. (eig.) niet-zijnd (ding), iets dat
niet
bestaan
kan.
niet bestaat of
NONINTERVENTIE, v. het niet tusschenbeide
treden (tusschen twee of meer oorlogvoerende
mogendheden).
NONIUS, m. ( -sen), graadverdeeler : een hulp werktuig om de graden van een boog in zeer kleine
deelen te verdeelen.
NONNA, V. (-' s), (Intl.) dame van gemengden
bloede.
NONNECEL, v. ( -len), cel eener non in een
klooster.
NONNEFORTJE, o. (-s), luchtig, bolvormig gebakje, schuimpje.
NONNEKE, NONNEKEN, NONNETJE, o. (-s),
jonge non, kleine non; (nat. bist.) eene soort van
duikeend, tot de rouwzaagbekken behoorende, en
ook weeuwtje geheeten (mergus albellus); — (Zuidn.)
huiszwaluw.
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NONNEMEES, v. (...meezen), moerasmees, zie
aldaar.
NONNENAAP, m. (...apen) . (nat. bist.) bonte,
Afrikaansche aap, die zich door twee witte vlekken
ter weerszijden van den staart on+verscheidt; ...GEWAAD, o.; ...KLEED, o. (-eren); ...KLOOSTER,
o. (-s), vrouwenklooster : ...KOOR, o. (...koren),
zangkoor (plaats en personen) in eene klooster kapel van zusters; ...KOSTSCHOOL, v. (...scho len), kostschool door nonnen gehouden ; ...LEVEN, o. het leven als non ; ...ORDE, v. ( -n) ;
...SCHOOL, v. (. . .scholen) ; ...SLUIER, m. (-s) ;
...VLEESCH, o. geen nonnenvleesch hebben, geen
lust hebben om non te worden.
NONNETJE, o. (-s). Zie NONNEKE.
NONNIE, v. zie NON 2e art.
NONPAREILLE, v. kleine drukletter, ter grootte
van 6 punten.
NON PLUS ULTRA, het onovertreffelijke, het
toppunt, de kroon.
NON POSSUMUS, wij kunnen niet, het is onmogelijk.
NONRUPS, v. rups van den nonvlinder.
NONSENS, m. onzin, wartaal, zotteklap : allerlei
nonsens verkoopen.
NON-SUNT, m. ontmande, gelubde.
NONTONNEN, (Ind.) een concert, bal voorstelling
enz. van buiten af bijwonen, daarnaar staan kijken
of luisteren. NONTONNER, m. (-s), die nontont.
NONVALEUR, m. (-s), oninvorderbare schuld,
post (van iem. die niet bij machte is (inz. de belasting) te betalen).
NONVLINDER, m. (-s), soort van dennenvlinder,
zie NON le art.; — BESTRIJDING. v.; —PLAAG.
V. het talrijk voorkomen der nonvlinders en de
schade daardoor veroorzaakt.
NOOD, m. ' (-en), dwang der omstandigheden,
noodwendigheid : de nood heeft hem er toe gedrongen;
uit nood handelen; in geval van nood, wanneer het
niet anders kan; — (ge R.) nood doen, noodig zijn,
vereisclt zijn; — behoefte, gebrek : klagers hebben
zelden nood; — ellende, kommer, ongeluk, moeilijke
omstandigheden, zwarigheid : iem. uit den nood
helpen; in nood verkeeren; zijn nood aan iem. klagen; — ( spr.) als de nood aan den man komt, als
het water aan de lippen komt, als er werkelijk gehandeld moet worden; — nood breekt wet, in den
nood let men nergens op; — van den nood eene
deugd maken, in den nood iets doen, dat men anders
niet zou goedkeuren; (ook) zich naar den tijd en de
omstandigheden schikken- — in den, nood leert
men zijne vrienden kennen; — nood leert bidden,
in levensgevaar leert men God aanroepen; — als
de nood het hoogst is, is redding nabij; — die nood
heeft moet pompen, die in slechte omstandigheden
verkeert, moet werken; — gevaar, hachelijke toestand tengevolge van een samenloop van omstandigheden : er is een schip in nood; het heeft geen
nood, er is geen gevaar, geen haast bij; — (gemeenz.)
persing tot stoelgang.
NOODADRES, o. ( -sen), (kooph.) adres op een
wissel waar deze ter betaling kan worden aangeboden, indien de betrokkene in gebreke blijft;
...ANKER, o. (-s), anker bij ontstentenis van het
andere te gebruiken; ...BEDE, v. ( -n), (w. g.)
ameekgebed in tijd van nood; ...BESTUUR, o.
leiding, schikking (in tijd van nood); ...BORG, m.
(-en), borg voor het geval van nood; ...BRUG, v.
( -gen), hulpbrug; ...BUUR, m. (...buren), buurman, die in tijd van nood diensten kan bewijzen;
...DAM, m. (-men), ... DIJK, m. (-en), dam, dijk
om in geval van watersnood voorloopig te diepen;
...DEUR, v. (-en), deur, inz. in groote openbare
gebouwen, waardoor men bij brandgevaar enz.
ontkomen kan; ...DIENST, m. (-en), dienstbetoon
in geval van nood; ...DOOP, m. schielijke doop
dadelijk na de geboorte, door een niet-geestelijke,
wanneer er sterfgevaar is; ... DRANG, m. nood dwang.
NOODDRUFT, v. dringende behoefte, datgene
wat tot onderhoud van het leven noodig is, levens
levensmiddelen : de mensch leeft gelukkig-behoftn,
wien God zijn nooddruft geeft; de nooddruft was aan
boord gebracht; — in den vastentijd mag men maar
eens per dag zijn nooddruft nemen, een volledigen
maaltijd; — gebrek aan het allernoodigste, het onontbeerlijke om te leven : de nooddruft was ten top
gestegen; — (R. -K.) in de vastendispensatie : een
volledige maaltijd.
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NOODDRUFTIG, bn. ( -er, -st), behoeftig, het
onontbeerlijkste zelfs missende : ik ben nooddruftig,
arm en naakt: o God ! haast u tot mij, uil bijstand
zenden; de nooddruftigen voeden en kleeden NOOD-

DRUFTIGHEID, v.
NOODDWANG, .m. uiterste nood, dringende nood

een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart-zakelijhd:
voorneemt; niet uit droefheid of uit nooddwang; uc nt
God heeft een blijmoedigen gever lief.

NOODDWINGEN, (nooddwong, heeft noodgedwongen), (w. g.) met geweld dwingen, noodzaken.
1. NOODE, VAN —, bw. uitdr.; iets van noode
hebben, behoefte aan iets hebben; van noode zijn,
noodig zijn, dienst moeten doen.
2. NOODE, NOO, bw. ongaarne, onwillig : noode
geef ik mijn toestemming; dat is een stap, dien ik
slechts noode zou doen.
NOODELOOS, bn. bw. onn oodig : gij maakt u
noodeloos ongerust; noodelooze uitvoerigheid. NOODE-

LOOSHEID, v.
NOODEN, (noodde, heeft genood), uitnoodigen :

't juicht alles en geeft j uichensstof en noodt: o dank
toch mede.

NOODER, m. (-s), die noodt.
NOODGESCHREI, o. noodkreten; ...GORDING,
-s), hanepoot of bijgevoegde gording op
een onderzeil; ...HAVEN, v. (-s), vluchthaven (-a aar
de schepen bij storm enz. kunnen binnenloopen);
...HULP, m. en v. (-en), vrouw niet in vasten
dienst, die eene vaste dienstbode tijdelijk helpt of
vervangt : een meid voor noodhulp.
NOODIG, bn. bw. vereischt wordende, volstrekt
moetende plaats hebben : noodige reparaties aan
V. (- en,

toebereidselen voor de reis waren-breng;doi
reeds gemaakt; — het is niet noodig, het behoeft
niet; — hebt gij geld noodig ? hebt gij behoefte aan
geld ? : — gij moet noodig zins komen, het is noodig,
dat gij eens komt; — ik moet je noodig eens spreken,
noodzakelijk; — niet noodig, gezegd tot iem. die
aan de deur iets te koop aanbiedt; — gij hebt er
niet noodig, gij behoeft er niet te wezen, uw tegen
daar niet vereischt; — gij hebt-wordighes
er niet mee noodig, gij hebt er niets mee te maken,
gij behoeft het niet te weten; — (gemeenz.) jawel,
ik heb je noodig, welzeker, dat kunt ge begrijpen,
als antwoord op eene vraag als : och kom, leen me
een paar gulden.

NOODIGE, o. wat noodig is, wat er moet zijn:

ik zal voor het noodige zorgen; — ( gemeenz.) er
ontbreekt zeker weer het noodige, weer heel wat,

weer het voornaamste; — (als afscheidsgroet)
(gew.) nu, neef, het noodige !, ik wensch je wat je
noodig hebt.
NOODIGEN, (noodigde, heeft genoodigd), verzoeken, uitnoodigen : iem. op eene partij, ten eten
noodigen; kom, laat u niet langer noodigen, tast toe.

NOODIGING, v. (-en), invitatie.
NOODIGER, m. (-s), die noodigt, verzoekt;

noodiger ter begrafenis, doodbidder, aanspreker.

NOODIGSTER, v. (-s), die noodigt.
NOODJAAR, o. (...jaren), ongelukkig, rampspoedig jaar, jaar van gebrek; ...KLOK, v. (-ken),
brand-, alarmklok; ...KREET, m. (...kreten),
jammer-, alarmkreet; ...LANDING, v. (-en),
gedwongen landing, op eene andere plaats dan die
van bestemming, inz. van luchtreizigers gezegd;
..LEUGEN, ...LOGEN, v. (-s), logen om bestwil; ...LIJDEND, bn. arm, behoeftig, gebrek lij
: noodlijdende kerk; ...LIJDENDE, m. en-den
v. (-n), behoeftige.
NOODLOT, o. (naar de opvatting der Ouden)
fataliteit, onafwendbare macht, die zelfs de
Goden beheerscht ; (later) de onveranderlijke wil
van den oppergod Jupiter ; — (in Christelijken
zin) beschikking der Voorzienigheid, bestemming :
het noodlot heeft het zoo gewild; door het noodlot
achtervolgd; het geloof aan een onvermijdelijk noodlot.

NOODLOTTIG, bn. bw. ( -er, -st), door het noodlot beschikt, ongelukkig : het noodlottig oogenblik; —
rampzalig, ten hoogste schadelijk : de noodlottige
oorlog; juist die vrijmoedigheid werd hem noodlottig.

NOODLOTTIGHEID, v.
NOODLOTTIGLIJK, bw. (w. g.) ongelukkig,
rampzalig, slecht.
NOODMAST, m. (-en), mast om den anderen te
vervangen, wanneer deze ontbreekt of onklaar is;
...MOORD, m. (-en), moord tot lijfsbehoud gepleegd; ...MUNT, v. (-en), ...PENNING, m. (-en),
geld in tijd van nood geslagen (b. v. in eene bele-
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gerde stad); spaarpenning; ...PEIL, o. peil overeenkomende met de kruin van den dijk, zooals
die volgens de keuren behooren te zijn.
NOODREM, v. (-men), verzegelde rem in een
spoortrein die in geval van nood door de reizigers
zelf in werking kan worden gebracht.
NOODRIJP, bn. van vruchten die door te groote
warmte te vroeg geel worden en dan onvolwassen
afvallen.
NOODROER, o. (-en), hulproer; ...SCHIP, o.
(...schepen). 4.,
NOODSCHOT, o. (-en), (zeew.) kanonschot, waarmede men de behoefte aan hulp of redding verkondigt; (fig.) het is een noodschot, het is een laatste
middel om hulp te bekomen; — kanonschot op
last van het dijksbestuur gelost bij ijsgang of
hoogen waterstand, om de veldbewoners tijdig te
waarschuwen.
NOODSEIN, o. (-en), (zeew.) sein ten teeken
dat men in nood verkeert; (ook) dat er geen polderwater meer uitgeslagen kan worden; ...SEINGEVER, m. -s), watermolen die het noodsein geeft;
...STAL, m. ( -len), hoefstal (voor paarden); ...TALIE, v. (-s), (scheepst.) grondtalie; ...TEEKEN,
o. (-s), noodsein; ...TIJ, o. (-en), zeer hoog, gevaarlijk tij; ...TUIG, o. waarloos tuig; ...VLAG,
v. ( -gen), (scheepst.) vlag die als noodsein wordt
geheschen; ...WEDER, ...WEER, o. hevig onweder•;
gevaarlijke storm; (ook) hoogst onaangenaam weer
(storm en regen); ... WEER, v. tegenweer, zelfverdediging, waartoe men door den nood gedwongen wordt.
NOODWENDIG, bn. bw. ( -er, -st), onvermijdelijk,
wat stellig geschieden moet, wat uit de zaak zelf
voortvloeit : iedereen moet noodwendig sterven.
NOODWENDIGHEID, v. onvermijdelijkheid, nood
jkheid; (fig.) de noodwendigheden des levens,-zakeli
de eerste levensbehoeften. NOODWENDIGLIJK,
bw. (w. g.).
NOODWET, v. (-ten), tijdelijke wet, hulpwet,
om voorloopig in de eene of andere behoefte .te
voorzien; ...WETJE, o. (-s); ...ZAAK, v. dwang:
iets uit noodzaak doen; — zonder noodzaak, zonder
dat het noodig is.
NOODZAKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), volstrekt
noodig, door den drang der omstandigheden vereischt : krijgstucht is in een leger noodzakelijk; dat
is een noodzakelijk kwaad, waaraan niet (of uiterst
moeilijk) te ontkomen is; ik moet noodzakelijk op
reis. NOODZAKELIJKHEID, v.
NOODZAKEN, (noodzaakte, heeft genoodzaakt),
dwingen, nopen, verplichten (tot) : hij wil mij
daartoe noodzaken; ik ben genoodzaakt u de volle
waarheid te zeggen.

NOOIT, bw. te geener tijd, zoowel met het oog

op het verleden als op de toekomst . ik heb hem
nooit gesproken en hoop hem ook nooit te ontmoeten; —
met verzwakte beteekenis zoo veel als niet; men kan
nooit weten; 't kan nooit lang geleden zijn: je moet
het nooit (stellig niet, in geen geval) doen; — dat
nooit, zei Van Speyk, dat zal in geen geval gebeuren.
NOOPIJZER, o. (-s), puntige ijzeren stang, waar
koeien enz. worden geprikt.
-med
NOOR, m. (Noren), inboorling, bewoner van
Noorwegen. NORIN, v. (-neu),
1. NOORD, bw. tegenstelling van zuid: de wind
is noord, waait uit het noorden; (zeew.) noord houden,
naar de noordzijde koers houden.
2. NOORD, . de noordelijk gelegen landen; om
de noord varen, naar de noordelijke streken van den
aardbol varen; om de noord houden, noordelijk
opvaren.
3. NOORD, o. het Noorden; — Noord en Zuid,
Noord- en Zuid-Nederland.
NOORD-BRABANT, o. eene onzer zuidelijke
provincies.
NOORDBRABANTSCH, bn uit, van, met betrekaing tot Noord.-Brabant.
NOORDEINDE, o. einde aan den noordkant;
naam voor vele straten.
1. NOORDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), uit, in : van,
tot het noorden : de noordeli3l:e provincies van ons
land; de noordelijkste bewoners der aarde; het noordelijk halfrond; een graad noordelijk van Parijs; de
wind is noordelijk, waait uit het noorden.

NOORDELIJKEN, (noordelijkte, is genoordelijkt),
noordelijk worden, naar bet noorden loopen (van
den wind) : de wind noordelijkt.
NOORDELING, m. en v. (-en), (w. g.) man, vrouw
uit Noorwegen. NOORDELINGE, v. (-n).
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NOORDEN, o. gedeelte der wereld, dat tegenover
bet zuiden ligt : de reiziger schetste op boeiende wijze,
wat hem in het hooge noorden was wedervaren; —
streek, noordelijk gelegen van de plaats, waar
men zich bevindt : door den sneeuwstorm waren
vooral de treinen uit, het noorden heden te laat; —
middernachtspunt; — ten noorden, noordelijk, aan
den noordkant : Frankrijk wordt ten noorden begrensd door België; deze kamr ligt op het noorden,
aan den noordkant.
NOORDENWIND, m. (-en), wind, die uit het noorden waait : een ijzige, een snerpende noordenwind.
NOORDERAS, v. (w. g.) het noordelijkste gedeelte
van de as der aarde; noordpool; ...ASPUNT, o. (w. g.)
noordpool; ...BREEDTE, v. afstand eener plaats
ten noorden van den evenaar : Madrid ligt op 40°
noorderbreedte; ...GRENS v. (...zen), grens aan
de noordzijde; ...HALFROND, o. de aardoppervlakte benoorden den evenaar; ...KEERKRING,
m. dagcirkel welken de zon op 21 Juni beschrijft;
...KWARTIER, o. (-en), noordelijk gelegen gedeelte eener provincie enz.
NOORDERLICHT, o. bekend lichtverschijnsel in
de poolstreken, soms tot bij Madrid nog waar te
nemen.
NOORDERNET, o. spoorwegnet in de noordelijke
helft van ons land; .,.STROOM, m. (-en), noordelijke zeestrooming; ...WERELDDEEL, o. de
noordelijk gelegen landen der aarde; ...ZON, V.
ontstentenis der zon, middernacht; (spr.) met de
noorderzon verhuizen, vertrekken, zich in den nacht
stil wegmaken, ongemerkt heengaan (meestal met
achterlating van schulden).
NOORDHOORN, m. (-s), zekere slak, van eene
witachtig gele of grijsachtig bruine kleur, die in
de zee bij Tessel veel wordt aangetroffen (fusus
antiquus); de hoorn wordt 15 cM. hoog; ...KANT,
m. noordzijde; ...KAPER, in. (-s), soort van wal
(balaena biscayensis), die vroeger en soms-visch
nog wel aan de Europeesche kusten voorkwam;
...KERS, ...KRIEK, T . (- en). (Zuidn.) zure kers
of morel; ...KROMP, v. (-en), (nat. bist.) zeker
schelpdier; ...KUST, v. (-en), noordelijke kust.
NOORDNOORDOOST, bw. o. de streek op het
kompas die 22 1 1 2 ° ten oosten van het noordpunt
ligt; ...NOORDWEST, bw. o. de streek op het
kompas die 22 1 / 2 ° ten westen van het noordpunt
ligt; ...00ST, bw. o. de streek op het kompas die
45° ten oosten van het noordpunt ligt; in, uit de
door die streek aangewezen richting : de wind is
noordoost; ...00STELIJK, bn. bw. ( -er, -st), in,
uit de richting van het noordoosten; ...00STEN,
o. de hemelstreek tusschen noord en oost : de
wind is in het noordoosten.
NOORDOOSTEREN, (noordoosterde, heeft genoordoosterd), naar het noordoosten loopen (van
den wind); ...00STERING, v. afwijking der kom
noorden naar het noordoosten.-pasnldvhet
NOORDOOST-TEN- NOORDEN, bw. o. kompas
1 /4 ° noordelijker dan Noordoost; ...00ST -stre-k1
TEN- OOSTEN, bw. o. kompasstreek 11 I/4 0 'oostelijker dan Noordoost.
NOORDPOOL, v. noorderaspunt der aarde; —
noordpool van den magneet, punt der magneetnaald,
die naar het noorden wijst; punt op de aarde,
waarheen de noordpool der magneetnaald wijst; —
noordpool der ecliptica, punt van den hemel, dat
geene lengte maar eene breedte van 90 graden heeft.
NOORDPOOLCIRKEL, m. een denkieeldige
cirkel, die op 23'/2 ° afstand van de noordpool getrokken is : de noordpoolcirkel maakt de grensscheiding uit tusschen de koude en de gematigde lucht
...EXPEDITIE, v. (-s, ...tiën), expeditie-strek;
naar de nog grootendeels onbekende streken om
de noordpool; ...GEWESTEN, o. mv.; ...LANDEN,
o. rev. landen om en bij de noordpool gelegen;
...REIS, v. (...reizen), noordpoolexpeditie; ...REIZIGER, m. (-s), die eene reis naar of door de
noordpoollanden doet; ...SIJS, v. barmsijsje;
...STER, v. ( -ren), noordster; ...TOCHT, m.
(-en), noordpoolreis.
NOORDSCH, bn. noordelijk; uit het noorden; de
noordsche volken, die in het noorden wonen; noord
delen, houtwaren, uit de noordsche landen.-sche
NOORDSTER, v. ( -ren), zekere ster van de
tweede grootte in het sterrenbeeld de kleine beer,
ook noordpoolster en poolster geheeten; (fig.) leidsman: baak; gids; ...VAREN, o. de verschvisscherij
op zee; .. , .VAARDER, m.. (-s), schip, dat tochten
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naar het noorden doet; gezaghebber van zulk een
schip; ...VINK, m. (-en), keep, bergvink (fringilla
nwntifringilla).
NOORDWAARTS, bw. naar het noorden, In. eene
noordelijke richting : den steven noordwaarts richten.
NOORDWEST, bw o. streek op het kompas tus schen noord en west; noordwestelijk : de wind is
noordwest.
NOORDWESTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), in, uit
de richting van het noordwesten.
NOORDWESTEï%, o. hemelstreek tusschen noord
en west; —WIND, m. wind, die uit het noord westen waait.
NOORDWESTEREN, (noordvs esterde, heeft genoordw e terd), naar het noordwesten loopen (van
den wind); ...WESTERING v. afwij Bing der kom
noorden naar het noordwesten.-pasnldvhet
NOORDWEST-TEN- NOORDEN, bw. o. kompas
4 ° noordelijker dan noordwest; ...-TEN--strek1'/
WESTEN, bw o. kompasstreek 11 westelijker
dan noordwest.
NOORDZEE, v. zee in het noorden; eene zee,
die. door Noorwegen, Denemarken, Engeland,
Nederland en België wordt ingesloten; ...ZIJDE, v.
noordkant.
NOORMAN, m. (-neu), inboorling van Noorwegen; de Noormannen, bewoners van Denemarken.
Zweden en Noorwegen, die in de middeleeuwen de
kustlanden van Europa afstroopten en uitmoordden; — (gew.) koperwiek, een vogel.
NOORSCH, bu. Noorweegsch; —, v. meisje of
vrouw uit Noorwegen: — o. Noorweegsche taal.
NOORWEEGSCH, Yin.. van, uit Noorwegen : Nooru:regsche win.terharing; Nooru ,wegsche zomerharing;
----, v. meisje of vrouw uit Noorwegen; — o. de
NoorweeF-sche taal.
NOOSLIJK, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) spijtig, begrootelijk, jammer.
1. NOOT, v. (noten), aanmerking, aanteekening
(in een boek, op een geschrift) : dit dient niet in
den tekst zelf te wordt n opgenomen, maar in eeñe
noot aan den voet der bladzijde te worden nzeegedeeld; — teeken in de muziek waardoor de tonen
zichtbaar worden voorgesteld, muzieknoot : eene
heele, een.., halve noot; noten schrijven; — (fig.)
veel noten op zijn zang hebben, veel pretenties hebben, veeleischend zijn. NOOTJE, o. (-s).
2. NOOT, m. (noten), noteboom.
3. NOOT, v. (noten), eenzadige vrucht met
houtigen of lederachtigen niet openspringenden
wand : noten pellen, ontbolsteren; — noten knup pelen, met een knuppel afslaan of afgooien;
(Zuidn.) met iemands beenen nog noten knuppelen,
hem overleven ; — (fig.) eene harde noot, iets
zeer moeilijks ; — (fig.) kwade noten kraken, zie
KRAKEN ; — naam van drie sterren (in het
sterrenbeeld Orion) ; — elk voorwerp, dat eene
ronde verhooging en tevens eene ronde_ verdieping heeft : de noot van een gewelf; de noot (of het
knopje) van een snaphaan; — (bouwk.) uitstekende
steen, balkstut, neut. NOOTJE, o. (-s), kleine
noot; (plantk.) dopvrucht : eene droge, niet openbarstende enkelvoudige vrucht, waarin één zaadje,
dat met het hard of lederachtig omhulsel niet is
samengegroeid.
4. NOOT, v. (noten), (plantk.) de Japansche
noot — ook Japansche broodboom geheeten — eene
sierplant met fraai roode vruchten en schitterend
groene, veelal geel gevlekte, blijvende bladeren,
ook, naar de doorgaans bont gevlekte bladeren,
kievitsblad geheeten.
NOOTDRAGEND, bn. (plantk.) de nootdragende
gewassen.
NOOTJESKOLEN, v. mv. zeker soort van steenkolen, om den kleinen ronden vorm der stukken
zoo geheeten; ...VRUCHT, v. (-en).
NOOTMUSKAAT, v. Zie MUSKAATNOOT.
NOOTMUSKAATBOOM, m. (-en), (plantk.) wilde
nootmuskaatboom, de gevinde pimpernoot, ook
blaasnoten, Sint- Anteunisnootje en doodshoofdjes
geheeten; ...RASP, v. (-en), om muskaatnoten te
raspen; ...RASPJE, o. (-s).
NOOTOLIE, v. olie uit noten bereid.
NOOTVORMIG, bn. den vorm eener noot hebbende.
NOP, v. (-pen), pluis op wollen stoffen; vlok;
(fig.) goed in de noppen zijn, in de kleeren; -- (spr.)
kinderen zijn een zegen des Heeren, maar zij houden
de noppen van de kleeren, wie kinderen heeft, moet
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zuiniger zijn dan wanneer hij ze niet had; — hij
begint weer in de noppen te komen, er weder goed
uit te zien, of zich weder goed te kleeden; — aan een
matras : de bundeltjes wollen draden op die plaatsen
waar zij is doorgenaaid; -- afval van vlas en hennep; — (Zuidn.) moppen (pepermoppen en geld) :
zijn noppen zijn op, hij heeft geen geld meer.
NOPJE, o. (-s), kleine nop; (fig.) hij is in zijn
nopjes, hij is recht in zijn schik, zeer tevreden.
NOPAL, v. (plantk.) konzenielje-cactus.
NOPEN, (noopte, heeft genoopt), bewegen,
aansporen, aanzetten, (iem. tot iets) doen besluiten : wat mij vooral noopte zijn verzoek in te willigen,
was de herinnering aan den belangrtjken dienst,
dien hij mij in vroeger jaren bewezen had; — dwingen,
noodzaken : iem. tot spreken nopen. HOPING, v.
het nopen; (fig.) aansporing; dwang.
NOPENS, voorz. aangaande, betreffende, omtrent : nadere berichten nopens de onlusten op Kreta
zijn nog niet ontvangen.
NOPIJZER, o. (-s), een spits toeloopend stalen
veertangetje, waarmee de van het weefgetouw
genomen ruwe stof wordt genopt.
NOPJESGOED, o., ...LAKEN, o. ratijn : zekere
soort van laken met kleine noppen op de `oppervlakte; ...MACHINE, v. (-s), machine om de geweven stof te noppen.
NOPPEN, (nopte, heeft genopt), zuiveren, uit
alle toevallig in het weefsel gekomen-pluizen,
vreemde zelfstandigheden, de uitstekende draadeindjes en de door aanhechting ontstane knoopjes
daaruit verwijderen. NOPPING, v. het noppen.
NOPPER, m. (-s), NOPSTER, v. (-s), die laken
zuivert.
NOPPIG, bn. ( -er, -st), ongelijk, oneffen, vol
noppen.
NOPSCHAAR, v. (...scharen), om de noppen van
laken enz. af te knippen; ...TANG, v. (-en), ...TANGETJE, o. (-s), nopijzer.
1. NOR, v. gemeenz. verkorting voor : normaalles
of normaalschool.
2. NOR, v. ( -ren), (diev.) gevangenis : hij zit

in de nor.

NORIA, v. (-'s), elk werktuig, hetwelk uit een
ketting of een touw zonder einde bestaat, waaraan
op gelijke afstanden emmers of bakjes bevestigd
zijn, als deze ketting of dit touw over eene rol
loopt, die met krukken op de eene of andere wijze
wordt rondgedraaid : eene noria vindt men aan'
baggermolens.
NORIN, v. (-nen). Zie NOOR.
NORK, m. NORKIG, bn. Zie op NURK.
NORM, NORMA, v. regel, voorschrift : afwijkende van de voorgeschreven norm.
1 _ NORMAAL, bn. bw. overeenkomstig het voor
naar den - regel, regelmatig, gewoon : bij-schrift,
normale ontwikkeling; — hij is niet normaal, van
iem. die dronken is, of wiens geestvermogens niet
in orde zijn; — in normalen toestand, behoorlijk,
gewoon; — normale arbeidsdag, welks duur door
de wet is vastgesteld; — het normale verloop eener
ziekte, het gewone verloop; — normaal zand is korrelig, scherp, zuiver en zonder leem; — normale
mortel, mortel uit 1 deel cement en 3 deelen normaal
zand bestaande.
2. NORMAAL, v. (...malen), NORMALE, v. (-n),
(hoogere meetk.) de lijn, die in het raakpunt op de
tangens opgericht en tot aan de lijn der abscissen
verlengd wordt; — normaalschool: een leerling van
de normaal.
NORMAALBREEDTE, v. (-n), (van eene rivier)
de breedte waarop men het zomerbed tracht te
brengen; ...GEWICHT, o. standaardgewicht; .. .IN RICHTING, v. (-en), ter opleiding van onderwijzers
en onderwijzeressen.
NORMAALKAARS, v. (-en), kaars die als eenheid
wordt aangenomen bij de bepaling der lichtsterkte;
...LES, v. ( -sen), les aan eene normaalschool gegeven; normaalschool; ...LIJN, v. (-en), bij het
normaliseeren eener riv er : elk der beide lijnen
die de normaalbreedte aangeven; ...ONDERWIJS,
o. onderwijs aan eene normaalschool; ...SCHOOL,
v. (...scholen), vormschool voor onderwijzers;
...PROFIEL, o. (-en), het profiel eener rivier dat
door normaliseeren moet worden verkregen;
...WOORD, o. (-en), grondwoord waarvan bij het
aanvankelijk leesonderwijs wordt uitgegaan.
NORMALI.SEEREN, (normaliseerde, heeft genormaliseerd), gelijk maken (volgens een bepaald
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stelsel); normaal maken; eene rivier normaliseeren,
normaallijnen er voor vaststellen en de werken
uitvoeren die noodig zijn om de rivier eene
normaalbreedte te geven.
NORMALIST, m. (-en), (Zuidn.) leerling van
eene normaalschool.
NORMALITEIT, v. behoorlijke toestand,- toestand
van iets, waaraan niets ontbreekt.
NORMATIEF, bn. normatieve wetenschappen
stellen een norm, zij zeggen hoe iets behoort te zijn,
zij geven voorschriften die opgevolgd moeten worden, zooals de zedeleer, de opvoedkunde, de rechtsleer.
NORNEN, v. mv. (Germ. myth.) schikgodinnen.
NORSCH, bn. bw. ( -er, meest -), stuursch, barsch,
onvriendelijk : een norsch uiterlijk; een norsch antwoord geven; iem. norsch behandelen. NORSCH HEID, v. stuurschheid, barschheid; onvriendelijkheid; —, mv. (...heden), stuursche handelingen.
NORTONPOMP, v. (-en), lange ijzeren buis, aan
den onderkant spits en op zijde van gaten voorzien,
in den grond geslagen totdat men eene waterlaag
ontmoet.
NOSOCOMIUM, o. (...comia), ziekenhuis; hos
ontstaan der-pital.NOSGIE,veranht
ziekten. NOSOGRAPHIE, v. beschrijving eener
ziekte. NOSOLOGIE, v. ziektenleer.
NOSTALGIE, v. heimwee.
NOTA, v. (-'s), aanteekening; nota van iets nemen,
kennis ervan nemen, het goed onthouden; —
verklaring van eenig officieel persoon of lichaam :
eene diplomatieke nota; nota van wijziging; —
kleine rekening (van geleverde goederen) : ik zal
u met nieuwjaar de nota wel zenden; mag ik de nota,
vraag in een hotel b.v. als men wil afrekenen.
NOTAATJE, o. (-s).
NOTABEL, bn. ( -er, -st), merkwaardig, aanzien lijk, voornaam : de notabele ingezetenen.
NOTABELE, m. (-n), aanzienlijke, een der voornaamste burgers; (Herv. kerk) de notabelen, het
college van notabelen.
NOTA BENE, verkort N. B., let wel, geef acht,
merk op (ook ironisch).
NOTAM, iets ad notam nemen, iets in het geheugen houden, het voor gezegd houden.
NOTARIAAT, o. (...risten), notarisambt, notarispost.
NOTARIEEL, bu. eene notarieele akte, akte, opgemaakt of verleden ten overstaan van een notaris.
NOTARIS, m. ( -sen), oorspronkelijk bij de Romeinen een snelschrijver, die met teekens (notae)
schreef; thans een openbaar ambtenaar, bevoegd
om authentieke akten te verlijden, die in bewaring
te houden en er grossen en afschriften van uit te
geven.
NOTARISAMBT, ...SCHAP, o. het ambt van een
notaris; ...HUIS, o. (...huizen), waar notarissen
hunne verkoopingen houden; ...KANTOOR, o.
(...toren), kantoor van een notaris; ...KLERK,
m. (-en), klerk die op een notariskantoor schrijft.
NOTE, v. (Zuidn.) akkervruchten.
NOTEBOLSTER, m. (-s), groene schil om eene
noot; ...BOOM, m. (-en), boom, waaraan noten
groeien; ...BOOMEN, bn. van noteboomenhout.
NOTEBOOMEN, (noteboomde, heeft genote
(aan iets) de kleur van noteboomenhout-bomd),
geven.
NOTEBOOMENHOUT, o. hout van noteboomen,
inz. van den okkernoot (juglans regia).
NOTEDOP, m. (-pen), houtachtige schaal van
eene noot; (fig.) klein schip, kleine schuit : in een
notedop op zee rondzwerven. NOTEDOPJE, o. (-s).
NOTEEREN, (noteerde, heeft genoteerd), aan -,
opteekenen, boeken : ik zal het even noteeren, anders
vergeet ik het toch; — de prijzen of koersen van
handelsartikelen bepalen, opgeven : tegen de gisteren
genoteerde prijzen. NOTEERING, v. (-en), het
noteeren; prijsopgaaf, koersbriefje, marktbericht.
NOTELAAR, m. (-s), (Zuidn.) noteboom.
NOTEMUSKAAT, v. (...katen), als voorwerpsn.,
o. gmv. als stofn.: muskaatnoot. NOTEMUS KAATJE, o. (-s).
NOTEN, onverb. bu. van notenhout : een noten
toilettafeltje.
NOTENBALK, m. (-en), (muz.) vijf evenwijdige
lijnen, waarop en waar tusschen de noten geschreven worden; ...BOEK, o. (-en), muziekboek;
... DRUK, m. druk van muziekstukken; de kunst
om muziekstukken te drukken.
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NOTENHOUT, o. noteboomenhout.
NOTENHOUTEN, onverb. bn . van notenhout.
NOTENKRAKER, m. (-s), tang om noten te
kraken; — (nat. hist.) zekere vogel, tot de orde
der zangvogels behoorende, die in Europa en Azië
gevonden K ordt en van hazelnoten, dennenzaad,
eikels, insecten, jonge vogels en eieren, en zelfs
van bessen en granen leeft (nucifraga caryocatactes).
NOTENLIJNEN, v. mv. (muz.) notenbalk; ...PAPIER, o. muziekpapier; ...PERK, o. (-en), (Ind.)
aanleg met notemuskaatboomen beplant;
...SCHRIJVER, m. (-s), muziekschrijver; ...WIJZER, m. (-s), (muz.) een teeken op den notenbalk
onder op de bladzijde om te doen zien, welke noot
op den anderen kant volgt; ...ZETSEL, o. (boekdr.)
de kleinere lettersoort die gebezigd wordt voor het
zetten van noten aan den voet of aan den kant der
bladzijde.
NOTESCHIL, v. ( -len), notebolster, notedop.
NOTIE, v. (-s, ...tiën), begrip, denkbeeld : hij
heeft er geen notie van.
NOTIFICATIE, v. (-s, ...tiën), officieele of vormelijke kennisgeving, aankondiging : iets voor notif catie aannemen.
NOTIFICEEREN, NOTIFIEEREN, (notifi(c)eerd e,
heeft genotifi(c)eerd), bekendmaken, aankondigen,
beteekenen, kond doen, ter kennis brengen.
NOTITIE, v. (-s, ...tiën), kennis, aanteekening;
opgave; bericht; lijst : de gedrukte notitie dezer veiling
vc rzenden de notarissen na 10 April; notitie van iets
nemen, kennis nemen van iets, op iets letten; van
iem. geen notitie nemen. doen alsof hij er niet is;
—BOEKJE, o. (-s), aanteekenboekje.
NOTORISCH, NOTOIR, bn. openbaar, wereld
-kundig;
algemeen bekend.
NOTORITEIT. NOTORIËTEIT, v. algemeene
bekendheid; akte van notoriteit, eene notarieele akte,
waarbij de comparanten getuigenis afleggen omtrent eene zaak of den staat van een persoon, als
algemeen bekend, welke akte dan strekt ter ver
andere bewijsstukken. inz. ter vervan--vangi
ging eener geboorteakte.
NOTOS, m. onstuimige wind; (inz.) zuiden- of
zuidwestenwind.
NOTRE-DAME, Onze lieve Vrouw, de Maagd
Maria; de Notre-Dame te Parijs, de kathedraal aan
Maria gewijd.
NOTULEN, v. mv. aanteekeningen, schriftelijk
verslag van hetgeen behandeld is in eene ver
: de notulen opmaken, voorlezen; de notulen-gaderin
goedkeuren en arresteeren, zie arresteeren.
NOTULENBOEK, o. (-en), boek waarin de notulen
worden opgeschreven.
NOTWEG, m. (-en), (gew.) breede weg over een
anders land.
NOUVEAUTÉS, v. mv. nieuwigheden, voorwerpen van weelde, mode en smaak.
NOVAAL, bn. braak; novaal land, land, dat
sedert onheuglijken tijd onbebouwd gelegen heeft;
novale tienden, tienden, welke geheven worden van
nieuw ontgonnen land of in nieuw bedijkte polders.
NOVEEN, v. (noveenen), (R. -K.) herhaling van
dezelfde gebeden gedurende negen dagen om eene
bijzond ere gunst van God af te smeeken.
1. NOVELLE, v. ( -n), herziening van eene enkele
bepaling of een enkel hoofdstuk eener wet : de
strafwetnovelle.
2. NOVELLE, v. ( -n), klein romantisch verhaal.
NOVELLIST, m. (-en), schrijver van novellen.
NOVEMBER, m. (-s), elfde maand des jaars,
Slaehtmaand : November heeft 30 dagen.
NOVEMOLE, v. (muz.) negen noten die samen
zoo lang duren, als anders 8 van denzelfden rang.
NOVICE, m. en v. (-s), nieuweling, proefleerling,
die een proefjaar in een klooster doorbrengt.
NOVICIAAT, o. (R. -K.) proeftijd : die inrichting,
krachtens welke diegenen, welke in een klooster
wenschen te worden opgenomen, vooraf een korteren of langeren tijd — minstens een jaar — aan
de kloosterregelen worden onderworpen, met
vrijlating om gedurende of na het einde van dien
proeftijd nog van eene vaste toetreding tot de
orde terug te komen.
NOVITEIT, v. (-en), nieuwigheid.
NU, bw. tegenwoordig, op het oogenblik : ik heb
nu geen tijd; — tot nu toe, tot heden, tot op dezen
oogenblik; — nu en dan, van tijd tot tijd, bij tijd
en wijle; — van nu aan (nadrukkelijker van nu al
aan), voortaan; — hij komt nu eerst aan, zooeven
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is hij aangekomen; — onder deze omstandigheden:
wat zal ik nu aanvangen; — (ook) om den overgang
van de eene gedachte tot de andere te vormen:
nu gebeurde hot echter. dat...; en nu weet ieder wel,
dat zij toen reeds vijanden waren; -, voegw. daar, aangezien, naardien, ter inleiding van een bijzin die den bewijsgrond uitdrukt
van de gedachte in den hoofdzin : nu het heilig woord
der trouwe gegeven is, moet het ook dierbaar gehouden
worden; nu ik dat weet, ben i k gerust; —
—, tw. (om aan te sporen, op te wekken) wel aan:
nu dan, verder !; om iem. aan te manen zich niet
te overhaasten, zich niet ongerust te maken enz.
nu, nu, overhaast u niet; nu, wees maar bedaard; —
— o. het tegenwoordige oogenblik : in 't ver
ligt het heden, in het nu wat worden zal.
-ledn
NUANCE, v. ( -n, -s), kleurspeling, tint, scha
weinig afwijkende verscheidenheid.-kering;(f.)
NUANCEEREN, (nuanceerde, heeft genuanceerd),
tinten, schakeeren. NUANCEERING, v. (-en),
schakeering.
NUCHTER, bn. bw. (-der, -st), (veroud.. dicht.)
dat in den vroegen morgen is, daarop betrekking
heeft of daarin gegrond is : de nuchtere dauw; —
nog niets gegeten of gedronken heb bende : hij nam
het in op zijne nuchtere m „ :ag; nuchter innemen; —
een nuchter kalf, dat nog niet gezogen heeft, (ook)
kalf jonger dan drie weken, (fig.) lafbek; — daar
zult ge nuchter van blijven, dat krijgt ge niet; —
niet beschonken : hij is nuchter thuis gekomen; —
(fig.) zult gij dan nooit nuchter worden I zult gij
dan nooit begrijpen I; — (fig.) matig, sober : de
nuchtere waarheid, de zuivere waarheid, van alle_
verdichting ontdaan ; — kalm beraden, helder onder
een nuchter verstand; — koel zakelijk:-scheidn:
Pene nuchtere opmerking; hij kan zoo nuchter wea
iets zeggen; — (ontl.) de nuchtere darm, de middelste
afdeeling der dunne darmen, tusschen den twaalf
-vinger d
kronkeldarm.
NUCHTERHEID, v. matigheid, soberheid; het
nuchter zijn; koele zakelijkheid, heldere onbevangenheid.
NUDITEIT, v. naaktheid, het ontbloot zijn; naakt
figuur.
NUF, v. (-fen), ingebeeld meisje, die voor veel
dingen den neus optrekt; inz. die zich op haar
uiterlijk of kleeding laat voorstaan : laat die nuf
het zelf maar doen. NUFJE, o. (-s).
NUFACHTIG. NUFFIG, bn. ( -er, -st), als eene nuf.
NUFFEN, (nufte, heeft genuft), talmen, beuzelen.
NUFFIGHEID, v. het nuffig zijn.
NUGGER, bn. (gew.) net, zindelijk, rein ; snugger.
NUK, v. (-ken), kuur, luim, vlaag van eigenzinnigheid : zij heeft altijd van die vreemde nukken;
de nukken der fortuin, grilligheden; nukken in zijn
hoofd krijgen, kuren krijgen; schalkheid, looze
trek : kleine zonden, teedre nukken, die een gloeiend
hart verrukken. NUKJE, o. (-s).
NUKKIG, bn. bw. ( -er, -st), eigenzinnig, vol kuren of grillen. NUKKIGHEID, v.
NUL, v. ( -len), (rek.) teeken (0), dat dient om elk
cijfer in een getal zijne betrekkelijke waarde te
geven : rnillioen schrijft men met zes nullen; geen,
geen een : als gij er vier weggeeft, hoeveel houdt gij
er dan over ? Nul; van nul en geener waarde, volstrekt zonder waarde : hij heeft nul op zijn request
gekregen, zijn verzoek is afgewezen; hij is eene
nul in het cijfer, hij beteekent niets, hij heeft vol
niets in te brengen; het is een groote nul,-strek
een dom, onbeduidend persoon; — die is van het
jaar nul, geheel ouderwetsch, geheel uit den tijd,
geheel waardeloos; —
nulpunt op den thermometer : tien graden onder
nul; — (muz.) teeken (0) boven eene noot in het
generaal-basschrift, dat aanwijst, dat er bij de
noot, waarboven het staat, geen accoord moet
worden aangeslagen; — (bij muziek voor strijkinstrumenten) teeken om aan te wijzen, dat de losse
snaar moet gestreken worden. NULLETJE, o. (-s).
NULBAK, m. (zeew.) bak waaraan gestrafte
zeelieden vroeger moesten eten.
NULLEN, (nulde, heeft genuld), steenkoolwagens
bij de mijnen nullen, er eene nul opzetten, wijl er
te veel steenen in zijn; de mijnwerkers krijgen er
dan geen betaling voor.
NULLITEIT, v. nietigheid, ongeldigheid; —, (-en),
mensch zonder kennis, zonder waarde.
NULMERIDIAAN, m. (...dianen), meridiaan
waarbij men begint te tellen bij het bepalen der
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lengte van eene plaats; ...PUNT, o. punt van waar
men bij eene schaal- of graadverdeeling begint te
tellen : bij den thermometer van Celsius : het vriespunt; — het absolute nulpunt, 273° C. onder nul,
gewoonlijk als de laagste temperatuur beschouwd.
NULSTELLING, v. de nulstelling eener rekenmachine, het stellen op nul.
NUMERAIR, bn. naar het getal; numeraire waarde,
omloopwaarde eener munt; —, o. gemunt geld.
NUMEREEREN, (numereerde, heeft genumereerd), met cijfers teekenen, nummeren, tellen.
NUMERI, o. boek der getallen : het vierde boek
van Mozes.
NUMERIEK, bn. door getallen uit te drukken;
numerieke waarde, getales aarde, waarde volgens
getallen; de numerieke sterkte eener partij.
NUMERO, o. nummer : zijn adres is Voorstraat
numero acht.
NUMEROTEEREN, (ream eroteerde, heeft genumeroteerd), benummeren, met cijfers teekenen.
NUMEROTEUR, m. (-s), toestelletje om met de
hand machinaal te nummeren.
NUMIDISCH JUFFERTJE, o. (-s), (nat. hist.)
zeker sierlijk vogeltje, dat op den kraanvogel
gelijkt, en in Arabië en Nubië gevonden wordt.
NUMISMATIEK, v. munt- en penningkunde.
NUMISMATISCH, bn. op de numisruatiek betrekking hebbende.
NUMMER, o. (-s), getalmerk, cijfer, in zoover
het dient om de plaats van een persoon of een
voorwerp in eene reeks aan te duiden : het nummer
van een huis; weet gij ook op welk nummer de honderd duizend is gevallen ?; — (spr.) iem. op zijn nummer zetten, iem. die zich te veel aanmatigt terecht
(ook) de persoon of zaak door zeker-wirzen;—
nummer aangeduid : hij is nummer één van de
voordracht; hij woont in de Voorstraat Nr. 11; nummer
honderd, zie honderd; hij behoorde in nummer elf
te zitten, in een krankzinnigengesticht, vgl. elf;
(scherts.) persoon: 't is een vreemd nummer!; ook een
nummer!, ook een fijn lid! NUMMERTJE, o. (-s).
NUMMERAAR, m. (-s), die nummert.
NUMMERBRIEFJE, o. (-s), briefje. van een
nummer voorzien.
NUMMEREN, (nummerde, heeft genummerd),
van een nummer voorzien, een nummer op iets
plaatsen, met nummers teekenen : de huizen moeten
alle genummerd zijn. NUMMERING, v. (-en), het
nummeren.
NUMMERIJZER, o. (-s), ijzer, waarmede men
het nummer op iets drukt; ...TEEKEN, o. (-s),
merk op processtukken enz.; ...VERRUILER, m.
(-s), ...VERWISSELAAR, m. (-s), (eertijds) iem.
die voor eene som gelds, bij het loten voor de
militie, zijn hooger nummer voor een lager verruilde; ...VLINDER, m. (-s), (nat. hist.) een schoone
dagvlinder, ook admiraal en vulkaan geheeten.
NUMMULIET, m. (-en), eene soort van versteend
dier, dat men in vroegeren tijd voor versteende
munten of penningen hield; vandaar de benaming.
NUN, V. (- nen), (gew.) zuigpijpje, pijpkan, tuitpotje.
NUNCIATIE, v. aanzegging, aankondiging; aan
-klacht.
NUNTIUS, m. ( -sen), pauselijk gezant bij eenige
regeering.
NUPTIAAL, bn. de bruiloft betreffende.
NURK, m. (-en), knorrig mensch; brompot.
NURKACHTIG, bn. ( -er, -st), vol kuren of grillen.
NURKEN, (nurkte, heeft genurkt), knorren,
brommen, mopperen.

NURKIG, bn. ( -er, -st), knorrig. NURKIGHEID, v.
NURKSCH, bn. ( -er, meest -), knorrig, \ ontevreden, onaangenaam, hatelijk : een nurksch mensch.
NUSSELAAR, m., NUSSELAARSTER, v. (-s),
die nusselt.
NUSSELARIJ, v. het nusselen; —, mv. (-en),
hetgeen iem. nusselt.
NUSSELEN, (nusselde, heeft genusseld), talmen,
beuzelen; beuzelarijen verrichten.
1. NUT, bn. (-ter, -st), nuttig : hij is tot niets nut;
eene nutte bezigheid.
2. NUT, o. nuttigheid, voordeel, datgene v at
ons voor een doel kan dienen en waaruit we voordeel kunnen trekken : ik zie er het nut niet van in;
hij zal er niet veel nut van hebben; Maatschappij
tot Nut van het Algemeen; onteigening ten algemeenen
nutte; ten nutte maken, voordeel trekken (van
iets); — o. gaat gij ook naar het Nut, de openbare
vergadering van een departement der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, de nutsvergadering; —
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen : het
Nut geeft subsidie aan deze bewaarschool.
NUTRITIEF, bn. voedend, voedzaam.
NUTSAVOND, m. (-en), ...AVONDJE, o. (-s),
bijeenkomst des avonds van een departement
van het Nut.
NUTSLEZER, m. (-s), die eene nutslezing houdt;
...LEZING, v. (-en), ...SCHOOL, v. (...scholen),
lagere school door een departement van 't Nut
opgericht; ...SPAARBANK, v. (-en), spaarbank
door eene afdeeling van 't Nut opgericht; ...VOORLEZING, v. (-en), eene voorlezing op eene vergadering van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; ...VERGADERING, v. (-en), vergadering
van de leden der Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, of van de leden van eenig departement
dier maatschappij; ...VERHANDELING, v. (-en),
nutslezing.
NUTTELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder nut:
al dat geld is nutteloos uitgegeven; nuttelooze arbeid;
vruchteloos : nuttelooze pogingen. NUTTELOOS HEID, v.
NUTTEN,, (nutte, heeft genut), gebruik maken
van (voedsel); dienen tot, dienstig zijn tot : het
nut (baat, helpt) mij niet.
NUTTIG, bn. bw. ( -er, -st), nut aanbrengende,
voordeelig : een nuttig werk verrichten; een nuttig
lid der maatschappij; zijn tijd nuttig besteden; de
nuttige handwerken; — het nuttig effect eener machine,
verhouding tusschen opgenomen en afgegeven
energie; — (zelfst.) het nuttige met het aangename
verbinden.

O, v. (-'s), 15e letter van het alphabet, — (spr.)
het is eene ronde o, 't is zoo rond als eene o, 't is zoo
klaar als de dag, 't is duidelijk en zeker : 't is eene
ronde o, die tapt die moet borgen, 't is klaar en zeker,
dat men de gevolgen zijner handelingen dragen
moet; — 't is O P op, of 't is een O met een P op,
(scherts.) de voorraad van spijs en drank, van
geld of andere benoodigdheden is op of verteerd; —

de gezamenlijke namen of woorden in een ad res woordenboek, die met o beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 11; —
in afkortingen :
O.
— Oost (windstreek); —
-- oxygenium — zuurstof
O.
(scheik.); —
onzijdig (spraakk.): --

NUTTIGEN, (nuttigde, heeft genuttigd), gebrui-

ken (spijs of drank) : hebt gij reeds wat genuttigd ?
NUTTIGING, v. het nuttigen; (R.-K.) communie
des priesters, het derde hoofddeel der Mis.
NUTTIGHEID, v. nut.
NUTTIGHEIDSBEJAG, o. het streven om altijd
en overal nuttig te zijn; ...BEJAGER, m. (-s),
die er steeds op uit is nuttig te zijn.
NUTTIGHEIDS-COEFFICIENT, v. (-en), getal
in den vorm eener breuk dat het nuttig effect eener
machine uitdrukt.
NUUN, v. (nunen), (gew.) ledige zeeschelp.
NUVER, bn. bw. (-der, -st), (gew.) lief, aardig,
bevallig, net; — (gew.) zonderling, raar, niet wel
bij 't hoofd.
NYMPH, V. (- en). Zie NIMF.
NYMPHALE, v. (-n), eene soort van dagvlinder
met groote vleugels, die van boven hoekig en van
onderen getand zijn.

O.
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— onder anderen; —
o. a.
O. A. M. D. G. — omnia ad majorem Dei
gloriam — alles ter meerdere eere Gods; —
— obiit — (hij of zij) is
Ob.
overleden: —
obligatie; —
Obl.—
Oct.

— October; —

O. I.
o. i.
O. I. L.
O. L.
O. M.
o. m..
Op.

— Oost- Indië; —
— onzes inziens; —
— Oostindiseh Leger; —
— oosterlengte; —
— openbaar ministerie; -— onder meer; —
-- opus — werk (inz. van
een muziekwerk); —
— Openbaring.(van Johannes),
een der bijbelboeken; —
— ora pro nobis — bi d
voor ons; —

Openb.
O. P. N.
opm.

O. S.—

— opmerking; —
Oude Stijl — de Juliaan-

Os.
O. T.

— osmium — zie aldaar; —
-- Oude Testament; —

0. V.

sche tijdrekening; —

-- Oude Verbond; —

— onder wie.
?. W.
O, to . uitroep ter uiting van verrukking, bewondering, verwondering, verbazing; van vreugde of
voldoening; van smart, verdriet, pijn enz.; van
angst, vrees, schrik, bezorgdheid; van verontwaardiging, toorn, gemelijkheid, ontevredenheid, ongeduld; van begeerte of wensch, die nadruk geeft
aan eene opwekking of aanmaning, aan een verzoek
of verlangen, enz.; van goedaardige scherts, lichten
spot, speelsche ondeugendheid, schertsende opgetogenheid ; van wezenlijke of schijnbare onverschilligheid: van terechtwijzing van zichzelven, bij eene
plotseling invallende gedachte, bij de herinnering
aan iets dat men vergeten had; van gevoel, die
nadruk geeft aan eene bewering of verzekering;
meestal slechts dienende tot versterking; — vooral
als versterking verbonden met andere uitroepen,
of als zoodanig gebezigde uitdrukkingen, als : b. v.
o foci ! o wee ! o God ! o grut ! o Jezus ! ojee ! o
jemenie ! o jakkes ! o jo, ! o neen ! —, uitroep om
meer nadruk bij het spreken te geven, vooral in
het gebed en bij dichters gebruikelijk : o groote
God ! zij ons genadig; Wat zwoegt ge, o Mensch !
naar goud of eer I; — dikwijls gevolgd door een
verkorten elliptischen volzin, een uitroep behelzende, die de oorzaak van het gevoel van ver
verbazing enz. aanduidt : o benijdens--wonderig,
waardig genot der zekere wetenschap !; o die slimme
vleister !; o die Blauwbaard, die verschrikkelijke, die
gruwelijke, die heerlijke Blauwbaard !; — soms
met een 4en nv. verbonden : o mij, wat zal ik dan
vaak bij u komen; —
(als substantief), o. (-'s) : eene preek met veel o's
en ach's en wee's.

O -ANTIPHONEN, mv. (R. -K.) de 7 (vroeger 12)
antiphonen, met O aanvangende, die van 17 tot
23 Dec. staande gebeden worden.
OASE, v. ( -n), lagere, van water voorziene en
daardoor vruchtbare plaats in de woestijn, inz. in
de Sahara; door het boren van Artesische putten
zijn er nieuwe oasen ontstaan; — (fig.) liefelijke
plek te midden eener min aangename omgeving;
eene aangename afwisseling in wat dor en een
-tonigs.
OBAT, v. (Ind.) medicijnmiddeltje, artsenij.
geobduceerd),
OBDUCEEREN, (obduceerde, heeft
lijken openen, schouwen.
OBDUCTIE, v.. (-s, ...tiën), gerechtelijke lijk
-schouaing.
OBEDIEEREN, (obedieerde, heeft geobedieerd),
gehoorzamen, ordelijk zijn.
OBEDIENTIE, v. gehoorzaamheid, dienstplicht
(inz. in kloosters); — (-s, ...tiën), kloosterlijke
geleibrief voor reizende ordegeestelijken.
O-BEENEN, o. mv. kromme beenen, waarvan
de knieën min of meer buitenwaarts staan, en die
dus te zamen den vorm eener O vertoonen : nu,
die kerel heeft ook ouderwetsche o -beenen ! O -BEENTJES, o. mv.
OBELISK, m. (-en), (in de Egyptische oudheid)
voorwerp, dat bestaat in cene dunne, vierzijdige,
naar boven smaller wordende, uit één stuk gehouwen zuil, monoliet, aan de bovenzijde in eene pira-

OBLIGO.

midevormige spits uitloopende; pronknaald : de
hoogste in Egypte bewaard gebleven obelisk is 28
M. hoog.
OBER, m. (-s), eerste kellner.
OBERAMMERGAU, o. dorp in Zuid-Beieren,
waar om de 10 jaren grootsche passiespelen worden

gegeven.
OBERON, m. (Germ. myth.) koning der Elfen,
gemaal van Titania.
OBJECT, o. (-en), voorwerp, alles wat zich aan
ons gezicht of onzen geest voordoet; punt van
behandeling.
OBJECTEEREN, (objecteerde, beeftgeobjecteerd),
(Z. A.) tegenwerpingen, bezwaar maken; ertegen
zijn.
OBJECTIE, v. (-s, ...tiën), tegenwerping, tegenspraak.
1. OBJECTIEF, bn. bw. (...ver, -st), van buiten
waargenomen, werkelijk bestaande; (van iets) dat
voor ons een voorwerp van beschouwing is of
worden kan; de objectieve waarheid, de waarheid
op zich zelf van eene zaak; — objectieve beschouwing, een objectief oordeel, berustende op den aard
van het object en onafhankelijk van persoonlijke
vooringenomenheid; objectieve poëzie, die buiten 't
gemoed van den dichter omgaat, inz. verhalende
en epische; — (spraakk.) objectieve werkwoorden,
die werkw., welke eene werking uitdrukken, die
tevens een voorwerp (object) buiten het onderwerp
der rede betreft.
2. OBJECTIEF, o. (...tieven), lens, die naar het
voorwerp gericht is (in verrekijkers en microscopen); in camera's het lenzenstelsel naar het voorwerp gericht; —GLAS, o. (...glazen); —RING, m.
(-en).
OBJECTIVITEIT, v. uiterlijkheid, gesteldheid
eener buiten ons liggende zaak; objectieve beschouwing of voorstelling : streven naar objectiviteit.
1. OBLAAT, v. gewijd avondmaalsbrood, offerbrood, bij de R. -K. het hoogwaardige, de hostie; —
ook een ouwel, waarmee men brieven sluit.
2. OBLAAT, m en v. (oblaten), jonge knapen,
die in een klooster worden opgevoed, met het doel,
later lid der orde te v^ orden; — (R. K.) naam voor
verschillende religieuze stichtingen, wier leden in
plaats eener gelofte, slechts eene oblatie of toewij ding aan de kloosteroversten of Bisschop afleggen.

OBLATIE, v. (-s), (R. K.) zie OBLATEN; —
opdracht van brood en wijn in de Mis; ook de
gebeden hierbij.
OBLIE, v. (-ën), dun, rond wafeltje uit tarwemeel met melk, suiker, kaneel, eieren en boter
gebakken, en gewoonlijk in de lengte opgerold,
ook prauwel, fluitje en nieuwjaarskoekje genoemd.
OBLIETJE, o. (-s).
OBLIEBAKKER, m. (-s); ...BUS, v. ( -sen),
...DOOS, v. (...doozen); ...DRAAIER, m. (-s),
...DRAAISTER, v. (-s), die om oblieën laat draaien;
...HORENSLAK, v. (-ken), zekere breede en dikke
slak (bulla) : stompe, geknotte obliehorenslak; ...IJZER, o. (-s), wafelijzer om oblieën te bakken;
...MAN, m. (-nen), ...VERKOOPER, m. (-s),
...VERKOOPSTER, v. (-s), ...VROTJW, v. (-en),
die oblieën verkoopt.
OBLIGAAT, o. (...gaten), de hoofdstem of
melodie onder begeleiding der andere stemmen of
instrumenten; solo, een bepaald voor één instrument gezet stuk, dat met begeleiding 1 an andere
instrumenten uitgevoerd wordt; -- m . en v. obligatist; — als bw. obligaat zingen, spelen, de hoofdstem, eene solo zingen, spelen.
OBLIGAATSTEM, v. (-men), (muz.) hoofd- of
melodiestem in een muziekstuk.
OBLIGATIE, v. (-s, ...tiën), verbintenis; —
schuldbekentenis tegen een te voren vastgestelden
interest; — rentebrief, staatsschuldbrief; schuldbrief
eener leening van cene naamlooze vennootschap
tegen een vastgesteld percent, volgens loting af
te lossen; —HOUDER, m. (-s), houder, bezitter
eener obligatie; —LEENING, v. (-en).
OBLIGATIST, m. (-en), solist op eenig instrument. OBLIGATISTE, v. ( -n).
OBLIGATOIR, OBLIGATORISCH, bn. verbindend, verplicht, met verbindende kracht.
OBLIGEANT, bn. bw verplichtend, dienstvaardig, beleefd.
OBLIGEEREN, (obligeerde, heeft geobligeerd),
een dienst bewijzen; verplichten; noodzaken.
OBLIGO, o. (-'s), (hand.) borgstelling, garantie;
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datgene wat uit kracht eener verbintenis betaald
of geleverd moet «orden : in obligo zijn.
OBLIQUITEIT, v. scheefheid; (fig.) valschheid,
arglistigheid.
OBLIQUUS, bw. (muz.) traps- of sprongsgewijze
voortschrijding eener stem tegenover Bene andere
die blijft liggen.
OBLITERATIE, v. (-s, ...tiën), doorstrijking,
doorhaling; vernietiging; het uitwisschen; - (ontl. )
afsluiting van een vat door vergroeiing.
OBOLUS, OBOOL, m. Oudgrieksche pasmunt ter
waarde van acht cent; penning.
OBSCEEN, bn. (...scener, -st), oneerbaar, ontuchtig. OBSCENITEIT, v. (-en), ontuchtigheid.
OBSCURANT, m. (-en), duisterling, domper, vijand
van beschaving en verlichting der groote menigte.
OBSCURANTISME, o. leer, stelsel om de beschaving en verlichting van het volk tegen te houden.
OBSCURITEIT, v. duisterheid, onverstaanbaarheld.
OBSCUUR, bn. donker; (fig.) onbekend, niet beroemd; (scherts.) wat is hij de laatste dagen obscuur,
wat vertoont hij zich weinig.
OBSEDEERFÑ, (obsedeerde, heeft geobsedeerd),
bestormen (met verzoeken, aanvragen), lastig val
nauwkeurig letten op iemands handelingen.-len;
OBSEQUIEUS, bn. overdreven hoffelijk, overgedienstig.
OBSEQUIUM, o. (R. K.) gehoorzaamheid jegens
de oversten, waartoe de kloosterlingen zich verplichten.
OBSERVANTEN, m. mv. kloosterlingen der
Augustijnen, Franciscanen, Hieronymieten en Karmelieten die aan den oorspronkelijken strengeren
regel vasthouden; inz. die der Franciscanen welke
zich in de 14e en 15e eeuw afscheidden.
OBSERVANTIE, v. (...tiën), gebruik. doorgaande
regel; de broeders der observantie, de leden der 3de
orde van Sint-Franciscus.
OBSERVATIE, v. (-s, ...tiën), waarneming; bespieding; - opmerking, tegenwerping.
OBSERVATIEHUIS, o. (...huizen), huis waarin
schoolgaande kinderen geobserveerd, gadegeslagen
worden met het oog op hun karakterontwikkeling.
OBSERVATIEKORPS, o. (-en), ...LEGER, o.
(-s), dat niet dadelijk aan den krijg deel neemt,
maar op alles acht moet geven om dan naar omstandigheden te handelen.
OBSERVATIEPOST, m. (-en), post vanwaar
vijandelijke handelingen worden waargenomen.
OBSERVATOR, m. (-en), waarnemer, opmerker,
onderzoeker.

OBSTRUCTIONISME, o. (staatk.) het voeren van
obstructie.
OBTINEEREN, (obtineerde, heeft geobtineerd),
verkrijgen, erlangen.
OCAPIE, m. (-'s), ezelgiraffe, een giraffeachtige
'herkauwer uit de binnenlanden van den Kongostaat (ocapia Johnstoni).
OCARINA, v. (-'s), steenen fluitje in den vorm
van een vogelromp, met 9 toongaten en een kort
buisje in het midden waarop geblazen wordt.
OCARINIST, m. (-en), iem. die de ocarina bespeelt.
OCCASIE, v. (-s, ...siën), gelegenheid, geschikte
tijd; - bij occasie, bij gelegenheid; - per occasie,
per gelegenheid.
OCCASIONALISME, o. gelegenheidsleer.
OCCASIONEEL, bw bij gelegenheid, ter gelegener tijd, toevallig : dat is wel occasioneel, dat ik je

OBSERVATORIUM, o. (-s, ...ria), gunstig gelegen

metelijke massa verdwijnt; - (fig.) zee, groote
massa : een oceaan van licht; een oceaan van bloed en
tranen; de onbegrensde oceaan der wetenschap.

vertrekken, en van de noodige instrumenten voorzien voor de waarneming van verschillende natuur
meteorologische, seismographische,-verschijnl:
magnetische en astronomische observatoria; inz. deze
laatste, sterrentoren, sterrenwacht.
OBSERVEEREN, (observeerde, heeft geobserveerd), gadeslaan, bespieden, waarnemen; - in
acht nemen, naleven (wetten, bepalingen enz.).
OBSESSIE, v. (-s), plaag, last, kwelling; inz.
dwangvoorstelling.
OBSIDIAAN, o. zwart of grauw glasachtig mineraal, ook I Jslandseh agaat, glasagaat, marekaniet,
vulcanisch glas en zwarte glaslava geheeten.
OBSIGNATIE, v. (-s, ...tiën), verzegeling, gerechtelijke inbeslagneming.
OBSOLEET, bn. in onbruik geraakt : de hijsop

is hier te lande obsoleet geworden.

OBSTACLE, m. (-s), OBSTAKEL, o. (-s), hindernis, hinderpaal, belemmering, tegenstand.
OBSTETRIE, v. practische verloskunde.
OBSTETRISCH, bn. bw. verloskundig, vroedkundig.
OBSTINAAT, bn. bw. hardnekkig, halsstarrig.
OBSTIPATIE, v. hardlijvigheid, verstopping.
OBSTRUCTIE, v. (-s, ...tiën), verhindering; verstopping, hardlijvigheid; - (staatk.) poging
der minderheid om door belemmering der verhandelingen, rekking der discussies enz. het tot stand
komen van een wet of besluit te verhinderen:
obstructie voeren; zijne kracht

in obstructie zoeken.

OBSTRUEEREN, (obstrueerde, heeft geobstrueerd), belemmeren, hinderpalen in den wegleggen; verstoppen, hardlijvig maken.
OBSTRUCTIONIST, m. (-en), iem. die obstructie
voert; die in Bene vergadering den goeden gang
van zaken belemmert, dwarsdrijver.

juist hier moet vinden.

OCCIDENT, o. plaats aan den hemel, waar de
zon ondergaat, het westen; avondland.
OCCIDENTAAL, bn. westersch, naar het Westen.
OCCULT, bn. verborgen, geheim, heimelijk : de
occulte wetenschappen.

OCCUI,TATIE, v. (-s), (stern) het tijdelijk onzichtbaar worden van een hemellichaam.
OCCUPATIE, v. (-s ...tiën), inbezitneming, bezetting; bezigheid.
OCCUPEEREN, (occupeerde, heeft geoccupeerd),
bezit nenn en (van), innemen; bezetten.; — bezighouden : zich met iets occupeeren.
OCCULTISME, o. de geheime wetenschappen;
leer van het occulte; het houdt zich vooral bezig
op de grens van het bekende en het nog onbekende
van het zieleleven, tracht Bene groote massa feiten
te verzamelen die het dan synthetisch samenvat
en tracht te verklaren; spiritisme, psychisch onderzoek, hypnotisme, bijgeloof, magie, fetichisme enz.
behooren er toe.
OCCULTIST, m. (-en), aanhanger van het occultisme.
OCEAAN, ni. (oceanen). de groote wereldzee,
de uitgestrekte en samenhangende watermassa, die
het land van dezen aardbol omspoelt; - een van
hare onderdeelen, welke in de aardrijkskunde als
de Atlantische, Indische en Groote Oceaan bekend
zijn; — (in den hoogeren stijl) zee in 't algemeen;
(ook) kleinere zee, die anders niet den naam van
oceaan draagt; - de zee, vooral als vernielend element
gedacht, tegen wier wateren niets bestand is : de
duinen zijn Bene borstweer tegen den oceaan;
(spr.) het is als een druppel in den oceaan, Bene niet

noemenswaardige kleinigheid, die als in Bene on-

OCEANIDEN, v. mv. (myth.) najaden, de
dochters van den zeegod.
OCEANIË, o. collectieve naam voor de eilanden
in den Grooten Oceaan.
OCEANOGRAAF, m. (...grafen), zeebeschrijver;
...GRAPHIE, v. beschrijving van de zee, van het
water op aarde.
OCH, tw. (gemeenzamer en minder krachtig dan
ach) uitroep ter uiting van verschillende schakeeringen van gevoel; uiting van verdrietelijkheid,
misnoegen of ongeduld; van schertsende of onverschillige geringschatting, van min of meer ont evreden berusting, van spotziek medelijden; van
vergoelijking, vary verschoonende welwillendheid;
van begeerte of verlangen; van vrome verzuchting,
of wel van femelende kwezelarij; van een lichten
graad van weemoedige of teedere aandoening; van
gevoel, die nadruk geeft aan Bene bewering of
verzekering, meestal slechts dienende tot versterking; — vooral wordt het als versterking verbonden
met andere uitroepen, of als zoodanig gebezigde
uitdrukkingen, als b. v. och God ! och gut ! enz.; -d.ikwijls wordt het gevolgd door een verkorten
elliptischen volzin uit slechts enkele woorden
bestaande : of , h ! die stumperd ! och ! wat een ge maal ! och ! hoe jammer !; met den 4den nv.
verbonden : ochs mi.i ! ik heb hier gozde dcgen

-(als substantief) o. (-s), hij met zijn ochs; (spr.)
Og was koning van Bazan (ten tijde dat de Israëlieten het land Kanaän veroverden; verg. Num.
gehad;

21, 23 enz.), schertsende terechtwijzing aan lieden,
die altijd och ! in den mond hebben.
OCHARM, OCHARMEN, tw. (min of meer

OCHLOCRAAT.
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veroud.) uitroep van smart, ongeveer gelijkstaande
met ach of helaas.
OCHLOGRAAT, m. (...traten), volksmenner,
aanvoerder van 't gepeupel.
O CHLO GRATIE, V. regeering van het gepeupel.
OCHTEND, (dicht.) UCHTEND, m. (-en), de
vroege morgen, de morgen bij het aanbreken van
den dag : van den (vroegen) ochtend tot den (laten)
avond; - - de morgen., zonder het bijdenkbeeld van
vroegte, de m orgentij d, de voormiddag : ik heb
den heelen ochtend gewerkt; van (den) ochtend, van
dezen morgen; hedenochtend, mnorgenochtend enz.; —
(fig.) het eerste begin, de aanvang, t. . van nieuwe
tijdperken, die ook gezegd worden aan te breken
en aan te lichten: de ochtend en de avond des levens;
na zijne kommervolle jeugd breekt nu eindelijk de
ochtend van een nieuw leven voor hem aan. OCHTENDJE, o. (-s).
OCHTENDBEURT, v. (-en), predikbeurt in den
ochtend; ...BEZOEK, o. (-en), bezoek dat men
's ochtends aflegt; ...BLAD, o. (-en), 's morgens
verschijnend gedeelte eener krant; ...CONCERT,
o. (-en), matinée; -...DAUW, m. morgendauw;
.. , DIENST, m. godsdienstoefening in den ochtend;
werkzaamheden van ambtenaren enz. die 's ochtends worden verricht; ...DRANK, m. (-en), mor
...GEBED, o. (-en), gebed des ochtends;-gendrak;
...GEWAAD, o. (...waden), ochtendkleeding;
...GLANS, m.; ...GROET, m.; ...HEMEL, m. de
hemel zooals hij zich in den vroegen morgen vertoont; ...JAPON, v. (-nen, -s), japon die de dames
des morgens dragen; ...JURK, v. (-en); ...KERK,
v. ochtenddienst; ...KLEED, o. (-eren), ...KLEEDING, v.; .KOSTUUM, o. (-s, ..turnen, ...turnes),
kostuum dat men des ochtendsdraagt.
OCHTENDLIED, o. (-eren), morgenlied;
...LUCHT, v. de koele lucht van den vroegen
morgen; ...MAAL, o. (...malen). het eerst e maa 1
dat men 's morgens nuttigt; ...MELK, v. de melk
die eene koe des morgens geeft; ...MUTS, v. (-en);
...POST, v. (-en), de post die des morgens aankomt
of vertrekt; ...PREEK, v. (-en), preek die een
dominee des ochtends houdt; ... ROOD, o. (dicht.)
het eerste morgenlicht; ...SCHEMERING, v. het
aanbreken van den dag; ...SCHUIT, v. (-en),
schuit die des morgens afvaart of aankomt.
OCHTENDSTOND, ook in ongemeener vorm
UCHTENDSTOND, m. (-en), het uur van den
vroegen morgen, het uur van het aanbreken van
den dag; (oneig.) de morgenstond, de eerste uren
van den morgen; (fig.) het eerste begin, de aan
nieuwe tijdperken, die ook gezegd-vang,t.w
worden aan te breken en aan te lichten: 's werelds
ochtendstond.
OCHTENDSTUK, o. (-ken), (gew.) ontbijt;
...TREIN, m. (-en), trein die des ochtends afrijdt
of aankomt; ...UUR, o. (...uren), morgenuur;
...WAGEN, m. (-s), wagen die des ochtends afrijdt;
...WANDELING, v. (-en), morgenwandeling;
...ZANG, m. (-en); ..ZON, v.
OCTAAF, v. o. (...taven.), (R. -K.) de achtste of
laatste dag van een kerkelijk feest, dat acht dagen
duurt, de eerste dag er mede onder begrepen : de
octaaf van H. Sacramentsdag; — (bij uitbr.) de
achtdaagsche duur van een kerkelijk feest; de tijd
van acht dagen, voor de viering van sommige
kerkfeesten bestemd : Kerstmis heeft eene octaaf; —
(muz.) de achtste toon van den grondtoon af, deze
er mede onder begrepen : in de toonladder is de
tweegestreepte c de octaaf van de ééngestreepte c;
(bij uitbr.) omvang van 8 tonen : eene piano van
zeven octaven; groot, klein octaaf; (orgelmakerst. )
orgelregister, tot de labiaalstemmen behoorend.
OCTAAFJE, o. (-s), (ook) octavootje.
OCTAAFDAG, m. (-en), achtste of laatste dag
van een kerkelijk feest, dat acht dagen duurt.
OCTAAFFLUITJE, o. (-s), klein fluitje, gewoonlijk
picollo geheeten, vooral bij krijgs- en dansmuziek
gebruikelijk, waarvan de noten eene octaaf hooger
klinken dan op de groote fluit; ...KOPPELING,
v. (-en), (muz.) een register op harmoniumorgels
waardoor de hoogere en lagere octaaf meespreekt;
...SPRONG, m. (-en), (muz.) sprong van acht tonen.
OCTAËDRUM, OCTAËDER, o. (-s), achtvlak :
regelmatig lichaam, door acht gelijkzijdige driehoeken begrensd.
OCTANT, v. (-en), astronomisch werktuig om
hoeken te meten, waarvan de gradenboog slechts
het achtste van een cirkel bedraagt; zeker sterren-
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beeld, dat het dichtst bij de zuidpool staat; —
(ook) de naam van vier phasen of schijngestalten
der maan, als zij namelijk op 45, 135, 225 en 315
graden van de zon staat.
1. OCTAVO, bn. (kunstterm in den boek- en
papierhandel en in boekerijen), langwerpig rechthoekig van formaat, ontstaan doordat een vel
papier in achten wordt gevouwen : mijn gewoon
schrijfpapier is octavo (ook in octavo); royaal octaaf
is 54 x 63 cM.
2. OCTAVO, o. (-'s), boekformaat waarbij een
vel in achten gevouwen is en dus 16 blz. telt,
aangeduid door 8.; klein octavo is hoogstens 18,5
cM. lang; octavo is hoogstens 22,5 cM ; groot octavo
gaat tot 25 cM. en lexicographisch octavo tot 30
cM. lengte; — ik houd meer van een fatsoenlijk
octavo dan van die lastige ouderwetsche folianten en
kwartijnen. OCTAVOOTJE, o. (-s), een klein
octavo.
OCTET, o. (-s), muziekstuk voor acht stemmen
of instrumenten, waarin zij zelfstandig zijn behandeld.
OCTOBER, m. (-s), de achtste maand van het
jaar in den Romeinschen kalender, waarin het
jaar met den lsten Maart een aanvang nam; thans
de tiende maand des jaars; ook Wijnmaand genoemd.
OCTOBERACHTIG, bn. bw. als in October:
Octoberachtig weer; Octoberachtig koud.
OCTOBERAVOND, m. (-en); ...DAG, m. (-en);
...KOUDE, v.; ...LUCHT, v.; ...MAAND, v.;
...VERGADERING, v. (-en); ...WEER, o.;
...WIND, m.; ...ZON, V.
OCTODECIMO, o. boekformaat van 18 bladen
of 36 bladzijden per vel, bij verkorting uitgedrukt
door 18mo.
OCTOGOON, m. (...gonen), achthoek.
OCTOGONAAL, bn. achthoekig.
OCTOGONAALGETAL, o. ( -len), (stelk.) de som
van twee of meer termen eener rekenkundige reeks,
waarvan het verschil zes is en die met de éénheid
begint: 1, 8, 21, 40 enz.
OCTROOI, o. (-en), (hist. term) machtiging, bewilliging tot eene handeling, door de regeering of
eene andere bevoegde macht gegeven : onder
Maurits is het octrooi ter Groenlandsvaart verleend; —
door de regeering aan een persoon of aan eene
vennootschap verleend, uitsluitend recht (gedurende zekeren tijd) tot het maken en verkoopen
van zeker artikel, het exploiteeren eener uitvinding;
ik zal voor die uitvinding octrooi vragen; — (Zuidn.)
plaatselijke accijns : de belasting, onder den naam
van octrooien in België bekend, is thans afgeschaft.
OCTROOIEEREN, (octrooieerde, heeft geoctrooieerd), octrooi verleenen; eens geoctrooieerde maatschappij; — eene grondwet octrooieeren, deze schenken, uitvaardigen door den vorst des lands, zonder
medewerking der wetgevende macht.
OCTROOIBRIEF, m. (...brieven), brevet van uit
handvest, vergunning; ...RECHT, o.;-vindg;—
...STELSEL, o.; ...WET, v. (-ten); ...WEZEN, o.
1. OCULAIR, bn. het oog betreffende; oculaire
inspectie, oogenschouw.
2. OCULAIR, o. (-s), oogglas (bij een microscoop).
OCULATIE, v. zekere wijze van enten, zie oculeeren.
OCULEEI4EN, (oculeerde, heeft geoculeerd), het
brengen van een stukje bast zonder hout, met
een goed ontwikkeld oog en een stukje van het
bladsteeltje, in eene insnijding van den bast van
een anderen boom; oculeeren met een slapend oog,
in Juli en Aug., met een schietend oog, in April en
Mei. OCULEERING, v. het oculeeren.
OCULEERMES, o. ( -sen). mes om mede te oculeeren.
OCULI, m. (-'s), (R. -K.) feestdag, op den 4den
Zondag voor Paschen vallende, alzoo genoemd naar
het eerste woord van Psalm XXV : 15 : Oculi
mei semper ad Dominum = mijne oogen zijn gedurig op den Heer.
OCULIST, m. (-en), oogarts, oogheelkundige.
OCULUS, m. ( -sen), een klein rond venster,
meestal roosvenster.
ODALISK, v. (-en), witte slavin in den harem
des sultans, die geen zoon gebaard heeft, noch
door de bijzondere gunst tot den rang van sultane
is verheven; (eig. dien. stdoende vrouw bij de zusters,
dochters en gemalinnen des sultans : kamenier).
ODDFELLOWS (Eng.), m. mv. een op de vrijmetselaars gelijkende vereeniging van Amerikaan-
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schen oorsprong, verspreiding van kennis en beschaving ten doel hebbende.
ODE, v. (-n), lyrisch gedicht, waarin gemeenlijk
,een verheven onderwerp wordt bezongen, en met
krachtige bezieling de diepste aandoeningen van
het gemoed worden uitgestort, waarbij de afwisseling van maat en toonval een voornaam hulpmiddel
is. ODETJE, o. (-s).
ODENDICHTER, m. (-s), ...DICHTERES, v.
(-sen), dichter, dichteres van oden; ...STIJL, m.
verheven stijl zooals die in oden gebruikelijk is.
ODEON, ODEUM, o. (-s), (oudt.) een gebouw
tot dichterlijke en muzikale wedstrijden bestemd,
thans benaming van opera- en concertgebouwen; eene verzameling van - lierdichten.
ODEUR, v. geur, reuk; - (mv. -s), welrieKende
zaken, reukwerk, parfumerieën. ODEURTJE, o.
(-s).

ODEURFLESCHJE, o. (-s), fleschje met of voor
odeur.
ODIEUS, bu. (...zer, -t), hatelijk, onuitstaanbaar;
ergerlijk.
ODIUM, o. haat, vijandschap; zij wilden dit
odium op de kroon afwentelen, dit hatelijke, verachtelijke op rekening van de kroon schrijven.
ODIN, m. (Germ. myth.) stamvader der Asen,
ook Wodan en Alvader geheeten.
ODOL, o. antiseptisch mondwater en tandpoeder.
ODOMETER, m. (-s), werktuig, waardoor men
den weg berekent, dien iem. in een rijtuig heeft
afgelegd. Daartoe wordt het aan het wiel van het
rijtuig bevestigd. Eene naald wijst het getal omwentelingen van het wiel aan.
ODONTICA, mv. middelen tegen kiespijn.
ODONTINE, v. middel tegen kiespijn.
ODONTOTECHNIEK, v. de kunst de tanden te
behouden; -- de kunst om nieuwe tanden in te
zetten.
ODONTOTHERAPIE, v. tandheelkunde.
ODORAAT, ODORANT, bn. weiriekend, geurig.
ODYSSEA, v. het beroemde Grieksche heldendicht van Homerus, behelzende de lotgevallen en
omzwervingen van Odysseus of Ulysses op zijn
terugtocht van Troje naar Ithaka; vandaar (fig.)
langdurige en moeitevolle tocht.
OECONOMIE, v. OECONOMISCH, OECONOMIST,
m. (-en), enz. zie ECONOMIE enz.
OECUMENISCH, bu. oecumenisch concilie, een
concilie of kerkvergadering, waartoe alle bisschoppen door den paus worden opgeroepen.
OEDIPUS, m. naam van een zeker Thebaansch
koning, die 't raadsel van de sphinx oploste; vandaar (fig.) iem. die gelukkig of bedreven is in het
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straf, wraak, geweld enz., het feitelijk betoon van
macht of heerschappij) ze plegen, verrichten, ten
uitvoer leggen, voltrekken : gij begrijpt wel, dat
hunne gekwetste eigenliefde wraak oefent; er moest
strenge straf geoefend worden; - (van deugden en
plichten, inz. van de zoodanige, wier betrachting
zich in iemands geheelen levenswandel of handelwijze naar buiten openbaart) ze betrachten, ze
in zijne handelingen doen Kijken of volbrengen,
ze in praktijk brengen : den christenplicht oefenen;
gerechtigheid oefenen; - geduld oefenen, geduld
betoonen, zich geduldig gedragen; eene bijeenkomst houden tot onderlinge stichting, aan het bespreken van godsdienstige onderwerpen, aan zingen en bidden gewijd; bepaaldelijk
met het bijdenkbeeld, dat zij in een bijzonder huis,
buiten den openbaren eeredienst om, wordt gehou1 den, en wel voornamelijk door eene sekte, die zich
van de gevestigde Kerk heeft afgescheiden; door geregeld herhalen van bepaalde verrichtingen bekwaam maken en tot de vereischte vaardig
opleiden; zoowel met betrekking tot werkzaam--heid
heden van den geest als van he lichaam : kinderen
oefenen in het lezen, in het schrijven, in het dansen,
in de gymnastiek; een hond oefenen in het appor teeren; -- hij oefent zijn spieren door zware gewichten
te torsen; (dicht.) ook van levenlooze voorwerpen
gezegd; onze krachten groeien aan, door die te oefenen;
- zich oefenen, zich door geregelde herhaling van
bepaalde verrichtingen of door voortdurende behandeling in iets bekwamen, zich inspannen om
de vereischte vaardigheid of kennis te verwerven:
zich oefenen in het spreken van vreemde talen; zich
oefenen in het zwemmen, paardrijden enz.; zich
oefenen op de viool, op de fluit; hij oefent zich dagelijks
op het pistool.
OEFENGRAAG, bn_ (dicht.) begeerig om zich te
^ oefenen.
OEFENING, v. de daad van oefenen, het aankwee ken van vaardigheid of kennis bij anderen of bij
zichzelven, door middel van geregelde herhaling
of voortgezette inspanning : eene langdurige oefening
had zijn oor gescherpt; -, (-en), opgave die strekt
om zich in de toepassing van het geleerde te oefenen : oefeningen bij de Nederlandsche Spraakkunst;
- bijeenkomst tot onderlinge stichting, aan het
bespreken van godsdienstige onderwerpen, aan
zingen en bidden gewijd; werkzaamheid, bezigheid,
waardoor men Of een ander, df zichzelven, Of een
vermogen, in iets oefent, of wel iets beoefent;
oefeningen des verstands; letterkundige oefeningen.
OEFENINGETJE, o. (-s).
OEFENINGHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER,

v. (-s), iem. die oefeningen, godsdienstige bijeen oplossen van raadsels : scherpzinnig, helderziend
komsten, leidt en daarin voorgaat.
man.
OEDJONG ATAP, m. (Ind.) heester welks naald
OEFENINGSKAMP, o. (-en), oefenkamp
aromatische bladen als geneesmiddel-vormige
...PLAATS, v. (-en), oefenplaats.
tegen verschillende ziekten ß orden aangewend.
OEFENKAMER, v. (-s), kamer, waarin men
OEF, tw. uitroep van benauwdheid, ter uiting
bijeenkomt om te oefenen, om oefeningen of godsvan het gevoel van verstikking, dat d e borst bedienstige bijeenkomsten te houden; ...KAMP, o.
klemt, bij ondraaglijke hitte of bij uitputting ten
(-en), kamp waar soldaten ter oefening bijeen gevolge van eene sterke of vermoeiende beweging;
komen : het oefenkamp te Zeist; ...PERK, o. (-en),
ook ter uiting bij een gevoel van beklemming, ten
perk, afgesloten plaats, waar worstelaars zich
gevolge van eene onaangename mededeeling of
oefenen; - (fig.) eene plaats of gelegenheid, die
behandeling; strekt tot oefening vooral van zedelijke krachten;
-, o. (-s), uiting van benauwdheid.
een toestand of tijdperk in het leven, waarin men
OEFEN, (oefte, heeft geoeft), (gemeenz.) sterk
aanleiding en opwekking vindt om zich zedelijk of
ademhalen, hijgen : hij oeft ervan.
verstandelijk te oefenen; het oefenperk der deugd;
OEFENAAR, m. (-s, ...naren), een persoon, die
het geheele leven is een oefenperk; ...PLAATS, v
(-en), ...PLEIN, o. (-en), plein of open ruimte,
oefeningen of godsdienstige bijeenkomsten leidt en
daarin voorgaat, oefeninghouder. OEFENAAR bestemd om troepen in den wapenhandel te oefenen,
exercitieveld.
STER, v. (-s).
OEFENDAG, m. (-en), bepaalde dag, waarop men
OEFENSCHIP, o. (. . .schepen), schip waar aan bijeenkomt om eene oefening of godsdienstige ¡ komende matrozen en mariniers geoefend worden.
samenkomst te houden. OEFENDAGJE, o. (...daagOEFENSCHOOL, v. (...scholen), school, waar
jes).
leerlingen geoefend worden of zich oefenen en voorOEFENEN, (oefende, heeft geoefend), (w. g.)
bereiden in de eene of andere kunst of wetenschap,
(van een bedrijf, een beroep, een handwerk, eene
vooral waar lichaamsoefeningen plaats hebben;
kunst enz.) zich aanhoudend en geregeld er mede
- (Zuidn.) leerschool, lagere school waar de
bezighouden, er zijn dagelijksch werk van maken:
normalisten om zich te oefenen, les geven aan de
geen oorlog hebbende, oefenen zij de jacht; - (van
scholieren, onder toezicht van een onderwijzer;
macht, heerschappij, gezag, rechten, invloed enz.)
(fig.) eene gelegenheid om zich zedelijk of verstanze van zich doen uitgaan, in zijne handelingen
delijk te oefenen en daardoor tot zijne bestemming
open baren, feitelijk doen gelden : invloed oefenen
voor te bereiden; vooral in toepassing op het
(op iem. of iets), eene krachtige werking van zich
leven, als de school, waarin men zich vormt voor
doen uitgaan op de personen, met wie men in
eene hoogere bestemming; ons gansche leven is leeren oefenschool voor kinderen, om eens mannen te
aanraking komt, of op de zaken, waarmede men
zich inlaat; - (van een (wettig of onwettig) gericht
worden.
en de handelingen die daaruit voortvloeien, als
OEFENSPEL, o. (-en), spel, dat tot oefening ver-
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strekt; ...TIJD, m. tijd tot oefening bestemd;
...UUR, o. (...uren); ...ZAAL, v. (...zalen), zaal,
waarin men bijeenkomt om oefeningen of godsdienstige samenkomsten te houden; ...ZUSTER,
V. (-s), eene zuster (in den Heere), die oefeningen
of godsdienstige bijeenkomsten met hare geest
houdt en daaraan een werkzaam aandeel-verwant
neemt.
OEH, tw. uitroep van afkeer, ter uiting van het
gevoel van weerzin, walging, afschuw, afgrijzen.
OEHOE, m. (-s), ooruil of ransuil (bubo ignavu.․),
40 + 25 cM.
OEÏSTITI, m. (-'s), een sierlijk klauwaapje
25 + 35 cM. lang, met lange zijdeachtige haren
(kapale jacchus).

OEI, tw. uitroep van smart, ter uiting van het
gevoel van min of meer hevige pijn; naar gelang
der hevigheid korter of langer aangehouden : oei!
wat brand ik me daar aan mijn sigaar!
OEKASE, v. ( -n), (in Rusland) keizerlijk bevelschrift.
OEKEN, (oekte, heeft geoekt), (w. g.) brommen,
grommen, mompelen, pruttelen.
OELE, tw. (gemeenz.) och kom ! ja, 't mocht
wat ! gekheid!
OELEMA, m. (-'s), Mohammedaansch geestelijke.
OELOE, m. (-s), vischuil (smilonyx ceylonensis)
40 + 20 cM., komt in Indië en Z. Azië voor en
leeft van visschen die hij met groote behendigheid
vangt.
OELZAAD, o. (gew.) heulzaad.
OEPASBOOM, m. (-en), eene vergiftige boom in
Indië (boa oepas), wiens uitwasemingen zelfs doodelijk zouden zijn.
OER, o. de ijzerhoudende aarde, die in sommige
streken als een harde ondergrond, voornamelijk
onder zandgronden, in lagen of banken van ver
dikte wordt aangetroffen; onderscheiden-schilend
in zandoer, zand door ijzerverzuursel tot eene harde
stof aaneengebakken, en ijzeroer, ijzeroxyde-hydraat
ijzererts, nabij de oppervlakte in moerassen voorkomende; het Nederlandsch ijzeroer bevat van 30
tot 60°/° ijzer.
OERACHTIG, bn. ( -er, -st), ijzerachtig : oerachtige grond.
OERALIET, o. eene soort van hoornblend , ;.
OERALITH, o. kunstmatig bouwmateriaal uit
asbest, krijt, aluin enz. met bindmiddelen gemengd
en onder toevoeging van kleurstoffen in vormen
geperst : oeralith is onbrandbaar, waterdicht en een
slechte warmtegeleider.
OERBANK, v. (-en), bank, van oer gevormd:
oerbanken zijn hard en laten geen water door.
OERBOSCH, o. (. . .bosschen), oorspronkelijk
bosch, waaraan de mensch zijn regelende hand niet
gehad heeft (het voorvoegsel oer is uit het Duitsch
overgenomen).
OERDIEREN, o. mv. laagst ontwikkelde groep
van dieren, die als 't ware op den oorspronkelijken
trap van ontwikkeling zijn blijven staan (protozoa),
daartoe behooren de infusoriën, de wortelpootigen
en de amoeben.
OERE, o. naam voor het zandige buitenstrand
op Ameland.
OERGROND, m. (-en), grond die oer bevat.
OERHOUT, o. (plantk.) een der volksnamen van
het bitterzoet.
OERIG, bn. ( -er, -st), oerachtig, oer bevattend:
een oerige grond.
OERKOMISCH, bn. bw. in hooge mate komisch.
OERLAAG, v. (...lagen), oerbank.
OERMENSCH, m. (-en), mensch zooals hij oorspronkelijk in de natuur voorkwam; -%ilde; iem.
zonder eenige beschaving.
OEROS, m. ( -sen), een oorspronkelijk wild rund,
zeer groot van stuk en sterk van leden, dat oudtijds
in de wouden van Noord- en Midden- Europa leefde
(bos urns), doch in 't wild geheel •is uitgestorven;
in halfwilden staat worden er nog in 't park van
Chillingham onderhouden; - naam gegeven aan
den wisent of Europeeschen bison (bison europaeus),
die ook alleen nog in een paar parken voor uit
-stervn
behoed wordt.
OEROUD, bn. overoud : in oeroude tijden.
OERTAAL, v. (...talen), oorspronkelijke taal;
...TEKST, m. oorspronkelijke tekst; ...TIJD, m.
grijze voortijd; iem. vit den oertijd, die zeer ouderwetsch is; dat was in den oertijd misschien goed,
dat deugt voor onzen tijd in 't geheeliniet; ...TYPE,
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o. ( -n), oorspronkelijk type; (ook fig.); ...VOLK,
o. (-en), oorspronkelijk volk; ...VORM, M. (-en),
oudste, oorspronkelijke vorm; ...WOUD, o. (-en),
oerbosch.
OERWEG, m. (-en), een weg, die, in plaats van
met grind, met sintels en uitgebrand oer wordt
bestraat.
OEST, m. (gew. Zuidn. en Z. A.) oogst.
OESTER, v. (-s, -en), zeker plaatkieuwig weekdier
met maar ééne sluitspier en met ééne platte en ééne
bolle schelp (ostrea), inz. de gewone of eetbare oester
(ostrea edulis), die als eene gezochte lekkernij bekend
staat; Hollandsche oester, volksbenaaning voor eene
soort van mosselen, die bijzonder lekker smaakt; (spr.) hij gaapt als eene oester, die in de warmte
komt; - hij leeft als eene oester, geheel van de wereld
afgezonderd, alleen voor zichzelven. OESTERTJE,
o. (-s).

OESTERACHTIG, bn. (gew.) van oesters houdende : ik ben niet oesterachtig.
OESTERBAARD, m. (-en), vezelige of draadvormige zelfstandigheid der kieuwen van de oester;
...BAK, m. (-ken); ...BAKJE, o. (-s); ...BANK,
v. (-en), ondiepe plaats in zee waar men oesters
vindt; ...BED, o. (-den), plaat, waar men de oesters in grooten getale samengepakt vindt, zonder
dat ze er geplant zijn; ...BEURS, v. verzamelplaats
der handelaars in oesters; ...BUIK, m. en v. (-en),
liefhebber, liefhebster van oesters; ...ETER, m.
(-s), ...EETSTER, v. (-s); ...HANDEL, m.; ...HUIS,
o. (...huizen); huis, waar oesters verkocht worden,
waar men oesters kan eten; ...KOOPER, m. (-s),
...KOOPSTER, v. (-s); ...KOR, v. ( -ren), kor,
driehoekig ijzeren raam met een daaraan vastgemaakt ijzeren net, waarmee oesters gevischt worden;
...KORF, m. (...korven), oestermand; ...KWEE KER, m. (-s), die eene oesterkweekerij heeft;
...KWEEKERIJ, v. (-en), plaats waar oesters
gekweekt worden, inz. eene oesterbank; ...MAN,
m. (-nen), oesterverkooper; ...MAND, v. (-en),
mand, waarin oesters vervoerd worden; ...MEID,
v. (-en), ...MEISJE, o. (-s), meisje dat oesters
verkoopt; ...MES, o. ( -sen), ...MESJE, o. (-s),
mesje, waarmede oesters geopend en afgebaard
worden; ...NET, o. (-ten), oesterkor; ...PAN, v.
(-neu), met kalk bestreken dakpannen in een oesterput, waarop het oesterzaad zich vestigen kan;
...PARTIJ, v. (-en); ...PASTIJ, v. (-en), ...PLAAT,
V. (...platen), zandplaat waar oesters gevangen
worden; ...PUT, m. (-ten), put waar oesters gekweekt worden; put met minder zouthoudend
water waarin oesters gespeend worden.
OESTERSCHELP, v. (-en), schelp, Ni aarin ' eene
oester bevat is of was; ...SCHOTEL, m. (-s),
platte schotel, waarin men oesters opdischt;
...SCHRABBER, m. (-s), oesterkor; ...SCHUIT,
v. (-en), schuit tot het vervoer van oesters;
...STEEN, m. (-en), zekere delfstof; ...STOF, v.
(scheik.) eene den oesters eigen zelfstandigheid;
...TEELT, v. het uitplanten van broed op daarvoor
gereed gemaakte pannen in de putten; het oesterkweeken; ...TON, v. (-neu), ton waarin de oesters
verzonden worden; ...VANGER, m. (-s), oestervisscher; (ook) zekere vogel, scholekster; ...VERGIFTIGING, v. zie MOSSELVERGIFTIGING;
...VERKOOPER, m. (-s), ...VERKOOPSTER, v.
(-s); ...VISSCHER, m. (-s), een visscher, die oesters
vangt; (nat. hist.), (gew.) scholekster, zekere vogel;
...VROUW, v. (-en), ...WIJF, o. (...wijven), oester verkoopster; ...ZAAD, o. jonge oesters die men op
de oesterbanken en in de oesterputten plant.
OESTTIJD, m. (gew. en Z. A.) oogsttijd.
OEVER, m. (-s), (van stroomen, rivieren, vaarten, weteringen, beken enz.) de zoom van het land
aan eene der beide zijden van het water, de boord,
volgens art. 378 B. W. die boorden welke bij hoogen
waterstand (zonder overstrooming) door het water
bedekt worden; hooge en lage oevers eener rivier; de rivier treedt buiten haar oevers, overstroomt; (fig.)
het gaat te ver, buiten de perken; - binnen de
oevers terugtreden, tot binnen de gewone bedding
terugvloeien, ook van hetgeen, in zedelijken zin,
paal en perken te buiten gaat; - (fig.) kant, rand:
aan den oever van het verderf; de oever des doods,
het einde van het 'leven; aan den oever van het
graf, aan den rand. OEVERTJE, o. (-s).
OEVERAAS, o. haft, zeker insect; zie aldaar.
OEVERAFSCHUIVING, v. (-en), het naar beneden schuiven van een deel van het oeverland,
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wanneer door uitschuring de oever te steil is geworden : oeverajsehuivingen in Zeeland.
OEVERBEWONER, m. (-s), ...BEWOONSTER,
V. (- s), ingezetene van plaatsen dicht aan eene
rivier gelegen; ...BIES, v. (plantk.) gew. naam
voor de zeebies of waterbies (scirpcs maritimus);
...BRUG, -i . ( -gen). brug waarvan alle liggers op
beide oevers rusten; ... DUIN, o. (-en), soort van
zandstuiving of duinvorming langs de Overijselsche
Vecht; ...GRAS, o. gras langs den oever; ...HAAM,
m. (...hamen), ...HAAMPJE, o. (-s), een haam of
vischnet waar mede men langs de oevers vischt;
...KANT, m. kant langs het water.
OEVERKRUID, o. waterplantje, tot de Waterweegbreeën behoorende, dat groeit in waterplassen
van heiden en duinen, en alleen dan bloeit, wanneer
het bij het terugwijken van 't water op het droge,
op den oever komt te staan (littorella juncea), ook
oevergras en strandbloem geheeten.
OEVERLICHT, o. (-en), licht of vuur, aan den
oever van eene rivier, een stroom of binnenwater
ontstoken, om den schipper gedurende den nacht
als zeilmerk, als baken, te dienen.
OEVERLOOPER, m. (-s), snipachtige vogel
(actitis hypoleucos), 15 + 6 cM. groot, met schuwe
bewegingen en haastigen loop; hij maakt zijn nest
op den grond; — eene soort van loopkever met
metaalachtig groen lichaam (elaphrus riparius),
die slijkerige waterkanten en den bodem van uitdrogende waterplassen afzoekt.
OEVERLOOS, bn. (dicht.) eene oeverlooze zee.
OEVERMiJT, v. (-en), (nat. hist.) zekere soort
van mijt, op het strand lesende.
OEVERPIEPER, m. (-s), kleine zangvogel, tot
de orde der roestvogels behoorende, die, meest
bij het opvliegen, het niet onaangenaam geluid
„piep-piep" doet hooren (anthus rupestris); bij ons
langs het strand, vooral aan de zeehoofden voorkomende.
OEVERPLANT, v. (-en), plant, die in den bodem
onder water wortelt, maar met het bovendeel
boven water uitsteekt; ...RIET, o. langs de oevers
groeiend riet, gewoon riet of halriet (phragmites
communis); ...VAL, m. ( -len), (dijkw.) verzakking
of afschuitiing van grond aan een dijk of oever;
gewoonlijk enkel val genoemd; ...VERDEDIGING,
v. het verdedigen van de oevers tegen uitschuring
en ondermijning, kan direct of indirect zijn; ...VERLICHTING, v. (-en), oeverlicht; —, v. de gezamenlijke oeverlichten; ...VUUR, o. (...vuren),
oeverlicht.
OEVERWANTSEN, v. mv. (nat. hist.) eene
familie van insecten, die uitsluitend aan waterkanten en in zeer vochtige landerijen of op stilstaande of weinig stroomende wateren leven.
OEVERZEGGE, v. aan wateikanten groeiende
soort van zegge (carex riparia); ...ZURING, v.
andere naam voor de waterzuring.
OEVERZWALUW, v. (-en), eene soort van zwaluw (clivicola riparia), ook nel aardzwaluw, tuin-,
zand- en waterzwaluw geheeten, 8 + 5 cM. groot;
zij leeft gaarne in zanderijen in de duinen, steile
slootkanten en berghellingen, waarin zij gangen
van -1 tot 2 M. diepte horizontaal of eenigszins
stijgend in den wand maken.
OEWA-OEWA, v. (-'s), (Ind.) soort van langarmaap op Java (hylobates leuciscvs).
OEZEMOEZE, v. (plantk. gew.) muur.
1. OF, vw. ter verbinding van twee zinnen of
zinsdeelen, die elkaar uitsluiten en waarvan er
slechts een aan de werkelijkheid kan beantwoorden:
het is dag of het is nacht; hij u*ii overwinnen of sterven;
-- deze of gene, eenig persoon, wie ook; — de een
of ander, eenig mensch, iemand; — het een of ander,
eenig ding, iets; — een of ander, (bn.) eenig; —
heinde of verre, ergens, waar ook; — nu of dan,
vroeg of laat, eens, wanneer ook; — min of meer,
eenigermate; — zwijg ! ... of (zwijgt gij niet) ik
laat u geeselen; — let op hetgeen ik , u zeg, of meent
gij (gij meent immers niet) alles alleen te weten; —
een pond of drie, ongeveer drie pond; een man of
acht; een dag of wat, eenige weinige dagen; —

ter verbinding van een verklarend zinsdeel aan

een ander : de Zebra of Kaapsche ezel; de abeel of
witte populier; —
in zinnen wier inhoud door eene ontkenning in
den voorzin beheerscht wordt : er is geen mensch
of hij moet sterven; ik kom nergens, bf ik hoor er
over spreken; die tak is niet zoo hoog, of ik kan er
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bij; het scheelde weinig, of hij was gekozen; pas waren
wij de deur uit, of het begon te regenen; ik weet niet
beter, of hij is springlevend.

2. OF, vw. in voorwaardelijke bijzinnen, indien,
voor het geval dat : of ge potlood en papier ter hand
hadt, ik schetste u hoe Jan uit vrijen ging; ik neem
wat brood mee op de jacht, of ik honger kreeg; ik ben
hare moeder, (ik zeg je dit) of je 't niet wist; — in
toegevende bijzinnen, al, hoewel, hoezeer : of gij
roept en schreeuwt, ik doe toch -niet open; gij moet
het doen, of gij wilt of niet; of ik al riep, er kwam
niemand; — in vergelijkende zinnen bij schijnbare
overeenkomst, alsof : hfij stond te kijken, of hij geen
tien kon tellen; hij deed, of hij mij niet hoorde; 't is,
of je doof bent; ---

grammatisch-verbindend vw., in bijzinnen wier
inhoud als twijfelachtig gedacht wordt : ik twijfel,
of hij komen zal; ik weet niet, of ik het u reeds gezegd
heb; het is onzeker, of hij het doen zal; hij verzocht
mid, of ik het wilde toestaan; ik zal eens gaan hooren,
of het waar is; de vraag, of hij komen zal, valt moeilijk
te beslissen; weet gij ook, of hij komen zal ?; — in
elliptische zinnen : ik zal eens wachten, (en zien)
of hij het doet; of ge mij begrijpt, eig. ik weet niet,

of enz.; — in gemeenzame spreektaal achter andere
vraagwoorden : ik weet niet, wie of het gedaan
heeft; wanneer of gij komt, gij zijt altijd welkom; —
bij verzwegen hoofdzin : of hij nog leeft ?; of hij
nog zal komen ? (ik zou wel eens willen weten, of
enz.); schijnbaar als sterke bevestiging : of ik blij
ben ! ( hoe kunt ge nog vragen, of enz.); hebt 'gij er
lust in ? of ik!

OFFENSIE, ti . (-s, ...siën), beleediging; aanval.
OFFENSIEF, bn. bw. (...ver, -st), beleedigend ; —
aanvallend; een offensief en defensief (aanvallend
en verdedigend) verbond; offensief optreden.
1. OFFER, o. (-s, -en), elke gave, die men aan
de Godheid toewijdt, en welke haar wordt opgedragen : een bloedig, een onbloedig offer; (dicht.)
elk huldeblijk, dat als een offer wordt voorgesteld; — (R.-K.) de offerande der Mis; het offergeld,
de offergift; ten offer gaan, geld op de offerschaal
in de kerk leggen; — (fig. gew.) daar moet hij
ten offer komen, dat is de persoon, tot wien hij zich
wenden moet, die hem alleen helpen kan; —
iem., die zich geheel aan een persoon of zaak
toewijdt of overgeeft, en er de slaaf van wordt:
hij werd het offer van zijn plicht; hij is het offer
zijner eerzucht; — elke gave (gebeden, hulde, aan
liefde, trouw enz.; geld en goed,-bidngez.;
leven, eer enz.), die als blijk van vereering, hulde
of dankbaarheid, of als middel ter verzoening, hetzij aan de Godheid, hetzij aan een mensch wordt
gebracht; (spr.) een offer brengen, iets, dat ons
dierbaar of voor den persoon die het ontvangt
van waarde is, met zelfverloochening afstaan; —
iets ten offer brengen, iets afstaan, opofferen, ter
wille van een persoon, eene zaak of een beginsel;
veelal met het denkbeeld, dat de afstand met zelf
gepaard gaat; — (scherts.) aan-verlochnig
Bacchus offers brengen, een stevig glas drinken,
diep in het glaasje kijken; -- aan de Dwaasheid,
een offer brengen, zich aan dwaasheid overgeven,
dwaas handelen. OFFERTJE, o. (-s).
2. OFFER, o. (-s), (Z. A.) aanbod, offerte.
OFFERAAR, m. (...raren, -s), de gever van een
offer; de priester die het offer op de bij eiken godsdienst gebruikelijke wijze volbrengt; — (R. K.)
de Zaligmaker; de priester in de Mis. OFFERAARSTER, v. (-s).
OFFERALTAAR, o. (...taren), verhevenheid,.
waarop aan God (of de goden) geofferd werd;
...AMBT, o. (-en), waardigheid van offerpriester.
OFFERANDE, v. (-n), elke gave, welke men als
een zichtbaar teeken van .dankbaarheid, vereering,
onderwerping enz., aan de Godheid opdraagt en
toebrengt; — de opbrengst der offeranden, de offergelden; — (in dicht. beeldspraak) een bewijs van
hulde, dankbaarheid, liefde, dat wordt voorgesteld
als eene offerande, die op een altaar wordt ontstoken of nedergelegd; — (R.-K.) het eerste der
drie voorname deelen der Mis; -- (bij uitbr. en
fig.) alles wat met een offer, eene plechtige gave, als
blijk van vereering, hulde of dankbaarheid, of als
middel ter verzoening kan worden vergeleken; de
geheele offerplechtigheid.
OFFERBEELD, o. (-en), geloftegeschenk, dat,
men in de kerk ophangt; ...BEEST, o. (-en), dier,
dat als offer geslacht werd; ...BLAKER, m. (-s),
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(R. -K.) ijzeren bord of ring met vele opstaande
pinnen, waarop kaarsen kunnen gestoken worden;
...BLOED, o. bloed eens slachtoffers; ...BLOK,
o. (-ken), (R. -K.) kistje voor aalmoezen, in de
kerken aan pilaren opgehangen; ...BUS, v. ( -sen),
offerblok; ...DIENST, m. (-en), plechtigheid van
het offeren; :..DIER, o. (-en), offerbeest.
OFFEREN, (offerde, heeft geofferd), met de gebruikelijke plechtigheden aan de Godheid een
offer brengen : God offeren wij onze gebeden; de
priester offert dcgelijks, doet dagelijks de Mis; —
in 't algemeen : een offer brengen.: mijne moeder
offer ik mijne liefde; hij offerde alles aan zijne eer; —
afstaan : zij offerden iets van hun goud en zilver
voor de arme gekwetsten; — hij offert aan zijn hoog
aan zijne eerzucht; hij offert onbedachtelijk-moed,
aan den wellust, geeft er zich aan over; aan de
vriendschap offeren, zich daaraan wijden; — aan
Apollo, aan Phoebus, aan de Muzen offeren, zich
daaraan wijden, zich met de dichtkunst bezighouden; — aan de Gratiën, aan de Bevalligheden offeren,
aan de eischen der bevalligheid voldoen, in handelingen en manieren toonen, dat men daar hoogen
prijs op stelt; — aan Themis offeren, zich met de
studie of de praktijk der rechtsgeleerdheid bezig
— aan Bacchus offeren, een liefhebber-houden;
van een stevig glas zijn; — aan Venus offeren,
zich aan ontucht overgeven; — aan de Dwaasheid
offeren, dwaselijk handelen; — eene liefdegift schenken, bij wijze van offergave; — (gemeenz.) betalen,
afschuiven; inz. cene aalmoes geven : hebt gij al
bij den ontvanger geofferd ?; heb je al geofferd aan
dien blinden speelman ? OFFERING, v. (-en),
het offeren; of cook wel het geofferde, het offer.
OFFERFEEST, o. (-en), feestelijke plechtigheid
bij eene offerande; ...GAVE, v. ( -n), gave die men
offert; ...GEBED, o. (-en), (R. -K.) gebed bij de
mis; ...GELD, o. geld dat men als liefdegift afzondert; ...GEWAAD, o. (...waden), offerkleed;
...GIFT, v. (-en), offergave; ...KAARS, v. (-en),
kaars die men ter eere van het H. Sacrament of
van een heilige op den offerblaker ontsteekt;
...KELK, m. (-en), gewijde beker; ...KIST, v.
(-en), kist waarin de aalmoezen worden ontvangen
of bewaard; ...KLEED, o. (-eren), kleed des offerpriesters; ...KNAAP, m. (...knapen), knaap die
behulpzaam is bij het offeren; ...KOEK, m. (-en),
koek als offer gebracht; ...LAM, o. (-meren), lam
dat als offer geslacht wordt; (dicht. fig.) Jezus
Christus; ...MAAL, o. (...malen), maaltijd na een
offerfeest; ...MES, o. ( -sen), gewijd mes waarmee
de offerdieren werden geslacht; ...PENNING, m.
(-en), offergeld; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar
geofferd werd; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden);
...PRIESTER, m. (-s, -en), priester die het offer
verricht; ...SCHAAL, v. (...schalen), zekere schaal
waarin de offerpriester het bloed van het offerdier
opving; (R. -K.) schaal die de koorknaap of diaken
vasthoudt en waarop men zijn offergave legt;
...STEEN, m. (-en), steen waarop geofferd werd;
...STIER., m. (en), stier diegeofferdwerd; ...STOKJE
o. (-s), wierookstok e door de Chineezen op het huis -altaar of de offertafel gebrand; ...TAFEL, v. (-s).
OFFERTE, v. (-s), (kooph.) aanbieding van koop
prijs; (gemeenz.) aanbod,-wartovsgeldn
.aanbieding, voorstel.
OFFERTORIUM, o. (-s), (R. -K.) eerste der drie
hoofdgedeelten der Mis, waarin brood en wijn aan
, God wordt geofferd.
OFFERVAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), bereid om
-een offer te brengen. OFFERVAARDIGHEID, v. :
een beroep doen op iemands off ervaardigheid.
OFFERVAT, o. (-en), gewijd vat bij het offeren
gebruikt; ...VEE, o. offerbeest; ...VET, o.; ...VINDER, m. (-s), iem. die uit de ingewanden der geofferde dieren den wil der godheid vindt of raadt;
...VLEESCH, o. gewijd vleesch; ...VUUR, o. vuur
dat voor het offer werd ontstoken; ...WET, v.
(-ten), regeling der offeranden; ...WIJN, m. wijn
die geofferd werd.
OFFICIAAL, m. (-s), vicaris van een bisschop
in wereldlijke aangelegenheden.
OFFICIANT, m. (-en), dienstdoend persoon, ambtenaar, beambte; — (R. -K.) priester die de Mis
opdraagt.
OFFICIE, o. (-s, ...ciën), ambt, betrekking,
dienst, ambtsvervulling; — (R.-K. gesch.) het
heilig officie, de inquisitie indertijd in Spanje.
OFFICIEEL, bn. bw. van ambtswege : officieel

iets meedeelen, bekendmaken; (fig.) geloofwaardig,
echt: een officieel bericht; officieel blad, het orgaan

der regeering, staatscourant.
OFFICIEEREN, (officieerde, heeft geofficieerd),
de godsdienstoefening besturen, de mis doen.
OFFICIER, m. (-en, -s), (rechtsw.) Officier van
Justitie, de eerste rechterlijke ambtenaar bij eene
arrondissements-rechtbank die belast is met de
uitoefening van het Openbaar Ministerie, d. i. aan
wien is opgedragen de handhaving der wetten, de
vervolging van alle misdrijven, en het doen uit
alle strafvonnissen; — Substituut --voerna
officier van Justitie, de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij eene arrondissements-rechtbank,
die in geval van afwezigheid, belet of ontstentenis
van den Officier, den dienst waarneemt; — hulp officier, ieder ambtenaar, die ingevolge de betrekking, die hij bekleedt, tevens belast is met de
taak om de misdrijven op te sporen en ter kennis
van den Officier van Justitie te brengen, t. w.
kantonrechters, burgemeesters, directeuren van
politie en waterschouten, commissarissen van politie enz.; — (in de hofhouding van een vorst)
beambte tot het huis van een vorstelijk persoon
behoorende, als kamerheeren, stalmeesters, jager
ceremoniemeesters enz.; —
-mestr,
(krijgsw.) ieder die, hetzij op de vloot of in het
leger, den rang heeft van luitenant of hooger:
officier der marine; officier der artillerie ejiz.; —
(op koopvaardijschepen) algemeene benaming voor
de stuurlieden, den bootsman en den timmerman;
(marine) officier-machinist, machinist met den rang
van officier; -- (zee- en landm.) officier van administratie, officier die belast is met de kleeding, voeding en het betalen der soldij; — officier van gezondheid. arts, tot den geneeskundigen dienst bij
het leger behoorende; — (bij sommige ridderorden)
benaming van den rang boven dien van ridder,
en onder dien van kommandeur. OFFICIERTJE,
o. (-s).
OFFICIERENSOCIËTEIT, v. (-en), sociëteit van
officieren.
OFFICIERSCHAP, o. de waardigheid van officier.
OFFICIERSDEGEN, m. (-s); ...HOED, m. (-en),
(Ind.) hoed van een officier; ...BLEEDING, v.
uniform van een officier; ...KOK, m. (-s), kok der
officieren aan boord der oorlogsschepen; ...LIJST,
v. (-en); ...PLAATS, v. (-en); ...PENSIOEN, o.
(-en), pensioen dat een officier geniet; ...RANG,
m. (-en); ...SOCIË+ TEIT, v. (-en), officierensociëteit; ...MONTEERING, v.; ...SLOEP, v. (-en),
sloep uitsluitend voor de officieren van een oorlogsschip bestemd; ...TAFEL, v. (-s), gemeenschappelijke maaltijd van ongehuwde officieren; ...TENUE,
v. (-s), officierskleeding; ...TRAKTEMENT, o.
(-en); ...UNIFORM, v.; ...VROUW, v. (-en);
...WEDUWE, v. ( -n); ...WONING, v. (-en), (Ind.)
dienstwoning voor een officier.
OFFICIEUS, bn. bw gedienstig, bereidwillig; wel
ambtelijk, niet officieel, zijdelingsch:-levnd;—haf
officieuze berichten; — een officieus (half officieel)
blad; dit is mij officieus (niet rechtstreeks, niet in
behoorlijken vorm) medegedeeld, gevraagd enz.
OFFICINA, v. (-'s), werkplaats, fabriek (inz.
apotheek, boekdrukkerij).
OFFICINAAL, ...NEEL, bn. in de apotheek
voorhanden; geneeskrachtig.
OFFICINALIA, v. mv. apothekerswaren.
OFFICIO, ex officio, bw. uitdr. van ambtswege,
ambtshalve, krachtens zijn ambt.
OFFREEREN, (offreerde, heeft geoffreerd), aanbieden : iem. een borrel offreeren; iets te koop offreeren;
een voorslag doen; opdragen; offeren.
OFFSIDE (Eng.), bw. (sport) buiten spel (bij
het voetballen).
OFSCHOON, vw. ter inleiding van een zin die
eene gedachte behelst, wier mogelijkheid of werkelijkheid wordt erkend, doch die geen inbreuk maakt
op de met haar strijdige hoofdgedachte : zij heeft
hem hare hand geweigerd, ofschoon zij hem innig
lief had; ofschoon ik mijn best doe, merk ik niet dat
ik verder kom; --- ook in elliptische zinnen : ofschoon
nog jong, is hij rijp van verstand; gij hebt het toch
niet gedaan, hoop ik; ofschoon, er is niet veel aan
verbeurd, ofschoon ik bekennen moet dat er in dat
geval niet veel aan verbeurd is.
OFTE, vw. (veroud.) of; alleen nog in enkele
geijkte uitdrukkingen : ofte niet; ofte wel; nooit
ofte

nimmer.
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OGIEF, o. (ogieven), (bóüwk.) (in den Gothischen stijl) de kruisboog van een gewelf waarvan
de uitspringende armen, de welfribben of graten.
elkander diagonaalsgewijze in den top kruisen;
(bij uitbr.) punt- of spitsboog in denzelfden bouw
voorkomend. Zie verder OJIEF.
-stijl
OGIEFBOOG, m. (...bogen), boog van een ogief.
OGIVAAL, bn. (bouwk.) ogivale stijl, spitsbogen stijl.
OHM, o. (-s), eenheid van electrischen weerstand.
OHO, tw. oorspronkelijk o ho: uitroep van vroolijkheid, ter uiting van dartele onbezorgdheid, of
luchthartige, vaak wat plaagzieke spotternij; -,
o. (-'s), uiting van spotternij.
01, tw. uitroep van pijn.
OÏOIUM, o. Bene schimmelplant, die bv. ook
de druivenziekte veroorzaakt.
OIR, o. iemands afstammelingen, zijn nakroost
in de rechte lijn; als erfgenamen in zijne rechten
tredende; vooral als rechtsterm : bij ontstentenis
van het mannelijk oir, uit den oudsten zoon gesproten,
gaat de kroon over op diens broeders of hun manne lijk oir; (in den hoogeren stijl) ook één afstammeling.

OJIEF, o. (ojieven), (timm.) lijst waarvan de
kromming in dwarsdoorsnede half hol half bol
is; klokojief of recht ojief, dat van onderen bol vanboven hol is; hielojief of verkeerd ojief, in het omgekeerde geval; - (geschutgieterij ) een sieraadsband aan het geschut, waarvan de Bene helft bol,
de andere hol is; - v. (ojieven), ojiefschaaf. OJIEFJE, o. (-s).
OJIEFSCHAAF, v. (. . .schaven), schaaf, waarvan
de beitel den vorm van een ojief heeft, en waarvan
men zich bedient tot het schaven van ojieven.
OJIEFSGEWIJZE, ...GEWIJS, bw. als een ojief.
OJIEFVORM, m. (-en); ...VORMIG, bn.
OKAPI, m. (-'s), zie OCAPIE.
OKER, v. (-s), in de bet van verschillende soorten van oker : aardsoort, bestaande uit kleiaarde
en min of meer donker gekleurd ijzeroxyde, als
verfstof en tot polijsten dienende; - zekere gele,
roode of bruine verf uit oker bereid.
OKERACHTIG, bn. ( -er, -st), op oker gelijkend.
OKERGEEL, bn. de kleur van gele oker hebbende; ...KLEUR, v.; ...KLEURIG, bn.
OKERNOOT, Zie OKKERNOOT.
OKKERNOOT, v. als benaming der vrucht, en
m. als benaming van den boom (...noten), de
bekende vrucht van den gewonen okkernoteboom,
ook walnoot, ciroote noot, en in de gewone spreektaal
meestal eenvoudig noot genoemd; okkernoteboom.
OKKERNOOTJE, o. (-s).
OKKERNOTEBOOM, m. (-en), benaming van
Bene veelsoortige plantenafdeeling, uit West -Azië
afkomstig; bij ons meest bekend in ééne soort, den
gewonen okkernoteboom, gewoonlijk enkel noteboom genoemd (juglans regia).
OKKERNOTELAAR, m. (-s), (Zuidn.) okkernoteboom.
OKSAAL, o. (...salen), in de Kath. kerken de
gaanderij voor de zangers en het orgel, zoo goed
als altijd aan het achtereinde der kerk boven het
kerkportaal, gewoonlijk zangerskoor genoemd. OKSAALTJE, o. (-s).
OKSEL, m. (-s, -en), de holte onder den arm; (spr.) het schuilt hem onder den oksel, hij is een
luiaard, die niet flink de armen weet uit te steken; (naaist.) okselstuk in een hemd : mouw met oksel; (plantk.) de hoek door twee verschillende deelen
eener plant gevormd : de oksel van een blad is de
hoek, dien het blgd met den stengel of tak maakt.

OKSELTJE, o. (-s).
OKSELBLAD, o. (-eren); ...BLOEM, v. (-en),
eene bloem, welke in de oksels der bladeren staat;
...HAAR, o. (...haren), haar in den oksel; ...HOLTE, v. (-n), oksel; ... REUK, m. onaangename reuk
van het zweet in de oksels; ...SCHROOI, v. (-en),
(gew.) okselstuk; ...SPIER, v. (-en); ...STAND,
m. (plantk. ); ...STANDIG, bu. (plantk.) staande
in den hoek, dien een blad met den stengel of tak,
waaraan het zich bevindt, maakt; ...STANK, m.
okselreuk; ...STUK, o. (-ken), (naaist.) de vierkante lap, dubbel gevouwen in den vorm van een
driehoek, die in een hemd onder de oksels zit en
dient om de mouw van onderen met het lijf te
verbinden.
OKSHOOFD, o. (-en), oude vochtmaat, inz. voor
wijn, bier en brandewijn; het vierde deel van een
vat : een okshoofd wijn, 6 ankers of 232 L.; een
Van Dale.
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okshoofd brandewijn, 225 L.; -, (- en), houten vat
of ton, houdende ongeveer een okshoofd of 6
ankers. OKSHOOFDJE, o. (-s).
OLDERMAN, m. (-s, -nen, ...lieden), (hist. term)
oude benaming van verschillende overheidspersonen in de Friesche en Saksische landstreken, hetzij
rechters, vertegenwoordigers der gemeente in
stadsregeeringen, of hoofden van gilden en ambachten.
OLDERMANSBOEK, o. (-en), benaming eener
verzameling van wetten en andere stukken, betref
Stapelrecht der stad-fendhtGil,War
Groningen van 1434 tot 1710.
OLEAAT, m. (oleaten), teekening op doorzichtig
papier om de opstellingen der troepen en de afzonderlijke gevechtsmomenten te kunnen vergelijken door de bladen op elkander te leggen.
OLEANDER, m. (-s), (plantk.) altijdgroene
heester, die in het Zuiden van Europa en in Noor
Afrika in het wild groeit, en bij ons om de-delijk
schoone roode en ook witte bloemen als sierplant
gekweekt wordt, hoofdzakelijk in ééne soort bekend, de gemeene oleander geheeten (nerium oleander)..
OLEANDERTJE, o. (-s).
OLEANDERACHTIG, bn. op den oleander gelijkende.
OLEANDERBLAD, o. (- eren); ...BLOEM, v.
(-en): ...GROEN, o.; ...HEESTER, m. (-s);
...KNOP, m. (-pen).
OLEANDERPIJLSTAART, m. (-en), Bene soort
van avondvlinder of sfinx, tot de orde der nachtvlinders behoorende, vooral in Zuidelijk Europa
voorkomende, en aldus genoemd, omdat zijne rups
zich met de bladeren van den oleander voedt
(sphinx nerii).

OLEASTER, m. (-s), (plantk.) wilde olijfboom :
smalbladige olijfwilg.
OLEINE, v. (scheik.) olievet. Zie aldaar.
OLEOMETER, m. (-s), soort van areometer
voor oli .
OLEOGRAPHIE, v. wijze van kleurendrukken
niet olieverf in plaats van met gewonen drukinkt;
-, (-ën), reproductie in olieverf van Bene schilderij.
OLIE, V. (oliën), algemeene naam voor alle
vloeistoffen die zich niet met water vermengen,
maar in alcohol of ether oplosbaar zijn en grootendeels uit kool- en waterstof bestaan : de vette oliën

ontstaan meestal door uitpersing van oliezaad; vluchtige oliën zijn bv. citroen -, kaneel -, en pepermuntolie;
drogende en niet-drogende olie; olie wordt gebezigd
als voedsel, als lichtende brandstof in de lamp,
ter bereiding van zeep enz., of wel -- wat de drogende betreft - tot vernissen en glanzen aangewend; - (spr.) olie in het vuur, nieuwe brandstof

in het vuur der hartstochten, nieuwe opwakkering
van driften; - olie in de branding, of olie in de
golven der zee, een middel om den storm der hartstochten te doen bedaren; - die olie meet, krijgt
smerige handen, of wordt er vet van, slecht gezel
besmettend; - een goede naam is beter-schapi
dan olie, gaat boven alles; er is geen olie meer in
de lamp, de levensgeesten zijn verteerd, ook gezegd van Bene platte beurs, Bene ledige flesch enz.; --*
er moet olie wezen, er is geld noodig; OLIETJE,
o. (-s).
OLIEACHTIG, bn. ( -er, -st), vettig, als olie.
OLIEACHTIGHEID, v.
OLIEBAD, o. (-en), metalen houder waarin olie
verwarmd wordt en dat dient om sommige apparaten gelijkmatig te verwarmen.
OLIEBAK, m . (-ken), bewaarplaats van olie;
...BERG, rn. (-en), (gew.) terp, hoogte, vluchtheuvel, hoog duin; ...BEURS, v. (...beurzen),
handelsbeurs voor olie; ...BLOK, o. (-ken), blok,
waarop het zaad gestampt wordt, dat tot de olie
-beridng
dient.
OLIEBOL, m. ( -len), bolvormige koek, in olie
gebakken; gemeenlijk oliekoek en ook smeerbol
genoemd; - (fig.) dronkenmansgezicht, ten gevolge
van menigvuldige offers aan Bacchus of Brande
als olie glimmende, en schertsend in de-moris
gemeenzame spreektaal met een glimmenden
oliebol vergeleken, ook oliekop en doorrooker genoemd; ...BOLLENKRAAM, v. (...kramen), kraam
waar oliebollen gebakken en verkocht worden.
OLIEBROEDER, m. (-s), lid der orde van den
H. Franciscus à Paulo, aldus genoemd naar de
voornaamste spijs, die door hen wordt gebruikt,
en die bestaat uit brood, water en olie.
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OLIEBROEK, V. (- en), broek voor visschers en
schippers, die geolied is.
OLIEBUS, v. ( -sen), (R.K.) bus tot bewaring
van de heilige olie.
OLIECAOUTCHOUC, o. op caoutchouc gelijkende
stof, verkregen door gekookte lijnolie met salpeter
-zur
te behandelen; warm is het elastisch.
OLIEDIK, o. het dik . van lijn- en raapolie dat
in den druipzak achterblijft; ...DOEK, m. (-en),
wollen doek, waarmede men de meubels wrijft om
er de olie uit te wrijven, waarmede men ze heeft
ingesmeerd; inz. gekeperde wollen stof die in de
oliemolens bij het uitpersen van oliezaad gebruikt
wordt.
OLIEDOM, bn. bw. uiterst dom, aartsdom;
uiterst onverstandig : dat is oliedom van u, dat gij
die kans hebt laten voorbijgaan; dat is oliedom ge-

handeld.

OLIEDOP, m. (-pen), het deksel van den oliekop; ... DROESEM, m. bezinksel van olie; ... DROPPEL, m. (-s).
OLIEDRUK, m . olieverfdruk, lithographie.
OLIE -EN-AZIJNSTELLETJE, o. (-s), tafelgerief
met fleschjes voor olie en azijn, benevens peper busje, en zoutvaatje.
OLIEFABRIEK, v. (-en), fabriek waar olie wordt
bereid : Nederlandsche oliefabriek te Delft;
...FLESCH, v. (. . .flesschen); ...GANG, v. (-en),
oliehoudende holten in planten; ...GAS, o. gas
dat uit olie is gestookt; ...GAT, o. (-en), de opening
van den oliekop, waardoor de olie langzaam afvloeit; ...GEHALTE, o.
OLIEGEVEND, bn. dit is oliegevend, door persing
komt er olie uit.
OLIEGEVER, m. (-s), (horl.) olienaald; ...HANDEL, m.; ...HEF, v. oliedroesem; ...HOORN, m.
(-en), hoorn, waarin de heilige zalvingsolie bewaard
werd.
OLIEHOUDEND, bn. olie bevattend : oliehoudende
planten, zaden.
OLIEJAGER, m. (-s), makelaartje in olie; ...JAS,
V. ( - sen), geoliede regenjas; ...KAN, v. (-nen),
blikken kan voor olie, inz. voor petroleum; ...KELDER, m. (-s), kelder, waar olie verkocht wordt;
...KEVER, m. (-s).
OLIEKOEK, m. (-en), ronde koek, bestaande
uit meel, krenten, eieren, aan stukjes gesneden
appelen enz., in raapolie gebakken; (fig. gemeenz.)
niet een oliekoek, geen oliekoek, niet het allerminste,
geen zier; - raap- of lijnkoek, die tot melting
aan de beesten als voeder wordt gegeven; (overdr.) (nat. hist.) eene soort van trompethoorns,
die in de Middellandsche Zee gevonden worden,
om de gedaante en de bruine kleur aldus genoemd;
...KOEKENBAKKER, m. (-s), ...KOEKENBAKSTER, v. (-s); ...KOEKENKRAAM, v. (...kramen).
OLIEKOOP, m. (-en), vroegere benaming van
rondzwervende Hongaarsche of Duitsche genees meesters of kwakzalvers, die, veelal in eene blauwe,
met lint omboorde manteljas gehuld, en getooid
met een breedgeranden hoed, vooral door het
verkoopen van allerlei geneeskrachtige wonderoliën
den kost zochten te verdienen; ...KOOPER, m. (-s),
koopman in olie; oliekoop.
OLIEKOP, m. (-pen), (stoomw.) trechtervormig
olievat, bij verschillende deelen van een stoom werktuig aangebracht, dienende tot het smeren
van eenig deel van het werktuig; - meer
lijnolie met eenige kleur -schuimenpjko,
gekookt, die door het rooken allengs eene-stof
donkerbruine kleur krijgt met sierlijke vlammen;
(scherts.) iem. wiens gezicht als een oliekop gebruind is, hetzij door de zon geblakerd, hetzij en vooral - hooggekleurd ten gevolge van veelvuldig gebruik van sterken drank; ...KOPJE, o. (-s).
OLIEKRUIK, v. (-en) ; ...LAKVERNIS, o.
oplossingen van harsen in standolie; zeer duur
doch ze drogen uiterst langzaam; ...LAMP,-zam,
v. (-en), lamp waarin olie wordt gebrand, in tegen
gaslamp; ...LAP, m. (-pen), lap om-stelingm
de olie uit te wrijven.
OLIELIJN, V. (- en), oliehoudende aardlaag : de
nieuwe olielijn is gevonden ongeveer 50 M. lager
dan de in exploitatie zijnde laag; ...MAAL, o.
(...malen), (R. -K.) maal, dat de Dekens gemeenlijk aan de geestelijken geven bij gelegenheid,
dat deze bij hen de nieuwgewijde H. Olie komen
halen; ...MAAT, v. (...maten), (very.); ...MOER,
V. de moer of droesem van olijfolie; ...MOLEN,
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m. (-s), molen, door wind of stoom gedreven,
waarin de olie uit lijn- en raapzaad wordt geperst;
...MOTOR, m. (-s).
OLIËN, (oliede, heeft geolied), met olie bestrij
ken, insmeren : het kopieerpapier moet vooral goed
geolied worden.
OLIENAALD, v. (-en), (horl.) naald, waarmede
olie om te smeren in een uurwerk wordt gebracht;
...NOOT, v. (...noten), apennoot, aardpimpernoot,
de olie bevattende vrucht van arachis hypogaea,
in Ind. katjang tjina geheeten; ...PAK, o. (-ken),
geoliede kleeren (broek, jas en zuidwester) voor
visschers en schippers; ...PAPIER, o. doorschijnend gekleurd papier; ...PERKAMENT, o.
papier of linnen, bedekt met een dun laagje
loodwit, gips, kalk en lijm, waarover olievernis is
gestreken; ...PERS, v. (-en), on' de olie uit het
zaad te persen; ...PIT, v. (-ten); ...PLANT, v.
(-en), oliehoudende plant; ...POMP, v. (-en), pomp
om de olie uit den oliebak te pompen; ...POT,
m. (-ten); ...RESERVOIR, o. (-s); ...RESIDU, o.;
...RIJK, bn. ( -er, -st), veel olie opleverende.
OLIESEL, o. (R.- K.) het sacrament, dat door
den priester aan een zieke, die in,gevaar van sterven
verkeert, wordt toegediend, en waarbij hem, door
de zalving met de gewijde olie en de voorbidding
des priesters, genade en sterkte wordt medegedeeld : het heilige, het laatste oliesel.
OLIESLAGER, m. (-s), fabrikant van olie, inz.
van raap- en lijnolie; iem. die het bedrijf uitoefent
van het slaan of persen van olie door middel van
een oliemolen; ...SLAGERIJ, v. (-en), oliefabriek.
OLIESLIM. Zie OLIEDOM.
OLIESPUIT, v. (-en), (stoomw.) een werktuig,
waarmede de olie, tot het smeren van eenig deel
der machine, door een pijpje naar het oliegat
wordt gedreven; ...STAMPER, m. (-s), (Zuidn.)
olieslager; ...STAMPERIJ. v. (-en).
OLIESTEEN, m. (-en), zachte soort van slijp
olie bevochtigd, vooral gebruikt-sten,dim
wordt, tot het scherpen van fijne gereedschappen,
als scheermessen enz., gewoonlijk ook zoet- en
wetsteen geheeten; ...STEENAMARIL, v. zie
amaril; ...STEL, o. ( -len), ...STELLETJE, o. (-s),
olie-en-azij nst el let j e.
OLIESUIKER, v. (gen.) een druppel vluchtige
olie op 2 Gram poeder van suiker; - (scheik.)
eene stroopachtige, kleurlooze vloeistof, reukeloos
en van een suikerzoeten smaak, die zich uit de
meeste vetsoorten bij verzeeping afscheidt, ook
oliezoet en glycerine genoemd.
OLIETON, v. (-nen), olievat; ...TOR, v. ( -ren),
(nat. bist.) basterdkever; ...VAT, o. (-en), vat
om olie in te bewaren; ...VERF, v. (...verven),
met drogende olie aangemaakte verfstof vooral
in de schilderkunst in gebruik; ...VERFSCHILDERIJ, v. (-en); ...VERKITSEL, o. (-s), kitsoort
met eene drogende olie tot hoofdbestanddeel;
...VERKOOPER, m. (-s), ...VERKOOPSTER,
V. (- s); ...VERNIS, o.
OLIEVET, o. (scheik.) het hoofdbestanddeel van
alle vette oliën uit het plantenrijk, en eene der
bestanddeelen uit het dierenrijk, eene kleur-, reuken smaaklooze vloeistof, onoplosbaar in water,
maar oplosbaar in ether of alcohol, ook oleine
genoemd; ...VLAK, ...VLEK, v. (-ken), vlek door
olie veroorzaakt; ...WEGER, m. (-s), werktuig
om olie te -wegen; ...WIJDING, v. (-en), de wijding
der olie voor zieken en doopelingen en van het
chrisma door den bisschop; ...WINKEL, m. (-s).
OLIEZAAD, o. het zaad van het koolzaad, van
het lijnzaad, van het raapzaad, en andere soorten,
waaruit olie (lijn- en raapolie) wordt geslagen;
wat overblijft zijn de lijn- en raapkoeken, een
uitstekend veevoeder.
OLIEZOET, o. glycerine.
OLIEZUUR, o. (scheik.) zeker zuur, dat zich,
gelijktijdig met andere vetzuren, in verbinding
met kalk afscheidt, als talk met kalk wordt verzeept, uit welke kalkverbinding, wanneer die door
een zuur ontleed wordt, de vetzuren zich afscheiden, waaruit door uitpersing het oliezuur wordt
afgezonderd.
OLIEZWART, o. lampzwart, lamproet.
OLIFANT, in. ( -cis), (nat. hist.) een der grootste
zoogdieren, tot de orde der slurfdieren behoorénde;
zij worden van 3 tot 5 M. hoog en 3 tot 4000 KG.
zwaar; zij hebben twee lange en dikke, een weinig
naar boven gekromde slagtanden, en groote blad-
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vormige ooren; zij worden in het grootste gedeelte
van Afrika, op het vasteland van Oost-Indië en
op het eiland Sumatra aangetroffen; -- (spr.)
van eene mug een olifant maken, eene kleinigheid
in 't belachelijke overdrijven; — zij zijn vrienden
(of maats) als olifanten, ontleend aan de getrouwheid, waarmede de olifanten elkander bijblijven.
Zie verder olifantje.
OLIFANTJE, o. (-s), kleine olifant; (ook) benaming eener soort van avondvlinders of sfinxen,
waarvan de pop een snuit en de rups de kleur
van het olifantsvel heeft; (ook) benaming eener
veelsoortige familie van de orde der torren, t. w.
van de snuitkevers (curculiones).
OLIFANTACHTIG, bn. op een olifant gelijkend.
OLIFANTENJACHT, v. (-en), jacht op olifanten;
...JAGER, m. (-s); ...KRAAL, v. (...kralen), afgeschutte plaats waar zich olifanten bevinden;
...VANGER, m. (-s); ...VANGST, v. olifantenjacht.
OLIFANTPIJLSTAART, m. (-en), (nat. hist.)
benaming eener bijzondere soort van avondvlinders
of sfinxen, van welke familie vele soorten bij ons
onder den naam van Pijlstaarten bekend zijn
(sphinx porcellus).
OLIFANTSBEEN, o. (- deren), been van een olifant; (fig.) dik, log been; — elpenbeen, ivoor;
...HUID, v. (-en), huid van een olifant; (fig.) een
olifantshuid hebben, zeer dikhuidig zijn, aanmerkingen, beleedigingen enz. niet voelen; — elephantiasis; ...KEVER, m. (-s), olifantje : zeker schadelijk
insect; ...LEIDER, m. (-s), kornak.
OLIFANTSLUIS, v. (...luizen), volksbenaming
van eene groote soort van mijten, die gevonden
wordt in Indië, alwaar zij zich als eene luis op
de olifanten ophoudt (acarus elephantinus); (plantk.)
niervormig nootje, op eene sappige peervormige
schijnvrucht (eig. den steel) in verschillende streken van Indië groeiende, om de schijnbare gelijkheid van vorm met de ware olifantsluis aldus
geheeten (anacardium).
OLIFANTSNEK, m. (-ken), dikke nek met
rimpelig en grof vel; ...00G, o. (-en); ...00R, o.
(-en); ...ORDE, v. ridderorde in Denemarken en
in Siám; ...PAPIER, o. groot formaat van papier,
60 x 73 cM. ; dubbel olifants is 70 X 104 cM.;
...POOT, m. (-en); ...RIDDER, m. (-s), ridder van
de olifantsorde; ...RUG, m. ( -gen); ...SCHILDPAD,
v. (-den), zeer groote soort van schildpad (testudo
elephantina), kan 1,5 M. lang- en 1 M. hoog worden;
...SNUIT, m. (-en); ...STAART, m. (-en).
OLIFANTSTAND, m. (-en), de tand van den
olifant die het elpenbeen oplevert; - de niet afgesleten en dientengevolge krom gegroeide snij -

tanden bij sommige knaagdieren; — (nat. bist.)
eene soort van zeehoorns, behoorende tot de Tand hoorns (dentalium elephantinum); ...TOR, v. ( -ren),
olifantskever.
OLIFANTSTROMP, v. (-en), de tromp of snuit
van den olifant; (wapenk.) heraldieke figuur, voor
snuit van een olifant, rechtop staande-stelnd
met de neusgaten naar boven, meest als helmteeken
voorkomende.
OLIFANTSVOET, m. (-en), (plantk.) benaming
eener aan de Kaap de Goede Hoop groeiende
klimplant met een dikken stengelvoet, die in geval
van nood door de Hottentotten gegeten wordt,
waarnaar zij ook Hottentotsbrood wordt genoemd
(testudinaria elephantipes); ...ZIEKTE, v. knobbelachtige, zeer kwaadaardige melaatschhe!d.
OLIGARCH, m. (-en), lid, voorstander eener
oligarchie.
OLIGARCHIE, v. regeering van weinige personen, die behooren tot zekere bevoorrechte klassen
of standen, buiten welke aan niemand eenig direct
of indirect aandeel in 's lands bestuur is vergund.
OLIGARCHISCH, bn. bw. eene oligarchie betreffende; op de wijze - van eene oligarchie.
OLIGOCHRONISCH, bn. kortstondig, vluchtig.
OLIGOCHRONOMETER, m. (-s), toestel om zeer
kleine tijddeelen te meten.
OLIGOKLAS, o. eene soort van veldspaat.
OLIJF, v. (olijven), de vrucht of bes van den
-olijfboom, welke voornamelijk gebruikt wordt als
voedsel, en waaruit men de olie perst; — (fig.)
(bouwk.) een kunstversiersel in de gedaante van
eene olijf, dat bij de bekleeding van verschillende
voorwerpen kan worden gebezigd, en vooral als
.sieraad bij lijstwerken voorkomt; — m. olijfboom; tak van den olijfboom; -- wilde olijf, benaming
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eener plant uit Zuidelijk Europa, als sierplant in
onze tuinen gekweekt, waarvan de bladeren op
die van den olijfboom gelijken; ook duindoorn
genoemd. OLIJFJE, o. (-s).
OLIJFACHTIG, bn. ( -er, -st), op de vrucht van
den olijfboom gelijkende, inz. in smaak of kleur:
de Zuidelijke volkeren zijn olijfachtiger van kleur
dan de Noordelijke; op den olijfboom gelijkende;
olijfachtigen, oleaceae, eene plantenfamilie, waarvan
de olijf eene soort is. OLIJFACHTIGHEID, v.
OLIJFBAK, m. (-ken); ...BERG, m. (-en), berg,
met olijfboomen beplant; vooral bekend als de
naam van een berg in Palestina; ...BLAD, o.
( -eren, ...blaren); ...BOOM, m. (-en), benaming
van den boom, waaraan de olijven groeien; vooral
in het Zuiden van Europa, in de kustlanden van
de Middellandsche Zee (olea europaea).
OLIJFBOSCH, OLIJVENBOSCH, o. (. . .bosschen),
bosch van olijfboomen; ...GAARD, m. (-en).
OLIJFBRUIN, bn. donker bruinachtig -groen; —
o. de olijfbruine kleur; ...GOM, v. eene soort van
gom, die uit zekere wilde olijfboomen vloeit, welke
bij de Roode Zee groeien; ...GROEN, bn. geelachtig
groen, iets donkerder dan reseda; — o. de olijfgroene kleur; ...KLEUR, v. de geelachtig groene
kleur der olijven; ...KLEURIG, bn. de olijfkleur
hebbende : eene olijfkleurige japon; ...KRANS, m.
(-en), krans van olijftakken en -bladeren.
OLIJFOLIE, OLIJVENOLIE, v. fijne slaolie die
uit de olijven wordt geperst en zoowel tot voedsel
als tot lichtende brandstof wordt gebezigd.
OLIJFSCHELP, v. (-en), olijfvormige schelp van
sommige dieren; ...STEEN, m. (-en), de steen of
harde kern, die zich in de olijf bevindt; -- (mineralogie) benaming van kleine langwerpig ronde
steenen, die de gedaante van olijven hebben.
OLIJFTAK, m. (-ken), tak van den olijfboom,
die eertijds veelvuldig bij offerplechtigheden gebezigd, en inz. als zinnebeeld van vrede, verzoening en geluk gebruikt werd; later ook als zoodanig
beschouwd in toepassing op het „afgebroken olijfblad" van de duif in de Arke-Noachs; (wapenk.)
de figuur, een olijftak voorstellende, waarmede
gewoonlijk de duif op geslachtswapens wordt afgebeeld.
OLIJFVORMIG, bn. elliptisch als de olijf; ...WILG,
m. (-en), (plantk.) Boheemsche olijfboom (elaeagjnus).
OLIJVEN, (olijfde, heeft geolijfd), (van hout en
andere stoffen) ze met olijfkleur verven.
OLIJVENBOSCH, o. (. . .bosschen), olijfbosch;
...GAARD, m. (-en), ...GAARDE, v. (-n); ...HOUT,
o. het harde hout van den olijfboom, dat door
schrijnwerkers wordt gebezigd; ...MOES, o.;
.00GST, m. (-en); . .PERS, v. (-en); ...PLANTSOEN, o. (-en); ...TIJD, m. tijd dat de olijven
rijp zijn; ...TUIN, m. (-en).
OLIM, voorheen, voormaals, eertijds ; (spr.) in
de dagen van olim, in vroegere dagen.
OLINE, v. een vloeibaar vet, bij voorkeur een
bestanddeel der uitdrogende oliën.
OLIVIEN, o. mineraal uit kiezelzure magnesia
en kiezelzuur ijzeroxyde bestaande, van eene
olijfgroene, eenigszins naar het gele, roode en
bruine overhellende kleur.
OLIVIENKORREL, v. (-s), korrel olivien; de
olivienkorrels worden wel eens tot steenen van sieraad
geslepen.

OLLA PODRIDA, o. een mengsel van allerlei
spijzen, inz. van kliekjes van verschillende spijzen;
mengelmoes, poespas, allegaartje.
1. OLM, m. (-en), (plantk.) de benaming van den
algemeen bekenden boom, ook iep geheeten, van
welken in onze bosschen vooral twee soorten voor
de gewone iep, zachte iep of olm en de harde-komen:
iep of kurk-iep; — bloeiende olm, olmkruid of moerasspirea. OLMPJE, o. (-s).
2. OLM, v. roode olm, ook molm en vuur genoemd,
eene der gevaarlijkste ziekten in het timmerhout,
door inwatering tijdens den groei ontstaan; —
witte olm, zekere ziekte in het hout, die minder
verderfelijk is dan de roode olm, en vooral in hout,
dat lang gelegen heeft, wordt ontdekt.
3. OLM, m. (-en), eene soort van salamander
met drie paar uitwendige kieuwen (proteus anguineus) die leeft in de onderaardsche wateren van
Krain, Karinthië en Dalmatië.
OLMBOOM, m. (-en), olm; ...BOSCH, o. (...bosschen), bosch van olmen.
OLMBOOMEN, onverb. bn. van olmboomenhout.
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OLMEKRUIN, OLMKRUIN, m. (-en), kruin van
een olmboom.
OLMEN, bn. van olmenhout.
OLMENBOSCH, o. (. . .bosschen); ...LOOF, o.
loof, bladeren en takken %van een olm; ...PLANTSOEN, o. (-en).
OLMHOUT, OLMENHOUT, o. hout van den olm.
OLMKRUID, o. (plantk.) gew. naam voor de
roerasspirea (ulmaria palustris), ook bloeiende olm,
geitenbaard, kamerkruid en reinette geheeten.
OLMSTOF, v. (scheik.) ulmine; ...ZUUR, o.
zekere nog weinig gekende zelfstandigheid.
OLOGRAPHISCH, bn. een olographisch testament,
een testament, eigenhandig door den erflater geschreven.
OLYMP, m. Olympus.
OLYMPIA, o. heerlijk dal in Elis, Zuid- Griekenland, waar de Olympische spelen werden gehouden.
OLYMPIADE, v. ( -n), tijdvak van vier jaren (bij
de oude Grieken). De eerste begon in het jaar
776 v. C., de laatste of 304de in 440 n. C.
OLYMPISCH, bn. tot den Olymp behoorend; de Olympische spelen, plechtige openbare volks spelen die als een vereenigingsband tusschen alle
Grieksche volksstammen om de vier jaren bij
Olympia gehouden werden; - (thans) groote
internationale sportwedstrijden : de Olympische
spelen te Londen, te Stockholm.

OLYMPUS, m. oude benaming van een beroemden berg in Thessa,lië, thans de Lacha genoemd;
(dicht., myth.) de woonplaats der goden uit de
Grieksche - en bij uitbreiding ook de Romeinsche - godenleer; (overdr.) dichterlijke benaming
van het geheele godendom, dat den Olympus
bewoont.
OM, vz. om eene betrekking uit te drukken van
voorwerpen, die - eig. of fig. - zich bewegen of
geplaatst zijn in een kring, ten opzichte van een
ander voorwerp, dat zich binnen den kring bevindt:
de jongen loopt om den stoel; hij heeft een gordel om
het lijf; wij zaten om de tafel; eene reis om de wereld; -

ook waar sprake is van een gedeelte van een kring;
hij deed drie stappen om de tafel; wij zaten om den
haard; - ( zeew.) om de Noord varen, naar de noor-

delijke streken van den aardbol varen, met name
naar Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland,

Groenland enz.; - om de Zuid (West, Oost) varen,
naar de gewesten die op die streek van het kompas
liggen; om de Noord (Zuid enz.) houden, den steven
wenden, naar die streek sturen; - (fig.) weinig
(niet veel) om 't lijf hebben, weinig te beteekenen
hebben, niet veel waard zijn; - vaak versterkt
met heen : de weg loopt om de kerk heen; - er wat
om heen praten, niet op de eigenlijke zaak ingaan; (ook) om eene onmiddellijke nabijheid aan te duiden : als eene goede moeder had zij hare kinderen
om zich (heen); die lastige kerel zit den heelen dag'
om mij; - iets om handen hebben, er mede bezig,
er aan doende zijn; - niets om handen hebben,

geen beroep of bedrijf uitoefenen, geen betrekking
hebben, nergens voor te zorgen hebben; (van tijd) om onmiddellijke nabijheid te kennen
te geven, omstreeks, omtrent : om Paschen; om den
middag; kom om negen uur, d. i. eenige minuten
voor of na het slaan der klok; om een uur of negen; bij eene bepaling van hoeveelheid, ongeveer : hij
is om de 60 jaren; versterkt met bij of nabij : ze
is al om en bij de zestig; hij is om en nabij de vijf tig; -

(fig.) bij benamingen van zeker tijdsverloop,
om aan te duiden dat eene handeling zich telkens
herhaalt wanneer de tijdkring is afgeloopen : om
de twee uur; om de maand; om de drie woorden,
die hij sprak, moest hij eens uitblazen; - ter
uitdrukking van het begrip van afwisseling:
om beurten, beurt om beurt, beurtelings ; - om
den anderen dag, beurtelings den éénen dag wel
en den anderen niet; - om den derden dag, beurtelings éénen dag wel, de twee volgende niet; om het andere woord zei hij een vloek, telkens, ieder
oogenblik; - ter uitdrukking van het begrip van
verwisseling : 't is lood om oud ijzer, zie lood;. leer
om leer; oog om oog en tand om tand; werken om
brood; - acht om een stuiver, acht kosten een stuiver; - om niet, te geef, voor niet, (ook) te ver
- om niets ter wereld, voor geen prijs hoe--gefs;
genaamd; - ik wenschte wel om een lief ding, ik
zou er een lief ding voor over hebben; - om den
dood niet, (plat) om den donder, om den bliksem
niet, volstrekt niet; - 't is mij om het even, 't is
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mij volkomen hetzelfde; - veel (weinig) om iets
geven, zich veel (weinig) aan iets storen, om iets
bekommeren; (fig.) ter aanwijzing van het object waarmede
zich de denkende of gevoelende mensch bezighoudt:
om iets of iem. denken; zich om iets bedroeven, bekommeren, bekreunen; om iets treuren; ik ben er niet
rouwig om; - ter aanwijzing van het object dat de
beweegreden eener gemoedsuiting is : om iets
huilen; zich om iets boos maken; om iets lachen,
juichen; daar ben ik blij om; - in 't algemeen om

de beweegreden eener handeling aan te wijzen,
wegens : ik heb het gedaan om deze reden; ik prijs
u om uw ijver; ik kom om u; - het is mij te doen
om, de beweegreden van hetgeen ik doe of zeg is...;
- het is om de zaak, niet om den persoon te doen; soms versterkt door bijvoeging van wil : hij doet
het om vredes wil; om bestwil; -

(fig.) ter aanwijzing van den persoon voor of ten
behoeve van Wien men eene handeling verricht
(veelal versterkt door wil) : om u wil ik mij alles
getroosten; ik doe het om mijns vaders wil; - om
Gods wil, om 's Hemels wil, ter liefde van God,

(ook) als bloote uitroep van aandrang of nadruk;
- ter aanwijzing van eene zaak die men wenscht
te verkrijgen, van een doel dat men wenscht te bereiken : vragen, bidden, smeeken om hulp; aanzoek
doen om de hand van een meisje; om belet schrijven;
- kom daar nu eens om !, daar zou men thans

te vergeefs naar zoeken, zoo iets ziet men nu niet
meer; - om de grap, voor de aardigheid; - om strijd,
in wedijver met elkaar; - om het hardst, om het
zeerst, als om strijd, de een nog harder of nog
meer dan de ander ; - vooral vaak in vereen iging met den infinitief met te : ik kom om te eten;
om kort te gaan; om zoo te zeggen; om eens een voorbeeld te nemen; om geen aanstoot te geven; - om

eene bestemming of bloote strekking te kennen te
geven : de mensch is bestemd, om te sterven; hij is
zeer geschikt, om dienst te nemen; dat is geen boel>
(geschikt, bestemd) om te lezen; hij maakt toebereid selen, om te vertrekken; begeerte om te schitteren;
hebt gij verlof, om uit te gaan ?; - in de dagelijksche

spreektaal ook in zóó verzwakte opvatting, dat
het begrip van doel, bestemming of strekking

geheel verloren gaat : het is onnoodig, om hierover

uit te weiden; hij is gewoon, om te wandelen; -;
hij doet het er om, hij doet het met opzet ; (Z. A.) ik hoop om morgen bij u te zijn; hij weet
niet hoe om het geweer te laden; om het leven, om (den) hals komen of geraken, het
leven verliezen; - iem. om het leven, om (den)
hals brengen of helpen, hem van het leven beroo-

ven; bw. bij ellips van een znw.: doe gauw je mantel
om, nl. om het lijf; of van een ww. : kom, gauw
den hoek om, d. i. ga of loop gauw den hoek om;
of van een znw. en ww. tegelijk : kom, fuks den
mantel om, d. i. doe fluks den mantel om het lijf; rm zijn, van een weg, langer zijn dan een andere:
ge moet dezen weg gaan, de andere is om; - van
eene tijdruimte, verstreken zijn : het uur is om; van den wind, van richting veranderd zijn : de wind
was van morgen nog Noord, maar nu is hij om.; -

van eene vergadering, van meerderheid veranderd zijn : de Kamer is om; - om en om, beurt
om beurt; om en bij, omme en bij, ongeveer, omstreeks; het is om en bij vijf jaar geleden.
(Met ww. vormt om zoowel scheidbare als onscheidba r_e samenstellingen. In de onscheidbare
samenst. geeft om te kennen 1 ° eene omsluiting
(omarmen), 2° eene omringing (omftadderen). In
scheidbare . samenst. heeft om verschillende bet.
de voornaamste zijn : 1 ° om het lijf (omdoen ;; 2
in de rondte (omdraaien); 3 ° her- en derwaarts
(omdolen); 4 ° naar alle kanten (omroepen); 5 ° naar
de rij af (briefj es ombrengen); 6 ° langs een omweg
(omloopen); 7° naar benaden, naar achteren enz.
(ombuigen, -omwenden): 8 ° anders (omhangen, om werken); 9 ° dooreen (omroeren). Alleen de meest
gebruikelijke samenstellingen met om zijn hier
opgenomen).
OMA, v. (-'s), in de kindertaal voor grootmama.
OMAATJE, o. (-s).
OMAGRA, o. (gen.) jicht in de schouderstreek.
OMALGIE, v. (gen.) pijn in het schoudergewricht.
OMAKKEREN, (akkerde om, heeft omgeakkerd),
omploegen.
OMARMEN, (omarmde, heeft omarmd), iem. om
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den hals of om he middel met de armen omsluiten, omhelzen, in de armen sluiten; t. w. als teeken
van liefde of gehechtheid : ik omarmde hem teeder,lijk; — iem. omarmen met het hart, zielslief hebben;
— (dicht.) den dood omarmen, dien onbeschroomd
tegemoet gaan; — met de armen omvatten, inz.
als teeken van levendig gevoel, vooral bij het
afsmeeken van hulp of erbarming : zij omarmde
mijne knieën en riep om hulp tot mij. OMARMING,
V. (- en), de daad van omarmen, het omarmen, de
omhelzing; (overdr.) zinnebeeld van echtelijke ver
-enig.
OMARREN, (arde om, heeft omgeard), in eene
ar ergens omheen rijden : de singels omarren; -her- en derwaarts arren : wij hebben een uurtje
omgeard; — met de ar tegen iets aankomen en het
zoo omverwerpen : pas was hij op het ijs, of hij
arde een snoeptafeltje om.

OMBABBELEN, (babbelde om, heeft omgebabbeld), her- en derwaarts over iets babbelen, er bij
verschillende personen over praten, en bij den een
dit, bij den ander dat klappen : sinds die oude
lclappeien er in omgebabbeld hebben, is de onschuldige
zaak tot ik weet niet wat geworden; — (fig.) er in
ombabbelen, in 't wilde over iets babbelen, zonder

na te denken over 't geen men zegt; — iets babbelend rondvertellen : met die lui is niets geheim te
houden, zij hebben alles weer dadelijk omgebabbeld.

OMBAKSEN, (bakste om, heeft omgebakst),
(zeew.) (van een stuk geschut) het zijdelings richten, rechts of links omzetten.
OMBALLING, v. (gemeenzame uitdrukking.
vooral in Friesland en Groningen gewoon) allerlei
oud en onnut huisraad van luttel waarde, oude
rommel, in tegenstelling van het goede en bruikbare huisraad; — (alleen in Friesland) toespijzen
en toekruiden, die om een grooten schotel heen
liggen, als saucijsjes om bloemkool, gebakken aardappels en augurkjes om een vleeschgerecht, enz.; —
afval van een geslacht beest, als ooren, staart,
pooten, strot, long, lever enz.; — (scherts.) het
gevolg, de om- en bijloop van een hoog personage.
OMBANEN, (baande om, heeft omgebaand),
(scherts.) ronddrentelen, omloopen, omslenteren.
OMBAZUINEN, (bazuinde om, heeft on'geba.zuind), bekendmaken door op de bazuin te blazen,
met bazuingeschal verkondigen : de 1 aam had het
gebeurde reeds overal omgebazuind; overal rondvertellen : zoodra zij iets weet, bazuint ze het overal om.
OMBEDELEN, (bedelde om, heeft omgebedeld),
langs de huizen al bedelend omgaan, overal wat
gaan vragen.
OMBELLEN, (belde om, heeft omgebeld), (gew.)
in het openbaar op de straat bekendmaken, omroepen.
1. OMBER, v. (-s), (voor verschillende soorten),
donkerbruine vette aardsoort, die vooral als verfstof
gebezigd wordt.
2. OMBER, o. kaartspel van Spaanschen oorsprong, dat door drie personen wordt gespeeld met
een spel kaarten, waaruit de achten, negens en
tienen zijn verwijderd, en dus met 40 kaarten,
waarvan ieder speler er negen ontvangt, welke bij
drieën worden omgegeven : omber spelen; een partijtje omber; -- m. en v. (-s), de persoon in het
oombérspel, tegen wien de twee andere spelers of
maats spelen, en wien zij beletten moeten het
vereischte getal slagen te maken. OMBERTJE,
o. (-s), een ombertje spelen.
OMBERAAR, m. (-s), OMBERAARSTER, v.
(-s). omberspeler, - speelster.
OMBERBRUIN, bn. donkerbruin als omber.
OMBERDOOS, v. (...doozen), fichesdoos bij het
omber- en quadrillespel.
OMBEREN, (omberde, heeft geomberd), eene
partij omber spelen : willen wij nog wat omberen ?

-- een spel, een spelletje, eene partij, een partijtje
omberen.

OMBERGEZELSCHAP, o. (-pen); ...KAARTEN,
v. mv. een spel kaarten om mede te omberen,
t. w. zonder achten, negens en tienen.
OMBERKLEUR, v. de donkerbruine kleur van
omber; ...KLEURIG, bn. omberbruin.
OMBERKRANS, m. (-en), ...KRANSJE, o. (-s),
vast gezelschap, dat geregeld samenkomt om te
omberen; ...PARTIJ, v. (-en), ...PARTIJTJE, o.
(-s); ...SPEL, o. (...spelen, voor verschillende soorten), gewone benaming van het kaartspel, dat eig.
alleen omber heet, welke naam echter op zichzelven
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weinig in gebruik is; ...SPEL, o. ( -len), een spel
kaarten om mede te omberen, t. w. zonder achten,
negens en tienen, en dus uit 40 kaarten bestaande;
...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v. (-s);
...TAFEL, v. (-s), speeltafeltje, waaraan men
ombert; — (spr.) zijn (vast) ombertafeltje hebben,
van iem. die met twee andere personen, gemeenlijk
in eene sociëteit of een koffiehuis, op geregelde
tijden een partijtje komt omberen.
OMBERVISCH, m. (...visschen), benaming eener
veelsoortige familie van visschen, waarvan de
gewone soort vooral in de Middellandsche Zee, doch
ook in kleinen getale in de Noordzee voorkomt :
de ombervisch wordt door onze visschers gemeenlijk
zeebaars genoemd (sciaena aquila).

OMBERVOGEL, m. (-s), benaming van een moe
familie der reigers behoorende, die-rasvogel,td
in het Zuidelijk gedeelte van Afrika wordt aangetroffen (scopus umbretta).
OMBEUKEN, (beukte om, heeft omgebeukt),
zoo lang beuken, met kracht rammeien, dat iets
omvervalt, met geweldige slagen doen omstorten,
van muren enz.
OMBIJTEN, (beet om, heeft omgebeten), zich
omwenden en van achteren naar iets of iem. bijten:
pas wat op dien hond, hij kan zoo gluips ombi3ten; —
ombijten naar zijn staart, boos zijn, zich kwaad-

aardig aanstellen, als een nijdige hond.
OMBINDEN, (bond om, heeft omgebonden).
om het lijf binden : iem. een gordel, een doek, eene
sjerp enz. ombinden; hij bond het arme dier het touw
zoo stijf om, dat het bijna stikte; — ( van iets dat

gebonden is) het anders binden, zoodat het beter
bevestigd wordt : die schooven zullen losgaan, ze
moeten omgebonden worden; — ( ombond, heeft ombonden), iem. of iets niet een band omsluiten,
met een lang en smal voorwerp zoodanig omwinden,
dat het er als een band omheen zit : hij ombond
den mantel met een riem; (dicht.) een band ombindt
de grijze vlecht. OMBINDING, v. de daad van
ombinden, het ombinden.
OMBINDSEL, o. (-s), de band, waarmede iets
wordt ombonden.
OMBLAD, o. (-en), (sigarenmakerij) blaadje
tabak dat men om een bosje binnengoed wikkelt,
binnendek.
OMBLADEN, (blaadde om, heeft omgeblaad),
een blad van een boek omslaan.
OMBLADEREN, (bladerde om, heeft omgebladerd), de bladen van een boek omslaan en hier en
daar eens inkijken.
OMBLAZEN, (blies om, heeft omgeblazen), door
blazen omverwerpen : een kaartenhuisje omblazen; —
ook van den wind gezegd : de wind had zulk eene
kracht, dat hij een paar huisjes en eenige hooischelven
omblies.
OMBLIJVEN, (bleef om, is omgebleven), om het.
lijf blijven, niet afgelegd of afgedaan worden : de
das moet omblijven; 't was er koud, zoodat de boa
den heelen avond mnbleef..

OMBLIKKEN, (blikte om, heeft omgeblikt),
(dicht.) den blik achterwaarts wenden, omzien,
omkijken.
OMBLIKSEMEN, (bliksemde om, heeft en is
omgebliksemd), (plat) op woeste wijze omgooien;
snel omvallen.
OMBOCHT, v. (-en), de omgebogen kant van
een voorwerp.
OMBOEL, m. groote menigte voorwerpen die
in verwarring, in wanorde om iem, heen liggen:
als kinderen spelen, makn zij altijd zoo'n oorboel; —

velerlei zaken die ergens bij noodig zijn : tien
gasten aan tafel geeft een heelen omboel, veel drukte; —
rompslomp, drukte, inz. van velerlei heterogene
zaken : alleen aan het hoofd eener groote zaak te
staan geeft zoo'n oorboel, die vermoeit en afmat.
OMBOENEN, (boende om, heeft omgeboend),
(van vaatwerk enz.) het aan alle kanten boenen,
met boender of schrobber van vuil reinigen:
boen die emmers eens goed om; — ( van staande
voorw.) ze bij het boenen zoo hard met den boender of schrobber aanraken, dat ze omvallen : de
meid is zoo aan den gang, dat ze alles wat los en.
vast is, omboent. OMBOENING, v. de daad van

omboenen, het reinigen van vuil met den boender.
OMBOEREN, (boerde om, heeft omgeboerd), (in
sommige kaartspelen, als b. v. in het kruisjassen)
de kaarten omgeven, aan de spelers, die altijd vier
in getal zijn, naar de rij af ronddeelen, totdat bij
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elk hunner een boer gekeerd is; de twee spelers, bij
wie de roode of de zwarte boeren gekeerd worden,
zijn dan maats tegen de beide andere.
OMBOLLEN, (bolde om, is omgebold), (gew.)
omdraaien in gevoelen of gezindheid, van meening
of van partij veranderen : eerst staakten de stemmen,
doch A bolde om en gaf aan onze tegenpartij de meer
gew.) met een bol bollend omwerpen:-derhi;—(
die bolder bolde den staak om.
OMBOLSTERD, bn. (van vruchten), (w. g.) met
een bolster omsloten : die noot is goed ombolsterd;
(fig.) met eene harde, ondoordringbare korst gedekt,
ontoegankelijk voor zachte aandoeningen : zijn
hart, als met gevoelloosheid ombolsterd.
OMBONKEN, (bonkte om, heeft omgebonkt),
(gemeenz.) op iem. of iets ombonken, er in alle
richtingen op bonken, nu hier dan daar met vuist
-slagen
er op beuken.
OMBONZEN, (bonsde om, heeft en is omgebonsd),
(gemeenz.) met een bons of krachtigen stoot omverwerpen, doen omvallen : in zijne woede bonsde hij
alles om wat hem in den weg stond; — bonzend omvervallen, met een bons of zwaren slag omstorten:
de wagen reed tegen een paal aan en bonsde om.
OMBOORDEN, (boordde om, heeft omgeboord),
een boordsel om iets maken : is die jas al omgeboord I; zorg er voor die pantoffels om te boorden; —
(omboordde, heeft omboord), met een boord omsluiten, met een rand of zoom van eene andere stof
of kleur beleggen : men had den kraag sierlijk met
goud omboord; (fig.) als met een boord omgeven:
eeuwig ijs omboordt de kruinen der Alpen; — (wapenk.) omboord, omgeven met een rand die smaller
is dan de gewone zoom. OMBOORDING, v. (-en),
het omboorde.
OMBOORDSEL, o. (-s, -en), de boord of rand van
verschillende stof of kleur die om een kleedingstuk
of ander voorwerp gelegd wordt; — (wapenk.) een
rand om een wapenschild of om een heraldiek stuk,
die smaller is dan de gewone zoom, d. i. die minder
dan een zesde der breedte van het schild beslaat.
OMBRAGEEREN, (ombrageerde, heeft geombrageerd), beschaduwen, verdonkeren, verkleinen.
OMBRAGEUS, bn. schuw, vreesachtig, ergdenkend, argwanend.
OMBRAKEN, (braakte om, heeft omgebraakt),
(Z. A.) omploegen, inz. braakland omploegen en
zoo voor bebouwing geschikt maken.
OMBRASSEN. (braste om, heeft omgebrast),
(scheepst.) (van de raas en de zeilen) ze door middel van den bras omhalen, van richting doen veranderen.
OMBREIEN, (breide om, heeft omgebreid), (van
een breiwerk) er een toer aan breien : zij moet die
kous nog even ombreien.
OMBRELLE, v. (-s), zonnescherm, parasol.
OMBRENGEN, (bracht om, heeft omgebracht),
veel, (wat, vrij wat enz.) met iem. ombrengen, een
veeal treurigen tijd met hem doorbrengen, veel
moeite en zorg van hem ondervinden; hoe zullen
wij dien tijd ombrengen, doorbrengen, omkrijgen; —
(Zuidn.) den avond pleizierig ombrengen; — naar de
rij af brengen of bezorgen bij elk der personen die
samen eene vereeniging, een gezelschap enz. uitmaken : zijn de briefjes voor de vergadering al omgebracht I; (scheepst.) omwenden : breng het schip
om; —
om het leven brengen, van het leven berooven:
de bezetting van Haarlem werd voor de helft door
beulshanden omgebracht. OMBRENGING, v. het
om- of rondbrengen.
OMBRENGER, m. (-s), OMBRENGSTER, v.
(-s), persoon, die zaken bezorgt of rondbrengt:
de ombrenger der krant.
OMBROMETER, m. (-s), regenmeter : zeker
toestel om de hoeveelheid regen, die jaarlijks op
eene plaats valt, te bepalen.
OMBRUIEN, (bruide om, heeft en is omgebruid),
(gemeenz.) met drift en geweld omverwerpen, onbesuisd omgooien : in zijne woede bruide hij alle
stoelen om; — plotseling omvallen, met geweld
omverstorten : door het gedrang zijn alle stoelen
omgebruid; Brui om ! (verwensching).
OMBRUISEN, (bruiste, om, heeft omgebruist),
(dicht.) van het bloed, bruisend, heftig door de
aderen stroomen; — (ombruiste, heeft ombruist),
(dicht.) bruisend omstroomen.
OMBUIGEN, (boog om, heeft en is omgebogen),
i ets zoodanig buigen, dat het geheel of gedeeltelijk
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een anderen stand krijgt : ijzerdraad, staven, stangen
ombuigen; de tuinman moet de takken wat naar den
stam ombuigen; buig den rand van het bakje goed
om; —, zich buigen en daardoor een anderen stand
aannemen, een gebogen stand bekomen, eene bocht
krijgen : de takken buigen voortdurend om. OM BUIGING, v. (-en), de daad van ombuigen, het
ombuigen.
OMBUITELEN, (buitelde om, heeft en is omgebuiteld), eene buiteling maken: hij heeft tienmaal
achter elkander ' omgebuiteld; pas was hij omgebuiteld, of hij voelde zich duizelig; buitelend omrollen.
OMBUITELING, v. (-en), het ombuitelen.
OMBUITEN, (buitte om, heeft omgebuit), (gew.
omruilen.
OMDAMMEN, (omdamde, heeft omdamd), (waterb.) met een dam omgeven, een dam om iets
heen leggen, om het af te sluiten : de dijk is doorgebroken; men heeft het gat voorloopig omdamd.
OMDAMMING, v. (-en), het omdammen; de dam
waarmede een water of een in 't water gel•3gen werk
rondom wordt afgeslot ;n : bij den storm is de omdamming van den middenpijler doorgebroken. OMDAMMINKJE, o. (-s).
OMDANSEN, (danste om, heeft en is omgedanst),
in de rondte dansen, om iets heen dansen : wij
hebben eenige malen de kamer omgedanst; zonder
orde of regel omhuppelen, in 't wilde rondspringen:
op het kinderbal hebben de kleintjes zoo maar wat
omgedanst; — doen vallen door er tegen aan te
dansen : hij heeft al een stuk of drie paren en eenige
tafeltjes en stoelen omgedanst.
OMDARTELEN, (dartelde om. heeft omgedarteld), dartelend om iets heen loopen of huppelen :
de kinderen dartelden vroolijk de kamer om; dartelend en spelend omloopen : het speelsche volkje
heeft den ganschen dag omgedarteld; — (dicht.)
(omdartelde, heeft omdarteld), dartelende omgeven.
OMDAT, vw. ter verbinding van een redengevenden bijzin aan een hoofdzin : omdat gij des
Heeren woord verworpen hebt, (zoo) heeft Hij u ver
hij is niet gekomen, omdat het regende. -worpen;
OMDEELEN, (deelde om, heeft omgedeeld), in
een kring zoodanig uitdeelen, dat ieder op zijne
beurt zijn aandeel krijgt : wie heeft de kaarten
omgedeeld I OMDEELING, v. (-en), het omdeelen.
OMDEELER, m., OMDEELSTER, v. (-s), de
persoon, die omdeelt.
OMDELVEN, (dolf om, heeft omgedolven), omspitten, omgraven.
OMDIJKEN, (omdijkte, heeft omdijkt), (waterbouwk.) met een dijk omsluiten, van het aangrenzend water of land afscheiden, door er een ringdijk
om heen te leggen : dat land is niet omdijkt geweest.
OMDIJKING, v. het omdijken; — (mv. -en), de
dijk waarmede een land of water is omsloten, de
ringdijk.
OMDOBBEREN, (dobberde om, heeft omgedobberd), dobberend her- en derwaarts drijven : het
schip dobberde op de baren om; jaren lang had hij op
zee omgedobberd, rondgezwalkt; — (fig.) omdobberen
op de zee des levens.
OMDOEN, (deed om, heeft omgedaan), om het lijf
of een lichaamsdeel doen : de moeder deed haar
kind een doek om; een mantel, een omslagdoek, eene
das, een boordje, eene sjerp, een halsketting omdoen; —
(gew.) met den ploeg of de spade omwerken, omploegen, omspitten : het land werd, nadat de tarwe
was vervoerd, drie d vier malen omgedaan.
OMDOENING, v. (gew.) drukte, omslag : het is
eene heele omdoening, als je zooveel gasten overkrijgt.
OMDOLEN, (doolde om, heeft omgedoold), dolend
omgaan, t. w. langs den omtrek der aangewezen
ruimte : een heuvel, een berg omdolen; de oevers van
een meer omdolen; — her- en derwaarts zwerven,
omzwerven, hetzij doordien men van het rechte
pad is afgeweken of den weg niet kent, hetzij omdat
men geen heenkomen heeft : wij hooren ook hier
niet thuis; wij dolen hier om als vreemden; — (fig.)
zich op een dwaalweg bevinden, door dwalingen
her- en derwaarts geslingerd worden : millioenen
onzer natuurgenooten dolen nog om in een stikdon keren nacht van dwaling en bijgeloof; — zich in
onzekerheid her- en derwaarts richten, nu eens
hier dan daar de aandacht op vestigen : in ver
verzonken, liet hij de oogen omdolen over-ruking
het prachtige schouwspel; hoe dikwijls heb ik met
mijne gedachten in het verledene omgedoold; in het
onzekere omdolen, in onzekerheid verkeeren, door
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twijfel geslingerd worden. OMDOLING, v, (-en),
het omdolen.
OMDONDEREN, (donderde om, is en heeft omgedonderd), (plat) met een donderend geraas omver storten; plotseling en met geweld omvallen : daar
dondert waarachtig de tafel om; — met donderend
geweld omverwerpen, met woest of onbesuisd
geweld omgooien : die dMif tkop ! daar heeft hij weer
in zijn woede den heelen boel omgedonderd!
OMDRAAI, m. het omdraaien (w. g.) : bij den
omdraai van het rijtuig zou er haast een ongeluk
zijn gebeurd; — ( Zuidn.) op een omdraai was hij
weg, in een oogenblik; —, (-en), de plaats, waar
een weg een draai maakt, waar men een hoek
omdraait : aan den omdraai viel het rijtuig omver.
OMDRAAIEN, (draaide om, is en heeft omgedraaid), een draai maken om iets heen : een hoek
omdraaien; — in de rondte draaien, inz. om zijne
as : de aarde draait in vier en twintig uur eens om; —
het hart draait me om in 't lijf, van misselijkheid
of walging, ook in betrekking tot eene gemoedsaandoening die walging verwekt; — zóó draaien
dat hetgeen vroeger vóór was nu achter komt:
de windwijzer is sedert van morgen geheel omgedraaid;
— de wind is omgedraaid, van i ichting veranderd; —
(fig.) van gevoelen . gezindheid of partij veranderen:
eerst was hij liberaal, later is hid omgedraaid en
conservatief geworden; — in de rondte doen draaien :
met snelheid draaide hij het wiel om; — draaiend
bewegen : zij draaide het pakket naar e lle kanten
om; den sleutel omdraaien, de deur enz. op' slot
doen; — zig draaide haar hoofd om; — zijn hand
voor iets niet omdraaien, er zich niets aan gelegen
laten liggen, er onverschillig voor zijn; — een dier of
mensch den hals den nek omdre:aien, en zoo dooden;
— zich omdraaien, zich zoo omwenden, dat men
met de voorzijde naar achteren komt te staan of
te zitten : zij draaide zich geheel op haar stoel naar
hem om; -- van liggende personen, zich zoo wenden
dat men van de linker- op de rechterzijde komt
of omgekeerd : ik kon den slaap niet vatten; en heb
mij wel twintigmaal omgedraaid. OMDRAAIING,
V. het omdraaien.
OMDRACHT, v. het plechtig ronddragen van
heilige voorwerpen; —, (mv. -en), kerkelijke omgang of processie met gewijde zaken, inz. in de
Kath. Kerk, van de processie met het Allerheiligste.
OMDRAGEN, (droeg om, heeft omgedragen), dragende rondvoeren : zij namen hem op de schouders
en droegen hem in triomf de markt om; — in plechtigen optocht ronddragen, van heilige voorwerpen
(inz. in de Kath. Kerk van het Allereiligste het
in processie rondvoeren); — naar alle kanten heen
dragen, in alle richtingen verspreiden, t. w. om
het overal bekend te maken : de Faam zal uw
eer omdragen; — overal, waar men gaat, met of
bij zich dragen : moeder droeg haar sleutelmandje
altijd met zich om; — een zwak lichaam met zich
omdragen, een zwak lichaam hebben; — eene gedachte met zich omdragen, steeds eene zelfde gedachte hebben; een edel hart in zijn boezem omdragen.
OMDRAGING, v. het omdragen.
OMDRAVEN, (draafde om, heeft en is omgedraafd), in een draf om iets heen snellen : het
paard is de heele stad omgedraaid; — zonder bepaald
doel in verschillende richtingen draven : die jongens
draven den ganschen dag om zonder moe te worden; —
(fig.) rusteloos jagen en zich bewegen; — dravende
omverwerpen : de ruiters draafden alles om wat
op hun weg stond.
OMDRENTELEN, (drentelde om, heeft en is omgedrenteld), met langzamen en onzekeren gang
om iets heen loopen : wij hebben een uur lang het
plein omgedrenteld; zonder bepaald doel rondslenteren : in de stad omdrentelen.
OMDRIBBELEN, (dribbelde om, heeft en is omgedribbeld), met kleine en vlugge schreden om
iets heen loopen : de kinderen hebben al maar de
kamer omgedribbeld; — met kleine en vlugge schreden rondloopen : het bedrijvige oude vrouwtje dribbelt
nog den heelen dag in huis om.
OMDRIJVEN, (dreef om, is en heeft omgedreven),
door de werking van stroom of wind om iets heen
gedreven worden : de schuit raakte los en dreef de
gracht om; zij waren de kaap al omgedreven; —
door den wind langs den hemel rondgedreven
worden : de wolken zijn de lucht omgedreven; de bui
is van het Oosten naar het Westen orngedreven;
— her- en derwaarts drijven: het bootje dreef op den
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vijver om; — om iets heen drijven : de kudde den
heuvel, den berg, de stad omdrijven; -- doen ronddraaien, in de rondte bewegen : het molenrad in
de beek wordt door het water omgedreven; — heren derwaarts doen drijven; (fig.) omgedreven worden
door eiken wind van leering, door elke nieuwe leer
worden meegesleept; — langs een omweg drijven :
de jongen heeft de koeien een heel eind omgedreven; —
van richting veranderen of doen veranderen :
met den wind is ook de bui omgedreven.
OMDRINGEN, (drong om, heeft omgedrongen),
omverwerpen door er tegen aan te dringen : het
theetafeltje werd omgedrongen; op zijde dringen.
OMDRINKEN, (dronk om, heeft omgedronken),
allen langs de rij af drinken; iem. omdrinken, zoo
lang tegen iem. op drinken, tot deze omvalt.
OMDROGEN, (droogde om, heeft omgedroogd),
(van nat of vochtig vaatwerk) het aan alle kanten
droogmaken: theekopjes omdrogen.
OMDRUKKEN, (drukte om, heeft omgedrukt),
doen omvallen door er tegen aan te drukken :
druk niet te hard tegen het schut, gij zoudt het licht
kunnen omdrukken.
OMDUIKELEN, (duikelde om, heeft en is omgeduikeld), zich duikelend ronddraaien, buitelen, zoodat men weder in denzelfden stand terugkomt:
die jongen heeft zesmaal achter elkander omgeduikeld;
— (gemeenz.) omvallen, omrollen : dat ding is wat
topzwaar en is al herhaaldelijk omgeduikeld.
OMDUWEN, (duwde om, heeft omgeduwd), iets
of iem. door duwen omverwerpen, met een duw
omstooten : duw dat blok eens om; hij duwde het
kind vrij onzacht om.
OMDWALEN, (dwaalde om, heeft omgedwaald),
dwalend omgaan : een heuvel, een berg omdwalen; —
her- en derwaarts gaan, omzwerven : hij dwaalde
om langs de heide; het dier dwaalt om door de wei;
zich in onzekerheid her- en derwaarts richten, de
aandacht niet bij één punt bepalen, maar over
allerlei onderwerpen laten gaan : in gedachten
verzonken, liet hij zijne oogen over het slagveld omdwalen; met zijne gedachten in het verledene omdwalen.
OMDWALING, v. (-en), het omdwalen.
OMDWEILEN, (dweilde om, heeft omgedweild),
geheel en al dweilen, dweilende schoonmaken :
den keukenvloer omdweilen; — al dweilende omwerpen : in haar haast dweilde de meid de melkkan
om; — als een dweil, dronken langs de straat
loopen : die twee hebben den godgansehelijken dag
langs 's heeren straten omgedweild.
OMEGA, v. ('s), (Grieksch) lange o, benaming der
laatste letter van het Grieksch alphabet, vandaar
(spr.) de Alpha en de Omega, het begin en het
einde; van Alpha tot Omega, van a tot z.
OMEGGEN, (egde om, heeft omgeëgd), een akker
met de egge omwerken : hij heeft den akker vlug
omgeëgd. OMEGGING, v. het omeggen.
OMELET, v. (-ten), pannekoek gebakken van
geklopte eieren, soms met een weinig boter en
bloem toebereid. OMELETJE, o. (-s).
OMEN (Lat.), o. voorteeken : een goed, gunstig,
kwaad omen; -- nomen sit omen, de naam zij een
voorteeken.
OMFLADDEREN, (fladderde om, heeft omgefladderd), her- en derwaarts fladderen : wat fladderen
de vleermuizen weer om; — ( omfladderde, heeft
omfiadderd), (dicht.) fladderend omgeven : kirrende
tortels omiadderden zijn hoofd.
OMFLIKKEREN, (omflikkerde, heeft omflikkerd),
(dicht.) flikkerend omgeven : bliksemstralen omflikkerden den berg; — (flikkerde om, heeft en is
omgeflikkerd), (plat) plotseling, snel omvallen of
omwerpen.
OMFLOERSEN, (omfloerste, heeft omfloerst),
met een fibers omhangen of omgeven : de arme
weduwe met het lieve gelaat omfloerst; hij draagt een
omfloersten hoed; (bij uitbr.) omf oerste tonen, doffe,
weemoedige tonen, als voortkomende van een met
floers omhangen speeltuig; (fig., dicht.) iets als
met een rouwfloers bedekken : de nacht der smart
omfloerst zijn zinnen.
OMGAAN, (ging om, heeft en is omgegaan), om
iets heen gaan : de stad, den heuvel, den berg omgaan;
den hoek omgaan; — het hoekje omgaan, naar de
andere wereld gaan, sterven; — (fig.) in iem.,
bij iem. omgaan, in zijn gemoed, hart, ziel, binnenste
enz. omgaan, in iemands binnenste bewegen, wat
hij denkt, gevoelt, verlangt enz.; — gebeuren ,
geschieden, voorvallen : er gaat daar heel wat om !,
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er valt daar veel voor, (ook) het is er druk; (ook)
daar wordt veel verkocht, verhandeld, afgedaan; —
het was slapjes op de beurs, er ging niet veel om,
, er was weinig handel; — dat gaat buiten hem om,
buiten zijn weten, voorkennis of toedoen, daarmee
heeft hij niets te maken ; buiten iets omgaan, in
Beene betrekking er toe staan; — buiten iemands
hart omgaan, zonder dat zijn hart er mede gemoeid
is; — in de rondte gaan, omloopen : het rad ging
nog eenige malen om; — (spr.) daar is vannacht
meer dan de molen in het woud omgegaan, er is
wat bijzonders gebeurd; — (fig.) van eene tijdruimte, omloopen, verstrijken, voorbijgaan : de

nacht ging om; er gaat geen dag om, of . . . ; — heren derwaarts gaan : hij gaat om als een brieschende
leeuw; er gaat een schandelijk gerucht van hem om;
hebt gij het leelijke praatje al gehoord, dat van dat
meisje omgaat ? wat van haar verteld wordt ? ; —

binnen eene aangewezen ruimte her- en derwaarts
zich bewegen, rondgaan, omloopen : de rouwklagers
zullen in de straten omgaan; — (fig.) met iem. omgaan, met hem verkeeren, in gezellig verkeer met
hem leven; — hij heeft volstrekt geen slag om met
kinderen om te gaan, in het verkeer met hen den
juisten toon te treffen; — hij heeft veel met vrouwen omgegaan, er veel mede verkeerd; — hebt ge
ooit met paarden omgegaan ?, er u mede bezig

gehouden en u met de behandeling er van ver
gemaakt ?; — 't is een gevaarlijk wapen,-trouwd
maar hij weet er handig mee om te gaan, het goed
te hanteeren; — (spr.) die met pik omgaat, wordt er
mee besmet, slecht gezelschap is besmettelijk; —
met iets omgaan, in ongunstigen zin, gewoon zijn
te plegen, veel verrichten : met leugens, met bedrog
omgaan; met va lsehe streken omgaan; —
naar de rij af rondgaan in zekeren kring, achter
beurtelings komen bij elken persoon-envolgsf
of elk voorwerp tot den kring behoorende : hij
gaat met zijne waren bij de huizen om; laat die
platen eens omgaan; — met het zakje omgaan, als
diaken of collectant met het armenzakje rondgaan;
hij liet den beker lustig omgaan; -- langs een omweg gaan : ze zijn een heel eind omgegaan; — een
straatje omgaan, wat in de stad rondloopen; —
(spr.) per omgaande antwoorden, berichten, met de
eerstvolgende post, zoo spoedig mogelijk; — (w.
g.) ombuigen van de snede van een mes : penne messen gaan zoo gauw om; — omvallen : jongen,
leun zoo niet op tafel: straks gaat de lamp nog om;

(dicht.) (omging, heeft omgaan) in een kring om
iem. of iets heengaan : de priesterschaar omging
het offer.

OMGANG, m. het omgaan, het omwentelen van
voorwerpen, die zich om een middelpunt bewegen; — (Ind.) rechtbanken van omgang, voor straf
samengesteld uit één-verolginaIds,
Nederl. rechter en inlandsche hoofden, sedert
1881, geleidelijk afgeschaft; — het omgaan met
menschen, het gezellig verkeer : hij is niet voor
den omgang, hij houdt niet van gezellig verkeer; —

hij is minzaam, zacht enz. van omgang; — iem.
die zijn omgang wel waard is, iem. die om zijne

hoedanigheden geacht of bemind is, en met wien
men daarom gaarne verkeert; — omgang hebben
met iem., met hem omgaan, verkeeren; — geen
omgang hebben, met niemand omgaan, eenzaam
leven; — vleeschelijken omgang hebben (met eene
vrouw of een man), van een man of eene vrouw,
die buiten huwelijk in eene zeer nauwe betrekking
tot elkander staan; - verboden omgang hebben
(met iem.), van een getrouwden man of eene getrouwde vrouw, die in overspelige gemeenschap
met eene andere vrouw of een anderen man leeft; —,
(-en), rondloopende galerij aan de buitenzijde van
een gebouw, vooral gezegd van den trans van een
toren en de stelling van een molen; — omwenteling, wending : het scheprad maakt tien omgangen

in de minuut; iedere ploeg kon slechts weinige omgangen doen; — (R. -K.) kerkelijke processie, gewoonlijk met het Allerheiligste ; men deed een
plechtigen omgang op Hemelvaartsdag; — (Zuidn.)

stoet, optocht bij eene feestelijke gelegenheid, inz.
bij de kermis ; vandaar ook : kermis.
OMGANGSKERMIS, v. ( -sen), (Zuidn.) kermis
die plaats heeft met den omgang of processie van
den H. Sacramentsdag; ...KRUIS, o. (-en), (R. -K.)
een kruis, bij kerkelijke processiën in gebruik;
...TAAL, v. de taal in het gewone verkeer, de
dagelijksche spreektaal.

OMGEKEERD, bn. (van voorw.) in dien stand
;eplaatst, die tegenovergesteld is aan dien, welken
Let voorwerp gewoonlijk heeft; (wapenk., van
Leraldieke fig.) zóó geplaatst, dat zij met het
)enedeneinde naar boven staan; tegenovergesteld
an den stand, de richting enz. waarin de voor
vroeger waren geplaatst of die als de ge -verpnvone wordt beschouwd; — (wisk.) omgekeerde
venredigheid, de betrekking tusschen vier getallen,
vaarbij de verhouding tusschen de beide eerste
;elijk is aan het omgekeerde van de verhouding
Ier beide laatste; — omgekeerde reden, eene reden,
lie den voorgaanden term eener andere reden tot
rolgenden, en den volgenden term dier reden tot
Toorgaanden heeft; — (fig.) in (eene) omgekeerde
'eden, in tegenovergestelde verhouding, juist
Lndersom; —
(als substantief) o. het omgekeerde van eene breuk,
..ene breuk, die , den teller der eerste tot noemer,
,n den noemer der eerste tot teller heeft; — het
nngekeerde van een getal, de eenheid door dat getal
;edeeld; — bij uitbreiding het omgekeerde (van
.ets), juist het tegenovergestelde; —
— bw. (wisk.) omgekeerd evenredig, van twee
veranderlijke grootheden gezegd, die tot elkander
.n zoodanige betrekking staan, dat bij het toeaemen van de eene de andere gelijkmatig afneemt; —
;plantk.) (van een blad) omgekeerd eirond, de
;rootste dwarse doorsnede in het bovenste derde
;edeelte en korter dan de overlangsche, de top
1s eén deel van een cirkel, de voet smaller; om^►ekeerd hartvormig, uitgerand aan den top, maar
met spitsen hoek; — verkorte zegswijze voor
wanneer men de zaak omkeert, wanneer men het
mngekeerde neemt: als men van hoven naar beneden
iaat of omgekeerd.

OMGELANDEN, m. en v. mv., de eigenaars of
eigenaressen van de landen, om een aangewezen
punt — hetzij land of water — gelegen.
OMGELEGEN, bn. rondom gelegen, omliggend
de omgelegen dorpen en vlekken.

OMGESCHREVEN, bn. (wisk.) omgeschreven cirkel,
die door de hoekpunten van een veelhoek gaat;
omgeschreven veelhoek, waarvan alle zijden, raaklijnen
zijn aan een cirkel.
OMGESPEN, (gespte om, heeft omgegespt), om
het lijf gespen, of wel om een lichaamsdeel, t. w.
den hals of het middel: een gordel omgespen; gesp

hem den sabelkoppel stevig om; wacht tot ik mijn
degen heb omgegespt.

OMGEUREN, (omgeurde, heeft omgeurd), met
geur omgeven : rozen omgeurden ons t' allen kant.
OMGEVEN, (omgaf, heeft omgeven), zich rondom
den persoon of het voorwerp bevinden, ter betooning van eerbied, belangstelling enz.: talrijke
ridders en edelknapen omgaven den vorst; treurende
bloedverwanten omgaven het ziekbed; (van verschil-

lende stoffelijke zaken) iem. of iets aan alle kanten
omringen, zich er om heen bevinden : rook omgaf
ons; een ruime mantel omgaf zijne kloeke gestalte;
de binnenplaats was met hooge muren omgeven; —

(fig.) rondom iem. of iets voorvallen, plaats hebben
of als aanwezig gedacht worden; met het bijdenkbeeld, dat de persoon of het voorwerp er den
invloed van ondervindt : hoeveel gevaar omgaf ons

in deze schrikkelijke woestheid der natuur; de stilte,
die ons omgaf, was volkomen; iem. of iets omgeven
met, iem. of iets omringen : de wolken daalden
lager en omgaven ons met nevel en regen; zich omgeven met, als in een kring rondom zich plaatsen,

maken dat men aan alle kanten met iets omringd
is : als de vorst uitrijdt, omgeeft hij zich met een
schitterenden stoet; — (gaf om, heeft omgegeven),
rondgeven, volgens de rij aan allen geven.
OMGEVING, v. het omgeven; — de kring, waarin
iemand zich beweegt, inz. de personen, die als
huisgenooten, vrienden of kennissen enz. rondom
hem zijn, in wier midden hij verkeert : ik gevoel

mij het gelukkigst in mijne dagelijksche omgeving,
te midden mijner huisgenooten en in huis; — een
vorst wordt maar al te vaak door zijne omgeving bedorven; — omstreek, omstreken.

OMGEWEND, bn. (wapenk.), (van heraldieke figu ren, bij welke men eene voor- en achterzijde onderscheidt : inz. van menschenhoofden of dierenkop pen, geheele menschen- of dierenbeelden, wasse naars of halvemanen, helmen en helmteekens) zóó
geplaatst, dat zij met de voorzijde naar den linkerkant van het schild gewend zijn.
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OMGEZETENEN, m. en v. mv. gezamenlijke be- (scheepst. van een schip, waarvan de inhouten
naming van degenen, die rondom een aangewezen dreigen los te gaan) het met kabels beleggen, om
de losse dealen bij elkander te houden. OMGOR punt wonen; de bewoners der omliggende streek,
hetzelfde als het- meer gewone omwoners. DING, v. het omgorden; —, (mv. -en), datgene,
1. OMGIEREN, (gierde om, is omgegierd), (dicht., waarmede iets omgord is.
w. g.) zich draaiend rondom een middelpunt be- OMGRABBELEN, (grabbelde om, heeft omge wegen : in de onmetelijke ruimte, waar de kometen grabbeld), al grabbelend naar alle kanten grijpen,
langs hare reuzenbanen omgieren. grabbelend rondtasten : de kinderen grabbelden in
2. OMGIEREN, (gierde om, heeft omgegierd; ook het lekkers om dat het een lust was.
omgierde, heeft omgierd), zich gierend, huilend of
OMGRAVEN, (groef om, heeft omgegraven), door
loeiend bewegen : de stormvlaag gierde om door het graven dooreen erken, omwerken : graaf de - bedden
van den tuin goed om; — in iets omgraven, er in
bosch; de stormwind omgierde het huis.
OMGIETEN, (goot om, heeft omgegoten), overomwroeten met een werktuig; (ook fig.); — (omgieten in een ander vaatwerk : de thee is heet: ik groef, heeft omgraven), (vestingb.) met gegraven
zal ze daarom maar in een ander kopje omgieten; —
werken, grachten, aardwerken omgeven : de bevelgegoten voorwerpen weder smelten en anders hebber heeft de stad doen omgraven. OMGRAVING.,
gieten : de kanonnen moeten omgegoten worden; — v. het omgraven; — (mv. -en), (vestingb.) ver
heeft omgoten), (w. g.) eene vloeibare schansing door het graven van grachten en het-(omgt,
stof om iets heengieten : de amandelen worden met opwerpen van aardwerken ontstaan.
suiker omgoten. OMGIETING, v. het omgieten. OMGRENZEN, (omgrensde, heeft omgrensd), van
OMGLIJDEN, (gleed om, heeft en is omgegleden), alle kanten begrenzen, de grens uitmaken van :
(w. g.) in de rondte, om iets heen glijden; — glij - Engeland wordt door de zee omgrensd; de golvende
dend omdraaien, omloopen : de wijzer glijdt bijna beweging der groene heuvelen omgrenst den gezicht onmerkbaar om; — ongemerkt omloopen, allengs einder met liefelijken zoom. OMGRENZING, v.
voorbijgaan : het leven glijdt om; — (w. g.) her- en (-en), het omgrenzen.
derwaarts glijden; — uitglijden en omvallen : de OMGRIJPEN, (greep om, heeft omgegrepen), heren derwaarts om zich heen grijpen, in het wilde
vloer was zoo glad, dat hij bijna was omgegleden; —
doen omvallen door er tegen aan te glijden. rondtasten om iets te grijpen : de blindeman greep
OMGLOEIEN, (omgloeide, heeft omgloeid), (dicht.) in 't wilde om zonder iem. te vangen; als uitgehongerd
met een gloed omgeven : eene wolk van de avond - grepen ze orn naar het brood; — achterwaarts grij zonnestralen ontgloeid. pen, met eene wending achter zich heen naar iets
OMGLOREN, (omgloorde, heeft omgloord), (dicht.) grijpen : hij was stil achter mij geslopen, en toen
hij mij wilde aanpakken, greep ik in eens naar
met een gloor, een helder maar zacht licht, omgeven : een stralenkrans omgloort zijn aangezicht. hem om; — ( omgreep, heeft omgrepen), (van pers.)
OMGLUREN, (gluurde om, heeft omgegluurd), iem. om den hals of om het middel krachtig om glurend achterwaarts zien, tersluik of met halfge- vatten, in de armen sluiten : hii nzgrijpt met zijne
sloten oogen omkijken : vol argwaan dat men merken armen moeder, zoon en zusterkens, en kust ze allen
zou wat hij uitvoerde, gluurde hij telkens om. in zoete vervoering; — (van voorw.) ze met kracht
OMGOLVEN, (omgolfäe, heeft omgolfd), golvend omvatten, ze snel en hartstochtelijk aanvatten en
omgeven, in golvende beweging rondom bespoelen:
omklemmen : zij hield het kruisbeeld met hare rech de woeste baren omgolfden de ranke kiel; — (fig.) terhand krampachtig omgrepen; (fig.) als in een
van geluidsgolven : het lofgezang der Christenen greep samenvatten, te gelijk omvatten, t. w. in
omgolfde hem; — van haar, kleederen enz. in sier- de gedachten : hij omgrijpt veel in zijne wenschen.
lij ke plooien of bochten om iets heen hangen of OMGRIJPING, v. het omgrijpen.
wapperen : een Spaansche mantel omgolfde zijne OMGROEIEN, (omgroeide, heeft en is omgroeid;
leden; 't snoeprig kopje, omgolfd van haren, blond ook groeide om, omgegroeid), om iets heen groeien :
als vlas. OMGOLVING, v. het omgolven. het huisje, met klimop omgroeid; — de boomen mag
OMGOOCHELEN, (goochelde om, heeft omge- men nu niet meer snoeien; het hout groeit niet meer
goocheld), iets door goochelen in iets anders ver - om, n.l. om de wonde; — vetweefsel omgroeit de
anderen; met een behendigen goocheltoer het eene nieren. OMGROEIING, v. het omgroeien.
voorwerp door het andere ' vervangen : een ei in OMHAAL, m. de woelige beslommering van
een kanarievogel omgoochelen. iem., die meer dan gewoonlijk te beredderen heeft,
OMGOOIEN, (gooide om, heeft omgegooid), om- inz. in huishoudelijke zaken; omslag, drukte; omhaal
werpen : in één worp heeft hij al de kegels omgegooid; maken, omslag of drukte maken; — (fig.) het noomet zekere onbesuisdheid tegen den grond doen deloos en omslachtig te pas brengen van allerlei
vallen : de woeste jongens gooiden al de stoelen om; zaken bij het onderwerp, waarover men spreekt
pas op, gooi de ftesch niet om; — (scheepst.) het of schrijft, het overhoophalen van dingen, die
roer omgooien, het naar de andere zijde gooien, niets of weinig ter zake doen; met een grooten omhaal
d. i. vlug omwenden, en daardoor het schip van van woorden, met noodeloozen omslag, met eene
richting doen veranderen, ook (fig.) eene andere menigte woorden, die tot de zaak niets toe- of
gedragslijn aannemen, van gezindheid of van partij afdoen; zonder (veel) omhaal van woorden, kort en
veranderen; — zij heeft het omgegooid, eene mis - bondig ; — (...halen), (in de schrijfkunst) een
kraam gehad; — (Z. A.) de kar omgooien, eene mis- haal of trek, die in de rondte gaat, eene sierlijke
kraam hebben; — het laten omgooien, eene miskraam krul; — (overdr.) bocht, kronkeling, in 't algemeen,
laten verwekken; (ook) het kalf is omgegooid; — in tegenstelling van de rechte lijn. OMHAALTJE,
haastig en zonder zorg omslaan : gooi hem gauw o. (-s).
zijn mantel om, want hij heeft haast; hij gooide OMHAKEN, (haakte om, heeft omgehaakt), met
zijn regenjas om; — op eene ruwe wijze met iets een of meer haken om het lijf of eenig lichaamsomgaan : geen wonder dat al het speelgoed kapot is, deel bevestigen : iem. een mantel omhaken; haak
de jongens hebben er ook woest mee omgegooid. mij de ceintuur eens om; — uit de haken nemen,
OMGORDEN, (gordde om, heeft omgegord), van plaats doen verwisselen en daarna weder
(van kleedingstukken en wapenrusting), ze zich vasthaken: als ge zuiver wilt wegen, moet ge de schalen
om de heupen, om het middel vastbinden : zij omhaken; — met haken omverhalen, omhalen,
gordde 't heilig ordekleed om; hij gordde zich het nederhalen : om den brand te stuiten, haakte men de
pantser om; — ( omgordde, heeft en is omgord), muren om; — (van een haakwerk) het in de rondte
met een gordel of band omgeven, omsluiten, er om haken, er een toer aan haken : ge moet het
dien om vastbinden : hij omgordde zijne lendenen mofje nog eerst omhaken.
met een linnen doek; (van personen) ze met een OMHAKKEN, (hakte om, heeft omgehakt), door
gordel of band omgeven, omsluiten, toerusten; (bijb.) hakken doen omvallen, vellen : een boom, een Bosch,
gij zult hem omgorden met den gordel; zich omgorden omhakken; — loshakken door middel van een
(met iets), zich een gordel of band om de heupen scherp werktuig, veelal spade of drietand : er zit
binden; zich omgorden, (vooral in bijbelstijl) zich veel leem in dit stukje grond: ge moet het eens goed
toerusten, gereedmaken, t. w. om een werk of een laten omhakken, anders komt het vocht niet aan de
tocht te ondernemen; — (overdr.) (met een pers. wortels; — in of op een voorwerp omhakken, er
als ond.) iem., als met een sterkenden gordel, toezonder orde of plan hier en daar in of op hakken.
rusten of voorzien met eene zedelijke hoedanig- OMHAKKING, v. het omhakken.
heid, welke door het voorzetsel met wordt aangeOMHALEN, (haalde om, heeft omgehaald),
wezen : gij omgorddet mij met kracht ten strijde; (scheepst.) een schip zoodanig wenden, dat het met
omgordt u met christenliefde en christenmoed; — de andere zijde naar den wal komt te liggen, het
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door middel van uitgebrachte trossen enz. omwenden : eer wik de haven uitgaan, moet het schip omgehaald worden; — (scheepst.) (van de raap en de
zeilen) ze door middel der brassen zoodanig doorhalen, dat de raas over de andere zijde komen te
staan : de raas over bakboord omhalen (ombrassen); —
haal om achter !, bevel om het achtertuig over de
andere zijde bij den wind te zetten; — omverhalen,
omver doen vallen : om den brand te stuiten moest
men de belendende huizen omhalen; — (van den
grond) omgraven, omwerken, omwoelen : als het
kreupelhout gerooid is, moet de grond goed omgehaald
worden; — dooreen-, overhoophalen : hij ging eenige
winkels bezoeken, liet veel dingen omhalen en kocht
weinig; — bij het onderwerp, waarover men spreekt
of schrijft, zonder orde of maat te pas brengen :
wat heeft die advocaat in zijn pleidooi eene geleerdheid
omgehaald; — (Zuidn.) tot eene andere meening
overhalen, bepraten om iets te doen ; — eene
streep zetten om iets wat geschreven of gedrukt
is : om niet in de war te komen, moet ge elke som die
af is netjes omhalen. OMHALING, v. het omhalen.
OMHALZEN, (halsde om, heeft en is omgehalsd),
(scheepst.) (van een schip) het door middel van
de halzen of smijten voor den wind omwenden,
het voor den wind om over den anderen boeg
doen bijleggen : toen de storm opkwam, liet de kapitein het schip omhalzen; — ( scheepst.) (van een
schip) door het omsmijten der halzen voor den
wind om over den anderen boeg gaan bijleggen:
het vaartuig halsde tijdig genoeg om.
OMHANGEN, (hing om, heeft omgehangen),
(w. g.) om het lijf hangen : een ruime mantel hing
hem los om; — nu eens hier, dan daar gaan staan
of zitten, inz. in eene lustelooze leunende of slappe
houding; — waar hangt hij nu weer om ? waar zou
hij nu weer zijn ?; — een ander of zichzelf om het
lijf hangen : ik zal even mijn sjaal omhangen; —
(omhing, heeft omhangen), omgeven met iets dat
hangt : zijne leden waren met purper omhangen;
(fig.) met luister omhangen; — zich met iets omhangen,
zich iets om het lijf hangen. OMRANGING, v. (-en),
omhulsel; hangend omkleedsel.
OMHANGERIG, bn. ( -er, -st), hangerig.
OMHANGSEL, o. (-s, -en), wat om iets of iem.
heen hangt : het omhangsel van een ledikant; —
(w. g.) een kleedingstuk of lijfssieraad; — (fig.)
gemeenzame benaming van bijkomende zaken, die
bij eene hoofdzaak behooren: omballing noemt men
in Friesland allerlei dingen, die als bijzaken, als
om- en bijhangsels beschouwd worden, in tegenstelling
van de hoofdzaak, waarbij zij behooren. OMHANG SELTJE, o. (-s).
OMHASPELEN, (haspelde om, heeft omgehaspeld), met of in iets omhaspelen, er zonder orde of
regelmaat, onhandig en slordig mede te werk
gaan; — met iem. zus of zoo omhaspelen, omgaan,
omspringen, inz. wanneer dat niet zonder moeite
of geharrewar gaat.
OMHEBBEN, (had om, heeft omgehad), om het
lijf of een lichaamsdeel hebben, dragen: een mantel,
een doek, eene boa, eene sjerp, een gordel, een riem,
eene bef enz. omhebben; — (scherts.) de beƒ omhebben,
het geestelijk gewaad dragen, dominee zijn; — (ge
-menz.)
hij heeft 'em om, hij is dronken.
OMHEEN, bw. van richting, alleen na vooraf
hier, daar of waar, waarmee het eigenlijk-gand
eene samenkoppeling vormt, doch waarvan het door
andere woorden kan worden gescheiden : de tafel,
waar de gasten omheen zaten.
OMHEINEN, (omheinde, heeft omheind), met
eene heining omgeven : een tuin, een boomgaard,
een bleekveld omheinen; den grond omheinen voor
het zetten van een gebouw; — ( fig.) iem. of iets omheinen met, als met eene heining omgeven, en
daardoor beschutten en beveiligen : ik zal hem , met
een koperen muur omheinen; zich met iets omheinen.
OMHEINING, v. het omheinen; — (mv. -en),
heining, schutting; (krijgsw.) de buitenste verde
versterkte plaatsen, als van steden,-d.ignsljva
dorpen, pachthoeven enz. OMHEININKJE, o. (-s).
OMHEINSEL, o. (-s), (Zuidn.) omheining.
OMHELZEN, (omhelsde, heeft omhelsd), iem. de
armen om den hals slaan, als teeken van liefde
en gehechtheid : hij omhelsde haar teeder; (ook)
zich echtelijk met haar vereenigen; — iem. in gedachten omhelzen, niet ongewone uitdrukking aan
het slot van brieven, vooral van vrouwen; —
ook van andere lichaamsdeelen, inz. de knieën:
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hij viel hem te voet en omhelsde zijne knieën; — ( van
een levenloos voorwerp) omvatten : zij omhelsde
het kruis; — ( spr.) die veel omhelst, vangt niets; --(fig.) vrijwillig aanvaarden : den dood omhelzen; —
aannemen : een gevoelen, eene leer, een wijsgeerig
stelsel, een godsdienst omhelzen; eene kerk, eene
partij omhelzen, de leerstelling of beginselen aannemen die door die kerk of die partij worden beleden; — ter harte nemen : iemands belangen omhel zen; — betrachten, in beoefening brengen : de
deugd omhelzen; — het geestelijk leven omhelzen,
dat leven en de verplichtingen die het oplegt op
zich nemen. OMHELZING, v. (-en), het omhelzen,
de omarming; echtelijke vereeniging; (ook) verboden mingenot.
OMHINKELEN, (hinkelde om, heeft en is omgehinkeld), omhinken.
OMHINKEN, (hinkte om, heeft en is omgehinkt), . in de rondte hinken, om iets heen hinken
(bij uitbreiding ook van kreupelen gezegd) : de
kleine jongen kan de kamer al omhinken; hoe kreupel
hij is, hij hinkt toch elken dag een singeltje om; -her- en derwaarts hinken : die kinderen hebben
at den heelen middag op de hinkelbaan omgehinkt,de kreupele bedelaar hinkt hier alle dagen om; —
omstooten, doen vallen door er tegen aan te hinken : hij hinkte zijn zusje om.
OMHIPPELEN, (hippelde om, heeft en is omgehippeld), omhuppelen.
OMHIPPEN, (hipte om, heeft en is omgehipt),
omhuppen.
OMHOEPELEN, (hoepelde om, heeft en is omgehoepeld), in de rondte hoepelen, om iets heen hoepelen : zij hebben viermaal den singel omgehoepeld;
toen zij de heele stad waren omgehoepeld, konden ze
haast niet meer; — her- en derwaarts hoepelen:
daar er geen school was, hebben de jongens den heelen
middag omgehoepeld; — omstooten, doen vallen
door er den hoepel tegen aan te drijven : ze hoepel
bloempotten om; — ( omhoepelde, heeft-denig
omhoepeld), met een of meer hoepels omsluiten :
een vat omhoepelen.
OMHOKKEN, (hokte om, heeft omgehokt), (gew . )
met iem. omhokken, al hokkende met iem. voort
zonder getrouwd te zijn : het poldervolkje-levn,
trouwt gewoonlijk over den puthaak, en mannen en
vrouwen hokken met elkaar maar zoo wat om.
OMHOLLEN, (holde om, heeft en is omgehold),
hollen langs den omtrek eener aangewezen ruimte,
er om heen hollen : de paarden holden de markt om;
laat de kinderen den tuin maar omhollen; — her- en
derwaarts hollen, in 't wilde rondhollen : zie die
paarden eens in de weide omhollen; in hollende vaart
omwerpen, doen omvallen door er tegen aan te
hollen : zijn woeste paarden hebben een lantaarnpaal
omgehold.
OMHOOG, bw. van plaats : op een zeker punt
of binnen zekere ruimte in de hoogte; vooral ter
aanduiding eener onbepaalde plaats in het luchtruim of aan het uitspansel; naar omhoog, naar
de hoogte, naar boven, opwaarts; — van omhoog,
van uit de hoogte, van boven neder; — (in 't bijz.)
in den hemel, als de zetel der Godheid beschouwd;
naar omhoog, naar hooger sferen, naar den hemel;
(Zuidn.) te veel naar omhoog zien, te veel drinken; —
van omhoog, uit hooger sferen, uit den hemel; —
zegen, gunsten enz. van omhoog, zegen Gods, gunsten
van God enz.; — bw. van richting : naar de hoogte,
naar boven, opwaarts; (in 't bijz.) naar den hemel.
( Omhoog vormt met eene menigte werkwoorden
scheidbare samenstellingen, waarvan alleen de
voornaamste hier opgenomen zijn).
OMHOOGBEUREN, (beurde omhoog, heeft omhooggebeurd), in de hoogte beuren, optillen : een
kind omhoogbeuren.
OMHOOGBLAZEN, (blies omhoog, heeft omhoog geblazen), naar boven blazen.
OMHOOGDRIJVEN, (dreef omhoog, heeft omhooggedreven), opwaarts drijven, ze door aanwen
kracht naar boven doen gaan, opstuwen:-dingva
het water met eene perspomp omhoogdrijven; de stofwolken door den wind omhooggedreven; — (scheik.)
(w. g.), (van vluchtige stoffen) ze uit een mengsel
door verhitting in eene kolf afscheiden, t. w. zóó
dat zij zich in den hals van de kolf in vasten vorm
afzetten; sublimeeren. OMHOOGDRIJVING, v.
het omhoogdrijven; (scheik.) sublimatie.
OMHOOGDUWEN, (duwde omhoog, heeft omhooggeduwd), naar boven, in de hoogte duwen.
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OMHOOGGAAN, (ging omhoog, is omhooggegaan), naar boven, in de hoogte gaan : hij is omhooggegaan, de trap op; om 2 uur zal hij omhooggaan, met de vliegmachine opstijgen;_ — de vlieger
gaat omhoog, stijgt naar boven; (fig.) die vlieger
gaat niet omhoog, dat plan zal niet gelukken; —
de Steels gaan weer omhoog, de koers ervan wordt
hooger; — de weg gaat hier omhoog, stijgt, wordt
hooger; — aller hoeden gingen omhoog, ieder wuifde
met zijn hoed; — de barometer gaat omhoog, wijst
een grooteren luchtdruk aan, wij krijgen waar
beter weer.
-schijnlk
OMHOOGHALEN, (haalde omhoog, heeft omhooggehaald), naar boven halen : haal het gordijn
wat omhoog.
OMHOOGHEFFEN, (hief omhoog, heeft omhoog
hoogte heffen, hoog optillen : hij-gehvn),id
hief het zwaard omhoog; hij hief met majesteit het
hoofd omhoog; (fig.) eene leus omhoogheffen, ze luide
verkondigen; — zich omhoogheffen, zich in de hoogte
verheffen, zich verheffen : toen de grijze held zich
omhooghief, stak hij boven alle anderen uit.
OMHOOGHOUDEN, (hield omhoog, heeft omhooggehouden), iets dat zich in de hoogte bevindt of
zich hoog verheft, in dien stand doen blijven,
maken dat het niet naar beneden komt : zorg dat
ge den vlieger lang omhooghoudt; hoe lang kunt ge
uw arm omhooghouden ?; — iets in zoodanigen
stand houden dat het naar boven is gericht : een
vaandel, eene banier omhooghouden.
OMHOOGJAGEN, (jaagde, joeg omhoog, heeft
omhooggejaagd), naar boven, in de hoogte jagen:
de musschen omhoogjagen; de wind joeg mijn hoed
omhoog, dreef hem de lucht in naar boven; — de
prijzen omhoogjagen, snel doen stijgen.
OMHOOGKIJKEN, (keek omhoog, heeft omhooggekeken), naar boven kijken.
OMHOOGKOMEN, (kwam omhoog, is omhoog
naar boven, in de hoogte komen : het-gekomn),
water komt omhoog, stijgt; -- als de melk omhoog
komt (bij het koken), moet je ze afzetten; — de
zieke kan niet meer omhoogkomen, zich in bed oprichten; — kom je even omhoog, boven, de trap op; —
het koren komt al omhoog, boven den grond; hij is
flink omhooggekomen, in hoogeren rang, in hoogere
betrekking, in de maatschappij vooruitgekomen.
OMHOOGLOOPEN, (liep omhoog, is omhoog
naar boven, in de hoogte loopen : loop-gelopn),
even omhoog, de trap op, naar boven; — de prijzen,
de effecten loopen omhoog, worden hooger; de grond
loopt hier omhoog, stijgt; het water kan niet omhoog
van eene lagere naar eene hoogere plaats-lopen,
gaan; — het schip is te Bath omhooggeloopen, op
eene zandbank, op de kust geloopen.
OMHOOGRAKEN, (raakte omhoog, is omhoog geraakt), (zeew.) op eene ondiepte, op eene zandbank
of op het strand raken; buiten zijn toedoen er op
verzeilen of gedreven worden en vast komen te
zitten : bij den storm zijn de pinken, die voor anker
lagen, omhooggeraakt (op het strand geworpen).
OMHOOGRICHTEN, (richtte omhoog, heeft omhooggericht), naar boven, in de hoogte richten:
het kanon werd onder een hoek van 45 ° omhooggericht; — de blikken omhoogrichten, oprichten,
opzien, (ook) tot God opzien; — de zieke kon zich
niet omhoogrichten, in bed oprichten.
OMHOOGRIJZEN, (rees omhoog, is omhoog gerezen), naar boven, in de hoogte rijzen, oprijzen:
allen rezen omhoog, stonden van hun zitplaats op.
OMHOOGSCHIETEN, (schoot omhoog, heeft en
is omhooggeschoten), naar boven schieten : een
kogel omhoogschieten; --- plotseling naar boven gaan:
de veer schoot omhoog; — de luchtballon schoot omhoog, ging snel in de hoogte; — snel groeien : het
gras schiet omhoog.
OMHOOGSLAAN, (sloeg omhoog, heeft en is
omhooggeslagen), door slaan snel in de hoogte drij ven : hij sloeg den bal met kracht omhoog; — met
snelheid en kracht in de hoogte bewegen, snel
opheffen : in ontzetting sloeg hij de armen omhoog; —
naar de hoogte richten, naar . boven wenden : hij
sloeg biddend het oog omhoog; — zich met eenige
kracht in de hoogte bewegen, opwaarts gedreven
worden : een dikke damp sloeg uit het kokende water
omhoog; met kracht sloegen de vlammen omhoog.
OMHOOGSTAAN, (stond omhoog, heeft omhoog
naar boven gericht staan, steil rechtop-gestan),
staan, zoodat het bovenste gedeelte opwaarts
schijnt te streven : zijne haren stonden omhoog.

OMHULLEN.

OMHOOGSTAREN, (staarde omhoog, heeft omhooggestaard), starend omhoogzien.
OMHOOGSTEKEN, (stak omhoog, heeft omhoog
recht in de hoogte steken, hoog opsteken -ges:tokn),
zij staken hunne zwaarden met het gevest omhoog en
vroegen genade; hij stak de oproervaan omhoog; hij
stak de beide armen omhoog; steek uw been eens omhoog; - ( fig.) het hoofd (den kop of de kruin) omhoog
het hoofd hoog verheffen, met een fier gevoel-stekn,
van eigenwaarde; - de horens omhoogsteken, zich
weerbarstig toonen, als een koppige stier ; —
(gemeenz.) iem. omhoogsteken, hem prijzen, verheffen, niet zelden in zijne tegenwoordigheid; —
zich recht in de hoogte uitstrekken, zich als opwaarts
rijzende vertoonen : fier stak de kruin van den eik
boven de andere boomen omhoog.
OMHOOGSTIJGEN, (steeg omhoog, is omhoog gestegen), in de hoogte, naar boven stijgen : de
rook steeg omhoog; bijna loodrecht steeg de vliegenier
omhoog; bij het omhoogstijgen moet men zeer regel matig loopen en ademen, bij het bergbeklimmen.
OMHOOGSTUIVEN, (stoof omhoog, is omhoog gestoven), opstuiven.
OMHOOGTILLEN, (tilde omhoog, heeft omhooggetild), optillen, naar boven, in de hoogte tillen:
een kind omhoogtillen.
OMHOOGTREKKEN, (trok omhoog, heeft omhooggetrokken), optrekken, naar boven, in de hoogte
trek het gordijn wat omhoog; iem. omhoog- -trekn:
trekken, uit een kuil, uit eene diepte; een schipomhoogtrekken, uit het water, op de helling; (ook)
stroomopwaarts.
OMHOOGTUREN, (tuurde omhoog, heeft omhooggetuurd), naar boven turen.
OMHOOGVLIEGEN, (vloog omhoog, is omhoog gevlogen), opvliegen, in de hoogte vliegen : de vogels vlogen omhoog; zijn hoed vloog omhoog, werd
door den wind in de hoogte gedreven.
OMHOOGVOEREN, (voerde omhoog, heeft om hooggevoerd), in de hoogte, naar boven voeren :
dit pad voert omhoog; — dat voerde zijn gedachten
omhoog, leidde, bracht ze op betere onderwerpen; —
de kosten zijn zeer omhooggevoerd, opgedreven.
OMHOOGWERKEN, (werkte omhoog, heeft om hooggewerkt), in de hoogte, naar boven werken:
zand omhoogwerken; mollen werken de aarde omhoog;
— hij heeft zich omhooggewerkt, eene betere positie
weten te verschaffen.
OMHOOGWERPEN, (wierp omhoog, heeft omhooggeworpen), naar boven, in de hoogte werpen :
een bal omhoogwerpen.
OMHOOGZIEN, (zag omhoog, heeft omhoog gezien), naar boven, in de hoogte zien.
OMHOOGZITTEN, (zat omhoog, heeft omhooggezeten), (zeew,) op eene ondiepte, op eene zandbank of op het strand vastzitten : men bespeurde eene Engelsehe brik, die op den Banjert omhoogzat.
OMHOOGZWAAIEN, (zwaaide omhoog, heeft
omhooggezwaaid), in de hoogte zwaaien.
OMHOOREN, (hoorde om, heeft omgehoord),
(gemeen.) rondgaan om naar iets te vernemen
of inlichtingen aangaande iets in te winnen : mijn.
meid gaat met November weg, en ik moet dus naar eene nieuwe omhooren.
OMHOUDEN, (hield om, heeft omgehouden), om
het lijf houden, niet afdoen of afleggen : zijn mantel
omhouden; een doek, das, sjerp omhouden.
OMHOUWEN, (hieuw om, heeft omgehouwen),
door houwen doen omvallen, vellen : met krachtige slagen hieuw hij den eik om; wanneer wordt het mastbosch omgehouwen ? OMHOUWING, v. het omhouwen.
OMHOUWER, m. (-s), een kuipersgereedschap,
t. w. eene soort van handdissel, hoofdzakelijk gebruikt wordende om de afkanting van de kimmen
der duigen, in de rondte van het vat, te bewerken,
en verder voor allerlei werk, waarvoor snijmes
noch schaaf kan dienen.
OMHUILEN, (huilde om, heeft omgehuild), huilend her- en derwaarts loopen, huilend omloopen:
de kleine jongen was niet in zijn humeur, en deed
niets dan maar zoo wat door huis omhuilen; de
wolven, die in het bosch omhuilden, verschrikten hem.
OMHUIVEN, (omhuifde, heeft omhuifd), (dicht.)
als met eene huif of kap bedekken, omsluieren,
omhullen : de nevelen omhuifden de heuvels; de abeelen
omhuifden de statige poort; het droevig floers omhuift
uw blonde lokken.
OMHULLEN, (omhulde, heeft omhuld), aan alle

OMHULSEL.

1212

kanten bedekken, voor het oog verbergen : zij wierp
den mantel, die haar omhulde, naar achteren; een
harde bast omhult de pit; — ( fig.) als een sluier omgeven en voor het oog bedekken : eene stofwolk
omhulde hen; een ondoordringbare nacht omhult
het schrikkelijk geheim; — als met een stralenkrans
omgeven, omschijnen : van waar die luister, die
der vaderen hoofd omhulde ?; — zich met iets omhullen,
zich daarmede bedekken, omkleeden. OMHTJLLING, v. het omhullen; — (mv. -en), dat wat
omhult.
OMHULSEL, - o. (-s, -en), wat dient om te omhullen; het bedeksel, omkleedsel of omwindsel,
dat iem. of iets omgeeft en voor het oog verbergt;
het stoffelijk omhulsel van den mensch, zijn lichaam.
OMHUPPELEN, (huppelde om, heeft en is omgehuppeld), (gew.) OMHIPPELEN, in de rondte
huppelen, met kleine en vlugge sprongen in een
kring ronddansen; — om iets heen huppelen : de
kinderen huppelden de tafel om; her- en derwaarts
huppelen : de kleinen huppelen den gansehen dag
om; — (omhuppelde, heeft omhuppeld), (dicht.)
iem. of iets huppelend omgeven.
OMHUPPEN, (hupte om, heeft omgehupt), (gew.)
ook OMHIPPEN, (dicht.) her- en derwaarts hup
-peln.
OMHUTSELEN, (hutselde om, heeft omgehutseld), dooreenhutselen, zoodanig 'omschudden dat
al de voorw. of al de deelen der stof onderling
van plaats verwisselen en dooreengemengd worden;
(gemeenz.) zijne hersenen omhutselen, zich alle moeite
geven om er eene gedachte uit voort te doen
komen.
OMHUTSEN, (hutste om, heeft omgehutst),
omhutselen.
OMIJLEN, (ijlde om, heeft en is omgeijld), ijlen
langs den omtrek eener aangewezen ruimte, ijlings
-er om heen loopen of rijden : hij vloog weg en ij ld e
den hoek om; wij zijn in een uur al de singels omgeijld.

OMINEUS, bn. (...zer, -t), onheilspellend.
OMISSIE, v. (-s, ...siën), uitlating; verzuim,
nalatigheid, iets dat vergeten is; omissie -delict,
strafbare handeling, bestaande in het nalaten van
iets.
OMITTEEREN, (omitteerde, heeft geomitteerd),
vergeten, uit -, weglaten, overslaan.
OMJAGEN, (jaagde, joeg om, heeft en is omge.jaagd), in de rondte jagen, voortdrijven in een kring
of langs den omtrek eener aangewezen ruimte : in
vollen galop heeft hij de paarden het renperk omge. jaagd; — jagende omwerpen, doen omvallen door
in snelle vaart er tegen aan te rij den : de dolkop
heeft alweer met zijn vierspan eenige kinderwagentjes,
stalletjes en wat niet al meer omgejaagd; — jagen

langs den omtrek eener aangewezen ruimte, er
jagende omheen gaan : we hebben wat vaak het
_jaehtveld omgejaagd, maar niets geschoten; — heren derwaarts jagen, op de jacht in verschillende
richtingen rondkruisen : we hebben den heelen middag op het groote jachtveld omgejaagd, maar geen wild
gezien; — jagen langs den omtrek eener aangewezen
ruimte, er in snelle vaart omheen rijden : in tien
minuten hebben wij de stad omgejaagd; — her- en

derwaarts jagen, zonder bepaald doel in verschillende richtingen in snelle vaart rij den : wij hebben
een uur lang over de heide omgejaagd; — ( fig.) in
wilde vaart de aderen doorstroomen of de ziel doorkruisen : terwijl eene ijlkoorts in zijn verhit brein
omjaagde.

OMJANKEN, (jankte om, heeft omgejankt),
jankend her- en derwaarts loopen, met klagend
gehuil omloopen : die vervelende hond heeft den heelen
nacht in den tuin omgejankt; met vervelend gehuil
of geklaag omloopen : de jongen is vandaag al heel
lastig en doet niets dan zoo wat omjanken.

OMJOELEN, (joelde om, heeft omgejoeld),
joelend , her- en derwaarts loopen, met vroolij k en
dartel getier rondloopen : die wilde meiden hebben
den heelen kermisnacht op straat omgejoeld; —
(omj oelde, heeft omj oeld), joelend omgeven : het
volk omjoelde de priesters.

OMJUBELEN, (jubelde om, heeft omgejubeld),
jubelend her- en derwaarts loopen, met blij feest gejuich omloopen : hij zag de vroolijke scharen,
die door de straten omjubelden; — ( omjubelde, heeft
omjubeld), jubelend omgeven.
OMKABBELEN, (omkabbelde, heeft omkabbeld), (dicht.) kabbelend omstroomen, aan alle
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kanten met een zachten golfslag bespoelen : een
eiland, overal omkabbeld van de beek.

OMKADEN, (omkaadde, heeft omkaad), (waterbouwk.), .met eene kade omsluiten, van 't aangrenzend water of land afscheiden door eene kade
om iets te leggen : de ingelanden van die streek zagen
zich genoodzaakt haar te omkaden; een behoorlijk
omkaad voorland. OMKADING, v. het omkaden;

het omsluiten van eene uitgestrektheid land door
middel van eene kade; — (mv. -en), het middel
om te omkaden; de kade, waarmede een land is
omsloten : de ringkade.
OMKANTELEN, (kantelde om, heeft en is omgekanteld), iets zooverre omkeeren, dat een andere
kant bovenkomt, het omwentelen en maken dat
het op een anderen kant komt te liggen of te staan :
help mij die kist eens omkantelen; de balen werden
telkens omgekanteld en zoo naar het pakhuis gebracht;

— kantelend omvallen : het tafeltje met kostbaar
porselein kantelde om. OMKANTELING, v. (-en),
het omkantelen.
1. OMKANTEN, (kantte om, heeft omgekant),
(Zuidn.) omkantelen, kantelend omvallen.
2. OMKANTEN, (kantte om, heeft omgekant), (van
blikken of koperen voorw., inz. van de randen
daaraan) ze van een behoorljken kant voorzien,
door de randen om te buigen en aan te vlijen; ook
omzetten genoemd : een emmer, een bakje enz. omkanten; de rand van dien koperen emmer moet nog
omgekant worden. OMKANTING, v. het omkanten.

OMKANTIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig in de
gedaante van een grooten, met de waterpasse,
afgestompte snede naar boven gekeerden beitel,
bij blik- en koperslagers in gebruik om de randen
van blikken of koperen voorw. om te buigen; ook
omzetijzer en randijzer genoemd.
OMKAPPEN, (kapte om, heeft omgekapt), door
kappen doen omvallen, met bijl of hakmes vellen,
omhakken : ik heb het kreupelboschje laten om, kappen; — ( Zuidn.) (van een akker) dien met een
scherp werktuig, veelal een ijzeren drietand, omhalen, omwoelen, ten einde het onkruid uit te roeien:
het onkruid is op dezen akker zoo vermenigvuldigd,
dat men hein zal moeten omkappen; — in iets omkap pen (t. w. een boschje, heestergewas enz.), er zonder

orde of plan hier en daar in kappen, er met bijl of
mes onbesuisd in omhakken. OMKAPPING, v.
het omkappen; het omwoelen.
OMKEER, OMMEKEER, m. omverwerping, verwoesting, vernieling : een ommekeer der maatschappij,
algeheele verandering; — plotselinge en onverwachte verandering in iemands gezindheid of stemming : vroeger was hij altijd even opgewekt en nu is

hij zoo neerslachtig mogelijk. Vanwaar die ommekeer ?; — ( van God) zonder ommekeer, onveranderlijk; — (Zuidn.) omdraai (van een weg, een pad).
OMKEEREN, (keerde om, heeft en is omgekeerd),
iets zoodanig wenden dat het een anderen stand
bekomt, andersom plaatsen : eene kaart omkeeren; —
zijn kopje omkeeren, (gew. voor) bedanken voor
meer (aan de thee- of koffietafel); — (fig.) de centen, de dubbeltjes omkeeren, met spaarzaamheid
te werk gaan, (ook) karig zijn; — de hand niet voor
iets omkeeren, er niet naar talen, er niet de minste
moeite voor over hebben; — zijn rokje omkeeren,
van gevoelen, gezindheid of partij veranderen; —
het blaadje is omgekeerd, de zaak is geheel veranderd;
— verwoesten, vernielen, onderstboven keeren, in
schromelijke verwarring brengen en daardoor te
gronde richten : zij keeren land en steden om; —
in een geheel anderen toestand brengen, ten eenenmale veranderen : zijn hier de wetten omgekeerd,
dat men 's Graven ambtenaren ophangt ?; — iets
zoodanig keeren dat het in eene richting of orde
komt te staan tegenovergesteld aan die welke
als de gewone wordt beschouwd of waarin het
vroeger geplaatst was : een volzin, eene uitdrukking
omkeeren; de zaak omkeeren, van eene andere zijde
beschouwen; — (stalk.) de teekens omkeeren, het
teeken + in — veranderen of — in + ; (van de
orde zelve, waarin de dingen geplaatst zijn): de
orde van den tocht omkeerende, reed nu de dienaar
v.ior den heer; — de orde van zaken omkeeren, eene

omwenteling veroorzaken, op eene gewelddadige
wijze den loop der dingen veranderen, veelal in
toepassing op zaken van staat of kerk; — (zeew.)
de orde eener vloot onikeeren, de eskaders eener vloot
zoodanig rangschikken, dat zij de tegenovergestelde
plaats innemen van die der eerst bepaalde orde; —
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de orde der schepen oral, eeren, ze zoodanig rangschikken, dat de achterste vooraan komen te liggen, de voorste achteraan; — (wisk.) eene reden
omkeeren, de volgorde van de beide termen eener
reden veranderen; — (muz.) een akkoord omkeeren,
den laagsten toon van een akkoord boven den
hoogsten, of den hoogsten onder den laagsten plaatsen; — (van het hoofd) het naar achteren keeren,
achterwaarts wenden, omwenden, omdraaien : het
hoofd omkeeren; — de rollen omkeeren, de rollen in
een tooneelspel ver w isselen, (fig.) de onderlinge
verhouding tusschen twee of meer pers. zoodanig
veranderen, dat de een in de plaats van den ander
treedt; — (van den grond) dien omwerken, met
ploeg of egge zoodanig bewerken, dat hij daardoor
geschikt wordt gemaakt tot het voortbrengen van
vruchten ; —
zich omkeeren, van verschillende voorwerpen, zich
zoodanig keeren, dat zij een anderen stand bekomen : het blad keerde zich regelmatig om; — ( fig.)
geheel en al van aard, toestand of gedaante veranderen. ; -- (van personen) het lichaam of het
hoofd achterwaarts draaien : zich omkeeren naar
of tot iem. of iets; -- ik kan mij niet ornkeeren, of...,
ik kan mijn gelaat niet afwenden, of...; — (fig.)
in zijn gedrag of zijne handelingen de tegenover
richting aannemen van vroeger; — (van-gestld
liggende personen) zich zoo wenden dat men op
eene andere zijde komt te liggen; -- zich in zijn graf
(in zijn kist) omkeeren, van een doode gezegd, bij
de vermelding van iets dat hem in zijn leven schrome lijk geërgerd zou hebben; —
om iets heen keeren, onder het loopen enz. eene
wending om iets heen maken : een hoek omkeeren; —
keerende van plaats veranderen, omwenden : de
wagen moet eerst omkeeren, voor wij er instappen;
laat de manschappen eerst omkeeren; — het hart
keert me one (in 't lijf ), uitdrukking van het gevoel
van weeheid, misselijkheid of walging; — (fig.)
in zijn gedrag, zijne handelwijze eene andere richting
aannemen, veranderen : hij is sedert dien dag
heelemaal omgekeerd; — omgekeerd zijn als een
blad (op een boom), eensklaps van gezindheid ver
zijn; — hij is omgekeerd als een zak, volko--ander
men het tegenovergestelde geworden van wat hij
vroeger was; — terugkeeren, teruggaan, zich omkeeren 'en teruggaan : daar de wandeling naar de
stad ons te ver was, zijn wij halverwegen omgekeerd.
OMKEERING, V. (- en), het omkeeren.

OMKEGELEN, (kegelde om, heeft omgekegeld),
niet den kegelbal omverwerpen : hij heeft al eenige
malen het spel omgekegeld; — met iets omkegelen,
er als met een kegelbal mede omgaan door het
her- en derwaarts te gooien.
OMKENTELEN. Zie OMKANTELEN.
OMKENTEREN, (kenterde om, is omgekenterd),
(zeew.) (van lichte vaartuigen) omkantelen, te ver
op zijde gaan en daardoor omslaan : - de branding
was zoo sterk, dat de sloep omkenterde.
OMKIEPEREN, (kieperde om, heeft en is omgekieperd), (gew.) omwerpen, omgooien; omvallen:
de kinderwagen kieperde om.
OMKIJKEN, (keek om, heeft omgekeken), ach
kijken, het hoofd omdraaien en den blik-terwas
naar achteren wenden, omzien : hij keek wel tienmaal
om, of ik hem volgde; -- zonder om te kijken, zonder
te letten op iets dat achter ligt en dat zou kunnen
terughouden of de vaart vertragen; — naar iem.
of iets omzien, er met belangstelling naar zien, met
het doel om op den persoon of de zaak toe te zien
of er voor te zorgen : hij keek naar zijn zaken,
zijn boeken niet om; naar iem. niet omkijken, er
geene belangstelling aan wijden, zich er niet om
bekreunen, hem links laten liggen, er niet voor
zorgen; — om zich heen kijken, rondzien : hoe hij
ook omkeek, hij zag niets; — naar een huis, eene nieuwe
meid omkijken, er naar rondzien, met het doel om
een persoon of eene zaak te vinden of te bekomen.
OMKIPPEN, (kipte om, heeft en is omgekipt),
een wagen omkippen, doen kantelen, inz. van
kipwagentjes gezegd; omvallen.
OMKLEEDEN, (kleedde om, heeft en is omgekleed), iem. anders kleeden, hem of haar andere
kleederen, inz. bovenkleederen, aandoen : voordat
,de kinderen gaan wandelen, moet de meid ze eerst
wc t omkleeden; de kamenier was bezig mevrouw om
tte kleeden; -- zich omkleeden, andere kleederen
aantrekken : ik zal me even omkleeden en ben dan
iot uw dienst; ---

(omkleedde, heeft en is omkleed), met een kleed
of lichaamsbedekking omgeven : zijn lichaam is
omkleed met staal; -- als een kleed omgeven, rondom
bedekken : eene witte vacht omkleedt zijn breede
schoft en kossem; — iets aan alle kanten met iets
bedekken, bekleeden : kussens met satijn omkleed; -(fig.) de hoop omkleedt de toekomst met den weerschijn van 't schoon verleden; de sneeuw omkleedt de
toppen van het gebergte; — zoodanig in woorden
inkleeden of van zulke redenen vergezeld doen
gaan, dat alles berekend is voor de uitwerking
die de spreker bedoelt : hij wist die harde waarheden zóó te omkleeden, dat zij zijn vriend niet
kwetsten; — een met redenen omkleed voorstel, met
bijvoeging van de redenen die strekken kunnen
om het te doen aannemen of toestaan. OMKLEEDING, v. het ómkleeden; het omkléeden.
OMKLEEDSEL, o. (-s, -en), iets dat strekt om
te omkleeden, datgene waarmede iets bekleed is;
(meest fig.) het omhulsel, waarmede iets getooid
of versierd is, of waaraan het zijn uiterlijk aanzien
ontleent; (in 't bijz., in den hoogeren stijl) het
lichaam, voorgesteld als een kleed, als het omhulsel
der ziel.
OMKLEMMEN, (omklemde, heeft omklemd), met
kracht en klem omvatten, niet zijn armen of vingers stevig omsluiten en vasthouden : hij ornklemde haar nri.et zijn krachtigen arm; de ontzinde
omklemde als in vertwijfeling zijne knieën; zijn
vuist omklemde het zwaard; (dicht.) het klimop
omklemde den eik; — omvatten, omspannen, stijf
ingesloten houden : een nauw kleed omklemde den
vollen boezem; — aan alle kanten stijf vastklemmen :
een tang omklemde den kop der schroef; — ( dicht.)
aan alle kanten drukken en bezwaren, iem. zoodanig benauwen dat hij nergens een uitweg. ziet.
wat angst omklemt mij 't harte in dezen poel van
rampen. OMKLEMMING, v. (-en), het omklemmen.
OMKLEPPEN, (klepte om, heeft omgeklept),
(w. g.) in het openbaar op de straat bekend
omroepen, nadat men door 't slaan eener-maken,
klep de personell, die zich in dien omtrek bevinden, opmerkzaam heeft gemaakt: is die verordening
al omgekiept ?;
is omgeklept, dat er eene beurs
verloren is.
OMKLETSEN, (kletste om, heeft en is omgekletst),
(gemeenz.) onbesuisd omsmijten uit boosheid of
moedwil : zij kletsten alles om wat hun voor de handen
kwam; -- door een flinken slag of stoot omvallen,
met een klets op den grond neervallen : een wilde
troep reed tegen hem aan, zoodat hij ornkletste; —
(gemeenz.) iets rondvertellen : ' t is een beroerling,
die alles omkletst.
OMKLIMMEN, (klom om, heeft en is omgeklommen), om iets heen klimmen.

er

OMKLINKEN, (klonk om, heeft omgeklonken),
zaken ter kennisse van het algemeen brengen na
vooraf, door het klinken eener bel of het slaan op
een bekken, de aandacht te hebben opgewekt :
de omroeper heeft van morgen het verbod om te schrobben
omgeklonken; — aan tafel met de aanwezige gasten
naar de rij af klinken : komt, vrienden, laat ons nu
ter eere van het jonge paar eens omklinken; -- om
het lijf klinken, door klinken om iemands armen
of beenen bevestigen : laat den booswicht de boeien
omklinken; — (smidst., timmerm.) ombuigen door
er tegen aan te slaan, omslaan en de uitstekende
punten daardoor wegmaken : de spijkers moeten
nog omgeklonken worden; — ( Zuidn.) omslaan,
omvallen, omkantelen ; — (omklonk, heeft omklonken), (dicht.) iets met een metalen band omsluiten; (fig.) omsluiten met een vasten, onverbreekbaren band. OMKLINKING, v. het omklinken.
OMKLOPPEN, (klopte om, heeft omgeklopt), door
kloppen eene zekere wending doen aannemen, ombuigen, omslaan, door er met den hamer tegen te
kloppen : hij klopte eene smalle strook van den ijzeren
rand om; -- iets omverwerpen door er tegen aan
te kloppen, het door kloppen doen omvallen : hij
heeft net zoolang tegen het beschot aan getimmerd, dat
hij het heeft omgeklopt; --- dooreenkloppen : om
het beslag goed te krijgen, moeten eerst al de eieren
flink omgeklopt worden; klop het beslag goed one; —
in iets omkloppen, er zonder orde of plan hier en
daar in kloppen; — met een lepel, een vork of iets
dergelijks kloppen of slaan in iets, inz. om ze
dooreen te roeren : klop maar niet langer in die
eieren om; ze zijn nu gebonden genoeg. OMKLOPPING, v. het omkloppen.
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OMKLOTSEN, (klotste om, heeft omgeklotst),
klotsend her- en derwaarts loopen, met zware en
plompe stappen omloopen : hij heeft den heelen dag
met zijn klompen aan door het huis omgeklotst.
OMKLUISTEREN, (omkluisterde, heeft omkluisterd), met kluisters omgeven; — (dicht.) krachtig
omvatten, met de armen omklemmen en als met
kluisters vasthouden : met innige teederheid hield
hij hare borst omkluisterd.
OMKLUNGELEN, (klungelde om, heeft omgeklungeld), (gemeenz.) klungelend omloopen, met
allerlei nietigheden den tijd dooden : men zou boos
worden, als men die stevige kerels den ganschen dag
zoo ziet omklungelen.
OMKLUTSEN, (klutste om, heeft omgeklutst),
dooreenklutsen, zoodanig klutsen of kloppen, dat
alles goed dooreengemengd wordt : daar hebt ge
eene kom, ge moet nu de eieren en den room goed
omklutsen. OMKLUTSING, v. het omklutsen.
OMKNABBELEN, (knabbelde om, heeft omgeknabbeld), in alle richtingen, van alle kanten
aan iets knabbelen.
OMKNEDEN, (kneedde om, heeft omgekneed),
opnieuw en anders kneden : van dat baksel komt
niets te recht, zoo ge het niet omkneedt; — (spr.)
iem. (zijn hart enz.) omkneden als was, hem inwendig
vervormen, zijne gemoedsstemming veranderen,
met hetzelfde gemak, waarmede men een klomp
was kneedt; — (omkneedde, heeft omkneed), met
een deeg omgeven. OMKNEDING, v. het omkneden.
OMKNELLEN, (omknelde, heeft omkneld), met
een knellenden greep omvatten, krachtig omklemmen : hij voelde zijn hals door een ijzeren vuist
omkneld; met kracht omknelde hij het zwaard; —
(dicht.) met zijn krachtigen arm had hij de angstige
maagd omkneld; — knellend omgeven, stijf ingesloten houden en beknellen : zware boeien omknelden
zijne leden. OMKNELLING, v. (-en), het omknellen.
OMKNIJPEN, (omkneep, heeft omknepen), (w. g.)
iets knijpend omvatten, met een sterken druk omklemmen : de tangen der machine omknijpen de
zwaarste ijzeren bouten.
OMKNIKKEREN, (knikkerde om, heeft omgeknikkerd), iets doen omvallen door er tegen aan
te knikkeren, het omgooien door er een knikker
tegen aan te werpen : hoeveel maal hebt ge het kegeltje al omgeknikkerd I; (gemeenz.) doen vallen:
iem. omknikkeren, (ook) hem zijn betrekking doen
verliezen; iemands reputatie omknikkeren, hem die
doen verliezen.
OMKNOOPDOEKJE, o. (-s), klein doekje dat
men om den hals knoopt voor de kou.
OMKNOOPEN, (knoopte om, heeft omgeknoopt),
om het lijf knoopen; — anders knoopen; ----- nog eens
overknoopen (van een knoopwerk, een net b. v.).
OMKNUTSELEN, (knutselde om, heeft omgeknutseld), aan alle kanten, nu dit, dan dat aan
iets knutselen; — den tijd met knutselen doorbrengen : hij heeft den heelen dag er aan omgeknutseld.
OMKOMEN, (kwam om, is omgekomen), om
iets heen komen, langs den omtrek van iets naderen : terwijl ik hem zocht, kwam hij huist de kerk
om; ( . g.) in zekeren kring bij elk in het bijzonder
naar de rij af komen : de unecht zal bij de huizen
omkomen en de biljetten ophalen; — rondkomen
met, genoeg hebben aan : met een zekeren tijd, met
eene som gelds omkomen, 't kost moeite bij zooveel
monden met het schrale maal om te komen; — verstrijken, ten einde komen, van eene tijdruimte
die iem. lang valt : twee uren wachten ! Hoe komt
die tijd nog om !; — toereikend zijn : (van tijd,
eene som gelds, levensbehoefte enz.) : het schrale
traktementje komt maar amper om; het komt er
poovertjes om; —
om het leven komen, het leven verliezen, door
een noodlottig toeval, eene plotselinge ramp of door
verterend gebrek : in eene schipbreuk, bij een brand
omkomen; van honger of dorst, van gebrek en ellende
omkomen; (dicht.) hij kwam om van verdriet.
OMKOMST, OMMEKOMST, v. verstrijking, afloop : na ommekomst van den termijn.
OMKONKELEN, (konkelde om, heeft omgekonkeld), (Z. A.) met list of mooie praatjes van gevoelen of partij doen veranderen, overhalen.
OMKOOP, m. de daad van omkoopen, het omkoopen.
OMKOOPBAAR, bn. omgekocht kunnende worden, vatbaar voor omkooping. OMKOOPBAAR II EID, v. de hoedanigheid van omkoopbaar.

OMKRIJGEN.

OMKOOPEN, (kocht om, heeft omgekocht), door
koop, door het betalen eener som gelds, door geschenken enz. van gevoelen of van partij doen veranderen, of tot het behartigen zijner belangen
overhalen : hij had den hoofdman der bende omgekocht; zij waren er toe omgekocht. OMKOOPING, v.
(-en), het omkoopen.
OMKOOPER, m. (-s), OMKOOPSTER, v. (-s),
die iem. ' omkoopt.
OMKOOPERIJ, v. (-en), de gezamenlijke handelingen, die bij het omkoopen van pers. gepleegd
worden.
OMKOOPGOUD, o. (w. g.) het goud, waarmee
men iem. omkoopt; ...PRIJS, m. de prijs, waar
-vormeni.
omkoopt.
OMKORSTEN, (omkorstte, heeft omkorst), met
eene korst omsluiten; als eene korst omgeven : de
Mont-Blanc zit met ijs omkorst. OMKORSTING,
v. het omkorsten; — (mv. -en), het aanzetsel van
de eene of andere stof, dat zich als eene harde
korst om een lichaam vastzet : eene omkorsting wordt
ook wel versteening genoemd.
OMKORSTINGSMETHODE, v. ( -n), methode om
iets te omkorsten en zoo voor een bepaald doel
beter geschikt te maken : de omkorstingsmethode
met tarmac voor steenslcgwegen.
OMKOUD, bw. uitdr. (gemeenz.) er omkoud zijn,
het leven kwijt zijn, reddeloos verloren zijn, een
kind des doods zijn ; er omkoud worden, het leven
kwijtraken, reddeloos verloren gaan.
OMKOUTEN, (koutte om, heeft omgekout), (Z.
A.) ompraten; — den tijd omkouten, al koutende
doorbrengen.
OMKRAAIEN, (kraaide om, heeft omgekraaid),
kraaiende rondloopen (van hanen, van kleine
kinderen); — kraaiend rondvertellen, met veel
ophef aan iedereen meedeelen: hij heeft het nieuwtje
al in de heele buurt omgekraaid.
OMKRABBEN, (krabde om, heeft omgekrabd),
den grond door krabben dooreenwerken, dien omwoelen en losmaken : met den drietand heeft hij den
bovengrond wat omgekrabd; de kippen hebben het
bloembed leelijk omgekrabd.
OMKRABSEL, o. omgekrabde stof.
OMKRANSEN, (omkranste, heeft omkranst),
met een krans omgeven : hij omkranste hem het
hoofd met lauwerloof; de priesters omkransten het
nieuw?ebouwd altaar met laurieren; — een krans
om de slapen drukken : op het Sint- Lueasf eest werd
Vandel met eene lauwerkroon omkranst; — (fig.)
als een krans omgeven : witte haren omkransten
zijn schedel; — zich met iets omkransen, zijn hoofd
met een krans versieren. OMKRANSING, v. (-en),
het omkransen.
OMKRASSEN, (kraste om, heeft omgekrast); in
of op iets omkrassen, er zonder orde hier en daar
in of op krassen : met zijn graveerstift zit hij wat in
de plaat om te krassen, maar 't blijft knoeiwerk; —
met een krassend geluid rondvliegen : hoor die
raven eens omkrassen.
OMKRAUWEN, (krauwde om, heeft omgekrauwd), omkrabben : de kippen zijn slechte tuiniers,
daar ze overal den grond omkrauwen.
OMKREITS, OMMEKREITS, m. (dicht.) de
kring, om een voorwerp of eene plaats, de omtrek;
(bij utbr.) de ruimte, gelegen binnen den kring,
die om een voorwerp of eene plaats getrokken is;
de omtrek, als ruimte gedacht; (dicht.) de ommekreits
der aarde, de aarde in haren geheelen omvang.
OMKREUKELEN, (kreukelde om, heeft en is
omgekreukeld), omkreuken.
OMKREUKEN, (in deft. stijl OMKROKEN),
(kreukte om, heeft en is omgekreukt), iets zoodanig
kreuken, dat het geheel of gedeeltelijk een anderen
stand krijgt; iets met eene kreuk ombuigen of
omvouwen : een blad papier omkreuken; ik heb de
ezelsooren in dat boek allemaal netjes omgekreukt; —
zich kreuken, en daardoor een anderen stand
krijgen, met eene kreuk zich omvouwen : wat is
dat papier omgekreukt !; de bladen van het boek zijn
erg omgekreukt.
OMKRIELEN, (krielde om, heeft omgekrield),
heen en weder, her- en derwaarts krielen, wemelen
(van eene menigte kleine diertjes gezegd).
OMKRIJGEN, (kreeg om, heeft omgekregen), er
in slagen iets om (het lijf) te doen : als dat kind
niet stilzit, zal ik het nooit zjn boezelaartje omkrijgen; — om iets heen krijgen, er in slagen iem. of
iets om iets anders te doen gaan of te bewegen :

OMKRING.

1215

sedert het paard daar onlangs geschrokken is, kan
ik het dien hoek niet omkrijgen; hoeveel moeite hij
ook deed, hij kon het rad niet omkrijgen; — ( Zuidn.)

een stalk land omgeploegd of omgespit krijgen; —
(fig.) (van eene tijdruimte) gedaan krijgen dat ze
verstrijkt : hoe hebt ge den vervelenden Zondag toch
wel omgekregen ?; — er in slagen omver te vc erpen
of te stooten : 't is wel een sterke jongen, maar hij
kan mij toch niet omkrijgen; — ( gemeenz.) 'em omkrijgen, dronken worden : als ik daar nog langer was
blijven zitten drinken, had ik 'em zeker ook omgekregen.

OMKRING, OMMEKRING, m. (-en), (dicht.)
kromme lijn of kring, die eene ruimte omsluit; de
kring, om een voorwerp of eene plaats getrokken,
de omtrek; -- gmv. de ruimte gelegen binnen den
kring, die om een voorwerp of eene plaats getrokken is : de omtrek, als ruimte gedacht : heel de
omkring siddert van den hoefslag.

OMKRISTALLISATIE, v. onzuivere kristallen
laten oplossen en uit die oplossing opnieuw laten
kristalliseeren, waardoor zij meer zuiver worden.
OMKROEZELEN, (kroezelde om, is omgekroezeld), (Zuidn.) omkrullen (van 't gebladerte der
boomen) : de blaren van den boom kroezelen om.
OMKROEZEN, (omkroesde, heeft omkroesd),
kroezend omgeven : dichte lokken omkroesden zijn
voorhoofd.

OMKROKEN. Zie OMKREUKEN.
OMKROMMEN, (kromde om, heeft en is omgekromd), krom ombuigen, iets zoodanig buigen dat
het eene bocht of kromming krijgt : eene ijzeren

OMLAAGHOUDEN.

voor ze breken; -- de lip(pen) omkrullen, krulswijze

buitenwaarts buigen tengevolge van toorn of
minachting; -- zich krulswijze ombuigen : zijn
haar krult vanzelf om; — ( omkrulde, heeft omkruld), krullend omgeven : sierlijke lokken omkrulden
haar hals. OMKRULLING, v. het omkrullen; —
(mv. -en), krullende bocht.
OMKUIEREN, (kuierde om, heeft en is omgekuierd), op zijn gemak om iets heen wandelen : hij
kuierde een singeltje om; — zonder bepaald doel
kuieren : willen we met dat mooie weer wat omkuieren ?; — langs een omweg kuieren : al pratende
zijn we een uur omgekuierd. OMKUIERING, v.
(-en), het omkuieren.
OMKUNNEN, (kon, konde om, heeft omgekund),
gemeenzame uitdrukking, die de aanvulling onderstelt van wat men uit den zin of de omstandigheden moet kunnen opmaken : de mantel kan
zoo niet om (gedaan of geslagen worden); het, rad
was stuk en kon niet om (gedraaid worden); treuzelen
of de tijd niet omkan (loopen); 't is lastig volkje,
daar kan men niet mee om (gaan); stoot zoo niet
tegen de tafel, de lamp kan wel om (vallen); kan
ik vandaag den nieuwen mantel niet om (hebben) ?
OMKWAKKELEN, (kwakkelde om, heeft omgekwakkeld), al kwakkelende zekeren tijd doorbi engen : hij heeft den heelen winter omgekwakkeld
en nog is hij niet flink in orde.

OMKWAKKEN, (kwakte om, heeft en is omgekwakt), (gemeenz.) omvallen en hard op den
grond neerkomen : hij kreeg een aanval van beroerte

stang omkrommen; om meer sierlijkheid aan het
koperen vaatwerk te geven, kromt men de randen
om; -- eene kromming krijgen, kromtrekken : door
te sterk drogen kromt het hout om; de rivier kromt
hier om en loopt zuidwaarts. OMKROMMING, v.

en kwakte zoo maar op straat om; het rijtuig reed
tegen een paal aan en is dadelijk omgekwakt; ruw

het omkrommen; — (mv. -en), kromme bocht.
OMKROMMINKJE, o. (-s), kleine bocht.
OMKRONEN, (omkroonde, heeft omkroond), met
eene kroon of met iets dat als eene kroon wordt
voorgesteld omgeven : men omkroonde haar hoofd
met bloemen; -- iets als eene kroon omgeven : het

uit onbesuisdheid of moedwil iem. of iets met
kracht omwerpen : hij liep met zoo'n vaart tegen den

zilver der qrijsheid omkroonde zijne slapen.

OMKRONKELEN, (kronkelde om, heeft en is omgekronkeld), in kronkels ombuigen : onder het
lezen zit hij, altijd met zijn vingers de bladen om te
kronkelen; — in kronkelende beweging om iets
heen loopen, zich er om heen slingeren : het beekje
kronkelde in sierlijke bochten het weiland om; —

in kronkels ombuigen, zich kronkelend bewegen
en daardoor een gebogen stand aannemen, kromme
plooien bekomen : dat lint kronkelt gedurig om;

het behangselpapier is door de droogte losgeraakt en
heelemaal omgekronkeld; — zich omkronkelen, kronkelend om iets heenloopen : het beekje kronkelde
zich de beemden om; — zich in kronkels ombuigen:
de rozeblaadjes beginnen zich om te kronkelen; —

(omkronkelde, heeft omkronkeld), kronkelend omgeven, om iets heen kronkelen : hij voelde zich door
de slang omkronkeld; dat pad omkronkelt het bosch.

OMKRONKELING, v. (-en), het omkronkelen.
OMKRUIEN, (kruide, krooi om, heeft en is omgekruid, omgekrooien), met den kruiwagen om
iets heen rijden; -- in verschillende richtingen met
den kruiwagen rijden; - met den kruiwagen om
iets heen voeren; — doen omvallen door er tegen
aan te kruien; — den molen omkruien, de kap
naar den wind zetten.
OMKRUIPEN, (kroop om, heeft en is omgekropen), om iets heen kruipen : de kleine loopt nog
niet, maar ze kruipt de heele kamer al om; — (fig.)
kruipend, zeer traag en langzaam omloopen : de
,uren kruipen om; — zonder bepaald doel nu hier
dan daar kruipen : 't is lastig buiten te zitten, mant
de rupsen kruipen overal om; — doen omvallen door

er tegen aan te kruipen.
OMKRUISEN, (kruiste om, heeft omgekruist),
(zee%%.) her- en derwaarts kruisen, in eene bepaalde
streek der zee nu hier dan daar zich begeven, om
er de schepen af te wachten, welke men moet
beschermen, bijstaan of aanvallen : een klein eskader heeft bevel gekregen in de Noordzee om te
kruisen; (ook) de kust omkruisen om op de smok
te letten; -- zekere ruimte in alle richtingen-kelars
doorkruisen : hij kruiste om door het woud.

OMKRULLEN, (krulde om, heeft en is omgekruld), in krullen ombuigen, min of meer sierlijk
buigen : den rand van een' blikken vaas omkrullen;
krul die stalen veer eens om; de golven krullen om

met iets te werk gaan, zoodat het met een kwak
op den grond neerkomt : 't is soms beroerd om te
zien, hoe men aan het spoor met de koffers omkwakt; —
dikzak aan, dat hij hem vrij onzacht omkwakte.

OMKWANSELEN, (kwanselde om, heeft omgekwanseld), (gemeenz.) tegen elkander verkwanse len, onderling ruilen.
OMKWEZELEN, (kwezelde om, heeft omgekwezeld), kwezelend met iem. omgaan; al kwezelende
zekeren tijd doorbrengen.
OMKWISPELEN, (kwispelde om, heeft omgekwispeld), kwispelend rondloopen.
OMLAAG, bw van plaats; op een zeker punt of
binnen zekere ruimte in de laagte : wilde struiken
hingen omlaag, omhoog, langs 't enge pad; de torenwachter had omlaag het knarsen niet gehoord van
't zacht geopend raam; ik was omlaag en zij was
boven; — eene onbepaalde plaats op of nabij den
grond, in tegenstelling van omhoog, in het luchtruim of aan het uitspansel : ziet ge sterretjes omhoog ?
ziet ge ook sterretjes omlaag ?; — naar omlaag, naar
de laagte, naar beneden, nederwaarts; — van
omlaag, van uit de laagte, van beneden; — op

of nabij de aarde, als de zetel der stervelingen beschouwd, in lager sferen : tegenstelling van omhoog,
daarboven, in den hemel; van omlaag, uit lager
sferen, van de aarde; — (zeew.) op zeker punt of
binnen zekere ruimte onder het dek van het schip,
beneden : de bootsman is omlaag, beneden, in het
logies; — de kapitein is nog omlaag, in de kajuit,
of waar ook elders beneden het dek; omlaag, hou !
scheepsroep, dien men aanheft om de aandacht
op te wekken, wanneer men van het dek hun, die
zich in het benedenschip bevinden, iets wil toeroepen; —
bw. van richting; in de richting naar de laagte,
naar beneden, nederwaarts : eenige menschen, allen
het hoofd omlaag, schenen iets te zoeken; — naar
de aarde, naar lager sferen; -- (zeew.) naar beneden, hetzij van eene plaats boven het dek naar
eene lager gelegen plaats, hetzij van het dek naar
het benedenschip; — de stengen omlaag !, de stengen
moeten naar beneden gehaald of afgenomen worden; — wil het volk dan niet omlaag (t. w. gaan) ?
( Omlaag vormt scheidbare samenstellingen met
vele werkw., by. omlaagbrengen, -buigen, -drukken,
-duwen, -gaan, -houden, -kijken, -rukken, -schieten,
-slaan, -springen, -storten, -vallen, -voeren, -zien,

waarin het zijn gewone beteekenis behouden heeft,
zoodat alleen eene enkele dier samenstellingen
hier is opgenomen).
OMLAAGHOUDEN, (hield omlaag, heeft omlaaggehouden), maken dat iets niet naar boven gaat
of rijst : hij kan zijn hoofd heel lang omlaaghouden; —
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OMLAAGSLAAN.

naar de laagte houden : bij eene militaire begrafenis
,

worden de geweren omlaaggehouden.

OMLAAGSLAAN, (sloeg omlaag, heeft en is omlaaggeslagen), in de laagte, naar beneden slaan:
de bal zou bijna in de glazen zijn terechtgekomen,
zoo hij dien niet met kracht had omlaaggeslagen;

naar de laagte richten, naar beneden wenden:

schaamrood sloeg hij den blik omlaag; — zich met

eenige kracht naar de laagte bewegen, nederwaarts
gedreven worden : door de zware lucht sloeg de
rook uit den schoorsteen omlaag.

OMLABEUREN, (labeurde om, heeft omgelabeurd), (Zuidn.) (bouwland) omploegen en bemesten.
OMLADEN, (laadde om, heeft omgeladen), overladen, uit het eene voer- of vaartuig of van het
eene lastdier goederen laden in of op een ander:
dat stuk goed is op de verkeerde boot gekomen 'en moet
gauw omgeladen worden; — (ook van de beladen

OMLOOP.

of kleur, het omboordsel of omgaand belegsel:

een rok met een omlegsel van fluweel; een smal omleg seltje van gouddraad versierde den kraag. OMLEG -

SELTJE, o. (-s).
OMLEIDEN, (leidde om, heeft omgeleid)', leiden
langs den omtrek Keener ruimte : leid dien blindeman.
even den hoek om; de ranken van die klimplant moeten het huis omgeleid worden; — her- en derwaarts
leiden, met zich voeren of doen gaan : een beren leider die zijn beesten met zich omleidt; — langs een
omweg leiden : • daar de brug hersteld wordt, moet
het vee een eind omgeleid worden; — (w. g.) menschen
of dieren zoo leiden dat zij een anderen stand bekomen. OMLEIDING, v. (-en), het omleiden.
OMLEUTEREN, (leuterde om, heeft omgeleuterd), (gemeenz .) leuterend omloopen, met eindeloos
getalm den tijd dooden zonder iets uit te voeren:

dat goed omladen, anders kan het nooit op den wagen.

er zit niets geen voortvarendheid in den man, hij
leutert al maar om en komt niets verder; — met iets
omleuteren, talmend en beuzelend mede te werk
gaan, zonder iets te vorderen : 't is een luie werker,
hij heeft er al wie weet hoe lang mee omgeleuterd; --

OMLAND. Zie OMMELAND.
OMLATEN, (liet om, heeft omgelaten), om het
lijf laten, niet afdoen of afleggen : ik zal mijn

koffiekonkel, die overal loopt om te leuteren.

voer- of vaartuigen of van de lastdieren zelf) :
-die wagens moeten umgeladen worden; — anders
laden omdat iets niet goed geladen is : ge moet

mantel maar omlaten.

OMLAUWEREN, (omlauwerde, heeft omlauwerd),
(dicht.) met lauweren, met een lauwerkrans omgeven, met lauweren bekronen, als eerbewijs:

hij zag zich 't jeugdig hoofd omlauwerd.

OMLAVEEREN, (laveerde om, heeft en is omgelaveerd), laveeren langs den omtrek van het
aangewezen voorwerp of de genoemde plaats; er
laveerende omheen gaan : wij hebben netjes de
bank omgelaveerd; toen de schipper den hoek was
omgelaveerd, zag hij een ander schip op ons aanzeilen; — laveerend her- en derwaarts zeilen,
laveerend rondzeilen : wij hebben op het meer wat
omgelaveerd; — ( scherts.) heen en weer zwaaiend
omloopen : troepen dronken volk hebben den ganschen
dag in de stad omgelaveerd.
OMLEG, m. ( -gen), zijwaartsche ombuiging : er
waren twee omleggen in de scherpe vlijming van het
mes; — ( naaist.) omslag, zoom, dat gedeelte der

stof dat bij het aaneennaaien van een naad naar

binnen wordt geslagen. OMLEGJE,

o. (-s).

OMLEGEREN, (omlegerde, heeft omlegerd), met
een leger omsluiten, omsingelen : de Pruisen omlegerden Parijs in 1871. OMLEGERING, v. (-en),
het omlegeren.
OMLEGGEN, (legde, leide om, heeft omgelegd,
omgeleid), zoodanig leggen, dat het om een voor
bevestigd wordt; (scheepst.) eene sent om--werp
leggen, eene gording of breede lat om het geraamte
van een schip, dat in aanbouw is, leggen of bevestigen, om de spanten op hunne plaats te houden; —
een slag omleggen, een eind touw met een slag
leggen om een of ander voorwerp, als een kruis hout, dukdalf, paal enz.; het er omheen slaan en
vastmaken; — een knoop omleggen, een eind touw
leggen om een of ander voorwerp, het er omheen
slaan en met een knoop bevestigen; — (heelk.)
iem. een verband omleggen, een verband leggen en
vastmaken om een beschadigd of gewond deel van
iemands lichaam; — zoodanig leggen dat iets om
komt te liggen, dat het een anderen stand bekomt:
planken omleggen; die matras zou ik eens omleggen;
de zieke ligt, zoo in 't volle licht, ik zou hem liever
omleggen; — eens boot omleggen, onderstboven leggen,

met de kiel naar boven plaatsen, vooral tot het
doen van herstellingen; — den grond omleggen,
dien met de spade of den ploeg omwerken; —
(van messen enz.) zijwaarts ombuigen en daardoor
min of meer stomp maken : ik zou de snede van die
bijl even omleggen; — onderling van ligging doen
verwisselen : ik heb de kaarten verkeerd omgegeven,

leg ze even om, dan hoef ik niet opnieuw te geven; —
zich omleggen, zich zoo leggen dat men op de andere
zijde komt te liggen : 't is een genot zich 's morgens
nog eens om te leggen; — ( van den wind) van rich-

ting veranderen; --(omlegde, omleide, heeft omlegd, omleid), met
iets rondom beleggen, omgeven met iets dat er
omheen gelegd wordt : den rand van een schotel
met peterselie omleggen; een zijden rok met een
fluweelen boordsel omleggen. OMLEGGING, v. het

omleggen.
OMLEGSEL, o. (-s, -en), iets dat strekt om te
omleggon; de boord of rand van verschillende stof

her- en derwaarts over iets leuteren, er bij verschillende personen over zeuren : 't is een oude
OMLEVEN, (leefde om, heeft omgeleefd), (gemeenz.) zonder plan of doel voortleven, er zoo
maar wat op heen leven : 't zijn wonderlijke menschen
die op eene rare manier in de wereld omleven; —
met iem. of iets omleven, er op vreemde wijze mede
omgaan, er vreemd mee omspringen : 't is eene
huishouding ! ge weet niet hoe ze met de kinderen en
boden omleven; 't is schande zooals je met dien armen
hond omleeft.

OMLIGGEN, (lag om, heeft omgelegen), (van de
snede van een mes enz.) zijwaarts omgebogen en
daardoor min of meer stomp zijn : de snede van het.
scheermes ligt om; — op den grond of elders neder liggen, na omgevallen te zijn : daar ligt de vaas al
om; de wagen heeft omgelegen en de menschen hebben.
zich nogal bezeerd; — ( van liggende pers.) gaan
omliggen. onderling van ligging verwisselen: de
zieke ligt niet goed zoo, hij moet gaan omliggen, anders
gaan liggen ; — ga wat omliggen, schuif wat op

zijde, ik heb te weinig ruimte.
OMLIGGEND, bn. om een aangewezen punt heen
liggend, rondom liggend, omgelegen : de omliggende
dorpen en vlekken.

OMLIJSTEN, (omlijstte, heeft omlijst), met eene
lijst omgeven, eene lijst om iets heen maken : de
schilderstukken toonen nu veel meer, nu ze .beter omlijst zijn; — (fig.) als met eene lijst omgeven : het
nog regelmatig en ongerimpeld gelaat was omlijst
met zilverwit haar. OMLIJSTING, v. het omlijsten;

-,-- (mv. -en), de lijst.
OMLIKKEN, (likte om, heeft omgelikt), aan alle
kanten belikken en met de tong ontdoen van de
spijs, die er nog aankleeft : 't kind eet erg onfatsoen-

lijk en likt, als 't op is, zijn bord om; de hond kan
de potten en pannen zoo omlikken, alsof ze omgewasschen zijn; — iets omgooien door het onbesuisd.
te belikken : de kat heeft de melkkan omgelikt.

OMLISPELEN, (omlispelde, heeft omlispeld),.
(dicht.) iem. of iets lispelend omgeven, er zacht om
heen ruischen : een zacht koeltje omlispelde zijn

hoofd; in den stillen avond, als balsemende windjes:
het loof omlispelen.

OMLOEREN, (loerde om, heeft omgeloerd), heren derwaarts loeren, naar alle kanten ter sluik de.
oogen laten rondgaan : de struikroovers loerden
overal om, of zij ook reizigers zagen aankomen.

OMLOMMEREN, (omlommerde, heeft omlom-merd), met schaduw omgeven.
OMLOOFD . bn. (dicht.) met loof omhangen.
OMLOOP, m. het omloopen, het omvloeien : de
geregelde omloop des bloeds; — het omwentelen van.
voorwerpen die zich om een middelpunt bewegen,
inz. van de hemellichten : de omloop van 'de raderen.
van een uurwerk; de omloop der zon; — het omgaan
van hand tot hand, het zich verspreiden in verschillende richting : het geld slijt in den omloop af;
goud geld is weinig in omloop; valsch geld in omloop
brengen; de meest tegenstrijdige berichten worden.
in omloop gebracht; —

— (mv. -en), rondloopende galerij aan de buiten
een gebouw, vooral gezegd van den trans.-zijdevan
van een toren en de stelling van een molen; -(gen.,) volksbenaming van eene soort van huiduitslag, die allengs omloopt en zich verder uit--
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breidt, ook wel springend tuur geheeten, en van
eene om den vinger of nagel omloopende zweer;—
(slachterij) benaming van een deel van het buik
bij runderen en schapen, waaraan de ingewan--vlies
den bevestigd zijn, en dat als 't ware om de darmen
heen loopt, ook het scheel en de (raas genoemd; —
de kring, waarin iem. zich beweegt, de personen
die rondom hem verkeeren; het hart is wel goed,
maar de omloop deugt niet, de slechte omgeving
bederft hem, hoewel zijn hart goed is.
OMLOOPDIJK, m. (-en), ringdijk.
OMLOOPEN, (liep om, heeft en is omgeloopen),
om iets heen loopen : wij loopen nogal eens de stad
om; — zich in een rondgaanden loop binnen zekere
ruimte bewegen : het bloed loopt om door onze aderen;
— om iets heen gaan, zich langs den omtrek van
iets uitstrekken : de ringdijk die den polder omloopt;
de gracht loopt het geheele erf om; — van hand tot
hand gaan, van den een op den ander overgedragen
worden : er loopen vele vorderingen te zijnen laste
om ; -- de zaak loopt buiten mij om, ik heb er niets
mee te maken; — in de rondte loopen, den geheelen
kring om een middelpunt doorloopen, omwentelen:
de uurwijzer loopt eens in de twaalf uur om; wat loopen de molenwieken langzaam om; — het hoofd
loopt mij om, het hoofd schijnt mij als in een kring
rond te draaien, van vermoeienis of overgroote
drukte; — van eene tijdruimte : omgaan, verstrij ken, voorbijgaan : de dag liep zonder stoornis om; —
her- en derwaarts loopen, rondloopen : ik heb voor
vandaag genoeg gewerkt, ik ga een eindje omloopen; —
zich verspreiden (van geruchten enz.) : er loopen
leelijke praatjes van haar om; — naar de rij af rond
zekeren kring : zij loopen met eene schaal-lopeni
bij de huizen om; heeft de lijst al bij de leden omgeloopen ?; — langs een omweg loopen : wat hebben
we een eind omgeloopen !; -- zich ter zijde draaien
of wenden : de weerhaan is van Oost naar West
omgeloopen; de wind liep vannacht om, veranderde
van richting; -omverloopen, doen vallen door er tegen aan te
loopen : niet zoo haastig, gij zult het kind nog omloopen; — (Z. A.) iem. omloopen, bedriegen, in den
nek zien. OMLOOPING, v. het omloopen.
OMLOOPER, m. (-s), iem. die omloopt, die veelal
zonder doel rondslentert; — (bij het paardetuig,
inz. van de artill.) de lederen riem, die tot steun
aan het tuig der trekpaarden bevestigd is, en
achter het paard om loopt; ook broek genoemd; —
(weverij) een houten cilinder of rol aan het weefgetouw, waaromheen de ketting is opgerold; ook
kettingboom genoemd.
OMLOOPERIJ, v. (w. g.) het aanhoudend rond
altijd in ongunstige bet. : die omlooperij-lopen,
van die vrijers begint mij machtig te vervelen.
OMLOOPSTIJD, m. (-en), tijd dien een hemellichaam noodig heeft om zijn omloop te volbrengen
om een ander hemellichaam : de tijd, dien de maan
behoeft, om tot dezelfde ster terug te keeren, is die,
waarin zij werkelijk haren loop om de aarde vol
wordt haar siderische of periodische omloops--brengt,
tijd genoemd.
OMLOOVEREN, (omlooverde, heeft omlooverd),
(dicht.) met een looverkrans versieren.
OMLUIDEN, OMLUIEN, (luid(d)e om, heeft
omgeluid), door het luiden der daartoe bestemde
klok in het openbaar bekendmaken : wanneer er
vergadering is, wordt dit een uur vooraf omgeluid;
hebt ge de raadsvergadering al hooren omluien ?
OMLUIEREN, (luierde om, heeft omgeluierd),
luierend omloopen, den tijd dooden zonder iets
van belang uit te voeren : we hebben den ganschen
middag zoo wat omgeluierd.
OMLUISTEREN, (ornluisterde, heeft omluisterd),
met luister omgeven.
OMLUMMELEN, (lummelde om, heeft omgelummeld), (gemeen.) lummelend her- en derwaarts
loopen, omloopen zonder doel dan alleen om den
tijd te dooden : jij luiaard, heb je den heelen morgen
weer loopen omlummelen; den avond omlummelen,
zonder iets degelijks te doen.
OMLUWEN, (omluwde, heeft omluwd), (dicht.)
tegen den wind beschutten : door englenwieken
omluwd.
OMMAKEN, (maakte om, heeft omgemaakt),
(gew.) omploegen, omgraven, omspitten (van den
grond).
OMMALEN, (maalde om, heeft omgemaald),
ronddraaien, als in een maalstroom in de rondte
Van Dale.

OMMOETEN.

bewogen worden : alles draait en maalt en zwiert
met mij om; — (fig.) in iemands hoofd omwoelen,
hem telkens door 't hoofd gaan : allerlei plannen
maalden hem in het hoofd om; — suffend en mij me rend omloopen : hij kan erg afgetrokken zijn en
loopt dan al maar om te malen; — over iets ommalen,
zonder ophouden er over zeuren; — met iets ommalen, er mee omtalmen, zonder veel verder te komen.
OMMALLEN, (malde om, heeft omgemald),
mallend omloopen, onder allerlei gemal en gestoei
den tijd zoekmaken, omstoeien : 't is jong volkje,
dat er van houdt wat om te mallen.
OMMANGELEN, (mangelde om, heeft omgemangeld), (in de volkst.) omruilen : laten we die tollen
tegen elkaar ommangelen.
OMMANTELEN, (ommantelde, heeft ommanteld), met een mantel, d. i. een kring van wallen,
borstweringen, dijken of dammen omsluiten,- met
een gordel van versterkingen omgeven : eene
vesting met stevige wallen ommanteld; Nederland,,
eens aan de baren ontwoekerd, thans met hechte:
dijken ommanteld. OMMANTELING, v. het ommantelen.
OMMARCHEEREN, (marcheerde om, heeft erg
is omgemarcheerd), om iets heen marcheeren : het
regiment marcheerde de stad om; (scherts.) ik zie
aP., middagen de kostschool de stad ommarcheeren; —
her- en derwaarts marcheeren : wat hebben die arme
recruten daar weer in de brandende zon omgemarcheerd; — langs een omweg marcheeren : het regiment heeft een heel eind omgemarcheerd.
OMMARTELEN, (martelde om, heeft omgernarteld); met een mensch of dier ommartelen, er martelend mede omgaan, er wreedaardig mede handelen;
— met iets ommartelen, er onder langdurig getob
en geknoei doelloos mede te werk gaan, zonder
iets te vorderen. OMMARTELING, v. het ommartelen .
OMME, vz. (veroud.) om; alleen nog bekend in de
uitdrukking omme en bij, ongeveer, omstreeks en
in samenstelling als ommekant, ommezijde enz.
OMMEKANT. m. (-en), (w. g.) ommezijde: een
ommekantje, laatste of eerste snede van een brood,
waaraan het korstje.
OMMEKOMST, v. zie OMKOMST.
OMMELAND, o. (-en), land gelegen rondom eene
plaats; meest bekend in het mv. in den naam
Ommelanden, de landstreek die zich om de stad
Groningen uitstrekt, omvattende de drie kwartieren van Hunsingoo, F'ivelgoo en het Westerkwartier, en voorheen gezamenlijk het tweede lid
van staat der provincie van Stad en Lande uitmakende; -- Bataviasche Ommelanden, eene der beide
onderafdeelingen van de residentie Batavia op het
eiland Java.
1. OMMELANDER, m. (-s), bewoner der Ommelanden.
2. OMMELANDER, bn. uit, van de Ommelanden :
een Ommelander boer; de Ommelander kas.
OMMELANDSCH, bn. tot de Ommelanden behoorende : vooral bekend in de inz. in Groningen
gebruikelijke zegswijze : eene Ommelandsche reis,
eene reis waaraan veel moeite en bezwaren verbonden zijn, een lange, bezwaarlijke tocht, een
heele loop.
OMMERING, ook OMRING, m. (veroud.) omtrek.
OMMESTAAND. Zie OMSTAAND.
OMMETEN, (mat om, heeft omgemeten), om
iemands lijf de maat nemen voor het kleedingstuk
enz. dat men voor hem maken zal : iem. een mantel,
eene mantille ommeten; (zich) iets ommeten, zich iets
om het lijf meten, of het goed passend is, ompassen :
meet even dat boordje om of het wel wijd genoeg is.
OMMEZIEN, ook OMZIEN, o. oogenblik, een
zóó kort tijdsbestek, dat men als 't ware maar
even kan omzien; in een ommezien was hij terug;
in een ommezien klaar (gereed) zijn; (Zuidn.) op
een ommezien. OMMEZIENTJE, o. (-s); een ommezientje geduld, een oogenblikje.
OMMEZIJDE, v. (-n), de ommekant, de keerzijde,
inz. in toepassing op een blad papier, perkament,
enz.: zie ommezijde, als aanwijzing onder , aan
eene bladzijde van een brief enz. om te kennen
te geven, dat de lezer ook de keerzijde moet bezien,
waar nog iets geschreven staat, dat zijn aandacht.
niet mag ontgaan.
OMMEZWAAI. Zie OMZWAAI.
OMMOETEN, (moest om, heeft omgemeeten), gemeenzame uitdrukking, die de aanvulling onder-
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stelt van wat men uit den zin of uit de omstandigheden moet kunnen opmaken : moeten de armbanden ook om (gedaan worden) ? ; kwajongen, moet
die stoel nu weer om(vallen, omgeworpen worden) ?;
die boom had al lang omgemoeten (omgehakt moeten
worden); die jongens daar moeten nog wat om (gaan,
schuiven); 't is zoo warm, en moet ik nu mijn dikken
mantel om (hebben) ?
OMMOGEN, (mocht om), gemeenzame uitdrukking, die de aanvulling onderstelt van wat men
uit den zin of uit de omstandigheden moet kunnen
opmaken : moeder, mag de Zondagsche doek om ?;
mag die boom wel om ?; mag ik mijne bloedkralen

om ?

OMMUREN, (ommuurde, heeft ommuurd), met
een muur omgeven, door het zetten van een muur
rondom omsluiten : een tuin ommuren; de veldheer
deed de vesting ommuren; — (fig.) eene ruimte
met iets als met een muur omgeven, en daardoor
beschutten en beveiligen, of ook aan het oog onttrekken : de vesting was met rotsen ommuurd. OMMURING, v. het ommuren; — (mv. -en), het muurwerk om zekere ruimte : - een fort met drie sterke
ommuringen.
OMNAAIEN, (naaide om, heeft omgenaaid), met
een naad of omslag in de rondte voorzien, een zoom
of omslag om iets naaien : ge moet dat hemd van
onderen nog omnaaien; die rok is te lang, naai hem
een eind om; — opnieuw en netter naaien : dat
hemd is te slordig afgewerkt, ge moet het omnaaien; —
(omnaaide, heeft omnaaid), (w. g.) aan alle kanten
een naad om iets leggen : die vetergaatjes zijn alle
keurig omnaaid.
OMNEVELEN, (omnevelde, heeft omneveld),
(dicht.) aan alle kanten met nevels omgeven en
daardoor aan 't oog onttrekken : donkere wolken
omnevelden de toppen der bergen; een dikke damp
omnevelde het verschiet; — als met een nevel bedekken; zich omnevelen, zich als met een nevel bedekken,
met een waas omhullen; — het verstand (den geest)
omnevelen, verduisteren en voor het denken ongeschikt maken; iem. omnevelen, zijn geest, ziin
verstand omnevelen. OMNEVELING, v. het
omnevelen; (w. g.) beneveling; — (mv. -en), (w. g.)
de saamgepakte menigte nevelen, de duisternis.
OMNIBUS, m. (-seil), een groot rijtuig dat op
een bepaalden tijd in eene bepaalde richting personen vervoert : hij heeft een omnibus op de spoor;
er komt een omnibus tusschen Wassenaar en Den
Haag. OMNIBUSJE, o. (-s).
OMNIBUSDIENST, m. (-en), het verkeer, het ver
een omnibus; ...KAARTJE, o. (-s),-voermt
plaatskaartje voor een omnibus; ..MAATSCHAPPIJ, v. (-en); ...ONDERNEMING, v. (-en), ver
personen, die een omnibusdienst-enigva
exploiteert; ...PAARD, o. (-en), paard dat voor
een omnibus loopt, inz. sterk, kloek paard.
OMNIPOTENT, bn. alvermogend, almachtig.
OMNIPOTENTIE, v. alvermogen, almacht.
OMNIPRESENTIE, v. alomtegenwoordigheid.
OMNIUM, o. wedren waaraan door alle paarden
mag worden deelgenomen, zonder te letten op
leeftijd, geslacht of afstamming.
OMNIVOREN, o. mv. allesetende dieren : beren
zijn omnivoren, voeden zich zoowel met dieren als
met planten.
OMOOG, o. (-en), (kantweverij) een oogje dat aan
de buitenzijde van het kantwerk is aangebracht.
OMPAGAAIEN, (pagaaide om, heeft omgepagaaid), al pagaaiende om iets heenvaren.
OMPAGGEREN, (ompaggerde, heeft ompaggerd),
(Ind.) met een pagger omgeven, omringen. OMPAGGERING, v. (-en).
OMPAKKEN, (pakte om, heeft omgepakt), in
of op een ander voer- of vaartuig, op een ander
lastdier, in eene andere kist enz. overpakken : de
kisten moeten omgepakt en op den grootsten wagen
gezet worden; het stukgoed, dat reeds in het hol geborgen was, moest weer omgepakt en op het dek gelegd
worden; — (ook) van de voertuigen enz. zelf :
vrachtwagens, koffers ompakken; — anders pakken,
veelal met het bijdenkbeeld dat de goederen eerst
niet goed gepakt zijn : zoo wil het goed er niet in,
ge zult het moeten ompakken; pak . dien koffer om,
zoo krijgt ge hem nooit dicht. OMPAKKING, v. het
ompakken.
OMPALEN, (ompaalde, heeft ompaald), rondom
met palen afzetten, aan alle kanten omgeven met
palen : de bevelhebber heeft het geheele terrein van den
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spoorweg met palissaden doen ompalen; het uitge -

breide jaehtveld heeft hij geheel laten ompalen; -(fig.) de grenzen eener ruimte rondom aanwijzen.
door eene - hetzij zichtbare of denkbeeldige —
afscheiding; en bij uitbreiding : de rondom afgebakende ruimte in eigendom bezitten : hij ompaalde
(bezat) het meeste land; — (van een land) het aan
alle kanten begrenzen, er rond om heen gelegen
zijn en er de grens of landpaal van uitmaken : een
machtige roofstaat ompaalt het kleine en weerlooze
landje; Zwitserland en de ompalende (omliggende,
rondom belendende) landen. OMPALING, v.
ompalen; - (mv. -en), het paalwerk, waarmede
eene ruimte is omgeven, en bij uitbreiding - die
ruimte zelf. OMPALINKJE, o. (-s).
OMPANSEREN, (ompanserde, heeft ompanserd),
ompantseren.
OMPANTSEREN, (ompantserde, heeft ompantserd), met een pantser omsluiten, rondom in een
pantser of harnas dossen : zijn page ompantsert
hem met het borstharnas; ompantsert u met helden
gedraagt u als helden; — (van voorw., inz.-moed!
van schepen), ze rondom met een pantser bedekken,
ze met ijzer of staal omkleeden : de oorlogsschepen
worden op de werven ompantserd; iem. of iets als
een pantser omsluiten, rondom bedekken : eene
schitterende rusting ompantserde zijne leden; het
schip was met ijzeren platen ompantserd. OMPANTSERING, v. het ompantseren.
OMPARELEN, (omparelde, heeft ompareld),
(dicht.) met parelen omgeven : neemt goud en dia
schitterend ook ompareld; (fig.) de dauw-manthoe
had boom en plant met schitterende droppels ompareld.
OMPASSEN, (paste om, heeft omgepast); iem.
iets ompassen, het iem. om het lijf doen, om te zien
of het goed passend is : iem. een mantel ompassen;
hij heeft hem den sabelkoppel omgepast; — zich
iets ompassen, of eenvoudig iets ompassen, zich iets
om het lijf doen, om te zien of het goed passend
is: pas die sjaal eens om, of ze ook te lang is.
OMPERKEN, (omperkte, heeft omperkt), (w. g.)
met een perk omsluiten, van de belendende ruimte
afscheiden door middel van iets dat den toegang
verhindert, als eene schutting, omheining enz.;
hij heeft het terrein laten omperken; voor de hooge
gasten wordt een gedeelte van het terrein omperkt;
dichterlijke versterking van het gewone beperken;
dit volk is met geen kloosters te omperken. OMPERKING, v. het omperken; — (mv. -en), schut
omheining, bij uitbreiding ook de ruimte daar -ting,
binnen de omperking stond eene tribune. -bine:
OMPLAATSEN, (plaatste om, heeft omgeplaatst),
van plaats doen verwisselen, in elkanders plaats
stellen : ik zou die gasten liever omplaatsen; die twee
meubels moeten omgeplaatst worden; de zin loopt zoo
niet goed, de laatste woorden zou ik omplaatsen; —
anders plaatsen, van plaats doen veranderen : ge
moest mijnheer A. omplaatsen en naast juffrouw
B. zetten. OMPLAATSING, v. het omplaatsen.
OMPLAGGEN, (plagde om, heeft omgeplagd),
den bovengrond in plaggen afsteken en deze omkeeren : den grond in bosschen omplaggen ter voor
brandgevaar.
-komingva
OMPLAKKEN, (omplakte, heeft omplakt), rondom beplakken, om iets heen plakken : ik zal die
houten teekenvoorwerpen opnieuw met wit papier
laten omplakken; een bal met goudpapier omplakt.
OMPLAKKING, v. het omplakken.
OMPLAKSEL, o. (-s), vat om iets heen geplakt
wordt.
OMPLANTEN, (plantte om, heeft omgeplant),
anders planten, op eene andere plaats planten,
verplanten; — (omplantte, heeft omplant), met
een kring van planten omgeven : hij heeft het plein
voor het huis laten omplanten. OMPLANTING, V.
het omplanten; — mv. (-en), de kring van planten
waarmede eene ruimte wordt omgeven, bij uitbreiding de ruimte daarbinnen. OMPLANTINKJE,
o. (-s).
OMPLASSEN, (plaste om, heeft omgeplast), in
of door iets omplassen, zich plassend bewegen in
iets. (water, slijk enz.) : de jongens kennen geen
grooter pret dan in het water om te plassen; — (omplaste, heeft omplast), (dicht.) met een plassend
geluid of met een plassenden stroom aan alle kanten bespoelen.
OMPLOEGEN, (ploegde om, heeft omgeploegd),
met den ploeg zoodanig bewerken, dat de aarde
onderstboven gekeerd en opnieuw dooreengewerkb
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wordt, met den ploeg omwerken : na den oogst
ploegt men de landerijen om; (dicht.) de landman
werpt het zaad in de omgeploegde voren; (fig.) den
, grond omploegen met het zwaard, alles verwoesten;
als de tarwe van den akker is, worden de stoppels
aanstonds omgeploegd, ondergeploegd.
OMPLOETEREN, (ploeterde om, heeft omgeploeterd), in het water of slijk nu hier dan daar rond
: de jagers hebben wat in het-waden,ompls
drassige land omgeploeterd !; verbied die kinderen
toch zoo in dat water om te ploeteren; -- met iets
omploeteren (met betrekking tot een werk), er met
veel moeite doelloos wat in knoeien : hoe hij er ook
mee omploetert, hij kan er niet mee klaarkomen;
wat heb je weer met je werk omgeploeterd.
OMPLOFFEN, (plofte om, is en heeft omgeploft),
met een plof omvervallen, plotseling omstorten:
met een dof geraas ploften de muren om; met geweld
omverwerpen, zoodat ze met een plof op den grond
neerkomen : hij greep hem vreeselijk woest aan,
zoodat hij hem pardoes omplofte. OMPLOFFING,
V. het omploffen.
OMPLOOI, v. (-en), eene plooi, die door omplooien
ontstaan is, omkrullende plooi.
OMPLOOIEN, (plooide om, heeft omgeplooid),
iets zoodanig plooien, dat het geheel of gedeeltelijk
+eene andere ligging krijgt : plooi dien doek om; zij
had haren mantel omgeplooid; om het lijf plooien :
,een kraagje. omplooien; -- (Zuidn.) ombuigen ; plooi
dat ijzer wat om. — (omplooide, heeft omplooid),
(dicht.) iem. of iets plooiend omgeven, er in plooien
om hangen : een kostbaar zwart fluweelen kleed omplooide haar schoone l een.
OMPOTEN, (pootte om, heeft omgepoot), op eene
andere plaats poten, verpoten : ik zou dat stekje
ompoten; -- in elkanders plaats poten; — (ompootte,
heeft ompoot), (w. g.) met een kring van jonge gewassen omgeven.
OMPRAAT, m. (w. g.) het gepraat her- en derwaarts bij verschillende personen : er is over die
zaak veel ompraats geweest; ik houd niet van al dien
ompraat.
OMPRAKKEZEEREN, (prakkezeerde om, heeft
omgeprakkezeerd), (gemeenz.) op iets ornprakkezeeren, er aanhoudend op prakkezeeren, er altijd
weer over nadenken : ik heb er al zoo op omgeprakkezeerd, maar weet er geen raad mee; nu, ik zou er
maar niet langer op omprakkezeeren.
OMPRANGEN, (omprangde, heeft omprangd),
<dicht.) personen en zaken prangend omgeven,
met een krachtigen en vasten greep drukken, omknellen : hij omprangde haar 't hoofd; de vorstelijke
diadeem omprangde haar het hoofd; (dicht.) de
smart omprangde 't moederharte.
OMPRATEN, (praatte om, heeft omgepraat), in
iets ompraten, er bij verschillende personen over
spreken, en bij den een dit, bij den ander dat zeggen : men kan niets op hem aan, en hij heeft weer
zoo in die zaak omgepraat, dat er eene heele ruzie
is ontstaan; in 't wilde over iets praten, er over zeggen wat voor den mond komt : schei toch uit met
dat doorslaan, je praat er maar wat in om, zonder
er iets van te weten; — iets pratend rondvertellen,
door ontijdig gepraat overal bekendmaken : 't is
geen geheim meer, hij heeft het al bij iedereen omgepraat; — (fig.) door praten van gevoelen of van
partij doen veranderen, met mooie praatjes overhalen : hij heeft zich door eene rijke erf tante laten
ompraten en nu bestrijdt hij wat hij eertijds verde
OMPRATING, v. het ompraten.
-dige.
OMPRATER, m. (-s), OMPRAATSTER, V. (- s),
een persoon, die iem. met mooie praatjes overhaalt,
hem van gevoelen of partij doet veranderen.
OMPREVELEN, (prevelde oni, heeft omgepreveld), zekeren tijd prevelende doorbrengen: hij heeft
een uur omgepreveld.
OMPRIJKEN, (omprijkte, heeft omprijkt). (w. g.,
dicht.) iets prijkend omgeven, om iets heen prijken;
het rondom versieren : eeuwig schittert de eerekrans,
die zijn naam omprijkt.
OMPURPEREN, (ompurperde, heeft ompurperd),
met purper omhangen.
OMRAKEN, (raakte om, is omgeraakt), er in
slagen te komen langs den omtrek van het aangewezen voorwerp of de genoemde plaats, er met
moeite omheen raken : de kerel was zoo dronken,
dat hij met moeite den hoek van de straat omraakte;
het schip is na veel tegenwind eindelijk de kaap omgeraakt; — ( van eene tijdruimte) allengs verstrijken,
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ten einde komen, inz. wanneer de tijd iem. lang
valt, dat het wachten hem moeite kost : twee uren
wachten ! Hoe raakt die tijd nog om I; — allengs
om het lijf raken, er na lang wachten of veel moeite
om gedaan worden : ' t was of men aan geen scheiden
dacht, maar eindelijk raakten dan toch de mantels
en doeken om, en zou men opstappen; -- allengs of
ongemerkt onder den voet of op den grond raken,
ongemerkt omvallen of neerkomen: het ding is zeker
in de drukte omgeraakt; toen ik er van morgen bij
kwam, lag het althans op den grond.
OMRAMMEIEN, (rammeide om, heeft omgerammeid), iets zoo lang met de rammei beuken dat
het omvalt, met geweldige slagen doen omstorten:
de belegeringswerktuigen werden geplaatst en daaronder ook de zware Aalken, bestemd om de muren
om te rammeien; — (gemeenz., scherts.) op iets
omrammeien, in 't wilde er op beuken, er met
geweld op omslaan : hij kwam dronken uit de kroeg,
en toen moest alles 't ontgelden, zoo heeft hij er op
omgerammeid.
OMRAMMEN, (ramde om, heeft omgeramd),
omrammeien.
OMRANDEN, (omrandde, heeft omrand), met
een rand omsluiten, met een rand beleggen, (w. g.) :
bij het etsen omrandt men gemeenlijk het metaal met
een paar duim was, om het bijtmiddel zooveel mogelijk
te doen werken; als met een rand omgeven : eene
offerschaal, met parelen omrand. OMRANDING, v.
het omranden; — (mv. -en), de rand waarmede
iets is omsloten.
OMRANKEN, (omrankte, heeft omrankt), (dicht.)
iets met ranken omsluiten, rondom met ranken
of slingerende takken omgeven : een wijnstok omrankte het nette huisje.
OMRANSELEN, (ranselde om, heeft omgeranseld), zoo lang op iern. of iets ranselen, dat hij,
het omvalt; in 't wilde op iem. of iets losranselen.
OMRASTEREN, (omrasterde, heeft omrasterd),
met een rasterwerk omsluiten, van de omliggende
ruimte afscheiden door een rasterwerk om iets
heen te plaatsen : hij heeft zijn hertenkamp laten
omrasteren; het terrein bij het gebouw wordt omrasterd.
OMRASTERING, v. het omrasteren; - (mv. -en),
het rasterwerk, (ook) de ruimte binnen het rasterwerk.
OMRATELEN, (ratelde om, heeft omgerateld),
(gemeenz.) ratelend rondvertellen; nu heeft zij al
een uur omgerateld, gedurende al dien tijd haar
ratel laten gaan, gekletst.
OMREIKEN, (reikte om, heeft omgereikt), naar
de rij af aan elk der personen van een kring aanreiken, in handen geven of bezorgen : Jan, wil je
de pijpen eens bij de heeren omreiken; — achter
zich reiken : als je de moeite doet maar even om te
reiken, dan heb je het; — (w. g.) het reikt (krap, even,
net enz.) om, het is (meer of min ruim) toereikend.
OMREIS, v. OMREIZE, v. (...reizen), reis langs
den omtrek eener ruimte : hij deed zijn tweede
omreis om de wereld; — (w. g.) rondreis; — reis
langs een omweg : wegens den oorlog heeft hij eene
groote omreis moeten maken.
OMREIZEN, (reisde om, heeft en is omgereisd),
om iets heen reizen : hoe dikwijls heeft hij de wereld
wel niet omgereisd !; — her- en derwaarts reizen,
rondreizen : een jaar lang heeft hij in Spanje omgereisd; wanneer gaat gij bij uwe klanten omreizen I; —
langs een omweg reizen : om den oorlog moesten wij
een heel eind omreizen. OMREIZING, v. het omreizen.
OMRENNEN, (rende om, heeft en is omgerend),
om iets heen rennen : het stof vloog ons om de ooren,
toen al die paarden het circus omrenden; — in 't
wilde rondrennen : de jongens hebben als hazen op
de speelplaats omgerend; — doen omvallen door
er tegen aan te rennen : de paarden hebben eenige
jachtpalen omgerend; — ( omrende, heeft omrend),
berennen, met een vijandelijk leger omsluiten en
bestormen : het Bourgondische leger omrende de stad.
OMRIJDEN, (reed om, heeft en is omgereden),
om of langs iets heen rijden : laat de paarden nog
even het plein omrijden; na de kroning is de vorst
langs de hoofdstraten der stad omgereden; -- heren derwaarts rijden : wij hebben een uurtje in het
bosch omgereden; — langs een omweg rij den : daar
het nog vroeg was, hebben wij een heel eind omgereden; -- doen rondrij den : wil ik de dames ook
nog een singeltje omrijden ?; — met een rij - of
voertuig naar alle kanten heenrijden : morgen
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moeten we mest omrijden; — rijdende omwerpen :.
de koetsier heeft door te kort te draaien een paal
omgereden; — ( gew.) omploegen : die stoppels
moeten omgereden worden.

OMRING. Zie OMMERING.
OMRINGDIJK, m. (-en), ringdijk, een dijk, die
één of meer polders omringt.
OMRINGEN, (omringde, heeft omringd), aan alle
kanten omgeven, zich in een kring om iets heen
bevinden : hij vergat al wat hem omringde; zij is

verlegen met de pracht die haar omringt ; een krans

van grijsachtige haren omringde zijn kruin; —
rondom insluiten, omsingelen : zij waren ongewapend
en door vele vijanden omringd; — ( fig.) rondom
iem. of iets voorvallen of aanwezig zijn : de gevaren,
die de jeugd in groote steden ,mringen; — omringen
met, met iets omgeven of omsluiten : zij omringden
hunne steden met wallen; hij omringde haar met
pracht en weelde; — zich omringen met, als in een

kring rondom zich plaatsen. OMRINGING, v.
(-en), het omringen.
OMRINGEND, bn. rondom iets gelegen, omliggend, omgelegen : de het land omringende sloot.
OMRINGER, m. (-s), degeen die iem. of iets
omringt.
OMRINGKADE, v. ( -n), ringkade.
OMRIT, m. (-ten), het rondrijden, het rijden heren derwaarts : een troepje ruiters, dat een omrit
over de heide had gemaakt; — het rij den langs een
omweg : de ruiters kwamen laat thuis, maar ze
hadden ook een heelen omrit gemaakt.

OMROEIEN, (roeide om, heeft omgeroeid), om
iets heen roeien : met moeite waren zij den hoek
omgeroeid; — her- en derwaarts roeien : willen we
wat op den Rijn gaan omroeien ? ; — langs een
omweg roeien : we hebben een heel eind omgeroeid; —
door roeien om iets heen brengen : roei de boot
den hoek om; — roeiende omstooten : ze hebben
de paaltjes van de vischnetten omgeroeid.

OMROEPEN, (riep om, heeft omgeroepen), in
het openbaar op de straat bekendmaken, hetgeen
gewoonlijk geschiedt door een daartoe aangesteld
persoon, den omroeper, die met luider stem op de
straten zijne kennisgevingen enz. aan de omstanders verkondigt, na deze eerst door 't luiden eener
bel, het slaan van een bekken opmerkzaam te
hebben gemaakt : er is omgeroepen, dat er visch aan
de markt is; iets of iem. laten omroepen, in 't openbaar doen bekendmaken, dat het voorwerp of de
persoon verloren of zoek is. OMROEPING, v.
(-en), het omroepen.
OMROEPER, m. (-s), degeen die iets omroept :
ins. de persoon, die door het gemeentebestuur is
aangesteld om zaken, die ter kennis van het algemeen moeten gebracht worden, in het openbaar
op de straat om te roepen.
OMROEPERSBAANTJE, o. (-s); ...BEKKEN, o.
(-s) ; ...PLAATS, v. (-en); ...POST, m. (-en).
OMROEPSTER, v. (-s), die omroept.
OMROEREN, (roerde om, heeft omgeroerd),
dooreenroeren, door roeren dooreenmengen : roer

de brij goed om; de soep mag wel eens omgeroerd
worden; — ( van den grond) dien omwerken : zij
roerden de aarde met spitse werktuigen om; (Zuidn.)

omwoelen, omwroeten; — (van min of meer vaste
zelfstandigheden) dooreenwerken, omzetten : graan
op den zolder omroeren; — in iets omroeren, er heren derwaarts in roeren : roer er niet zoo in om,
dan komt het bezinksel boven. OMROERING, v.
(-en), het omroeren.
OMROERSEL, o. (-s), (w. g.) de omgeroerde en
dooreengemengde stof. OMROERSELTJE, o. (-s).
OMROLLEN, (rolde om, heeft en is omgerold),
in de rondte rollen, omwentelen : 't is geen kinderwerk die vaten om te rollen; -.-- op-, ineenrollen :

pas op, dat gij dat behangsel niet scheef omrolt; —
zich omrollen, zich omwentelen : een steen kan zich
niet omrollen; pas waren de paarden in de weide,
of zij rolden zich lekker in 't gras om; — zich rollend
in de rondte bewegen, omwentelen : hoer 'el malen
is die bal wel omgerold ?; — in cf op iets omrollen,
zich heen en weder laten rollen : wat hebben de
jongens lekker in 't gras omgerold; — rollend omwerpen : probeer nu eens dien kegel om te rollen; —
rollend omvallen : pas op, kleine man, rol maar
niet om.

OMRUIK.EN, (rook om, heeft omgeroken), (gemeenz.) her- en derwaarts loopen te ruiken, al
ruikende rondloopen : wat loopt toch die hond om
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te ruiken ?; — ( omrook, heeft omroken), (w. g.)
aan alle kanten beruiken : de bekende fabel, waarin
de beer den man omruikt, die zich dood houdt.

OMRUIL, m. de omruiling.
OMRUILEN, (ruilde om, heeft omgeruild), tegen
elkander verwisselen, onderling ruilen, zoodat het
eene voor het andere in de plaats wordt gegeven :
hij heeft die mooie plaat, die hem niet meer beviel,
tegen eene andere omgeruild; — een ruil doen, met
elkander ruilen : willen we met die platen omruilen ?

OMRUILING, v. (-en), het omruilen.
OMRUISCHEN, (omruischte, heeft omruischt),
iem. of iets ruischend omgeven : zoete tonen om ruisehten hem; Gods adem, die albezielend de schep ping omruischt.

OMRUKKEN, (rukte om, heeft omgerukt), met
een ruk, met eene snelle en heftige beweging om wenden : wij rukten eensklaps onze paarden, om; —
met een ruk, met kracht en eene snelle beweging
achterovertrekken of omhalen : hij rukte den stier

om en stootte hem het mes in de keel; de stroom rukte

alles om in zijne vaart; — (fig.) de troon werd om-

gerukt, het koningschap werd afgeschaft; — (van
krijgsvolk) met gezwinden marsch om iets heen
rukken : de bevelhebber liet de troepen de stad omrukken. OMRI?KKING, v. het omrukken.
OMSABELEN, (sabelde om, heeft omgesabeld),
(gemeenz.) door sabelslagen neervellen : in 't heetst
van het gevecht heeft hij eenige vijanden omgesabeld; —
op iem. omsabelen, in 't wilde er met den sabel

op slaan.
OMSAMMELEN, (sammelde om, heeft omgesammeld), sammelend omloopen : he, wat loop je weer
om te sammelen; — met iets omsammelen, er talmend
en beuzelend mee te werk gaan.
OMSCHADUWEN, (omschaduwde, heeft omschaduwd), (dicht.) met schaduw omgeven : hooge

boomen omschaduwen het bevallige buitenverblijf; (ook
van teekeningen) gij moet dien kop nog omschaduwen. OMSCHADUWING, v. het omschaduwen.
OMSCHALLEN, (omschalde, heeft omschald),

met geschal omringen : luid hoorngeklank omschalde
de legerplaats. OMSCHALLING, v.
OM S CHAN SEN, (omschanste, heeft omschanst) ,
met schansen omringen : de veldheer liet de sterkte
omschansen; (fig.) zijn hart was door ijdelheid omschanst; de ijskorst, die zijn hart omschanste (omsloot), was gebroken; boeken omschansen - den ijverigen student, omringen hem geheel. OMSCHAN -

SING, v. het omschansen, — (mv. -en), het schans werk, de verschansing, (ook) de ruimte binnen
die verschansing gelegen.
OMSCHARRELEN, (scharrelde om, heeft en is
omgescharreld), (gemeenz.) scharrelen langs den
omtrek van iets : daar komt die oude paai weer
den hoek omscharrelen; — scharrelend her- en
derwaarts loopen : hoe oud hij ook is, hij scharrelt
nog altijd zoo wat door huis om; — met feestvieren
en rinkelrooien den tijd zoekmaken : dat clubje
heeft aan de Academie wat omgescharreld; — met
iets omscharrelen, er met moeite en veel gehaspel
mee te werk gaan : je weet niet, hoe hij met dat
werkje heeft omgescharreld.

OMSCHARREN, (scharde om. heeft omgeschard),
(Zuidn.) al scharrelende of krabbende omwerpen
of omwroeten.
OMSCHENKEN, (schonk om, heeft omgeschonken), naar de rij af in zekeren kring schenken,
rondschenken : terwijl de gastvrouw bezig was met
de thee om te schenken; — om- of overgieten, overschenken : ik zou de koffie in een ander kopje omschenken, dan bekoelt ze wat. OMSCHENKING, v.
het omschenken.
1. OMSCHEPPEN, (schepte om, heeft omgeschept), naar de rij af in zekeren kring scheppen,
rondseheppen : de weesmoeder was juist bezig met
de soep om te scheppen; — met een lepel of iets
dergelijks overscheppen; al scheppende verzetten,
verplaatsen : het koren, zand omscheppen.
2. OMSCHEPPEN, (schiep om, heeft omgeschapen), anders scheppen, tot iets anders maken : gij

hebt uw jongen vriend geheel omgeschapen; het voormalig aalmoezeniers-weeshuis werd later in een Paleis

van -Justitie omgeschapen. OMSCHEPPING, v. (-en),

het omscheppen.
OMSCHEREN, (schoor om, heeft omgeschoren),
(zeew.) (van loopend touwwerk) anders scheren,
door het werkende einde rust te geven en het te
vervangen door dat einde hetwelk in rust was,
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het verspannen, verplaatsen : als je dien looper
niet omscheert, zal hij gauw slijten. OMSCHERING,
v. het omscheren.
OMSCHERMEN, (schermde om, heeft omgeschermd), her- en derwaarts loopen te schermen,
met stok, degen, sabel enz. : (fig.) als een razende
Roeland liep hij om te schermen; — in 't wilde
oorschermen, in 't wilde over iets redetwisten, er
alles van zeggen wat voor den mond komt, zonder
de zaak goed te kennen, en zonder op te letten
of de bewijsgronden al of niet degelijk zijn : hij
sloeg weer vreeselijk door en schermde al maar in
't wilde om.
OMSCHEUREN, (scheurde om, heeft omgescheurd), met geweld scheuren en omrukken:
jongens, niet zoo woest ! je zult die heesters omscheuren; — (van den grond) (w. g.) omploegen of omspitten : de grond is zeer hard en dient goed omgescheurd te worden. OMSCHEURING, v. het omscheuren.
OMSCHIETEN, (schoot om, heeft en is omgeschoten), doen omvallen door er tegen aan te schieten:
na een langdurig kanonvuur heeft men eindelijk de
muren omgeschoten; — (zeew.) een touw (een end,
een kabel) omschieten, de kringvormige bochten,
waarin een touw tot een pak is gemaakt, anders
schieten, zoodat de binnenste dier bochten tot de
buitenste worden en omgekeerd; — plotseling en
haastig om iets heen komen : wat komt gij daar
onbesuisd den hoek omschieten !; — (van den wind)
plotseling van richting veranderen.
OMSCHIJNEN, (omscheen, heeft omschenen), aan
alle kanten beschijnen, met een lichtglans omgeven:
een schitterend licht omscheen zijn schreden; (fig.)
hef, Holland, hef het moedig hoofd, van nieuwen
glans omschenen.
OMSCHIKKEN, (schikte om, is omgeschikt),
schikkende of omschuivende zich verplaatsen, ter
zijde schikken, in den kring wat opschikken : het
leek er eerst al te vol, maar toen allen een beetje omgeschikt waren, was er nog plaats genoeg. OMSCHIK KING, v. het omschikken.
OMSCHILDEREN, (schilderde om, heeft omgeschilderd), heen en weder loopen, terwijl men als
schildwacht dienst doet : 't is me een baantje in
zeo'n kouden nacht bij die batterij te moeten omschilderen; — (fig.) als een schildwacht heen en weder
loopen terwijl men op iets wacht of om lein. of
iets te bespieden : de trein vertrok eerst om vijf
uur, ik mocht dus een half uur op het stationsplein
omschilderen; hij is tot over de ooren verliefd en
schildert telkens bij het huis om.
OMSCHITTEREN, (omschitterde, heeft omschitterd), met een schitterenden lichtglans omgeven,
rondom schitterend beschijnen : omschitter ons met
uw glansen, o zon !; (fig.) zijn glorie om.sehittert het
heele rijk.
OMSCHOEIEN, (omschoeide, heeft omschoeid),
eene schoeiing om iets maken.
OMSCHOFFELEN, (schoffelde om, heeft omgeschoffeld), door schoffelen onderstboven werpen,
met de schoffel afsteken en op zijde of omwerpen:
de paden zitten vol onkruid: zorg dat gij het goed
omsehofelt, anders komt het aanstonds weer op; —
den grond met de schoffel omwoelen en daardoor
het onkruid losmaken : die grond is door den regen
zoo toegeslagen, dat ge hem wel eens moogt omscho fe len. OMSCHOFFELING, v. het omschoffelen.
OMSCHOKKEN, (schokte om, heeft omgeschokt),
her- en derwaarts schokken : op dien hobbeligen
weg schokten we in onze rammelkast om dat het een
aard had; — door te schokken omvallen, met een
schok omvervallen : ons rijtuig was bijna omgeschokt.
OMSCHOMMELEN, (schommelde om, heeft en
is omgeschommeld), dooreenschudden : je moet de
kastanjes eens goed omschommelen, anders braden
ze te zwart op de eene zijde; — in kisten en kasten
omschommelen, al wat er zich in bevindt overhoop
halen; — met schommelenden of waggelenden gang
om iets heen gaan : daar komt me waarachtig die
dikke paai den hoek omschommelen; — met waggelenden gang rondloopen : in hare bedrijvigheid
schommelt het vrouwtje nog door huis om. OMSCHOMMELING, v. het omschommelen.
OMSCHOOIEN, (schooide om, heeft omgeschooid), schooiende, bedelende rondgaan.
OMSCHOPPEN, (schopte om, heeft omgeschopt),
doen omvallen door er tegen aan te schoppen, omverschoppen : schop me dien emmer niet om; —

(fig.) instellingen, rechten enz. omschoppen, ze met
geweld en in vermetelen overmoed omwerpen en
vernietigen. OMSCHOPPING, v. het omschoppen.
OMSCHORSEN, (omschorste, heeft omschorst),
met eene schors omsluiten, rondom met eene harde
korst omgeven : de eeuwige Alpen zijn dik met
sneeuw en ijs omschorst; --- (fig.) als eene schors
of korst omgeven : zelfverloochening omschorst de
borst, die lijdt en zwijgt, met staal; -- zich omschorsen
met iets, zich daarmede als met eene schors omgeven.
OMSCHRAPEN, (schraapte om, heeft omgeschraapt), al schrapende schoonmaken : den pot
omschrapen, er het laatste eten uithalen.
OMSCHRABBEN, (schrabde om, heeft omgeschrabd), aan alle kanten schrabben, door het
krabben met een mes of eenig ander scherp werktuig van vuil reinigen : ge moet dien ketel goed
omschrabben, overal zit roest.
OMSCHREEUWEN, (schreeuwde om, heeft omgeschreeuwd), schreeuwend omloopen :' woeste kermisgasten, die den heelen nacht door de stad loopen
om te schreeuwen; — schreeuwend naar alle kanten
omroepen : dat appelwijf loopt alle dagen haar
citroenen om te schreeuwen.

OMSCHRIFT, o. (-en), het om iets heen geschrevene, het opschrift om den rand van munten,
penningen, preekstoelen of doopbekkens, bekers
enz.; de woorden, de spreuk enz., die er om heen
gegraveerd of geschilderd zijn, het randschrift:
een penning met eene Latijnsche spreuk tot omschrift;
een doopbekken, waarop de naam des gevers als
omschrift is gegraveerd.
OMSCHRIJFBAAR, bn. wat vatbaar is voor
omschrijving.
OMSCHRIJVEN, (omschreef, heeft omschreven),
binnen zekeren kring beperken, door de grenzen
te bepalen, door juist aan te wijzen hoever alles
zich uitstrekt of hoever men gaan mag : iemands
rechten, plichten omschrijven; — in nadere bijzonderheden beschrijven, nauwkeuriger kenbaar maken : kunt gij mij dien persoon niet omschrijven ?;
verkooping van huizen en erven, breeder omschreven
in de aanplakbiljetten; de blik van haar smachtend
oog was niet te omschrijven. OMSCHRIJVING, v.
(-en), het omschrijven, nadere beschrijving of
verklaring.
OMSCHUDDEN, (schudde om, heeft omgeschud),
iets onderstboven keeren en heen en weer schudden
om den inhoud er uit te doen vallen : de jongen
schudde zijn spaarpot om; — dooreenschudden :
ge moet dat drankje goed omschudden; de loten werden
in de bus gedaan en eerst goed, omgeschud; — met
iets omschudden, er her- en derwaarts mee schudden : pas wat op, dat ge zoo niet met de vruchten
omschudt; — omverschudden. OMSCHUDDING,
v. het omschudden.
OMSCHUIEREN, (schuierde om, heeft omgeschuierd), her- en derwaarts op iets schuieren : ge
moet niet zoo hard op die jas omschuieren.
OMSCHUIFELEN, (schuifelde om, heeft omgeschuifeld), schuifelend, blazend her- en derwaarts
zich bewegen : eene menigte slangen schuifelden
door het bosch om.
OMSCHUIVEN, (schoof om, heeft omgeschoven),
ter zijde schuiven, in een kring opschuiven : de
borden moeten wat omgeschoven worden; — zich
schuivende zijdelings verplaatsen, den stoel, waarop
men zit, wat ter zijde schuiven of op eene bank
wat opschuiven : wees zoo goed een klein eindje om
te schuiven. OMSCHUIVING, v. het omschuiven.
OMSCHULPEN, (schulpte om, heeft omgeschulpt),
schulpswijze ombuigen, door middel van een schulp hamer of schulpstok trechter- of kelkvormig omkloppen, aan de kanten uitschulpen : rond en ovaal
vaatwerk wordt dikwerf aan den rand omgeschulpt.
OMSCHULPING, v. (-en), het omschulpen.
OMSCHUREN, (schuurde om, heeft omgeschuurd),
aan alle kanten schuren : de meid mag dien ijzeren
pot wel goed omschuren; — op iets omschuren, er
her- en derwaarts op schuren : hoe ik ook op dat
koperwerk omschuur, ik kan er de roestvlekken niet
uitkrijgen.

OMSCHUTSEL, o. (-s), (w. g.) schutting, omheining, waarmede men eene ruimte omsluit.
OMSCHUTTEN, (omschutte, heeft omschut), met
een schut omsluiten, van de omliggende ruimte
afscheiden door het aanbrengen van een schut:
sedert hij het terrein heeft laten omschutten, is voor
het publiek het mooie gezicht geheel benomen; — (fig.)
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iem. of iets als een schut of schutting omgeven,
aan alle kanten beschutten : eene rij van heuvelen
omschutte het liefelijke dal voor de gure vlagen.
OMSCHUTTING, v. het omschutten; — (mv.
-en), schutting, omheining : het vee werd binnen
de omschutting geplaatst. OMSCHUTTINKJE, o. (-s).
OMSINGELEN, (omsingelde, heeft omsingeld),
aan alle kanten omsluiten, dicht omringen, zich in
een nauwen kring om iem. of iets bevinden : de
redenaar was weldra omsingeld door eene schare
belangstellende toehoorders; — rondom insluiten met
eene vijandige bedoeling, om aan te vallen, te
belegeren enz. : hij zag zich aan alle kanten door
den vijand omsingeld; ook Parijs werd door de
Duitschers omsingeld en tot de overgave gedwongen.
OMSINGELING, v. (-en), het omsingelen.
OMSJOKKEN, (sjokte om, heeft en is omgesjokt),
sjokkend om iets heen gaan : daar komt de oude
man den hoek omsjokken; — sjokkend her- en derwaarts loojfen : een ijsbeer die door zijn hok omsjokte.
OMSJOUWEN, (sjouwde om, heeft omgesjouwd),
sjouwende rondvoeren; ze met moeite en krachtsinspanning dragen en aldus er mede rondgaan:
daar heeft me dat kleine meisje het zware kind den
heelen tuin omgesjouwd; — ze overal, waar men
gaat, met zich . sjouwen : die arme scha pen van
kinderen worden overal mee omgesjouwd; — sjouwend her- en derwaarts loopen, met zwaren arbeid
en sterke krachtsinspanning nu hier dan daar
zich bewegen : die vrouw heeft geene gemakkelijke
taak, zoo altijd met die kleine kinders om te sjouwen; — sjouwend omloopen, in ongebonden levens
rondzwieren : hij heeft nu al drie jaar aan-wijze
de academie omgesjouwd, nu mocht hij wel eens
aan zijn examen gaan denken.
OMSLAAN, (sloeg om, heeft en is omgeslagen),
(Zuidn.) de trom (trommel) omslaan, bij trommelslag bekend maken of oproepen; — omverwerpen
door er tegen aan te slaan : in zijne onbesuisdheid
sloeg hij de lamp om; — met geweld omverwerpen,
met een krachtigen slag of stoot doen omstorten:
een rukwind sloeg eenige zware boomen om; —
(gemeenz.) 'em omslaan, een glas leegdrinken : kom,
sla 'em nog eens om; — om het lijf slaan, om iets
heen doen : hij sloeg zijn mantel om: zij had zware
hoofdpijn en heeft nu een kouden doek omgeslagen; —
(brei - en haakw.) den draad omslaan, den draad
van het breiwerk, waarmede men bezig is, slaan
of slingeren om de breinaald, na het insteken er
van in den reeds gemaakten steek, of bij haakwerk
om het haakpennetje; — iets zooclanig bewegen
dat het om komt te liggen, dat het een anderen
stand bekomt, ombuigen, omvouwen : een blad
omslaan; sla dat boordje toch om, dat staat veel
netter ; — het blaadje (blad) is omgeslagen, de zaak
is geheel veranderd; — (Zuidn.) verstuiken : het
arme kind had haren voet omgeslagen; — ombuigen,
omklinken, door er met een hamer tegen te slaan:
de timmerman moet de spijkers in het beschot nog
omslaan; — naar een bepaalden maatstaf ver
aandeel schatten of begrooten dat door-deln,ht
ieder moet worden opgebracht : de onkosten zullen
onder de deelnemers worden ongeslagen; —
op iem. of iets omslaan, in het wilde er op slaan; —
met iets omslaan, in 't wilde hier en daar er mede
slaan; (w. g.) er in omslaan, er in 't wilde onder
slaan, (fig.) (van eene som gelds) er onbesuisd
mee omgaan, er zooveel van gebruiken als men
goed vindt zonder op te letten of dit ook de maat
te buiten gaat; — (snel) om iets heen gaan : het
rijtuig sloeg jvist den hoek om; rechts, links omslaan;
--. een hoek of draai maken (van een weg); — een
omgebogen of omgevouwen stand bekomen : de
rand van dien hoed is al te slap, hij slaat telkens
om; dat boordje slaat ieder oogenblik om; — eens
zijwaarts omloopen, zoodat de stand veran--klaps
dert : de windwijzer is in eens omgeslagen; — plotseling en met geweld omkantelen of omvallen:
hij is met de ladder omgeslagen; de boot is omgeslagen; — eensklaps veranderen van richting : de
wind sloeg in eens om; — eensklaps veranderen:
sedert van morgen is het weer geheel omgeslagen;
(ook van personen, hun gezindheid enz.) daar hij
veel geld had, wist hij zelfs eenige invloedrijke hoofden
van zijn tegenstander te doen omslaan; zijne liefde
is omgeslagen in haat; — (diev.) bekennen : voor
den goochemerd had hij dadelijk omgeslagen; — (blauw
brouwsel in de blauwkuipen)-verij)(anht

zoodanig veranderen, dat het mengsel eene aschgrauwe of zwarte kleur krijgt en in rottenden
toestand overgaat, geheel bederven; — (van rooden
wijn) zoodanig veranderen dat hij donker van kleur,
laf van smaak en onaangenaam van reuk wordt.
OMSLACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (van pers.) veel
omhaal en drukte hebbende, hetzij door in hunne
handelingen met woelige beslommering of bereddering te werk te gaan, hetzij door in hun spreken
en schrijven wij dloopig allerlei zaken te pas te brengen : men kan niets met hem geworden: in alles is hij
even omslachtig en langzaam; hij is altijd vreeselijk
omslachtig in zijne verhalen; — (van handelingen en
redeneeringen) met veel omslag, veel drukte of
omhaal gepaard gaande, en daardoor lastig en
hinderlijk, of wel wijdloopig, breedvoerig : het
omslachtig onderzoek schrikte hem af; de middelen
waren te omslachtig; die bewerkiñg is veel te omslachtig; — ( van de wijze, waarop iets gedaan of
gezegd wordt, den aard eener handeling of redeneering, den weg dien men er bij inslaat, enz.)
met veel omslag, veel drukte of omhaal gepaard
gaande, en daardoor lastig of wijdloopig : men kon
den vrede verkrijgen door onderhandeling, maar
die weg is altijd omslachtig en langzaam; — een
grooten omslag of omvang hebbende, omvang
veel ruimte innemende, of wel, veel nasleep-rijk,
van woelige beslommering medebrengende : alles
daar in huis was groot, ontzagwekkend en omslachtig;
waartoe dienen toch die lange volzinnen, door welke
ieder terstond heen ziet wat er onder het omslachtige
kleed verstoken zit; —, bw. (van wijze) : met veel
drukte en bereddering, inz. in huishoudelijke zaken:
hij doet alles zoo omslachtig, dat ik er mijn geduld
bij verlies; — met veel omhaal van woorden, wijd
iets omslachtig vertellen. OMSLACHTIG--lopig:
HEID, v. groote breedvoerigheid, veel omhaal van
woorden.
1. OMSLAG, m. woelige beslommering, omhaal,
drukte, inz. in toepassing op huishoudelijke zaken :
zijn bezoek veroorzaakte de vrouw des huizes veel omslag en kosten; — omslag maken, omhaal of drukte
maken, meer doen of overhoophalen dan men gewoon is; — niet veel, (weinig, geen) omslag maken
voor iem., niet veel bijzonders doen om het hem
aangenaam te maken; — nie" ,eel omslag maken
met iem. of iets, er zonder complimenten med e
handelen, er korte metten mede maken; — met
weinig omslag of zonder omslag, zonder meer drukte
te maken dan vereischt wordt, (ook) zonder complimenten, zonder zich door beschroomdheid te laten
weerhouden, kort en goed; — wij dloopigheid,
breedvoerigheid van behandeling, omhaal van woorden : wat baat een omslag van bewijzen, wanneer
men slechts zijne oogen behoeft te gelooven I; zonder
omslag, zonder omhaal van woorden, kort en bondig.
2. OMSLAG, m. o. (-en), (werktuigk.) toestel tot
het aanbrengen eener draaiende beweging : het
houten of ijzeren gedeelte van de boor, in den vorm
eener C, waarin de kuikens bevestigd worden; ook
wel de kruk van een slijpsteen; — (heelk.) een
linnen doek, om een ziek lichaamsdeel geslagen,
hetzij met eene warme pap, heelende kruiden of
iets dergelijks er in gewikkeld, hetzij alleen nat
of warm gemaakt, een kompres; — de omgebogen
of overgeslagen rand of boord van een voorwerp :
eene zilveren schaal met breeden omslag; — (in 't bijz.)
de boord of rand, gemeenlijk van verschillende
stof of kleur, of met borduurwerk voorzien, welke
aan den hals, de mouwen enz. van kleedingstukken
bevestigd en bestemd is om omgeslagen of omgevouwen te worden, ook opslag en overslag geheeten : een zwartfluweelen buis met blauwsatijnen
omslagen; aan de handen droeg hij rijkgeborduurde
omslagen; een hemd met een breeden omslag aan den
hals; --- een omkleedsel, een bedeksel, dat om iets
heen geslagen is, in 't bijz. een los bekleedsel of
bedeksel van papier, perkament enz., om een boek,
om losse papieren enz. geslagen, en dienende
om ze voor vuil te bewaren of bijeen te houden,
ook van het papieren dekblad van een ingenaaid
boek gezegd; — het papieren bekleedsel, waarin
brieven enz. worden gesloten, het couvert. OMSLAGJE, o. (-s).
3. OMSLAG, m. (-en), eene belasting, naar rato
hunner bezittingen, vermogens of inkomsten
over de belastingschuldigen verdeeld : hoofdelijke
omslag, zulk eene gemeentelijke belasting; de
invordering van den omslag der polderlasten.
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OMSLAGBOOR, v. (...boren), eene boor met een
omslag of zwengel voorzien, door welks omdraaiing
het boorijzer in beweging gebracht wordt, ook
zwengelboor geheeten.
OMSLAGDOEK, m. (-en), groote vrouwendoek,
die om de schouders wordt geslagen, en die gemeen
schuins gevouwen het bovenlijf bedekt en tot-lijk
onder op den rok met punten -- eene van achteren
en twee van voren — afhangt.
OMSLAGER, m. (-s), omroeper.
OMSLEEPEN, (sleepte om, heeft omgesleept),
sleepende rondvoeren : zij sleepte den onwilligen
knaap de speelplaats om; — in plechtigen optocht
met zich rondvoeren, altijd met het bijdenkbeeld,
dat de handeling met veel moeite en omslag gepaard
gaat, en, waar van personen sprake is, dat zij niet
dan onwillig rondgevoerd en als medegesleept
worden : de overwinnaar sleept zijne gevangenen en
zijn buit door het heele land om; — her- en derwaarts
sleepen, her- en derwaarts voortdrijven: zij is eene
zeer wereldsche vrouw, die haren man geen rustig
huiselijk leven gunt, maar hem overal met zich om
overal, waar men gaat of staat, met zich-slept;—
sleepen, als een zwaren last, die men met moeite
torst : ik heb mijn halve leven een krank lichaam
omgesleept; --- met woest geweld her- en derwaarts
voortdrijven, her- en derwaarts slingeren : de golven
sleepten mij drie bange dagen en nachten om.
OMSLENTEREN (slenterde om, heeft omgeslenterd), om iets heen slenteren, langzaam en met
ongeregelden gang om iets heengaan : men kan hem
geregeld alle dagen de markt zien omslenteren; slenterend her- en derwaarts loopen : een echte
flaneur kan een heelen dag omslenteren zonder zich
te vervelen.
OMSLEPEN, (sleepte om, heeft omgesleept),
her- en derwaarts slepen : ik houd niet van die lange
japonnen, die zoo bij de dames omslepen; — nu hier
dan daar slingeren : ' t is zonde te zien, hoe dat mooie
goed overal omsleept.
OMSLEUREN, (sleurde om, heeft omgesleurd),
sleurende rondvoeren, met geweld over den grond
voortsleepen; met ruw geweld in verschillende richtingen voortsleepen.
OMSLINGEREN, (slingerde om, heeft en is omgeslingerd), haastig en zonder zorg omslaan of omwerpen : terwijl de kamenier hare meesteres eene sjaal
omslingerde; - met een slingerenden zwaai doen
omloopen; - her- en derwaarts slingeren, in woeste
vaart omdrijven: de stormen hebben de ranke kiel weken
lang op den oceaan omgeslingerd; — met kracht
heen en weer slaan : de stier slingerde fel den staart
om; — omverwerpen : de boot werd door de woeste
golven omgeslingerd; --(met een slingerenden zwaai) omvallen : hij is
met het rijtuig op den dijk omgeslingerd; — zich om
iets heen kronkelen : met een trotschen zwaai slingert
de rivier de steile rotsen om; — met waggelenden
gang om iets heen slingeren : die dronken matrozen
hebben den heelen middag de kaai omgeslingerd; zonder bepaald doel rondloopen : hoe lang hebben
die dronken lui wel niet door de straten omgeslingerd I;
— ordeloos hier en daar verstrooid liggen : ' k weet
niet, hoe lang die boeken daar weer hebben omgeslinge d; —
— (omslingerde, heeft omslingerd), slingerend
omgeven : de slangen, die Laocoon en zijne zonen
omslingeren; een bekoorlijk pad omslingert den heuvel; (fig.) gij zijt broeders, door één band omslingerd.
OMSLINGERING, v. het omslingeren.
OMSLOFFEN, (slofte om, heeft en is omgesloft),
om iets heen sloffen, met langzamen tred en sleepvoetend om iets heen loopen : daar komt hij weer
den hoek omslo fen; - sloffend her- en derwaarts
loopen : de oude vrouw sloft nog zoo'n beetje door
het huis om; — met iets omslofen, er langzaam en
slap mede voortgaan, zonder veel te vorderen.
OMSLUIEREN, (omsluierde, heeft en is omsluierd), met een sluier omhangen of omgeven : de
speelnooten omsluierden de blonde lokken der schoone
bruid; als met een sluier omgeven, bedekt voor
: hij omsluierde zijne bedoelingen zoo zeer,-steln
dat niemand den minsten argwaan opvatte; geheel
of gedeeltelijk aan het oog van den beschouwer
onttrekken : ' t zonlicht zinkt en 't duister omsluiert
de bergen. OMSLUIERING, v. het omsluieren.
OMSLUIPEN, (sloop om, heeft en is omgeslopen),
om iets heen sluipen, stil en bedektelijk om iets
leen gaan, meestal om niet opgemerkt te worden:

nadat de dieven eerst een paar maal het huis hadden
omgeslopen, gingen zij over tot inbreken; — sluipend
rondloopen : ik vertrouw die lieden niet, die zoo bij
je omsluipen.
OMSLUITEN, (omsloot, heeft omsloten), aan alle
kanten insluiten, dicht omringen en daardoor van
de gemeenschap met andere personen of voorwerpen afscheiden : een dichte dronz van nieuwsgierigen
omsloot den stoet; een klein dijkje omsloot daar
ter plaatse de langs den weg gelegen weide; - inz.
met eene vijandige bedoeling : de verraders omsloten
hem aan alle zijden; de vijand omsloot de stad aan
alle kanten; — rondom besluiten, in zich sluiten,
in zich bevatten : de groeve omsloot het lijk; -- met
kracht omvatten, omklemmen en als ingesloten
houden : zijn ijzeren vuist omsloot den hals van
het arme slachtoffer; - nauw omgeven en verbonden
houden, vast aaneensnoeren : een zelfde band van
hoogachting en genegenheid had hen allen omsloten; sluitend omgeven : de fraaie schoen omsluit een
lijnen, welgemaakten voet. OMSLUITING, v. het
omsluiten; — (mv. -en), het middel om te omsluiten, omheining, ringmuur enz.
OMSMAKKEN, (smakte om, heeft en is omgesmakt), (gemeenz.) omverwerpen, met geweld omgooien, zoodat het met een zwaren slag nederkomt :
in zijn drift smakte hij de heele kast om; - met
een zwaren slag omvallen, met een smak op den
grond neerstorten : het was een dronken lap, die
daar pardoes op straat omsmakte.
OMSMEDEN, (smeedde om, heeft omgesmeed),
(dicht.) om het lijf smeden : smeed den ellendeling
zijne kluisters om; — anders smeden, hersmeden:
die ijzeren staven zullen nog omgesmeed moeten
worden; (dicht.) het kouter tot zwaarden omsmeden.
OMSMEDING, v. het omsmeden.
OMSMELTEN, (smolt om, heeft omgesmolten),
opnieuw smelten, hersmelten, df om aan het voor
een anderen vorm te geven Of om de hoedanig--werp
heid te verbeteren : die klok is gebarsten en moet
omgesmolten worden; dat vet heeft al te lang gestaan,
ik zou het eens omsmelten; — (fig.) in een anderen
vorm verwerken, omwerken, herscheppen : taal
en toon laten zich kneden, buigen, omsmeden en omsmelten in het gloeiend lied. OMSMELTING, v. het
omsmelten.
OMSMIJTEN, (smeet om, heeft omgesmeten),
naar alle kanten in 't ronde smijten en verspreiden :
die slordige kinderen hebben hun kleeren weer op alle
stoelen en op den grond omgesmeten; — met geweld
omwerpen : pas op, smijt de lamp niet om; door een
rukwind werd hij met de ladder omgesmeten; —
(dicht.) verwoesten, vernielen : ' t altaar is omgesmeten, de dienaar Gods gedood; — (scheepst.)
het roer omsmijten, omgooien, het vlug omwenden;
- een schip omsmijten, het vlug naar de andere
zijde wenden, over den anderen boeg laten liggen; (plat) zijn gat omsmijten, (eig.) zijn achterste
vlug omdraaien, (fig.) van partij veranderen; -(plat) den boel omsmijten, eene miskraam laten
opwekken; -- om het lijf smijten, haastig en in
drift zonder zorg omslaan : de meid was woedend
en smeet haar meesteres de sjaal om; - zich omsmij ten, zich met eene krachtige beweging op de andere
zijde draaien : minstens tienmaal in 't kwartier
smeet hij zich om op zijn leger; - met iets omsmijten, er op cene ruwe wijze mede omgaan, door het
her- en derwaarts te smijten.
OMSNELLEN, (snelde om, heeft en is omgesneld),
iets heen loopen of rijden : de ruiters
met snelheid
hebben in vijf minuten de geheele renbaan omgesneld;
— (dicht.) snel omloopen : wanneer het jeugdige
bloed nog door de aderen omsnelt; - snel voorbijgaan,
spoedig verstrijken : in dit aangenaam gezelschap
snellen mijne dagen om.
OMSNIJDEN, (sneed om, heeft omgesneden), voor
zekeren kring snijden en naar de rij af ronddeelen;
wie moet vandaag het vleesch omsnijden 'i; in of op
iets omsnijden, er hier en daar in of op snijden.
OMSNIJDING, v. het omsnijden.
OMSNIJDER, m. (-s), hij die omsnijdt, die iets
voor zekeren kring snijdt en naar de rij. af ronddeelt.
OMSNOEREN, (snoerde om, heeft omgesnoerd),
(w. g.) om het lijf snoeren : terwijl zijn schildknaap
hem het harnas omsnoerde; — (omsnoerde, heeft
omsnoerd), (dicht.) als een snoer omgeven, als
een snoer of band om iets bevestigd zijn : wier
moet het Graafijk goud het blonde hoofd omsnoeren ?
OMSNORREN, (snorde om, heeft en is omge-

om
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snord), snel en met een snorrend geluid om iets

heengaan : het rijtuig snorde den hoek om; — met
een snorrend geluid rondvliegen : de pijlen snorden
om door de lucht.
OMSNUFFELEN, (snuffelde om, heeft omgesnuffeld), her- en derwaarts loopen te snuffelen : wat
heeft de hond weer naar wild omgesnuffeld; — (van
menschen) nieuwsgierig snuffelend rondloopen,
om iets op te sporen : ik heb den heelen dag in de
stad omgesnuffeld, maar hem niet kunnen vinden;
zonder orde of plan hier en daar in snuffelen en
rondkijken : ik heb al zoo nu en dan in die papieren
omgesnuffeld. OMSNUFFELING, v. (-en), het
omsnuffelen.
OMSOLLEN, (solde om, heeft omgesold), (dicht.)
her- en derwaarts slingeren, in verschillende richtingen heen en weer slingeren, in woeste vaart omdrijven : zij werden op de golven omgesold; (fig.) de
mensch wordt omgesold in dit leven; — sollend met
iem. omgaan : de man heeft altijd veel plezier, als
hij wat met de kinderen kan omsollen; — wild met
iets omspringen : de kinderen solden den heelen
morgen met den hond om.
OMSPADEN, (spaadde om, heeft en is omgespaad), omspitten.
OMSPANNEN, (spande om, heeft omgespannen),
anders spannen en daardoor van plaats doen ver
rijtuig losmaken-wiseln,htpav e
en voor het andere spannen en omgekeerd : die
paarden zijn verkeerd ingespannen, laat de knecht ze
aanstonds omspannen; 'k zou de paarden liever omspannen, de schimmels voor den landauer en de
bruintjes voor den tentwagen; —
(omspande, heeft omspannen), met ééne uitgestrekte hand of met beide handen omvatten, in
eene enkele of dubbele span geheel omsluiten:
zij heeft een middeltje, dat men wel kan omspannen; —
met uitgestrekte armen klemmend omvatten : dien
ouden tronk kunnen drie menschen nog maar met
moeite omspannen; — omsluiten met een gespannen
voorwerp : het bestuur heeft het afgebakend terrein
met touwen laten omspannen; — (dicht.) zich in
eene gebogen lijn om iets uitstrekken : de dierenriem
omspant het hemelgewelf; — spannend omgeven :
eene engsluitende keurs ontspande haar sehoongevormden boezem. OMSPANNING, v. het omspannen.
OMSPARTELEN, (spartelde om, heeft omgesparteld), al spartelend zich heen en weder bewegen;
(eig. van visschen, doch bij uitbr. ook van menschen en van an^ere dieren) : zie de goudvischjes
eens lustig in 't water omspartelen; hoe aardig hebben de
kleintjes in 't bad omgesparteld.
OMSPATTEN, (spatte om, heeft omgespat), heren derwaarts spatten; in spatten of druppels in de
ronde vliegen : de schuit vloog pijlsnel door het
water, zoodat het schuim er bij omspatte; — (van
brokken, splinters enz., inz. van vonken) in spatten in de rondte vliegen als waren het druppelen
vochts : 't was een vreeselijke brand, de vonken en
gloeiende splinters spatten om dat het zoo'n aard
had; — (omspatte, heeft omspat), (dicht.) spattend
omgeven, in spatten of druppels om iets heen spatten : het bloed omspat hun enkels.
OMSPELDEN, (speldde om, heeft omgespeld),
door middel van spelden om het lijf bevestigen:
iem. een doek, een kraagje omspelden; speld dat
kind een schonnen voorspelder om; — anders spelden, zoodat het beter of netter bevestigd is:
die luur zit het kind lastig, ik zou ze even omspelden.
OMSPELEN, (speelde om, heeft omgespeeld),
spelend rondloopen : laat de kinderen nog maar
wat in den tuin omspelen; — (w. g.) spelend met iets
omgaan: het lieve meisje kent geen grooter genot dan
met de kinderen om te spelen; — (w. g.) zonder orde
of plan, zonder kennis of vaardigheid en zonder
zich aan harmonie te storen op een muziekinstrumeat spelen : hebt ge nu nog niet lang genoeg op
die rammelkast omgespeeld I; (fig.) zich vlug en
luchtig heen en weder bewegen : terwijl de zonnestralen door de toppen der boomen omspeelden; bekoorlijk was. zij, wanneer een vriendelijk lachje op
haren mond omspeelde; — (bilj.) een bal, eene carambole omspelen, zoo spelen dat de bal, waarmee men
stoot, na één anderen bal te hebben geraakt om het
biljart heenloopt, d. w. z. nog drie of vier banden
raakt, alvorens te caramboleeren; —
(omspeelde, heeft omspeeld), (dicht.) spelend
omgeven, zich vlug en dartelend om iets heen bewe-
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gen : prachtige blonde lokken omspeelden hals en
boezem; een lachje omspeelde zijn mond.
OMSPINNEN, (omspon, heeft omsponnen), rondom omgeven met iets dat er om heen wordt gesponnen, er iets om heen spinnen : de spinmolen wordt
ook gebezigd, om katoenen draden met zijde of wollen
garen te omspinnen; — (ook van rupsen, spinnen
enz.) het wijfje eener spin legt ronde eieren, omspint
ze en eenige sleept zij in een zak met zich; — (fig.)
aan alle kanten als een weefsel omgeven, er als om
heen gesponnen zijn en daardoor den persoon of
de zaak omstrikken : een dicht weefsel van leugen
en bedrog heeft ons omsponnen. OMSPINNING, v.
het omspinnen; — (mv. -en), (w. g.) het omspinsel.
OMSPINSEL, o. (-s), het spinsel dat iets rondom
omgeeft.
OMSPITTEN, (spitte om, heeft omgespit), met
de spade omgraven, vooral om den grond geschikt
te maken tot het voortbrengen van vruchten:
den tuin, een kleinen akker omspitten. OMSPIT TING, v. (-en), het omspitten.
OMSPOELEN, (spoelde om, heeft omgespoeld),
aan alle kanten spoelen, schoonmaken met water:
kopjes, glazen, vaten omspoelen; hebt ge den theepot
wel goed omgespoeld I; omverwerpen door er tegen
aan te spoelen, door de werking van den spoelenden
golfslag doen omvallen of instorten : de zee spoelt
dijken en dammen om; de woedende stroom spoelde
huizen en schuren om; — (omspoelde, heeft omspoeld), spoelend omgeven, rondom bespoelen : de
stroom omspoelde ons huis. OMSPOELING, o.
(-en), het omspoelen.
OMSPOELSEL, o. het vuile vocht dat door
omspoelen van vaatwerk ontstaan is; het met
onreinheden gemengde vocht, dat na de spoeling
overblijft en slechts dienstig is om weggeworpen
te worden.
OMSPOKEN, (spookte om, heeft omgespookt),
spokend rondwaren : men verhaalt, dat in het oude
kasteel de geest van een der voorouders omspookt; als
een spook rondloopen, hetzij geheimzinnig en schrik
hetzij met woest getier : zij kan-verwknd,
's nachts als een geest door het huis omspoken; wat
heeft dat dronken volk weer omgespookt!
OMSPRAAK, v. (veroud.. Zuidn.) omschrijving;
(Zuidn.) iets in omspraak brengen, een onderwerp
ter bespreking in eene vergadering ter tafel brengen.
OMSPRINGEN, (sprong om, heeft en is omgesprongen), springen langs den omtrek eener aangewezen ruimte, er springende om heen huppelen of
snellen : als een gejaagde kwam hij in eens den hoek
omspringen; her- en derwaarts springen, rondspringen, met vlugge sprongen ronddansen : vrienden,
nu gedronken, nu eens lustig omgesprongen; ik heb
wat met de kleinen omgesprongen; — met iem. of
iets (zus of zoo) omspringen, omgaan, inz. met zekere
handigheid, of op eene zonderlinge manier : zij
springt raar met hem om; hij weet aardig met haar
om te springen; hij springt met zijn geld om naar

welgevallen; de conducteur springt wonderlijk met
ons goed om; hij kent de wereld en weet, hoe hij met
haar moet ontspringen; — (Zuidn.) zich met iets
behelpen : dat is weinig om er mede om te
springen; -- iem. met iets laten omspringen, hem er
naar welgevallen mee laten handelen; — springende
omkeeren; (van een slot enz.) ten gevolge van het
rechts of links omdraaien van den sleutel zijwaarts
springen en dientengevolge open- of dichtgaan :
de wind deed de deur dichtslaan, het slot sprong om en
de arme jongen zat opgesloten; — doen omvallen door
er tegen aan te springen, omverspringen : de kat
heeft de melkkan omgesprongen; — (omsprong, heeft
omsprongen), springende omgeven : het hert, door
de honden omsprongen.
OMSTAAN, (stond om, heeft omgestaan), zich
omdraaien, zich omkeeren, zóó gaan staan dat
men met de voorzijde naar achteren komt : de
kleermaker verzocht hem eens te gaan omslaan; —
iem. omstaan leeren, iem. weten te drillen, hem
leeren gehoorzamen : de meid meende in huis den
baas te spelen, maar mevrouw heeft ze wel leeren
omstaan; — (Zuidn.) uit den weg gaan, (fig.)
wijken; in het bollen moet hij voor den beste niet
omstaan; (fig.) om iets omstaan, (eig.) zich omkeeren en met den rug naar iem. toe gaan staan,
om met afgewend gelaat te zeggen, wie het eene
of andere voorwerp zal hebben van iets dat onder
twee of meer personen verdeeld moet worden, terwijl de voorwerpen door een ander persoon met
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den vinger worden aangewezen; (bij uitbr.) er om

,

raden, het door het lot laten beslissen : elk van
.ons wil toch liefst dat deel hebben, laat ons er dus
liever om omstaan; — gaan omstaan, onderling van
standplaats verwisselen : sergeant, wat staan die
manschappen raar door malkaar, laten ze gaan
omstaan.
OMSTAAND, OMMESTAAND, bn. in een kring
om iets heen staande, rondom staande : vele der
.omstaande burgers hadden hunne zwaarden getrok.ken; de omstaande huizen; — het ommestaande, dat

wat geschreven of gedrukt staat op de zijde,-gen
die tegenovergesteld is aan die, welke men geacht
wordt vóór zich te zien; hetgeen staat op den
;ommekant, de ommezijde of keerzijde : zoo ge het
•ommestaande (niet: het omstaande) hebt gelezen, zult

,

ge de zaak wel beter begrijpen; zie het ommestaande,

aanwijzing, onder aan eene bladzijde van een brief
of eenig ander geschrift geplaatst, om te kennen
,te geven, dat de lezer ook de keerzijde moet bezien,
waar nog iets geschreven staat, dat zijne aandacht
niet mag ontgaan.
OMSTAMPEN, (stampte om, heeft omgestampt),
<Zuidn.) omschoppen.
OMSTANDER, m. (-s), (gewoonlijk in 't mv.)
de om iem. of iets verzamelde menigte, het omstaande volk : bij deze grap begonnen alle omstanders
te lachen.

OMSTANDIG, bn. bw. ( -er, -st), breedvoerig en

daardoor volledig en nauwkeurig : een omstandig
schrijven, bericht, geschiedverhaal, verslag enz.; een
omstandige brief; dit ga ik u eens omstandig uitleggen; — met veel wijdloopigheid, omslag of dru..-te
gepaard gaande, en daardoor hinderlijk en b 1lemmerend; hetzelfde als het meer gewone omslachtig :
omstandige voorbereidselen.

OMSTANDIGHEID, v. breedvoerigheid, waarbij
men zich op volledigheid en nauwkeurigheid heeft
toegelegd, door alle of de belangrijkste bijzonderheden, op het onderwerp betrekkelijk, er aan toe
te voegen : het was niet noodig geweest het verhaal
eener zoo onbeduidende zaak met zooveel omstandig
te boeken; —, inv. (... heden), iets dat eene-heid

handeling, een voorval of een toestand vergezelt
of er mede gepaard gaat, eene aangelegenheid, die
in onmiddellijk verband staat met de zaak, een
bijkomend feit, beschouwd als iets dat invloed
heeft op de gesteldheid van zaken : eene of andere
omstandigheid kon hen beletten daar te komen; eene
andere omstandigheid kwam dit vermoeden nog
versterken; eene onverwachte omstandigheid kwam
hen redden; eene enkele omstandigheid scheidt goed
en kwaad vaneen; — omstandigheden, de verschil-

lende feiten, die eene handeling, een voorval of
een toestand vergezellen : — het hangt van de
omstandigheden af, het hangt af van den nog onzekeren loop der gebeurtenissen; — een samenloop
van omstandigheden, het samentreffen van ver
voorvallen, gebeurtenissen enz., die in-schilend
vereeniging met elkander eene bepaalde uitwerking
hebben; — een bijkomend feit, beschouwd als
eene der bijzonderheden die men kennen moet om
de zaak volledig en juist te beoordeelen : dat de

zieke over pijn in de zij klaagt, is eene omstandigheid,
die men niet moet voorbijzien; ik heb u alles volledig
verteld en geene enkele omstandigheid verzwegen; —
(rechtst.) verzachtende of verzwarende omstandigheid, eene bijzonderheid, met een gepleegd misdrijf

gepaard gaande, en strekkende om de schuld óf
te verzachten óf te verzwaren, ze kleiner of grooter
te maken : ik wil uwe jeugd en onbedrevenheid als
verzachtende omstandigheid laten gelden; -- de
gesteldheid van zaken, in welke iem. zich bevindt,
de toestand waarin hij verkeert, . zooals die door
den loop der gebeurtenissen bepaald is : indien
ik wel zal oordeelen over een ander, dan moet ik mij
in zijne omstandigheden verplaatsen; bijzondere huiselijke omstandigheden beletten hem aan zijn plan
gevolg te geven; — wat eene omstandigheid ! ( welk

een staat van zaken ! ); — met betrekking tot den
toestand, waarin iem. zich bevindt : den staat
van zaken in aanmerking genomen : de zieke is

naar omstandigheden vrij wel; kraamvrouw en kindje
zijn naar omstandigheden redelijk welvarend; — ( in
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kraambed ligt; meest in 't mv. : mijn vrouwtje durft
in haar omstandigheden niet meer uit te gaan; —
in gezegende (belangwekkende) omstandigheden zijn
(verkeeren), in zwangerschap; — met betrekking
tot handelingen, voorvallen of toestanden : de
gesteldheid van zaken, onder welke zij plaats
hebben of bestaan, de staat van zaken, zooals die
door den loop der gebeurtenissen bepaald is : wat
te doen in deze omstandigheden I; in de gegeven omstandigheden; zich de omstandigheden ten nutte
maken; de omstandigheden schijnen ons nu zeer
gunstig; het is altijd zaak naar de omstandigheden
te oordeelen.

OMSTANDIGLIJK, bw. omstandig.
OMSTAPELEN, (stapelde om, heeft omgestapeld),
(inz. van opgestapelde turven, vooral in de hooge
veenderij, met het doel om de turven gelijkmatig
te doen drogen) ze verplaatsen en anders stapelen,
ze onderstboven keeren, door de onderste lagen
naar boven te brengen, terwijl de bovenste onderaan worden geplaatst : die turven moeten eens omgestapeld worden, de bovenste zijn al droog. OMSTA -

PELING, v. het omstapelen.
OMSTAPPEN, (stapte om, heeft en is omgestapt),
stappen langs den omtrek eener aangewezen ruimte:
met vaste, gelijkmatige schreden er om heen
loopen : ik heb even een singeltje omgestapt; laat de
paarden nog even het plein omstappen; — stapvoets
om iets heen rijden : de koetsier is den leelijken
draai omgestapt; — stappend her- en derwaarts
loopen, zonder bepaald doel, . doch met vaste,
gelijkmatige schreden omwandelen : gaat ge mee
wat omstappen ?; — langs een omweg stappen,
ergens heen stappen langs een weg die langer
is dan de gewone of rechte weg : laten we dat eind
nog maar omstappen; — stappende omwerpen :
pas op, stap dien emmer niet om.

OMSTAREN, (staarde om, heeft omgestaard),
her- en derwaarts staren, met strakken blik rondzien, hetzij met het doel om ver verwijderde voorwerpen door onafgebroken turen in 't oog te ver
omdat men als verzonken is in de be--krijgen,of
schouwing van hetgeen zich aan het oog vertoont:
als wezenloos zat de arme vrouw aan het strand om
te staren, of zij ook een zeil aan den verren gezicht
mocht ontdekken; — met strakken blik om--eindr
zien : de arme krankzinnige, die, bij het minste
gerucht achter zich, verschrikt met die verglaasde
oogen omstaarde.

OMSTEKEN, (stak om, heeft omgestoken), anders
steken, inz. als het niet goed is vastgestoken : ik
ben bang dat het kind zich aan de spelden bezeeren
zal, ge moest die even omsteken; — ( van granen) ze
omwerken, omzetten : het koren begint te broeien,
het dient hoognoodig omgestokon te worden; — ( Zuidn.)
omspitten : een akker omsteken; — met een scherp
voorwerp omversteken : de tuinman heeft de stekjes
met zijn spa omgestoken; — in of op iets omsteken,
er hier of daar in of op steken : kind, steek toch
met die schaar niet zoo op tafel om; — door het

vooruitsteken van de hand en het laten raden naar
den inhoud bepalen, wie van twee personen iets
hebben zal, wie met iets beginnzn zal (bij spelen)
enz.: we zullen omsteken wie het stuk koek
krijgt.

OMSTEMMEN, (stemde om, heeft omgestemd),
in eene vergadering naar de rij af stemmen : laat
ons omstemmen over die zaak; — (w. g.) in eene
andere stemming brengen, van gezindheid doen
veranderen; — (w. g.) (van muziekinstrumenten)
anders stemmen, opnieuw stemmen. OMSTEMMING, v. het omstemmen.
OMSTEMPELEN, (stempelde om, heeft omgestempeld), opnieuw stempelen, er een anderen
stempel op zetten, meestal omdat de voorwerpen
niet goed gestempeld zijn : het ware te wenschen,
dat men onze rijksdaalders en guldens eens omstempelde; — ( fig.) (w. g.) een ander aanzien of karakter
aan iets geven : door er het werk van zijn geest op
te zetten, heeft hij het middelmatige oorspronkelijke
werk tot een meesterstuk weten om te stempelen; —

(omstempelde, heeft omstempeld), (w. g.) met
stempelwerk omsluiten, met een gestempelden rand
omgeven : men heeft den gedenkpenning met een

't bijz.) met betrekking tot iemands geldelijk ver-

toepasselijk randschrift laten omstempelen.

toestand eener vrouw die zwanger is of in het

OMSTEVENEN, (stevende om, heeft en is omgestevend), om iets heen stevenen, in snelle vaart
er om heen zeilen : toen we de punt van Zuid- Amerika
omgestevend waren; (scherts., van personen) recht

mogen; altijd in 't mv.: iemands geldelijke omstandigheden; in ruime, gunstige, ongunstige, bekrompen
omstandigheden leven; — met betrekking tot den
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toe recht aan met snellen tred om iets heen stappen : daar komt hij den hoek omstevenen.
OMSTIEREN. Zie OMSTUREN.
OMSTIKKEN, (stikte om, heeft omgestikt), (van
naaiwerk) het in de rondte met een stiksel of
gestikten rand benaaien, er een stiknaad om heen
leggen : ge moet die boordjes en manchetten nog laten
omstikken, dat staat veel netter; wie heeft die kraag
slordig omgestikt; — (omstikte, heeft omstikt),-jeszo
het met een stiksel of stiknaad omgeven, rondom
bestikken, met een opgestikten rand, veelal van
eene andere stof of kleur, benaaien : een keursje
met gouddraad omstikken; een witzijden sprei met
roode zijde omstikt. OMSTIKKING, v. het omstikken.
OMSTIKSEL, o. (-s), het omgestikte, de omgestikte rand.
OMSTOEIEN, (stoeide om, heeft omgestoeid),
stoeiend her- en derwaarts loopen, dartelend omloopen en met elkander ravotten : de kinderen
hebben den heulen middag in den tuin omgestoeid; —
(fig.) met iem. omstoeien, er dartel en jolig mede
omspringen : hij kent geen grooter pret dan met de
meisjes om te stoeien; — (omstoeide, heeft omstoeid),
(dicht.) stoeiend omgeven.
OMSTOOMEN, (stoomde om, heeft en is omgestoomd), om iets heen stoomen : nauwelijks was de
boot den Hoek omgestoomd, of ze werd aangevaren;
(ook van de personen die zich in een trein of op
eene boot bevinden) onder begunstiging van het
heerlijkste weder hebben w-ij het eiland Wight omgestoomd; — her- en derwaarts stoomen : langs de
kust omstoomen; — langs een omweg stoomen:
wegens de duisternis moest de boot een heel eind
omstoomen.
OMSTOOTBAAR, bn. wat vatbaar is voor omstooting, wat omgestooten kan worden.
OMSTOOTEN, (stiet, stootte om, heeft omgestooten), omverstooten, omverwerpen door er tegen
te stooten, met een stoot om doen vallen : een
kopje, een glas, eene lamp omstooten; pas op, als
ge zoo hard tegen het tafeltje aankomt, zult ge de
flesch omstooten; — ( fig.) omverwerpen, te gronde
richten : zijn troon was omgestooten en zijn roem
vergaan in druk; — (van instellingen enz.) te gronde
richten, vernietigen, doen vervallen : stoot den
vrede om; stoot den godsdienst om; wat blijft gerust
op zijne plaats ?; — (van stellingen enz.) ze als
ongegrond en nietig wederleggen : dat stoot zijne
stelling niet om; — (van voornemens, plannen enz.)
in duigen doen vallen, doen mislukken, verijdelen:
dit voornemen werd omgestooten; — ( bilj.) een bal
omstooten, omspelen; — op iem. of iets omstooten,
in 't wilde er hier en daar op stooten; in 't wilde
omstooten, zonder te letten of men raakt of niet,
(fig.) in 't wilde over iets praten. OMSTOOTING,
v. het omstooten.
OMSTORMEN, (stormde om, heeft en is omgestormd), door de kracht van den storm omslaan:
er zijn een aantal zware boomen omgestormd; — om
iets heen stormen, in snelle en woeste vaart om
iets heen vliegen : de hevige wind stormde bulderend
den hoek der kerk om; de - jongens zijn de markt
omgestormd; — in snelle en woeste vaart heen en
weder rennen : de jongens hebben als wilden in den
tuin omgestormd; — (w. g.) iets door de werking
van een stormwind doen omvallen : de orkaan heeft
een paar huisjes omgestormd; — (van muren enz.)
doen omvallen en instorten door ze te bestormen:
zij stormden met den ram de dikke muren om; —
(omstormde, heeft omstormd), bestormen, aan alle
kanten stormenderhand aantasten : de bloedzuchtige
menigte omstormt den tempel.
OMSTORTEN, (stortte om, heeft en is omgestort),
op den grond storten, omverstooten zoodat de
inhoud er uit loopt : hij heeft eene wijnkan omgestort; — met geweld omverwerpen, verwoesten,
vernielen : omgestorte vesten, muren, wallen; omgestorte altaren; — (metaalgieterij) de gietvormen
zoodanig omkeeren, dat het holle gedeelte naar
beneden komt en zoodoende de nog vloeibare in
den vorm zich bevindende stof er uit kan loopen:
het in de tingieterij gebruikelijke omstorten is ook
bij de zinkgieterij goed toe te passen; — omvallen
en ter aarde storten, met min of meer geweld omvervallen : de koets was op het punt van om te storten.
OMSTORTING, v. het omstorten.
OMSTRALEN, (omstraalde, heeft omstraald), aan
alle kanten bestralen, als met een krans van stralen

OMSTROOPEN.

omgeven : ik zou rijk zijn, de glans van het goud,
moest mij omstralen; in zijne opgewondenheid scheen.
het hem, dat een lichtkrans de biddende maagd omstraalde; het hoofd omstraald van hemelluister, daalt
Mozes van 't gebergte neer; die avondzon, die, duikend,
aan de kimmen, met vollen glans het torenkruis omstraalt; (fig.) van iets dat voorgesteld wordt als
stralen schietende ,en luister verspreidende : onvergankelijke eer omstraalt zijn zilvren haren. OMSTRA.LING, v. het omstralen.
OMSTRATEN, (straatte om, heeft omgestraat) „ r
opnieuw, anders en beter bestraten : slechte bestratingen moeten om de 6 jaar omgestraat worden.
OMSTREEK, v. (. . .streken), (gewoonlijk in 't
mv.) de landstreek die cene plaats omgeeft, het
omliggende land : de stad en omstreken van Brugge;
Arnhem is beroemd om zijne schoone omstreken;
de heele omstreek of heel de omstreek weet het, al de
bewoners van den omtrek.
OMSTREEKS, bw. ongeveer, omtrent, om en
bij: hij verdient jaarlijks omstreeks duizend gulden;
de weg is omstreeks eene mijl lang; — .
-- vz. in de nabijheid, in den omtrek van de
genoemde plaats, ongeveer op die plaats : de boot
zal nu omstreeks Enkhuizen zijn; op den Rijn
omstreeks Bingen; — (met betrekking tot den t jd)
omstreeks Paschen, kort daarvoor of kort daar a;
omstreeks den middag.
OMSTRENGELEN, (omstrengelde, heeft omstrengeld), om iets heen strengelen, met een gestrengeld
voorwerp omwinden, omvlechten : zij omstrengelde
elken dag de urn met een bloemkrans; (fig.) liefde
is de band, waarmee de onzichtbare vaderhand engelen
en menschen omstrengelt; — (van een slang enz.)
omkronkelen; — (van slingerplanten enz.) zich als
een vlechtwerk om iets heen winden : de klimop
omstrengelt den eik; — (van banden enz.) stevig
omsluiten, omsnoeren : de heilige band der liefde
en der vriendschap omstrengelt hen; — (inz. van den
arm) omvatten, omsluiten, omklemmen : zij hield
mij met hare armen omstrengeld. OMSTRENGE LING, v. het omstrengelen.
OMSTREPEN, (omstreepte, heeft omstreept),
cene streep om iets heen trekken,. om het van
soortgelijke dingen te onderscheiden (vooral van
namen, woorden, cijfers enz. gezegd) : ik zal de
citaten, die ik meen dat weggelaten kunnen worden,
met potlood omstrepen. OMSTREPING, v. het
omstrepen.
OMSTRIKKEN, (strikte om, heeft omgestrikt), om
het lijf strikken, met een strik om iets vast maken:
iem. een dasje omstrikken; — anders strikken, een
netteren strik maken; — (omstrikte, heeft omstrikt). iem. of iets omgeven met strikken of wel
met gestrikte linten enz. : zij was omstrikt met
allerlei opschik; — met strikken omgeven, met
valstrikken zoodanig van alle kanten omgeven
dat iets gevangen raakt : terwijl de jagers het wild
met hunne netten omstrikken; als eene Dalila had
zij den jongeling met het net der verleiding omstrikt;
(dicht.) laat de zonde u niet omstrikken. OMSTRIK KING, v. het omstrikken.
OMSTROMPELEN, (strompelde om, heeft omgestrompeld), om iets heen strompelen : daar komt
de oude boer waarachtig den hoek omstrompelen; —
strompelend her- en derwaarts loopen : hoe zwak
hij is, toch strompelt hij nog zoo wat in zijne kamer om.
OMSTROOIEN, (strooide om, heeft omgestrooid),
rondstrooien, her- en derwaarts strooien : overal
op zijn weg had men bloemen omgestrooid; (van berichten, nieuwtjes enz.) ze overal verspreiden,
wereldkundig maken door ze overal rond te ver
wie heeft die praatjes omgestrooid ? ; - met-teln:
iets omstrooien, zonder op te letten waar het neerkomt; — (omstrooide, heeft omstrooid), strooiend
omgeven, 'rondom bestrooien : terwijl de maagdenrei de bruid met bloemen omstrooide.
OMSTROOMEN, (stroomde om, heeft en is omgestroomd), (van den bloedstroom) stroomen binnen den omtrek der hem aangewezen ruimte : eens
heeft het jeugdig bloed ook door mijn aderen omgestroomd; — her- en derwaarts stroomen : plassend
in het bloed, dat op het slagveld omstroomde; —
(omstroomde, heeft omstroomd), stroomend omgeven : de rivier omstroomt dit oord; (dicht.) eene
zachte koelte omstroomt zijne moede leden.
OMSTROOPEN, (stroopte om, heeft omgestroopt),
afstroopen en omslaan : de slachter was bezig de
huid van het beest om te stroppen; — opstroopen
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en omslaan: eene waschvrouw met omgestroopte
mouwen. OMSTROOPING, v. het omstroopen; —
(mv. -en), de omgestroopte rand, de omslag.
OMSTUIKEN, (stuikte om, is omgestuikt),
(Zuidn.) stuikend omvervallen, op den grond vallen
door met een schok of stoot tegen iets aan te komen :
die zatlap kreeg een stoot en stuikte om.
OMSTUIVEN, (stoof om, heeft en is omgestoven),
om iets heen stuiven; — in volle vaart, onstuimig
en driftig om iets heen snellen : daar komt hij weer
den hoek omstuiven; -- her- en derwaarts stuiven :
het zand stoof op het strand om, dat het zoo'n aard
had; onstuimig en driftig omvliegen : terwijl de
huzaren in vollen ren over de vlakte omstoven; —
(omstoof, heeft omstoven), stuivend omgeven:
dichte sneeuwvlokken omstoven zijn hoofd.
OMSTULPEN, (stulpte om, heeft omgestulpt),
onderstboven keeren, omkeeren, en met de opening
naar beneden plaatsen : een gietvorm omstulpen; als
ge den podding wilt opdoen, moet ge het vormpje
voorzichtig omstulpen; (gew.) een thee- of koffiekopje, het onderstboven op het schoteltje zetten,
om te kennen te geven dat men niet meer drinken
zal : ik zal geen thee meer drinken, ik heb (mijn
kopje) omgestulpt. OMSTULPING, v. het omstulpen.
OMSTUREN, (stuurde om, heeft omgestuurd),
om iets heen sturen : met veel beleid heeft hij het
schip de Kaap omgestuurd; — rondsturen, iem.
zenden aan de huizen van anderen om ze te spreken, eene boodschap over te brengen enz. : ge moet
de meid in dit weer de halve stad niet omsturen, de
boodschappen hebben zoo'n haast niet; — overal
heen zenden : ze hebben den sukkel de heele stad
omgestuurd, om iets te halen dat nergens te krijgen
is; — rondzenden.
OMSTUWEN, (stuwde om, heeft omgestuwd),
iets met inspanning van krachten duwend omwentelen zoodat het een anderen stand bekomt : help
die balen eens omstuwen; —
(omstuwde, heeft omstuwd), iem. in een dichten
drom omgeven, zich als een stoet om hem heen
bevinden, ter betooning van eerbied, belangstelling
enz. : duizenden nimfen omstuwden de godin; de
keizer was omstuwd door (met) eenige duizenden
krijgslieden; — (ook van zaken) iem. of iets aan
alle kanten in dichte menigte omgeven, om aan
den persoon of het voorwerp luister of ontzag bij
te zetten : planeten, omstuwd en vergezeld door 't
eindloos starrenheir; wij zagen in uw troische zaal
den Vijfden Floris weer ontvangen, omstuwd met
ridderlijke praal. OMSTUWING, v. het omstuwen.
OMSUFFEN, (sufte om, heeft omgesuft), (gemeenz.) suffend, half wezenloos of gedachteloos
rondloopen • hij is niet recht snik, en kan zoo wezen
om te suffen; aanhoudend over iets-lospen
suffen of doelloos mijmeren, zonder tot een juist
begrip te kunnen komen : hij heeft z %o lang op die
diepzinnige vraagstukken omgesuft, dat hij er half
gek van is geworden..
OMSUIZEN, (omsuisde, heeft omsuisd), (dicht.)
suizend omgeven, met zacht geruisch om iets heen
bewegen : eene verfrisschende koelte omsuist u.
OMSUKKELEN, (sukkelde om, heeft en is omgesukkeld), om iets heen sukkelen, in een sukkel drafje om iets heen rijden of loopen : de knollen
waren bek af en met moeite zijn ze nog de markt
omgesukkeld; de arme zieke is voetje voor voetje den
tuin omgesukkeld; de zieke heeft vandaag wat in
den tuin omgesukkeld; met iem. omsukkelen, niet
zonder moeite en getob met iem. omgaan, in den
omgang met iem. allerlei moeite en getob onder
niet veel verder met hem-vinde,zoatm
komt : zig heelt, al wat lang met die meiden omgesukkeld; — met iets omsukkelen, er met moeite en
getob mee voortgaan, zonder veel te vorderen; er
mee omsukkelen, er aanhoudend mede sukkelen:
heb je ook al eene leege beurs 1 Nou daar kun je
mee omsukkelen; — (gemeenz.) voortdurend sukkelen, zich telkens ziekelijk gevoelen : de kleine
jongen heeft al wel een jaar met de koorts omgesukkeld. OMSUKKELING, v. het omsukkelen.
OMTASTEN, (tastte om, heeft omgetast), heren derwaarts tasten, met de handen in het rond
voelen meestal naar een persoon of zaak die men
in zijne nabijheid meent te zijn, maar niet zien
kan : zij tastte met beide handen in het rond om; hij
tastte om als een blinde; --- in iets omtasten, er met
de volle hand in 't wilde hier en daar in tasten of
grijpen : er lag een . hoop appelen voor 't krijgen en
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ieder tastte er maar in om en nam er van wat hem
goeddacht; -- achterwaarts tasten : als gij even
omtast, kunt gij het ding krijgen; — (omtastte, heeft
omtast), tastend omgeven, omvatten : geen arm
omtast d'onzichtbren geest.
OMTIEGEN, (alleen gebruikelijk in den verleden
tijd en het verleden deelw. : toog om, heeft en is
omgetogen, en dan nog alleen in dichterlijke taal),
omtrekken, in de verschillende bet. : alzoo togen
zij om door het gansche land; —
(omtoog, heeft omtogen), (dicht. vooral in het
verl. deelw.) omgeven, bedekken, bekleeden : d e
bergen, met nevelen omtogen; de glans waarmee d e .
roem zijn schedel had omtogen.
OMTELLEN, (telde om, heeft omgeteld), aftellen,
in een kring staan en op de rij af rondtellen, onder
het opzeggen van een rijmpje, wie „hem" (n.l. de
vangman) zijn zal. OMTELLER, m. (-s), die omtelt.
OMTIEREN, (tierde om, heeft omgetierd), met
veel getier en geraas omloopen : hoewel 't geen
kermis was, heeft het gemeene volkje den halven nacht
door de stad omgetierd.
OMTIMMEREN, (omtimmerde, heeft omtimmerd),
rondom betimmeren, aan alle kanten met timmerwerk omgeven : de kamer is overal met ruime kasten
omtimmerd; — (fig.) lang aan iets omtimmeren,
met iets bezig zijn.
OMTOBBEN, (tobde om, heeft oorgetob d ), (gemeenz.) voortdurend tobben, met allerlei getob, in
overmaat van moeite en zorgen zijn dag of zijn
leven slijten : die arme stumpers hebben al wat omgetobd in hun leven; de arme weduwe met haar groot
huisgezin moet wat omtobben om haar brood te ver
in den omgang met-dien;'—mt.oben,
iem. of bij de behandeling van iem. allerlei getob
ondervinden, met moeite en zorgen met hem
voortkomen : die vrouw tobt wat met haar kinderen
om; met veel getob, met moeite en zorg er langzaam mede voortgaan, onder veel hoofdbrekens er
mede sukkelen : daar zit hij weer met zijn werk om
te tobben zonder vooruit te komen.
OMTOCHT, m. (-en), (w. g.) plechtige optocht
langs een vooraf bepaalden weg, omgang.
OMTOGEN, zie OMTIEGEN.
OMTOLLEN, (tolde om, heeft en is omgetold),
(w. g.) als een tol omdrijven, als een tol in de
rondte bewegen; pas op, ik zal je een draai om je
ooren geven dat je er van omtolt; een paar dronken
lui, die door de straat omtolden; — heen en weder loopen te tollen, rondloopen terwijl men met de•
tol speelt : wat hebben die jongens een pret gehad, ze
hebben den heelen middag op het plein omgetold.
OMTONNEN, (omtonde, heeft omtond), eene ondiepte met zeetonnen omgeven, aan alle kanten
betonnen, om de ligging aan de schippers aan te•
wijzen : er vormt zich in dat vaarwater eene gevaar lijke bank: men mocht die wel laten omtonnen; —
(tonde om, heeft omgetond), in andere tonnen
doen : de zuurkool moet omgetond worden.
OMTOOVEREN, (tooverde om, heeft omgetoo verd), door tooverkunst veranderen, door toovermiddelen herscheppen of vervormen : volgens het
oude volksgeloof konden de heksen m.enschen en
musschen tot muizen omtooveren; — (fig.) als met.
een tooverslag herscheppen of vervormen : ik r ant
het u niet toestaan, een kordaten Hollandscheu jongen
tot een fikftooienden hoveling om te tooveren; —
(gemeenz.) als door geheime tooverkracht iets
doen, hier : vellen : mijnheer schijnt te denken, dat
ik die zware boomen zoo maar kan omtooveren.
OMTRAPPEN, (trapte om, heeft omgetrapt), omvertrappen, met een trap omversmijten : het paard
heeft zijn krib omgetrapt; -- door herhaald trappen
omwoelen : de troepen die over de velden zijn gegaan,
hebben den grond geheel en al omgetrapt en den oogst
vernietigd; — op iets omtrappen, er op eene ruwe•
wijze hier en daar op trappen en schoppen ; in
iets omtrappen, er in 't wilde hier en daar in
trappen.
OMTREDE, OMTREE, v. (...treden, ...treeën),
(gew.) eene plank met een uitstek, boven eene sloot
ter zijde van een hek geplaatst, en dienende voor
den voetganger, om, zonder het hek te openen,
er om heen te treden.
OMTREDEN, (trad om, is en heeft omgetreden),
treden langs den omtrek eener aangewezen ruimte,
met bedaarden tred er om heen gaan : terwijl wij S
over hem spraken, trad hij juist den hoek der straat
om; — met bedaarden tred heen en weder stappen :

OMTREK.1228
terwijl hij bezig was met dicteeren, trad hij aanhou
vertrek om.
-denorht
OMTREK, m. (-ken), de hoofdlijnen die de
grenzen van eene figuur uitmaken en er den vorm
en de gedaante van bepalen : zuiver, schoon, fraai
van omtrek, een zuiveren enz. vorm hebbende;
hoe weelderig waren hare vormen; hoe zuiver de omtrekken van haar gelaat en de lijnen van hare gestalte;
in omtrek schetsen, teekenen, alleen in hoofd
zonder schaduw aan te brengen; — (gemeenz.-lijne,
schilderstaal) op den omtrek zijn, op het figuur (de
hoofden enz.) in omtrek zijn, leerling zijn in de
lagere klasse eener teekenacademie, waarin nog
.slechts figuren in omtrek worden geteekend; (fig.)
eene vluchtige schets in woord of schrift : ik leverde
u in deze schets den ruwen omtrek van het laatste
bedrijf des treurspels; —
(meetk.) lijn of de vereeniging van lijnen, waardoor een vlak ingesloten wordt : de omtrek van een
, veelhoek; de omtrekken van cirkels staan * , tot elkander
in dezelfde verhouding als hunne stralen; de grauwe
morgen teekent van lieverlede al duidelijker de om.trekken van het landschap, de hoofdlijnen; —
(zonder mv.) de ruimte, beschouwd in betrekking
tot den kring of de grenzen, binnen welke .eene
plaats of een voorwerp is besloten : de Bijbelsche
schriften behelzen, binnen een kleinen omtrek, zeer
groote schatten; hij begeerde een graf in den gewijden
omtrek der door hem gebouwde kerk; — de ruimte
gelegen om eene plaats of een voorwerp, de nabij heid, buurt : hij had het beter gevonden maar niet
langer in den omtrek der kermis te blijven; — (inz.)
de landstreek die eene plaats (stad, dorp enz.)
omgeeft, het omliggende land, de omstreek : hier
in den omtrek ken ik iedereen; personen uit den omtrek, in de omstreek woonachtig; — de geheele
omtrek, heel de omtrek, al de bewoners der omstreek.
OMTREKJE, o. (-s).
OMTREKKEN, (trok om, heeft en is omgetrokken), (w. g.) door trekken in de rondte voortbewegen : een zwaar gewicht, dat de raderen der machine
,omtrekt; — naar eene andere plaats trekken : eerst
moet gij de tafel wat omtrekken; — omvertrekken,
omhalen, naar zich toe trekken en daardoor doen
vallen : zes man waren bezig den zwaren boom met
touwen om te trekken; — anders aantrekken : gij
moet hem zijne schoenen eens omtrekken, anders
loopt hij ze scheef; — (van lijnen) in de rondte om
trekken, beschrijven, teekenen en daardoor de
figuur schetsen ; — langs den omtrek eener aangewezen ruimte trekken : de stoet is tweemaal de markt
omgetrokken; inz. van een leger : in geregelde marschen om iets heen rukken : de hulptroepen moesten
de hoogte en het bosch omtrekken; de Prins van
Oranje wilde het leger van De Ticken omtrekken
en insluiten; — eene omtrekkende beweging, om
's vijands stelling heen, ten einde hem af te snijden
of in den rug aan te tasten; — her- en derwaarts
trekken : trek nu om, door alle stammen Israëls,
van Dan tot Berseba toe, en tel het volk; —
(omtrok, heeft omtrokken), trekkend omgeven:
nadat de eerste divisie 's vijands liniën had omtrok
omringen, omgeven, omsluiten met muren-ken;—
enz .: Brugge werd opnieuw met vestingwerken
omtrokken; — afteekenen, afperken, afbakenen:
wie kan de onmetelijke ruimte van 't heelal omtrekken ? OMTREKKING, v. het omtrekken.
OMTREKSSNELHEID, v. (...heden), afgelegde
weg aan den omtrek van een wiel in zekere tijdseenheid.
OMTRENT, bw. rondom, in de nabijheid, in de
buurt, nabij : geen sterveling omtrent, die den gruwel
vernam; in den omtrek : er was niemand heinde of
omtrent; — ongeveer, omstreeks : het huis staat
omtrent ter plaatse, waar vroeger die molen gestaan
heeft; omtrent tien jaar geleden; wanneer omtrent
denkt ge te vertrekken ?; eene hoogte van omtrent
tien voet; zoo omtrent, zoo ongeveer; —
vz. in den omtrek, in de nabijheid van : het
scheepje was omtrent Tessel; omtrent het paleis bleef
hij staan; — (van tijd) kort daarvoor of daarna:
de twee broeders trouwden omtrent denzelfden tijd; —
(fig.) in betrekking tot, ten opzichte van : omtrent
zijn meerderen toont hij zich altijd ondergeschikt; —
voor zooverre betreft : wij zijn niet mededeelzaam
omtrent elkanders bijzondere belangen; — aangaande,
nopens : ik weet niet, hoe gij omtrent dien heer nog
zoo genadig denken kunt; de geruchten die omtrent
hem in omloop waren.

OMVANGEN.

OMTREUZELEN, (treuzelde om, heeft omgetreuzeld), treuzelend omloopen, iets treuzelend of talmend verrichten, zonder veel uit te voeren : och,
hij treuzelt maar zoo wat om, en heeft den heelen dag
bijna niets uitgevoerd; treuzelend of talmend met
iets te werk gaan; nu en dan er aan werken, maar
traag en dralend, en zonder veel te vorderen : o
foei, kind, wat treuzel je weer met je naaiwerk om,
OMTRIPPELEN, (trippelde om, heeft en is omgetrippeld), trippelen langs den omtrek eener aangewezen ruimte : het kleine volkje trippelde van blijdschap de kamer om; trippelend, met kleine schreden
en min of meer huppelend rondloopen : den heelen
middag hebben de kinderen in den tuin omgetrippeld.
OMTROMMELEN, (trommelde om, heeft omgetrommeld), bij trommelslag bekendmaken : hebt
ge ook gehoord welke verordening het bestuur heeft
laten omtrommelen ? ; — op iets omtrommelen, er
zonder orde of plan hier en daar op trommelen of
slaan : op eene piano omtrommelen. OMTROMMELING, v. het omtrommelen.
OMTUILEN, (omtuilde, heeft omtuild), (dicht.)
met een tuil of krans omgeven : met rozen omtuild.
OMTUIMELEN, (tuimelde om, heeft en is omgetuimeld), tuimelend omdraaien : de eendjes tuimelen
in het water om; tuimelend omrollen, ombuitelen:
van schrik omtuimelen, omvallen; pas op, dat het
bloemtafeltje niet omtuimelt, het ding is zoo tuimelig;
(van golven) terwijl de witte golf omtuimelt op het
zand; — ( Zuidn.) plotseling omdraaien in gevoelen
of gezindheid. OMTUIMELING, v. (-en), het
omtuimelen.
OMTUINEN, (omtuinde, heeft omtuind), door
een vlechtwerk omgeven : fiesschen omtuinen, er
eene mand omvlechten; — (w. g.) omheinen:
huisjes, te midden eener omtuinde weide; — ( fig.)
als eene omheining omgeven, omsluiten, omgeven:
(dicht.) duinen die Hollands erf omtuinen; steden,
die ook tot vestingen waren aangelegd, waren omtuind
met plantsoen en zomerhuizen. OMTUINING, v .
(-en), het omtuinen; omheining, schutting.
OMVAART, v. het omvaren : de omvaart om de
wereld; het omvaren, het her- en derwaarts varen :
het was juist weer om eene omvaart op het meer te
doen; — het omvaren, het varen langs een omweg:
na eene omvaart van drie uren kwamen wij eindelijk
in de haven. 1
OMVADEMEN, (omvademde, heeft omvademd),
met beide uitgestrekte armen omvatten : ik zet het
u dien boom te omvademen; (fig.) omvatten : gij,
eeuw'ge Geest ! die 't al omvademt; — met den
geest of met den blik omvatten, ze met één blik
overzien : de derde schilderij valt niet met éénen
blik te omvamen, want aan uw slinke of rechte weerkaatst zij den dag. OMVADEMING, v. het om vademen.
OMVALLEN, (viel om, is omgevallen), door te
vallen om komen te liggen; de karaf viel om, zoodat
de stop brak en de inhoud over tafel stroomde; —
omvallen van 't lachen, van schrik, van verbazing
enz., door eene geweldige lachbui of door eene hevige
aandoening van schrik enz. nauwelijks staande
kunnen blijven en gevaar loopen van te vallen; —
(van randen, boorden enz. van verschillende
voorw., inz. van kleedingstukken) zoodanig vallen
dat zij om komen te liggen, d. i. dat zij een anderen
stand bekomen, dat binnen tot buiten wordt,
omgeslagen zijn: door de warmte zijn mijn boordjes
omgevallen; een omvallende kraag; — in eene zijde
richting op den grond neerkomen, zijwaarts-lingsche
vallen (van den grond gezegd, die door de ploegschaar wordt omgewerkt).
OMVANG, m. omtrek, dikte : die boom heeft een
grooten omvang; — uitgestrektheid, ruimte die
iets beslaat : die boomgaard, die tuin is groot van
omvang; — (fig.) het is beter aan die vraag geen al
te grooten omvang te geven, daarin niet al te veel te
begrijpen; — zij beseffen hun verlies in zijn vollen
omvang nog niet; — de omvang der wetenschap,
waarover zij zich uitstrekt, wat daartoe behoort; —
(muz.) de omvang eener stem, de tonen die zij kan
voortbrengen; zijne stem heeft maar weinig omvang;
die piano heeft een omvang van zeven octaven.
OMVANGEN, (omving, heeft omvangen), omvatten : hij trachtte haar met zijn armen te omvangen;
de stad is met een muur omvangen, ingesloten; —
(fig.) hij voelde zich door haar blikken omvangen,
hoe voelde dat zij al zijn doen en laten (liefderijk,
zorgvol) gadesloeg; — zijn liefde omvangt allen,
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strekt zich tot allen uit; — hij trachtte met zijn
blik den ganschen omtrek te omvangen, te overzien; —
(fig.) met den geest omvatten, het geheel overzien:
zijn geest kon het onderwerp niet omvangen.

OMVANGRIJK, bn. ( -er, -st), van _grootera omvang : een omvangrijk werk over onze geschiedenis; —

OMVERKEGELEN, (kegelde omver, heeft omver gekegeld), al kegelende omwerpen.
OMVERKRIJGEN, (kreeg omver, heeft omvergekregen), met moeite en inspanning er in slagen iets
te doen omvallen : ik kan dien paal niet omver krijgen.

eene omvangrijke stem; — een omvangrijk werk
ondernemen, waaraan veel vast is; dat is eene omvangrijke studie.

OMVERLAPPEN, (lapte omver, heeft omvergelapt). (Zuidn.) (gemeenz.) doodschieten : een haas

OMVAREN, (voer om, heeft en is omgevaren),
om of langs iets heen varen : het schip heeft al zoo

OMVERLIGGEN, (lag omver, heeft omvergelegen), gevallen liggen : na dien storm lagen vele

vaak die gevaarlijke klip omgevaren; wij zijn het
meer omgevaren; — zonder bepaald doel rondvaren:
wij hebben voor ons plezier wat op den plas omgevaren;
hij heeft jaren lang op de Zuiderzee omgevaren; —
langs een omweg varen : wij zijn wel drie uur
omgevaren; — omvervaren : 't was reeds donker
op het water en zoo hebben we een paar palen omgevaren. OMVARING, v. het omvaren.

boomen omver; -- zijn betoog lag door die opmerking
omver, verloor alle waarschijnlijkheid, lag op den
grond; — al mijn mooie plannen liggen nu omver,

OMVATTEN, (omvatte, heeft omvat), omsluiten,
omvangen : iemands polsen omvatten; met hun
zessen konden zij den boom nauwelijks omvatten; —
omgeven : een kimono omvatte haar weelderige vormen; een juweel door goud omvat, in goud gevat; —
zwarte duisternis omvatte hen, omringde hen aan
alle kanten; — (fig.) hij trachtte met zijn blik den
omtrek te omvatten, geheel te overzien; — die vraag
omvat meer dan men gewoonlijk denkt; — wat omvat
de studie der letterkunde ? wat behoort daartoe.
OMVATTING, v. het omvatten.
OMVEILEN, (veilde om, heeft omgeveild), (w. g.)
overal te koop aanbieden : hij heeft zijn span
paarden overal omgeveild. OMVEILING, v. (-en)
het omveilen.
OMVELLEN, (velde om, heeft omgeveld), doen
omvallen, inz. van boomen. OMVELLING, v. het
omvellen.
OMVENTEN, (ventte om, heeft omgevent), overal
rondventen : hij heeft jaren lang met zijn mars
geloopen en allerlei waren omgevent. OMVENTING,
v. (-en), het omventen.
OMVER, eig. bw van richting, komt thans alleen
voor in scheidbare samenstelling met werkw. en
heeft dan steeds de bet. onderstboven. Alleen de
voornaamste zijn hier opgenomen.
OMVERBLAZEN, (blies omver, heeft omvergeblazen), door blazen doen omvallen; (fig.) de stormwind heeft het hutje omvergeblazen.

OMVERDRINGEN, (drong omver, heeft omvergedrongen), onderstboven dringen, door dringen
doen omvallen.
OMVERDRUKKEN, (drukte omver, heeft omver gedrukt), door drukken doen omvallen.
OMVERDUWEN, (duwde omver, heeft omvergeduwd), duwende omwerpen.
OMVERGOOIEN, (gooide omver, heeft omvergegooid), met geweld omverwerpen, met zekere onbesuisdheid doen vallen : daar heeft me die woeste
jongen de lamp omvergegooid; — ( fig.) in duigen
doen vallen, verijdelen : iemands plannen omver
ministerie omvergooien,-goien;dr ,ht

doen vallen.
OMVERHAKKEN, (hakte omver, heeft omvergehakt), door hakken doen vallen : een boom, een bosch
omverhakken.

OMVERHALEN, (haalde omver, heeft omvergehaald), met geweld of onbesuisd omhalen : men
haalde een groot gedeelte van het brandend gebouw
met brandhaken omver; dooreen -, overhoophalen:
met dat zoeken naar zakdoeken hebben de kinderen
de linnenkast geheel omvergehaald; — ( fig.) onderst -
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liggen in duigen, kunnen niet uitgevoerd worden.
OMVERLOOPEN, (liep omver, is omvergeloopen),
onderstboven loopen, met geweld tegen iem. of
iets aan loopen, zoodat het omvalt; hij zou mij
liever omverloopen dan mij te groeten, hij wil mij
in 't geheel niet groeten.
OMVERPRATEN, (praatte omver, heeft omver
iem. omverpraten, zoolang tot iem. spreken-geprat),
dat hij zijn meaning laat varen en die van zijn
tegenstander aanneemt.
OMVERRAKEN, (raakte omver, is omvergeraakt), eindelijk, langzamerhand •omvergaan.
OMVERRENNEN, (rende omver, heeft omvergerend), tegen iem. of iets aanrennen, zoodat deze
of dit omvalt.
OMVERRIJDEN, (reed omver, heeft omvergereden), door er tegen aan te rijden doen omvallen.
OMVERRUKKEN, (rukte omver, heeft omvergerukt), met geweld en plotseling omvertrekken of
wel door een storm enz. omvergeworpen worden:
den dag te voren was in de gemeente de vrijheidsboom
door de inwoners omvergerukt; als de storm komt,
rukt hij de grootste boomen omver; — ( fig.) verwoes-

ten, vernielen, ten val brengen.
OMVERSCHIETEN, (schoot omver, heeft omvergeschoten), een muur, een huis omverschieten, er
zoo geweldig tegen schieten, dat hij of het omvalt.
OMVERSLAAN, (sloeg omver, heeft en is omver
een krachtigen slag omverwerpen -geslan),mt:
iem. omverslaan, tegen den grond slaan; -- plotseling, onverwacht omvallen.
OMVERSMAKKEN, (smakte omver, heeft en is
omvergesmakt), met een krachtigen slag of stoot
iets treffen, zoodat het met een smak neerkomt:
hij smakte den stoel omver, waardoor een poot brok; --

met een smak omvervallen.
OMVERSMIJTEN, (smeet omver, heeft omvergesmeten), met kracht omverwerpen.
OMVERSTEKEN, (stak omver, heeft omvergestoken). doodsteken.
OMVERSTOOTEN, (stiet, stootte omver, heeft omvergestooten), omverwerpen, met een woesten
stoot onderstboven doen vallen, veelal uit onvoorzichtigheid, onbesuisdheid of lompheid : eensklaps
wilde hij zijn glas grijpen, doch stiet het omver; —

(ook van winden, golven enz.) met woest geweld
omwerpen; (fig.) omwerpen, te gronde richten :
hij droomt... de laatste troon ligt reeds omvergestooten;

(fig.) doen instorten, als ongegrond of nietig weder leggen : hij heeft de stellingen van zijn tegenstander
een voor een omvergestooten; — in duigen doen
vallen, verijdelen : gij stoot alles omver, wat ik voor
uw heil bedacht.

OMVERSTORTEN, (stortte omver, is omvergestort), de ladder stortte omver, viel omver.
OMVERTREKKEN, (trok omver, heeft omvergetrokken), door trekken doen omvallen : het kind

boven halen en daardoor te gronde richten, te niet

trok den koffiepot omver; de boom werd omvergetrokken.

doen : nieuwe ontdekkingen hebben die heele theorie
omvergehaald.

OMVERTUIMELEN, (tuimelde omver, is omver getuimeld), tuimelende omvervallen.
OMVERVALLEN, (viel omver, is en heeft omvergevallen), van een staanden in een liggenden
toestand komen : het glas viel omver; — val omver,
platte verwensehing; — hij viel bijna omver van het
lachen, hij lachte zoo geweldig dat hij bijna niet
kon blijven staan of zitten; -- (fig.) dat is om (er
van) omver te vallen, hetzij ten gevolge van een
schrik, van 't lachen enz.; — (fig.) in duigen vallen,
te niet gedaan worden; — (w. g.) onderstboven
werpen door er onbesuisd tegen aan te vallen :

OMVERHELPEN, (hielp omver, heeft omvergeholpen), helpen of behulpzaam zijn in het doen
vallen van iets; maken of veroorzaken dat iets
onderstboven komt te liggen : je moest me dat
zware ding eens omverhelpen.

OMVERHOUWEN, (hieuw omver, heeft omver gehouwen), omverhakken.
OMVERJAGEN, (jaagde omver, joeg omver, heeft
omvergejaagd), jagende omverwerpen, doen omvallen door er onbesuisd in snelle vaart tegen aan
te rij den : de voerman was dronken en heeft eenige
palen omvergejaagd.

OMVERKANTELEN, (kantelde omver, is omvergekanteld), onderstboven kantelen, kantelend omvallen.

onder het stoeien hebben die knapen de tafel omver
-gevaln.

OMVERWAAIEN, (waaide, woei omver, is en
heeft omvergewaaid), door den wind omverge worpen worden : er zijn een paar boomen omver-
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gewaaid; — de storm heeft wel een derde van het
bosch omvergewaaid, doen omvallen.
OMVERWERPEN, (wierp omver, heeft omvergeworpen), onderstboven werpen, tegen den grond
werpen, omsmijten : de jongens hadden twist gekregen en de een had den ander omvergeworpen;
(van vijandelijke gelederen) ze overhoopwerpen:
niets kan weerstaan aan den drang der ruiterij: zij
werpt alles omver; — (van een stroom, winden enz.)
met geweld onderstboven werpen : rukwinden, die
de lichtgebouwde bootjes plotseling omverwerpen; —
(fig.) te gronde richten, vernietigen : de regeering
omverwerpen; (van stellingen enz.) ze als ongegrond of nietig wederleggen of wegredeneeren:
eene schijnreden omverwerpen; (van plannen enz)
in duigen doen vallen, doen mislukken verijdalen:
de regen heeft onze mooie uitgaansplannen omvergeworpen, OMVERWERPING, v. het omverwerpen,
ins. gewelddadige omkeering der bestaande orde
van zaken, algeheele verandering : er bestaat een
toeleg tot omverwerping van het bestuur.
OMVLECHTEN, (vlocht om, heeft omgevlochten),
in de rondte vlechten, om iets heen vlechten; —
(omvlocht, heeft omvlochten), omgeven met
iets dat er omheen gevlochten wordt, omstrengelen :
een zegewagen met groen omvlochten; de klimop omvlecht dien ouden stam; — als eene vlecht omgeven,
zich er als omheen vlechten : waar ons moederarmen
teer omvlochten. OMVLECHTING, v. het omvlechten.
OMVLEUGELEN, (omvleugelde, heeft omvleugeld), als met vleugels bedekken; — de vijand wilde
ons omvleugelen, omtrekken.
OMVLIEDEN, (vlood om, is omgevloden), (w. g. )
in ijlende vlucht om iets heen loopen : de herten
zijn het bosch omgevloden; — ( van eene tijdruimte)
zeer spoedig verstrijken : een uurtje vlood onder
aangenaam gekout spoedig om.
OMVLIEGEN, (vloog om, heeft en is omgevlogen), om of langs iets heen vliegen : daar vliegen de
duiven het huis om; — her- en derwaarts vliegen :
wat vliegen de vogels wild om; — (van menschen
enz.) met groote snelheid om iets heen gaan : hij
kwam den hoek omvliegen; — met snelle vaart omwentelen : de raderen der machine vlogen met duizelingwekkende snelheid om; — (fig.) (van eene tijdruimte) zeer snel verstrijken : de tijd is ondertusschen
omgevlogen; — in woeste vaart heen- en weder
loopen of rennen : wat hebben de jongens weer door
den tuin omgevlogen; - met snelle vaart her- en
derwaarts zich bewegen : terwijl de pijlen door de
lucht omvlogen; — zich woest heen en weder bewegen : dan vloog zijn oog verwilderd om en rond; —
iets doen omvallen door er tegen aan te vliegen; —
(omvloog, heeft omvlogen), vliegend omgeven :
eene menigte duiven omvloog haar hoofd.
OMVLIETEN, (vloot om, heeft en is omgevloten),
zacht om iets heen vloeien; zacht en kalm in iets
omvloeien (van het bloed in de aderen); — (om vloot, heeft omvloten), vlietend omgeven, (fig.) van
lichtstroomen.
OMVLOED, m. (-en), zijdelingsche waterafleiding
om eene molenstuw heen loopende, wanneer deze
geene voldoende ruimte voor het winterwater aanbiedt; vooral in Overijsel gebruikelijk : de omvloed
bij dien watermolen is er aanstonds gegraven tot berging
van het winterwater.
OMVLOEIEN, (vloeide om, heeft en is omgevloeid), langzaam om iets heen stroomen; zacht en
kalm in iets omloopen (van het bloed in de aderen);
— her- en derwaarts vloeien : door een lek in den
ketel vloeide de olie op den grond om; — (omvloeide,
heeft omvloeid), (dicht.) vloeiend omgeven : daar
waar het beekje den heuvel omvloeit; (fig.) (van licht,
glans enz.) aan alle kanten beschijnen : het purper
aan den voorjaarshemel omvloeit Egmonds grijze abdij;
(van nevels enz.) geheel bedekken, omhullen.
OMVOEREN, (voerde om, heeft omgevoerd),
voeren, leiden langs den omtrek eener ruimte of
langs een bepaalden weg binnen eene ruimte : de
veldheer voerde het leger de stad om; (van water)
zóó leiden dat het gericht wordt op een bepaald
punt of langs den omtrek eener ruimte : hij heeft
het water der rivier door een kanaal het fort omgevoerd; — her- en derwaarts voeren : zijn gids heeft
hem door de geheele streek omgevoerd; — (spr.) iem.
bij de ooren omvoeren, als bij de ooren met zich
voeren en hem brengen waar men wil, iem. geheel
in zijne macht hebben : hij is geen man om zich bij
de ooren te laten omvoeren; — omgevoerd worden
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met elken wind van leering, door elke nieuwe leer,
die er verkondigd wordt, medegesleept worden; -met een voer- of vaartuig om of door iets heen
voeren : iem. in triumf omvoeren; — met een voerof vaartuig her- en derwaarts voeren : waar heeft
het lot u al niet omgevoerd !; — langs een omweg
voeren : de tegenwind heeft de reizigers een heel eind
omgevoerd; — overal waar men gaat of staat met
zich voeren : wij zelven, zonder dat wij het weten,
voeren den dood met ons om in onze aderen. OMV O ERIN G, v. het omvoeren.
OMVOUWEN, (vouwde om, heeft en is omgevouwen), zoodanig vouwen dat het een anderen
stand bekomt; zoodanig vouwen of buigen dat
binnen tot buiten wordt of omgekeerd : een blad
papier omvouwen; — anders vouwen, het in andere
of betere vouwen leggen : de linnenmeid mag het
tafelgoed wel omvouwen, anders komen er allerlei
verkeerde plooien in. OMVOUWING, v. het omvouwen.
OMVRAAG, ook OMVRAGE, v. eene vraag, die
in een kring van personen, in eene vergadering,
naar de rij af wordt gedaan, zoodat ieder der leden
op zijne beurt zijn gevoelen kan uiten of zijne
stem kan uitbrengen : bij de omvraag staakten de
stemmen; — iets in omvraag brengen, een voorstel
ter stemming in eene vergadering ter tafel brengen.
OMVRAGEN, (vraagde, vroeg om, heeft omgevraagd), naar de rij af vragen, t. w. met het doel
om iets te weten te komen of om van elk zijne
meening over de zaak, die behandeld wordt, te
vernemen, (w. g.); — rondgaan om naar iets te
vragen, dat men wil weten of verkrijgen : hij heeft
er overal naar omgevraagd, maar is niets te weten
gekomen. OMVRAGING, v. (-en), het omvragen.
OMWAAIEN, (waaide, woei om, is en heeft omgewaaid), door den wind in verschillende richting
heen en weder gedreven worden : wat waait dat
stof bij de kerk om; — omverwaaien, door de werking van den wind omvallen : met den storm is de
schoorsteen van nacht omgewaaid; — verwensching:
hij kan voor mijn part omwaaien; — door de werking
van den wind doen omvallen : de storm heeft eene
menigte zware boomen omgewaaid; —
(dicht.) (omwaaide, omwoei, heeft omwaaid),
waaiend omgeven : een geur van eeuwigheid die ons
omwoei.
OMWAGGELEN, (waggelde om, is en heeft omgewaggeld), waggelend omvallen : het gebouw was
al lang wrak en eindelijk zijn dan ook de muren omgewaggeld; — om iets heen waggelen : ' t is bespot telijk te zien, hoe die ganzen daar het erf omwaggelen;
hij is weer flink dronken en komt daar den hoek omgewaggeld; — waggelend her- en derwaarts loopen :
terwijl de ganzen en eenden op het erf omwaggelden.
OMWALLEN, (omwalde, heeft omwald), met
wallen omringen : aan de zeezijde werd de stad niet
omwald; (fig.) als een wal omgeven : geen grafkuil
die u ma' omwallen OMWALLING, v. (-en), het
omwallen; de wal om zekere ruimte.
OMWALMEN, (omwalmde, heeft omwalmd), met
een walm of walmend omgeven; (fig.) omnevelen,
als met een walm omgeven en daardoor aan het
oog onttrekken.
OMWANDELEN, (wandelde om, heeft - en is omgewandeld), om iets heen wandelen : hij heeft een
paar maal de stad omgewandeld; — in verschillende
richtingen op zijn gemak omloopen : ik heb in de
plantage wat omgewandeld; de Engel des Doods
wandelde om in den nacht; — (fig.) rondgaan op
aarde of onder 'de menschen, zijn leven slijten,
verkeeren : toen Jezus op aarde omwandelde; langs
een omweg wandelen : het was nog vroeg en daarom
hebben we dat eind maar omgewandeld; wij zijn
de stad omgewandeld. OMWANDELING, v. (-en),
het omwandelen.
OMWAPPEREN, (wapperde om, heeft omgewapperd), her- en derwaarts wapperen : terwijl tal van
vlaggen bont in de heldere lucht omwapperden; -(omwapperde, heeft omwapperd), iem. of iets
wapperend omgeven.
OMWAREN, (waarde- om, heeft omgewaard),
a arend omgaan, om iets heen dolen of spoken;
her- en derwaarts waren, spokend ronddolen : hier
waart een geest om tot verdelgen, die in 't wild naar
offers tast; hier waren wolven om; — (omwaaide,
heeft omwaard), warend omgeven.
OMWASSCHEN, (wiesch om, waschte om, heeft
omgewasschen), (van vaatwerk nz.) het aan alle
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kanten wasschen, het schoonmaken door het af
te wassehen : kopjes, glazen, schotels omwasschen;
terwijl zij het koffiegoed omwiesch. OMWASSCHING,
v (-en), het omwasschen.
OMWASSEN, (omwies, heeft omwassen), wassend omgeven.
.OMWEG, m. (-en), een weg die langer is dan
de gewone of rechte weg : de moordenaars wisten
langs een omweg ongemerkt in den tuin door te
dringen; een omweg nemen, maken; — zonder om
zijn doel afgaan, rechtstreeks; — iets-wegnop
zonder omwegen zeggen, mededeelen, verklaren,
zonder noodeloozen omhaal van woorden; . iets
zonder veel omwegen vragen, zonder complimenten;
— woorden die door duisterheid of dubbelzinnig
zaken zoeken te bemantelen, dubbelzinnig -heid
het verwondert mij geenszins, dat de Ouden-heid:
somtijds omwegen, dubbelzinnigheden en duisterheid
moesten zoeken. OMWEGJE, o. (-s).
OMWEIDEN, (weidde om, heeft omgeweid), heren deiwaarts weiden, rondloopen om voedsel te
zoeken : terwijl eene kudde vee in het dal en langs
de hellingen der bergen omweidde.
OMWELVEN, (omwelfde, heeft omwelfd), als
een gewelf omgeven, bedekken : breede takken van
een eeuwenouden eik omwelfden hun hutje. OMWELVING, v. (-en), het omwelven.
OMWEMELEN, (wemelde om, heeft omgewemeld), in dichte menigte heen en weder krielen :
een aantal mieren die op den grond omwemelden; -(omwemelde, heeft omwemeld), wemelend omgeven: eene golvende schare omwemelt het paleis; (dicht.)
eene zachte koelte omstroomt zijn moede leden, een
nevelachtig licht omwemelt hem in 't treden.
OMWENDEN, (wendde om, heeft en is omgewend), omdraaien. omwentelen. zoodanig wenden
dat iets een anderen stand bekomt, andersom
wenden : het lichaam omwenden; (fig.) (bijb.) eene
zaak, eene bezitting omwenden, ze doen overgaan
in eens anders handen; -- (van paarden) doen
keeren : hij wendde zijn paard om en reed de valbrug
over; -- (van schepen) den steven, den boeg om
(van het hoofd) het naar achteren-wend;
wenden, omkeeren, omdraaien : hij wendde snel
het hoofd om, ten einde te zien wie gesproken had;
(ook) het gelaat, het gezicht, de oogen omwenden; —
(scheepst.) het roer omwenden, het naar de andere
zijde wenden of keeren en daardoor het schip van
richting doen veranderen; —
zich omwenden, het lichaam of het hoofd omkeeren, omdraaien : hij wendde zich om en zag
zijn vriend; zich naar iem. of iets omwenden; --(fig.) eene geheele verandering ondergaan : maar
zie, hoe snel 't geluk zich om kan wenden; zich zóó
keeren, dat men op eene andere zijde komt te
liggen : hij wendde zich wel honderd malen in zijn
bed om; —
wenden, omkeeren : aan den tol wendde het
rijtuig om. OMWENDING, v. (-en), het omwenden;
(w. g.) algeheele verandering, omkeering : eene
emwending in zijn lot.
OMWENTELEN, (wentelde om, heeft en is omgewenteld), in de rondte wentelen, aanhoudend
omwenden of omdraaien : welke is de kracht, die
de hemellichamen omwentelt ?; nadat hij het rad
eenige malen omgewenteld had; --- zoodanig wente.len, dat iets een anderen stand bekomt : die gebakjes moeten in de pan aanhoudend omgewenteld
worden, om niet te branden; - zich omwentelen, zich
-om zijne as wentelen : de geheele hemel schijnt zich
alzoo in een etmaal om te wentelen; — zich gedurig
zóó om en om wenden, dat men van de linker- op
-de rechterzijde komt te liggen, of omgekeerd : hij
wentelde zich onrustig op zijne legerstede om; —
zich wentelend in de rondte bewegen : laten mij
de as, waarom de kogel omwentelt, naar de zijde van
.het licht overhellen; (fig.) als in wentelende beweging
omloopen; (dicht.) gedurig op en neder gaan,
aanhoudend wisselen en verkeeren : de willekeur
-van 't omgewenteld lot.
OMWENTELING, v. (-en), het omwentelen : de
.omwenteling van een vlak om eene rechte lijn; voor
de afwinding van koord of riem is de spil genoodzaakt
eenige omwentelingen te volbrengen; (fig.) de omwenteling der jaarseizoenen; — omkeering, algeheele
verandering : welk eene omwenteling in zijn lot; —
(van instellingen, stelsels enz., met het denkbeeld
dat de verandering niet zonder schokken en be;roeringen plaats grijpt) de omwenteling, die het
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leenstelsel moest vernietigen, kon niet dan door menig
slachtoffer gekocht worden; -- groote verandering
in de staatsinstellingen : de Fransche omwenteling
op het laatst van de 1 Qde eeuw.
OMWENTELINGSAS, v. ( -sen), denkbeeldige as
der hemellichamen, om welke zij worden voorgesteld zich om te wentelen, en die door het middelpunt en de polen gaat; as van een omwentelingslichaam.
OMWENTELINGSGEEST, m. revolutionnaire
geest.
OMWENTELINGSGEZIND, bn. revolutionnair.
OMWENTELINGSKOORTS, v.; ...LIED, o.
(-eren).
OMWENTELINGSLICHAAM, o. (...chamen),
(meetk.) lichaam, hetwelk geacht wordt ontstaan
te zijn door de omwenteling van een vlak om eene
rechte lijn, de omwentelingsas; ...SNELHEID, v.
(...heden) ; ...TIJD, m. (-en), de tijd dien een
hemellichaam noodig heeft om zijne omwenteling
om zijne as te volbrengen : de omwentelingstijd der
zon om hare as is ruim vijf en twintig dagen.
OMWENTELINGSVLAK, o. (-ken), (meetk.) gebogen vlak van een omwentelingslichaam.
OMWERKEN, (werkte om, heeft omgewerkt), anders bewerken, door eene of andere bewerking tot
iets anders maken, vervormen of veranderen, zoo wel wat de uiterlijke gedaante als den inhoud,
den aard en het wezen betreft : zij hadden den grond
tot bouwland omgewerkt; daar de vorm hem niet
beviel heeft hij het geheele gedicht omgewerkt; — (van
den grond) omploegen, omspitten : die grond is
lang niet genoeg omgewerkt; -- dooreenwerken, omzetten, om bederf of broeiing te voorkomen : gij
moet het graan laten omwerken; de mest dient omgewerkt te worden; — op iets omwerken, er met veel
moeite en doelloos zijn tijd op besteden : zij hebben
nu al een heelen tijd op die voorstellen omgewerkt,
maar kunnen er niet mee klaar komen; -- in iets
omwerken, in de bewerking er van met veel moeite
en geduld zijn tijd besteden : hoe zij ook in dat stuk
grond omwerken, het zal nooit goed worden; —
(omwerkte, heeft omwerkt), aan alle zijden omgeven met iets dat er om heen gewerkt wordt :
eene japon met een gebloemden rand omwerkt. OMWERKING, v. (-en), het omwerken; ,een omgewerkt boek, geschrift of ander gewrocht van den
geest : vele vertaalde stukken van Bilderdijk zijn
veeleer omwerkingen dan overzettingen.
OMWERPEN, (wierp om, heeft omgeworpen),
ternederwerpen, ter aarde doen vallen : in zijn
drift wierp hij den jongen om; hij wierp eene bloem vaas om; — (van vijandelijke gelederen) overhoop
werpen, door een verwoeden aanval maken dat ze
onder den voet komen : de ruiterij wierp de infanterie om; — (van stroomen, winden enz.) de storm
wierp heel wat boomen orce; de golven wierpen de
boot om; — (bijb.) het gekrookte riet zal niet vertreden
worden, maar de knoestige eik zal worden omgewor pen; — ( overdr.) met geweld ter aarde werpen,
verwoesten, vernielen : hoe wilt gij dan, dat hij
het gebouw, dat hij zelf heeft omgeworpen, weder
oprichte ?; -- (scheepst.) het roer omwerpen, het
vlug naar de andere zijde wenden, (fig.) veranderen
van partij; een schip omwerpen, het over den anderen boeg laten liggen; — (van kleedingstukken)
om het lijf werpen, haastig en achteloos omslaan:
de krijgsknechten wierpen Jezus een purperen
mantel om; hij wierp zich met haast den mantel
om; -- (van den grond) omwerken, omploegen of
omspitten; -- zich omwerpen, zich in gejaagdheid,
angst, rusteloosheid enz. zóó wenden dat men op
de andere zijde komt : bang was de nacht dien zij
doorbracht, zij wierp zich herhaaldelijk om op hare
sponde. OMWERPING, v. het omwerpen.
OMWEVEN, (omweefde, heeft omweven), rondom omgeven met iets dat er om heen wordt geweven : men laat die stof gewoonlijk met gekleurde
randen omweven; de spin had eene arme vlieg met haar
rag omweven; (dicht.) zalig die 't voelen mogen, wat
teedre band hun 't hart omweeft, Wien 't eigen vader
OMWEVING, v. het omweven. -bloedrzwft.
OMWIBBELEN, (wibbelde om, is omgewibbeld),
wibbelend omvallen : dat ding staat niet vast op
zijn pooten en zal nog eens omwibbelen.
OMWIEGELEN, (wiegelde om, heeft omgewiegeld), zich wiegelend heen en weder bewegen : zie
dat ranke bootje daar omwiegelen op den vloed.
OMWIKKELEN, (wikkelde om, heeft omgewik-
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keld), om het lijf wikkelen : zij wikkelde - zich eene
groote sjaal om; — ( omwikkelde, heeft omwikkeld),
rondom inwikkelen : nadat hij het pak met eene
menigte papieren omwikkeld had; — (fig.) bewimpelen, verbergen en daardoor onkenbaar maken;
(ook) omsluiten, in zijn macht hebben : welke
duistere samenzwering omwikkelt ons toch ? OMWIKKELING, v. (-en), het omwikkelen; datgene waarmede iets omwikkeld is : door de omwikkeling heen
vertoonde zich de naakte waarheid.
OMWILLEN, (wilde, wou om, heeft omgewild),
gemeenzame elliptische uitdrukking the de aan
onderstelt van wat men uit den zin of de-vuling
omstandigheden moet kunnen opmaken : hij wou
volstrekt nog een singeltje om (gaan); het rad wil
niet om (draaien); hij wou met alle geweld zijn nieuwen
mantel om (hebben).
OMWIMPELEN, (omwimpelde, heeft omwimpeld), omsluieren, bedektelijk voorstellen : gij wil
uw schandelijk zwak omwimpelen. OMWIMPE--det
LING, v. (-en), het omwimpelen; bewimpeling,
verbloeming.
OMWINDEN, (wond om, heeft, en is omgewonden),
om iets heen winden : om het bloed te stelpen, wond
hij hem een doek om; de klossen met het omgewonden touw; — afwinden en anders opwinden : dat
garen moet omgewonden worden; — ( omwond, heeft
omwonden), omgeven met iets dat er om heen gewonden wordt : gij moet het pak goed met touw omwinden; 't hoofd met een krans van cipressen omwonden; — ( fig.) omhullen, bewimpelen : 'k weet
met zoo zoet eene taal mijn meening niet te omwinden, —
(van slangen enz.) met hare kronkels omsluiten; —
als een windsel omgeven, omwikkelen, omsluiten :
een hagelwit gewaad omgeeft haar ranke gestalte.

OMWINDING, v. (-en), het omwinden; het omwindsel.
OMWINDSEL, o. (-s, -en), iets dat strekt om
iets te omwinden, datgene waarmede iets omwonden, rondom bekleed of omwikkeld is; -- (plantk.)
krans van schutblaadjes van denzelfden vorm onder
eene bloem of bloeiwijze; (fig.) het omhulsel. waarmede iets bedekt is; ook in toepassing op het lichaam,
voorgesteld als het omhulsel der ziel : verkondig de
waarheid, maar zonder omwindselen. OMWIND SELTJE,

o. (-s),

klein omwindsel; — (plantk.)

omwindsel van het schermpje bij het samengestelde scherm.
OMWIPPEN, (wipte om, heeft en is omgewipt),
door wippen doen omvallen : hij lichtte hem het
beentje en wipte hem in eens om; — hij stootte tegen
het tafeltje dat daardoor omwipte, omviel; — om
iets heen wippen : daar komt me dat vlugge ding
weer den hoek omwippen.
OMWISSELEN, (wisselde om, heeft omgewisseld), met elkander van plaats doen verwisselen,
onderling ruilen, zoodat het een voor het ander
in de plaats komt : ik zou de schoenen eens omwisselen, anders loop je ze scheef; tegen elkander ver
onderling ruilen, zoodat het eene voor-wiseln,
het andere in de plaats wordt gegeven : hij heelt
voor 't gemak zijn zilvergeld tegen goud en bankpapier
omgewisseld; die twee acteurs hebben hunne rollen
omgewisseld; — met elkander wisselen of ruilen:
zoo het u 't zelfde is, waar ge zit, willen we dan
omwisselen ? OMWISSELING, v. (-en), het omwisselen.
OMWOELEN, (woelde om, heeft omgewoeld),
(van den grond) dien omwerken, zoodanig roeren
dat de deelen worden dooreengewoeld : de tuinman
moet vooral den bovengrond goed omwoelen; — dooreenwoelen, omwroeten : hoe zij den grond ook omwoelden, de verhoopte schat was niet te vinden; een
door kippen omgewoelde grond; — in wanorde brengen door er zich rusteloos in heen en weer te bewegen : de omgewoelde dekens; — zoodanig in iets
woelen of wroeten, dat hetgeen er in besloten is
wordt dooreen gewerkt : zij hebben kisten en kasten
omgewoeld, doch niets gevonden; — zich omwoelen,
zich woelend omwenden : de zieke woelde zich onrustig om en om; — in iets omwoelen, er in 't wilde
hier en daar in woelen; — (fig.) de hartstocht woelde
als een verterend vuur in zijne ziel om; —
(omwoelde, heeft omwoeld), omgeven met iets
dat er om heen gewoeld, er vast om heen gewonden
of geslingerd wordt : hij heeft de degenspits met
leder omwoeld; een met zilverdraad omwoelde snaar;
de dokter was juist bezig het been van den lijder met
zwachtels te omwoelen; -- iem. of iets woelend om-
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geven, zich er gestadig om bewegen : de stoet van
hovelingen, die den koning omwoelden.
OMWOLKEN, (omwolkte, heeft omwolkt), met.
wolken omsluiten : de mist had het dal omwolkt;
(fig.) als met wolken omgeven : de rouw omwolkte
't oog van buiten; zijn gelaat is omwolkt, maar dreigt
of spelt geen kwaad; omwolkt van geuren.
OMWONEND, bn. (van volken, stammen, pers..
enz.) zóó wonende, dat zij gezamenlijk een aangewezen punt (land, stad, dorp enz.) omgeven; errondom wonende : ons land leeft in vrede met de:
omwonende volken.

OMWONERS, m. mv. de personen, die in een.
kring om een aangewezen punt (land, stad, dorp.
enz.) heen wonen, de er om heen gevestigde be-.
woners : de omwoners van Nederland; — ( aardrijksk. )bewoners van een punt van den aardbol dat op>
dezelfde breedte ligt als dat waarvan gesproken
wordt, doch op tegenovergestelde lengte, d. i..
l 800 er van verwijderd : terwijl het bi,; de Nederlanders middag is, hebben hunne omwoners midder-nacht.
OMWREKEN, (wreekte om, heeft omgewreekt),,
(w. g.) omwrikken.
OMWRIEMELEN, (wriemelde om, heeft omgewriemeld), her- en derwaarts wriemelen, aanhoudend zich heen en weder bewegen : duizenden van:
mieren wriemelden op een grond om; van den toren.
zag hij neder op eene omwriemelende schare; — (om wriemelde, heeft omwriemeld), wriemelend omgeven : wij zagen uit de verte eene onafzienbare volks menigte den stoet omwriemelen.
OMWRIJVEN, (wreef om, heeft omgewreven),.
(op voorw., die gewreven moeten worden) er herhaaldelijk en aanhoudend op wrijven : of ge nog
t, ge zult ze niet glad,
zoo lang op die tafel omwrijft,
krijgen.

OMWRIKBAAR, bn. wat omgewrikt kan worden.
OMWRIKKEN, (wrikte om, heeft ' omgewrikt),
(van staande voorw., 1neest van boomen, timmer of metselwerk, inz. van de muren van een gebouw)
ze door wrikken omhalen, ze omverhalen door ze
gedurig heen en weder te rukken : dien paal zult
ge zoo licht niet omwrikken.
OMWRINGEN, (wrong om, heeft omgewrongen),
in de rondte wringen, met geweldige krachtsinspanning in de rondte draaien : zelfs met de hevigste
inspanning kon hij het rad der machine niet omwringen; — door wringen omdraaien, zoodat vóór
tot achter enz. wordt : twee of drie tinnen schotels,
welker omgewrongene boorden insgelijks van gewelddadigheid getuigden; — een dier of mensch het hoofd,
den hals, den nek, de keel omwringen, met sterke
krachtsinspanning omdraaien en ze daardoor
dooden; — (scheepst.) het roer omwringen, het met
sterke krachtsinspanning zijwaarts draaien; —
door wringen doen omvallen.
OMWROETEN, (wroette om, heeft omgewroet) ,
(van den grond) dien dooreenwroeten, zoodanig
omwoelen dat de deelen worden dooreengewerkt :
de varkens hebben hier den grond overal omgewroet;
(van graven) met woest geweld openen, om de
lijken te zoeken en er uit te halen, veelal met het
bijdenkbeeld dat de handeling eene heiligschennis
is; — dooreenwroeten, inz. met het doel om naar
iets te zoekF:n : den aschbak omwroeten; — door
wroeten ter aarde werpen : de varkens hebben de
schutting omgewroet; — (fig.) die de grondslagen
der eendracht omwroet, is een vijand des vaderlands; —
her- en derwaarts wroeten, wroetend rondloo pen : gelijk een zwijn, dat aanhoudend door het slijk
omwroet; (fig.) natiën, die nog in den nacht der duisternis omwroeten; — omwroeten in iets, in 't wilde
er hier en daar in wroeten, (fig.) er aanhoudend
en met moeite in wroeten of graven om er iets uit
op te delven. OMWROETING, v. het omwroeten.
OMWUIVEN, (omwuifde, heeft omwuifd), (dicht.)
iem. of iets wuivend omgeven, zich wuivend er
om heen bewegen : eene menigte vlaggen en wimpels
omwuifde de tent.
OMWURMEN, (wurmde om, heeft omgewurmd),
met of in iets omwurmen, aanhoudend, : met veel
moeite er mede of in wurmen, zonder iets te vorderen : wat zit hij weer met zijn werk om te wurmen;
hoe lang hebt ge al wel met die berekeningen omgewurmd ?
OMZAGEN, (zaagde om, heeft omgezaagd), door
zagen doen omvallen, vellen : hij is bezig den boom
om te zagen; hij heeft eenige zware palen omgezaagd; —
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in of op iets omzagen, er zonder orde of plan hier
en daar in of op zagen.
OMZAKKEN, (zakte om, is omgezakt), zijwaarts
vallen door aan het zakken te raken : de balen,
die tegen den muur stonden, zijn omgezakt.
OMZATEN, m. en V. mv. omgezetenen; eertijds
de gezamenlijke benaming van degenen, die rondom
een aangewezen punt — hetzij land of water —
woonden, dus van de bewoners der omliggende
streek, de omwoners.
OMZEG, m. (veroud.) bekendmaking van geboorte of overlijden, omzegging : welke aanspreker
heeft den omzeg van mijnheer A ?; 't zal wel eene
deftige begrafenis worden, vier bidders hebben den
omzeg gehad.

OMZEGGEN, (zeide, zegde om, heeft omgezegd
of omgezeid), (van zaken, die ter kennis van een
aantal pers. moeten gebracht worden, inz. van
iemands overlijden of de bevalling eener vrouw)
ze uit naam van den persoon, die de kennisgeving
laat doen, mondeling bekendmaken aan de huizen
van belangstellende personen : hebt ge de bevalling
van uw vrouw niet laten omzeggen ?; de aansprekers
hebben het overlijden van mijnheer A omgezegd; —
iem. omzeggen, aan de huizen van de ingezetenen
eener plaats bekendmaken, dat iem. overleden is:
daar zijn de bidders die mijnheer A omzeggen. OMZEGGING, v. het omzeggen.
OMZEILEN, (zeilde om, heeft en is omgezeild),
om of langs iets heen zeilen : het schip heeft al vaak
de Kaap omgezeild; is de vloot langs de kust omgezeild ?; — ( spr.) een klip omzeilen, voor acne moei
uit den weg gaan en er om heen wijken,-lijkhed
ze langs een omweg te boven komen; — her- en
derwaarts zeilen : terwijl het eskader in de Middel
omzeilde; — langs een omweg zeilen:-landscheZ
om het ijs moest het schip een heel eind omzeilen; —
zeilende omverwerpen : wij hebben een paar palen
omgezeild; overzeilen : die kof had ons bootje bijna
omgezeild; —
(omzeilde, heeft omzeild), (dicht.) langs - den omtrek van iets zeilen. OMZEILING, v. (-en), het
ómzeilen; het omzéilen.
OMZEILER, m. (-s), die omzeilt.
OMZENDBRIEF, m. (...brieven), (Zuidn.) openbare brief die wordt rondgezonden ; in de Kath.
kerk een openbare herderlijke brief van een kerk
bisschoppelijk mandement; — in ruimere-vogd,
toepassing ook in 't algemeen gebezigd ter vertaling van het Fransche circulaire.
OMZENDEN, (zond om, heeft omgezonden), (van
personen) iemand zenden langs den omtrek eener
aangewezen ruimte, of wel langs zekeren weg
binnen eene ruimte; met het bijdenkbeeld, dat hij
moet aangaan aan de huizen van anderen, om ze
te spreken, eene boodschap over te brengen of iets
af te halen : hij heeft den knecht de heele buurt omgezonden om de aanzegging te doen; de meid werd de
halve stad omgezonden; om te zien of er ook ergens
druiven te krijgen waren; — iem. of iets naar alle
kanten zenden, overal heenzenden : hij heeft overal
proefjes van zijn wijn omgezonden; de kennisgeving
zal aan alle gemeentebesturen worden omgezonden;
de veldheer heeft naar alle kanten verspieders omgezonden; — ( van zaken) ze naar de rij af zenden of
sturen aan elk der personen, die samen de vereeniging, het gezelschap enz. uitmaken : hebt ge de
kennisgeving al omgezonden ?; waarom hebt ge de
convocaties zoo laat omgezonden ? OMZENDING, v.
(-en), het omzenden.
OMZET, m. (mv.: omzettingen), het omzetten
van geld of koopwaren, de handel, de koop en
verkoop op markt of beurs : de omzet had niets te
beduiden; in rogge heeft een belangrijke omzet plaats
gehad; er hebben heden belangrijke omzettingen in
koffie plaats gehad.

OMZETIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig in de gedaante van een grooten, met de waterpasse, afgestompte snede naar boven gekeerden beitel; bij
blik- en koperslagers in gebruik om de randen van
blikken of koperen voorwerpen om te buigen; ook
omkantijzer en randijzer genoemd.
OMZETSEL, o. (-s, -en), iets dat strekt om te
omzetten; de boord of rand van verschillende stof
of kleur, die om een kleedingstuk of ander voor
gezet wordt; het omgaand belegsel : een zijden-werp
kleed met een fluweelen omzetsel; een smal omzetseltje
van zilverdraad, dat den kraag versierde. OMZET
-SELTJ,o.(s)
Van Dale.

OMZIEN.

OMZETSPADE, v. (-n), spade, om den grond of
andere min of meer vaste zelfstandigheden, als
koren, mest enz., om te zetten of om te werken.
OMZETTEN, (zette om, heeft en is omgezet),
van plaats doen verwisselen, in elkanders plaats
zetten of stellen : ge moet de kinderen aan tafel
omzetten, zoo kibbelen ze altijd met elkaar; die plaats
bij Maerlant is bedorven, doch te herstellen als men de
verzen omzet; — (van geld) het verwisselen met eene
andere, geldswaarde of met zekere handelsartikelen:
h%j zette een aanzienlijk kapitaal om in oliezaad; —
anders zetten of plaatsen, van plaats doen veranderen : zou je mijnheer A niet omzetten en naast
juffrouw B plaatsen ?; het vers is veel verbeterd nu
de dichter dit ééne woordje heeft omgezet; -- (scheik.)
een lichaam of de bestanddeelen er van ontleden,
zoodat er twee of meer nieuwe lichamen uit ont=
staan, of wel de groepeering veranderen, zoodat
er een lichaam met andere eigenschappen uit ontstaat : door gisting wordt suiker in alkohol en koolzuur
omgezet; — (muz.) van de toonsoort waarin een
muziekstuk gezet is, in eene andere overbrengen,
transponeren : hij heeft dat lied uit a in e omgezet; — (van den grond) met de spade omwerken
tot op eene diepte van drie tot twaalf dM. : het
omzetten van den grond dient vooral tot voorbereiding
voor het planten van hout; — (van koren, mest enz.)
met schop of spade dooreenwerken om bederf,
broeiing enz. te voorkomen : de knecht heeft nog
pas het koren op zolder omgezet; -- (van randen
aan blikken of koperen voorwerpen) ze ombuigen
en tegen het voorwerp aanvlijen : de randen van
dat vaatwerk moeten omgezet worden; —
(fig.) (w. g.) (van personen) ze in hun gedrag,
hunne handelwijze of gezindheid eene verandering
doen ondergaan, ze doen omslaan, tot andere gedachten brengen : men moet door de vrouw den man
zien om te zetten; -- (van het hart, van gezindheden,
gevoelens enz.) eene verandering doen ondergaan:
wat inzicht zet zoodra uw wijze zinnen om ?; — ( van
toestanden, instellingen enz.) ze doen veranderen,
verkeeren : 't is niet in onze macht 't voorleden om
te zetten; de onwankelbare wetten van 't Hooge Godsgezag door geen vermogen om te zetten; — zich omzetten, (van wijn) door gisting troebel worden en
daardoor bederven; —
haastig en driftig om iets heen komen, er om
heen komen stuiven : wie komt daar met zoo'n drift
den hoek omzetten ? ; —
(omzette, heeft omzet), aan alle kanten, rondom
bezetten, omsingelen, omringen : gij zijt altoos zoo
omzet door jonge lieden, dat ik u nauwelijks ooit
alleen spreek; omzetten met, van kleedingstukken,
lijfssieraden enz., ze rondom bezetten of beleggen
met hetgeen in de bepaling is uitgedrukt, er een
rand, boord of zoom van dien aard om heen zetten :
een tabberd van scharlaken kleur met gouden boordsel
omzet; (ook van andere sieraden, kostbaarheden
enz.) : een gouden horloge met brillanten omzet; eene
broche met paarlem omzet.
OMZETTING, v. (-en), de daad of werking van
ómzetten, in de verschillende beteekenissen van
dit woord; (ook) het gewrocht van Omzetten, de
bocht in de randen van blik of koper verkregen;
(taalk.) metathesis, zie aldaar; — het omzétten.
OMZICHTELIJK, bw. van wijze (w. g.) omzichtig.
OMZICHTIG, bn. bw. ( -er, -st), behoedzaam,
voorzichtig, in handelen en spreken : vergunt mij
het terrein der eigenlijke theologie te vermijden, waar
ik te omzichtig zou moeten zijn met mijn woorden;
o, men moet zoo omzichtig met zulke slimme kinderen
zijn; (van handelingen, •woorden, hoedanigheden
enz.) van bedachtzaamheid getuigende, behoedzaam,
voorzichtig : in omzichtige bewoordingen iets mee
omzichtige zorgvuldigheid een zieke-deln;mt
verplegen; — bw. van wijze, op eene wijze die van
bedachtzaamheid getuigt, behoedzaam, voorzichtiglijk : de deur der slaapkamer werd zeer zachtjes
en omzichtig geopend; omzichtig optreden, te werk
gaan. OMZICHTIGLIJK, bw. (w. g.).
OMZICHTIGHEID, v. het omzichtig zijn, de
behoedzaamheid, voorzichtigheid, in handelen an
spreken : met de grootste omzichtigheid; met bedachtzaam overleg; — (...heden),_ omzichtige handeling,,
maatregel van omzichtigheid, van behoedzaamheid
of voorzichtigheid; (Zuidn.) omzichtig gedrag j e-.
gens personen, die men niet wil kwetsen, bescheidenheid, terughouding, schroomvalligheid.
1. OMZIEN, (zag om, heeft - omgezien), achter78
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waarts zien, het hoofd omdraaien en den blik naar
achteren wenden, omkijken : zij wandelde op en
neer en zag niet eenmaal om; (fig.) hij is rechtvaardig
en zachtmoedig, hij gaat zijn weg en ziet niet om; —
zonder omzien, (van pers.) zonder te letten op iets
dat achter hen ligt en dat hen zou kunnen terughouden of hunne , vaart vertragen; eer men omziet,
voor men den tijd heeft achterwaarts te zien, en
dus in een ommezien, in een oogenblik; — (spr.)
doe wel en zie niet om, doe wel zonder op de gevolgen van uwe daden te letten, zonder lof of dank
daarvoor af te wachten; — (spr.) zwijg of zie om,
verzwijg uwe geheimen, of pas op de gevolgen die
er uit kunnen voortvloeien; — (fig.) naar iem. of
iets omkijken, er met belangstelling naar zien,
veelal met het doel om op den persoon of de zaak
toe te zien of er voor , te zorgen : 't is verscheidene
jaren geleden, dat ik naar haar heb omgezien; —
iaar iem. komen omzien, naar hem komen zien om
te weten hoe het met hem gaat, hem uit belang
komen bezoeken; — (spr.) naar zijn hielen-steling
omzien, op den terugtocht, op de vlucht bedacht
zijn; — naar iem. of iets niet omzien, er geene belangstelling aan wijden, zich er niet om bekreunen,
ze links laten liggen, er niet voor zorgen; — zonder
naar iem. of iets om te zien, zonder er zich om te
bekreunen, zonder er zich aan gelegen te laten
liggen; —
om zich heen zien, rondzien: ieder zet zich aan tafel,
ik zie eens om, en vind, behalve het huisgezin, een
stuk of acht vreemdelingen; (spr.) rijd voort (voerman),
maar zie om ! zorg dat ge vooruitkomt, maar let
tevens op hetgeen rondom u voorvalt; — men moet
rijden en omzien, men moet als een goed voerman

voortkomen en tevens rondzien, men moet flink
bij de hand zijn; — (spr.) zij kan rijden en omzien,
in toepassing op eene vrouw die bij de hand is,
die zich flink redden kan; — (overdr.) naar iem.
of iets rondzien, om een persoon of eene zaak te
vinden of te bekomen, er naar zoeken : naar een
dienst omzien; in den ouderdom ziet de ongehuwde
vergeefs om naar hulp en gezelschap; — (spr.) die
niet omziet, is haast te niet, zonder behoedzaamheid
is men spoedig verloren.
2. OMZIEN, o. Zie OMMEZIEN.
OMZITTEN, (zat om, omgezeten), (de samengestelde tijden zijn niet in gebruik), zoo gaan zitten,

dat men met de voorzijde naar achteren komt:
kom, zit eens om, dan kunnen we je van achteren
ook eens zien; ook in dezen zin gewoonlijk echter

gaan omzitten: ik ben gaan omzitten, omdat die felle
hitte van den haard mij hinderde; — gaan omzitten,

ter zijde schikken, in den kring wat opschikken,
omschikken : ga wat omzitten, dan is er voor mij
ook nog plaats; — onderling van zitplaats verwisselen; — van zitplaats veranderen, anders gaan
zitten.
OMZITTEND, bn. (w. g.) in een kring om iem.
of iets zitten, rondom zittende : hij maakte zoo'n
beweging, dat al de omzittende personen er van schrik
-ten.

OMZITTENDEN, m. en v. mv. de rondom gezeten personen.
OMZITTERS, m. mv. de personen, die in een
kring om iem. of iets heen zitten, de rondom zittende menigte; ins. scherts. gebezigd in tegenst.
van Omstanders, dat niet alleen van staande, maar
ook van zittende personen gezegd wordt, wanneer
men nl. bepaald wil doen uitkomen, dat de omringende personen eig. niet staan, maar gezeten zijn.
OMZOEKEN, (zocht om, heeft omgezocht),
zoekend rondloopen, overal naar iets zoeken : hoe
we ook omgezocht hebben, we hebben de verloren boeken
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noord van eene andere stof of kleur beleggen :
uen vuurroode rok met breeden gouden rand om'oomd; — (fig.) met een zoom of rand van iets

)mgeven : smalle wandelpaadjes, aan weerskanten
net aardbeienplanten omzoomd. OMZOOMING, v.
-en), het omzoomen; rand of boord, veelal van
indere stof of kleur, welke iets omgeeft.
OMZWAAI, OMMEZWAAI, m. zwaaiende bewe;ing in een wijden kring : de flesch had in den om-

^waai het linnen van de meeste feestvierders met nog
veer wijn bemorst; — (fig.) groote omhaal, omslag,
irukte : waartoe al die omzwaai !; — breedvoerig
omhaal van woorden : fabelkundige-1eid,grot
5eeldspraak, welke zich toelegt op dichterlijken om,waai; — snelle omwenteling, van voorwerpen die

:m hunne as of om een middelpunt draaien; —
(fig.) algeheele en plotselinge verandering, omkee-

ring : met een omzwaai der fortuin zijt gij er weer
5oven op; een oorlog, welks einde een omzwaai van
regeering in het land teweegbracht; — plaats waar

een weg een zwaai of draai maakt, draai, bocht.
OMZWAAIEN, (zwaaide om, heeft en is omgezwaaid), in de rondte zwaaien : nadat hij zijn
slinger eenige malen met snelheid had omgezwaaid; —
her- en derwaarts zwaaien, met kracht heen en
weer slaan : terwijl hij op de bres stond en de vlag
zegevierend omzwaaide; — achterwaarts zwaaien,
omzwenken : de koetsier wist met een behendigen
draai het rijtuig om te zwaaien; — (van vaartuigen)
ze met een zwaai omwenden : voor het schip uitzeilen gaat, moet het eerst omgezwaaid worden; —
een zwaai maken : kort omzwaaien, met een min
of meer korten zwaai om of langs iets heen rijden; —
met een zwaai, met een bocht om iets heen loopen; —
een slingerenden draai maken : bij den handwijzer,
waar de weg omzwaait; — in de rondte zwaaien,
met snelle vaart zich in een cirkel bewegen: en

weer klonk snarenspel en bom, weer zwaaide men in
cirkels om; — zich met een zwaai heen en weder
bewegen : het gewapper der vlaggen, die op den
wind omzwaaiden; — (fig.) onverwachts veranderen,
omslaan : o, zweer dan, wat rampen gij ook moet
verduren, niet om te zwaaien met het lot; — met een
zwaai omkeeren : door het veranderen van den
stroom is het schip omgezwaaid; — met onzekeren

gang om iets heen loopen of zonder bepaald doel

rondloopen : de gemeene troep heeft den heelen nacht
de singels omgezwaaid; dat dronken volkje heeft den
heelen dag door de stad omgezwaaid. OMZWAAIING,

v. (-en), het omzwaaien.
OMZWABBEREN, (zwabberde om, heeft omgezwabberd), (van vaartuigen enz.) her- en derwaarts
drijven, ronddobberen : ik bedank voor zoo'n verre
zeereis, ik heb geen lust om zoo lang op 't water om
te zwabberen; — telkens de kroegen bezoeken en
dronken op de straat rondloopen : den heelen dag
hebben zij omgezwabberd.

OMZWACHTELEN, (omzwachtelde, heeft omzwachteld), met zwachtels of windsels omsluiten,
omwikkelen : hij droeg den arm stijf omzwachteld;
terwijl de baker het kind met fijne linnen doeken
omzwachtelde. OMZWACHTELING, v. (-en), het

kisten en kasten omgezocht, maar niets gevonden;
nadat de dieven alles omgezocht hadden. OMZOEKING,

omzwachtelen, datgene waarmede iets omzwachteld of omwonden is, de zwachtel.
OMZWALKEN, (zwalkte om, heeft omgezwalkt),
(van zeevarende pers.) her- en derwaarts zwalken,
ten spel van wind en golven in verschillende richtingen omdrijven, op zee rondzwalken : hij heeft
zijn heele leven op zee omgezwalkt; (van pers. in 't
algem.) omdolen, omzwerven, zoowel te land als
te water : hij heeft in zijn leven al vrij wat omgezwalkt; — (gemeenz.) daarom zocht ik maar spoedig
een wijf, en daar heb ik nu zoo een dertig of veertig
jaar mee omgezwalkt, het leven doorgegaan. OMZWALKING, v. (-en), het omzwalken.
OMZWALPEN, (zwalpte om, heeft omgezwalpt),
(dicht.) (van stroomend water, vooral van de
zee, de baren enz.) her- en derwaarts zwalpen, met
zwellende golven heen en weder stroomen : triumf
dan, tienvoud ! klimme ons lied, zoo ver 't omzwalpend
nat moog bruisen; (van vaartuigen en de pers. die
zich daarin bevinden) her- en derwaarts op de
golven drijven, ten spel van wind en stroom in
verschillende richtingen geslingerd worden : slechts

V. het omzoeken.
OMZOOMEN, (zoomde om, heeft omgezoomd),
met een zoom omnaaien, een zoom om iets naaien:
hebt ge die lakens nu nog niet omgezoomd ?; —
(omzoomde, heeft omzoomd), met een rand of

OMZWEMMEN, (zwom om, heeft en is omge -

niet kunnen vinden; hij heeft meer dan eens naar
eene brave vrouw omgezocht; — in of op iets omzoeken,

er zonder orde of plan hier en daar in of op zoeken
en rondkijken : hij heeft vrij wat in het Archief

omgezocht, maar het bedoelde stuk niet gevonden; of
ge al op den vloer omzoekt, 't zal u wel niet veel helpen; — (van voorw., waarin iets besloten is) ze

doorzoeken, zoodanig er in zoeken, dat hetgeen
er in besloten is, wordt dooreengehaald : zij hebben

ginder zwalpt, langs bank en platen, een visscher
om, verzeild, verlaten; — (omzwalpte, heeft omzwalpt),
(dicht.) zwalpend omgeven : de baren omzwalpten
het schip.
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.zwommen), om iets heen zwemmen : nadat hij het
-schip was omgezwommen; — her- en derwaarts
_zwemmen : zie die goudvisehjes daar eens in de
.kom omzwemmen; — langs een omweg zwemmen :
hoewel hij een heel eind had omgezwommen, was hij
, volstrekt niet vermoeid; — ( omzwom, heeft omzwommen), zwemmend omgeven.
OMZWENKEN, (zwenkte om, is en heeft omgezwenkt), een hoek omzwenken, met een zwenk of
draai om een hoek heengaan; -- met een zwenk
.zich achterwaarts wenden, omzwaaien : „wie mij
lief heeft, volgt mij, heeren !;" riep de voorrijder,
terwijl hij weder omzwenkte en zich voortrepte; —

met een zwenk zich zijwaarts wenden, ter zijde
omdraaien; -- (fig.) eene wending aan het gesprek
geven; -- (fig.) in gedrag, handelwijze of gezindheid eene andere richting aannemen, omdraaien:

zoolang de fortuin hem begunstigde, had hij vele

vrienden, maar zoodra het hem tegenliep, zwenkten
de meesten om; -- (van paarden en rijtuigen) ze
vlug omwenden : nadat de ruiters hunne paarden
hadden omgezwenkt. OMZWENKING, v. (-en), het

omzwenken.
OMZWERMEN, (zwermde om, heeft omge.zwermd), in zwermen in verschillende richtingen
vliegen : wat zwermen de bijen weer om; — in groote
menigte rondloopen, omzwerven : de wolven zwermen
bij groote troepen in de bosschen om; — ( omzwermde,
heeft omzwermd), iem. of iets zwermend omgeven :

-als gonzende bijen de boekweitvelden omzwermen.

OMZWERVEN, (zwierf om, heeft omgezworven),
zwervend omgaan, omdolen, omdwalen : langs

-alle kusten omzwerven; -- hier en ginds rondzwerven, zich nu hier dan daar bevinden : na lang genoeg
omgezworven te hebben, is 't eindelijk eens tijd zich
eene vaste woonplaats te kiezen om zich te vestigen;
wij zwerven op deze aarde ons; in de bosschen omzwerven; — door dwalingen her- en derwaarts geslingerd worden : gij behoort nog niet tot de onzen;
-nog zwerft gij om in de kronkelpaden des ongeloojs; --

(fig.) zich in onzekerheid her- en derwaarts richten,

de aandacht niet bij een punt bepalen : toch zwerven
in dier gasten weidsche drom, helaas, vergeefs des
.Iconings blikken oei; — ( van verschillende voorwerpen) her- en derwaarts zwerven : meer dan acht
weken lag er, na veel omzwervens, aan mijn tegen
logement een pakket brieven; -- (omzwierf,-wordig
heeft omzworven), (dicht.) zwervend omgeven.
OMZWERVING, v. (-en), het omzwerven.
OMZWERVER, m. (-s), die omzwerft.
OMZWEVEN, (zweefde om, heeft en is omge-

zweefd), om iets heen zweven : nauwelijks was de
bevallige danseres de zaal omgezweefd, of daar stortte
zij plotseling neder; de schim zweefde driemaal het
graf om; -- zich zwevende in de rondte bewegen:
-de globen die in 't oneindige omzweven; — her- en
derwaarts zweven : eene duif die gerust en stil in
,de lucht omzweeft en op haar vlugge pennen hangt;
(dicht.) zijn geest zweeft om en waart langs deze
heuvelen; --- (van de oogen enz.) zich in onzekerheid

her- en derwaarts richten; -- (omzweefde, heeft

-omzweef d ), zwevend omgeven : duifjes die mij
placht te omzweven, daar ik in mijn bloemhof zat;
{van engelen, geesten enz.) gij, englen, daalt, daalt
, neer, omzweeft deez dierbre panden; wat schimmen .heir kwam hen op reis omzweven; -- (fig.) als zwevend omgeven : een zacht koeltje omzweeft zijn witte
lokken; haar lieflijk beeld omzweeft hem in den
kerker, zag hij in zijn geest voor zich, rondom
zich; een glimlach kwam zijn mond omzweven, ver

zich even. OMZWEVING, v. het om--tonde
zweven.
OMZWIEPEN, (zwiepte om, is omgezwiept), door
, onvastere stand, of door topzwaar te worden, aan
't wankelen geraken of naar ééne zijde overhellen,
`en daardoor omvallen : de steigerpalen zwiepten om.
OMZWIER, OMMEZWIER, m. (dicht.) het omzwieren, het omwentelen, t. w. van voorwerpen die
.zich om een middelpunt bewegen, inz. van de
hemellichamen; -- het omzwieren, het vlug heen en
- weder wenden, t. w. van personen of hunne lede
-maten.
OMZWIEREN, (zwierde om, heeft en is omgezwierd), om iets heen zwieren : zie die schaatsen-

rijders daar eens den hoek omzwieren; (fig.) de rosse
lokken zwierden hem 't bruin geblakerd voorhoofd
, om; in de rondte zwieren : de dansende paren zwier ,den lustig om; her- en derwaarts zwieren : het is
-een genot hem op 't ijs te zien omziaieren; (fig.) de

wind die door het koren omzwiert; — (w. g.) met

een zwier of draai van plaats of van richting veranderen; — snel heen en weer slaan; doen omvallen door er tegen aan te zwieren : in zijn volle

vaart zwierde hij een ellendigen brekebeen om; met
die wijde japonnen zwieren de dames telkens wat
om; — (omzwierde, heeft omzwierd), zwierend
omgeven : de havik pleegt zijn roof te omzwieren;
wilde wingerdranken omzwierden 't tuinvenster.

OMZWIKKEN, (zwikte om, is omgezwikt), door
zwikken ombuigen, door een te schielijke overhel ling zich verstuiken : zijn voet omzwikken.
OMZWOEGEN, (zwoegde om, heeft en is omgezwoegd), zwoegen langs den omtrek eenar aangewezen ruimte, met moeite en inspanning er om
heen geraken, terwijl men een zwaren last torst
of sjouwt : daar komt nu die arme drommel met al
dat goed de markt omzwoegen; (fig.) voortdurend
zwoeben, met sterke en afmattende inspanning,
in overmaat van arbeid of zorg zijn dag of zijn
leven slijten : die arme weduwe heelt al wat omgezwoegd om haar kinderen groot te brengen; met
moeite en zorg, langzaam met iets voortgaan,
onder veel hoofdbrekens er mede sukkelen : pak
het werk flink aan, in plaats van er zoo mee om te
zwoegen; hebt ge nu weer den heelen dag op die meetkundige vraagstukken omgezwoegd ?

1. ON, ontkennend voorvoegsel, dat dient tot vorming van afgeleide zelfst. nw., bijvgl. nw. en
deelw. Bij zelfst.nw. beteekent het ook slecht (onweer, onmensch). Alleen de meest gebruikelijke dier
afleidingen zijn hier opgenomen.
2. ON, verkorting van oneven, alleen voorkomende
in de zegsw. on of even, gewone term, wanneer
men iem. laat raden : wat raadt ge, on of even?
ONAANDACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), niet aan
: de leerlingen waren vreeselijk onaandachtig;-dachtig
wat hebt ge dat boek weer onaandachtig gelezen.

ONAANDACHTIGHEID, v. het niet aandachtig
zijn; onoplettendheid.
ONAANDOENLIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet aan
ongevoelig, koud : een koud en onaandoen--doenlijk,
lijk gemoed.

ONAANDOENLIJKHEID, v. ongeschiktheid om
gemakkelijk aangedaan te worden, onvatbaarheid
voor indrukken en aandoeningen, ongevoeligheid.
ONAANGEDAAN, bn. (van den mensch of het
menschelijk gemoed) niet getroffen, niet geroerd,
niet bewogen door weemoed of droefheid, noch
door blijdschap, die tranen uit de oogen perst:
de man was onaangedaan.

ONAANGEDIEND, bn. (van pers.) niet aangediend, niet aangemeld : onaangediend binnenkomen

(binnentreden enz.).

ONAANGEKLEED, bn. niet aangekleed.
ONAANGELEUND, bn. (krijgsw.) (van troepen)
niet geplaatst of opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van een ter zijde gelegen dekkingspunt.
ONAANGEMELD, bn. (van pers.) niet aange meld : onaangemeld binnenkomen.
ONAANGEMERKT, vz. (w. g.) niettegenstaande,
ondanks : onaangemerkt de verzachtende omstandigheden deed het Openbaar Ministerie den eisch van
vijf jaren tuchthuisstraf; —, voegw. (w. g.) niettegenstaande, alhoewel : onaangemerkt hij nog zoo
jong is, rust toch de geheele zaak reeds op hem.

ONAANGENAAM, bn. bw. (...namen, -st), niet
aangenaam, onbehaaglijk : een onaangenaam gevoel; een onaangenamen smaak in den mond hebben; —
een onaangenamen indruk makende : hij is een
zeer onaangenaam mensch; iem. van een onaangenaam karakter; de onaangename gevolgen; --- zich
bij iem. onaangenaam maken, door zijn gedrag
iemands gunst verbeuren, zijne genegenheid verliezen; — iem. iets onaangenaams (onaangename
dingen of woorden) zeggen, iem. iets zeggen, dat een
onaangenamen indruk op hem maakt, -- bw.
op eene onaangename wijze : wat klinkt dat onaangenaam; hij gevoelde zich onaangenaam gestemd.

ONAANGENAAMHEID, v. de hoedanigheid van
onaangenaam, op zichzelve beschouwd : de onaangenaamheid hunner verhouding stemde mij onplezierig; — (... heden), iets dat onaangenaam is,
kwelling, verdrietelijkheid : zich onaangenaamheden
berokkenen; — een gezegde, dat voor iem. onaan-

genaam is, eene harde, bitse, kwetsende uitdrukking : hij kan niet laten iem. allerlei onaangenaamheden te zeggen; onaangename verhouding tot iem.,
bitse of grievende bejegening, onmin, twist, geschil:
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onaangenaamheden hebben (met iem.), twist, ruzie
(met iem.) hebben, in onmin leven (met iem.).
ONAANGERAAKT, bn. iem. of iets onaangeraakt
laten, niet aanraken, niet aanroeren, (eig. en fig.).
ONAANGEROERD, bn. niet aangeroerd, niet
aangeraakt : het bed was onaangeroerd, niemand had
er in gelegen; iets onaangeroerd laten, het niet aanraken, er niet aankomen, (fig.) er niet over spreken,
zich er niet over uitlaten; onaangeroerd blijven,
niet aangeraakt worden, (fig.) niet besproken, niet
vermeld worden; - eene (zekere) snaar onaangeroerd laten, een onderwerp niet aanroeren, waarvoor
iem. gevoelig is.
ONAANGESPROKEN, bn. (van pers.) niet aangesproken; (Zuidn.) iem. onaangesproken laten, het
woord niet tot hem richten, zich niet met hem
bemoeien; — (fig.) (van zaken, die tot dusverre
bewaard bleven, inz. van geld of van levensmiddelen
en andere waren) niet gebruiken, niets afnemen;
iets onaangesproken laten.
ONAANGETAST, bn. onaangetast laten, niet
vijandig bestoken, niet aanvallen, met rust laten; —
(van eene ziekte) ongeschonden laten, niet aangrij pen; — (van eetwaren en bezittingen) er niet van
gebruiken.
ONAANGEVULD, bn. niet aangevuld.
ONAANGEZIEN, vw. (w. g.) niettegenstaande,
alhoewel: men had hem verzocht den titel van
Prins van Oranje te willen voeren, waartoe hij,
onaangezien zijn oudste broeder nog leefde, gerechtigd
scheen.
ONAANGEZOCHT, bn. (van huwbare meisjes of
weduwen) : niet onaangezocht blijven, niet zonder
huwelijksaanzoeken blijven, wel eens ten huwelijk
gevraagd worden.
ONAANLOKKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet
aanlokkelijk, weinig bekoorlijk, weinig verleidelijk:
een niet onaanlokkelijk voorstel; — bw. van wijze,
op weinig aanlokkelijke wijze, weinig verleidelijk:
gij hebt de zaak zoo onaanlokkelijk mogelijk voorgesteld. ONAANLOKKELIJKHEID, v.
ONAANMERKELIJK, bn. bw. niet verdienende
aan- of opgemerkt te worden, van geringen omvang,
klein : een onaanmerkelijk verlies; — bw. van hoeveelheid, in eene niet aanmerkelijke mate, weinig:
het water is niet onaanmerkelijk gevallen.
ONAANNEMELIJK, bn. ( -er, -st), zoodanig, dat
men het niet gaarne aanneemt, er geen genoegen
in neemt; om te weigeren : dat is wel het onaannemelijkste aanbod dat mij ooit is gedaan; die vredes
zijn onaannemelijk; (van hetgeen-vorwaden
wordt gesteld of beweerd) zoodanig, dat men het
niet als waar kan aannemen, niet geloofwaardig:
uwe bewering is geheel onaannemelijk. ONAAN NEMELIJKHEID, v.
ONAANSPRAKELIJK, bn niet om schadevergoeding kunnende aangesproken worden; niet in rechten
vervolgbaar wegens onrechtmatig toegebrachte
schade : hij is onaansprakelijk v or die schade; niet
verplicht om zich te verantwoorden, niet verantwoordelijk : zouden ouders onaansprakelijk zijn voor
het wangedrag hunner kinderen ? ONAANSPRAKELIJKHEID, v.
ONAANSTOOTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), geen
aanstoot gevende, - geene ergernis verwekkende, niet
ergerlijk, niet hinderlijk : voor den strengsten zedenmeester moet zijn gedrag geheel onaanstootelijk zijn; —
hoewel eerst nogal wat op hem aan te merken was,
heeft hij zich in den laatsten tijd onaanstootelijk
gedragen. ONAANSTOOTELIJKHEID, v.
ONAANTASTBAAR, bn. (van goederen of rech
niet in bezit genomen of opgevorderd kunnende-ten)
worden : hij heeft onaantastbare rechten op dat goed;
hij is in het genot eener onaantastbare jaarwedde,
(d. i. waarop geen beslag kan worden gelegd);
--- (krijgsw.) (van eene stelling) niet van nabij
vijandig bestookt kunnende worden, onbereikbaar
voor een aanval : die vesting op de rotsen is bijna
onaantastbaar; (fig.) die zaak moet door onaantastbare wetsbepalingen worden,vastgesteld. ONAANTASTBAARHEID, v.
ONAANTASTELIJK, bn. (w. g.) onaantastbaar.
ONAANTREKKELIJK, bn. ( -er, -st), niet aan
niet aanlokkelijk : genoegens voor hem-treklij,
ten eenenmale onaantrekkelijk; niet licht gekrenkt,
ongevoelig, niet prikkelbaar : ik vind het niet aardig,
als eene vrouw zoo onaantrekkelijk is.
ONAANVAARD, bn. (rechtst.) (van erfenissen,
nalatenschappen of boedels) niet aangenomen,
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niet in bezit genomen : eene onaanvaarde erfenis;
de boedel is nog onaanvaard.
ONAANZIENLIJK, bn. bw. ( -er, -st), (van pers.)
niet in aanzien zijnde, tot de lagere standen behoorende : eene niet onaanzienlijke familie; (van straten,
buurten, wijken enz.) niet door personen van
aanzien bewoond, niet dienende als woonplaats
voor de hoogere standen : ' t is wel geen deftige stand,
maar toch ook geen geheel onaanzienlijke buurt; —
(van ambten, ' betrekkingen enz.) geen aanzien
gevende. niet aanzienlijk makende, gering : een
gansch niet onaanzienlijken -rang in de maatschappij
bekleeden; — niet aanmerkelijk of belangrijk :
eene onaanzienlijke hoeve; zinne gestalte was klein
en onaanzienlijk; zijne vrouw had hem een niet onaanzienlijk vermogen aangebracht; - van weinig
aanzien, nederig : een onaanzienlijk huurrijtuig;
een onaanzienlijk huis; — bw. van hoeveelheid,
onaanmerkelijk, weinig : zijn kapitaal is niet onaanzienlijkvermeerderd. ONAANZIENLIJKHEID,v.
ONAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), niet geestig, niet
grappig : hij is geen onaardige vent, als hij op dreef
is; die zet was niet onaardig; — (van kinderen,
meisjes enz.) niet lief, onbevallig : hij heeft geen
onaardige kinderen; dat is lang geen onaardig meisje;
— (van zaken) onbevallig, leelijk : hij heeft geen
onaardig huisje; — (van personen) onaangenaam
in den omgang, onbeleefd : wat ben je weer onaardig
tegen de kinderen; onze nieuwe buren zijn geen onaardige menschen; — ongevallig, onaangenaam,
onplezierig : dat is een heel onaardig werk; als ik
't ambacht wel bezie, dan is het niet onaardig; iets
(heel, erg enz.) onaardig vinden, er niets geen behagen in scheppen, er het land aan hebben; - onwelwillend, onvriendelijk, onheusch : ' t is onaardig van u, zoo onbeleefd tegen dat arme meisje te zijn;
iets (heel, erg enz.) onaardig vinden, het onheusch
achten, zich er min of meer door gekrenkt voelen; —
(van hoeveelheden en waarden) niet onaardig, vrij
groot, nogal aanmerkelijk : hij heeft een niet onaardig vermogen; — (iron.) niet onaardig, laf, onaangenaam, onheusch, vreemd : ik het werk doen en
jij de duiten opstrijken, 't is niet onaardig !, 't is
wat moois !;
— bw. van wijze, op eene onaardige wijze : hij
heeft zich in die zaak onaardig gedragen; 't is niet
onaardig verzonnen; je woont hier niet onaardig.
ONAARDIGLIJK, ONAARDIGJES, bw.
ONAARDIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid
van onaardig; onaangenaamheid; stroefheid, onvriendelijkheid : de onaardigheid van zijn karakter
komt vooral in huis uit; onaardige handeling of
voorval, eene leelijke grap, eene onaangenaamheid:
als dat maar niet tot onaardigheden aanleiding geeft.
ONACHTZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), zonder
zorg of oplettendheid : onachtzaam gekleed gaan;
onachtzaam schrijven; zijn kinderen onachtzaam
opvoeden; zijn onachtzaam gedrag jegens de bekoor
-lijkeEma.
ONACHTZAAMHEID, v. achteloosheid, onoplettendheid, gebrek aan behoorlijke zorg : zij n onachtzaamheid zal hem nog zijn betrekking doen ver
losse onachtzaamheid van kleeding staat-liezn;d
haar bekoorlijk; — (mv. ...heden), onachtzame,
achtelooze handeling : telkens heb ik u op allerlei
onachtzaamheden gewezen, en gij gaat maar steeds
voort.
ONADELLIJK, bn bw. niet tot den adel behoorende : een onadellijk heer; onadellijke geslachten;
onadellijk bloed, van niet edele, burgerlijke afkomst;
— uit onadellijk bloed gesproten zijn, van burgerlijke
afkomst; hij heeft zeer onadellijke begrippen; dat
adellijk heer heeft zich in die zaak al heel onadellijk
gedragen.
ONADELLIJKEN, m. en v. mv. lieden, die niet
van adel zijn.
ONAFGEBROKEN, bn. bw. niet afgebroken, aaneengeschakeld, doorloopend : eene onafgebroken
reeks van oplettendheden; eene onafgebroken reeks van
rijtuigen; - zonder eenige tusschenpoos voortdurend, aanhoudend : mocht zijne slaapstede ook
niet zacht zijn, toch was zijne rust onafgebroken en
verkwikkend; - bw. zonder tusschenpoozen, aanhoudend : onafgebroken waren zijn oogen op haar
gevestigd.
ONAFGEDAAN, bn. niet ten einde gebracht, onvoltooid, niet afgewerkt : dat werk ligt daar nog
onafgedaan; eene onafgedane zaak, die niet ten einde
gebracht, niet afgeloopen is; - niet uitgemaakt of
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uitgewezen, onbeslist : die rechtszaak is nog onafgedaan; op de rol staan nog verscheiden onafgedane
zaken; — (van schulden) niet geheel voldaan, niet
afbetaald : er zijn nog vele oude schulden onafgedaan.
ONAFGESNEDEN, bn. (van boeken) niet afgesneden, niet op de kanten gelijkgesneden : zie me een
onafgesneden exemplaar van dat boek te bezorgen.
ONAFGEWEND, bn. (van de oogen, de blikken
enz.) niet afgewend, niet afgekeerd, onafgebroken
gevestigd (op iem. of iets) : met onafgewenden blik
zag hij zijn vijand aan; zijn oog (oogen) of wel zijn
blik (blikken) onafgewend houden (hebben) op iem.
of iets, zijne oogen of blikken op iem. of iets gericht

houden zonder ze er van af te wenden.
ONAFGEWERKT, bn. niet afgewerkt, niet ten
einde toe bewerkt, onvoltooid : een onafgewerkt stuk;
eene onafgewerkte schilderij; iets onafgewerkt laten,
het niet voltooien; onafgewerkt blijven, onvoltooid

blijven.
ONAFHANKELIJK, ook ONAFHANKLIJK, bn.
bw. ( -er, -st), van niemand afhankelijk, aan niemand
ondergeschikt of onderworpen, in doen en laten
door niemand beperkt, vrij, inz. met betrekking
tot den maatschappelijken toestand, waarin men
zich bevindt : wij zijn geboren om vrij en onafhankelijk te zijn !; — onafhankelijk leven, zoodanig
leven dat men van niemand behoeft af te hangen,
een voldoend inkomen of een genoegzaam vermogen bezitten; -- (van volken, staten, enz.) aan
geen vreemden heerschor onderworpen, een eigen
bestaan hebbende, zelfstalidig, vrij : de Balkanvolken maken zich onafhankelijk; een onafhankelijk
bestaan hebben, bezitten, zich verschaffen enz., zoo-

veel bezitten of verdienen, dat men niet van anderen behoeft af te hangen; — onafhankelijk van,
niet van iem. afhankelijk, niet aan hem ondergeschikt of onderworpen, in doen en laten niet door
hem beperkt; niet in iemands macht of te zijner
beschikking staande : het grieft mij zeer, dat hij
het slachtoffer is van omstandigheden, welke van
hem onafhankelijk waren; — niet door iets bepaald
of geregeld wordende : ons gedrag zal geheel en al
onafhankelijk zijn van de omstandigheden; —
onafhankelijk van, elliptische uitdrukking met

de waarde van een voorzetsel, onafhankelijk zijnde,
zoodat het onafhankelijk is (van iets) : onafhankelijk van alle verdere bezwaren, moet ik u zeggen, dat
ik het plan te du^Cr vind; —

bw. van wijze, op eene wijze die van onafhankelijkheid getuigt, vrij, zelfstandig : hij heeft in die
zaak geheel onafhankelijk gehandeld.

ONAFHANKELIJKHEID, v. zelfstandigheid, vrij heid : ik, die niets op de wereld meer bejaagde dan
mijn onafhankelijkheid; (van volken, landen, gewesten enz.) zelfstandigheid, vrijheid van inwendig
beheer : strijden voor de onafhankelijkheid en de
welvaart zijns vaderlands.

ONAFKEERBAAR, bn. bw. (Zuidn.) (van de
blikken) onafgewend, stijf (op iem. of iets) gevestigd : met den onafkeerbaren blik op haar kind gevestigd; -- niet afgekeerd kunnende worden, niet
af te wenden of af te weren : het gevaar is onaf keerbaar; onafkeerbare schande.

ONAFKOOPBAAR, bn. niet afgekocht kunnende
worden, niet voor geld af te koopen, inz. van schuldplichtigheden : onafkoopbare rechten; onafkoopbare
grondrenten. ONAFKOOPBAARHEID, v.
ONAFLOSBAAR, bn. (van een goed, dat voor
eene schuld verbonden of verpand is, alsmede van
schulden) niet afgelost, niet vrijgemaakt kunnende
worden door afbetaling, of wel, niet voldaan kunnende worden : zijne met hypotheken erg bezwaarde
goederen zijn in den stand zijner zaken onaf losbaar;
onaflosbare schulden. ONAFLOSBAARHEID, v.

ONAFSCHEIDBAAR, bn. bw. zoo innig met iem.
of iets verbonden, dat geen scheiding mogelijk is,
aan geene scheiding valt te denken : twee onaf scheidbare vrienden; Oranje en Nederland zijn onaf scheidbaar één. ONAFSCHEIDBAARHEID, v.
ONAFSCHEIDELIJK, bn. bw. onafscheidbaar:
zij waren onafscheidelijk vereenigd. ONAFSCHEIDELIJKHEID, v.
ONAFSCHRIKBAAR, bn. (dicht.) niet afgeschrikt
kunnende wordei}, niet vatbaar voor vrees, te
stout om zich door de gedachte aan een dreigend
gevaar of onaangename gevolgen van iets te laten
terughouden.
ONAFWEERBAAR, bn. niet afgeweerd kunnende
worden, niet af te weren of af te wenden.

ONBEBOUWD.

ONAFWENDBAAR, bn. (dicht.) niet afgewend
kunnende worden, niet af te wenden of af te weren.
ONAFWIJSBAAR, bn. niet afgewezen kunnende
worden, zich niet latende afwijzen; te rechtmatig
om afgeslagen, of te machtig om afgeweerd te
worden : een onafwijsbaar verzoek; een onafwijsbare

eisch.
ONAFWISCHBAAR, bn. niet afgewischt kunnende worden, niet af te wirschen of weg te nemen
(inz. in fig. toepassing, van schande, hoon, beleedigingen enz.) : een onafwisehbare hoon.
ONAFZETBAAR, bn. niet afgezet kunnende
worden, t. w. uit een ambt, eene bediening enz.;
voor zijn leven aangesteld, onder voorwaarde
van niet te kunnen worden afgezet of ontslagen
dan alleen door rechterlijke uitspraak, in de gevallen bij de wet bepaald : een rechter behoort onafzetbaar te zijn; zij worden voor hun leven benoemd
en zijn onafzetbaar. ONAFZETBAARHEID, v.
ONAFZETTELIJK, bn. onafzetbaar.
ONAFZIENBAAR, bn. bw. te uitgebreid om in
zijn geheel te worden overzien : eene onafzienbare
volksmenigte; onafzienbare weiden, waarop vette
runderen graasden; (fig.) eene bron van onafzienbare
ellende; onafzienbaar lang (groot, breed, wijd enz.).
ONAFZIENBAARHEID, v.
ONAFZIENLIJK, bn. onafzienbaar.
ONAGER, m. (-s), wilde woudezel in Tartarije.
ONANIE, v. zelfbevlekking, het opzettelijk bewerken van zaadverlies buiten den bijslaap met
een persoon van het andere geslacht; het bij zich
-zelf
opwekken van geslachtsgenot.
ONANIST, m. (-en), lijder aan onanie.
ONANISTISCH, bn. met betrekking tot, van,
als een onanist.
ONARGLISTIG, bn. bw. ( -er, -st), niet arglistig,
oprecht : een onarglistig mensch; hij heeft geheel onarglistig gehandeld; spreek onarglistig. ONARGLISTIGLIJK, bw. ONARGLISTIGHEID, v.
ONBAATZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (van pers.)
niet baatzuchtig, niet zijn eigen voordeel zoekende
ten koste van anderen, niet zelfzuchtig, belangeloos :
een onbaatzuchtig mensch; zelden zag ik onbaatzuchtiger vrouw; - (van handelingen, gevoelens, bedoelingen enz.) getuigende dat men vrij va u baatzucht of zelfzucht is, belangeloos : onbaatzuchtige
min; onbaatzuchtige vriendschap; -- bw. van wijze,
op eene onbaatzuchtige wijze; op eene wijze die van
belangeloosheid getuigt : kon hij onbaatzuchtiger
gehandeld hebben I ONBAATZUCHTIGHEID, v.
ONBANDIG, bn. bw. geen band duldende, bandeloos, wild : (bijb.) want Israël is onbandig als
eene onbandige koe; het onbandige gemeen; hij werd
gezweept door de onbandigste hartstochten; onbandig
uitspatten. ONBANDIGHEID, v. bandeloosheid;

(mv. ...heden), losbandige handeling.
ONBARMHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), (van pers.)
niet barmhartig, onmeedoogend, en bij uitbr.
ongevoelig, wreed : een onbarmhartig huisheer; och,
de plaagzieke jeugd is zoo onbarmhartig; - (van
zaken) onmeedoogend, van geene ontferming getuigende, en bij uitbr., hard, wreed : (bijb.) want
een onbarmhartig oordeël zal gaan over dengene, die

geene barmhartigheid gedaan heeft; - ongenadig,
kras, ferm, duchtig : hij heeft hem een onbarmhartigen uitbrander gegeven; nu, je hebt daar ook
een onbarmhartig pak slaag opgeloopen; — bw.
van wijze, op onmeedoogende, ongevoelige, wreede,
harde wijze : 't is schande, zoo onbarmhartg als gij
die kinderen behandelt; iem. onbarmhartig de waar
zeggen; ongenadig, ellendig, deerlijk, beroerd -heid:
ik heb nooit zoo onbarmhartig de taal hooren rad
— bw. van hoeveelheid of graad, in uiterst-braken;
groote mate, ongenadig : hij kan dan onbarmhartig
liegen. ONBARMHARTIGLIJK, bw. ONBARMHARTIGHEID, v. onmeedoogendheid, wreedheid;
(mv. ...heden), onbarmhartige handeling.
ONBEANTWOORD, bu. niet beantwoord, niet
door een antwoord gevolgd : eene onbeantwoorde
vraag; iets onbeantwoord laten, er geen antwoord op
geven; (van brieven) er ligt nog een heel pak onbeantwoorde brieven; een brief onbeantwoord laten, er
geen schriftelijk antwoord op geven; -- (fig.) eene
beleefdheid (oplettendheid, groet enz.) onbeantwoord
laten, ze niet met eene tegenbeleefdheid (oplettendheid, groet enz.) vergelden; -- (fig.) onbeantwoorde
liefde, niet met wederliefde vergolden.
ONBEBOUWD, bn. niet bebouwd, niet met gebouwen bezet : slechts twee wegen, aanvankelijk
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straten, maar weldra onbebouwd, voeren naar de
vestingwerken op de helling; (van land) niet bebouwd,

niet door ploegen enz. geschikt gemaakt tot het
voortbrengen van veldvruchten, braakliggend,
woest : onbebouwde gronden; (fig.) (van den geest, bij
vergelijking met een akker) : zijnealles overschreeu-

wende drift voor den koophandel, gevoegd bij zijn
smaak voor verstrooiende uithuizige vermaken, hebben
zijn geest onbebouwd gelaten.

ONBEDAARD, bn. bw. ( -er, -st), niet bedaard,
onstuimig, hevig : een onbedaarde toorn; onbedaarde
hartstochten; — bw van wijze, op eene onbedaarde
wijze, zonder bedaren, zonder ophouden, onophoudelijk : onbedaard lachen (gieren, schateren),
d. i. zoo uitgelaten, dat men niet tot bedaren kan
komen.
ONBEDAARLIJK, bn. bw. (van driften, hartstochten enz.), te onstuimig of te hevig om tot rust
en kalmte te kunnen komen, (w. g.); — onbedaarlijk lachen (gieren, schateren), zoo uitgelaten, dat
men niet tot bedaren kan komen, dat men er
niet mede uitscheiden kan.
ONBEDACHT, bn. bw. ( -er, -st), niet bedacht, aan
zijne zaken of handelingen en de gevolgen daaruit
voortvloeiende niet of te weinig denkende, er de
noodige opmerkzaamheid niet aan bestedende,
onnadenkend, onbezonnen, onvoorzichtig : een onbedacht jongeling; (overdr.) getuigenis of blijk gevende, dat de pers., wien het aangaat, niet denkt
aan hetgeen hij doet of spreekt, dat hij. onnadenkend, onbezonnen of onvoorzichtig er mede te
werk gaat : onbedachte woorden; o, wreed en onbedacht egoïsme der liefde !; — een onbedacht oogenblik, een oogenblik waarin iem. in handelen of

spreken onnadenkend, onbezonnen of onvoorzichtig
te werk gaat : hij heeft het in een onbedacht oogenblik gedaan; — bw. van wijze, op onbedachte
wijze : onbedacht te werk gaan. ONBEDACHTE LIJK, bw. ONBEDACHTHEID, v. (w. g.) onbedachtzaamheid.
ONBEDACHTZAAM, bn. bw. (... zam er, -st), niet
bedachtzaam, aan zijne zaken of handelingen en de
gevolgen daaruit voortvloeiende niet of te weinig
denkende, er de noodige opmerkzaamheid niet aan
bestedende; onnadenkend, onbezonnen, onvoorzichtig, roekeloos : zegt den onbedachtzamen van
harte: weest sterk, en vreest niet; - ( overdr.) getui genis of blijk gevende van onnadenkendheid, onbezonnenheid, onvoorzichtigheid, roekeloosheid:
de ernstige gevolgen van eene losse en * welgemeende,
doch onbedachtzame daad; — bw. van wijze, op
onbedachtzame wijze : een onbedachtzaam uitgesproken wench; ik zie nu duidelijk, dat gij in 't
geheel niet onbedachtzaam te werk gaat. ONBE-

DACHTZAAMHEID, v. onnadenkendheid, onbezonnenheid, onvoorzichtigheid, roekeloosheid; (mv.
... heden) onbedachtzame handeling.
ONBEDEELD, bn. niet bedeeld, niet voorzien
van, niet gezegend met hetgeen in de bijstaande
bepaling met het voorz. van wordt aangewezen :
hij arm en onbedeeld van rang !; inz. met de ontken
: niet onbedeeld van iet , er tamelijk wel van-nig
voorzien : hij is niet onbedld van aardsche goederen; — geene bedeeling uit de armenkas ontvangende, niet ten laste van 't armbestuur : hij heeft
dezen winter altijd werk gehad en is daardoor onbedeeld gebleven.

ONBEDEESD, bn. bw niet bedeesd, niet verlegen, onbeschroomd : zij keek onbedeesd in 't rond.
ONBEDEESDHEID, v.
ONBEDEKT, bn. bw. niet bedekt : den hals
onbedekt dragen; — bw. van wijze, op onbedekte,
onverholen wijze, rond en open, onbewimpeld,
zonder er doekjes om te winden : ik heb het hem
onbedekt gezegd. ONBEDEKTHEID, v.
ONBEDENKELIJK, bn. bw. niet bedacht kunnende worden, alle voorstelling te boven gaande,
bijzonder groot, verbazend: met eene onbedenkelijke
stoutheid; — bw. van hoeveelheid of intensiteit, in
zoo groote mate, dat men het zich bijna niet denken kan, verbazend, bijzonder : het is mij onbedenkelijk aangenaam; vooral in de uitdrukking:
onbedenkelijk veel: het goede mensch hield zoo onbedenkelijk veel van mij, bijna alsof ik hare dochter
was; —

niet aan bedenken, aan bezwaar onderhevig,
niet bezwaarlijk, niet hachelijk, niet gevaarlijk:
hij verkeert in een niet onbedenkelijken toestand.

ONBEDERFELIJK, bn. niet kunnende bederven,

ONBEDWINGBAAR..

niet aan bederf onderhevig : (bijb.) vergader u onbederfelijke schatten.

ONBEDIEND, bn. niet bediend, nog niet voorzien van hetgeen men Of besteld heeft, Of op zijne
beurt verwachten mag, t. w. aan tafel : we hadden
wel een kwartier aan de volle tafel gezeten, en nog
waren we onbediend; - (in de Katholieke Kerk).

niet bediend, niet voorzien van de genademiddelen.
der Kerk : hij is onbediend gestorven.
ONBEDIJKT, bn. (van een land) niet bedijkt,.
niet door een dijk tegen het water beschermd
voor vijftig jaren was het land hier nog onbedijkt.

ONBEDORVEN, bn. niet door bederf aangetast,.
in een gezonden staat verkeerend, gaaf, frisch: een
onbedorven gestel; dat vleesch is nog onbedorven; --

niet door zonde of zondige hartstochten bedorven,.
rein, zuiver, onschuldig : een jongen met een onbedorven hart. ONBEDORVENHEID, v.
ONBEDREVEN, bn. ( -er, -st), niet bedreven, niet,
geoefend, onervaren : die rekruten zijn nog geheel
onbedreven met het geweer; zijn eerste gedichten verraden nog een geheel onbedreven hand. O N B E D RE -

VENHEID, v. onervarenheid, gebrek aan onder
oefening.
-vindgof
ONBEDRIEGBAAR, bn. niet bedrogen kunnende
worden, door geen bedrog te misleiden.
ONBEDRIEGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), (van pers.>
zonder bedrog, oprecht, openhartig, eerlijk, (w. g.) :
een jong meisje openhartig en onbedrieglijk als een
kind; — ( van zaken) niet bedrieglijk, niet bedrie-

gende, met de waarheid overeenkomende, betrouwbaar, vast, zeker : eene onbedrieglijke voorstelling ,
van het gebeurde; een onbedrieglijk woord; door een.
onbedrieglijk instinct gewaarschuwd; - ( van pers.)
niet bedrogen kunnende worden, door geen bedrog
te misleiden, (w. g.) : de onbedrieglijke Beoordeelaar
onzer daden; — bw. van wijze, op eene onbedrieglijke wijze, zonder bedrog, naar waarheid, vast,
zeker : het geweten, eene stem in ons binnenste, die
ons onbedrieglijk tegen de zonde waarschuwt. ONBEDRIEGLIJKHEID, v.
ONBEDUCHT, bn. bw. niet beducht, onbevreesd,
geene beduchtheid of vrees gevoelende : onbeducht
voor 't sterven; — bw. van wijze, op de wijze van
iem. die onbevreesd is, op eene wijze die getuigt,
dat men geene beduchtheid of vrees gevoelt : onbeducht heeft hij tegenover zijne vervolgers gesproken.

ONBEDUCHTHEID, v.
ONBEDUIDEND, bn. bw. ( -er, -st), niet veel beduidend, weinig beteekenend, door niets opmerking
verdienende of belang inboezemende, nietig, beuzelachtig : een onbeduidend persoon; (van 't gelaat)
zonder sprekende trekken, wezenloos, dom : een
mooi meisje, maar een onbeduidend gezicht; —
klein, teer, tenger, nietig : een klein en onbeduidend
figuurtje; - niets belangrijks opleverende, doelloos,.
nutteloos : hij leidt al een heel onbeduidend leven; -

klein, gering, van weinig waarde of belang, onbelangrij k : eene onbeduidende rivier; de som is te
onbeduidend om er over te twisten; een zeer onbe duidende tak van nijverheid; onbeduidende praatjes;
eene schijnbaar onbeduidende oorzaak ; --

bw. van wijze, op eene onbeduidende wijze, op
eene wijze die niets te beteekenen heeft en Beeneopmerking verdient : wat heeft hij daar gisteren
weer onbeduidend zitten te praten; ! — bw. van hoeveelheid, in eene weinig beduidende, geringe mate:
het heeft van nacht maar onbeduidend geregend; niet onbeduidend, in vrij aanzienlijke mate, niet..
onaanmerkelijk, aardig : hij heeft er niet onbeduidend bij gewonnen.

ONBEDUIDENDHEID, v. (van pers.) de nietigheid van iem. die niets te beteekenen heeft, inz.
in betrekking tot de geestvermogens, het verstand
enz. : de volslagen onbeduidendheid van dien man;
als hij het waagt over die onderwerpen mee te praten,.
komt hij in zijne volle onbeduidendheid uit; — ( van

zaken) het onbeduidende, weinig beteekenende van
iets, de onbelangrijkheid, geringheid, nietigheid :-.

de onbeduidendheid van eene geldsom, van een gesprek,.
van een boek, van een voorval, van eene omstandigheid

enz.; -, (...heden), iets dat onbeduidend is, eene
weinig beteekenende, onbelangrijke, nietige zaak:
ik kan -mij met zulke onbeduidendheden niet inlaten; — een weinig beteekenend persoon : hij behoort
tot de groote klasse der onbeduidendheden.

ONBEDWINGBAAR, bn. niet bedwongen kunnende worden, niet te bedwingen; te sterk, te fier
of te woest om door dwang ten onder gebracht of

ONBEDWONGEN.
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getemd te worden : het schrikbarende woud van
Baduhenna, de wijk- en verzamelplaats der onbedwin.gbare Friezen; een onbedwingbare zebrahengst;

(van neigingen, hartstochten enz.) te sterk of te
hevig om door dwang of zelfbeheersching in toom
te worden gehouden, onwederstaanbaar : eene onbedwingbare gramschap; een gil van onbedwingbare
blijdschap; gij schijnt eene onbedwingbare neiging te
bezitten voor galante avonturen; (bij eene beweging)
niet te stuiten .: de bergstroom bruist in onbedwingbare vaart van de rotsen af; — te sterk om in zijne
werking gestuit te worden : de onbedwingbare groeikracht van het Zuiden. ONBEDWINGBAAR

-HEID,
V.
ONBEDWONGEN, bn. bw. (w. g.) aan niemands
dwang gehoorzamende, vrij : het onbedwongen volk
der vrije Friezen; niet bedwongen, door niets weerhouden, onbelemmerd : onbedwongen geestdrift; onbedwongen vroolijkheid; door niets belemmerd of
gestuit, onverhinderd : de kunsten van Euroop'
verspreiden zich alom in onbedwongen loop. ONBEDWONGENHEID, v.
ONBEËEDIGD, bn. (van pers.) niet beëedigd,
niet door een eed gebonden, t. w. tot het nakomen
van zekere verplichtingen, waartoe men zich bij
het zweren van den eed verbindt : een onbeëedigde
klerk; -- (van zaken, t. w. verklaringen enz.) niet
door een eed gestaafd, niet bevestigd door het
zweren van den vereischten eed : personen, die
onbevoegd zijn om als getuigen op te treden, mogen
onbeëedigde verklaringen afleggen.

ONBEFAAMD, bn. niet befaamd, niet vermaard,
onberoeind : een niet onbefaamd veldoverste; zijn
naam is niet onbefaamd in de geschiedenis der kunst.

ONBEFAAMDHEID, v.
ONBEGAAFD, bn. niet onbegaafd, nogal begaafd,
niet misdeeld van begaafdheden, niet zonder talenten : een niet onbegaafd dichter; zij is geen onbegaafd meisje. ONBEGAAFDHEID, v.
ONBEGAANBAAR, bn. niet begaanbaar, niet geschikt om te begaan; te drassig, slijkerig enz., of
te vol van hindernissen en struikelblokken, om
zonder gevaar betreden te kunnen worden : een
onbegaanbare weg. ONBEGAANBAARHEID, v.
ONBEGEERD, bn. niet begeerd, niet verlangd,
niet gewenscht : een niet onbegeerde gast zijn; —
(spr.) onbekend, onbegeerd, een vreemde is gewoon
geen gewenschte gast, of wel, iets vreemds-lijk
wordt vaak niet gezocht.
ONBEGEERIG, bn. niet begeerig : de wijsgeer
ziet al die schatten met onbegeerige oogen aan; niet
onbegeerig, nogal begeerig, wel verlangend : ik zou
niet onbegeerig zijn daarvan iets meer te vernemen.

ONBEGEERIGHEID, v.
ONBEGEERLIJK, bn. ( -er, -st), niet begeerlijk,
niet om begeerd te worden, niet te begeeren, niet
wenschelijk : die betrekking is voor hem ten eenenmale onbegeerlijk; die zaak zou voor u lang niet on-'
begeerlijk zijn. ONBEGEERLIJKHEID, v.

ONBEGEVEN, bn. niet begeven, niet aan iem.
geschonken; en bij uitbr., onvervuld, onbezet
eene nog onbegeven betrekking; dat baantje is nog
onbegeven; de open plaats in dat hofje is nog onbegeven.

ONBEGONNEN, bn. (dich*.) nooit een begin genomen -- en dus altijd bestaan -- hebbende, zonder
begin; en, bij uitbr., ook zonder einde, oneindig,
eeuwig; de Onbegonnene, dicht. benaming der Godheid; — niet begonnen, niet aangevangen, nog niet
tot een begin van uitvoering gebracht : had hij de
zaak niet zoo flink aangepakt, de onderneming zou
nog onbegonnen zijn; — ( spr.) beter onbegonnen dan
ongeëind; : dat is (een) onbegonnen werk, dat is

iets waaraan geen beginnen is, als men daaraan
begint, is het einde niet te voorzien.
ONBEGRAVEN, bn. niet begraven, niet ter aarde
besteld : het slagveld was nog bezaaid met honderden onbegraven lijken; onbegraven liggen, nog neder liggen zonder begraven te zijn.
ONBEGRENSD, bn. bw. niet door duidelijk
zichtbare grenzen van de omliggende ruimte afgescheiden : men heeft op het observatorium te Leiden,

vlakken op de planeten Mercurius en Venus gezien,
maar zij waren onbegrensd en flauw; -- niet begrensd,

door geene grenzen beperkt, niet binnen grenzen
besloten; en bij uitbr., grenzenloos, onmetelijk :
het onbegrensd heelal; de onbegrensde hemel; een
onbegrensd uitzicht over de landstreek; het land der
onbegrensde mogelijkheden, waar alles mogelijk is,

n.l. Amerika; (fig.) niet begrensd, door geene gren-

zen beperkt, onbeperkt, eindeloos groot : een onbegrensd vertrouwen genieten; een onbegrensde eerbied;
onbegrensde hoogachting; — bw. van hoeveelheid
of intensiteit, in onbegrensde mate, zonder eenige
beperking, onbeperkt : zich onbegrensd doen gehoorzamen. ONBEGRENSDITEID, v.
ONBEGREPEN, bn. niet door anderen begrepen,
niet in aard en wezen gekend : een onbegrepen genie;
hij is een van die onbegrepen talenten, die zich in
hun tijd niet te huis gevoelen; niet juist opgevat en
daardoor verkeerd beoordeeld : hare onbegrepen
daden schenen dikwijls den stempel der zinneloosheid
te dragen; — ( Zuidn.) (van aandoeningen, gewaarwordingen enz.) onverklaarbaar : wanneer eene onbegrepen vrees voor erger mij sidderen deed.

ONBEGRIJPBAAR, bn. niet te begrijpen, het
menschelijk begrip te boven gaande, ondoorgrondelijk : de onbegrijpbare God; — onverklaarbaar:
die onbegrijpbare waan; het gewone begrip te boven
gaande, bovenmate groot, bijzonder sterk : is de

teedre moedersmart, is de onbegrijpbre wond van 't
vaderlijke hart, te nietig ?; ziedaar een bron van
onbegrijpbre vreugde ? ONBEGRIJPBAARHEID,

v. (...heden).
ONBEGRIJPELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet begrijpelijk, niet licht iets begrijpende, zoo dom, onoplettend of weerbarstig, dat men niet verstaat, of
niet verstaan wil, wat een ander zegt : jongen,

wat ben je vandaag weer onbegrijpelijk ! let toch beter
op; kom, houd je maar niet zoo onbegrijpelijk, doe

niet alsof je 't niet verstaat, houd je niet zoo dom; —
niet te begrijpen, niet te verstaan, onverstaanbaar,
diepzinnig of duister : wat is hij gisteren in zijne
wijsgeerige bespiegelingen weer onbegrijpelijk geweest !; niet te begrijpen voor het menschelijk ver-

stand, te hoog om door den mensch begrepen te
worden : goede en kwade geesten, waarvan de eenen

te eenvormig, de anderen te volstrekt hatelijk, en beide
te zeer afwijkende en onbegrijpelijk voor ons mensehen zijn; onbegrijpelijk; vreemd, buitengewoon
of ingewikkeld, onverklaarbaar : welke zijn de
redenen dezer onbegrijpelijke daad ?; hun scheen het
voorval onbegrijpelijk, iets onbegrijpelijks, iets

vreemds waarvan men zich geene rekenschap kan
geven; — buitengewoon groot, bijzonder sterk:

hij verslond het brood met onbegrijpelijke gulzigheid;
de droom zijner dochter had hem met een onbegrijpelijken angst vervuld; — bw. van wijze, op eene onbegrijpelijke, onverstaanbare wijze ' hij drukt zich
dikwijls zoo onbegrijpelijk uit, dat niemand hem
verstaat; hij heeft in die zaak al heel onbegrijpelijk
gehandeld; — bw van hoeveelheid of intensiteit,

in eene mate die het begrip te boven gaat, boven
alle voorstelling : is daar niet oneindig veel te zeggen

tot verheerlijking van dat onbegrijpelijk groote Wezen ?;

in de hoogste mate, buitengewoon, bijzonder,
uiterst : zij was mij onbegrijpelijk welkom; onbegrijpelijk veel menschen hebben familiebetrekkingen,
vrienden of kennissen te Amsterdam; gij beiden
werkt onbegrijpelijk vlug.

ONBEGRIJPELIJKHEID, v. onverklaarbaarheid
voor het gewone begrip : Gods onbegrijpelijkheid; -onverstaanbaarheid, onverklaarbaarheid, onduidelijkheid; —, (...heden), iets dat boven ons begrip
verheven is, eene onbegrijpelijke zaak, een ondoorgrondelijk geheim : vergeef den kortzichtigen sterveling zijne vermetelheid, dat hij tot binnen de grenzen
Uwer onbegrijpelijkheid wil doordringen; -- iets

dat niet te begrijpen is, iets dat zoo duister of
vreemd is dat men den zin of de bedoeling er van
niet vat : leest ge veel Duitsche wijsgeerige boeken ?
neen, ik houd niet van die onbegrijpelijkheden.
ONBEGROOTBAAR, bu. (w. g.) niet te begrooten :
de schade is aanzienlijk, maar vooreerst nog onbegrootbaar.

ONBEHAAGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), ongevallig,
onaangenaam : onbehaaglijke manieren; een onbehaaglijk uiterlijk; —, bw. van wijze, op eene wijze
die een onaangenamen indruk maakt, onbevallig :

zij kleedt zich al heel onbehaaglijk; -- zich onbehaaglijk gevoelen, niet aangenaam, niet lekker.

ONBEHAAGLIJKHEID, v.
ONBEHAARD, bn. niet behaard, niet met haar
bedekt : de onbehaarde deelen van het lichaam.
ONBEHANGEN, bn. niet behangen, niet bekleed
met een behangsel : de meeste kamers in dit nieuwe
huis zijn nog onbehangen.

ONBEHEERD, bn. (van pers.) geen heer hebbende
om hen te besturen, van onmondigen die geen

ONBEHENDIG.
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ouders of voogd hebben om voor hen te zorgen,
(w. g.) : toen zij nu als onbeheerde wees alleen stond
in de wereld; — (scherts.) er waren vele onbeheerde
dames, zonder gezelschap van een heer; — (van goe.deren) door niemand beheerd, buiten beheer of
toezicht: onbeheerde huizen hebben veel te lijden;
(rechtst.) aan geen bekenden eigenaar toebehoorende : onbeheerde goederen; onbeheerde nalaten ,schappen, waarvoor zich niemand opdoet of die
door de erfgenamen verworpen zijn.
ONBEHENDIG, bn. bw. ( -er, -st), (van pers.)
niet behendig, onhandig in doen en spreken : de
onbehendige ruiter was spoedig afgeworpen; een

onbehendig antwoord; onbehendig zijn in de keuze
zijner raadslieden; dat hebt ge al heel onbehendig

aangelegd. ONBEITENDIGHEID, v. ONBEHENDIGLIJK, bw. (w. g.).
ONBEHOEDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), niet
behoedzaam, onbedachtzaam, onbezonnen, onvoorzichtig : een onbehoedzaam gedrag; welk eene onbehoedzame taal; in deze zaak heeft hij zeer onbehoedzaam gehandeld; hoe onbehoedzaam zijt gij hierin
te werk gegaan. ONBEHOEDZAAMHEID, v.
ONBEHOLPEN, bn. bw. ( -er, -st), (van pers.)
zich niet wetende te helpen, niet in staat zich te
redden; onhandig, onredzaam, stumperig : 't is
een vreeselijk onbeholpen manneke; bij dames is het
kereltje altijd even onbeholpen en linksch; — (van
zaken) van onhandigheid getuigende, onhandig,
lomp, plomp : in al hare manieren heeft ze iets zeer
onbeholpens; de vorm frappeert niet, wat dezen betreft, is veeleer hier en daar iets onbeholpens op te
merken; — bw. van wijze, op eene onbe}olpen
wijze; op eene wijze die van onhandigheid, onredzaamheid, stumperigheid getuigt : alles gaat haar
even onbeholpen af. ONBEHOLPENHEID, v.
ONBEHOORLIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet behoor
niet passend, niet welvoeglijk; onbetamelijk,-lijk,
ongepast, verkeerd : hebt ge ooit iets onbehoorlijkers
gezien ?; hij dacht niets onbehoorlijks te hebben gezegd; (van een tijdstip) niet passend, ongepast,
verkeerd, hetzij te vroeg of te laat : het is een onbehoorlijke tijd om dat te doen; hij kwam op een
oehoorlijken
tijd; — bw. van wijze, op onbehoornb
like wijze, op eene wijze die onbetamelijk, ongepast,
onvoegzaam is : hij gedraagt zich zeer onbehoorlijk;
zich onbeholpen uitdrukken. ONBEHOORLIJKHEID v. (...heden).
ONBEHOUWEN, bn. bw. ( -er, -st), (van steen
en hout) niet behouwen, niet door beitel of eenig
ander werktuig van de ruwheid ontdaan en gladgemaakt : een onbehouwen blok marmer; — (fig.)
(van pers.) ruw, lomp, grof, hetzij in vorm of
uiterlijke gedaante, of wel in manieren en gedragingen, ongemanierd : onbehouwener kerel zag ik
nooit; wat een onbehouwen lomperd; — (spr.) een
onbehouwen stuk vleesch, iem. met grove ledematen,
of wel, een lomperd; — (fig.) ruw, lomp, wat vorm
of uiterlijke gedaante betreft, onmanierlijk groot:
een leelijk, onbehouwen meubelstuk; — (fig.) lomp,
ongemanierd, of wel, wild, van weinig nadenken
getuigende : gij hebt de onbehouwen taal dier afgevaardigden gehoord; — bw. van wijze, op onbehouwen wijze : iets onbehouwen zeggen, verklaren;
zich onbehouwen uitdrukken. ONBEHOUWEN1
HEID, v.
ONBEHULPZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), niet
te helpen,
anderen
behulpzaam, niet geneigd om
ongedienstig : bij den nood van anderen is hij altijd
onbehulpzaam; — bw. van wijze, op onbehulpzame
wijze : bij den algemeenen nood heeft hij zich
zeer onbehulpzaam gedragen. ONBEHULPZAAM
-HEID,v.
ONBEJAARD, bn. (Zuidn.) minderjarig, onmondig. 1
ONBEKEERBAAR, bn. niet bekeerd kunnende
worden, onbekeerlijk.
ONBEKEERD, bn. niet bekeerd, den weg der
zonde nog betredende en nog niet op het pad der
deugd teruggekeerd; onverbeterd : een onbekeerde
zondaar; hij is en blijft een onbekeerde deugniet; —
niet bekeerd tot het christendom, maar volhardende
in de dwaalleer van 't jodendom of het bijgeloof
van 't heidendom, naar de voorstelling der Christelijke Kerk : de. b'riesche koning Radboud stierf
onbekeerd; onbekeerde heidenen en joden; — niet
bekeerd tot het ware geloof, tot de echte leer,
naar de voorstelling der orthodox-kerkelijken, en
bijgevolg in leven on Wandel zondig en wereldsch-
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gezind : ik heb in mijn jongen tijd, toen ik nog
onbekeerd was, nooit zoo gedold en zooveel pretjes
gehad als met aanstaande ‚leeraars.
ONBEKEERLIJK, bn. niet bekeerd kunnende
worden, onvatbaar voor bekeering van zonden.
ONBEKEERLIJKHEID, v.
ONBEKEND, bn. ( -er, -st), niet bekend, vreemd:
een onbekend persoon; het adres was van eene onbekende hand; wij verzeilden op eene onbekende kust; —
(spr.) onbekend maakt onbemind, wien men niet
kent heeft men niet lief, wat men niet kent daar
houdt men niet van; — (spr.) al verloren wat men
den onbekende doet of het is den onbekende kwaad
deugd doen, het is nutteloos of gevaarlijk een vreemde
weldaden te bewijzen, men oogst er geen dank,
misschien zelfs ondank, voor in; — aan niemand
bekend (althans in de voorstelling van den spreker) :
het geboortejaar van Maerlant is onbekend; de oor
dit woord is onbekend; — onbekend-sprongva
leven, als een vreemdeling te midden zijner omgeving
het leven doorbrengen; — (w. g.) onbekend reizen,
onder een aangenomen naam, incognito; — (spr.)
onbekend, onbenijd, wie stil en onopgemerkt leeft,
behoeft den nijd van anderen niet te vreezen; —
geen naam gemaakt hebbende : een onbekend
schilder, dichter, beeldhouwer; Napoleon was toen
nog jong en onbekend; -- eene onbekende grootheid,
een onbekend persoon, schertsend gezegd met het
denkbeeld dat een ander ten onrechte aan dien
persoon eenige waarde hecht; — aan niemand of
slechts aan weinigen bekend, niet of zelden door
iem. bezocht : hij doolt in onbekende landstreken;
in dat bosch weet ik nog menig onbekend plekje; hij
heeft de meest onbekende volken bezocht; — ergens
niet bekend, omdat het er niet gevonden wordt,
niet voorkomt, niet aanwezig is : graven en ba
zijn in Amerika onbekend; gewesten, waar-rone
het ongeloof geheel onbekend was; — (reken- en
stelk.) gezocht of berekend moetende worden uit
gegeven bekende grootheden : door de laatste letters
van 't alphabet (x, y, z) worden de onbekende groot heden aangeduid.
ONBEKENDHEID, v. (...heden), de hoedanigheid van niet bekend te zijn : vertrouwende op zijne
onbekendheid, achtte hij het niet noodig zich te ver mommen; de onbekendheid van den oorsprong van

sommige woorden is een struikelblok voor den taalkenner; de onbekendheid van het leven hiernamaals; —
(van pers.) het niet bekend zijn, de toestand van
iem. die onbekend is, die stil en onopgemerkt
leeft, of die geene vermaardheid bezit : een jon
zijn achttiende jaar uit de duisterste onbe--gelin,op
kendheid plotseling opgeheven tot een vorstelijken
rang; — iem. die onbekend is, een onbekend persoon; in 't bijzonder met zekere minachting gezegd
van onbekende schrijvers, kunstenaars enz., anders
ook onbekende grootheden genoemd ; onbekendheid
met iem. of iets, het niet er mede bekend zijn, de
hoedanigheid van iem. die iets niet kent, er niet
mede vertrouwd is : door onbekendheid met den
weg ben ik verdwaald.
ONBEKLAAGLIJK, bn. (w. g.) niet te beklagen;
geen beklag verdienende, niet beklagenswaard; inz.
van het lot gezegd. ONBEKLAAGLIJKHEID,
v. (w. g.).
ONBEKLEED, bn. niet bekleed, niet van eene
^iekleeding met de eene of andere stof voorzien:
die stoelen zijn nog onbekleed; onbekleede kabels;
(fig.) (van een ambt) niet bekleed, onvervuld,
openstaand : na het overlijden van den titularis is
dat ambt nog altijd onbekleed gebleven.
ONBEKLEMD, bn. (veroud. rechtst.) (van goederen) niet beklemd, niet in rechten aangesproken,
niet door beslaglegging bezwaard; — (van de
borst, de longen enz.) niet belemmerd in hunne
verrichtingen, en bijgevolg ruim, vrij.: uit orbeklemde borst; slechts met onbeklemde longen wordt
het zieldoordringend lied helder uit de borst gezongen; —
(fig.) (van den geest, de ziel enz.) door geenerlei
bezwaren of zorgen gedrukt, onbeangst; en bijgevolg vrij, -opgeruimd, vroolijk : onbeklemde zielen,
niet bezorgd voor nakend leed. ONBEKLEMD
-HEID,v.
ONBEKLIMBAAR, bn. niet beklommen kunnende worden, te hoog of te steil : onbeklimbare ves
ONBEKLIMBAARHEID, v.
-tingmure.
ONBEKOMMERD, bn. ( -er, -st), niet gedrukt
door kommer en zorgen, onbezorgd, opgeruimd :
ik heb u niets te verwijten, wees onbekommerd en
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.schenk uw geest de noodige rust; onbekommerd leven;
een onbekommerd gelaat. ONBEKOMMERDHEID,
V. onbezorgdheid, zorgeloosheid, bij uitbr. kalmte
, of bedaardheid die van onbezorgdheid getuigt.
ONBEKOOKT, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) (van
•spijzen) niet door koken tot voldoende gaarheid
gebracht : een onbekookt gerecht; — ( overdr.) niet
rijpelijk doordacht en overwogen, ondoordacht,
-oppervlakkig : een onbekookt oordeel; onbekookte
nneeningen, plannen; onbekookt spreken. ONBEKOOKTHEID, v.
ONBEKOORLIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet bekoor
onbevallig, leelijk : ik heb zelden onbekoorlijker-lijk,
schepsel gezien; een niet onbekoorlijk meisje; — bw.
- van wijze, op weinig bekoorlijke wijze, zeer onbevallig : wat heeft dat meisje zich onbekoorlijk toege.takeld. ONBEKOORLIJKHEID, v.
ONBEKROMPEN, bn. bw. ( -er, -st), niet bekrompen, ruim, overvloedig : eene onbekrompen
beurs; eene onbekrompen inrichting, waarbij men
jop geen kosten gezien heeft; — eene onbekrompen
denkwijze, niet kleingeestig; — onbekrompen leven,
waarbij men in 't geheel geen geldzorgen kent.
ONBEKROMPENHEID, v. mildheid, vrijgevigheid : de vorstelijke onbekrompenheid van den gast .,h eer; ruimheid of flinkheid van handeling of bedoeling (het tegenovergestelde van kleingeestigheid) :

,de onbekrompenheid van al zijne handelingen had
.hem de algemeene achting verworven.

ONBEKWAAM, bn. (...kwamer, -st), niet bekwaam, ongeschikt, onbruikbaar : een onbekwaam

•ambtenaar; een der onbekwaamste officieren van het
leger; hij is al heel onbekwaam in zijn vak; de liefde
maakt ons achterdochtig, jaloersch, onredelijk, onbe..kw a am tot onze allergewoonste bezigheden; de
wanhoop verduistert ons verstand en maakt ons on.bekwaam om tegen het lot te worstelen; daarvoor
ongeschikt, daartoe niet in staat : tot alles onbekwaam, ongeschikt om iets hoegenaamd te doen; —

(art.) onbekwaam buskruit, buskruit vermengd met
zand, steen of ijzerschilfers, en dat uitgeloogd
moet worden om het bruikbaar te maken; — door
het gebruik van geestrijke dranken niet bekwaam
om te denken, beneveld, beschonken (verzachtende
uitdrukking voor dronken) : ik heb hem nooit on-bekwaam gezien. ONBEKWAMELIJK, bw. (w. g.).
ONBEKWAAMHEID, v. ongeschiktheid voor
hetgeen waartoe men bestemd is, onbruikbaarheid
voor zijn stand, beroep, betrekking enz. : van de

,

voogdij zijn uitgesloten, zij, die in de waarneming
der voogdij of toeziende voogdij onbekwaamheid of
-ontrouw aan den dag leggen; — ongeschiktheid om
datgene te doen, dat in de bepaling is uitgedrukt:

men gaf hem zijn ontslag, en eene verklaring daarbij
.van onbekwaamheid, om voortaan den lande te dienen.

ONBELADEN, bn. niet beladen, niet met een
last bezwaard : een onbeladen lastdier; die kar is
unbeladen; onbeladen schepen.
ONBELANGRIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet belangrijk,
onbeduidend, onbeteekenend; een zeer onbelangrijk

persoontje; hij babbelde zenuwachtig haastig over
allerlei onbelangrijke zaken; — niet onbelangrijk,
nogal belangrijk, niet van belang ontbloot : een
niet onbelangrijk bezwaar; — ( van zaken die naar
geldswaarde geschat worden) niet onbelangrijk, vrij
aanzienlijk : hij bezit een niet onbelangrijk vermogen;
hun huis heeft niet onbelangrijke verliezen geleden; —
,

bw. van hoeveelheid of intensiteit, in eene niet
belangrijke mate, bijna uitsluitend met de ontkenning : niet onbelangrijk, in vrij belangrijke mate,
vrij aanzienlijk : hij heeft zijne zaak niet onbelang,

rijk uitgebreid; bij de laatste crisis heeft hij niet
onbelangrijk verloren. ONBELANGRIJKHEID, v.

ONBELANGZUCHTIG, bn. bw. niet belangzuchtig, niet zijn eigen belang zoekende, belangeloos, of wel, van belangeloosheid getuigende : een
, edel en onbelangzuchtig mensch; een vorst, uit edele
, en onbelangzuchtige beginselen handelende; — bw.
van wijze, op eene onbelangzuchtige wijze, op eene
wijze die van belangeloosheid getuigt : hij heeft
:hierin geheel onbelangzuchtig gehandeld.
ONBELAST, bn. niet belast, niet met een last
bezwaard : eene onbelaste brug; — niet belast,
niet door overerving met allerlei onvolkomenheden
en zwakheden behept : die familie is niet onbelast; —
vrij van lasten, die op den eigendom, het bezit
of het gebruik er van drukken : onbelaste eigendommen; bij eerie inkomstenbelasting is een inkomen
van f 500 gewoonlijk onbelast.

ONBEMINLIJK.

ONBELASTBAAR, bn. niet belast kunnende
worden, niet aan lasten te onderwerpen (inz. van
eigendommen, bezittingen, inkomsten enz .) : hij

heeft een onbelastbaar inkomen; onbelastbare bezit

-tinge.
ONBELASTBAARHEID, v.
ONBELEEDIGD, bn. niet beleedigd.
ONBELEEFD, bn. bw. ( -er, -st), niet beleefd
van aard, handelende in strijd met de wetten der
wellevendheid, onwellevend, onheusch, lomp : hij

is al een heel onbeleefde kerel; hij zeide geen enkel
woord meer dan er noodig was, om niet barsch of
onbeleefd te schijnen; — een onbeleefde mond, iem.
die onbeleefd spreekt; een onbeleefd antwoord; —
bw. van wijze, op eene onbeleefde wijze, onheusch,
onvriendelijk : zich onbeleefd gedragen; iem. onbeleefd antwoorden. ONBELEEFDELIJK, bw.
ONBELEEFDERIK, m. (-en), (Zuidn.) onbeleefd
mensch,
ONBELEEFDHEID, v. gebrek aan beleefdheid,
onwellevendheid, onheuschheid, lompheid : onbeleefdheid is een zijner grootste gebreken; —, (,..lieden),
onbeleefde bejegening in daden of woorden : onbeleefdheid duld ik niet; iem. eene onbeleefdheid

aandoen (of doen), of zeggen, iem. met daden of
woorden onbeleefd bejegenen.
ONBELEGEN, bn. niet door eenigen tijd te liggen
voor het gebruik geschikt geworden, al te nieuwbakken of al te versch : dat brood is te onbelegen
om goed te kruimen; dat bier is nog te onbelegen
om gedronken te worden.

ONBELEMMERD, bn. bw. ( -er, -st), (van pers.)

door niets belemmerd, ongehinderd, vrij : vrij en
onbelemmerd als de vogel in de lucht; een ruim en
onbelemmerd uitzicht op de stad; (van een weg of
een toegang tot eene plaats) door geene hindernissen belemmerd, open, vrij : nu de brug weer is
hersteld, is de weg onbelemmerd; eene onbelemmerde
passage; — niet gehinderd in hunne werking of
uiting, onbedwongen : de vrije en onbelemmerde

uitoefening der katholieke religie; de onbelemmerde
vaart op Oost- Indië. ONBELEMMERDHEID, v.

ONBELET, bn. niet belet, niet verhinderd in
zijne bewegingen of handelingen; ongehinderd,
ongestoord.
ONBELEZEN, bn. niet belezen, niet veel gelezen
hebbende, niet veel kennis uit de boeken geput
hebbende : niet onbelezen, nogal veel gelezen hebbende, vrij ontwikkeld door lezen. ONBELEZEN HEID, v.
ONBELOOND, bn. niet beloond, geen loon ontvangende : al zijn toewijding en zelfopoffering bleef
onbeloond, daarvoor kreeg hij geen belooning; (ook)
daarvan had hij geen voldoening; - de eerlijke
vinder zal niet onbeloond blijven, eene goede belooning ontvangen; iets niet onbeloond laten, het goed
beloonen, ruim vergelden.
ONBELUST, bn. niet belust op, geen lust hebbende in : hij was onbelust op de genoegens der

wereld; onbelust op ijdel vermaak; hij scheen daar
niet onbelust op, scheen daar veel lust toe te hebben.

ONBEMALEN, bn. niet bemalen, niet door water-

molens drooggehouden : daar lial nog 1139 H A.
onbemalen land in de Zijpe.

ONBEMAND, bn. niet bemand, niet van bemanning voorzien : een nog onbemand schip.
ONBEMERKBAAR, bn. bw. niet bemerkt kunnende worden; te klein of te verborgen om te
worden waargenomen: een onbemerkbaar stofdeeltje;

bijna onbemerkbaar glimlachen.

ONBEMERKT, bn. bw. niet bemerkt, niet door
iem. opgemerkt, niet bespeurd : die mij tegenstaan
ruim ik onbemerkt door anderen uit den weg; onbe-

merkt ergens komen, aankomen; - iem. onbemerkt
volgen, tegenwerken; zijn onbemerkte bedriegerijen.

ONBEMIDDELD, bn. niet bemiddeld, niet van
aardsche middelen voorzien, geen vermogen bezittende, ongegoed : een onbemiddeld jongeling; niet
onbemiddeld zijn, nogal gegoed, een niet onaanzienlijk vermogen bezittende.
ONBEMIND, bu. niet bemind, riet geliefd, niet
gezien; niet onbemind, nogal bemind, vrij gezien;

een onbemind onderwijzer; hij is op zijn standplaats
niet onbemind.

ONBEMINLIJK en ONBEMINNELIJK, bn. bw.
( -er, -st), niet beminlijk, ongeschikt om bemind
te worden, om liefde te wekken, niet lief : ik ken

geen onbeminlijker mensch; een niet onbeminlijk
meisje, vrij beminlijk; — bw. van wijze, op eene
niet beminlijke wijze, niet lief : ge hebt u daarin
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al heel onbeminlijk gedragen. ONBEMINLIJK-

HEID, V.
ONBENADERBAAR, bn. niet benaderd kunnende
worden, niet te benaderen; niet bij benadering te
berekenen, te onbepaald om zelfs ten naasten bij
berekend te worden : eene onbenaderbare groot
— niet benaderd kunnende worden, niet te-heid;
naasten, niet door naasting in bezit te nemen:
een onbenaderbaar goed; die bezittingen zijn onbenaderbaar.

ONBEMUURD, bn. niet door muren omgeven
of beschermd : onbemuurde plaatsen.
ONBENEPEN, bn. bw niet benepen : een onbenepen antwoord, vrijmoedig, met duidelijke stem
uitgesproken. ONBENEPENHEID, v.
ONBENEVELD, bn. bw. ( -er, -st), niet door
nevelen en dichte wolken verdonkerd, zonder nevelen, onbewolkt, helder : eene onbenevelde lucht;
het was een onbenevelde dag; — (fig.) (van de oogen
of den blik) niet verdonkerd, helderziende : met
onbeneveld oog zag hij den dood genaken; — ( van
het verstand, het gemoed enz.) helderziende, zuiver
gevoelende : zoolang uwe verstandsvermogens onbeneveld blijven; ook hier bleek zijn oordeel onbeneveld; — bw. van wijze, op eene heldere, klare
wijze, helder, klaar, duidelijk : beradenheid, die
de omstandigheden onbeneveld overziet.

ONBENIJD, bn. bw. niet benijd, geene afgunst
opwekkende : niet lang bleef hij onbenijd; een onbenijd geluk; — onbenijd leven, niet benijd, en bij
uitbr., vreedzaam, kalm.
ONBENIJDBAAR, bn. (dicht.) niet benijd kunnende worden, niet te benijden; niet geschikt om
iemands nijd of afgunst op te wekken, niet benij denswaardig.
ONBENOEMBAAR, bn. (van pers.) niet benoemd
kunnende worden, niet te benoemen; onbevoegd
om tot zeker ambt of zekere betrekking aangesteld
of verkozen te worden : hij is onbenoembaar voor
den raad als gemeente-ambtenaar; - ( van zaken)
niet benoemd kunnende worden, niet te benoemen;
niet vatbaar om met een naam te worden aangewezen : Borger was een genie, het is eene gave even
onbeschrijfbaar als onbenoembaar. -ONBENOEMBAARHEID, v.
ONBENOEMD, bn. (van pers.) niet benoemd,
niet door verwanten of betrekkingen uitgekozen
om zijn naam aan een kind te geven : de grootvader
zijner vrouw is nog onbenoemd, maar zoodra er weer

een jongen komt, krijgt die zijn naam; — ( rekenk.)
niet benoemd, niet vergezeld van den naam der
voorwerpen, waaruit eene hoeveelheid bestaat:
twaalf is een onbenoemd getal, twaalf messen een
benoemd getal.

ONBENUL, m. en v. ( -len), een mensch die geen
benul of verstand bezit, die zonder benul handelt;
een dommerik, stumper : 't is een rechte onbenul;
grooter onbenul zag ik van mijn leven niet.

ONBENULLIG, bn. bw. ( -er, -st), geen benul
hebbende, zonder benul of begrip handelende, dom,
stom : wat een onbenullige vent; - bw van wijze,
op eene wijze die van geen benul of begrip getuigt,
dom, stom, stumperaehtig : hoe onbenullig hou je
je; kun je dat nog onbenulliger doen ? ONBENULLIGHEID, v.
ONBEOORDEELD, bn. niet beoordeeld : zijn
handelwijze wil ik onbeoordeeld laten, daarover zal
ik nu mijn oordeel niet zeggen.
ONBEPAALBAAR, bn. (w. g.) niet bepaald kunnende worden, niet te bepalen of af te bakenen,
te uitgebreid om binnen grenzen besloten te worden : hier is een onbepaalbare Oceaan, waarop
niemand de rechte kompasstreek heeft gevonden; —

niet te bepalen of vast te stellen, te verward of
te onzeker om in eene nauwkeurige bepaling te
worden uitgedrukt : de voorstellingen, die men zich
in droomenden toestand vormt, zijn veelal verward
en onbepaalbaar. ONBEPAALBAARHEID, v.

ONBEPAALD, bn. bw. ( -er, -st), niet door duidelijk afgebakende grenzen bepaald, onbegrensd,
eindeloos uitgestrekt : de sterren, die flikkeren aan
de onbepaalde ruimte des hemels; zijne moeder gaf
hem eene onbepaalde vrijheid; een onbepaald gezag
uitoefenen; — onbepaalde volmacht, volmacht waar-

bij iem. aan een ander, zonder eenige beperking,
de bevoegdheid toekent om, naar eigen goedvinden,
uit zijn naam te handelen, ook onbeperkte volmacht
genoemd; — onbepaald vertrouwen, een volkomen
vertrouwen op iem. zonder de allerminste beper-

ONBEREIKBAAR.

king; — niet juist vastgesteld, onzeker, niet nauw keurig aangewezen, in het onzekere gelaten : de
tijd was echter volstrekt onbepaald; het uur van zijne
komst is nog onbepaald; veel en weinig staan tegen•
elkander over, het eene beteekent eene groote onbepaalde,
het andere eene kleine onbepaalde hoeveelheid; — onbepaald verlof, vergunning om voor een niet be-

paalden, min of meer langen tijd naar huis te
gaan, inz. aan krijgslieden gegeven; — niet nauwkeurig omschreven, onzeker, twijfelachtig : een

onbepaald gevoel; onbepaalde bewoordingen; —
(spraakk.) onbepaalde wijs, de naamwoordelijke

vorm des werkwoords, die den toestand of de
handeling in 't algemeen uitdrukt, zonder den
persoon of het getal te bepalen; - (spraakk.
onbepaald voornaamwoord, voornaamwoord, dat,
niet een bepaalden persoon of eene bepaalde zaak
aanwijst, maar slechts eene algemeene aanduiding
te kennen geeft; - (spraakk.) onbepaald lidwoord,
lidwoord van onbepaaldheid of van eenheid, hetwelk te kennen geeft dat met het volgende substantief eene enkele, afzonderlijke zelfstandigheid wordt
bedoeld; - bw. van wijze, op onbepaalde wijze :
dit status quo zou waarschijnlijk wel onbepaald verlengd geworden zijn. ONBEPAALDELIJK, bw.

ONBEPAALDHEID, v. onbeperktheid, onbegrensdheid, (w. g.); onzekerheid : door de onbepaaldheid zijner beloften valt er weinig staat op te maken; —
(spraakk.) lidwoord van onbepaaldheid, vroeger onbepaald lidwoord genoemd.

ONBEPERKT, bn. bw. ( -er, -st), niet binnen.
grenzen besloten, onbegrensd, onmetelijk : het
onbeperkt heelal; — onbelemmerd, onbedwongen,
vrij : een onbeperkte stroom; een onbeperkt uitzicht; - ( fig.) onbegrensd, onbepaald, buitengewoon
groot : gij hebt mij onbeperkte vrijheid gegeven over
mijne daden; — onbeperkte volmacht, onbepaalde
volmacht; hij koestert eene onbeperkte genegenheid
voor mij; een onbeperkt vertrouwen; niet beperkt.
in iets, t. w. in eene handeling, bevoegdheid, recht,
enz. : de onbeperkte macht uitoefenen; — bw. van_
hoeveelheid of graad, in onbeperkte mate : het.
driemanschap heerschte op dit oogenblik onbeperkt..

ONBEPERKTHEID, v.
ONBEPROEFD, bn. niet beproefd, niet op Be
: zijn onbeproefde trouw; - wij zullen-proefgstld
niets onbeproefd laten, om u te helpen, al het moge
beproeven, alle middelen in het werk stellen.-lijke
ONBERADEN, bn. bw. ( -er, -st), onbezonnen,
onbedacht, onvoorzichtig : je moet denken, dat ik
toen een onberaden ding was van zeventien, jaren,
gij geeft u onberaden over aan uwe driften; in onberaden drift handelen; - een onberaden huwelijk; —
onberaden handelen. ONBERADENHEID, v. on-

bedachtzaamheid, onbezonnenheid.
ONBERECHT, bn. (van een land) niet berecht,
niet van rechtsbedeeling voorzien; en bij uitbr.,
door niemand beheerd of bestuurd, regeeringloos,
(w. g.) : nu stond het land zonder graaf, gravin en
graaflijke regeering, onberecht en onbeschermd; —

(R.-K.) (van pers.) niet berecht, niet bij het sterven
van de genademiddelen der Kerk voorzien, onbediend : in de uitdrukking : onberecht sterven.
ONBEREDEN, bn. niet bereden, niet door rijden
aan den ruiter gewoon, tot rijden nog niet gebe
jonge nog onbereden paarden; — ( van wegen),-zigd:
niet gebezigd om er op te rijden, of wel, nog niet
door rijden bruikbaar gemaakt : 't is een leelijke
puinweg, nog geheel onbereden; — niet kunnende
rijden, onbedreven in het rijden : hij mag wel een
mak paard hebben, want hij is nog een onbereden
ruiter; - jonge cavaleristen die nog onbereden zijn,
niet van een paard voorzien; bij de infanterie zijn
de hoofdofficieren en hunne adjudanten bereden
officieren, de overigen zijn onbereden, zonder dienst -

paard.
ONBEREDENEERD, bn. bw. ( -er, -st), onbedacht, onbezonnen : uwe onberedeneerde weldadig

een onberedeneerd oordeel; — onberedeneerd-heid;
handelen. ONBEREDENEERDHEID, v.

ONBEREID, bn. niet bereid, niet gereed voor
hetgeen men te doen of te ondergaan heeft, onvoorbereid : ik wist hoe onbereid hij was om uit dit leven
te gaan; - niet gereedgemaakt voor het doel
waartoe zij moeten strekken : onbereid leder; ruwe
en onbereide vellen.

ONBEREIKBAAR, bn. niet te bereiken, buiten
iemands bereik gelegen : op eene onbereikbare rotspunt; (fig.) door geen moeite of inspanning van
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welken aard ook verkrijgbaar : ik tracht nooit naar
iets wat ik onbereikbaar weet; zijn leven zou een
eindeloos verlangen zijn naar een onbereikbaar
geluk; — het onbereikbare, wat onbereikbaar is.

ONBEREIKBAARHEID, v.
ONBEREISD, bn. niet bereisd, niet door reizigers bezocht : hij bezoekt liefst onbereisde streken;
een nog geheel onbereisd land; — niet gereisd hebbende, geene ervaring van het reizen bezittende:

hij is geheel onbereisd, hij
geboorteplaats geweest.

is nooit verder dan zijn

ONBEREKENBAAR, bn. bw niet berekend kunnende worden, niet voor berekening vatbaar : met
onberekenbare kosten; elke overwinning kostte aan
Lodewijk

X I V geheele drommen soldaten en onbe-

rekenbare sommen; alle berekening te boven gaande;
buitengemeen groot : het onberekenbare nut van iets;
hij stelt mij in 't bezit van een geheim, dat voor mij

van onberekenbare waarde kan zijn !; eene onberekenbare schade; --- onberekenbare gevolgen, gevolgen
zoo groot en belangrijk, dat niemand ze te voren
juist berekenen kan; -- vooraf niet met juistheid te
bepalen : de onberekenbare omstandigheden hebben

veel invloed op 's menschen leven; ten opzichte van
onberekenbaar veel landgenooten, zeer vele landge-

nooten.
ONBEREKEND, bn. niet berekend, niet vooraf
overlegd en vastgesteld, bij uitbr. ongedwongen,
natuurlijk : zijn onberekende vriendelijkheid; zijn
openhartigheid was niet onberekend, daarmede beoogde hij zeker doel; — ongeschikt, ongepast: het
ongeloof is

eene voor het hart onberekende dwaasheid.

ONBEREKENDHEID, v.
ONBERIJDBAAR, bn. (van wegen) niet te berijden, niet geschikt om bereden te worden : die
kleiweg

is in den winter onberijdbaar.

ONBERIJMD, bn. niet berijmd, niet op rijm
gebracht, rijmloos : de meesterlijke onberijmde poëzie

van den te vroeg gestorven Bellami; — de onberijmde
psalmen, de psalmen in proza, in tegenstelling van

de berijmde, die bij de godsdienstoefeningen gezongen worden.
ONBERISPELIJK, bn. bw. ( -er, -st), geenerlei
aanleiding gevende tot eenige berisping : (bijb.)
God is een verschrikkelijk, onberispelijk en recht
rechter; op het papier is hij een onberispelijk-vardig

man, maar in den omgang onuitstaanbaar; een onberispelijk leven leiden; een mond die onberispelijk
was evenals de ronding der kin; zijn hoed was altijd onberispelijk en van het laatste model; — bw.
van wijze, op eene onberispelijke wijze : zij speelde

het muziekstuk volkomen onberispelijk; hij schreef
onberispelijk. ONBERISPELIJKHEID, v.

ONBEROEMD, bn. niet beroemd, niet vermaard,

een
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nog onberoemd schilder; een onberoemde naam.

ONBEROEMDHEID, v.
1. ONBEROEPBAAR, bn. niet beroepbaar, niet
beroepen kunnende - worden, niet gerechtigd om
tot zekere betrekking — inz. die van predikant —
benoemd te worden : daar hij nog geen twee jaar

op zijn eerste plaats gestaan heeft, is hij onberoep
baar. ONBEROEPBAARHEID, v.

2. ONBEROEPBAAR, bw. van intensiteit; alleen
in de uitdrukking : onberoepbaar doof, zoo doof
dat men niet te beroepen is, dat men zelfs het
luide roepen van anderen niet hoort, stokdoof ;
in denzelfden zin zegt men soms ook onberoe-

pelijk.

ONBEROEPELIJK. Zie ONBEROEPBAAR (bw.)
ONBEROERBAAR, bn. niet beroerd kunnende
worden, niet vatbaar voor beroering, niet geschikt
om door iets in hevige beweging gebracht, of wel
troebel gemaakt te worden.
ONBEROERD, bn. bw. (w. g.) niet beroerd, niet
door roeren in beweging gebracht en daardoor
troebel gemaakt; — (fig.) niet door hevige gemoedsaandoeningen geschokt, onbewogen, kalm, rustig:

en dan zat ik neder, stil, onberoerd, maar niet overtuigd; werp uw weldaad in den vloed, met een onbe-

roerd gemoed; — bw. van wijze, op eene wijze, die
van geene beroering getuigt, kalm, rustig : uw
geest is veel te levendig, om vast en onberoerd door
te denken.

ONBEROUWD, bn. niet berouwd, niet door berouw achtervolgd : het onberouwd genot, de nooit -

vergalde vreugd, die opwelt uit den schoot der wijsheid
en der deugd; — (spr.) onbezien, onberouwd, wat
men niet gezien heeft, daar behoeft men ook geen
berouw over te gevoelen; m. a. w. het zekerste

middel om berouw te voorkomen, is zich van eene
handeling te onthouden.
ONBEROUWELIJK, bn. bw. niet kunnende berouwen, zoo goed en rein dat er nooit eenig berouw
op volgen kan : ik weet wat ik gekozen heb, en mijne

is onberouwelijk; — eene onberouwelijke bekeering, eene bekeering die nooit berouwen kan; --

keuze

bw. van wijze, op zoodanige wijze dat hetgeen
men doet niet berouwen kan : wanneer men, door

aanlokselen en bekoringen omringd, zichzelf moet
overwinnen en verloochenen, om onberispelijk en
onberouwelijk te leven.

ONBESCHAAFD, bn. bw. niet beschaafd, niet
met de schaaf gladgemaakt, ruw, oneffen : onbeschaafd hout; de zitplaatsen waren ruwe, geheel
onbeschaafde planken; ongepolijst, onafgewerkt en
ruw wat den vorm betreft : de verzen van Onno
Zwier

van Haren zijn veelal ruw en onbeschaafd; —

(-er, -st), (overdr.) niet van de oorspronkelijke
ruwheid ontdaan, in onontwikkelden natuurstaat
voortlevende, ruw, woest : onbeschaafde volken;
onbeschaafde menschen; niet door opvoeding en
ontwikkeling beschaafd, ruw van vorm en ma-nieren, getuigende van gemis van beschaving:

die vrouw heeft zeer onbeschaafde manieren; in onbeschaafde tijden en landen, waar de zeden nog door•
geen beschaving verzacht zijn.
ONBESCHAAFDHEID, v. het gemis van beschaving en ontwikkeling : de onbeschaafdheid der
lagere volksklassen; — (... heden), eene handeling
die van gemis van beschaving en ontwikkeling,
van ruwheid of ongemanierdheid getuigt : omdat
de kieschheid der 19de eeuw er een mantel werpt over

de onbeschaafdheden van het voorgeslacht.

ONBESCHAAMD, bn. bw. ( -er, -st), niet beschaamd, geene schaamte hebbende, van schaamtegevoel verstoken; ongeveer hetzelfde als schaamteloos, dat echter nog sterker wordt opgevat : de

Chineezen zijn de onbeschaamdste bedriegers van
gansch het Oosten; onbeschaamde vlegel !; onbeschaamde kerel !; — ( spr.) onbeschaamde menschen hebben het derde deel der wereld in pacht; — van ge brek aan schaamte getuigende : haar oogopslag
was hard, iets onbeschaamds straalde uit hare blik
onbeschaamde leugens; onbeschaamde nieuws--ken; gierigheid; een onbeschaamden spotprijs bieden; —
bw. van wijze, op eene onbeschaamde wijze : onbeschaamd liegen; — bw. van graad, in zoo grootemate, dat het de perken der schaamte te buiten
gaat : de prijs van dat prul is onbeschaamd hoog.
ONBESCHAAMDERIK, m, (-en), (Zuidra.) onbeschaamd mensch.
ONBESCHAAMDHEID, v. gebrek aan schaamte,
schaamteloosheid : de winkeliers waren onbeleefd
tot onbeschaamdheid toe; -- (...heden), onbeschaamde handeling; de onbeschaamn.dheid hebben, zoo
onbeschaamd, zoo vermetel zijn om...; de onbeschaam,dheid zóó ver drijven, zich in zoo hooge
mate onbeschaamd gedragen.
ONBESCHADIGD, bn. niet beschadigd; zonder.
eenig letsel, ongedeerd.
ONBESCHADUWD, bn. niet beschaduwd, niet
door schaduw beschut tegen het branden der zon :
een zonnig, geheel onbeschaduwd plekje; de zuidkant
der woning is onbeschaduwd; — ( van een licht)

niet beschaduwd, niet door schaduwen verdonkerd, onverduisterd, helder, klaar, in eig. en fig.
toepassing.
ONBESCHEID, o. (veroud.) overmoed, driestheid, vermetelheid, onbescheidenheid, overmoedige°
bejegening, beleedigende onbescheidenheid : ik zal
mij vergenoegen met u zulk onbescheid al te leeren;
een boos antwoord, uit overmoed en onbescheidenheid gegeven : het grauwend onbescheid, waarmee

zoo vele rijken den noodkreet der hulpelooze behoefte
beantwoorden.

ONBESCHEIDEN, bn. bw. ( -er, -st), niet bescheiden van aard, aanmatigend en daardoor onwelle vend : een lomp en onbescheiden man; een onbescheiden vreemdeling, die hier ongemerkt was binnengedrongen; — inz. in toepassing op ongepaste
nieuwsgierigheid: een onbescheiden oog in een brief
slaan; aan onbescheiden blikken blootgesteld zijn;

—

aanmatigend en onwellevend, ongepast, driest,.
vermetel : men durft u dan door een onbescheiden
kus in mijn afzijn beleedigen; -- zoo (als) het niet
onbescheiden is, (of) is het ook onbescheiden, beleefd heidsformule, om het vermetele of vrijmoedige
van hetgeen men zegt, vraagt of doet, te vergoe--

k-
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lijken; — strijdig met de juiste maat of welvoeg:lijkheid, onvoegzaam, ongepast, onredelijk : deze
schilderij zou zeer fraai zijn, indien niet die groen
aarden pot op den voorgrond zoo'n onbescheiden-,
plaats innam; —
bw. van wijze, op eene onbeschaamde wijze, aan ,matigend, onvoegzaam, ongepast : hij sprak mij
.zeer onbescheiden toe. ONBESCHEIDENLIJK, bw.
ONBESCHEIDENHEID, v. gebrek aan bescheidenheid, aanmatiging, onvoegzaamheid, ongepast
de onbescheidenheid onzer buren; — (...heden),-heid:
µeene onbescheiden handeling, eene aanmatiging,
eene onvoegzame, ongepaste handelwijze : twee
jongelieden die met lachende onbescheidenheid de
voorbijgangers monsterden; — eene uitlating die
met de bescheidenheid in strijd is, een onvoegzaam,
, ongepast of voorbarig gezegde : door wiens onbe•seheidenheid weet ik niet, maar het geheim was bekend
geworden.
ONBESCHERMD, bn. niet beschermd, door geene
bescherming tegen beleedigingen, aanvallen of gevaren gevrijwaard, onbehoed, onbeschut : bij het
naderen van den vijand was de stad nog onbeschermd;
— iem. of iets onbeschermd laten (achterlaten), ze
.zonder bescherming laten; — onbeschermd blijven
(achterblijven), zonder bescherming blijven ; onbeschermde hoedepennen, waarvan de punt niet in
-een kokertje onschadelijk gemaakt is : dames met
onbeschermde hoedepennen worden in de tram niet
.toegelaten.
ONBESCHIETBAAR, bn. niet beschoten kun
worden, door schieten niet te treffen : een-ned
ïoofnest op de bergen, onbeklimbaar en onbeschietbaar;
(w. g.) een onbeschietbaar wit, onbereikbaar doel.
ONBESCHOFT, bn. bw. ( -er, -st), lomp, grof,
ruw in manieren en gedragingen, ongemanierd,
brutaal, beleedigend : een onbeschofte vreemdeling;
zijne onbeschofte woorden hebben mij boos gemaakt;
-onbeschofte taal; — bw. van wijze, op eene onbe:schofte wijze : zij lacht u onbeschoft uit. ONBESCHOFTHEID, v. hoogste graad van onbeleefd
grofheid, beleedigende brutaliteit; — (...he--^heid,
,den) onbeschofte bejegening in daden of woorden;
iem. eene onbeschoftheid zeggen, hem met woorden
grof en brutaal bejegenen.
ONBESCHOFTERIK, m. (-en), (Zuidn.) onbeschoft mensch.
ONBESCHREID, bn. niet beschreid, niet met
tranen betreurd, onbeweend, onbetreurd : zijn lijk
-wordt onbeschreid in 't eenzaam graf gesmeten; iem.
a of iets onbeschreid laten, niet beweenen, onbeweend

laten.

ONBESCHREVEN, bn. niet beschreven; onbe.schreven papier; — een kinderzieltje is geen onbe. schreven blad papier, door die opvoeding kan men

den aard van een kind niet geheel veranderen;
niet in geschrift gesteld, niet opgeschreven : hoewel
vele zijner beschikkingen onbeschreven zijn, zullen ze
toch door de erfgenamen ten uitvoer gelegd worden;
. het onbeschreven recht; iets onbeschreven laten, er
geene beschrijving van geven : onbeschreven blijven,
niet beschreven worden : de verdere lotgevallen van
• onzen held laten wij onbeschreven.
ONBESCHRIJFBAAR, bn. bw. niet beschreven
kunnende worden, niet geschikt om er op te schrij ven, (w. g.) : dat papier vloeit en is volstrekt onbe.schrij(baar; niet vatbaar voor beschrijving, zoo
vreemd of zoo eigenaardig, dat er geene juiste
beschrijving van te geven is, (bij uitbr.) niet te
beschrijven, alle beschrijving te boven gaande,
zoo groot, zoo heerlijk of zoo innig, dat het zich
niet naar waarheid beschrijven laat : een onbe.schrijfbare droom, zoo verward of vreemd dat hij
niet te beschrijven is; dat onbeschrij/baar gevoel
-van bemind te worden; eene onbeschrijfbare geest
teweegbrengen; - bw. van wijze, op eene-drift
wijze die niet beschreven kan worden; — bw. van
graad, in eene mate die zich niet laat beschrijven,
in de hoogste mate, buitengewoon, bijzonder,
uiterst : die onbeschrijf baar liefelijke lach; vader !
uwe belofte heeft mij zoo onbeschrij/baar gelukkig
gemaakt. ONBESCHRIJFBAARHEID, v.
ONBESCHRIJFELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet
vatbaar voor beschrijving, zoo vreemd of zoo
eigenaardig, dat er geene juiste beschrijving van
te geven is : eene onbeschrijfelijke uitdrukking,
waarin blijdschap en angst gemengd waren; een onbbesehrijfelijk gevoel van ontzetten en van medelijden
maakte zich van ons meester; — alle beschrijving
,
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te boven gaande, zoo groot, zoo heerlijk of zoo
innig: ik ben in eene onbeschrijfelijke verlegenheid; -bw. van hoeveelheid of intensiteit, in eene mate
die niet te beschrijven is; boven alle beschrijving;
in de hoogste mate, buitengewoon, bijzonder,
uiterst : hare zachte blauwe oogen hadden eene onbeschrijfelijk vriendelijke en innemende uitdrukking;
zij voelde zich onbeschrijfelijk gelukkig.
ONBESCHROOMD, bn. bw. ( -er, -st), niet beschroomd, niet door schroom teruggehouden, niet
verlegen, onbedeesd : een flinke onbeschroomde
knaap; zij is onbeschroomd, zonder onbescheiden te
zijn; onbeschroomd voor den rechter staan, in het
fiere gevoel van zijn recht; geen getuigenis of blijk
gevende van beschroomdheid of bedeesdheid, vrij moedig : onbeschroomde gemeenzaamheid; — bw.
van wijze, op eene onbeschroomde wijze, vrijmoe-

dig : onbeschroomd voor de waarheid uitkomen; iem.
onbeschroomd aanzien. ONBESCHROOMDHEID,
v. vrijmoedigheid.
ONBESCHUT, bn. niet beschut, onbeschermd:
te midden van het vuur stond hij geheel onbeschut;
door geene beschutting gedekt tegen : dat boompje
staat onbeschut voor den noordenwind; geheel onbeschut lag de eenzame woning op de dorre heide.
ONBESEFBAAR. bn. bw. niet te beseffen, het
menschelijk besef te boven gaande, ondoorgrondelijk : de wet van Christus behelst vele dingen, die
mij onnatuurlijk en onbesefbaar schijnen; — het
gewone begrip te boven gaande, boven bedenking
groot : zonder twijfel worstelt uw edel gemoed tegen
het geloof aan zulke onbesefbare valschheid; — bw.
van hoeveelheid of intensiteit, in eene mate die
het begrip te boven gaat; in de hoogste mate.
bijzonder, uiterst: wij zijn het beiden eens, dat wij
onbesefbaar veel verliezen.
ONBESEFFELIJK, bn. ( -er, -st), (w. g.) onbesefbaar.
ONBESLAGEN, bn. niet beslagen, niet van een
beslag voorzien, zonder hoefijzers : het veulen, dat
op onbeslagen hoeven rondhuppelt; een nog onbeslagen
paard; bij de boeren zijn de werkpaarden wel eens
onbeslagen; — (spy.) onbeslagen ten ijs komen, iets
ondernemen zonder behoorlijk voorbereid te zijn; —
(van land) niet beslagen, niet bemest : geheele
uitgestrekte heiden waren onbeslagen

of onbebouwd; —

niet beslagen, niet met een beslag, met vochtigheid, damp of andere stoffen bedekt, helder, schoon
(inz. van de tong) : in de koude kan men de glazen

moeilijk onbeslagen houden; de
is goed en geheel onbeslagen.

tong van den zieke

ONBESLAPEN, bn. niet beslapen, nog niet gebruikt om er op te slapen, en bijgevolg, ongebruikt:
een onbeslapen bed.
ONBESLECHT, bn. niet beslecht, niet, door
eene beslissing ten einde gebracht : het geding is
nog onbeslecht; een onbeslecht geschil; — iets onbeslecht laten, het niet door eene beslissing ten einde
brengen; onbeslecht blijven, niet vereffend, niet beslist worden.
ONBESLIST, bn. niet tot eene beslissing gekomen, niet uitgemaakt, niet door eene beslissende
overwinning of afdoende uitspraak ten einde
gebracht : de strijd bleef onbeslist; — niet tot eene
beslissing gekomen, niet uitgemaakt, niet door
een bepaald antwoord of door eene stellige uit
afgedaan, en dus : nog onzeker, twijfel--sprak
achtig : mijn lot is voor 't overige nog onbeslist; —
(van pers.) nog niet tot eene beslissing, tot een
vast besluit gekomen, en dus : weifelend, aarzelend,
besluiteloos : hij zelf was nog onbeslist, welke hou
hij zonde aannemen. ONBESLISTHEID, v.-ding
ONBESLOTEN, bn. niet besloten, niet door een
genomen besluit vastgesteld, nog onbepaald :
wanneer wij gaan, is nog onbesloten; (van pers.)
niet tot een vast besluit gekomen, en bijgevolg :
onzeker, of wel, weifelend, besluiteloos : ik ben nog
onbesloten, of ik zal gaan of niet; nog onbesloten
hoe te handelen.
ONBESMET, bn. niet besmet, onbezoedeld, vlekkeloos, zuiver, . rein : gelijk een witte zwaan met
onbesmette vlerken; een onbesmette levenswandel; zijn
naam (eer, roem) onbesmet bewaren of houden, die
rein en onbevlekt houden; — niet door smetstof
aangedaan : schepen die uit onbesmette havens
komen, die niet besmet verklaard zijn; (fig.) niet
als door smetstof verontreinigd, zuiver, rein : de
natuur in hare onbesmette frischheid.
ONBESNEDEN, bn. niet besneden, niet door de
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plechtigheid der besnijdenis, inz. volgens het gebruik van den Israëlietischen of Mohammedaanschen
godsdienst, in die geloofsgemeenschap opgenomen;
in den mond van Israëliet of Mohammedaan gelijk
ongeloovige, en altijd min of meer-standem
verachtelijk; — (fig.) (bijb.) onvatbaar voor bekeering, verstokt, verhard : het gansche huis Israëls
heeft een onbesneden harte.

ONBESNEDENE, m. en v. (-n), een heiden; een
onbekeerde; ook in de taal der strenge Gereformeerden naar Oud -Testamentisch spraakgebruik
van hen gezegd, die nog onbekeerd zijn, de genade
Gods in Christus Jezus nog niet deelachtig geworden zijn.
ONBESNOEID, bn. niet besnoeid : onbesnoeide
boomen; een onbesnoeide rank; (fig.) in 't wild opgroeiend en niet behoorlijk ingetoomd, of wel,
verwaarloosd, en daardoor ruw, onbeschaafd.
ONBESNOEIDHEID, v.
ONBESPEELD, bn. niet bespeeld, niet gebruikt
om er op te spelen : eene onbespeelde piano; die
viool is nog onbespeeld; (van speelkaarten) niet
gebruikt om er mede te spelen : een onbespeeld
spel kaarten (nog niet gebruikt).
ONBESPIED, bn. bw. niet bespied, verborgen,
geheim : hij wilde onbespied wegsluipen; de bloem
der vriendschap wast bij voorkeur onbespied; (fig.)
een onbespied oogenblik (uurtje), een oogenblik
(uurtje) waarin men door niemand bespied, niet
met nauwlettende blikken nagegaan wordt.
ONBESPRAAKT, bn. niet wel bespraakt, niet
met gemak en vloeiend kunnende spreken : hij
is lang niet onbespraakt, vrij wel bespraakt, wel
ter tale. ONBESPRAAKTHEID, v.
ONBESPREKELIJK, bn. (Zuidn.) niet in rechten
aangesproken kunnende worden, naar de voor
ingericht en dus niet in rechten-schriftendw
te betwisten : een testament dat wettig en onbesprekeljk is.
ONBESPROKEN, bn. bw. onberispelijk, te goeder
naam en faam bekend, zoo zuiver van handel en
wandel, dat er niets op te zeggen, niets op aan
te merken valt : wij verheugen ons heden ten dage
in het bezit van onbesproken rechtscolleges; onbesproken
van gedrag; -- door niemand onbesproken, bij iedereen in kwaad gerucht staande : een jongeling, van
onbesproken gedrag; iemands goeden en onbesproken
naam op de eerlooste wijze bezwalken; -- (Zuidn.)
onbetwist, door niemand betwist, door iedereen
als wettig en geldig erkend : de vorst heerschte met
machtig en onbesproken gebied; — iets onbesproken
laten, er niet over spreken, — iets niet onbesproken
laten, niet nalaten het mondeling of schriftelijk
te behandelen; dat zal niet onbesproken blijven,
daar zal men veel over spreken; dat teere punt
moeten wij liever onbesproken laten; — niet besproken, niet vooraf besteld, en bijgevolg, vrij,
voor ieder beschikbaar (van plaatsen in een schouwburg, op een concert, in een wagen enz .) : in de
loge hiernaast zijn nog een paar onbesproken plaatsen; -- bw van wijze, op zoodanige wijze dat men
niet besproken wordt, dat er niets op te zeggen
valt, onberispelijk : hij had zich altijd zedig en
onbesproken gedragen. ONBESPROKENHEID, v.
onberispelijkheid, goede naam en faam.
ONBESTAANBAAR, bn. bw niet kunnende bestaan: onbestaanbare woorden; in ons land is tirannie
onbestaanbaar; -- ook in toepassing op hetgeen
niet wettelijk bestaan, in rechten niet gelden kan:
hij heelt een testament gemaakt, waarbij hij al zijne
kinderen onterfd en zijne geheele nalatenschap aan
een vreemde vermaakt heeft; maar dat is onbestaanbaar; ik ben geen bloodaard, maar is voorzichtigheid
onbestaanbaar met moed ? van nature daarmede
strijdig; onbestaanbaar met elkander, met elkander
volstrekt strijdig, in 't geheel niet overeen te
brengen; onbestaanbaar met zichzelven zijn, met
zichzelven in strijd zijn; ---bw. van wijze; onbestaanbaar handelen met, op zoodanige wijze handelen
als onbestaanbaar is, volstrekt strijdig is met
hetgeen in de bepaling vermeld wordt. ONBESTAANBAARHEID, v. de onmogelijkheid van te
bestaan.
1. ONBESTAND, o. (dicht.) onbestendigheid,
wisselvalligheid, veranderlijkheid.
2. ONBESTAND, bn. (w. g.) niet bestand, niet
kunnende staande blijven, het niet kunnende uithouden tegen: hij was onbestand tegen de moorddadige
uchtstreek van Guyana.

ONBETA.MELI JK..

ONBESTEED, bn. niet besteed, niet in den kost
besteld, niet ergens geplaatst om er kost en inwoning te genieten : die arme weezen zijn nog
onbesteed; arme oude mannen en vrouwen, die on -besteed zijn; -- niet gebruikt, niet tot een nuttig
doel aangewend : hij heeft het geld, dat hij van zijn.
vader geërfd heeft, niet onbesteed gelaten; nu, ik
moet zeggen, uw tijd is niet onbesteed gebleven.
ONBESTELD, bn. niet besteld, niet aan hun
adres bezorgd : op de kleine hulpkantoortjes liggen
vaak de brieven lang onbesteld.
ONBESTEMD, bn. bw. onbepaald, vaag, niet,
juist te omschrijven : een onbestemd gevoel; een
onbestemd verlangen; onbestemde klanken. ONBESTEMDHEID, v. onbepaaldheid.
ONBESTENDIG, bn. ( -er, -st), niet bestendig,.
ongestadig, wispelturig, wuft : onbestendig is het
hart eener vrijster; wisselvallig, aan allerlei veranderingen onderhevig : ' t aardsche schoon is onbestendig; het weer is al heel onbestendig; liefde zonder
vriendschap is onbestendig; het onbestendig geluk..
ONBESTENDIGLIJK, bw.
ONBESTENDIGHEID, v. veranderlijkheid, onge-stadigheid, wispelturigheid, wuftheid, wisselvallig
(...heden), eene veranderlijke, wissel--heid;—
-valige
zaak.
ONBESTIERD, bn. bw niet bestierd, toomeloos,.
in onstuimige drift voorthollende; niet bestierd,
zonder bestuur of leiding.
ONBESTOOKT, bn. niet bestookt, niet door den
vijand besprongen of aangevallen.
ONBESTORVEN, bn. niet bestorven, niet doorden dood hunner ouders tot den staat van weezen
gebracht, hunne ouders nog in leven hebbende; —
eene onbestorven weduwe, acne vrouw die door
haar mans langdurige afwezigheid, uitlandigheid,
of door scheiding enz. als 't ware als weduwe is
achtergelaten, ook scherts. bij korte afwezigheid
gezegd; een onbestorven weduwnaar, een man, die,
ofschoon zijne vrouw nog leeft, toch als weduwnaar
te beschouwen is, inz. door langdurige afwezigheid,
scheiding enz. van de vrouw; (van bezittingen)
niet door versterf aan anderen overgegaan, (w.
g.); -- (van vleesch) nog te versah om gegeten
te worden : dat vleesch is nog onbestorven en moet
een paar dagen liggen eer het gebraden wordt; —
(van metselwerk) nog niet door en door droog en
hard geworden : dat metselwerk is nog onbestorven.
ONBESTRAFFELIJK, bn.• ( -er, -st), (w. g.) niet
vatbaar voor bestraffing, onberispelijk, rein, inz.
als kerkelijke term in gebruik : door het dierbaar
elfijk en
bloed van Christus, als van een onbestraffelijk
onbevlekt lam; onbestraffelijk leven, onberispelijk
leven.
ONBESTREDEN, bn. niet bestreden, niet aangevallen, niet door strij d hetzij met daden of
woorden betwist : eene onbestreden stelling; eene
leer te gewaagd om onbestreden te blijven.
ONBESTREKEN, bn. onbestreken ruimte, voor
eene borstwering, wal, dijk enz. waarop geen vuur
kan worden gebracht.
ONBESUISD, bn. bw. ( -er, -st), doldriftig, teugelloos, woest, wild, onstuimig : een ruw en onbesuisd mensch; onbesuisde drift; in onbesuisde vaart; —
onbesuisd optreden, te werk gaan.

ONBESUISDHEID, v. woeste drift, woestheid,
wildheid, onstuimigheid, onaeradenheid; — (...heden), eene onbesuisde handeling of uitlating.
ONBETAALBAAR, bn. niet betaald kunnende
worden, niet te betalen; te groot om afgedaan of
met geld betaald te kunnen worden : de WestIndische Maatschappij, met eene onbetaalbare schuld
van zes millioen beladen; iem. onbetaalbare diensten
bewijzen; —, (- der, -st), niet op de juiste waarde
te schatten, onschatbaar, kostelijk, prachtig, buitengewoon aardig of kluchtig : je ui was onbetaalbaar; buitengewoon kluchtig, boven beschrijving
dwaas of potsierlijk : hij is in zijne pedanterie
onbetaalbaar.
ONBETAALD, bn. niet betaald : er liggen nog
eene menigte onbetaalde nieuwjaarsrekeningen; mijne
huishuur is nog onbetaald.

ONBETAMELIJK, bn. bw. ( -er, -st), (van gedragingen en handelingen) niet betamelijk, niet gepast, onbehoorlijk, onvoegzaam, strijdende met de
wetten der betamelijkheid : eene onbetamelijke, eene
schandelijke daad; hij heeft zich in zijn studententijd
menige onbetamelijke grap veroorloofd; welk Bene
onbetamelijke kleeding; --- bw. van wijze, op onbe-

ONBETEEKENEND.
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tamelijke wijze : onbetamelijk leven; onbetamelijk
.optreden, handelen, antwoorden. ONBETAMELIJK
V. ongepastheid, onvoeázaamheid; —,-HEID,
(...heden), eene onbetamelijke handeling, een
, onbetamelijk gezegde.
ONBETEEKENEND, bn. ( -er, -st), niet veel beteekenend, onbeduidend : onbeteekenende menschen;

worden; (van schepen) onbruikbaarheid, onzeewaardigheid.
ONBEVALLIG, bn. bw. ( -er, -st), niet bevallig,
onbekoorlijk : een onbevallig meisje; niet onbevallig
er uitzien, nogal bevallig, er aardig uitzien; onbehaaglijk, onaangenaam om te zien of te hooren :

eene onbeteekenende wonde; een onbeteekenend voorval; onbeteekenende gesprekken, onbelangrijk, beu-

Donna; onbevallige dansen; — bw. van wijze, op
eene weinig bevallige wijze, onbehaaglijk : dat
meisje kleedt zich al zeer onbevallig. ONBEVALLIG
-HEID,v.
ONBEVANGEN, bn. bw onbevooroordeeld, zonder vooringenomenheid, vrij, onpartijdig : een

zelachtig.
ONBETEMBAAR, bn. ontembaar : in zijn onbe.tembare woede was hij zichzelf niet meester; met
onbetembare vaart holde het vurig ros voort. ONBETEMBAARIIEID, v.
ONBETEMD, bn door niets tot bedaren gebracht
of in toom gehouden, teugelloos, woest : woedende

driften, onbetemde hartstochten hebben vrij spel in
zijne borst.

ONBETEUGELD, bn. teugelloos, woest : het
onbeteugeld ros; in onbeteugelde woede; wie stuit de
onbeteugelde vaart van zoo woeste hartstochten.
ONBETEUTERD, bn. bw. (van pers.) niet beteuterd, onbeschroomd, vrijmoedig : met een onbeteuterd gezicht keek hij in de rondte. ONBETEUTERDHEID, v.
ONBETIMMERD, bn. niet , betimmerd; inz. van
het licht in een vertrek of gebouw, niet belemmerd
door middel van eene afschutting, die voor de
ramen is geplaatst en alzoo het licht beneemt.
ONBETOOGBAAR, bn. niet betoogd kunnende
worden, niet te betoogen, onbewijsbaar : onbetoogbare stellingen; het bestaan van een God is onbetoogbaar. ONBETOOGBAARHEID, v.

ONBETOOMBAAR, bn. bw niet betoomd kunnende worden, niet te betoomen : een wild en onbetoombaar ros; hij is onbetoombaar in zijne drift;
onbetoombare hartstochten; eene onbetoombare woede.

ONBETOOMBAARHEID, v.
ONBETOOMD, bn. niet betoomd, onbeteugeld
in zijne werking of uiting; ongeveer hetzelfde als
toomeloos, dat echter sterker wordt opgevat : onbetoomde dartelheid; onbetoomde drift.

ONBETRACHT, bn. niet betracht, niet vervuld,
niet nagekomen : hoe kondt gij aldus uwe heiligste
plichten onbetracht laten.

ONBETREDEN, bn. niet betreden; door niemand
bezocht, onbekend : soms zwerf ik wezenloos langs

onbetreden paden.

ONBETREURD, bn. niet betreurd, onbeweend:
hij is onbetreurd heengegaan; een onbetreurde doode;
een onbetreurd sterfgeval.

ONBETROUWBAAR, bn. niet betrouwd kunnende worden, niet te betrouwen : het onbetrouwbaar

lot; die mededeelingen, telegrammen zijn onbetrouwbaar; een onbetrouwbaar rapport.

ONBETROUWELIJK, bn. (dicht.) onbetrouwbaar.
ONBETUIGD, bn. zich niet onbetuigd laten, niet
nalaten getuigenis van zich te geven : de genooden
lieten zich niet onbetuigd en menigmaal werden de
drinkschalen even snel geledigd als gevuld.

ONBETWIJFELBAAR, bn. bw. (-der, -st), ontwijfelbaar.
ONBETWIST, bn. bw niet betwist, niet bestreden, algemeen erkend, uitgemaakt : eene onbetwiste
stelling; eene onbetwiste waarheid; iem. van onbetwiste verdienste; — door iedereen erkend als wettig
aan iemand toekomende : geen Frankisch koning
had een onbetwist gebied gevoerd over een zoo groot
getal landen als Karel de Groote; — bw. van om-

standigheid, zonder betwist te worden, ontegenzeglijk, onwedersprekelijk, onbelemmerd, vrij.
ONBETWISTBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet
betwist kunnende worden, niet te betwisten, ontegenzeglijk, onloochenbaar, onwraakbaar : onbetwistbare waarheid; Bilderdijks eenzijdigheid is
onbetwistbaar; een kunstenaar wiens talent onbetwistbaar is; — niet door eenige aanspraken van
anderen met recht te bestrijden : dit huis is zijn
onbetwistbaar eigendom; — bw. van wijze, ontegenzeglijk, buiten kijf : zij waren schoon, onbetwistbaar, onbeschrijfelijk schoon; — onwedersprekelijk:
het staat iedere moeder onbetwistbaar vrij, ook in
de opvoeding, haar eigen licht te volgen. ONBE-

TWISTBAARHEID, v.

ONBEVAARBAAR, bn. niet bevaarbaar : deze
rivier is gedurende den zomer onbevaarbaar; (w. g.)

voor de vaart ongeschikt, onbruikbaar, onzee wiardig : een onbevaarbaar schip. ONBEVAARB k-ARHEID, v. de ongeschiktheid om bevaren te

het onbevallige voorkomen dezer kleine Spaansche

onbevangen oordeel; onbevangen zijn oordeel zeggen.

ONBEVAREN, bn. niet door vaartuigen bezocht
of bezeild : onbevaren stroomen; — nog onbevaren
matrozen; niet genoeg gevaren hebbende om den
dienst aan boord behoorlijk te verrichten, ongeoefend : (spr.) met onbevaren volk is het slecht zeilen,
met onbedreven yolk is het slecht werken.
ONBEVATTELIJK, bn. ( -er, -st), niet bevattelijk,
traag van bevatting, dom, onbegrijpelijk : gij zijt
heden zonderling onbevattelijk; — de mensehelijke
bevatting te boven gaande, ondoorgrondelijk : de

geheimen des onbevattelijken Gods; de onbevattelijke

invloed der hersenen op en in de zenuwen; — on-

begrijpelijk, zoo duister of ingewikkeld dat men
niet gemakkelijk er zich een helder begrip van
vormen kan : dh mathematische wetenschappen zijn
voor velen onbevattelijk. ONBEVATTELIJKHEID,
v. traagheid van bevatting, domheid.
ONBEVLEKBAAR, bn. (fig.) zóó rein of zuiver
dat het niet door vlekken bezoedeld kan worden:
de onbevlekbare vrouwelijke vriendschap.

ONBEVLEKKELIJK, bn. (w. g.) onbevlekbaar.
ONBEVLEKT, bn. niet bevlekt, onbesmet, zuiver,
rein : lammeren met onbevlekte vacht; de zwaan met
onbevlekte pluimen; — door geene vlekken ver
onbeneveld, helder, klaar : hier daagt een-duister,
eiland aan de kimmen, waar de onbevlekte zon haar

reinste glans op schiet; — ( fig.) niet door zedelijke

smetten bevlekt, onbesmet, rein, onschuldig : Nassaus onbevlekt geslacht !; onbevlekte deugd; de getuigenis van een onbevlekt geweten; zijn eer is onbevlekt; — ( van Christus, volgens kerkelijke leerbegrippen veelvuldig als een Lam, een vlekkeloos
offer, voorgesteld) : door het dierbaar bloed van

Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam

[1 Petr. 1 : 19]; — (van de Moedermaagd, volgens
Christelijke, inz. Katholieke begrippen) niet bevlekt door zonde, vlekkeloos, of wel, onbevlekt
ontvangen : des Eeuwigen Vaders Eeniggeboren

Zoon omkleedde zich in den schoot der onbevlekte
en Allerheiligste Maagd Maria met het sterfelijke
kleed; inz. in de uitdrukking : onbevlekt ontvangen,

in den schoot harer moeder niet als alle andere
menschen „in zonden" ontvangen, maar zonder
de smet der erfzonde ontvangen; onbevlekte ontvangenis; — ( van maagden) niet bevlekt door
vleeschelijken omgang met een man, ongerept,
rein, maagdelijk. ONBEVLEKTHEID, v.
ONBEVOCHTEN, bn. niet bevochten, niet vijandelijk aangevallen; onaangevochten, niet betwist:
iets onbevochten laten, het niet bestrijden : zoude
men die dwaalleer onbevochten laten ?

ONBEVOEGD, bn. ( -er, -st), (van pers.) niet bevoegd, niet gerechtigd: hij is onbevoegd om de genees
uit te oefenen; tot de voogdij of toeziende voogdij-kunde
zijn minderjarigen onbevoegd; — ( van rechters of rech-

terlijke colleges) niet bevoegd of gerechtigd om van
eene zaak kennis te nemen en ze te beslissen,
incompetent; — zich onbevoegd verklaren, verklaren
dat men niet bevoegd is om van eene zaak kennis
te nemen ; de vereischte bekwaamheid, kennis of
ontwikkeling missende om over een onderwerp inz.
van wetenschap, kunst of smaak, een beslissend
oordeel te veilen of daarover als gezaghebbende
uitspraak te doen : ik verklaar mij onbevoegd om
over dat muziekstuk te oordeelen. ONBEVOEGDHEID, v.
ONBEVOEGDE, m. en v. ( -n), iem. die onbevoegd is.
ONBEVOLKT, bn. niet bevolkt, niet door menschen bewoond : eene onbevolkte streek; van bewoners zoogoed als ontbloot, ontvolkt of verlaten- :

gedurende eenige maanden blijft Arcachon ledig en
onbevolkt.

ONBEVOOROORDEELD, bn. niet bevooroordeeld, zonder vooroordeelen, niet voor of tegen

ONBEVREDIGD.

1247

ONBEZADIGD

iem. of iets ingenomen : niemand is geheel onbevooroordeeld; onbevooroordeeld te werk gaan, geheel

ONBEWERKT, bn. niet met kunstwerk of andere
versierselen bewerkt, eenvoudig, zonder sieraden.
ONBEWERKTUIGD, bn. (nat. bist.) niet bewerk
niet van organen voorzien, anorganisch:-tuigd,

beide partijen bleven ook na de uitspraak van den
,scheidsrechter onbevredigd; -- (van pers.) niet
tevredengesteld, onvoldaan, teleurgesteld : dat stuk
,heeft mij geheel onbevredigd gelaten; hoe vaak ik die
schilderij ook zag, altijd bleef ik onbevredigd; — (in

ONBEWEZEN, bn. niet bewezen, door geen bewijs als waar, echt of proefhoudend gestaafd:

onpartijdig. ONBEVOOROORDEELDHEID, v.
ONBEVREDIGD, bn. (van pers., die met elkander
in geschil zijn) niet bevredigd, onverzoend : de

't bijz.) niet door betaling tevredengesteld, onv ol-

than : zi.jne schuldeischers drongen vergeefs or betaling aan, zij vertrokken onbevredigd; — ( fig.) (van
zaken) niet ingewilligd, onvoldaan: eene onbevredigde
nieuwsgierigheid; iets onbevredigd laten, het niet
inwilligen, niet er aan voldoen; onbevredigd blijven,
onvoldaan blijven, niet bevredigd worden : al zijne
wenschen bleven onbevredigd. ONBEVREDIGDHEID, v. het gevoel van onbevredigd te zijn, onvoldaanheid.
ONBEVREDIGEND, bn. niet bevredigend, niet
voldoende aan de eischen van het schoonheidsgevoel: 't is zonderling, welk een onbevredigenden, ja

onaangenamen indruk dit groote doek maakt.

ONBEVREESD, bn. bw. niet bevreesd, geene
vrees koesterende, stoutmoedig, koen, of wel, in
zwakkere opvatting : onbeschroomd, vrijmoedig :
uwe zonderlinge ontsteltenis verwondert mij, wees
onbevreesd; hij was altijd onbezorgd en onbevreesd;
onbevreesd optreden; onbevreesd zijn meening zeggen.

ONBEVREESDHEID, v.
ONBEVROREN, bn. niet bevroren; door de
vorst niet gestremd of verstijfd.
ONBEVRUCHT, bn. niet bevrucht of bezwangerd, niet zwanger, niet drachtig : na gehouden
onderzoek verklaarde de geneesheer de vrouw voor
onbevrucht; onbevrucht blijven, niet zwanger worden;
de koe bleef onbevrucht; — niet door de aanraking van

het manlijke zaad of door de inwerking van het
stuifmeel vruchtbaar gemaakt : onbevruchte eitjes.
ONBEWAAKT, bn. (van pers.) niet bewaakt,
zonder bewaking, toezicht of opzicht gelaten :

terwijl de gevangene onbewaakt was, zocht hij door
het venster te ontkomen; (van plaatsen) door geene

wacht tegen gevaren of aanvallen behoed, -door
geene wacht beschermd : onbewaakte wegen en

vaarten; verlaten stonden daar de steenen schilder
onbewaakt de half vervallen vestingmuren;-huizen,
(fig.) de geslepen verleider veroverde spoedig het
onbewaakte hart van het schuldelooze meisje; — een
onbewaakt oogenblik, een oogenblik waarin iem.

door gebrek aan waakzaamheid over zichzelven

in handelen of spreken onberaden, onbezonnen of

onvoorzichtig te werk gaat.
ONBEWASSEN, bn. niet bewassen, niet begroeid,
kaal.
ONBEWEEGBAAR, bn. niet beweegbaar : de

zijschermen op het tooneel waren voorheen onbeweegbaar; — onbeweegbaar blijven, niet in beweging

gebracht kunnen worden, onverwrikbaar blijven; —

stijf, strak : wat er ook geheure, zijne trekken zijn
onbeweegbaar; (fig.) niet te bewegen, noch door

tranen of gebeden, onwrikbaar, onverzettelijk.
ONBEWEEGBAARHEID, v.
ONBEWEEGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), bewegingloos, roerloos : deze onbeweeglijke, geheel in den

mantel gewikkelde gedaante; eenige oogenblikken
onbeweeglijk blijven zitten; strenge en onbeweeglijke
gelaatstrekken, die geene beweging vertoonen;

— niet bewogen kunnende worden, door geene
kracht van zijne plaats te brengen, onwrikbaar:
een onbeweeglijke rots; — ( fig.) (van pers.) onverzettelijk, onverbiddelijk, ongevoelig : heiligen blijven onbeweeglijk, staan ze ook al eene bede toe; (fig.)
(van pers.) niet door gemoedsbewegingen, inz.
angst en vrees, bewogen kunnende worden, onwrikbaar, onverschrokken : bij een der cavalerie -

.aanvallen vond de hertog van Wellington den Prins
op den heuvel, te midden van den strijd stond hij
onbeweeglijk met de grootste koelbloedigheid zijne
.bevelen te geven; onbeweeglijk kalm was zijne houding;
hij bleef een oogenblik onbeweeglijk stilstaan; zoo vast

dat er aan geen bewegen te denken valt, onwrikbaar : de boot zat onbeweeglijk vast. ONBEWEEGLIJKHEID, v. bewegingloosheid, roerloosheid.
ONBEWEEND, bn. (van pers. en zaken) niet beweend, niet met tranen betreurd, onbeschreid:

neen ! onbeweend is hij niet ten grave gedaald, de
,edele menschenvriend.

de onbewerktuigde natuur.
eene onbewezen beschuldiging; onbewezen beweringen.

ONBEWIJSBAAR, bn. niet bewezen kunnende
worden, niet te bewijzen.
ONBEWIJSBAARHEID, v. de onmogelijkheid om
bewezen te worden : de onbewijsbaarheid van het
bestaan van een God; de onbewijsbaarheid dier stelling
is genoegzaam gebleken; — (... heden), iets dat
onbewijsbaar is; bv. eene stelling, een leerstuk enz.

ONBEWIMPELD, bn. bw. ( -er, -st), niet bewimpeld, onverbloemd, onverholen, openhartig en oprecht gesproken : een onbewimpeld antwoord; onbewimpelde taal; onbewimpelde openhartigheid; ik zal
u onbewimpeld mijne gedachten mededeelen; onbewimpeld voor de waarheid uitkomen, zonder er

doekjes om te winden of iets te verbergen.
ONBEWOGEN, bn. door geene beweging van
zijne plaats gebracht, onbeweeglijk, onverzettelijk,
vast : de rots staat onbewogen pal; — stil, effen,
kalm : geen windje rimpelde het onbewogen vlak van
het meer; de lucht is onbewogen, het waait niet;
— onwrikbaar : opdat ik in 't geloof mag onbewogen
staan; — ( fig.) (van pers.) niet door gemoedsaandoe ningen bewogen, door niets aangedaan, niet geroerd,
koud, onverschillig : zijn onbewogen gemoed; onbewogen bleef hij toezien; — niet door eene aandoening
van vrees of schrik bewogen of geschokt, onverschrokken, koelbloedig, kloekmoedig : gij zoudt te
midden des gevaars onbewogen blijven; — geen blijk
gevende van gemoedsbeweging, van hartstocht of
gevoel, kalm, strak : met een onbewogen gelaat ver
hij zijn weg; kalm, rustig.
-volgt
ONBEWOLKT, bn. niet bewolkt, niet met wolken
bedekt en verdonkerd : een onbewolkte hemel;
Orion blinkt aan onbewolkte bogen; (fig.) ook ik heb
onbewolkte dagen, aan dezen oever doorgebracht; —
niet verdonkerd, helder : het rijk van Juda geniet
zijn laatsten dag van onbewolkten zonneschijn; (fig.)

(van het gelaat, het voorhoofd, het gezicht enz.)
niet door wolken van smart, zorg, verdriet enz.
verduisterd, helder, vroolijk : een onbewolkt voor
opgeruimd, blijde: drie dagen deelt hij in-hofd;—
hun heil, met onbewolkten geest.

ONBEWOONBAAR, bn. niet bewoond kunnende
worden, niet geschikt om te bewonen : een huis
onbewoonbaar verklaren; onbewoonbare velden; een

en onbewoonbaar paleis. ONBEWOONBAARHEID, v.
ONBEWOONBAARVERKLARING, v. (-en), verklaring door het gemeentebestuur dat een huis
niet langer bewoond mag worden.
ONBEWOOND, bn. niet bewoond, niet door
menschen tot ' woonplaats gebruikt, en bij uitbr.
woest, verlaten : onbewoonde streken; een onbewoond
eiland; de onbewoonde steppen; (van woningen)
leegstaand : een onbewoond lusthuisje; de tweede
koud, tochtig

verdieping was voor 't oogenblik onbewoond; onbewoond blijven, leegstaan, niet als woning gebruikt

worden.
ONBEWUST, bn. iem. niet bewust, niet tot zijne
kennis doorgedrongen : hij was onbewust van het
gevaar dat hem omringde; (Zuidn.) ik ben der zake
gansch onbewust; des onbewust, zonder daar kennis
van te dragen, zonder het te weten : ik was niet
onbewust, dat ik daar de meeste tegenkanting aan tre f en zou, daarvan onkundig; zij was zich van
haar schoonheid niet onbewust, dit wist zij heel
goed; — onbewust iets doen, zonder er bij na te
denken; — voorstellingen en begrippen zijn onbewust.

wanneer zij niet in het bewustzijn zijn, wanneer
men er niet aan denkt; — (gew.) onbewust liggen,
bewusteloos, buiten kennis.
ONBEWUSTHEID, v. het zich niet bewust zijn;
(Zuidn.) bewusteloosheid.
ONBEZAAID, bn. een akker enz. onbezaaid laten,
dien niet bezaaien; onbezaaid blijven of liggen,
niet bezaaid worden, braak liggen.
ONBEZADIGD, bn. bw. niet bezadigd, niet bedaard, niet rustig en kalm, en bij uitbr., wild,
woest in leven en handelingen : hij is altijd een
onbezadigd mensch geweest; zijn onbezadigd gedrag
is velen tot ergernis; zijne onbezadigde drift; onbezadigde begeerten; — bw. van wijze, op onbezadigde
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wijze, op eene wijze die van gebrek aan bedaard
kalmte getuigt; wild, woest : hoe onbezadigd-heidn
heeft hij tegen dien armen drommel uitgevaren!
ONBEZADIGDHEID, v.
ONBEZEERD, bn. niet bezeerd, niet door eenige
verwonding of kneuzing beschadigd : hij is er

onbezeerd afgekomen; hoewel de val leelijk aankwam,
is het been toch onbezeerd.

ONBEZEGELD, bn. eig. van geen zegel of stempel
voorzien, doch bij uitbr., fig. : niet bekrachtigd, niet
bevestigd (van verbintenissen, overeenkomsten).
ONBEZEILBAAR, bn. niet bezeilbaar, niet geschikt om te bezeilen : een deel van het meer is zeer

ondiep en daardoor onbezeilbaar; onbezeilbare plassen.

ONBEZEILBAARHEID, v.
ONBEZEILD, bn. niet bezeild, niet gebezigd om
er op te zeilen, niet door zeilvaartuigen bevaren:

het meer is met veel ondiepten en daardoor onbezeild;
de scheepvaart kwijnt, de rivieren en andere wateren
zijn onbezeild; — ( van matrozen) niet gezeild
hebbende, ongeoefend als varensgezel: hij is in
zee gegaan met geheel onbezeilde matrozen; — ( van
schepen) ongeschikt om te zeilen, slecht zeilend.
ONBEZEILDHEID, v.
ONBEZET, bn. niet bezet, niet door iem. ingenomen, ledigstaand, leeg : een onbezette stoel; geene
plaats was in het geheele gebouw onbezet; — niet
door iem. ingenomen, onvervuld : de onderwijzers betrekking is er thans onbezet; is dat baantje nog
onbezet l ; — eene betrekking (een post enz.) onbezet
laten, die onvervuld laten, niet doen waarnemen; —
onbezet blijven, onvervuld blijven, bij voortduring
niet waargenomen worden; — niet van cene bezetting of van wachten voorzien : de wallen waren
onbezet.

ONBILLIJKHEID..

zich niet aan noodelooze zorgen overgevende :

hij was onbezorgd, vroolijk en altijd geneigd tot.
schertsen; hij bevindt zich in onbezorgde omstandig
onbezorgde toekomst te gemoet gaan,-hedn;

waarin men geen geldelijke zorgen behoeft te.
vreezen; een onbezorgd leven leiden, onbezorgd leven
(zijne dagen slijten enz.), zonder zorgen en kommerleven, een onbekommerd leven leiden; onbezorgd
zijn over iets, er niet bezorgd over zijn; (van het,
hart, het gemoed enz.) onbekommerd, opgeruimd:
een opgeruimd en onbezorgd gelaat vertoonen; —

getuigenis of blijk gevende dat de persoon niet.
door zorgen gedrukt is : eene onbezorgde vrooijk heid; (van levensonderhoud) genoten wordende:
zonder dat men er zorg voor behoeft te hebben :
den onbezorgden kost hebben. ONBEZORGDHEID,.
v. het bevrijd zijn van zorgen, het niet toegeven_
aan noodelooze bekommering.
2. ONBEZORGD, bn. niet p bezorgd, niet aan hun.
adres afgegeven, onbesteld; die brieven zijn onbezorgd blijven liggen; (van pers.) niet van het noodige.
voorzien, onverzorgd : eene weduwe en drie jonge:
kinderen zijn onbezorgd achtergebleven, achtergelaten;
iem. niet onbezorgd laten, goed voor hem zorgen.

ONBEZWAARD, bn. (van pers.) niet bezwaard,.
door geene bezwaren weerhouden : onbezwaard zijn,.
zich onbezwaard vinden of gevoelen, geene bezwaren
gevoelen : ik gevoel mij onbezwaard u dat mede tes

deelen; — niet bezwaard, niet gedrukt door bezwaren en zorgen, onbezorgd, onbekommerd : mogen
we onbezwaard den slaap in de armen vallen !; gezegend die dus zwoegt, met onvermoeide leden, en on-

bezwaarde ziel; — niet met schulden of lasten bezwaard, vrij van lasten, inz. van hypotheken, die
er op drukken : mijne goederen, die alle onbezwaard

ONBEZICHTIGD, bn. niet bezichtigd, niet
nauwkeurig beschouwd : onbezichtigd blijven, niet
bezichtigd worden, onbezien blijven; niets onbezichtigd laten, al het bezienswaardige zorgvuldig
bezien.
ONBEZIELD, bn. niet bezield, niet met cene
ziel begaafd, levenloos : een onbezield voorwerp; dat

zijn, zijn aanzienlijk.

een bezielenden adem levend gemaakt, zonder ziel
en leven, koud : welk eene onbezielde taal !; een

zoolang zij onbezwangerd is gebleven; — niet als

ONBEZIEN, bn. niet bezien, niet onderzocht,
niet behoorlijk bekeken : hij heeft die dingen onbezien gekocht; — ( spr.) onbezien, onberouwd.
ONBEZIENS, bw. van omstandigheid; zonder de
zaak te zien of gezien te hebben, zonder ze onder
te hebben : ik heb dat huis onbeziens gekocht;-zocht

van smetsto fen; zou dat water onbezwangerd van
looddeelen zijn I

onbezielde geld !; ik ben geen onbezield stuk hout of
steen; zielloos : een onbezielde klomp ! den naam van
Mensch onwaard; — ( van de oogen) geen leven
vertoonende, levenloos, dof : er scheen licht terug
te keeren in dat onbezielde oog; (fig.) niet als met

dichtstuk zonder leven en gevoel, geheel onbezield en
koud.

onbeziens ruilen.

ONBEZWALKT, bn. niet bezwalkt; helder, glan-

zend : is uw binnenst rein I de spiegel van uw ziel
nog onbezwalkt; - onbeneveld, onbewolkt : 't
onbezwalkt azuur; - niet als door den vuilen adem
der zonde verontreinigd, onbesmet, rein, vlekkeloos : de onbezwalkte lippen van uw beminnelijke

bruid; maar weet ik of de lol, zoo ruimschoots mij
gegeven, nog even onbezwalkt bij 't nageslacht zal
leven I

ONBEZWANGERD, bn. (van vrouwen) niet bezwangerd, niet zwanger gemaakt, onbevrucht :

bezwangerd, niet doortrokken van hetgeen in de
bepaling met het voorz. van is aangewezen, in eig.
en fig. toepassing : de lucht was rein en onbezwangerd
f

ONBEZWEKEN, bn. (van pers.) niet bezweken,

niet machteloos geworden door het begeven der
krachten van lichaam of geest, bij een strijd of
cene worsteling, en bij uitbr., van geen bezwijken
wetende, volhardend, standvastig : bij den aanval

der Engelschen, die onbezweken tegenstanders der
b'ransche overheersching; — ( van zaken) niet door

ONBEZOCHT, bn. door niemand bezocht, eenzaam : in onbezochte streken komen; — gij moet de
tentoonstelling niet onbezocht laten, niet nalaten ze
te bezoeken ; onbezocht blijven, niet bezocht worden,
zonder bezoekers blijven.
ONBEZOEDELD, bn. niet bezoedeld, vlekkeloos,
zuiver, rein : haar onbezoedeld kleed; den onbezoe-

strijd of worsteling verzwakt of verslapt, onverslapt, onverzwakt : hun onbezweken moed en trouw;
— niet door ongelukken, tegenspoeden enz. terneer geslagen, onverzwakt, standvastig : mijn hart,

ONBEZOLDIGD, bn. niet bezoldigd, geen bezoldiging genietende : een onbezoldigd rijksveldwachter.
ONBEZONNEN, bn. bw. ( -er, -st), niet bezonnen,
over zijne zaken of handelingen en de gevolgen
daaruit voortvloeiende niet of te weinig nagedacht
hebbende, onbedachtzaam, onberaden, lichtvaardig in handelen of spreken : onbezonnen zich in
gevaar begeven; onbezonnen spreken; onbezonnen alles

ONBIJBELSCH, bn. niet bijbelsch, niet in overeenstemming met den Bijbel, in strijd met de leer
der H. Schrift : gij verkondigt daar zeer onbijbelsche

delden naam zijns vaders hooghouden; onbezoedeld
door het leven gaan.

op het spel zetten; in zijn onbezonnen ijver begon hij
alles tegelijk.

ONBEZONNENHEID, v. onbedachtzaamheid, onberadenheid, lichtvaardigheid in handelen of
spreken : er was buiten kijf in ons besluit een goed
deel jeugdige onbezonnenheid; de onbezonnenheid hebben, te..., die mate van onbedachtzaamheid hebben,

dat men de handeling begaat, die in de bepaling
is uitgedrukt; — (...heden), cene onbezonnen han
cene daad die van onbedachtzaamheid, on--deling,
beradenheid of lichtvaardigheid getuigt : hij weidt
uit in de vermelding zijner misstappen en onbezonnen

-hedn.

1. ONBEZORGD, bn. bw. ( -er, -st), niet bezorgd,

mijn moed blijft onbezweken, schoon 't al van bloed
en tranen droop; — met standvastige kracht volgehouden : onbezweken strijd tegen het verkeerde
moest het beginsel van ons leven zijn; (bijb.) onwrikbaar, vast, zeker : onbezweken staan; God is mijn
eenig heil, mijn onbezweken troost.

leerstellingen.

ONBILLIJK, bn. bou. c -er, -st), niet billijk, han
strijd met de eischen der billijkheid,-delni
onredelijk : die man is onbillijk voor zijn vrouw;

onbillijke eischen stelt hij haar; — dat is een onbillijk verlangen; - strijdende met de eischen der bil

onredelijk, onrechtmatig : onbillijke ver -lijkhed,
onbillijke klachten; - bw. van wijze,-wijtnge;
op onbillijke wijze, onredelijk, onrechtmatig : men

heeft hem vervolgens zeer onbillijk behandeld.

ONBILLIJKHEID, v. strijdigheid met hetgeen de
billijkheid vereischt; onredelijkheid : men zou de
onbillijkheid hebben u te beschuldigen; -, (...heden),
onbillijke behandeling of bejegening in daden of
woorden : een knaap, die ouderlijken dwang en stompe
onbillijkheid durft weerstaan.
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ONBLOEDIG, bn. niet bloedig, zonder bloedvergieten geschied, niet vergezeld van bloedvergieten:

die zichzelf overwint, behaalt eene onbloedige zege; —
(R. -K.) zonder bloedvergieten geschiedende, in
tegenstelling van het bloedig offer, het lichaam
dat Christus voor de zonden der menschheid prijs
: het onbloedig offer der Mis; (fig.) als zonder-gaf
bloedvergieten geschiedende, niet als met bloed
gepaard; en dus, vreedzaam, onschuldig:-vergitn

het verkeerde herstellen op onbloedige wijze.

ONBLUSCHBAAR, bn. niet gebluscht kunnende
worden, niet te blusschen, te hevig brandende om
uitgedoofd te kunnen worden : onbluschbaar vuur;

't onblusehbaar vuur der wraak brandde in zijn
gloeiende Dogen; — (fig.) niet uit te dooven, niet
te stillen of tot bedaren te brengen : onbluschbare

haat; onbluschbare riddermoed. ONBLUSCHBAAR-

HEID, v.
ONBOETVAARDIG, bn. ( -er, -st), (van pers.)
niet boetvaardig, niet bereid tot boetedoening, geen
berouw gevoelende, verstokt : hij stierf als een
onboetvaardig zondaar. ONBOETVAARDIGHEID,
v. ONBOETVAARDIGLIJK, bw.
ONBRANDBAAR, bn. niet brandbaar, niet geschikt om te branden : water is onbrandbaar; onbrandbare stoffen; volgens het volksbijgeloof is de
.salamander onbrandbaar in het vuur. ONBRANDBAARHEID, v.
ONBREEKBAAR, bn. (-der, -st), niet breekbaar,
niet gebroken kunnende worden, te vast of te
hecht : onbreekbare banden; ééne onbreekbre liefdeketen !; onbreekbaar zij onze eendrachtsband. ON-

BREEKBAARHEID, v.
ONBROEDERLIJK, bn. bw. niet broederlijk,
niet met de broederlijke liefde overeenkomende :

de dweperij is onvriendelijk en onbroederlijk; —
bw. van wijze, op onbroederlijke wijze, in strijd

met de broederlijke liefde : de rijke gierigaard heeft
zijn arme zuster al zeer onbroederlijk behandeld; hoe
onbroederlijk veroordeelt hij altijd zijne medemenschen !
ONBRUIK, door onbruik, door iets niet te gebruiken, doordat men er zich niet van bedient; -- in
onbruik raken (geraken), buiten gebruik komen,

ophouden in zwang te zijn, uit de mode komen;

dat woord is in onbruik geraakt, buiten gebruik
gekomen; iets in onbruik brengen, het buiten ge-

bruik brengen, maken dat het niet meer in zwang
is, liet uit de mode doen raken.
ONBRUIKBAAR, bn. (-der, -st), niet bruikbaar,
niet te gebruiken: die kanonnen zijn onbruikbaar; —

hij is als onderwijzer onbruikbaar; iets onbruikbaar
maken, maken dat het niet meer gebruikt kan
worden, het ongeschikt maken voor het gebruik; —
de wegen waren onbruikbaar. ONBRUIKBAAR
E I D, v.
-H
ONBUIGBAAR, bu. bu . (-der, -st), niet buig-

baar, niet te buigen, te hard of te stijf om gebogen
te worden : ijzer en glas zijn in kouden toestand onbuigbaar; (fig.) onverzettelijk, hardnekkig : hij

toonde zich trotsch en onbuigbaar; hij bezat een

moedigen en onbuigbaren aard; (van recht en wetten)
niet te buigen, onverzettelijk, onwrikbaar vast
staande : natuurs onbuigbre wetten verbinden 't
alles; — bw van wijze, op zoodanige wijze dat er
aan geen buigen te denken valt, onverzettelijk,
onwrikbaar : die ijzeren ringen zitten onbuigbaar

vast; neen, staat onbuigbaar pal op onverwrikbre
voeten ! ONBUIGBAARHEID, v.

ONBUIGZAAM, bn. (...zamer, -st), niet buig
te hard of te stijf om zich te laten buigen -:zam,
staal is onbuigzaam; (fig.) niet buigzaam van aard
of gezindheid, stijf, onverzettelijk, koppig : een

stug, onbuigzaam kind; hij kende het onbuigzaam,
fier karakter van het meisje; een onbuigzame wil.

ONBUIGZAAMHEID, v.
ONBURGERLIJK, bu. bw. ( -er, -st), niet burgerlijk, niet als een burger zich gedragende, of wel,
niet als een burgerman levende : onburgerlijke

praal en opschik; zulke onvaderlandsche en onburgerlijke handelingen zoude men ,van dien man niet
verwacht hebben.

ONCE, v. (-n), een twaalfde gedeelte van het
vroeger gebruikelijke medicinale pond; als medicinaal gewicht aangewezen door het teeken 3 : een
medicinaal pond was verdeeld in 12 oncen; een
once in 9 drachmen of 540 greinen.
ONCHRISTELIJK, bu. bw. ( -er, -st), niet chris-

telijk, in strijd met de leer en den geest des ChrisVan Dale.

ONDEELBAAR.

tendoms : een onchristelijk mensch; een zeer onchristelijk leven leiden; onchristelijke gevoelens; —
bw. van wijze, op onchristelijke wijze : hij heeft
daarin zeer onchristelijk gehandeld; — in strijd
met de waarheid, in strijd met alle gezonde leer;
alleen in de zegsw. onchristelijk of onmogelijk, gewoonlijk vervormd tot 't is christelijk onmogelijk,
volstrekt niet. ONCHRISTELIJKHEID, v.
ONCHRISTEN, m. (-en), iem. die geen Christen
is, een Israëliet, Mohammedaan of heiden; inz.
iem. die den naam van Christen onwaardig is; en
ook als verachtelijke benaming van ongeloovigen,
afvalligen of ongodisten, in den mond der Christenen.
ONCIJNSBAAR, bn. niet cijnsbaar, niet schat
: de geestelijkheid beweerde, dat hare bezit -pliehtg
waren. ONCIJNSBAARHEID, v.-tingeocjsbar
ONDAAD, v. (...daden), slechte daad, misdaad,
wandaad; gruweldaad.
1. ONDANK, m. kwade dank, slechte erkenning
van het goede dat men van iem. ondervonden
heeft; meest zelfs met het bijdenkbeeld, dat het
goede met kwaad vergolden wordt; iem. of iets
met ondank loonen, beloonen, vergelden enz., zich
ondankbaar betoonen voor bewezen weldaden, ze
met kwaad vergelden; — ondank oogsten, inoogsten , .
ontvangen, kwaad ondervinden van iem. wien men.
iets goeds bewezen heeft; — (spr.) ondank is 's werelds loon, het goede wordt in de wereld veelal
met kwaad vergolden.
2. ONDANK, m. liet tegenovergestelde van den
wil, het niet willen, uitsluitend gebruikelijk in
den 2den nv., verbonden met een bezittelijk vnw.,
in de uitdrukkingen : mijns ondanks, tegen mijn
wil; haars ondanks, tegen haar wil : onzes ondanks,
bij samentrekking ook ons ondanks, tegen onzen
wil; uws ondanks, tegen uwen wil; hums ondanks,
tegen hunnen wil. (De drie laatste uitdrukkingen
zijn minder gewoon).
ONDANKBAAR, bn. bw. (-der, -st), (van pers.)
niet dankbaar, niet erkentelijk voor ontvangen
weldaden; inz. gezegd van dengene, die goed met
kwaad vergeldt : ondankbaar kind; ondankbare
vrienden; vader, ik ben ondankbaar geweest jegens
u; ondankbaar zijn aan God; (ook) een on-

dankbaar hart; — (fig.) de aangewende moeite

niet loonende : een dorre, ondankbare heidegrond
(onvruchtbare); — eene ondankbare taak, eene taak
van welker volbrenging men geen of weinig vol
te wachten heeft; — een ondankbaar onder--doenig
werp, een onderwerp van welks behandeling men
geen of weinig voldoening te wachten heeft; —
bw. van wijze, op eene wijze die getuigt, dat de
persoon niet erkentelijk is voor genoten weldaden;
met ondank : ondankbaar behandeld worden.
ONDANKBAARHEID, v. het gemis van erken
gezindheid, waardoor men genoten-telijkhd;
weldaden vergeet of zelfs met ondank vergeldt; —
(...heden), eene handeling die van gemis aan erkentelijkheid getuigt; eene bejegening waardoor
men genoten weldaden met ondank vergeldt : veel

ondankbaarheid ondervinden.

ONDANKS, vz. (bij persoonsnamen en persoonlijke vnw.) tegen den wil van den genoemden persoon, tegen zijn zin, in weerwil of in spijt van
hem : ondanks zijn vader teekende hij als koloniaal;

gij zult, ondanks u zelve, gedaan hebben naar den wil
des sprekers; (bij zakelijke znw. of vnw.) in weerwil
van, niettegenstaande : ondanks mijn verbod ging
hij uit; — des ondanks, in weerwil hiervan : waar
vind ik niet, des ondanks zal ik ijverig mijn-dering
plicht betrachten.
ONDEEG, v. (w. g.) dat kwam zeer te ondeeg,

te onpas, ongelegen; — (gew.) niet in orde, niet

zooals het moest zijn : die zaak is weer te ondeeg;
ik was heel te ondeeg, zeer onpasselijk; het is te

ondeeg met hem, hij is niet in orde.

ONDEELBAAR, bu. bw niet deelbaar, niet gedeeld kunnende worden, niet in deelen te splitsen:

een ondeelbaar stofdeeltje; de terts eener seconde is

een ondeelbaar oogenblik; - ( rekenk.) (van getallen)
niet deelbaar : de priemgetallen, als 1, 3, 5, 7 enz.,

zijn ondeelbaar; dertien is een ondeelbaar getal; —
eene ondeelbare verbintenis of schuld, niet voor
splitsing vatbaar; de ééne en ondeelbare republiek,

benaming der eerste Fransche Republiek (république
une et indivisible), en in navolging daarvan van de
Bataafsche Republiek, haar door de Unitarissen
gegeven, in tegenstelling van den staatsvorm, door
79
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de Federalisten voorgestaan; - zoodanig eene
eenheid uitmakende, dat de deelen, in innigen
samenhang en onafscheidelijke verbinding met
elkander, zich als in 't geheel oplossen : gevoel,
verbeelding, heldenmoed, tot ééne ondeelbre kracht
verbonden; - bw. van hoeveelheid of intensiteit,
in zulke mate dat geen deeling mogelijk is; ondeelbaar klein, uiterst klein, zoo klein mogelijk : een
ondeelbaar klein oogenblik. ONDEELBAARHEID, v.
ONDEELNEMEND, bn. bw. niet deelnemend,
geene belangstelling betoonend : hij was de stomme,
doch niet ondeelnemende getuige geweest van dit
tooneel; - bw van wijze, op eene wijze die van
gebrek aan deelneming getuigt : christenmenschen,
die zoo liefdeloos, zoo koel ondeelnemend omtrent
jonge menschen handelen.

ONDEGELIJK, bn. bw. ( -er, -st), (van pers.)
niet degelijk, oppervlakkig, lichtzinnig : 't is al een
heel ondegelijk mensch; (van zaken) niet degelijk,
van weinig innerlijke waarde, oppervlakkig, onbeduidend : ondegelijk werk leveren; - bw van wijze,
niet degelijk, oppervlakkig : ondegelijk redeneeren,
.spreken, handelen. ONDEGELIJKHEID, v.
ONDENKBAAR, bn. bw. niet denkbaar : het is
-ondenkbaar dat er menschen op de maan wonen;
zich in de lucht te verheffen met vliegmachines scheen
vroeger ondenkbaar; (scherts.) alle denkbare en ondenkbare dingen, allerlei dingen van alle mogelijke

soorten, tot zelfs de vreemdste en ongehoordste,
waarvan men zich nauwelijks een denkbeeld kan
vormen ; ondenkbaar snel was hij terug, verbazend
snel; -- bw. van hoeveelheid of intensiteit, verbazend, bijzonder : het zal mij een ondenkbaar groot
genoegen zijn; vooral in de uitdrukking ondenkbaar
veel: hij is ondenkbaar veel aan haar verplicht. ON-

DENKBAARHEID, v.
ONDENKELIJK, bn. bw. (w. g.) niet gedacht
kunnende worden, ondenkbaar, verbazend, bij
-zonder.
1. ONDER, vz. ter uitdrukking der plaatselijke
betrekking van een voorwerp ten opzichte van
een ander, waardoor het zich bevindt of beweegt
beneden dat andere of althans op eene lagere
plaats : onder den blooten hemel; hij ligt al onder
de dekens; wij gingen onder het lommer der boomen;

eenig ding onder de zon; het land stond onder
water; - (ook) ter aanduiding dat eene beweging

gericht is naar eene plaats onder zeker voorwerp
en dáár ophoudt : hij kroop onder het bed ; van

angst kroop de hond heel gauw onder de sofa; onder iets zitten, schuilen, steken, (van zaken) onder

iets anders verborgen zijn, zoodat zij niet in het
oog vallen; - iets onder zekere rubriek brengen,
het plaatsen in de afdeeling waartoe het behoort,
eig. : het plaatsen beneden een met roode letters
geschreven titel; - iets opgeven onder zeker nummer, eig. : het plaatsen op eene lijst, waarl,oven
zeker nummer geplaatst is, bij uitbr. het vernielden
in de afdeeling, die door dat nummer wordt aan gewezen; ---'een brief (schrijven enz.) onder dagteekening van (een genoemden datum), een brief van
dien datum, geschreven op den dag die er boven
vermeld staat; - onder het zegel van iem., van een
schrijven enz. gezegd, waarboven of waarop iemands
zegel is gedrukt, en dat alzoo op naam van den
genoemden persoon geschiedt; - onder het hart
dragen (t. w. een kind), het in den moederschoot
dragen, er zwanger van gaan; - onder zekere vaan
(banier) zich scharen, dienst nemen enz., eig. : zich
scharen of dienst nemen in een leger, dat die
banier voert, die derhalve boven de hoofden der
soldaten wappert, (bij uitbr., fig.) bij een leger
dienst nemen, of wel, zich bij eene partij aan
- onder eene vlag varen, die vlag voeren;-sluiten;
(fig.) zij varen onder ééne vlag, behooren tot dezelfde partij, zijn het met elkander eens; - een
land, (volk enz.) onder zijn schepter brengen, aan
zijne macht onderwerpen; - onder zeil gaan,
wegzeilen, afvaren; - onder stoom gaan, het schip
door middel van de stoommachine in beweging
brengen; - onder stoom zijn, varen met in werking
zijnde stoommachine; - onder bramzeil liggen, dat
zeil bijhebben of voeren; - onder de lij of onder
den wind van een ander schip zijn, onder den wind
van den wal zijn, van een schip gezegd, wanneer

de wind komt van die zijde waar zich dat andere
schip of die wal bevindt; - het schip onder den
wind laten loopen (draaien, gooien), zoozeer oploeven, dat men bij den wind komt te liggen, dat

men beneden den wind komt; - ( Zuidn.) onder
den voet zijn, raken, vervallen, kwijnen, ziek zijn; -onder iets door, onder iets heen, ter aanduiding eener
beweging die beneden een voorwerp of de oppervlakte
er van geschiedt en zoo ver wordt voortgezet dat
men aan de andere zijde van het voorwerp uitkomt:
de tunnel gaat onder de rivier door; de kat sloop
onder mijne beenen heen; - tot onder, van onder,

ter aanduiding dat de plaats onder het genoemde
voorwerp het eindpunt of uitgangspunt is der
beweging : hij bracht hen tot onder de poort; een
lijk werd van onder de puinhoopen gehaald; - in
de onmiddellijke nabijheid van, aan den voet van :
de vijand legerde zich onder de muren der stad; een
dorp dat onder Leiden ligt; - onder iemands bereik
zijn, zóódanig in iemands onmiddellijke nabijheid

zich bevinden, dat de persoon of de zaak in het
bereik zijner handen ligt, door hem als met de
hand kan aangeraakt worden; - (scheepst.) onder
den wal zijn (liggen), dicht bij den wal zich bevinden; - onder den wal loopen, den wal naderen; - onder het loefboord kruipen, achter de verschansing te loef zich verschuilen om beschut te
zijn tegen den wind of het overwaaiend zeewater; onder land, in de nabijheid van de kust, dicht bij
den wal; - onder land houden, dicht langs de
kust varen; - in het bereik van : iem. of iets onder
de hand hebben (nemen), in zijn bereik, te zijner
beschikking hebben (nemen); - onder de oogen
van iem., in het bereik zijner oogen, in zijne tegen
- iem. onder de oogen komen, in-wordighe;
zijne tegenwoordigheid komen, zich aan zijne
blikken blootstellen; - iets onder de oogen hebben,
het in het bereik der oogen hebben, het zien; iem. iets onder vier oogen zeggen, zonder de aanwezigheid van derden, vertrouwelijk; - als wij
onder vier oogen zijn, als wij alleen zijn; - die haas
is, komt onder schot, dichtbij genoeg om geschoten
te kunnen worden; - iets onder de aandacht brengen
(van iem.), zijne aandacht er op vestigen; (in betrekking tot den tijd) binnen het tijdsverloop van, ten tijde van, gedurende : onder de regeering van Lodewijk X I V of onder Lodewijk
X I V = gedurende zijne regeering, maar alleen
in betrekking tot het gebied dat onder hem gesteld
was; onder de regeering van Willem I I; onder het
schrikbewind; - in betrekking tot eene hoeveelheid
geeft onder te kennen dat men eene hoeveelheid
bedoelt beneden het aangewezen getal, * eene mindere hoeveelheid : hij verkoopt die turf niet onder
de 100 stuks; ik heb die partij boeken onder den
gulden gekregen; - ( Zuidn.) onder of boven, min
of meer, ongeveer; die zak weegt 100 kilo, onder
of boven; -

(fig.) ter uitdrukking van ondergeschiktheid,

afhankelijkheid of onderwerping : hij is gelukkig
in zijn lot en fier op d'edelen rang, als schepper
onder God; het eerste legerkorps onder den Prins
van Oranje; hij is onder de voogdij van zijn oom;
hij staat onder toezicht van de politie; hij werd onder
curateele gesteld; - iets onder zich nemen (inz.

geldzaken), het tot zich nemen om, het onder zijne
macht te houden; - iets onder zich houden, het in
zijne macht of in zijn bezit houden, het niet uit
zijne handen laten gaan; officieele stukken onder
zich houden, niet uit handen geven; - het niet
onder zich laten, iets ruim beloonen; (bijb.) onder
de hand, in de macht, onder het bestuur van :

het overige des volks gaf hij onder de hand zijns
broeders Abisai (2 Sam. 10 : 10); - onder deze of
gene planeet geboren, op een tijdstip dat geacht

werd door den invloed van die planeet beheerscht
te worden; - onder den invloed van lens. staan,
aan diens invloed onderworpen zijn; hij heeft het
gedaan onder invloed van sterken drank, toen hij
dronken was; - hij kwam geheel onder den indruk; ter aanduiding dat iem. of iets door bescherming
gedekt, beveiligd of bewaakt wordt : onder de
bescherming van eene afdeeling, troepen vervolgden
wij onze reis; wij vertrokken onder vrijgeleide; de
kinderen zijn veilig onder de hoede hunner ouders; -

ter aanduiding dat iem. of iets bedekt of ver
aan de waarneming is onttrokken : onder-borgenis,
het masker (de mom, den mantel enz.) van den gods-

dienst; onder het uiterlijk van ootmoed; onder den
schijn van belangstelling; - ter aanduiding van de

wijze waarop een persoon of zaak zich vertoont :
onder de gedaante van een stier heeft Jupiter Europa

geschaakt; iets onder wcorden brengen; onder zekeren

ONDER.

1251

ONDERAFDEELING.

naam

reizen, schrijven; -- ter aanduiding dat een
persoon of zaak den druk of het bezwaar van iets
ondervindt : onder iets gebukt gaan; onder iets
lijden; — (ook van verplichtingen) onder verplichting van; onder dienst zijn; — (in betrekking tot
een recht) onder voorrecht van boedelbeschrijving, met
gebruikmaking van dat recht; — (van verbintenissen) onder verband van al zijn roerende goederen;

velen (van pers.), één onder vele (van zaken), een

iets onder eede beloven; onder voorwaarde, beding
van; onder verklaring; ik zou er mijn hoofd onder
willen verpanden; -

- bw. van plaats, aan de benedenzijde van

enkele persoon of eene enkele zaak tot voorbeeld
genomen uit een grooter aantal van dezelfde soort,
of van wie hetzelfde kan gezegd worden; — onder
anderen (van pers.), onder andere (van zaken),
te midden van andere personen of van andere
zaken gebezigd, wanneer men één of meer personen
of zaken tot voorbeeld neemt uit een grooter
aantal van dezelfde soort of op wie hetzelfde gezegde toepasselijk is, (meest met de beginletters
o. a. aangeduid); — in den kring van : er worden

onder dat volkje vrij wat misdrijven gepleegd; er ontstond onder de troepen een panische schrik; er was
een hevige twist onder hen uitgebroken; vrede heersche
onder ulieden; — onder elkander (elkaar, malkander,
malkaar), in wederkeerige betrekking met elkander:
man en vrouw leven vreedzaam onder elkander; zij
kijven altijd onder elkander; — het blijft onder
ons, het moet tusschen ons geheim blijven,

iets : onder hoort gij den stroom bruisen; — naar
onder, naar de benedenzijde, benedenwaarts, (w.
g.), men zegt veelal naar onderen; -- van onder,
aan de benedenzijde, (w. g.), men zegt veelal
van onderen; het blad is van onder geel; — van onder,
van beneden, uit de laagte : het water stroomde
van onder in 't schip; — ( Zuidn.) er van onder
gaan, trekken, weggaan; Jan is er al een heel
uur van onder getrokken, sedert een uur weg
— van onder op, van beneden op--gean;
waarts, van beneden uit : Van der Heyden is
van onder op tot den rang van luitenant -generaal
opgeklommen; --- beneden in huis, in tegenstelling

met de bovenverdiepingen, en dus, gelijkvloers,
in de benedenvertrekken, ergens beneden in liet
huis : we wonen onder, maar onze slaapkamer is
boven; — naar onder, van onder, naar of van het
benedengedeelte van het huis; — (scheepst.) beneden het dek : de schipper is onder; -- bij de
voorz. in, aan, op, tegen geeft onder te kennen
dat het voorwerp zich aan de benedenzijde of aan
den voet van iets anders bevindt : onder in huis;
onder in den kelder; —

bw. van richting naar beneden, naar de laagte:
hij sprong in het water en dook kopje onder; —
naar beneden in huis of schip : laat de juffrouw
maar onder komen; schipper kom eens even onder; —

bw. van toestand, in elliptische uitdrukking:
,

vandaag hoeven de schaatsen niet onder (den voet);
•le zon is nog niet onder (gegaan); — de zon is onder,
ondergegaan; — er onder zitten, onder de plak, de
pantoffel, den duim; — (Zuidn.) er onder liggen,
,dood en begraven zijn; — iem. er onder werken, hem

het onderspit doen delven, hem in 't ongeluk
:storten; — er op of er onder, om te kennen te
geven dat men wil winnen of verliezen, slagen
of in 't verderf storten; -- (Zuidn.) ten onder
gaan, vervallen, te gronde gaan, arm worden ; -.ten onder brengen, onder zijne macht brengen,
onderwerpen, bedwingen; — (Zuidn.) zich onder
geven, zich overwonnen verklaren.
2. ONDER, vz. om eene plaatselijke betrekking
uit te drukken van personen of zaken, die zich te
midden van andere of van iets dat als collectief
gedacht wordt, bevinden of bewegen : hij woont
onder de boeren; hij zit onder de toehoorders; hij
verkeert onder de menschen; hij raakte onder het
volk; er groeit onkruid onder het koren; — onder
-iets loopen, spelen (van zaken), tusschen iets loo,

pen of spelen, zich te midden er van bevinden, er
mede vermengd zijn en daardoor aan de zaak
een eigenaardig karakter geven : loopt daar ook

wat wraakzucht onder ?; onder de menschen komen,

zich in het gezelschap van anderen begeven, met
menschen verkeeren, zich in het openbaar ver
er onder knoeien, fokken, enz.-tone;(Zuid.)
<een werk verknoeien, in de war brengen, enz.; —
(overdr.) in betrekking tot tijd, te midden van,
gedurende de tijdruimte in welke iets geschiedt
of binnen welke eene handeling voorvalt : onder
kerktijd zijn de winkels gesloten; onder beurstijd
zijn de koffiehuizen leeg; hij rookt nooit onder zijn
werk; onder de mis, gedurende het opdragen der
mis; — onder het eten, onder de koffie, onder de
. thee, gedurende den tijd, dat men het eten, de

koffie of de thee nuttigt; —
(fig.) te midden van, tusschen, t. w. van een
aantal soortgelijke voorwerpen — personen of
.zaken — of een collectief, gezamenlijk beschouwd
als een geheel: onder alle dichters der oudheid is

er geen beroemder dan Homerus; onder andere omstandigheden deelde hij mij het volgende mede; gij
zijt gezegend onder de vrouwen (Luk. 1 : 28); —
onder zeker wapen van het leger gaan, zich begeven

bij die soort krijgslieden, bij dat wapen dienst
nemen; — onder zeker volk dienen, strijden, bij hen
in krijgsdienst zijn, strijden enz.; — één onder

niemand anders moet er iets van weten, in
vertrouwen gezeá d; -- onder ons gezegd of gezegd
en gebleven, het zij in vertrouwen gezegd en blijve
tusschen u en mij; — onder ons, in onzen eigen
kring, zonder (vreemde) getuigen, zoodat wij
vrijelijk handelen of vertrouwelijk spreken kunnen,
(ook) in vertrouwen; wij zijn onder ons meisjes,
zie meisje; — ter aanwijzing der personen die bij
eene deeling betrokken zijn : de buit werd onder

de soldaten verdeeld; hij deelde het brood onder de
armen uit; — ter aanwijzing van de omstandigheden
die met eene handeling gepaard gaan : onder al
deze rampen en gevaren is hij steeds aan zijne beginselen trouw gebleven; hij zong onder begeleiding der
piano; — onder dankzegging, met betuiging van

dank.
ONDERAAN, bw. van plaats; aan den onderkant,
aan het benedeneinde van iets : aan den poot van

de tafel, onderaan; onderaan op de bladzijde; gij
vindt de verklaring in de aanteekeningen onderaan,
onder aan den voet der bladzijde; wij zaten in het
amphitheater onderaan, op de laagste bank; — (fig.)

aan liet benedeneinde, op de laagste plaats, vooral
in de zegsw. onderaan zitten, de laagste plaats
innemen : de plaats onderaan; aan tafel zitten de
kinderen onderaan; jongen, waarom zit

klasse toch altijd onderaan ?

je in je

ONDERAANDEEL, o. (-en), een der kleinere
aandeelen, waarin de aandeelen van eene maat schappij of vennootschap gesplitst zijn : het kapi-

t al der vennootschap wordt bepaald op f 1,200,000,
verdeeld in 1200 aandeelen ieder van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 500, gemerkt a en b.

ONDERAANNEMER, m. (-s), een aannemer van
openbare werken, die van den hoofdaannemer een
onderdeel van een werk voor zijne rekening genomen heeft.
ONDERAARDSCH, bn. zich onder de aarde,
onder den grond bevindende, onder de oppervlakte
van den bodem gelegen: eene onderaardsche gang;

onderaardsche kanalen; onderaardsche spelonken; een
vochtig onderaardsch hol; een onderaardsch gewelf; --

(van handelingen, werkingen enz.) onder de aarde
geschiedende, onder den grond plaats hebbende :
onderaardsche werkzaamheden;— onderaardsche oorlog,

mijnoorlog, de strijd die tusschen de belegeraars
en verdedigers eener vesting door middel van
mijnen en contra-mijnen onder den grond gevoerd
werd om elkanders werken te vernielen; -- onder
den aardbodem gelegen, wonende, geschiedende
enz., t. w. volgens i de voorstelling der ouden, in
toepassing op de onderwereld of het schimmenrijk;
volgens Christelijk volksgeloof in toepassing op
de hel, en dus zooveel als : tot de onderwereld
of de hel behoorende : het onderaardsche rijk, de
onderwereld : een telg van d' onderaardschen koning,
de laster, deed een tocht door 't land.

ONDERAARD S CHE, o. de onderwereld.
ONDERADJUDANT, m. (-en), gewone benaming
van den adjudant-onderofficier, den onderofficier
die in rang onder den laagsten officier en boven
den sergeant- majoor of opperwachtmeester staat.
ONDERADMIRAAL, m. (-s, ...ralen), (veroud.)
vice-admiraal.
ONDERAF, bw. van richting, om te kennen te
geven, dat de onder- of benedenzijde van iets het
uitgangspunt is der bedoelde handeling of werking:
tel eens, hoeveel lagen turven daar opgestapeld staan,
begin maar onderaf.

ONDERAFDEELING, v. (-en), eene der kleinere
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afdeelingen, waarin eene hoofdafdeeling van een
samenhangend geheel gesplitst is; — aan eene
hoofdafdeeling ondergeschikte afdeeling, in de ver
toepassingen van dat woord.
-schilend
ONDERARM, m. (-en), het benedendeel van den
arm, het gedeelte dat zich uitstrekt van den elleboog tot het handgewricht; ook voorarm geheeten;
—BEEN, o. (-en), —PIJP, v. (-en), het been of
de pijp van den onderarm.
ONDERBAADJE, o. (-s), boezeroen van baai,
wol of flanel, dat onder het bovenbaadje gedragen
wordt; — (Z. A.) vest.
1. ONDERBAAS, m. (...bazen), werkman die op
den baas in rang volgt, tweede baas; inz. gezegd
van den opzichter, die voor den aannemer een
werk bestuurt.
2. ONDERBAAS, v. (...bazen), voetstuk onder
aan een pilaar.
ONDERBAGGEREN, (baggerde onder, heeft ondergebaggerd), (van den hennep) dien zoodanig
met bagger bestorten, dat de schooven er geheel
onder komen; ze met bagger overdekken. ONDER
-BAGERIN,v.hetondrbag
ONDERBALK, m. (-en), een balk die zich onder
-ander balkwerk bevindt, en waarop dit rust; de
balk die zich onder de fries bevindt, en waarop
deze rust, de architraaf.
ONDERBAND, m. (-en), (heelk.) het onderste
verband eener wonde, waar het verdere verband
overheen gelegd wordt; — (weverij) de band,
waarmede men de roven of strengen garen onderbindt, om te voorkomen dat zij in de war raken; —
(geweerm.) de benedenste der drie banden die den
loop van een geweer aan de lade bevestigen; —
(bouwk.) eene lagere rollaag, die als een band om
het metselwerk heen loopt.
ONDERBANK, v. (-en), -lager staande bank, in
tegenstelling van de hooger geplaatste : de onder bank in een paardenspel; — eene van de hoofdbank
afhankelijke inrichting van denzelfden aard,
bijbank, hulpbank : eene onderbank van de Nederl.
Bank.

ONDERBANKET, o. (-ten), (vestingbouwk.)
tweede banket, lager gelegen verhooging van
aarde aan de binnenzijde eener borstwering, waarop
de manschappen staan om te vuren.
ONDERBAST, m. (-en), binnenbast van boomen
en heesters, de bast die zich onder den buitenbast, onder de schors bevindt.
ONDERBATTERIJ, v. (-en), de batterij, de
geschutlaag op schepen, die op het tusschendek
het dichtst bij de waterlijn geplaatst is; in tegen
bovendek geplaatste boven--stelingvadoph
batterij.

ONDERBED, o. (-den), een bed onder de matras; — een bed dat onder ligt, waarop men slaapt;
in tegenstelling van het bovenbed of dekbed, waar
deze n.l. in gebruik zijn.
ONDERBEEK, v. (...beken), de lager liggende
beek, waarin het water, dat een molen drijft,
nederstort: in tegenstelling van de bovenbeek.
ONDERBEK, m. (-ken), het onderste gedeelte
van den bek, het onderste kakebeen van sommige
dieren; inz. van varkens, schapen enz. gezegd.
ONDERBEKKEN, o. (-s), het benedenste gedeelte
van het bekken, inz. bij koeien; dat gedeelte van
het bekken, waar de schaambeenderen zich bevinden.
ONDERBERGHOUT, o. (-en), (scheepsb.) het
onderste berghout, bij schepen , die twee berghouten
op eenigen afstand boven elkander hebben, t. w.
bij linieschepen, bij welke het onderberghout op de
hoogte van het onder- of tusschendek wordt aangebracht.
ONDERBERM, m. (-en), (dijkw.) de berm aan
de onderzijde van den dijk; in tegenstelling van
den bovenberm.
ONDERBE S CHU IT, v. (-en), dat gedeelte van
eene beschuit, dat op de plaat gelegen heeft en
van onderen plat is; in tegenstelling van het bolle
bovengedeelte, de bovenbeschuit; gewoonlijk onder korstje genoemd.
ONDERBEUL, m. (-en), beulsknecht.
ONDERBEVELHEBBER, m. (-s), een bevelhebber, die, onder de bevelen van den opperbevelhebber, eene afdeeling van een leger aanvoert.
ONDERBEVELHEBBERSCHAP, o. de betrekking,
de post van onderbevelhebber.
ONDERBIBLIOTHECARIS, m. ( -sen), tweede,

ONDERBRAAK.

aan den eersten bibliothecaris ondergeschikte ambtenaar, met het beheer eener boekerij belast.
ONDERBIKKEL, m. (-s), bikkel of beentje, tus schen de groote en kleine kooten gelegen, onder
aan de achterpooten eener koe.
ONDERBIL, v. ( -len), het benedenste deel der
bil van eene koe, de bout.
ONDERBINDEN, (bond onder, heeft ondergebonden), (van losse schoeisels, inz. van schaatsen) ze
onder de voeten binden : de schaatsen onderbinden,
gaan schaatsenrijden; — (onderbond, heeft onderbonden), iets steunen door van onderen een band
aan te leggen : een gezwel onderbinden; een band
waarmede de wevers de roven of strengen garen, op dat die niet in de war raken, onderbinden; — eene
kraamvrouw onderbinden, de baarmoeder eener

kraamvrouw door een band ondersteunen, ten
einde uitzakking te voorkomen. ONDERBINDING, v. (-en), het ónderbinden; het onderbinden.
ONDERBLAD, o. (-en), het onderste blad van
een snarenspeeltuig; het onder gelegen bladvormig
uiteinde der long eener koe; het onderste gedeelte
van het schouderblad.
ONDERBLIJFSEL, o. (-s), (w. g.) wat niet groeit,
wat klein en achterlijk blijft; een dwerg, een onder kruipertje.
ONDERBLIJVEN, (bleef onder, is ondergebleven),
onder de voeten blijven, niet afgebonden worden:
laat je schaatsen nog maar onderblijven, we kunnen
nog wel een eind rijden; — ( van pers.) onder iemands
bedwang of macht blijven, de onderliggende partij
blijven : toen hij eens de onderliggende partij was,
moest hij ook onderblijven; — ( van pers.) onder
water blijven, t. w. bij het zwemmen : hij is een
zwemmersbaas, als hij duikt, kan hij eene heele poos
onderblijven; — (w. g.) (van levende wezens —
menschen, dieren, boomen en planten) niet hoog
opgroeien, niet tot zijn wasdom komen, klein,
achterlijk blijven : ondergebleven brood, brood dat
niet goed gegist heeft, niet goed gerezen is; —
(onderbleef, is onderbleven), (Zuidn.) achterwege
blijven, ongedaan blijven.
ONDERBLIJVELING, m. en v. (-en), (Zuidn.)
onderblijf sel.
ONDERBLOUSE, v. (-s), blouse onder eene
andere van dunne doorzichtige stof gedragen.
ONDERBOEKHOUDER, m. (-s), tweede boekhouder, bediende onder den eersten boekhouder,
belast met het bijhouden der boeken.
ONDERBOOM, m. (-en), (weverij) de waterpas
geplaatste, om hare as beweegbare houten rol of
cilinder in het onderste gedeelte van een weefgetouw, om welke de geweven stof wordt omgewonden; hetzelfde als stof boom; — voor linnen of
laken stoffen ook linnen- of lakenboom geheeten.
1. ONDERBOORD, m. (-en), aan de benedenzijde
aangebrachte boord, rand onder aan een voorwerp.
2. ONDERBOORD, o. (-en), boord of plank.
aan de benedenzijde van een vaartuig.
ONDERBOOTSMAN, m. (...lieden, ...lui), tweede
bootsman, onderofficier aan boord van oorlogs- en
koopvaardijschepen, die op den bootsman in rang
volgt, en met het toezicht over het achterschip
belast is; gewoonlijk bootsmansmaat genoemd.
ONDERBORG, m. (-en), (w. g.) iem. die zich
borg gesteld heeft niet voor den hoofdschuldenaar,
maar voor diens reeds gestelden borg.
ONDERBORST, v. (-en), het benedenste gedeelte
van de borst, bij menschen en dieren.
ONDERBORSTROK, m. (-ken), tweede borstrok,
die onder een gewonen borstrok wordt gedragen.
ONDERBORSTROKJE, o. (-s).
ONDERBOUW, m. algemeene benaming van een
bouwwerk, dat onder een ander geplaatst wordt,
ten einde daaraan tot steun te verstrekken; inz.
in den bruggenbouw : de gezamenlijke pijlers en
landhoofden, waarop de brug gelegd wordt; en
van spoorwegen.
ONDERBOUWEN, (bouwde onder, heeft onder gebouwd), (van mislukt veldgewas) het onder
den grond werken, om den akker opnieuw te bebouwen : ge moet die mislukte haver onderbouwen.
ONDERBRAAK, v. (...braken), (in de hennepbewerking) het onderste gedeelte, het onderstel der
braak, met welke de hennep gekneusd wordt:
de braak bestaat uit een onder- en bovenstel, onderen bovenbraak geheeten; terwijl men met de ééne hand
de bovenbraak oplicht, brengt men met de andere
hand de gelling op de onderbraak, drukt de zware
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bovenbraak neder, en breekt en kneust zoo den
hennep.

,

ONDERBREKEN, (onderbrak, heeft onderbroken),
iets middenin afbreken, onverwachts storen, gewoonlijk afbreken; het spijt mij, dat ik de vreugd
heb onderbroken; bij poozen onderbrak hij den arbeid;
- iemands slaap (sluimering) onderbreken, dien
verstoren; -- iemands rede (taal, woorden enz.)
onderbreken, hem in de rede vallen; --- een gesprek
(onderh.oud, samenspraak enz.) onderbreken, ze voor
eene poos afbreken, staken; - zijne rede, zijne
woorden, een verhaal, een gezang, een lied, een brief
enz. onderbreken, die staken, voor eene poos ophouden te spreken, te zingen of te schrijven; luister met aandacht, en onderbreek mij niet, val
mij niet in de rede; er heerschte eene lange stilte, door
-niets dan door de lichte ademingen van het slapende
kind onderbroken; - de groote grasvlakte werd hier
,en daar door een enkelen boom onderbroken, deze
bracht eenige afwisseling in de eentonigheid.
ONDERBREKING, v. (-en), tusschenbeide komende verhindering, verstoring, afbreking : deze
zaak is ernstig en duldt geene onderbreking of ver
- het verstoren van iemands spreken-stroidhe;
door hem in de rede te vallen : hij scheen min of
meer gestoord over de onderbreking zijner rede; (in toepassing op woorden, die men zelf spreekt of
voorleest) staking, tuss'chenpoos, doordien men
zijne rede middenin afbreekt, onverwachts ophoudt
met spreken : hij las met veel moeite en met talrijke
onderbrekingen wat er op het papier geschreven stond.
ONDERBRENGEN, (bracht onder, heeft onder
onder iets brengen; - onder dak bren--gebracht),
gen : hij heeft die arme kinderen gelukkig bij zijn
broeder ondergebracht; - de boer heeft het hooi gelukkig voor den regen ondergebracht, binnengehaald; (dicht.) ten onder brengen, onder zijn bedwang, in
zijne macht brengen, aan zich onderwerpen.
ONDERBROEK, v. (-en), de broek, welke men
onder de bovenbroek (of als bij de vrouwen onder
de rokken) draagt. ONDERBROEKJE, o. (-s).
ONDERBROEKSBAND, m. (-en); ...KNOOP,
m. (-en).
ONDERBUIK, m. (-en), het benedenste gedeelte
van den buik, dat gedeelte van den buik dat onder
den navel ligt; -- pijn in den (zijn enz.) onderbuik,
pijnlijke aandoening der ingewanden, veelal kortweg buikpijn genoemd; (ook fig.) het zit hein in
den onderbuik, hij lijdt aan zwaarmoedigheid, een
gebrek, dat veelal het gevolg is van eene onder
ONDERBUIKJE, o. (-s).
-buikswal.
ONDERBUIKSKWAAL, v. (...kwalen); ...SPIER,
en);
v.;
V. (..STREEK,
...ZIEKTE, v. (-n).
ONDERBUIS, o. buis dat onder een ander buis
wordt gedragen. ONDERBUISJE, o. (-s).
ONDERBURGEMEESTER, m. (-s), verouderde
benaming van den stedelijken ambtenaar, die de
plaats van den burgemeester bij ziekte, afwezigheid enz. innam; tweede, plaatsvervangende burgemeester; ook in scherts gezegd van iem. die zich
,de macht van den burgemeester aanmatigt en in
zijne plaats het bestuur in handen heeft.
ONDERBUUR, m. (...buren), ...BURIN, v. (-nen),
benedenbuur, degeen die met iem. in hetzelfde
huis maar op eene lagere verdieping woont.
ONDERBUURMAN, m. (...buren), ...BUURVROUW, v. (-en), hetzelfde als onderbuur en onder
-burin.
ONDERCOMMISSARIS, m. ( -sen), commissaris
van politie, die onder den eersten commissaris
staat, tweede commissaris.
ONDERCONSUL, m. (-s), tweede consul, viceconsul, die onder een hoofdconsul staat en dezen
bij ontstentenis vervangt.
ONDERDAAGS, bw van tijd, (gew.) dezer dagen, onlangs, kort geleden : dit is immers niet
volgens hetgeen wij onderdaags hebben afgesproken;
binnenkort : hij laat u hartelijk groeten, en onderdaags zal ik zelf een bezoek van hem krijgen.
1. ONDERDAAN, bn. (veroud.) onderdanig.
2. ONDERDAAN, m. en v. (...danen), ONDER DANE, v. (-n), iem. die aan een ander onderworpen
is, uitsluitend gezegd in betrekking tot een regeerenden vorst of een souvereinen staat, van de
personen die aan de oppermacht van den vorst
of den staat ondergeschikt zijn, onder hun gebied,
bewind of gezag staan : in peen geval mogen de
onderdanen des konings vreemde ordeteekenen, titels,
rang of waardigheid aannemen, zonder zijn verlof; -
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de eerste onderdaan, iem. die het dichtst bij den
troon staat, inz. eerste prins van den bloede;
(fig.) schertsende benaming van iemands beenen:
ik word een dagje ouder, mijn onderdanen willen
niet best meer mee.
ONDERDANIG, bn. bw. ( -er, -st), zich aan iem.
ondergeschikt betoonende, bereidwillig om hem te
gehoorzamen : iem. onderdanig zijn; uw onderdanige
dienaar, inz. als beleefdheidsformule; dienstwillig,
nederig, gedwee : ons soort menschen moet onder
zijn; een onderdanige brief; -- iem. onderdanig-danig
gehoorzaam zijn.

ONDERDANIGHEID, v. onderworpenheid, gehoorzaamheid, of, in zwakkere opvatting, nederige
dienstwilligheid : den eed van onderdanigheid afleggen, gehoorzaamheid zweren; - iern. de onder
opzeggen, verklaren dat men hem niet-danighe
langer onderdanig wil zijn.
ONDERDEEL, o. (-en), het benedenste gedeelte
van iets : het voorhoofd, breed gewelfd, stak uit
boven het onderdeel van het aangezicht; een der kleinere dealen, waarin een deel van een geheel gesplitst is, gedeelte van een hoofddeel : zelfs voor
de onderdeelen van sommige spelen, vooral van 't
knikkeren, bestaan allerlei namen; een onderdeel der
wetenschap; (van maten en gewichten) het evenmatig deel : de dM., cM. en mM. zijn onderdeelen
van den Meter; - de onderdeelen eener machine,
kleinere dealen ervan; -- een deel, dat aan de hoofd
ondergeschikt is en eene mindere plaats be--zak
kleedt : de onderdeelen dier schilderij zijn hier en
daar verwaarloosd, maar de hoofdfiguren zijn goed;
de gansche redevoering met alle hare deelen en onder
-deln.
ONDERDEK, o. (-ken), (bruggenb.) de aaneen
balken of dikke planken, waarmede de-sluitend
liggers worden overdekt, en waarboven liet bovendek wordt aangebracht; - (scheepsb.) benaming
van het dek, dat beneden het bovendek is gelegen;
door de zeelieden gewoonlijk tusschendek genoemd,
terwijl onderdek de gewone benaming in den scheepsbouw is : het onderdek dient op alle schepen tot ver
voor de matrozen.
-blijf
1. ONDERDEKEN, m. (-s, -en), de in rang op
den deken volgende waardigheidsbekleeder, die bij
ontstentenis diens plaats inneemt; vice-deken.
2.ONDERDEKEN, v. (-s), eene deken die onder
eene andere deken gebruikt wordt. ONDERDEKENTJE, o. (-s).
ONDERDEKKEN, (dekte onder, heeft ondergedekt), toedekken : zij had de kinderen lekkertjes
ondergedekt; de tuinman moet de jonge plantjes goed
onderdekken.

ONDERDEKS, bw van plaats, (scheepst.) onder
dek, beneden aan boord, in do kajuit : de kapitein

is onderdeks.
ONDERDEKSPLANK, v. (-en), plank van het
onderdek.

ONDERDELVEN, (dolf onder, heeft ondereilolven ), (w. g.) (van verschillende zaken) ze onder den
grond delven of graven, onder den grond begraven.
ONDERDEUR, v. (-en), benedendeur, eene deur
aan de straat, die in vele ouderwetsche Hollandsche heerenhuizen toegang geeft tot het onderhuis,
waarin het kantoor, de keuken enz zich bevinden; - het benedenste gedeelte van eene deur,
die in twee deelen is verdeeld, welke samen in ééne
sponning sluiten, vooral gewoon in boeren- en
arbeiderswoningen; - over de onderdeur liggen,
hangen, de bovendeur geopend hebben, en steunende
op de onderdeur naar buiten zien. ONDERDEURTJE, o. (-s).
ONDERDIAKEN, m. (-en, -s), (R.-K.) geestelijke,
die in rang op den diaken volgt en tot het celibaat gehouden is.
ONDERDIES, bw. van tijd, (w. g.) ondertusschen,
intusschen : onderdies fluisterde hij half hoorbaar:
„dat juffertje heeft toch een allercharmantst gezichtje !"
ONDERDIJK, m. (-en), het benedenste gedeelte
van een dijk, in tegenstelling van het bovenste
gedeelte, den bovendijk, inz. langs havens, als
los- en laadplaats.
ONDERDIJKEN, (nagenoeg uitsluitend gebruikelijk in het verl. deelw. en de daarmede samengestelde tijden : heeft ondergedijkt), (gew.) zóóveel
minder aan dijkskosten uitgeven dan het bedra.;
van het aandeel in de gerneone dijkskosten, dat
men te zijnen laste heeft; zóóveel beneden dat
bedrag blijven; het tegenovergestelde van overdijken.
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ONDERDIJKING, v. (-en), (gew.) het bedrag dat
men ondergedijkt heeft; de som, die een ambacht
aan dijkskosten minder heeft uitgegeven dan het
aandeel in de gemeene dijkskosten, dat te zijnen
laste komen moet : die minder dan hunne quota

verdijkt hebben, behoeven slechts 4 /6 bij te passen
van hetgeen hunne onderdijking bedraagt.

ONDERDOEK, m. (-en), doek, die onder een
anderen doek wordt gedragen. ONDERDOEKJE,

o. (-s).

ONDERDOEN, (deed onder, heeft ondergedaan),

een ander of zichzelven onder de voeten doen: iem.
de sandalen onderdoen; de baanveger heeft hem de
schaatsen ondergedaan; — ( van pers.) voor iem.
onderdoen, zwichten, bukken, wijken,- zich gewonnen geven; — voor iem. moeten onderdoen, genoodzaakt zijn voor hem te zwichten; achterstaan,
minder zijn dan : hij doet in bekwaamheid voor

niemand onder; — hare schoonheid moest voor die
van haar stiefdochter onderdoen, er bij achterstaan; —

(Zuidn.) onderploegen, ondereggen.
ONDERDOFFELEN, (doffelde onder, heeft ondergedoffeld), (Zuidn.) warm onderdekken.
ONDERDOMPELEN, (dompelde onder, heeft en
is ondergedompeld), geheel onder water of onder
eenige andere vloeistof duwen of steken : de bad-

vrouw heeft haar eenige malen ondergedompeld; bij
het Neptunusfeest werd de baar in de doopvont
ondergedompeld; (scheepst.) het ondergedompelde
gedeelte van een schip, dat gedeelte hetwelk onder

water is. ONDERDOMPELING, v. (-en), het
onderdompelen; inz. in toepassing op den doop
in de Christelijke Kerk, waar die geschiedt door
het geheele lichaam onder het water te dompelen;
Lat. submersio.
1. ONDERDOOR, bw. van richting, onder iets
door zoodat men aan de andere zijde er - van uitkomt : daar de poort openstond, gingen ze er onder

er is daar eene opening, kom er maar onder--dor;
door; ook met ellips van het werkw. : moet die
wagen hier onderdoor (rijden) ?; de brug is te laag,
de schepen kunnen er niet onderdoor (varen); — ook

vaak in losse koppeling met werkw. van beweging:
de schepen zijn de brug onderdoorgegaan; (van een
schip) onder de golven door gaan, d. i. door hoog gaande stortzeeën overstelpt, onder water raken
en zinken : het fregat is in de golf van Biscaye door
eene geweldige stortzee beloopen en onderdoorgegaan;

(van een schip dat ten anker ligt) onder de golven
door rijden, d. i. zóó rijden, zoo diep met den neus
(het voorschip) te water stampen, dat de hoog gaande golven er over heen loopen, en het daardoor zinkt : terwijl wij ten anker lagen, kwamen

er zulke hooge zeeën opzetten, dat het scheen of het
schip onderdoorrijden zou.

2. ONDERDOOR, bw van plaats; er onderdoor
loopen, zich te midden van andere soortgelijke
personen of zaken bevinden, doch in kleinen getale, zoodat ze niet of nauwelijks worden opgemerkt; (bij uitbr.) meedoen zonder opgemerkt te
worden, te midden van iets anders onopgemerkt
voorbijgaan, niet geteld worden : waar eten voor

twaalf personen is, loopen er een paar kinderen
nog wel mee onderdoor, kunnen medeëten, zonder
dat men er eenigen overlast van bespeurt: — hij
sprak wel eens een woordje wat mal uit, maar dat
liep er onderdoor, ging te midden van al het andere
onopgemerkt voorbij; -- er onderdoor kunnen,

onopgemerkt voorbij kunnen gaan.
ONDERDOORSPELEN, (speelde onderdoor, heeft
onderdoorgespeeld), (kaartsp., met name in het
• whistspel) eene lagere kaart uitspelen, om een
trek te maken, in weerwil dat men de hoogste
kaart van de gespeelde kleur in de hand heeft,
en er kans bestaat, dat er eene hoogere achter de
hand zit, ook een impas maken genoemd, en hetzelfde wat, als bedr. ww. snijden of wippen heet,
welke beide uitdrukkingen echter als platter worden
aangemerkt.
ONDERDORPEL, m. (-s), (bouwk.) de onder de
beide opstaande stijlen van een kozijn geplaats e
dorpel; (papierf.) de dorpel in het stampwerk, die
op de grondbalken rust, en waarin de achterstijl
bevestigd is.
ONDERDOUWEN. Zie ONDERDUWEN.
ONDERDREMPEL, m. (-s), (w. g.) onderdorpel.
ONDERDRUK, m. de lichtkleurige druk, die op
de gansche oppervlakte van het te bedrukken
papier — inz. bij klein drukwerk, als wissels,
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adreskaarten enz. — is aangebracht, alvorens' het
met letters enz. bedrukt werd.
ONDERDRUKKEN, (drukte onder, heeft onder
omlaag, naar beneden drukken, (w. g.) -ged:rukt),

hij drukte het stomme dier zoo lang onder, dat het
stikte; als ge het vleesch in de pekel gelegd hebt, moet
ge het goed onderdrukken; — ( onderdrukte, heeft

onderdrukt), met drukkende overmacht in bedwang
houden, in een staat van vernedering, van ondergeschiktheid of afhankelijkheid houden; altijd met
het bijdenkbeeld van onrecht en willekeur : een
dwingeland, die het volk onderdrukt; — diep ternederdrukken, onder een zwaren last gebogen doen
gaan, in een staat van vernedering of van onderworpenheid houden : welaan ! doe mij de reden
hooren der zielesmart, die u onderdrukt; het ontstaan van iets verhinderen of in zijn voortgang
stuiten : eene meening onderdrukken; de waarheid
onderdrukken; de eerste beginselen eener genegenheid
onderdrukken; zijn toom, een gevoel van wrevel
onderdrukken; de zinnelijkheid onderdrukken; onder
klachten ontsnapten zijn mond; (van zaken)-drukte
hare vreesachtigheid onderdrukt haar gezond verstand.

ONDERDRUKKING, v. (-en), de daad van
onderdrukken, het onderdrukken; — gmv. de toestand van hen die onderdrukt worden; het ver
-hinder
werking enz.
ONDERDRUKKER, m. (-s), ONDERDRUK STER, v. (-s), iem. die anderen onderdrukt, hen in
een staat van vernedering, van ondergeschiktheid of afhankelijkheid houdt, met onrecht en
willekeur overheerscht.
ONDERDUIKEN, (dook onder, is en heeft ondergedoken), (van zwemmers) naar beneden duiken,
t. w. onder water : als men te water gaat, is het
goed dadelijk onder te duiken; (van verschillende
voorw.) onder water duiken, plotseling naar beneden gaan en onder de oppervlakte van het water
komen : 't zwalpend nat bespoelt den steven, die
gedurig onderduikt; (van de zon) onder de kim duiken, beneden den gezichteinder verdwijnen :
's hemels wonder duikt in volle schoonheid order;
(fig.) 't vrijheidslicht dook in nevelen onder; — ( van

het hoofd) het naar beneden doen duiken, het
plotseling naar beneden steken, zoodat het onder
iets komt en daardoor bedekt wordt. ONDER
-DUIKNG,v.
ONDERDUIMS, bw. (gew.) onder de hand,
ondershands; in 't geniep : iem. onderduims judassen.
ONDERDUWEN, (duwde onder, heeft ondergeduwd), iem. of iets naar beneden duwen, zoodat
het onder het voorwerp of de plaats komt, die
uit het zinsverband blijkt : pas stak het stomme
dier den kop boven water, of hij duwde het weer onder.

ONDEREEN, bw. van toestand, onder elkander,
door elkander, dooreen : alles ligt ondereen; hij

legde al de boeken op een hoop, groote en kleine,
gebondene en ongebondene, alles ondereen. (Ondereen

vormt vele scheidbare samenst. waarvan hier alleen
de voornaamste gegeven zijn).
ONDEREENDOEN, (deed ondereen, heeft onder
mengen, bij elkander doen.
-engda),
ONDEREENDRINKEN, (dronk ondereen. heeft
ondereengedronken), (Zuidn.) door elkander drinken : hij drinkt altijd wijn en bier ondereen.
ONDEREENETEN, (at ondereen, heeft onder
elkander eten ; -- ge--engt),(Zuid.or
stampten pot eten.
ONDEREENGERAKEN, door elkander, vermengd
geraken.
ONDEREENGIETEN, bij elkander gieten, waardoor het vermengd geraakt.
ONDEREENGOOIEN, (gooide ondereen, heeft
onde;eengegooid), door elkander werpen, zoodat ze
in verwarring door elkander liggen : zij gooiden

allerlei dingen ondereen, die daar in een verwarden
hoop bleven liggen.

ONDEREENHASPELEN, (haspelde ondereen,
heeft ondereengehaspeld), onder of door elkander
haspelen, dooreenwarren; hetzelfde als het meer
gewone dooreenhaspelen. ONDEREENHASPELING, v.
ONDEREENKLUTSEN, (klutste ondereen, heeft
ondereengeklutst), onder of door elkander klutsen, dooreenklutsen : gij moet de eieren en den
room, goed ondereenklutsen.

ONDEREENKNEDEN, (kneedde ondereen, heeft
ondereengekneed), door elkander kneden, al knedende vermengen.
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ONDEREENKNOEIEN, (knoeide ondereen, heeft
ondereengeknoeid), onder of door elkander knoeien,
dooreenknoeien, slordig of bedrieglijk door elkander
wer ken : wat heeit de kok die d·ingen raar ondereengeknoeid.
ONDEREENKOKEN, (kookte on doreen, heett
ondereengekookt), door elkander koken.
ONDEREENMENGEN, (mengde ondereen, heett
en is ondereengemengd), onder of door elkander
mengen, dooreenmengen, vermengen : zij rnenade
de kaarten terdege ondereen; de meest verschillende
kleedingen waren grillig ondereenaemenad; (flg.) waar
en valsch ondereenmengen; - zich ondereerumenaen,
zich onder of door elkander mengen, zich dooreenrnengen, zich vermengen. ONDEREEN:NIENGING, v.
ONDEREENROEREN, (roerde ondereen, heeft
ondereengeroerd), onder of door elkander roeren,
dooreenroeren, (eig. en fig.).
ONDEREENSCHUDDEN,
(schudde ondereen ,
heeft oudereengeschud ), door elkander schudden,
al schuddende vermengen ,
ONDEREENSMELTEN, (smolt ondereen, heeft
en is ondereengesmolten), onder of door elkander
smelten, dooreensmelten, door smelting verrnengen : koper en ijzer ondereensmelten; - door smelting vermengd worden: wanneer koper en ijzer
oruiereenemelien, ONDEREENSMELTING, v. (-en).
ONDEREENSMIJTEN, (smeet ondereen, heeft
ondereengesmeten), met geweld onder of door
elkander werpen, zoodat ze in verwarring door
elkander Iiggen, dooreensmllten : eene geweldige
aardbeving had 0,1 de huizen ondereenaesmeten:
sioelen, tafels en andere meubelen laaen. daar ondereenoesmeien,
ONDEREENWARREN, (warde ondereen, heeft
ondereengeward), onder of door elkander warren,
dooreenwarren, in verwarring door elkander werken: in die naaidoos lag alles ondereengeward; verwarren : jammer, dat wij zoo dikwijls onkunde
met domheid ondereenwarren. ONDEREENWARRING, v.
ONDEREENWERKEN, (werkte ondereen, heeft
ondereengewel'kt), door elkander werken, zoodat
het goed vermengd wordt.
ONDEREENWERPEN, (wierp ondereen, heeft
ondereengeworpen), onder of door elkander werpen :
hij wierp den heelen boel ondereen.
ONDEREENZAAIEN, (zaaide ondereen, heen
ondereengezaaid), door, onder elkander zaaien.
ONDEREGGEN, (egde onder, heeft ondergeegd),
(landb.) (van het uitgestrooide zaad) het met de
egge onder den grond werken: die tarwe is niet
behoorlijk ondergeegd, er liggen nOg veel korrels
boven. ONDEREGGING, v. het ondereggen.
ONDEREINDE, o. (-n), ook ONDEREIND, ONDEREND, (in 't algem.) het onderste uiteinde
van eenig voor,,,,erp, het uiterste gedeelte aan de
benedenzijde, in tegenstelling van het bovenei.nde;
het ondereinde van een stok, van eene biljartkeu, van
een muur, van eene trap enz.; de ondereinden der
palen zijn verrot; - (in 't bijz.) het benedeneinde
aan eene tafel, de lagere plaats aan tafel, in tegenstelling van het boveneinde, waaraan de oudere of
meer aanzienlijke gasten zitten : de kinderen hooren
aan het ondereind der tafel.
ONDEREN, bw. van plaats en van toestand; naar
onderen, (in 't algeln.) naar de onderzijde (van iets),
naar de benedenzij de, benedenwaarts: een blauwzijden, naar onder en openhangend wambuis; - naar
onderen, (in 't bijz.) naar het benedengedeelte van
het huis; hetzelfde als het meer gewone naar beneden: als ge naar onderen gaat, neem dan mijn
hoed 1nee; -- van onderen, aan de benedenzijde : de
mouwen, nauw aan den schouder, liepen van onderen
breed uit; haar hoepelrok was van voren en van
onderen met zwart satijn lint geboord; heila!
van onderen! waarschuwingsroep aan degenen die
beneden op de straat zich bevinden, bjj het nitwerpen of laten zakken van voorwerpen uit een
luik of venster van eene bovenverdieping; - 'van
onderen, van beneden, uit de laagte; het gelu.id
komt van onderen; de rook komt van onderen,' van
onderen naar boven en van onderen tot boven, van
beneden naar boven: wat een pret hadden de kinderen in het duin, telkens klom1nen zij van onderen naar
boven; hij bekeek het ding nog eens van onderen tot
boven; - van onderen op, van beneden opwaarts,
van beneden uit: hij is van onderen op tot die
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aaneienliike betrekking opoeklornmen; van onderen.
op dienen, bij den Iaagsten rang beginnen; van
boven tot oruleren, van de boven-tot aan de benedenzijde, van boven tot beneden: hij bekeek hem van
bocen. tot onderen; van het hoofd tot de voeten; men doorzocht het huis van boven tot onderen: bw, van toestand; (Zuidn.) zich ten onderen. ueoen;
zich onderwerpen : dan gaven zij zich ten onderen;
alweder met verlies van een aedeelie hummer onafhankelijkheid; (Zuidn.) ten onderen houden, in
bedwang, in onderwerping houden: ten onderen
aaam, brenaen, tot verval komen of brengen.
ONDERGAAN, (ging onder, is ondergegaan), (van
de zon, enz.) naar beneden gaan en daardoor onder
de kim komen, onder den gezichteinder voor het
oog verdwljnen : de zan gaat onder, is in neceis,
in eene bank enz. onderaeaaan: (fig.) die aouden.
eeuw verdween; [a, Neerlaruis heldenluister, ging
kwijnend onder; - naar beneden gaan en daardoor
onder water komen, zinken: de dobber ging onder; er kwam een lek, zoodat hei bootie onderoina; (fig.)
te gronde gaan, te niet gaan, verwoest of vemietigd worden; (van menschen) te gronde gaan,
in 't verderf storten: maar de J11 ensch, uit God
aeboren, kan aldu« niet ondergaan!; de grootheid,
de roem, het aanzien, de Iuister enz. van den mensch
gaat eenmaalonder; - ondergaan in iets (van pers.) ,
onder iets verzinken, er onder verIoren gaan, er
geheel door verzwolgen worden, zoodat men ophoudt te zijn wat men tot dusverre geweest was:
de prediker was bij hem ondergegaan in den soldaat;
in het leven is hij onderoeaaan: - door broodzorg
ging de aeieerde in hem onder; (onderging, heeft ondergaan), (w. g.) (van een
last enz.) op zich nemen en torsen, dragen : zij
zouden: het noa zwaarder juk del' Romeinen moeten
ondergaan; Iijden, doorstaan, verduren, ondervinden: mishandelingen, vernederingen, smadelijke bej eaenimoen. onderqaan; straffen, bestraffingen, kastiidingen onderaaan; dat hij als verrader den dood eou
ondergaan; eene operaiie ondergaan; dit huis
heeJt heel wat veranderingen ondel'gaan.
1. ONDERGANG, m. het ondergaan, het onder
de kim verdwijnen van een del' hemellichamen;
de ondergang der zon; (van menschen) het te gronde
gaan, de val, het verderf : iem. ten ondergang brengen, hem ten val brengen; met (een vYissen) onderganr:
bedreigen, iemands ondergang bewerken, voltooien,
verhaasten; iem. aan (een wissen) ondergang blootstellen; - de ondergang van Napoleon's heerschappij,
de val; - (bijb.) de plaats ,vaal' de zan onder de
kim gaat, de hemelstreek aan welke de zon ondergaat, en dus het Westen (vertaling van Lat. occidens): tot aan de groote zee, tegen den ondergang der
zonne, zal ulieder landpale zijn (J ozua· 1: 4).
2. ONDERGANG, v. (-en), benedengang, eene gang,
of in het benedenhuis, of weI onder den grond.
ONDERGAST, m. (-en), benaming van een knecht
in eene brouwerij: hij is ondel"gast in eene brouwerij.
ONDERGEBIT, o. (-ten), het onderste gedeelte
van het gebit; ook van een kunstgebit; - de tanden
en kiezen del' onderkaak.
ONDERGEDEELTE, o. (-n), het onderste of benedenste gedeelte van iets; in tegenstelling van
het bovengedeelte.
ONDERGEI, v. (-en), (scheepst.) een onder aan
de gei aangebracht touw, een touw dat tot verlenging dient aan de geitouwen.
ONDERGESCHIKT, bn. (-er, -st), (van pers.)
geschikt of geplaatst onder iem. of iets, daaraan
onderworpen, daarvan afhankelijk: ondergeschikt
zijn aan zijn meerderen; onderhoorig, lager in rang:
ondel'geschikte o!ficieren; ondergeschikte bedienden; een ondergeschikt ambtenaar; eene ondergeschikte
betrekking (plaats, post, werkkring enz.), eene betrekking, in welke men onder de bevelen van
anderen staat, waarin men niet zelfstandig mag
beslissen; - dat is ondel'geschikt werk, van minder
belang geacht dan iets andel's: een predikant, die
aan zijne studie en zijn ambteHjk werk zijn huiselijk
leven geheel en al ondergeschikt maakt; Ininder in
rang, van geringer belang of waarde: de infanterie
nam slechts een ondetgeschikt deel aan den strijd; eene ondepgeschikte rol spelen of vervullen, niet de
1'01 van een del' hoofdpersonen vervullen, (fig.)
geen hoofdpersoon zijn; iets van ondergeschikt belang,
iets van weinig belang. ONDERGESCHIKTE,
ill. en v. (-n).

ONDERGESCHIKTHEID.

ONDERGESOI1IKTHE I1 , y. afhankelijkheid, onderdanigheid; inz. in den krijgsstand, verplichte
gehoorzaamheid.
ONDERGESCHOVEN, bn. (eig.) (van geschriften)
heimelijk of bedrieglijk in de plaats van de echte
gesteld, niet afkomstig van den persoon, op wiens
naam men ze laat doorgaan, onecht, valsch : een
ondergeschoven testament; een ondergeschoven kind,

,een kind, dat Of voor een echt kind heimelijk in
de plaats gesteld, of, bij gebreke van een echt
kind, valschelijk als zoodanig aangegeven is : men
beweerde dat , de zoon van Jacobus I I een onder
-fJeschov
ven kind was.

ONDERGESCHREVENE, m. en v. ( -n), (w. g.)
ondergeteekende : de .ondergeschrevene, of met den
lsten pers. van het pers. vnw., ik ondergeschrevene,
wij ondergeschrevenen.

ONDERGESTOKEN, bn. ondergeschoven; zie
aldaar.
ONDERGETEEKENDE, m. en v. ( -n), de onder
of ik ondergeteekende, wij ondergeteekenden,-getknd
Is de gewone term ter aanwijzing van den persoon,
die onder een geschrift (brief, verzoekschrift, ver
overeenkomst enz.) zijn naam heeft ge--klaring,
plaatst, om zich als , den schrijver er van te doen
kennen; schertsend ook voor ik: wie de onbeschaamd held heeft gehad zoo iets te durven zeggen ? wel,
niemand anders dan de ondergeteekende.

ONDERGEVEN (ZICH), (gaf zich onder, heeft
zich ondergegeven), (Zuidn.) zich onderwerpen.
ONDERGEWAAD, o. (...gewaden), een gewaad
dat men beneden het bovengewaad draagt, een
onderkleed.
ONDERGEWAS, o. het gewas aan de benedenzijde van een boom of heester groeiende; hetgeen
onder aan een boom of heester uitwast; de waterloten, die onder uit den wortel rondom den stam
of stengel opschieten.
ONDERGIETEN, (goot onder, heeft ondergegoten), zoodanig begieten dat het onder water of
onder vocht komt te staan, door gieten doen
onderloopen : de meid heeft den heeler vloer onder
-geotn.

ONDERGILLING, v. (-en), (zeew.) de gilling, die
langs het onderlijk van een zeil komt te staan en
de richting van dat lijk bepaalt; in 't bijzonder,
de holle uitsnijding van het onderlijk van een
mars- of bramzeil.
ONDERGIST, v. de door ondergisting gevormde,
op den bodem neergeslagen gist; in tegenstelling
van de bovengist, die door bovengisting gevormd, als
schuim op de oppervlakte van het vrcht drijft.
ONDERGISTING, v. (van gistende stoffen, als
bier, wijn, azijn enz.) de bij lagere temperatuur
langzaam verloopende gisting, bij welke de ontstaande gist of heffe op den bodem neerslaat.
ONDERGLAS, o. (...glazen), glasruit beneden in
een vensterraam, eene der ruiten aan den onderkant van een raam.
ONDERGOD, m. (-en), ...GODIN, v. (-nen), eene
godheid van minderen rang, die aan den oppergod
onderworpen was : de goden en ondergoden van den
Olympus; P lora en Pomona werden bij de Romeinen
tot de ondergodinnen gerekend.

ONDERGOED, o. het lijfgoed, de kleederen, die
onder de bovenkleederen worden gedragen : schoon
ondergoed aantrekken; in zijn ondergoed, nog ongekleed; - (tabaksb.) de onderste en de daarop
volgende bladeren der tabaksplant, het zoogenoemde
zand- en aardgoed te zamen, die ronder, kleiner
en van mindere hoedanigheid zijn dan de bovenste
bladeren, het bovengoed of bestgoed; ik heb dat
partijtje tabak heel goedkoop gekocht, 't is ook maar
on4ergoed. ONDERGOEDJE, o. (-s).
ONDERGOOIEN, (gooide onder, heeft ondergegooid), lomp en onbesuisd zoodanig begieten dat
het onder water komt te staan, dat het onder loopt : de meid heeft het heele voorhuis ondergegooid;
onder zich op den grond gooien : hij pakte hem bij
de borst en gooide hem in eens onder.
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ONDERGORDEL, m. (- 9), gordel, dien men onder
de kleederen draagt : hij draagt zijn goudgeld in
een leeren ondergordel om het lijf.
ONDERGORDEN, (ondergordde, . heeft onder gord), steunen door een gordel onder om de heupen
te binden, met een gordel steunen, (w. g.) : een
paard ondergorden; (overdr.) (van een schip, waar
dreigen los te gaan) het steunen-vandeihout
door van onderen kabels aan te brengen, om de

losse deelen bij elkander te houden. ONDERGORDING, v. het ondergorden; - (mv. -en), datgene
waarmede men iem. of iets ondergordt.
ONDERGOUVERNEUR, m. (-s), gouverneur, die
onder den hoofdgouverneur staat, tweede gouverneur.
ONDERGRAAF, m. (...graven), (hist.) graaf, die
onder den oppergraaf der gouw stond, dezen bij
ontstentenis verving, en met eenige werkzaamheden
in het graafschap belast was.
ONDERGRAATSCH, bn. (ontleedk.) ondergraatsche spier, de spier, die onder de graat van het
schouderblad (spina scapulae) ontspringt en naar
het opperarmbeen loopt : de ondergraatsche spier
dient om den arm naar buiten te draaien.
ONDERGRAS, o. het korte gras dat vlak op
den grond onder andere langere grashalmen groeit.
ONDERGRAUW, o. (steenb.) grauwachtige en
harde soort van metselsteen, die bij de onderste
lagen van metselwerk, bij borstweringen enz. wordt
gebezigd.
ONDERGRAVEN, (groef onder, heeft ondergegraven), (w. g.) onder den grond graven, begraven:
de vrek wist niet, waar hij den gevonden schat veilig
onder zou graven; - ( Zuidn.) onderspitten ; (ondergroef, heeft ondergraven), (van gebouwen,
muren enz.) ze, door van onderen te graven, van
hun steunsel berooven, ten einde ze te doen instorten, ondermijnen : de mollen hebben die heesters
ondergraven; hoe ondergraaft de nijd en afgunst
uw gebouw; (fig.) ondermijnen, aan 't wankelen
brengen : iemands gezag ondergraven. ONDER
V. (- en).

-GRAVIN,

ONDERGREEP, m. (...grepen), (gymn.) die wijze
van ringen of rekstok aan te vatten, waarbij men
den rug der hand naar beneden, van zich af en
de duim aan de buitenzijde gekeerd houdt : in de
ondergreep zich optrekken, zich opzetten.

ONDERGROND, m. (-en), de grond die zich
beneden de oppervlakte van den grond bevindt,
de grond die door den bovengrond bedekt is : de
ontginning der thans nog woest liggende duizenden
bunders ondergrond in onze noordelijke gewesten;
geen verkoop van veenslik zonder ondergrond wordt
erkend; (fig.) de ondergrond van zijn karakter is
goed; een ondergrond van dierlijken lust, wraak
vernielzucht.
-gierhd,

ONDERGRONDSCH, bn. zich onder den grond
bevindende : ondergrondsche stengels; ondergrondsche
geleiding; een ondergrondsche spoorweg.

ONDERGRONDSPLOEG, m. (-en), werktuig, waarmede de bouwvoor, nadat die door den gewonen
ploeg opengeploegd is, wordt losgebroken; in den
vorm van een ploeg, doch zonder rister, en dus den
grond niet omwerpende, maar alleen dienende om
den ondergrond om te woelen en te breken; in
Groningerland grondwoeler genoemd.
ONDERHAAM, o. (...hamen), een van leder en
linnen vervaardigd, met paardenhaar gevuld kus
dat onder het haam gelegd en daaraan door-sen,
riemen met gespen bevestigd is, dienende om het
drukken van het haam te voorkomen; haamkussen.
ONDERHAGELEN, (hagelde onder, is ondergehageld), geheel met hagel bedekt worden : al de
jonge slaplanten zijn ondergehageld.

ONDERHALEN, (haalde onder, heeft ondergehaald), naar beneden halen : toen ik bij zijn bed
kwam, haalde hij terstond het hoofd onder; - ( onder haalde, heeft onderhaald), van onderen met de
pen voorzien van een haal of streep, onderstrepen.
ONDERHALING, v. het onderstrepen; - (mv.
-en), het onderstreepte.
ONDERHALS, m. (...halzen), het benedenste
gedeelte van den hals, bij menschen en dieren;
(overdr.) het benedenste gedeelte van den hals
eener flesch.
ONDERHAND, v. (-en), het benedenste gedeelte
van de hand.
ONDERHANDELAAR, m. (-s, ...laren), ...LAAR STER, v. (-s), ...LARES, v. ( -sen), iem. die onder
naam van zijne regeering, met-handelt,iz.
de vertegenwoordigers van eene andere regeering
onderhandelt over vrede, verdragen enz.; een
bekwaam onderhandelaar, iem. die eene onderhandeling met beleid weet te voeren of gevoerd heeft.
ONDERHANDELEN, (onderhandelde, heeft onderhandeld), eene zaak met elkander (mondeling
of schriftelijk) bespreken of behandelen, trachten
het met elkander over iets eens te worden; inz.

ONDERHANDELING.

;met het oogmerk om eene overeenkomst, een
verdrag enz. te sluiten : de partijen zijn aan 't
,onderhandelen om tot eene overeenkomst te geraken;
.zij hebben lang met elkander onderhandeld, maar zijn
't niet eens geworden; inz. van souvereine machten,
.staten enz. : terwijl Duitschland en Frankrijk over
de vredesvoorwaarden onderhandelden; trachten om

tot eene overeenkomst, een verdrag enz. te geraken :
-ik ben met hem aan 't onderhandelen over den huur
-prijs.

ONDERHANDELING, v. het onderhandelen; in
onderhandeling zijn, bezig zijn te onderhandelen;
in onderhandeling treden of komen, beginnen te
onderhandelen; — (mv. -en), de onderlinge bespreking om tot eene overeenkomst te geraken; inz. in
betrekking tot het sluiten van een verdrag of
verbond tusschen twee of meer vorsten of staten:
voorloopige onderhandelingen.

ONDERHANDELINGSVLAG, v. ( -gen), parle
-naetir
vlag.
ONDERHANDS. Zie ONDERSHANDS.
ONDERHANDSCH, bn. onder de hand, in het
geheim geschiedende, buiten medeweten van
.anderen : onderhandsche verstandhouding, onder handsche intrigue; — niet in het openbaar, of zonder
,tusschenkomst van een openbaar ambtenaar : een
onderhandsche koop; eene onderhandsche verhuring,
verpachting enz.; — eene onderhandsche aanbesteding,

de aanbesteding van een werk of van eene levering aan ein of meer personen krachtens bijzondere
yovereenkomst, zonder openbare aankondiging en
oproeping van gegadigden; -- onder de hand of
,ondershands opgemaakt, d. i. zonder tusschenkomst
van een openbaar ambtenaar : een onderhandsch
huurcontract, zonder tusschenkomst van een notaris
, opgemaakt.
ONDERHAVE, ook ONDERHAAF, v. algemeen
, op beschaduwde en vochtige plaatsen, langs heggen en onder struiken groeiend plantje (glechoma
hederacea), gewoonlijk hondsdraf geheeten.
ONDERHAVIG, bn. waarvan op 't oogenblik
.spr. ake is, dat men nu behandelt of onder handen
heeft : de onderhavige zaak; in het onderhavige
,geschil.

ONDERHEBBEN, (had onder, heeft ondergehad),

-onder de voeten hebben: hebt ge uw schaatsen nog
niet onder ?; ik heb ze al lang onder; (eig.) (van
pers.) iem. onder zich op den grond, en dus in zijn
bedwang, in zijne macht hebben: de jongens waren
nog niet larg aan het vechten of Jan had Willem
onder; (fig.) (van pers.) iem. onder zijn bedwang,
in zijne macht hebben.
ONDERHEBBEND, bn. onderhebbende manschap,

de manschap, die iem. onder zich heeft, die onder
,zijn bevel staat : de aanvoerder liet zijne onderheb-

bende manschappen oprukken; de (zijne) onderheb.benden, als zelfst. nw. gebezigd, uitsluitend in het

mv., de personen, die onder iem. staan, over welke
hij het bevel voert : de luitenant gal een zijner

,

onderhebbenden bevel de wacht te betrekken.

ONDERHEIEN, (heide onder, heeft ondergeheid),
Ivan heipalen) zoo diep indrijven, dat zij onder den
grond komen : hoeveel palen zijn er al ondergeheid ?;
— (onderheide, heeft onderheid), steunen door het
indrijven der vereischte heipalen : die drassige
grond mag wel duchtig onderheid worden, om er op
.te kunnen bouwen; -- een sluisgebouw, gefundeerd
op een onderheiden hauten vloer.

ONDERHELPEN, (hielp onder, heeft onderge-

holpen), iem. iets onderhelpen, iem. helpen het
,onder te doen, hem behulpzaam zijn in het onderdoen -er van : 't is wel aardig, zoo'n lief meisje de
..schaatsen onder te helpen; — iem. helpen om onder
dak te komen : zou men die weduwe met hare arme
kinderen niet ergens kunnen onderhelpen ?; (ook
,
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fig.) maken dat hij bezorgd is, hem eene betrekking,
een baantje bezorgen : de stedelijke regenten wisten
indertijd de leden hunner familie wel onder te helpen.

ONDERHEMD, o. (-en), het hemd, dat op het
bloote lijf wordt gedragen, in tegenstelling van het
overhemd. ONDERHEMDJE, o. (-s).
ONDERHEVIG, bn. aan iets lijdende, met iets
behept : hij is zeer onderhevig aan koorts; zij is
•altijd onderhevig geweest aan zenuwtoevallen; Keetje
was aan geen meer gebreken onderhevig dan andere
kinderen; — onderworpen aan de werking of den
invloed van iets : de uitvoering van het plan bleek
, aan groöte zwarigheden onderhevig te zijn; aan twijfel, bedenking onderhevig, met recht aan twijfel

blootstaande, twijfelachtig. ONDERHEVIGHEID,
v. (w. g.).
ONDERHOEVEN, (hoefde onder, heeft ondergehoefd), behoeven onder de voeten te zijn : neen,
jongetje, van middag hoeven de schaatsen niet onder,
ge moet naar school.

ONDERHOOFD, o. (-en), het onderste gedeelte
van het hoofd, bij menschen en dieren, (w. g.) :
de spieren van het onderhoofd; — het hoofd dat
onmiddellijk onder het opperhoofd staat; een
aanvoerder, die aan het oppergezag van den hoofdaanvoerder ondergeschikt is.
ONDERHOOFDMAN, m. (...lieden), voormalige
benaming van een officier, die, onder de bevelen
van den hoofdman, eene afdeeling troepen aanvoerde; veelal onderhopman genoemd.
ONDERHOOGBOOTSMAN, m. (...lieden, ...lui),
tweede hoogbootsman, onderofficier aan boord van
oorlogs- en koopvaardijschepen, die op den hoog
volgt, en met het toezicht over-botsmanirg
het achterschip belast is; thans gewoonlijk bootsmansmaat of onderbootsman genoemd.
ONDERHOOREN, (onderhoorde, heeft onder
ondervragen, verhooren,-hord),(gew.Zuinm
in 't verhoor nemen; inz. in toepassing op rechter
ambtenaren, die beschuldigden of getuigen-lijke
in 't verhoor nemen : een gerechtsdienaar bewaakte
hem, terwijl men in het achterkamerken bezig was
met zijne vrouw te onderhooren.

ONDERHOORIG, bn. ondergeschikt, onder de
macht of het bevel van een ander staande, van
een ander afhankelijk : een sergeant met eenige
onderhoorige manschappen; de schout met zijne
onderhoorige dienaren; de onderhoorige geloofsgenoten van een bisschop; — onder het rechtsgebied

behoorende, en in verzwakte opvatting, in de
onmiddellijke nabijheid gelegen van : Nederland
en zijne onderhoorige koloniën; de stad met hare
onderhoorige buurtschappen.

ONDERHOORIGE, m. en v. (-n), iem. die aan
een ander onderhoorig, ondergeschikt is; veelal in
het mv. gebruikt, en met een bezittelijk vnw.:
zijne (mijne, uwe, hunne) onderhoorigen, de onder
hem staande personen, zijne ondergeschikten.
ONDERHOORIGHEID, v. het onderhoorig zijn
aan een persoon of aan eene macht; ondergeschiktheid, afhankelijkheid, onderdanigheid; de staat van
iem. die onder het gezag of onder de bevelen van
een ander geplaatst is; — (...heden), de onder
plaats, de gronden, buurt--horigedn
schappen enz., die onder het rechtsgebied van eene
plaats behooren, die er onder gelegen zijn:
Atjeh en Onderhoorigheden.

ONDERHOPMAN, m. (-s, ...lieden, ...lui), voor
benaming van een officier, die, onder de be--malige
velen van den hopman of hoofdman, eene afdeeling
troepen aanvoerde; ook onderhoofdman genoemd.
1. ONDERHOUD, o. liet onderhouden van iem.,
het voorzien in zijne levensbehoeften; zijne ver
voeding en verpleging : voor zijn dagelijksch-zorgin,
onderhoud zal worden zorg gedragen; gij weet dat
ik tien kinderen heb, zij kosten veel aan opvoeding
en 'onderhoee.d; — het onderhoud des levens, het

voorzien in de levensbehoeften, t. w. voeding,
kleeding, woning enz., in den ruimsten zin genomen; — voorzien in het onderhoud van iem., er voor
zorg dragen, of (met eene zaak als ond.) er toe
strekken; — de kosten van iemands onderhoud dragen,
op eigen kosten er voor zorgen; — veel of weinig
aan onderhoud kosten, veel of weinig kosten ver
om van het noodige voorzien te worden; —-eischn
(van troepen, legers enz.) het onderhouden er van,
het instandhouden van krijgsbenden en het voorzien in hare levensbehoeften : het onderhoud der
Engelsehe troepen in Egypte eischt duizenden pd. st.;

— (van verschillende zaken) het in goeden staat
houden er van, het zorgen voor hunne instand
hij is belast met het onderhoud der open--houding:
bare plantsoenen; de machine kost veel aan onderhoud;
zich zijn onderhoud verschaffen, zijn voedsel; zijn
onderhoud verdienen, den kost verdienen; (bij

uitbr.) het geld, waarmede in iemands levensbehoeften voorzien wordt : de schuldeischer die in
gebreke is gebleven om het onderhoud (voor den gegijzelde) voor te schieten.
2. ONDERHOUD, o. een gesprek tusschen twee
of meer personen : een langdurig onderhoud over

cene netelige quaestie; — een algemeen onderhoud,

een gesprek waaraan door den geheelen kring
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wordt deelgenomen; — een afzonderlijk, geheim
onderhoud, een onderhoud onder vier oogen, een ge-

personen die verplicht zijn een werk in goeden.
staat te onderhouden : volgens voorschriften door

heim gesprek met iem. alleen, onder vier oogen; —
een pijnlijk onderhoud, een gesprek dat voor beide
partijen onaangenaam is; — in een onderhoud
gewikkeld zijn, met iem. in gesprek zijn; — een
onderhoud afbreken (staken, besluiten enz.), een
einde maken aan een onderhoud, een gesprek afbreken; — stof tot onderhoud geven (of zijn), het
onderwerp van het gesprek uitmaken; -- iem.
een onderhoud toestaan, gelegenheid ge-v n over
iets te spreken; — hij is zeer gezellig van oud rhoud,
is een gezellige prater.
1. ONDERHOUDEN, (hield onder, heeft ondergehouden), onder zich op den grond houden, ver
weder op te staan, of wel, in zijn be--hinder
dwang, in zijne macht houden : bij het worstelen

Ons bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur ,
t e geven, wordt een ligger opgemaakt en bijgehouden
van de toegangswegen tot stations, op welken ligger•
de onderhoudplichtigen vermeld zijn (Wet van 3
April 1875.)

zijn tegenstander onderhouden; — hij zette zich
schrijlings op den gevelden ever, maar had moeite
hem onder te houden, in bedwang houden, bedwingen; — een stuk kurk onderhouden, onder water
houden; — onder de voeten houden of laten blij ven, niet afbinden : ik zou de schaatsen nog wat
onderhouden, 't is nog te vroeg om af te binden.

2. ONDERHOUDEN, (onderhield, heeft onderhouden), steunen, in de levensbehoeften van iem.
voorzien, verzorgen, voeden en verplegen : Jozef
onderhield zijn vader en zijne broeders met brood;
als eerste luitenant zag hij geen kans om zijn vrouw
te onderhouden; hij heeft daar een juffertje wonen,
dat door hem wordt onderhouden, gemainteneerd; —

(van troepen enz.) ze in dienst houden en voor
hunne levensbehoeften zorgen : Duitschland moet
eene groote troepenmacht onderhouden; — ( met God
als ond.) (van al het geschapene) het in stand
houden, doen voortduren, het in wezen doen
blijven; inz. naar de voorstelling der Christelijke
Kerk : de opperste Bestuurder van alles is God!

dezelfde God, die alle dingen geschapen heeft, alles
onderhoudt en zegent !; — ze in een goeden staat

houden, ze door de noodige zorg voor verval, be-

derf of verwaarloozing behoeden : de tuinman
komt wekelijks om mijn tuin te onderhouden; het huis
is uitgewoond en werd door den vorigen bewoner
ook niet onderhouden; — in dien staat houden die
in de bepaling is uitgedrukt : hij onderhoudt zijn
huis heel netjes; het glimmende koperwerk werd goed
onderhouden; — in stand houden, gaande houden,
doen voortduren, levendig houden : het is hier
koud, maar ge hebt ook het vuur niet onderhouden;
de belegeraars onderhielden een levendig vuur tegen
de stad; — onderhoudt gij het teekenen wel I, zorgt
ge wel het niet te verleeren; ik had geen tijd om
de briefwisseling te onderhouden; — die mij liefhebben en mijne geboden onderhouden, in stand
houden, nakomen; geschenken onderhouden de
vriendschap; — zich onderhouden, in zijne levensbehoeften voorzien : hij onderhoudt zich met schrijfwerk; hij verdient niet genoeg om zich fatsoenlijk te
onderhouden. ONDERHOUDING, v. (w. g.).
3. ONDERHOUDEN, (onderhield, heeft onderhouden), een gesprek met elkander voeren : zij
onderhuelden zich met elkander over de politiek; zich
met iem. onderhouden, een gesprek met hem voeren;
- , op eene aangename manier bezighouden : het
lieve kind weet u met haar vroolijk gesnap zoo aardig
te onderhouden; — iem. bezighouden door met
hem een bepaald onderwerp te behandelen : ik
wenschte u nog wel over sommige punten te onder
(ernstig) over iets onderhouden,-houden;—im.

hem de zaak ernstig onder het oog brengen, hem
zijn afkeuring er over te kennen geven, hem met
nadruk de waarheid zeggen, de les lezen. ONDER HOUDING, v. (w. g.).
ONDERHOUDEND, bn. bw. ( -er, -st), geschikt
om anderen te onderhouden, aangenaam bezig te
houden; aangenaam, gezellig : een onderhoudend
prater; het vroolijk en onderhoudend gezelschap van
den pastoor; een onderhoudend boek; — bw. van
wijze, op eene onderhoudende wijze : hij kan zoo
onderhoudend praten; dit boek is zeer onderhoudend
geschreven.

ONDERHOUDPLICHTIG, bn. verplicht of gehouden tot het onderhoud, het in goeden staat
houden van iets, inz. van openbare werken enz. :
ik behoef aan dien weg niet te betalen, alleen de
aanwoners zijn onderhoudplichtig. ONDERHOUD-

PLICHTIGHEID, v.
ONDERHOUDPLICHTIGEN, m. en v. mv. de

ONDERHOUDSKOSTEN, m. mv. kosten voor•
het onderhoud van iem. of iets, hetzij om te voor zien in de levensbehoeften van personen, hetzij
voor de instandhouding en verzorging van zaken:
bij lijfsdwang moet de schuldeischer de onderhoudskosten van den schuldenaar betalen; de onderhoudskosten van een huis, tuin, rijtuig enz.

ONDERHOUT, o. houtgewas, dat beneden hoog
hout groeit, kreupelhout onder hooge boomen
wassende.
ONDERHOUW, m. de eerste houw of reeks van
insnijdingen, die op eene vijl wordt aangebracht,
over welke de kruis- of bovenhouw ingesneden
wordt; veelal grondhouw genoemd.
ONDERHUID, v. (-en), de huid bij menschen en
dieren, die onder de opperhuid gelegen is : de visch
is hier keurig, maar de meeste soorten hebben de vette
onderhuid van zalm, elft of paling; — de huid of

bekleeding van een schip, welke beneden de boven huid, de buitenste bekleeding, is aangebracht : de
houten onderhuid van het schip.

ONDERHUIDSBINDWEEFSEL, o. (ontl.) het
onder de lederhuid liggende bindweefsel.
ONDERHUIDSCH, bn. zich onder de huid bevindende, onder de huid gelegen of plaats hebbende :
onderhuidsche prikkeling; onderhuidsche inenting;
onderhuidsche inspuitingen.

ONDERHUIS, o. (...huizen), het benedenste gedeelte van een huis; dat gedeelte, dat in vele ouder
woningen half in den grond-wetschHoland
gebouwd is, en waarin zich het kantoor, de keuken
enz. bevinden, of dat tot woning voor schoenlappers, kruiers, uitdragers enz. dient; — het
benedenste gedeelte van een huis, het gedeelte
dat gelijkvloers onder de bovenverdiepingen zich
bevindt; gewoonlijk het benedenhuis genoemd;
(scherts.) Pluto's onderhuis, voor de onderwereld,
de onderaardsche woonplaats der afgestorvenen.
ONDERHUISJE,

o.

(-s).

ONDERHUREN, (onderhuurde, heeft onderhuurd), door het aangaan eener onderhandsche
overeenkomst van huur, in het geheim, meest op
slinksche of behendige wijze, den persoon of de
zaak in huur verkrijgen en daardoor de rechten
van den eersten huurder te niet doen; onder de
hand huren met vervanging van den eersten huurder : mevrouw H. had eene meid gehuurd tegen
November, maar mevrouw B. heeft ze haar onderhuurd; men heeft mij mijn huis onderhuurd; - (van

den pers., die iets gehuurd heeft) hem op slinksche
wijze vervangen door eene onderhandsche overeenkomst van huur, en hem daardoor van zijne als
huurder verkregen rechten berooven : ik had een
huis gehuurd tegen Mei, maar men heeft mij onder
praktijk, dat men telkens-hurd;etisngm
bij het huren van meiden onderhuurd wordt. ON-

DERHURING, v. (-en).
ONDERHUUR, v. huur van een goed, verkregen
door overeenkomst niet met den eigenaar, maar
met den persoon, die het van dezen gehuurd heeft;
huur uit de tweede hand : ik heb het huis aan A.
verhuurd, maar de huurder heeft de bovenwoning
aan B. in onderhuur afgestaan.

1. ONDERHUURDER, m. (-s), ...HUURSTER, v.
(-s), degeen die een goed gehuurd heeft niet van
den eigenaar, maar van den persoon, die het van
dezen gehuurd heeft; huurder uit de tweede hand:
de goederen van denzelfden aard, voor zooveel die
aan onderhuurders toebehooren, kunnen in beslag
genomen worden voor huren, door den eersten huurder
verschuldigd.

2. ONDERHUURDER, m. (-s), ...HUURSTER,
v. (-s), iem. die een persoon of eene zaak onderhuurt, die door eene onderhandsche overeenkomst
van huur den eersten huurder op slinksche wijze
verdringt, en daardoor diens rechten te niet doet:
hij is op eene gemeene wijze door een onderhuurder
van zijne woning beroofd; die mevrouw is bekend
als eene echte onderhuurster van meiden.

ONDERIJZER, o. (-s), (werktuigk.) de ijzeren
tap aan het ondereinde van een molenspil, of van
de spil of as van een vijzel.

ONDERIN. .
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ONDERIN, bw. van plaats; in het onderste ge-

deelte van iets : in de kast, onderin; kijk eens in
die lade, onderin zult ge een brief vinden; door eene
opening onderin loopt het water uit den bak weg;
eenige passagiers bleven op het dek, andere zaten
onderin.

ONDERINSPECTEUR, m. (-s), inspecteur die in
rang onder den gewonen inspecteur staat. ONDER INSPECTEURSBAANTJE, o. (-s).
ONDERJAGERMEESTER, m. (-s), jagermeester,
die onder den opperjagermeester staat en dezen
behulpzaam is in het toezicht op het vorstelijk
jachtvermaak.
ONDERJAS, v. ( -sen), jas die onder eene andere
jas wordt gedragen; in tegenstelling van overjas.
ONDERJURK, v. (-en), jurk onder eene andere
gedragen, die dan gewoonlijk dun en doorzichtig is.
ONDERJURKJE, o. (-s).
ONDERKAAK, v. het benedenste gedeelte van
de kaak, het onderste kakebeen, dat beweeglijk is,
in tegenstelling van de onbeweeglijke bovenkaak.
ONDERKAAKSBEEN, o. (-deren); ...BREUK,
v. (-en); ...KLIER, v. (-en); .ZENUW, v. (-en).
ONDERKAM, m. (-men), het benedenste gedeelte
van den kam, dat gedeelte van het vleezige uitwas,
dat onder den bek neerhangt; de lel : de onderkam

van een kalkoen, van een haan; de onderkam wordt
gewoonlijk de lel genoemd. ONDERKAMMETJE,

o. (-s).
ONDERKAMER, v. (-s), kamer in het benedenhuis gelijkvloers gelegen; hetzelfde als het meer
gewone benedenkamer. ONDERKAMERTJE, o. (-s).
ONDERKANSELIER, m. (-s, -en), tweede kanselier, ambtenaar die onder den eersten kanselier
staat en dezen bij ontstentenis vervangt; in ver
opvattingen van het woord, inz. als-schilend
benaming van verschillende waardigheden in andere landen : de onderkanselier der Universiteit te

Oxford; de onderkanselier van Polen; de kardinaal,
die de kanselarij te Rome bestuurt, voert den titel
van onderkanselier.
ONDERKANT, m. (-en), de onderste kant van
eenig voorwerp, de benedenkant, de benedenzijde,
in tegenstelling van den bovenkant: de onderkant

van het blad eener tafel; het meubel is aan den onder

-kanterg
beschadigd. ONDERKANTJE, o. (-s).
ONDERKAP, v. (-pen), eene kap die onder eene
andere kap of onder eene muts gedragen wordt.
ONDERKAPJE, o. (-s).
ONDERKAPITEIN, m. (-s), (w. g.) tweede kapitein.
ONDERKAST, v. (-en), (in 't algem.) het bene
gedeelte van eene kast, die in twee deelen-denst
is verdeeld : eene ruime kast, waarvan de bovenkast

voor linnengoed, het onderkastje voor berging van
theegoed en glazen dient; — kast die zich onder

iets anders bevindt, kast waarop iets anders rust:
een bureau- ministre op onderkasten; — ( metaalg.)
de benedenste der drie kasten of bakken, waarin
het vormzand is; --- (boekdr.) de letterkast, die
op den hellenden bok of de werktafel vlak vóór
den zetter staat, beneden de bovenkast, die verder
van hem af staat : de onderkast dient voor de gewone

letters, de bovenkast voor kapitalen, cijfers, letters met
accenten enz.; — ( bij uitbr.) onderkastletters, de
gewone letters, in tegenstelling van de kapitalen,
cijfers enz. : je Bult voor die kopij bijna niets dan

onderkast noodig hebben; moet dit met onderkast gezet
worden, of met kapitaal I ONDERKASTJE, o. (-s).

ONDERKASTLETTERS, v. mv. de letters, die
zich in eene boekdrukkerij in de onderkast bevinden; de gewone lettersoort, waartoe Beene kapitalen, cijfers, letters met accenten enz. behooren,
veelal bij verkorting enkel onderkast genoemd.
ONDERKELDER, m. (-s), een kelder die onder
een anderen kelder gelegen is.
ONDERKELDEREN, (onderkelderde, heeft onder
een kelder voorzien; een kelder of-keldr),van
holle ruimte onder iets graven; inz. in VlaamschBelgië gebruikelijk : geheel dat gebouw is onder
kamer; — ondergraven,-keldr;no e
ondermijnen; eene holle ruimte onder iets maken
en daardoor van zijn steunsel berooven, (w. g.) :

het water heeft den dijk onderkelderd; het ijs is onder
wanneer het water zakt en er alzoo tusschen-keldr,
het ijs en het water eene ruimte overblijft. ONDER
-KELDRING,v.
ONDERKENNEN, (onderkende, heeft onderkend),
(van pers. of zaken) ze kennen of herkennen te

ONDERKLEEDSTER_

midden van andere personen of zaken van dezelfde.
soort : mijn oog is niet genoeg geoefend om op zulk

een afstand inlanders van vreemden te onderkennen;
het is moeilijk die tweelingbroeders van elkander te
onderkennen; kunt gij die twee sto fen van elkander
onderkennen ?; een vogel aan zijn gezang weten te
onderkennen; -- van elkander onderscheiden : we
hebben in ons zelven zoo eene wet om goed en kwaad
f

-

te onderkennen; — duidelijk genoeg zien om iem. of
iets te herkennen : door de duisterheid was het
bijna onmogelijk iem. te onderkennen; bergen, die
door den nevel onmogelijk te onderkennen waren; —

door waarneming leeren kennen en onderscheiden:

iets wat zij wel zelve nog niet als hartstocht had onder
maar dat toch sterker was dan alles, wat haar-kend,
overmeesterde. ONDERKENNING, v. het onder-

kennen.
ONDERKERK, v. (-en), eene kerk die onder eene
andere gelegen is; eene onderaardsche kerk of
kapel, zooals in vele oude Gothische kerken beneden het koor gevonden wordt; gewoonlijk krocht
of krypt genoemd : in de Lebuïnuskerk te Deventer
is eene fraaie onderkerk.
ONDERKEUKEN, v. (-s), eene keuken die in
het onderhuis, in de keldervertrekken gelegen is;
in tegenstelling van bovenkeuken.
ONDERKEURS, v. (. . .keurzen), keurs of rok,
die onder een bovenrok werd gedragen, onderrok;
voorheen ook onderziel genoemd, (thans oeroud. ); —
keurslijf, dat onder eene bovenkeurs wordt gedra gen, geregen onderlijfje. ONDERKEURSJE, o. (-s).
ONDERKIESDISTRICT, o. (-en ), een der kleine ,
kiesdistricten, waarin een hoofdkiesdistrict gesplitst
was, onderdeel van een hoofdkiesdistrict, ingesteld
om de stemming gemakkelijker te maken voor de
kiezers; thans zijn de kiesdistricten in stemdi stricten verdeeld.
ONDERKIMWEGER, m. (-s), (scheepsb.) zware
plank, mees+gal uit slechts ééne breedte, en alleen
in groote oorlogsschepen uit twee breedten be staande, op eenigen afstand beneden den kimweger,
op den binnenkant der inhouten liggende, en zich
aan weerszijden over de gansche lengte van het
schip in het ruim uitstrekkende, op de vergaring
of ontmoeting der halve wrangen en onderbui.kstukken, om het indrukken van deze daar ter
plaatse te beletten; ook tusschenkimweger genoemd.
ONDERKIN, v. (-neu), (in 't algem.) (bij menschen
en dieren) het benedenste gedeelte der kin; (in
't bijz.) (bij menschen) de tweede kin welke zich
bij welgedane menschen beneden de kin bevindt,
het neerhangend vleezig deel onder de kin, dat.
als 't ware eene tweede kin vormt; eene dubbele
onderkin, eene onderkin als 't ware met twee verdiepingen; — eene onderkin trekken, zijn gezicht
terugtrekken en daardoor eene onderkin maken,
om aan 't gelaat eene gewichtige en deftige plooi
te geien.
ONDERKLASSE, v. (-n), (plantk.) onderdeel eener
klasse, vereeniging van een zeker aantal reeksen :

tot de klasse der dicotylen behoort de onderklasse
der gamopetalen.

ONDERKLAUW, m. (-en), het benedenste gedeelte
van den klauw eener koe, veelal koot genoemd.
ONDERKLAVIER, o. (-en), (orgelm.) het bene
-denst
klavier van een orgel.
1. ONDERKLEED, o. ( -eren, ...kleeren), (in 't
algem.) een kleed, dat men onder het boven- of
opperkleed draagt; (in 't bijz., in de gewone spreek
uitsluitend in het mv. gebruikt) de linnen,-tal,
katoenen of wollen kleedingstukken, die men onder
de bovenkleederen draagt, als hemd, borstrok,
onderbroek, onderrok enz.; — in zijn onderkleederen,
zonder bovenkleederen aan; zich in zijn onderkleederen aan iem. vertoonen, ongekleed voor hem
verschijnen. ONDERKLEEDJE, o. (. . .kleertjes).
2. ONDERKLEED, o. (-en), vloer- of tafelkleed,
dat onder een bovenkleed wordt gelegd : onder al

de tapijten Weeft de behanger onderkleeden 'gelegd;
om de tafel te sparen heeft hij er een onderkleed op

laten leggen. ONDERKLEEDJE, o. (-s).
ONDERKLEEDING, v. de kleeding, die onder de
bovenkleederen wordt gedragen, het ondergoed;
de kleeding aan het benedengedeelte van het lichaam
aan de onderste helft van het lijf; de broek.
ONDERKLEEDSTER, v. (-s), benaming van eene
vrouwelijke beambte aan het Engelsche hof, belast
met het aankleeden van vorstelijke personen; tweede
kleedster, tweede kamenier; Eng. underdresser.

ONDERKNIE.
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ONDERKNIE, v. (-ën), (scheepsb.) scheg; zie
aldaar.
ONDERKOELING, V. (nat.) overafkoeling : onder -

gekoeld water van — 12 ° C.

ONDERKOK, m. (-s), tweede kok, die onder den
eersten kok staat en dezen behulpzaam is in het
toebereiden der spijzen.
ONDERKOKSMAAT, m. (-s), maat of helper van
den onderkok, keukenjongen. ONDERKOKSMAATJE, o. (-s).
ONDERKOM, v. (-men), het benedenste gedeelte
der kom of oogholte.
ONDERKOMELING, m. en v. (-en), ...KOME L IN G E, v. (-n), (w. g.) (minachtend) een levend
wezen — mensch, dier of plant — dat laag bij
den grond blijft, dat niet groeit, dat klein en
achterlijk blijft; gewoonlijk dwerg, onderkruiper
gezegd : hij is een rechte onderkomeling; 't is echt

Zondagsverdriet, die mooie, groote vrouw met haar
onderkomeling van een man te zien loopen; die boom
is een onderkomeling.

1. ONDERKOMEN, (kwam onder, is ondergekomen), (van pers. en zaken) onder dak komen, en,
bij uitbr., huisvesting vinden of in veiligheid komen : in die stortbui zochten we ergens onder te

komen; kan die arme kerel dan nergens onderkomen I;
het hooi is gelukkig vóór den regen ondergekomen; —
(van losse schoeisels, inz. van schaatsen) onder de
voeten komen, in den toestand geraken dat zij

onder de voeten zijn, ondergebonden worden:

na mijne ziekte komen mijne schaatsen niet meer
onder; — ( van pers.) onder iemands bedwang of
macht komen, pnder komen te liggen, de onderliggende partij worden : als hij maar eens onder
zal ik hem wel onderhouden; je komt toch-komt,
onder, als je met dien sterken jongen vecht.

2. ONDERKOMEN, o. de gelegenheid om onder
dak te komen, huisvesting; inz. in de uitdrukkingen:
een onderkomen zoeken, vinden, huisvesting of herberging zoeken of vinden.
3. ONDERKOMEN, (is onderkomen), (Zuidn.)
vervallen (alleen in den inf. en het verl. deelw.) :

hij heeft zijn winkel leeljk laten onderkomen.

ONDERKONING, m. (-en), 's konings stedehouder
in een van het rijk afhankelijk gewest, de landvoogd, die in naam van den koning daar het bewind voert en in vele zaken souvereine macht
heeft : de onderkoning van Ierland, van Britsch
Oost-Indië; soms voor den Gouverneur- Generaal
in Oost -Indië.
ONDERKONINGSCHAP, o. het ambt van onderkoning.
ONDERKOOI, v. (-en), eene kooi die zich beneden
eene of meer andere kooien bevindt; in tegenstelling
van de bovenkooi.
ONDERKOOPEN, (onderkocht, heeft onderkocht),
door het aangaan eener onderhandsche overeen
koop, in het geheim, op slinksche wijze,-komstvan
het in zijn bezit brengen en maken dat het den
-eersten kooper, of den persoon die het koopen
wilde, ontgaat, (w. g.) : hij heeft me dat huis onderkocht. ONDERKOOPING, v. (-en).
ONDERKOOPMAN, m. oudtijds titel van een
ambtenaar der Oostindische Compagnie, die onmiddellijk onder den opperkoopman stond.
ONDERKORST, v. (-en), de korst aan den benedenkant van brood, beschuit en ander gebak; dat
gedeelte, dat op de plaat gelegen heeft en van onderen plat is; in tegenstelling van de bolle boven korst. ONDERKORSTJE, o. (-s).
ONDERKOSTER, m. (-s), tweede koster eener
kerk, die onder den eersten koster staat. ONDER
o.
-KOSTERCHAP,
ONDERKOUS, v. (-en), kous, die op het bloote
been, onder de bovenkous gedragen wordt : wollen

,onderkousen; heeft de kleine al wollen onderkousjes
aan ? ONDERKOUSJE, o. (-s).

ONDERKRASSEN, (onderkraste, heeft onder krast), van onderen met de pen voorzien van eene
kras, eene dikke streep, om er bijzonderen nadruk
aan te geven of de aandacht er op te vestigen;
onderstrepen, altijd met het bijdenkbeeld, dat het
met zekere drift of hatelijkheid geschiedt.
ONDERKRIJGEN, (kreeg onder, heeft ondergekregen), (van losse schoeisels, inz. van schaatsen)
ze zichzelven of een ander onder de voeten krijgen,
, er in slagen ze onder te binden : ik kan mijn schaat-

. en niet onderkrijgen, het eene hakleer is stuk; —
„

van pers.) eig. : iem. onder zich op den grond,
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onder de knie, en dus in zijn bedwang, in zijne
macht krijgen, er in slagen hem onder den voet te
werpen; en, bij uitbr., hem onder zijne macht
doen bukken, onderwerpen : hij is niets sterk en
kan dien kleinen jongen niet eens onderkrijgen; hij
heeft hem eindelijk ondergekregen.

ONDERKROP, m. (-pen), het benedenste gedeelte van den krop, van het kropachtig uitwas of
de kwab aan den hals der koeien; de kossem.
ONDERKRUIER, m. (-s), (molenb.) een windmolen met vaste kap, en die van onderen kruit,
d. i. waarbij de beweging van den molen, om de
wieken naar den wind te zetten, geschiedt op
rollen, die zich onder den molen bevinden; in tegenstelling van een bovenkruier, molen met beweegbare
kap.
ONDERKRUIPEN, (kroop onder, is ondergekropen), zoodanig kruipen dat men onder iets komt,
inz. onder de dekens kruipen, te bed gaan liggen:

ik vond mijn kachel uit en ben toen maar gauw bij
mijn vrouwtje ondergekropen; de kinderen mogen
's morgens graag eens bij moeder onderkruipen; —

(onderkroop, heeft onderkropen), (fig.) iem. in
zijne handelingen of bedrijf behendig den voet
lichten, hem trachten te verdringen; inz. tegen
lageren prijs verkoopen of werken, tegen lager
loon dan anderen en dezen daardoor trachten te
verdringen; — werken in een vak waarin staking
is afgekondigd. ONDERKRUIPING, v. (-en), het
onderkruipen.
1. ONDERKRUIPER, m. (-s), ...KRUIPSTER,
v. (-s), een levend wezen — plant, dier of mensch —
dat niet groeit, dat klein en achterlijk blijft; (w. g.)
die heesters zijn maar onderkruipertjes. ONDER KRUIPERTJE, o. (-s). ONDERKRUIPSTERTJE,
o. (-s).
2. ONDERKRUIPER, m. (-s), ...KRUIPSTER,
V. (- s), iem. die een ander in handel, nering of
bedrijf onderkruipt, hem bij zijne klanten verdringt,
hem in zijne zaken afbreuk doet; — werkwillige
tijdens eene staking.
ONDERKRUIPERIJ, v. (-en), de gezamenlijke
handelingen, die bij het onderkruipen van personen
gepleegd worden; de lage en bedrieglijke handel
waarmede men iem. den voet licht, hem-wijze,
verdringt of heir_ afbreuk doet : door allerlei gemeene
onderkruiperijen heeft hij mij in mijne zaken benadeeld.

ONDERKUIL, —TURF, v. zekere turfsoort, die
in het benedenste van den kuil of put, en dus
onder in het veen wgrdt uitgegraven.
ONDERKUNNEN, (konde of kon onder, heeft
ondergekund), onder de voeten kunnen gedaan
worden, geschikt zijn om te worden ondergebonden:

die schaatsen kunnen zóó niet onder, het hout is
gespleten; die schaatsen zijn te oud en kunnen niet
meer onder.

ONDERKUSSEN, o. (-s), een kussen dat onder
een ander kussen, een bovenkussen, gebruikt wordt.
ONDERKUSSENTJE, o. (-s).
ONDERLAAG, ONDERLAGE, v. (...lagen), eene
laag die zich beneden eene of - meer andere lagen
bevindt; in tegenstelling van bovenlaag: de onderlagen

van den grond zijn steenachtig; een zandgrond met
eene onderlaag van klei; in de onderlagen van dat
gebergte worden vele versteeningen gevonden; —
(zeew.) de benedenste geschutlaag van een schip,
de batterij die op het onder- of tusschendek het
dichtst bij de waterlijn geplaatst is; hetzelfde als

onderbatterij: een moorddadig vuur uit de onderlaag; —
eene laag die onder een voorwerp geplaatst is, om
daaraan tot steun te verstrekken, een liggend
voorwerp waarop iets rust : indien vuurmonden

op een niet zeer vasten grond moeten vuren, dan
hebben zij vaste onderlagen noodig om een gelijkmatigen stand te behouden; — ( in 't bijz.) het hout

onder een bed, het raam en de planken-werk
waarop de matras of het stroo ligt : meest in 't
mv. gebruikt : de onderlagen van die bedstede mogen
wel eens vernieuwd worden. ONDERLAAGJE,
o. (-s).
ONDERLAKEN, o. (-s), een beddelaken dat
onder een ander laken, het bovenlaken gebruikt
wordt. ONDERLAKENTJE, o. (-s).
ONDERLANDVOOGD, m. (-en), ...LANDVOOGDES, V. ( - sen), landvoogd, die onder den opperlandvoogd staat : de gouverneur-generaal van Neder
a ndseh- Indië en zijne onderlandvoogden.

ONDERLANDVOOGDIJ, v.

-l
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ONDERLANGS, bw. van richting, dat zooveel beteekent als van onderen langs iets, t. w. in toepassing op eene hoogte, een heuvel, een berg enz., en
te kennen geeft dat de beweging langs de hoogte,
meer bepaaldelijk aan den onderkant, aan den
voet, dus langs den voet der hoogte plaats heeft:

ONDERLIP.

de timpaan onder het blad gelegd wordt, om die
plaatsen, die niet krachtig genoeg afdrukken wat
op te hoogen en daardoor den druk beter te doen
uitkomen : die regel drukt niet zwaar genoeg aj, gij
moet dien met een onderlegsel wat ophoogen; -- (w.

ONDERLATEN, (liet onder, heeft ondergelaten),

g.) (bouwk.) het onderste gedeelte van het voetstuk eener zuil.
ONDERLEID. Zie ONDERLEGD.
ONDERLEKKEN, (lekte onder, is ondergelekt),
(van plaatsen, ruimten enz.) onder water of ander
vocht geraken, er mede bedekt worden, door
lekken, door het druppelings neervloeien van
water of ander vocht : door het smelten van de sneeuw

onder de voeten laten, niet afbinden : toen we even
aanlegden, lieten wij de schaatsen maar onder.

is de zolder ondergelekt; er was een gaatje in het
biervat, en zoo is de halve kelder ondergelekt.

ONDERLEEN, o. (-en), leen uit de tweede hand;
leengoed, uitgegeven door een leenheer, die het
zelf van den eigenaar of opperleenheer in leen
houdt; gewoonlijk achterleen genoemd: de leenman

ONDERLEL, v. ( -len), de benedenste lel, het velletje aan het ondereinde van den kossem der
koeien. ONDERLELLETJE, o. (-s).
ONDERLEST, bw. (gew.) onlangs.
ONDERLICHAAM, o. (...chamen), onderlijf.
ONDERLIGGEN, (lag onder, heeft ondergelegen),
beneden liggen : het rad van avontuur draait snel,
en wie heden boven is, ligt morgen onder; - onder
iem. op den grond liggen, na eene worsteling:

de rivier stroomt hier langs eene rij van heuvelen;
zullen u ij bovenover of onderlangs gaan, over de
heuvelen heen of langs den voet ?; wij klommen
van den berg af naar het pad, dat er onderlangs loopt.

ONDERLAST, m. de last die onder in het schip
geladen is.

gaf weder, des verkiezende, het leen, als onderleen of
achterleen uit.

ONDERLEENHEER, m. (-en), de heer of leenheer van een onderleen of achterleen; de onmiddellijke leenheer van een achterleenman, in tegen
opperleenheer.
-stelingvad
ONDERLEENMAN, m. (-nen), achterleenman : de
Hollandsche graven waren met betrekking tot Zeeland
Bewester-Schelde onderleenman van den Duitschen
keizer.

ONDERLEGD, ONDERLEID, bn. met de ver

kennis of bekwaamheid toegerust., behoorlijk-eischt
voorbereid voor het leven of voor verdere studie:

Hendrik greep Jan, die onderlag, bij het been;

voor iem. onderdoen, bij hem achterstaan, minder
zijn dan hij; - (w. g.) (van landen, plaatsen,
ruimten enz.) onder water liggen, men zegt gewoonlijk onderstaan: die landen hebben den heelera
winter ondergelegen.

hij had eene zorgvuldige opvoeding genoten, en was goed
zedelijk onderlegd, zoodat men hem met vertrouwen
de wereld kon inzenden; toen hij aan de academie
kwam, was hij in de oude en nieuwe talen uitstekend
onderlegd; - van iets voorzien : de meid was wel
onderleid, wel van kleederen voorzien; hare dochters
zijn vrij wel van linnen en wol onderleid.

ONDERLIGGEND, bn. de onderliggende partij, de
partij die onderligt, die als de zwakkere het onderspit heeft gedolven, die overwonnen is door hare
tegenpartij; in tegenstelling van deze laatste, die
de bovendrijvende partij genoemd wordt.
ONDERLIGGER, m. (-s), een ligger of balk, die
onder een anderen ligger ter versterking is aangebracht : wel te onderscheiden van het meer alge
onderlegger: aan bruggen met zeer wijde-men

ONDERLEGGEN, (legde en leide onder, heeft
ondergelegd en ondergeleid), iem. onder zich op
den grond leggen bij eene worsteling, hem doen

openingen versterkt men nog bovendien de liggers
door middel van steekschoren of karbeelen en onder
-ligers,
waartegen deze karbeelen aanstooten.

onderliggen: in een oogenblik legde hij den jongen
onder, en gaf hem een duchtig pak slaag; (van

zaken) iets zóó plaatsen, dat het onder iets anders
komt te liggen : zoodra de eene poot van het kalf
bij de geboorte in de scheede gebracht is, moet men
dezelve aan het lint met een ondergelegd kompres
in de scheede trachten te houden; ik zou die goede
*broedhen de eieren onderleggen; -

(onderlegde, onderleide, heeft onderlegd, onder leid), (van stoffelijke voorw.) ze steunen door er
iets onder te leggen : onm het inzinken der raderen

en het omwoelen van den bodem te voorkomen, wordt
het geschut met houten beddingen onderlegd; - een
vat onderleggen, het vast doen liggen door het van

onderen met houten te steunen, of wel, er van
achteren houten onder leggen, om het schuins te
doen liggen en dus het onderste te kunnen aftappen; - (boekdr.) (van gedeelten van een ter
perse gaand blad, die te flauw afdrukken) ze, door
er op de timpaan strookjes papier onder te leggen,
een weinig ophoogen, ten einde op die plaatsen
een krachtiger afdruk te verkrijgen : die cliché

drukt te flauw af, die moet ge onderleggen; -- (fig.

van pers.) hunne opvoeding of opleiding zóó besturen, dat zij zedelijk of verstandelijk behoorlijk
voorbereid zijn voor de taak, die hen wacht : hij
heeft een uitstekend onderwijzer gehad, die hem goed
onderlegd heeft.

ONDERLEGGER, m. (-s), (in 't algem.) een
voorwerp, dat onder een ander ligt of gelegd wordt:
legt gij het blad, waarop gij schrijft, zoo m-aar op de
tafel ? gebruikt gij geen onderlegger ?; de tafel was
zoo laag, dat hij, om te kunnen lezen, een foliant tot
onderlegger moest gebruiken; - ( in 't bijz.) (bouwk.,

krijgsw. enz.) een liggende balk, dien men van
onderen aanbrengt, om tot steun van bouwwerk
of van zware lasten te dienen : onderleggers, brug
brugbalken zijn de balken, die in de-genlrsof
richting van de lengte der brug, van het eene onder
andere gelegd worden om de-steunigpoh
dekplanken te dragen; achter schietgaten worden in
den regel houten beddingen gebezigd voor het geschut,
zij bestaan uit drie ribben, onderleggers genoemd, die
evenwijdig met elkander, tegen een stootbalk gelegd
worden.

ONDERLEGSEL, o. (-s), wat men onder iets
anders legt; (boekdr.) een strookje papier, dat op

ONDERLIJF, o. de onderste helft van het lijf
of lichaam, het gedeelte van het lijf onder het
middel, in tegenstelling van het bovenlijf, het
gedeelte boven het middel; - het benedenste gedeelte van het lijf of den buik, dat gedeelte van
den buik dat onder den navel ligt, de onderbuik;
het kleedingstuk dat onder het lijfje gedragen
wordt, bijna uitsluitend in den verkleiningsvorm
gebruikt : een onderlijfje.
ONDERLIJK, o. (-en), het touw, waarmede de
onderkant van een zeil omboord is : het onderlijk
der vierkante of razeilen is dik, dat van de gaff el-,
emmer- en stagzeilen dun.

ONDERLIJNEN, (onderlijnde, heeft onderlijnd),
onderstrepen. ONDERLIJNING, v. (-en), onderstreping.
ONDERLIJZEIL, o. (-en), (scheepst.) het onderste lijzeil, het lijzeil dat aan de fokkera geheschen
of uitgezet wordt, en dus buiten de fok staat.
ONDERLIJZEILSRA, v. (...raas).
ONDERLING, bn. bw. onder elkander, weder
: de spaarkassen en de genoot -kerig,wdzjsch
bijstand; onderlinge-schapenvodrlig
verzekering, soort van verzekering waarbij de

contractanten geen vaste premie betalen, maar
jaarlijks pondspondsgewijze in de schade bijdragen;
- de denkbeelden waren op zichzelven beschouwd
juist, maar het onderling verband ontbrak; het onder
vertrouwen is een der wezenlijkste eigenschappen-ling
van een rechtschapen vriendschap; de uitkomsten van
het onderzoek onderling vergelijken; wij bevielen
elkander onderling, wederkeerig; - die vertrekken
hebben onderling gemeenschap, met elkander.

ONDERLINNEN, o. het linnen, dat onder ander
linnen of onder de bovenkleeren gedragen wordt,
linnen ondergoed.
ONDERLIP, v. (-pen), de benedenlip, de lip welke
zich aan de onderzijde van den mond bevindt, in
tegenstelling van de bovenlip; de onderlip krullen
(orrckrullen), ze krulswijze buigen, meestal ten gevolge van toorn, verontwaardiging of minachting; op de onderlip bijten, er op bijten, als teeken van
verbeten woede, hevige gemoedsbeweging of verlegenheid; - de onderlip vooruitsteken, als teeken
van minachting; de onderlip laten hangen, vain
verdriet; eene hangende onderlip, ten gevolge van
ouderdom of moedeloosheid; de onderlip optrekken,

°ONDERLIPSZENUW.
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•eene opgetrokken onderlip, als teeken van stijfheid
of van stijfhoofdigheid. ONDERLIPJE, o. (-s).
ONDERLIPSZENUW, v. (-en).
ONDERLOOP, m. (-en), (wev.) onderlooper.
ONDERLOOPEN, (liep onder, is ondergeloopen),
(van landen, plaatsen, ruimten enz.) door water
•of ander vocht overstroomd worden, in den toestand komen van er geheel onder te staan : door
den stortregen is de heele gang ondergeloopen; de
-uiterwaarden zijn ondergeloopen, tengevolge van
het wassen der rivier.
ONDERLOOPER, m. (-s), (wev.) onderboom, zie
aldaar.
ONDERLOOPSCH, bn. (waterbouwk.) van waterkeerende werken gezegd, die het gebrek hebben,
dat zij het water onder door laten loopen: onder
-den vloer worden gewoonlijk drie rijen damplanken
geheid, om te verhinderen dat de sluis onderloopsch
worde. ONDERLOOPSCHHEID, v.
ONDERLUCHT, v. het benedenste gedeelte der
lucht, de luchtlagen welke zich het dichtst bij de
aarde bevinden; in tegenstelling van de bovenlucht:
het zal wel mooi weer worden, want, al is de onder lucht nog nevelig, de bovenlucht is helder.
ONDERLUITENANT, m. (-s), (Ind.) rang in het
Oostindisch leger boven adjudant -onderofficier en
beneden tweede luitenant.
ONDERLUITENANTSPENSIOEN, o. (-en), het
onderluitenantspensioen bedraagt f 24 's weeks.
ONDERMAANSCH, bn. onder de maan, hier op
aarde, aardsch; engelen, die zeker geen smaak hebben,
om hunne ondermaansche broeders en zusters bang
te maken; — ( scherts.) ondermaansche goden, voor
de godheden hier op aarde, in de oude mythologie,
de bosch-, veld- en stroomgoden enz.; — zich onder
de maan bevindende, aardsch, in tegenstelling van
de hemelsche woning, en altijd met het bijdenkbeeld
van het wisselvallige en vergankelijke : de rampspoeden der wisselvallige ondermaansche wereld; het
onbestendige der ondermaansche zaken; het onder
-mansche
leven.
ONDERMAANSCHE, o. de vergankelijke en onvolmaakte wereld hierbeneden, de aarde en de
aardsche dingen.
ONDERMAAT, v. eene maat onder of beneden
de vroeger bepaalde maat, t. w. bij hermeting, het
verlies of de vermindering in maat door indrogen,
inkrimpen enz. der vroeger gemeten waren : als
dat koren weer gemeten wordt, moogt ge wel op onder maat rekenen; op dat vat is eene halve kan onder maat; — (w. g.) de te geringe maat die men iem.
toemeet: ondermaat geven; — ( als term in de wal
maat of lengte beneden de-vischangt)e
gewone maat, in toepassing op walvischbaarden,
waarvan de gewone maat op 6 voet gerekend
wordt; ondermaat heet dan wat korter is dan
6 voet.
ONDERMAATBAARD, m. (-en), (in de walvischvangst) een walvischbaard, die korter is dan een
zoogenaamde maatbaard, korter dan 6 voet.
ONDERMAATSCH, bn. ondermaatsche visch, kleiner dan de wettelijk voorgeschreven maat voor de
te vangen visch.
ONDERMAKEN, (maakte onder, heeft ondergemaakt), (gew.) (van zaaikoren) het onder den
grond werken : haver, met de greep of riek of spade
ondermaken.
ONDERMATRAS, v. ( -sen), eene matras die onder eene andere matras gebruikt wordt : eene
paardenharen matras met eene ondermatras met
stroo gevuld. ONDERMATRASJE, o. (-s).
ONDERMEESTER, m. (-s), meester van lageren
rang die in eene school onder het hoofd der school
werkt, benaming hier en daar nog in de spreektaal
in gebruik, doch bij de wet van '57 vervangen
door het woord hulponderwijzer, dat in '78 plaats
maakte voor de benaming onderwijzer. ONDER MEESTERES, v. ( -sen).
ONDERMELK, v. de melk, welke overblijft, wanneer de room er boven afgeschept is, die zich dus
onder het roomhoudende gedeelte der melk bevindt;
ook taptemelk genoemd.
ONDERMENGEN, (ondermengde, heeft onder
kleinere hoeveelheid van iets-mengd),t
anders vermengen : den wijn met wat water onder mengen, er eenig water in mengen; - is de grond
van den tuin te licht, dan 'moet men dien met vette
°lei, bagger of mest van rundvee ondermengen; onder
(iets), er mede gemengd, er mede gepaard-Wn.egdmt

ONDERNEMEN.

gaande : hij zag hem met bevreemding, ondermengd
met eenigen wrevel, aan; eene soort van eerbied, onder
vrees. ONDERMENGING, v. -mengdti
ONDERMIJNEN, (ondermijnde, heeft ondermijnd),
ondergraven : vestingwerken, gebouwen, muren, wal
grondvesten enz. ondermijnen; gronden, bergen,-len,
bosschen, boomen enz.) ze, door van onderen te
graven, van hun steun berooven, zoodat zij dreigen
in te storten, ondergraven : door al die bergwerken
in den omtrek is hier de bodem zoo ondermijnd, dat
er gevaar voor instorting bestaat; de mollen hebben
den heelen tuin ondermijnd; — (van gebouwen,
dijken, wallen enz.) ze door de werking van den
stroom allengs ondergraven, den ondergrond losmaken en wegspoelen, zoodat ze hun steun verliezen en dreigen in te storten; —
(fig.) in zijn grondslagen aantasten, van zijn
steun berooven, ondergraven, aan 't wankelen
brengen : evenmin wilde hij het geloof der gemeente
kwetsen of ondermijnen; is dat niet ondermijnen
van zedelijkheid, deugd, godsdienst, christendom en
fatsoen ?; — (van het lichaam enz.) verzwakken,
doen vervallen, sloopen : door zijn liederlijk leven
heeft hij zijn lichaam ondermijnd; al te ingespannen
studie had zijn gezondheid onderm jnd; — aan 't
wankelen gebracht worden, in verval geraken en
te gronde gaan : het Romeinsche rijk, door overbeschaving ondermijnd; het ontroerend vermogen, waar
kunst beschikt, ondermijnt lichtelijk in ons-overd
gemoed het zedelijkheidsgevoel; — zich ondermijnen,
zijn lichaam of zijn gezondheid verzwakken.
ONDERMIJNING, v. (-en), het ondermijnen; de
door ondergraving ontstane uitholling of holle
ruimte onder den grond.
ONDERMIJNER, m. (-s), ONDERMIJNSTER,
V. (- s), die ondermijnt.
ONDERMOLEN, m. (-s), de achterste en laagst
staande molen, die het water onmiddellijk uit den
polder opmaalt in een boezem, waaruit het, hetzij
door den bovenmolen op het buitenwater uitgeslagen,
hetzij door een of meer hooger staande tusschenmolens aan den bovenmolen toegevoerd wordt; ook
achtermolen genoemd.
ONDERMOUW, v. (-en), mouw die onder eene
andere mouw (de bovenmouw) wordt gedragen, en
die, waar de bovenmouw korter is, veelal den
onderarm bedekt; - benedenhelft eener mouw.
ONDERMOUWTJE, o. (-s).
ONDERMUIL, m. (-en), het onderste gedeelte
van den muil, het onderste kakebeen van sommige
dieren, de onderbek.
ONDERMUREN, (ondermuurde, heeft onder
g.) (van aardwerken) ze steunen door-murd),(w.
een gemetseld fondament of door er aan de benedenzijde een muur tegen aan te brengen, ze van onderen met muurwerk bevestigen en daardoor tegen
instorten of afschuiven behoeden.
ONDERMUTS, v. (-en), muts die onder eene
andere muts (de bovenmuts) wordt gedragen.
ONDERMUTSJE, o. (-s).
ONDERMUUR, m. (...muren), het onderste gedeelte van een muur, in tegenstelling van den
bovenmuur. ONDERMUURTJE, o. (-s).
ONDERNEEMSTER. Zie ONDERNEMER.
ONDERNEEMZIEK, bn. zeer begeerig om veel
te ondernemen, gedreven door de zucht om allerlei
zaken op zich te nemen, zich in allerlei ondernemingen te steken : nooit was ik onderneemziek;
gij schijnt zeker van een stouten en onderneemzieken
aard.

ONDERNEEMZUCHT, v. sterke begeerte om
veel te ondernemen, te beproeven of te wagen;
driftige geneigdheid om allerlei zaken op zich te
nemen, zich in allerlei ondernemingen te steken.
ONDERNEMEN, (ondernam, heeft ondernomen),
op zich nemen, aanvangen te doen of te verrichten,
beproeven, wagen : de meeste menschen hebben
weinig tijd, om iets van belang te ondernemen; nooit
is een arbeid met moed ondernomen en met standvastigheid voortgezet, of zijne vruchten waren gewichtig en aanzienlijk; — iets durven ondernemen, iets
durven wagen, den moed hebben een moeilijk stuk
te bestaan; hij heeft belangrijke zaken ondernomen; —
de Kanaalmaatschappij zal de havenwerken onder
zich met de uitvoering daarvan belasten; —-nem,
eene reis ondernemen, aanvaarden, altijd met het
bij denkbeeld dat er zwarigheden aan de volvoering
verbonden zijn; - (fig.) de eeuwige, de lange reis
ondernemen, uit dit leven scheiden, verscheiden;
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iets tegen iem. of iets ondernemen, t. w. een vij an -

digen aanslag tegen een persoon of eene zaak.
ONDERNEMEND, bn. ( -er, -st), (van pers.) iets
durvende ondernemen, niet bevreesd om moei lijke of gevaarlijke zaken op zich te nemen, stoutmoedig in het handelen : liefde, zegt men, maakt
stout, ondernemend; David kwam niet tot den troon

als een ondernemend gelukzoeker; de Watergeuzen
waren van ieder gevreesd, ondernemend, stoutmoedig.
ONDERNEMER, m. (-s), ...NEEMSTER, v. (-s),
degeen die iets onderneemt, die eene zaak van
eenig gewicht op zich neemt, aanvangt, begint:
-de eerste ondernemers van die zaak verdienen allen
lof; de ondernemer van een reuzenarbeid; -- (op het
gebied van handel of nijverheid) degeen die eene
zaak onderneemt, die een beroep of bedrijf voor
eigen rekening uitoefent : de ondernemer eener han
ondernemers van die fabriek.

-delszak;

ONDERNEMING, v. (-en), eene zaak van eenig
gewicht, die men op zich neemt; een opgevat
plan, dat men tracht te volvoeren : die reis is eene
heele onderneming; die studie was eene stoute onderneming voor den armen knaap; inz. eene zaak, die

men opzet of drijft, om geldelijke voordeelen te
behalen : weldra bespeurde ik, dat de tentoonstelling
niet veel anders dan eene onderneming, eene speculatie was; -- eene bedrijfszaak, welke zich inz. het
vervoer van reizigers en goederen ten doel stelt,
vooral van diligence- en stoombootdiensten gezegd;
meest bij uitbr. van de firma, van de personen
gebezigd, welke die zaak drijven : met welke onder
denkt gij te reizen ? met de Zuiderzee-stoom--nemig
bootmaatschappij; (Ind.) plantage : de tabaksondernemingen op Sumatra.

ONDERNEMINGSGEEST, m.; ...IJVER, m.;
...ZUCHT, v.
ONDERNOK, v. (-ken), (scheepst.) de onderste
nok, het benedenuiteinde van eene ra, welke, bij
schepen met latijnzeilen getuigd, in eene schuinse
richting geplaatst is.
ONDERNORSTOPPER, m. (-s), (scheepst.) verouderde benaming van den stopper, die op eene
galei zich aan den voet van den mast bevond, en
op een strop aan de ondernok der ra van het
daaraan geheschen latijnzeil gestoken werd, om
die ra goed haren stand te doen behouden; ook
ondernoktaliestopper genoemd.
ONDEROFFICIER, m. (-en, -s), (krijgsw.) rangen
boven korporaal en onder tweeden luitenant; de
onderofficieren vormen den overgang tusschen de
officieren en de soldaten, hebben in alle omstandig
onmiddellijke opzicht over de laatsten en-hednt
moeten de eersten in alle omstandigheden van den
dienst bijstaan, terwijl hun somtijds het bevel over
kleinere detachementen wordt opgedragen; - ( bilj . spr.)
op z'n onderofficiers spelen, met de keu achter den

rug. ONDEROFFICIERTJE, o. (-s).
ONDEROFFICIERSCANTINE, v. (-n), cantine
voor de onderofficiers.
ONDEROFFICIERSCHAP, o. de betrekking van
onderofficier.
ONDEROFFICIERSKLEEDING, v.; ...MENAGE,
v. menage voor de onderofficieren; ... RANG, m.
(-en); ...STREEP, v. (...strepen), streep van galon
op de mouwen, als onderscheidingsteeken voor de
onderofficieren dienende; ...TAFEL, v. (-s), gemeenschappelijke maaltijd der onderofficieren , of
gelegenheid daartoe; ...UNIFORM, v. (-en).
1. ONDEROM, bw. van plaats, om den onderkant,
om het benedeneinde van iets, het tegenovergestelde van bovenom: onderom aan den rand van het
kleed was een goudborduursel; naai die franje onderom;
onderom. zat bezemband; onderom staat meestal als
plaatsbepaling bij ww., als zitten, loopen enz., om

daarmede uit te drukken het zich bevinden of
zich bewegen om den onderkant van iets : onderom
zat een fluweelen rand; er loopt een slinger groen
onderom; zet veterband onderom.

2. ONDEROM, o. en v. (-s), dat gedeelte van
het vrouwenjak, dat in kleine plooien aan het
einde van den rug, of, naar boersche mode, veelal
hooger zit, de schoot : de boerinnetjes netjes uitgestreken in lichtgroen en donkerrood, de onderom van
het jak vooral niet lager dan de schouderblaren.

ONDERONSJE, o. (-s), schertsende benaming
van een kring of gezelschap, waarin wij onder ons
zijn, huiselijk kringetje, waarin men vrijelijk handelen en vertrouwelijk spreken kan, en volstrekt
geen omslag maakt; (bij uitbr.) een klein huiselijk
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feestje zonder eenigen omslag of deftigheid : kom
je van avond heel familiaar een broodje eten ? maar
't is een doodeenvoudig onderonsje; ik houd veel meer
van die gezellige onderonsjes dan van die deftige en
stijve partijen; (scherts.) benaming van gedichtjes,

die zich bij voorkeur tot den engen kring van het
huiselijk en familieleven beperken, van de verzen,
die als 't ware de stillevens der poëzie zijn.
ONDEROOG, o. (-en), (boomkw.) benaming van
de benedenste oogen, botten of knoppen, die zich
aan den voet van een twijg bevinden; ook voet
genoemd.
-ogen
ONDEROOGLID, o. (...leden), het benedenste
ooglid, het ooglid dat zich aan de onderzijde van
het oog boven de wang bevindt, in tegenstelling
van het bovenooglid.
ONDEROOGSCH, brr. (w. g.) zich onder de oogen
bevindende, onder de oogen liggende : de bovenkaaksche beenderen van het uitwendig verhemelte,
eindigende in de onderoogsche beenderen.

ONDEROPZICHTER, m. (-s), tweede opzichter,
persoon die onder den eersten opzichter met het
opzicht of toezicht, inz. van openbare werken,
van fabrieken enz., belast is.
ONDEROVEN, m. (-s), het benedenste gedeelte
van een oven; inz. bij de broodbakkers gezegd van
de ruimte beneden in den oven, waar het brood
gezet wordt om te rijzen.
ONDEROVERSTE, m. (-n), tweede overste in
een klooster, onderprior.
ONDERPACHT, v. pacht van een goed, verkregen door overeenkomst niet met den eigenaar,
maar met den persoon, die het van dezen gepacht
heeft; pacht uit de tweede hand.
ONDERPACHTEN, (onderpachtte, heeft onderpacht), (eig.) door het aangaan eener onderhand
overeenkomst van pacht, in het geheim, meest-sche
op slinksche of behendige wijze, de zaak in pacht
verkrijgen en daardoor de rechten van den eersten
pachter te niet doen; ze onder de hand pachten
met vervanging van den eersten pachter, (w. g.) :
een andere boer heeft hem dat stuk grond onderpacht;
(van den pers., die iets gepacht heeft) hem op
slinksche wijze vervangen door eene onderhand
overeenkomst van pacht, en hem daardoor-sche
van zijne als pachter verkregen rechten berooven:
ik had dat land gehuurd tegen November, maar men
heelt mij onderpacht. ONDERPACHTING, v. (-en).

1. ONDERPACHTER, m. (-s), ...PACHTSTER, v.
(-s), degeen die een goed gepacht heeft niet van
den eigenaar, maar van den persoon, die het van
dezen gepacht heeft, pachter uit de tweede hand:

de pachter kon den eigenaar zijne huur niet voldoen,
omdat zijn onderpachter hem niet betaald had.

2. ONDERPACHTER, m. (-s), ...PACHTSTER,
v. (-s), (w. g.) iem. die cene zaak onderpacht, die
door cene onderhandsche overeenkomst van pacht
den eersten pachter op slinksche wijze verdringt,
en daardoor diens rechten te niet doet : hij is op
eene lage manier door een onderpachter verdrongen
van het land dat hij gehuurd had.

ONDERPAK, o. (-ken), (w. g.) het stel kleederen,
het pak, dat iem. onder de bovenkleederen draagt;
gewoonlijk ondergoed of onderkleederen gezegd.
ONDERPAKJE, o. (-s).
ONDERPAND, o. (-en), cene zaak, die door of
vanwege een schuldenaar aan zijn schuldeischer of
diens vertegenwoordiger in handen wordt gesteld
tot zekerheid van de betaling der schuld; alleen
in de spreektaal en de gewone schrijftaal; maar niet
in de rechtstaal, in welke men df pand Of hypotheek
bezigt, naar gelang het een roerend of onroerend
goed betreft, terwijl onderpand in het volksgebruik
van beide gezegd wordt : hij heeft geld opgenomen
en zijn zilverwerk tot onderpand gegeven; iem. geld
op onderpand leenen; landerijen zijn de beste onderpanden; - ( bij uitbr.) personen, die men aan den

vijand of aan zijne tegenpartij als gijzelaars in
handen stelt, tot zekerheid voor het nakomen
eener aangegane verbintenis; - (overdr.) een
voorwerp, dat men iem. in handen stelt als een
zichtbaar teeken, bewijs of waarborg, dat men
cene aangegane verbintenis getrouw zal nakomen
of cene gedane belofte gestand doen : de trouw
waren reeds in voorchristelijke tijden zinne--ringe
beeldige onderpanden eener onverbrekelijke verbintenis; - ook als een zichtbaar teeken, bewijs of

waarborg van de waarheid van hetgeen men hem
verzekert, of van de oprechtheid der gevoelens
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die men hem betuigt : op dit oogenblik zelfs hebt gij
een nieuw onderpand harer genegenheid in de hand
(t. w. een briefje); — ( overdr.) eene handeling, die

tot bevestiging eener belofte of verzekering dient,
als een gegeven eerewoord, een eed, handdruk,
kus enz. : hij gaf zijn woord tot onderpand dat hij
zijne belofte zou nakomen; (overdr.) elke andere
handeling of omstandigheid, die tot waarborg en
zekerheid verstrekt van de vastheid, duurzaam
oprechtheid of waarheid van datgene waarvan-heid,
sprake is : hij moet ons een onderpand geven van
zijne trouw, en dat geeft hij door hier te verschijnen; —

(overdr.) personen, voorgesteld als zichtbare en
tastbare bewijzen van de vastheid, duurzaamheid,
oprechtheid of waarheid van datgene, waarvan
sprake is; als de waarborgen dat men recht heeft
daarop te vertrouwen; inz. gezegd van kinderen,
als bewijzen en waarborgen van de liefde en trouw
der ouders. ONDERPANDJE, o. (-s).
ONDERPASTOOR, m. (-s), geestelijke, die onder
den pastoor staat; tweede pastoor, die dén hoofd pastoor in het waarnemen van zijn ambt behulpzaam is. ONDERPASTOORSCHAP, o.
ONDERPIJP, v. (-en), de pijp of het been, inz.
bij koeien en paarden, dat van de knieschijf neder
-wartsohe
kogelgewricht loopt.
ONDERPIKEUR, m. (-s), tweede, aan den eersten
pikeur onderg3schikte leermeester in het paard
-rijden.ONDERPIKUSCHA,
o.
ONDERPLAAT, v. (...platen), (in 't algem.) eene
plaat die zich onder eene of meer andere platen
bevindt, in tegenstelling van bovenplaat: de onder-

platen der bekleeding van het schip zijn vier duim
dik; — de vuurplaat, die op den grond ligt en

waarop veelal gestookt wordt : in tegenstelling
van de staande zijplaten: in de boerenwoningen in
Drente, Overijsel en Gelderland wordt op de onder plaat met takkenbossen gestookt. ONDERPLAAT-

JE, o. (-s).
ONDERPLANTEN (plantte onder, heeft onder geplant), onder iets anders planten : boomen door
ander hout onderplanten. ONDERPLANTING, v.
(-en).
ONDERPLOEGEN, (ploegde onder, heeft ondergeploegd), onder den grond ploegen, met den ploeg
onder den grond werken : de klaver moet na de

tweede snede ondergeploegd worden; het lupinengewas
wordt ondergeploegd en dient dan tot groene bemesting.

ONDERPLOEGING, v.
ONDERPLOMPEN, (plompte onder, heeft en is
ondergeplompt), iem. of iets naar beneden plompen, met een plomp onder water gooien : hij smeet
den armen hond van de brug, en plompte hem onder; —

naar beneden plompen, met een plomp onder
water vallen : hij sprong van den hoogen wal en
plompte onder; wat is daar met zoo'n geweld onder geplompt ? ONDERPLOMPING, v.

ONDERPOMPEN, (pompte onder, heeft onder gepompt), onder water pompen, door langdurig
pompen onder water laten loopen : daar hebben me
die kwajongens de heele binnenplaats ondergepompt.

ONDERPREFECT, m. (-en), ambtenaar, onder
den prefect staande en met het bestuur van een
arrondissement belast, t. w. in Frankrijk, en tijde
ook in ons vaderland gedurende de Fransche-lijk
overheersehing : in 1+ rankrijk plachten de prefecten
en onderprefecten de slaafsche werktuigen der regeering bij de verkiezingen te zijn.

ONDERPREFECTUUR, v. (...turen),. het ambt
en het gebied van een onderprefect.
ONDERPRIOR, m. (-s), ...PRIORES, v. ( -sen),
tweede prior of priores, die onder den eersten prior
of priores staat en met dezen het opzicht heeft over
de kloosterbroeders. ONDERPRIORSCHAP, o.
ONDERPRODUCTIE, v. (-s), minder artikelen
produceeren dan gewoonlijk, of minder dan gevraagd
wordt, het tegengestelde van overproductie: door
belangrijke onderproductie kon de fabriek goede
prijzen bedingen.

ONDERPROEVENLEZER, m. (-s), tweede proevenlezer, persoon onder den eersten proevenlezer
in eene boekdrukkerij belast met het nalezen der
proeven.
ONDERRA, v. (...raas), (zeew.) de onderste ra
aan eiken mast, het benedenste rondhout aan
elken mast dienende tot het vastmaken der zeilen:
de onderra van den grooten mast wordt de groote
ra, die van den Jokkemast de fokkera genoemd.

ONDERRAAKLIJN, v. (-en), (wisk.) het gedeelte
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van de as eener kegelsnede, hetwelk tusschen de
raaklijn en de ordinaat van het raakpunt ligt;
vertaling van het meer gebruikelijke Lat. subtangens.

ONDERRAAM, o. (...ramen), (bouwk.) het onderste gedeelte van een lichtraam dat uit tweedeelen bestaat; inz. het benedenste beweegbare
gedeelte van een schuifraam.
ONDERRAKEN, (raakte onder, is ondergeraakt),
onder dak raken, er in slagen een onderkomen te ,
vinden, en, bij uitbr., huisvesting vinden of in
veiligheid komen : 't is te hopen, dat wij in dit weer
ergens onderraken; de meubels zijn gelukkig nog
vóór den regen ondergeraakt; — allengs onder iemands
bedwang of macht raken, onder komen te liggen,
de onderliggende partij worden : raakt hij maar
eens onder, dan zal ik hem wel onderhouden; —
onder water raken, allengs in den toestand geraken

van onder water te zijn, gaandeweg overstroomd
worden : als die regen zoo blijft aanhouden, dan
raakt dat lage land nog geheel onder.
ONDERRAND, m. (-en), de onderste rand van
eenig voorwerp, de benedenrand; in tegenstelling
van den bovenrand. 1
ONDERREEP, m. (-en), reep of touw aan de
benedenzijde van een vischnet, dienende om er
de looden aan te bevestigen, die het net doen
zinken; in tegenstelling van den bovenreep, waaraan
de kurken worden bevestigd, die hot net doen
drijven.
ONDERREGEL, m. (-s), de onderste regel of
balk van eene sluisdeur; (draadw.) de onderste der
beide ijzeren regels of richels, op welke de ketting draden gespannen worden bij de vervaardiging
van draadweefsels op het zeefmakersraam.
ONDERREGENEN, (regende onder, is ondergeregend), door den regen geheel onder water komen:
bij die stortbui is de binnenplaats geheel ondergeregend; als ge die goten niet laat schoonmaken, zal
alles hier onderregenen.

ONDERREGENT, m. (-en), ...RLGENTES, v.
( -sen), tweede regent of regentes, bestuurder of
bestuurster, inz. van stichtingen enz., die op den
eersten regent of de eerste regentes volgt en dezen
bij ontstentenis vervangt : de onderregenten van eene
liefdadige stichting; mevrouw A is onderregentes van
het weeshuis. ONDERREGENTSCHAP, o.

ONDERREKENEN, (rekende onder, heeft ondergerekend), (van brandende kolen) ze naar beneden
rakelen, met de aschschop of den pook bijeenschrapen, zoodat zij geheel onder de asch komen;
hetzelfde als het meer gewone inrekenen: als ge de
kolen goed onderrekent, dan kunnen ze nog lang
aanblijven.
ONDERRICHT, o. de daad van onderrichten of

onderwijzen; inz. het onderwijs, waardoor men
iem. de noodige kennis mededeelt in het vak of
bedrijf dat hij verlangt te kennen : onderricht geven,

.krijgen, ontvangen, genieten; onderricht in het Latijn,
in het schermen, in het teekenen enz.; goed, degelijk,
uitstekend, oppervlakkig, onvoldoend onderricht; -

(w. g.) het onderrichten of terechtwijzen van iem.
in een bepaald geval, de opheldering, die men
hem geeft omtrent iets dat hem noodig is te weten;
inlichting, bericht, mededeeling.
ONDERRICHTEN, (onderrichtte, heeft onderricht), iem. leeren wat hij noodig heeft, zoodat
hij eene zaak leert verstaan of behandelen : een
knaap onderrichten in het lezen, in het schrijven, in
het rekenen; jongelieden onderrichten in het schermen,
in het paardrijden enz.; iem. omtrent een bepaald
punt inlichten : en zij te voren onderricht zijnde
van hare moeder, zeide: „geef mij hier in een schotel
het hoofd van Johannes Den Dooper" (Matth. 14:
8); deze briet- zal u hieromtrent ten volle onderrichten;
onderweg was ik vriendelijk door hem onderricht geworden over (omtrent) het doel van onzen tocht; wel
(goed, beter), genoeg, kwalijk, slecht enz. onderricht
zijn (van, omtrent of over iets), al of niet goed ingelicht, op de hoogte zijn; — zich laten onderrichten,

zich omtrent iets laten inlichten, zich door een
ander de noodige inlichting en kennis laten geven;
iem. inlichten omtrent voorvallen, plannen of bedoelingen, zoodat hij in staat is zijne handelingen
daarnaar in te richten : het geheim lekte uit, en de

bevelhebber werd onderricht van 't geen er gesmeed
was; hij zal spoedig genoeg van alles onderricht zijn.

1. ONDERRICHTER, m. (-s), leermeester, onderwijzer, (w. g.).
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2. ONDERRICHTER, m. (-s), (met den klemtoon
op onder), lagere rechter, onderrechter.
ONDERRICHTING, v. (-en), leering, onderwijs:
hieromtrent ontbreekt u eenige onderrichting; inlichting, bericht, mededeeling : nu vindt zij volgens

boven zijne gelijken, achting : de gevangene werd met
de meeste onderscheiding en beleefdheid behandeld; -

zijne onderrichting ook spoedig het kerkplein; dit
diene tot uw onderrichting; - ( alleen in 't mv.)
voorschriften, bevelen, instructies : hij vernieuwde
de onderrichtingen, welke hij reeds den dag te voren
gegeven had; - (R. K.) behandeling van den cate-

ONDERSCHEIDINGSGAVE, v. oordeel; ...KA
opgave der meest uitkomende ken--RAKTE,o.
merken van eenig voorwerp uit het rijk der natuur;
diagnosis; ...TEEKEN, o. (-s, -en), onderscheidend
kenmerk : de onderscheidingsteekenen eener orde,
insignia (kruis, ster, lint enz.); ...VERMOGEN, o.
het vermogen om te onderscheiden, oordeel.
ONDERSCHEIDINGVLAG, V. ( - gen), (zeew.)
distinctievlag, natievlag om te kennen te geven
dat eenig hooggeplaatst gezagvoerend persoon aan
boord is; - seinvlag om te waarschuwen dat de
volgende seinen op eenige bepaalde zaak betrekking
zullen hebben; ...WIMPEL, m. (-s), breede korte
wimpel die aangeeft voor welk eskader zeker sein.
geschiedt.
ONDERSCHEPPEN, (onderschepte, heeft onder
iets in zijn loop scheppende stuiten enz.,.-schept),
opvangen : hij onderschepte zijns vijands bijl met de
zijne; (fig.) iem. of iets beletten voort te gaan,
tegenhouden : de Engelsehe vloot deed alle moeite

chismus in de vroegmis Zondags door den priester.
1. ONDERRIEM, m. (-en), (oudt.) riem of gordel,
dien de vrouwen en vooral de vrijsters of dienstma den om het middel droegen, en waaraan de
sleutelreeks, het mes in de scheede en de tasch of
geldbuidel en schaar bevestigd waren; onderriemen
waren voorwerpen van weelde.

2. ONDERRIEM, m. (-en). (w. g.) de onderste
riem van eene baal papier.
ONDERRIJDEN, (reed onder, is ondergereden),
overstelpt worden door hevige stortzeeën (van een
schip); - onderploegen; met een ploeg het pas
opgeschoten graan dat niet veel goeds belooft,
als groene bemesting onder den grond rijden zoodat
men het land met andere granen weer kan bezaaien.
ONDERRING, m. (-en), de onderste der beide
houten of ijzeren ringen, tusschen welke de schijven
of rollen draaien, die de molenkap of het geheele
lichaam des molens in beweging brengen, om de
wieken naar den wind te zetten.
ONDERROEREN, (onderroerde, heeft onderroerd). (Zuidn.) omroeren, dooreenroeren.
ONDERROK, m. (-ken), rok, dien de vrouwen
onder den bovenrok dragen; in haar onderrok, nog
ongekleed. ONDERROKJE, o. (-s).
ONDERROLLEN, (rolde onder, heeft ondergerold),
rollend onder komen te liggen, rollend onderraken.
ONDERROOKEN, (onderrookte, heeft onderrook ), (w. g.) van onder berooken : bijenkorven
met zwavel onderrooken; - ( rookte onder, heeft
ondergerookt), met rook vervullen, met rook bedekken, door rook vuilmaken : het geeft niets, of
ik al schoone gordijnen ophang, hij rookt ze toch
dadelijk onder.

ONDERRUIM, o. (scheepst.) het benedenste van
het ruim : het onderruim was met ballast geladen.
ONDERSCHATTEN, (onderschatte, heeft onderscha ), beneden de waarde achten, te laag schatten:
nu eerst waardeer ik hem ten volle, lang heb ik hem
onderschat; iemands krachten onderschatten. O N D E R -

SCHATTING, v. geringschatting.
ONDERSCHEID, o. verschil tusschen personen
of zaken die ongelijksoortig zijn : verschriklijk was

dat onderscheid van zoon en vader; hier is geen onder
oud en jong; - zonder onderscheid,-scheidtun
zonder uitzondering : alle gevangenen zonder onder
werden omgebracht; - oordeel des onderscheids,-scheid

het vermogen om tusschen goed en kwaad te onder

- tot de jaren van onderscheid of des-scheidn;
onderscheids komen, den leeftijd waarop men voor

zichzelf leert oordeelen; volwassen worden, (ook)
de kinderschoenen uittrekken.
1. ONDERSCHEIDEN, (onderscheidde, heeft onderscheiden), als ongelijksoortig van elkaar afscheiden : men onderscheidt twee hoofdafdeelingen van
apen; een jong mensch die zich door niets onder
beide andere, die niet verschilde, in-scheidvan
niets hooger stond, beter was ; zij die zich door
dapperheid hebben onderscheiden, zich hebben doen

kennen; -- een persoon of zaak die van andere personen of zaken verschilt, als zoodanig onderkennen:
hij weet geen koe van een paard te onderscheiden;
de dag begon aan te breken; ik kon de voorwerpen
reeds onderscheiden; wat goed en kwaad is, weet de
mensch wel te onderscheiden.

2. ONDERSCHEIDEN, bn. bw. verschillende,
.niet gelijksoortig : de geestelijken der onderscheiden
gezindheden; roemers van onderscheiden grootte en
vormen; - verschillend, verscheiden, ter aanduiding

van een zeker, niet te gering aantal van de genoemde personen of zaken : onderscheidene deelen

der legerinrichting hadden verbeteringen ondergaan; bw. dat staat mij niet duidelijk en onderscheiden
meer voor den geest.

ONDERSCHEIDING, v. (-en), het onderscheid
maken tusschen twee of meer personen of zaken
die verschillend zijn : de schrijver had die onder
oud en nieuw achterwege moeten-scheidngtu
laten; - het gunstig onderscheiden van iem.

Van Dale.

een teeken, een blijk, een bewijs van de voorkeur
die men geniet : hij kon deze opdracht als eene vereerende onderscheiding beschouwen.

om onze achterhoede te onderscheppen; de wolken.
onderschepten de stralen der zon; - brieven onder
opvangen, zoodat ze niet alleen hun-schepn,

bestemming niet bereiken, maar in handen komen
van hen over wie zij handelen ; -- (Zuidn) heimelijk vernemen : waar heeft hij dat onderschept I
ONDERSCHEPPING, v. (-en).
ONDERSCHIETEN, (schoot onder, is onder geschoten), (Zuidn. ) onder water schieten, overstroomd worden : ten gevolge van den regen is al
ons land ondergeschoten.

ONDERSCHIKKEND, bn. bw. (spraakk.) onder
zinsverbinding, de verbinding van den-schikend
ondergeschikten zin met zijn hoofdzin; onderschik kend voegwoord, dat een bijzin aan een hoofdzin
verbindt; die zinnen zijn onderschikkend verbonden.
ONDERSCHIP, o. benedenste gedeelte van een
schip.
ONDERSCHOORSEL, o. (-s), (Zuidn.) wat tot
onderschoring dient.
ONDERSCHOREN, (onderschoorde, heeft onder
een of meer schoren onderschragen:-schord),met
den zolder onderschoren; (overdr.) ondersteunen.
ONDERSCHORING, v. de daad van onderschoren,
het onderschoren; -, (-en), het middel om te
onderschoren, wat onderschoort.
ONDERSCHOUT, m. (-en), tweede, plaatsvervangende schout, vooral in Ned. Indië (doch thans
afgeschaft).
ONDERSCHRAGEN, (onderschraagde, heeft onderschraagd), met zuilen, pijlers enz. ondersteunen,
onderstutten : een vloer van marmeren zuilen onder.
schraagd; (fig.) helpen, steunen, bijstaan : dapperheid door beleid onderschraagd. ONDERSCHRAGING, v. (-en), steun, stut.
ONDERSCHRAPPEN, (onderschrapte, heeft onderschrapt), (van geschreven woorden, volzinnen
enz.) ze van onderen voorzien van eene schrap of
streep om er bijzonderen nadruk aan te geven of
de aandacht er op te vestigen, ze onderstrepen.
ONDERSCHRIFT, o. (-en), wat onder eene afbeelding enz. (inz. op eene munt of een penning)
staat; - onderteekening, handteekening.
ONDERSCHRIJVEN, (onderschreef, heeft onder
zijn naam of zijne hand--schrevn),odtk
teekening onder iets zetten : het was uwe hand,
die het vonnis onderschreef; - ( fig.) erkennen,
goedvinden, zich vereenigen met : het spreekt van

zelf, dat ik alles onderschrijf, wat gij te zijnen behoeve
bepaald hebt; - zijn eigen vonnis onderschrijven,

met woord of daad zichzelven veroordeelen. ONDERSCHRIJVING, v. (-en).
ONDERSCHUDDEN, (onderschudde. heeft onderschud), (Zuidn.) al schuddende vermengen.
ONDERSCHUIVEN, (schoof onder, heeft ondergeschoven), iets zoo schuiven dat het onder iem.
komt te liggen : iem. een kussen onderschuiven; iets dat onecht of valsch is, heimelijk of ongemerkt
in de plaats van het echte of ware stellen : een
ondergeschoven (valsch, onecht) kind, testament.
ONDERSCHUIVING, v.
ONDERSCHUIVER, m. (-s), soort ijsbreker die
in het ijs eene geul maakt en tevens het losgebroken
ijs onder het vaste ijs wegduwt.
gp
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ONDERSECRETARIS, m. ( -sen), secretaris onder
den eersten secretaris werkzaam, tweede secretaris.
ONDERSHANDS, bw. in het geheim, niet in
het openbaar : ik heb u daarvan ondershands doen
kennis dragen; niet door tusschenkomst van een
openbaar ambtenaar : ondershands geteekende akten.
ONDERSLAAN, (ondersloeg, heeft onderslagen),
(w. g.) (vroedk.) eene zwangere of barende vrouw
onderzoeken.
ONDERSLACHTIG, bw. deze molen loopt onder
zijn rad wordt omgedreven door het van-slachtig,
onderen daartegen stroomende water.
1. ONDERSLAG, m. (-en), lot of loten, die aan
den voet van een boom groeien; — (gmv.) water,
dat door zijn stroom een molenrad van onderen
omdrijft.
2. ONDERSLAG, o. (-en), houten fundeering, bv.
bij sluizen; —BALK, m. (-en), een der twee balken
waartusschen het ondersslag is bevestigd.
ONDERSLAGER, of ONDERSLAGSMOLEN, m.
(-s), watermolen die gedrtven wordt door water, dat
met kracht onder tegen liet rad stroomt.
ONDERSLAGSRAD, o. (-eren), rad van een
onderslagsmolen.
ONDERSLEEPEN, (sleepte onder, heeft onder gesleept), iem. met geweld zóó sleepers, dat hij
onderraakt.
ONDERSMIJTEN, (smeet onder, heeft onderge.smeten), (iem.) zoo ter aarde werpen, dat hij onder
komt te liggen.
ONDERSNEDE, v. ( -n), ...SNEE, v. (-ën), snede
der onderste zijde van het brood.
ONDERSNEEUWEN, (sneeuwde onder, is onder
geheel met sneeuw overdekt worden:-gesnuwd),
,het dak van ons huis wordt erg slecht, nog bij de
laatste sneeuwbui is de heele zolder ondergesneeuwd.
' ONDERSPANNEN, (onderspande, heeft onder
onderen bespannen, inz. in de wisk.-spane),v
van eene koorde : de uiteinden van een cirkelboog
met elkaar verbinden.
ONDERSPIT, o. het onderspit delven, het tegen
iem. afleggen, overwonnen worden; in het onderspit
zijn, in slechte omstandigheden verkeeren; in 't
onderspit raken, in verval komen, achteruitgaan.
ONDERSPITTEN, (spitte onder, heeft ondergespit), iets met de spa onder den grond werken.
ONDERSPOELEN, (spoelde onder, is ondergespoeld), onder water spoelen.
ONDERSPUITEN, (spoot onder, heeft ondergespoten), iets zoo bespuiten dat het onderraakt.
ONDERST, bn. het laagst gelegen, laagst, benedenst : (spr.) die het onderst uit de kan wil hebben,
krijgt het lid op den neus, wie te hebzuchtig is,
komt wel eens leelijk terecht.
ONDERSTAAN, (stond onder, heeft ondergestaan), onder water staan : alle gorzen staan onder; —
(onderstond, heeft onderstaan), op zich nemen,
ondernemen, beproeven, wagen, zich verstouten,
vermeten : ' t is dit verbod alleen, dat ze onderstaan
te krenken; een zware tocht, door niemand onder
Zuidn.) lijden, verduren, uitstaan : ge-stan;(
kunt niet gelooven, wat ik al heb moeten onderstaan.
ONDERSTAAND, bn. hieronder, hiervolgend:
de onderstaande rekening.
ONDERSTADHOUDER, m. (-s), plaatsvervangend stadhouder; ...STALMEESTER, m. (-s).
ONDERSTAND, m. ondersteuning, hulp : Gelder
zelf biedt onderstand; inz. ondersteuning geschonken aan behoeftigen : die arme weduwe geniet onder stand van de gemeente; — domicilie van onderstand,
plaats waar een behoeftige armlastig is.
ONDERSTANDIG, bn. (plantk.) (van de bloem bekleedsels) onder het vruchtbeginsel staande; (van
het vruchtbeginsel) onder de bloembekleedsels
staande.
ONDERSTANDSGELD, o. (-en), geld dat bij wijze
van onderstand wordt geschonken, subsidie.
ONDERST(E)BOVEN, bw met het onderste naar
boven gekeerd : onderst(e)boven liggen; — omver,
overhoop : onderstboven keeren, gooien, zetten.
1. ONDERSTEEK, m. (w. g.) iem. ondersteek
doen,. iem. onderkruipen, hem afbreuk doen.
2. ONDERSTEEK, o. (...steken), ondersteekbekken.
ONDERSTEEKBEKKEN, o. (-s), bekken gewoon
een steel (ten gebruike-lijkmetbdnra
in het ziekbed).
ONDERSTEEKSEL, o. (-s), ondersteekbekken.
ONDERSTEKEN, (stak onder, heeft ondergesto-
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ken), iets zóó steken dat het onder iem. of iets
komt te liggen of te staan; .iets zoo steken dat het
ongemerkt in de plaats komt van iets anders, inz.
van speelkaarten; zie ondergestoken.
ONDERSTEL, o. ( -len), dat gedeelte van een voorwerp waarop het bovengedeelte rust, inz. van
wagens. ONDERSTELLETJE, o. (-s).
ONDERSTELLEN, (onderstelde, heeft ondersteld),
een denkbeeld stellen als grondslag van eene rede
onderstel eens, dat dit werkelijk gebeurt; —-nerig:
iets als waar aannemen. omdat men het althans
waarschijnlijk moet achten : ik heb hem in langen
tijd niet gezien, zoodat ik onderstel dat hij ziek is;
hoe kunt u zulke onchristelijke gevoelens bij ons
onderstellen ?
ONDERSTELLING, v. (-en), eene gissing wier
juistheid men voor mogelijk of waarschijnlijk
houdt : het vervolg deed zien hoe gegrond deze onderstelling was; ik waag de onderstelling dat hij u niet
geheel onverschillig is; in die onderstelling, in de
onderstelling dat, dit aangenomen zijnde; — eene
stelling die men aanneemt ter verklaring van
waarheden, feiten en verschijnselen, waarop men
eene theorie wil gronden, hypothese.
ONDERSTEUNEN, (ondersteunde, heeft onder
iets van onderen steunen zoodat het niet-steund),
kan vallen of instorten : de zolder moet ondersteund
worden; de vruchtboomen hingen zoo vol, dat de
takken ondersteund moesten worden; — iem. onder
de armen vasthouden zoodat hij niet kan vallen :
de zieke werd bij het loopen ondersteund; — (krijgsw.)
eene krijgsmacht ter zijde staan, zoodat deze niet
of minder spoedig behoeft te wijken; — iem. opbeuren of staande houden in het. zedelijk leven :
vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken; —
iem. bijstaan, helpen, inz. met geld : een fonds
om daaruit oude werklui te ondersteunen; — helpen
aandringen op de inwilliging van een verzoek, eene
bede enz. : de legaat van den Paus ondersteunde
hun verzoek .
ONDERSTEUNING, v. onderstand, hulp, inz.
door middel van geld : een werk uitgeven met onder
geldelijke ondersteuning,-steunigvadRr;
ondersteuning in geld. O N D E RST EUNINGS FONDS, o. (-en).
ONDERSTEUNSEL, o. (-s), het ondersteunen;
wat tot ondersteuning dient.
ONDERSTOOTEN, (stootte, stiet onder, heeft
ondergestooten), naar beneden stooten, onder
water stooten.
ONDERSTREPEN, (onderstreepte, heeft onderstreept), (van geschreven woorden of volzinnen)
er eene streep onder zetten, ten einde daarop de
aandacht te vestigen; — een of meer woorden
met meer nadruk lezen of spreken; — (fig.) de
aandacht op een gedeelte van een gezegde, eene
bewering vestigen. ONDERSTREPING, v. (-en).
ONDERSTROOM, m. (-en), cene strooming onder
de oppervlakte van het water; — (fig.) de loop
van iemands meer innige gevoelens.
ONDERSTROOMEN, (stroomde onder, is ondergestroomd), door een stroom overdekt worden : de
dijk brak door en de geheele streek stroomde onder.
ONDERSTUIVEN, (stoof onder, is ondergestoven),
onder stuifzand bedolven worden : ondergestoven
geestgronden; — met stof bedekt worden : leg een
grooten doek over de tafel, anders stuift ze maar onder.
ONDERSTUK, o. (-ken), het benedengedeelte van
zaken die uit verschillende deelen zijn samengesteld:
het onderstuk van eene kachelpijp; — inz. het benedengedeelte van een pakhuis.
ONDERSTUT, m. (-ten), onderstutsel.
ONDERSTUTSEL, o. (-s), wat tot onderstutting
dient.
ONDERSTUTTEN, (onderstutte, heeft onderstut),
ondersteunen, met stutten schoren.
ONDERSTUURMAN, m. (...lieden, ...lui), tweede
stuurman.
ONDERTAFELEMENT, o. (-en), (molenb.) het
onderste der beide tafelementen, waartusschen de
romp van den molen besloten wordt.
ONDERTAK, m. (-ken), tak die zich onder aan
den stam of het laagst bevindt : die ondertakken
moet men wegnemen.
ONDERTAND, m. (-en), tand in het onderste
kakebeen.
ONDERTASTEN, (ondertastte, heeft ondertast),
(w. g.) (geneesk.) onderslaan; — (w. g.) (fig.) onderzoeken, toetsen, polsen : zoudt gij het niet nuttig
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achten, dat ik de gesteldheid der gemoederen eens
ondertasten ging ? ONDERTASTING, v.

ONDERTEEKENAAR, m. (...naren, -s), die zijn
naam onder iets gezet heeft.
ONDERTEEKENEN, (onderteekende, heeft onderteekend), zijn naam onder iets - zetten, iets met
zijne handteekening bekrachtigen : een authentiek
afschrift door den gevolmachtigde onderteekend; een
vrede onderteekenen,. t. w. de overeenkomst, het
verdrag daartoe strekkende. ON-DERTEEKENING,
Y. (-en), het onderteekenen, handteekening.
ONDERTEELT, v. het telen of kweekeu onder
iets anders : een boomgaard met onderteelt van aal
-en
kruisbessen.
ONDERTIJDS, bw. (veroud.) nu en dan, bij
tusschenpoozen.
ONDERTOETS, m. (-en), een der lange, gewoon
-lijk
witte toetsen op een klavier-instrument.
ONDERTREE, v. (-en), (naaist.) smal belegstuk
onder de sluiting van een rok of een japonlijf om
deze minder zichtbaar te maken : een rok sluitende
op zij op eene smalle ondertree.
ONDERTREKKEN, (trok onder, heeft ondergetrokken), onder water trekken : de visch trok den
dobber onder.

ONDERTROEVEN, (troefde onder, heeft onder getroefd), (kaartsp.) eene troefkaart bijspelen lager
dan die welke de . tegenpartij heeft opgespeeld.
ONDERTROUW, m. de wederzijdsche belofte tot
het aangaan van een huwelijk, de verloving; inz.
de aangifte bij den ambtenaar van den burgerlijken stand, waarbij de aanstaande echtgenooten
verklaren dat zij met elkander een huwelijk willen
aangaan, gewoonlijk aanteekenen gezegd : in onder
opnemen; ten ondertrouw gaan; — (gew.) zij-trouw
doen vandaag ondertrouw, hunne huwelijksafkondiging geschiedt vandaag.
ONDERTROUWDE, m. en v. (-n), bruidegom,
bruid.
ONDERTROUWEN, (ondertrouwde, heeft onder
ondertrouw verbinden, gewoonlijk in-trouwd),in
het passivum : mijne dochter is ondertrouwd, is
a,aná eteekend.
ONDERTUSSCHEN, bw van tijd, in dien tus
ondertusschen dat het dag zou worden; —-.sehntijd:
middelerwijl, intusschen : hij had ondertusschen de
kamer verlaten; — voegw. bw . met dat al, niettegenstaande, niettemin : zij komen er ondertusschen al
heel ongelukkig af; hij had het beloofd en ondertusschen
deed hij het niet.
ONDERUIT, bw. van richting, in de richting
naar onderen en tevens naar eene plaats buiten
eene zaak die het verband te kennen geeft : ik heb
hem onderuit zien gaan.

ONDERUITGLIJDEN, (gleed onderuit, is onder
uitglijden :. ik gleed onderuit; de ladder-uitgeldn),
gleed onderuit en zoo brak ik mijn been.
ONDERVANGEN, (onderving, beeft ondervangen), iem. of iets in zijne vallende bew eging van
onderen opvangen : terwijl zij wankelende een steun
zocht, onderving haar, zijn arm; zijn kling onderving
de zware• strijdmkst; — iets door middel van balken,
vloeren of muren tijdelijk onderstutten; — onder
de huizen aan den overkant ondervingen-schepn:
de stralen der zon; — een bezwaar ondervangen, zorgen
dat het niet gemaakt kan worden.
ONDERVERDEELEN, (heeft onderverdeeld), een
of meer deelen van een verdeeld geheel in deelen
splitsen : vier groote afdeelingen in een aantal rubr^ieken onderverdeeld. ONDERVERDEELING, v. (-en),
het onderverdeelen; een deel dat men door onder
-verdln
heeft verkregen.
ONDERVERHUURDER, m. (-s), die onderverhuurt.
ONDERVERHUREN, (heeft onderverhuurd), een
deel van hetgeen men zelf gehuurd heeft, aan een
ander verhuren : hij bewoont een groot huis, maar
•de kamers op de eerste verdieping heeft hij onderverhuurd. ONDERVERHURING, v. (-en), onder
-verhuing_s
niet geoorloofd.
ONDERVEST, o. (-en), een vest dat onder een
ander vest wordt gedragen; (gew. Zuidn.) vest.
ONDERVESTJE, o. (-s).
ONDERVINDEN, (ondervond, heeft ondervonden), een gevoel bij -zichzelf gewaarworden : verdriet,
smart, pijn ondervinden; door ervaring de overtui
krijgen van iets : de waarheid dezer spreuken-gin
zult gij ondervinden; gij zult ondervinden, dat ik
geen boos mensch ben; in weerwil van alle onder-
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vondenIteleurstellingen; —• ondergaan : de onderdrukking welke zij te voren ondervonden hadden.
ONDERVINDING, v. (-en), eene waarneming, bevinding bij zichzelven; het ondervinden, het beleven
van iets : door ondervinding wijs geworden; — het
geheel der indrukken die men ontvangt door hetgeen men beleeft : dat heelt mijn beetje ondervinding
mij ook geleerd; -- een man van veel ondervinding,
die veel heeft beleefd en daardoor veel levens
bezit; als ik mijn eigen ondervinding raad -wijshed
— (spr.). de ondervinding is de beste leermees -pleg;
— een voorval dat men beleeft : de man die-ters;
zoo bittere ondervindingen had opgedaan.
ONDERVLAK, o. (-ken), het benedenvlak van
eenig voorwerp, de onderkant.
ONDERVLEESCH, o. het dieper gelegen vleesch
aan het lichaam.
ONDERVLOEIEN, (vloeide onder, is ondergevloeid). overstroomd worden,- onderloopen : de
dijk brak door en het land vloeide enkele voeten onder.
ONDERVOEDIN, (is , ondervoed), te weinig
voedsel geven en daardoor het organisme verzwakken : hij is ondervoed; ondervoede kinderen
staan bloot aan allerlei kwalen. ONDERVOEDING,
v. aan ondervoeding lijden, te weinig voedsel in
het lichaam opnemen.
ONDERVOORZITTER, m. (-s), dat lid van een
bestuur dat in rang op den voorzitter volgt en bij
ontstentenis diens plaats inneemt, vice-president.
ONDERVOORZITSTER, v. (-s).
ONDERVRAAGSTER, v.. (-s), die ondervraagt.
ONDERVRAGEN, (ondervraagde, ondervroeg,
heeft ondervraagd), iem. iets vragen, bepaaldelijk
om zich te laten inlichten : waar men ook ondervroeg,
niemand had hem dien morgen gezien; een onder vragenden blik op iern. werpen; — iem. over iets
raadplegen, hem zijn advies vragen; — zijn eigen

hart, zichzelf ondervragen, zich rekenschap van
iets trachten te geven; — iem. door hem vragen
te stellen een onderzoek, een verhoor doen ondergaan : de Minister van Justitie heeft in mijne tegenwoordigheid den man ondervraagd; iem. op een
examen ondervragen. ONDERVRAGING, v. (-en),
het ondervragen, inz. bij een rechterlijk verhoor.
ONDERVRAGER, m. (-s), die ondervraagt.
ONDERVRIJEN, (ondervrijde, heeft ondervrijd),
iem. zijn geliefde afhandig maken.
ONDERWAARTS, bw. (w. g.) benedenwaarts.
ONDERWAL, m. ( -len), benedenste gedeelte van
een wal; (vest.) lagere walgang met eene borstwering.
ONDERWANT, o. het want der ondermasten.
ONDERWATER, o. (waterbouw.) water dat naar
eene hooger gelegen plaats moet opgebracht worden.
ONDERWATERZETTING, v. (-en), inundatie.

1. ONDERWEG, bw. terwijl men op weg is:
onderweg overstelpte hij haar met liefkoozingen; —

ergens op den we; waarlangs men gaat. op weg :
hij is onderweg achtergebleven; — lang onderweg zijn,
blijven, niet spoedig zijn doel bereiken; — onderweg
zijn, reeds vertrokken, reeds afgezonden zijn ;
(gew.) hij is altijd ziek of onderweg, nooit volkomen
gezond; — (Zuidn.) onderweg(en) blijven, achter
olijven, niet uitgevoerd worden : zooals altijd-weg
zal hij dat werk weer onderwegen laten blijven.

2. ONDERWEG, m. (-en), benedenweg; laag gedeelte van den weg.
ONDERWELVEN, (onderwelfde, heeft onderwe d), een gewelf onder iets maken, ten einde het
te steunen. ONDERWELVING, v. (-en).
ONDERWERELD, v. benedenwereld, rijk der
schimmen, verblijf der • afgestorvenen.
ONDERWERK, o. het onderste gedeelte van
eenig werk, waarop het bovendeel rust: het onder
een automobiel; het onderwerk van een schoen-werkvan
vernieuwen; (scherts.) onderlijf of de beenen, waarop
het bovenlijf rust : het onderwerk wil niet goed
meer mee, daar is het podagra in.
ONDERWERP, o. (-en), de zaak waarover men
denkt; (taalk.) het woord of de woorden in een
zin die aan het onderwerp der gedachte beantwoorden :. logisch, grammatisch onderwerp; — de
stof van een gesprek, een betoog, een kunststuk
enz. : laat dat onderwerp maar liever rusten; hij bracht
vanzelf het gesprek op godsdienstige onderwerpen;
welk een heerlijk onderwerp voor een heldendicht;
een schilderij waarvan het onderwerp zou genomen
zijn uit de Zweedsche geschiedenis; — eene zaak die
de stof geeft tot eenel handeling, tegenwoordig
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meestal voorwerp geheeten : ingeval de rechter
onbevoegd mocht zijn uit hoofde van het onderwerp
des geschils.
ONDERWERPELIJK, bn. het onderwerp uitmakende waarover men handelt : de onderwerpelijke
zaak; — subjectief, alleen voor een bepaald onderwerp geldende; — willekeurig afwisselend al naar
ieders bijzonderen smaak.
ONDERWERPEN, (wierp onder, heeft ondergeworp( n), onder zich op den grond werpen (bij het
vechten, worstelen); — (onderwierp, heeft onder
iets aan een hooger gezag onder -worpen),im.f
maken; de beslissing over iets opdragen-geschikt
aan iemands uitspraak : de beide vorsten hadden
toegestemd dat al hunne twisten zouden onderworpen
worden aan het oordeel van paus Bonifaeius; — een
vijand met geweld tot gehoorzaamheid brengen:
de 1 rauschen onderwierpen de hun omringende
volken, brachten ze onder hun heerschappij; de
Transvaal werd onderwerpen, moest den strijd
tegen den vijand opgeven; zich aan iem. of iets
onderwerpen, het gezag van dien persoon of die
zaak boven zich erkennen, er aan gehoorzamen:
aan hunne uitspraak onderwierp men zich; — onder
u aan het lot, u door den Heer bestemd, berust-werp
er in; — iem. of iets eene behandeling doen ondergaan : ik heb het boek aan eene geheele herziening
en omwerking onderworpen; iem aan een verhoor
onderwerpen; zich aan een examen onderwerpen,
examen doen.
ONDERWERPING, v. (-en), het onderwerpen;
ten onder brenging; de daad van zich aan iemands
gezag te onderwerpen : zijne onderwerping aanbieden;
tot onderwerping aansporen; — berusting in hoogeren wil : stille onderwerping; die welgemeende beden
zijn verstomd en ondergegaan in de stilheid der
onderwerping.

ONDERWERPSZIN, m. ( -neu), (spraakk.) een
bijzin die het onderwerp van den samengestelden
zin uitmaakt.
ONDERWICHT, o. het te geringe gewicht van
eene koopwaar, waarmede de kooper wordt bedrogen; het verschil tusschen het gewicht eener koop
volgens de factuur en het werkelijke gewicht-war
bij levering.
ONDERWIJL, bw ondertusschen, intusschen:
onderwijl gingen de vijanden ijverig hun gang; ik
zal onderwijl maar voortschrijven.

ONDERWIJS, o. terechtwijzing in eenig bepaald
geval (veroud.); inz. in toepassing op de mededeeling
van de geloofswaarheid : den Heiligen Geest zij eer
en prijs ! hij wil door goddelijk onderwijs ons in de
waarheid leiden; — geregeld onderricht in vakken
van wetenschap of kunst : godsdienstig, leerstellig,
catechetisch onderwijs; hij geeft sinds jaren onderwijs

in het vioolspel; — inz. het onderricht dat op lagere
of hoogere scholen wordt gegeven : lager, middelbaar,
hooger onderwijs; — openbaar onderwijs, vanwege
den staat of de gemeente verstrekt en voor ieder
toegankelijk; — bijzonder onderwijs, voor rekening
van een bijzonder persoon of eene vereeniging gegeven en vaak alleen toegankelijk voor kinderen
van eene zekere kerkelijke kleur; — neutraal onder
waarbij alle dogma onaangeroerd blijft; —-wijs,
klassikaa l onderwijs, aan eene geheele klasse kinderen tegelijk gegeven; — hoofdelijk onderwijs,
aan ieder kind afzonderlijk; — bij het onderwijs
zijn, onderwijzer zijn, bepaaldelijk aan eene lagere
of middelbare school.
ONDERWIJSINRICHTING, v. (-en), , inrichting
waar onderwijs gegeven wordt.
ONDERWIJSKRACHT, v. (-en), persoon bevoegd tot het geven van onderwijs; ...KWESTIE,
v. (-s), vraagstuk aangaande de regeling van het
onderwijs; ...MAN, m. (-nen), persoon die het
onderwijs, zijn wetten on behoeften enz. kent;
onderwijzer; ...MIDDELEN, o. mv. middelen
welke het onderwijs gemakkelijk of doenlijk maken,
als het bord, de wandkaarten, platen enz.; ...REGELING, v.; ...WET, v. (-ten), waarbij het onder
geregeld is; ...ZAKEN, v. mv.
-wijs
ONDERWIJZEN, (onderwees, heeft onderwezen),
iem. onderrichten in datgene wat zijn godsdienstige
of zedelijke ontwikkeling betreft : gaat dan henen
en onderwijst alle volken; de Levieten onderwezen
het volk in de wet; — iem. in eenig vak van kennis
onderrichten : hij zal wel veel geschiktheid hebben
om te onderwijzen; op de school moeten de kinderen
niet alleen onderwezen maar ook opgevoed worden; —
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het onderwijzend personeel eener school, de gezamenlijke onderwijzers; een welonderwezen mensch; —
(scherts.) hier onderu ijst men de jeugd, wanneer
er zaken worden besproken die niet geschikt zijn
voor kinderen of jongelieden. ONDERWIJZING,
v. het onderwijzen, de onderrichting; — (mv. -en),
vermaning, raadgeving, les.
ONDERWIJZER, m. (-s), hij die een ander onder
kennis mededeelt; iem. wiens beroep is-wijst,hem
het geven van onderwijs : de onderwijzers aan de
gymnasia dragen den titel van leeraar; onderwijzer
der jeugd; — inz. iem. die bevoegd is tot het geven
van lager onderwijs en daarvan zijn beroep maakt;
hulponderwijzer: aan eene gemeenteschool wordt een
onderwijzer gevraagd. ONDERWIJZERES, v. ( -sen).
ONDERWIJZERSAKTE, v. ( -n), waaruit de
bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs
blijkt; ...EXAMEN, o. (-s); ...GENOOTSCHAP,
o. (-pen), vereeniging van onderwijzers : het Neder landsch Onderwijzersgenootschap is opgericht in
1844; ...NOOD, m. het te kort aan onderwijzers;
...PERSONEEL, o. het onderwijzend personeel;
... RANG, m. (-en) : vroeger waren er vier onder
...TRAKTEMENT, o. (-en).
-wijzersang;
ONDERWIND, m. benedenwind, wind die langs
de oppervlakte der aarde waait, in tegenst. van
bovenwind.
ONDERWINDEN (ZICH), (onderwond zich, heeft
zich onderwonden), iets - moeilijks ondernemen:
wat wilt gij u onderwinden ? zijt gij dan blind voor
het gevaar ?; — zich verstouten : ik heb mij onder wonden tot God te spreken, alhoewel ik slechts stof
en assche ben.
ONDERWONEN, (onderwoonde, heeft onder
eene woning) haar zoo bewo--wond),(ge.va
nen, dat zij in verval raakt, dat zij er bouwvallig
begint uit te zien, haar uitwonen.
ONDERWORPELING, m. en v. (-en), die zich
onderworpen heeft, die onderworpen wordt of is; -iem. die in slaafsche onderwerping moet leven.
ONDERWORPEN. bn. ( -er, -st), ondergeschikt,
onderdanig aan iem. of iets : het schepsel is der
ijdelheid onderworpen; — deemoedig, gedwee,
lijdzaam : ik was zoo onderworpen, mijne berusting
was zoo volkomen, ik vroeg zoo weinig; — onderhevig aan een gebrek, een gevaar : het land bleef
aan de plaag des oorlogs onderworpen. O N+D E R WORPENIHEID, v. ondergeschiktheid; lijdzaamheid, gedweeheid.
ONDERZAAIEN, (zaaide onder, heeft ondergezaaid), (Zuidn.) de haver moet nog ondergezaaid'
worden, ondergereden.
ONDERZAAL, v. (...zalen), eene zaal in hetbenedengedeelte van een gebouw.
ONDERZAAT, m. (en v.), (...zaten), onderdaan:
de vorst had zijn behouden wederkomst bij zijne
onderzaten met luisterrijke spelen willen vieren.
ONDERZEEBOOT, v. (-en), boot die onder de=
oppervlakte van het water kan varen, duikboot:
de eerste onderzeeboot der Duitsche marine was
40 M. lang.
ONDERZEEËR, m. (-s), onderzeeboot : r is
een onderzeeër verongelukt; de grootste b'ransehe onderzeeër is 64 M. lang, 6,8 M. breed en heeft 7
torpedobuizen.
ONDERZEESCH, bn. onder de oppervlakte Ierzee zich bevindende of levende : een onderzeesche telegraaf kabel; de eerstgeschapen dieren, die onderzeesche schepselen moeten geweest zijn.
ONDERZEIL, o. (-en), het onderste der razeilen
aan den grooten mast en den fokkemast.
ONDERZEILSGAST, m. (-en), matroos die belast
is met het los- en vastmaken van een der onderzeilen; ...KOELTE, v. wind waarbij een bij den
wind zeilend schip niet meer voeren kan dan hetgroot zeil of op zijn hoogst de beide onderzeilen,
stormwind.
ONDERZETTEN, (zette onder, heeft ondergezet), onder water zetten : niet alle kaden waren
doorgestoken, niet ale landen ondergezet; — ( onderzette, heeft onderzet), (w. g.) onderstutten; (veroud.)
iets te pand geven.
ONDERZETTING, v. (-en), hypotheek (thans
nog als term in het Burgerlijk Wetboek).
ONDERZIEL, v. (-en), ...ZIELTJE, o. (-s),
(veroud.) een stuk van de vrouwenkleeding, eene
soort van onderlijfje.
ONDERZIJDE, v4 ( - n), benedenzijde, onderkant.
ONDERZINKEN, (zonk onder, is ondergezonken),.

ONDERZOEK.i26g
onder water zinken; (dicht.) ondergaan, van
de zon.
ONDERZOEK, o. de handeling van te onderzoeken, (ook) de gezamenlijke nasporingen betref fende eene zaak : dit onderzoek zal ons eenige oogen-
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ondieper dan de andere; -- een ondiep huis, dat van

de straatzijde zich niet ver uitstrekt.
ONDIEPTE, v. (-n), onvoldoende diepte van het
water; ondiepe plaats in een vaarwater : eene kaart

blikken moeten ophouden; zich met een onderzoek
belasten; onderzoek doen naar iets; -= gerechtelijke
nasporing : heden is hier ter stede een diefstal gepleegd;
de justitie doet onderzoek, zal een onderzoek instellen.

waarop alle bochten van de kust, alle ondiepten
duidelijk zijn aangewezen.
ONDIER, o. (-en), monster, gedrocht : of 't ijver
afschuw zij, genoeg : het ondier (een hond)-zuchtof
hindert mij; een schadelijk ondier; — ( fig.) een mensch

ONDERZOEKEN, (ondcr•zocht, heeft onderzocht),
eene zaak of een persoon betasten, nagaan om te
zien, hetzij wat —, hetzij Of een bepaald iets in
die zaak of bij dien persoon aanwezig is : het rijtuig

die als een dierlijk monster, dood en verderf teweegbrengt, wreedaard, dwingeland : de hertog van Alva
was een ondier; — (als scheldwoord) beest : schei

hield stil bij de stadspoort, om door de ambtenaren
onderzocht te worden; — eene wond onderzoeken,
haar peilen; iets onderzoekend aanstaren; een onder
blik ; een door ons onderzocht Latijnsch-zoeknd
handschrift; — pogingen doen om eene zaak meer
in bijzonderheden te leeren kennen : ik heb die
zaak scherp onderzocht; — inz. iets tot het voorwerp

maken van een gerechtelijk of een wetenschappelijk
onderzoek; — een onderzoek instellen naar iets :
hij is niet gekomen en ik heb naar de oorzaak daarvan
onderzocht. ONDERZOEKING, v. de handeling

van te onderzoeken; — (mv. -en), een bepaald onderzoek : philosophische onderzoekingen en beschouwingen.

ONDERZOEKER, m. (-s), hij die iets onderzoekt.
ONDERZOEKLIEVEND, bn. gaarne onderzoekende; ...LIEVENDHEID, v.; ...LUST, m.
ONDERZOOL, v. (...zolen), (schoenm.` halve zool.
ONDERZWACHTEL, m. (-s), zwachtel onder een
anderen.
ONDERZWAVELIGZUUR, o. (scheik.) zwaveligzuur dat, in plaats van zuurstof, nog een atoom
zwavel heeft opgenomen.
ONDERZWEMMEN, (zwom onder, heeft ondergezwommen), onder de oppervlakte des waters
zwemmen : hij kan een langen tijd onderzwemmen.
1. ONDEUGD, v. (-en), vaste neiging tot het
kwade, eene zedelijk slechte hoedanigheid : huichelarij is eens ondeugd; zedelijke slechtheid in 't
algemeen : hoe velen vallen, voor zij nog weten wat
deugd of ondeugd eigenlijk beteekent; -- guitigheid:
de ondeugd zag hun uit de brutale zwarte kijkers.

2. ONDEUGD, m. en v. (-en), iemand die ondeugend, schalksch is, alleen tegenover kinderen,
meisjes of jonge vrouwen : wacht, ondeugd, ik zal
je krijgen.

ONDEUGDZAAM, bn. (...zamer, -st), niet deugdzaam, niet deugdelijk in zijne soort, zedelijk slecht:
een ondeugdzaam man gaat met verkeerdheid des
monde om; -- die stof is ondeugdzaam, blijft niet lang

goed, is onsterk. ONDEUGDZAAMIHEID, v.
ONDEUGEND, bn. ( -er, -st), aan ondeugd overgegeven, zedelijk slecht, (w. g.) : nu vind ik dat een

mensch 's avonds altijd iets beter is, of minder ondeugend liever, dan 's morgens; — stout, ongezeglijk,
brutaal: uw ondeugend gedrag; ondeugend kind,
dat je bent; - niet goedig, niet vergoelijkend, guitig,
spotachtig, plaagziek : geestig en ondeugend was hij
van natuur; als hij die anekdote vertelt, kijkt hij altijd
zoo ondeugend; - ( fig.) hij is ondeugend geweest,

heeft van de kaas gesnoept. ONDEUGENDHEID,
v. (...heden), slechtheid, kwade neiging ; stoutheid
van kinderen; schalkschheid.
1. ONDICHT, o. proza, ongebonden stijl : Nederlandsch dicht en ondicht der X IXde eeuw.
2. ONDICHT, bu. niet dicht. ONDICHTHEID, v.
ONDICHTERLIJK, bu. ( -er, -st), zonder eenige
dichterlijke vlucht, prozaïsch, alledaagsch: ondichterlijk gerijmel.
ONDIENST, m. (-en), eene bejegening, cene

handelwijze waarmede men iem. kwaad doet:
iem. een ondienst doen, bewijzen, hem een slechten

dienst bewijzen.
ONDIENSTBAAR, bu. (w. g.) niet . dienstbaar,
onnut, onbruikbaar. ONDIENSTBAARHEID, v.
ONDIENSTIG, bu. bw. ( -er, -st), niet dienstig,
nutteloos : het zou niet ondienstig zijn, dat hij met
de zaak werd bekend gemaakt. ONDIENSTIGNEID, v.
ONDIENSTVAARDIG, bu. ( -er, -st), niet bereid
om iem. van dienst te zijn. ONDIENSTVAARDIGHEID, v.
ONDIEP, bu. ( -er, -st), niet diep : eene ondiepe
wond; ondiepe voren; — inz. van het water waarin
de afstand van de oppervlakte tot aan den bodem
gering is : eene ondiepe rivier; deze sloot is veel

uit, bezopen ondier daar je bent, wou je dat kind
vermoorden; — de cene of andere ijselijke macht

waardoor het welvaren van den mensch wordt
bedreigd: dat ondier (de begeerlijkheid) is geboren
uit het stof der ledigheid.

ONDING, o. (-en), een niets, iets dat men onbestaanbaar acht : Lamartine beoefende de sentimenteele politiek, een onding; iets van weinig of geen
waarde, een prul : hoe kunt ge uw ziel aan dit bedrieglijk onding hangen.

ONDOELMATIG, bn. bw. ( -er, -st), ongeschikt

voor het beoogde doel : die reistasch is al heel ondoelmatig; die toestel is heel ondoelmatig ingericht.

ONDOELTREFFEND, bn. bw. ( -er, -st), niet
doeltreffend.
ONDOENBAAR, bn. wat niet gedaan, niet vol
-voerd
kan worden.
ONDOENLIJK, bn. niet doenlijk, onuitvoerbaar:

het is ondoenlijk u een denkbeeld te geven van het
onvergetelijke tooneel; het is mij ondoenlijk er op
tijd te zijn. ONDOENLIJKHEID, v. iets onuit-

voerbaars.
ONDOOFBAAR, bn. niet uit te dooven : ondoof baar is de gloed der liefde.

ONDOORDACHT, bn. bw. niet doordacht, niet
voorzichtig beraamd : ondoordachte daden; zijne
keuze was ondoordacht. ONDOORDACHTHEID, v.
ONDOORDRINGBAAR, bn. niet te doordringen:
een ondoordringbaar harnas; een ondoordringbaar
,floers van rook; — waterdicht : eene jas van ondoordringbare stof; - ( fig.) (van personen) ondoorgron-

delijk. ONDOORDRINGBAARHEID, v. de hoedanigheid van ondoordringbaar te wezen; (nat.)
de algemeene eigenschap der lichamen krachtens
welke twee stoffelijke zaken niet gelijktijdig dezelfde
plaats der ruimte kunnen innemen.
ONDOORGRONDBAAR, bu. (dicht.) niet doorgrond kunnende worden : God, wiens hoogste
Majesteit en ondoorgrondbaar wezen, ontzag verwekt.

ONDOORGRONDBAARHEID, v.
ONDOORGRONDELIJK, bu. bw niet te doorgronden, niet te begrijpen : lichtgeloovigheden van

het gevoel, gij zijt ondoorgrondelijk; duister en ondoorgrondelijk schrijven en spreken; inz. van God:
de wil des Heeren is ondoorgrondelijk. ONDOOR-

GRONDELIJKHEID, v.

ONDOORSCHIJNEND, bu. niet doorschijnend:
lichamen, die het licht tegenhouden, worden ondoorschijnend genoemd. ONDOORSCHIJNENDHEID,v.

ONDOORSTAANBAAR, bn. niet te doorstaan,
overweldigend : het ondoorstaanbaar leed.
ONDOORWAADBAAR, bu. niet doorwaad kunnende worden, daarvoor te diep : eene ondoorwaadbare beek.

ONDOORZICHTBAAR, bu. (dicht.) ondoorzienb aar.
ONDOORZICHTIG, bu. niet doorzichtig : het
matglas is ondoorzichtig, maar niet ondoorschijnend.
ONDOORZIENBAAR, bu. (w. g.) niet te doorz en : het ondoorzienbaar donker; (fig.) niet te doorgronden : Gods ondoorzienbre wegen.
ONDRAAGBAAR, bu. niet gedragen kunnende
worden, te zwaar om te dragen : ondraagbare
lasten; - van al wat niet te verduren is : krimpend
van ondraagbre pijn.
ONDRAAGLIJK, bu. ^ bw. ( -er, -st), niet te ver
een ondraaglijke stank; eene ondraaglijke-dragen:
hitte; dat maakte de Fransche dwingelandij nog
ondraaglijker; het was gisteren ondraaglijk warm;
(van pers.) onuitstaanbaar : zij had eene ondraaglijke nuf kunnen worden; hij heeft eene ondraaglijk
trotsche familie. ONDRAAGLIJKHEID, v. (ook)

(mv. . . . heden), iets wat niet te verdragen is.
ONDRINKBAAR, bu. niet te drinken, walglijk
of althans niet lekker smakende : die wijn is ondrink-

baar.

ONDUBBELZINNIG, bu. bw. ( -er, -st), niet voor
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meer dan één uitleg of ééne waardeering vatbaar :
aan de beteekenis van die plaats is niet te twijfelen,
de woorden zijn ondubbelzinnig; ondubbelzinnige
bewijzen, blijken van iets geven; op ondubbelzinnige
wijze.

ONDUIDELIJK, bn. bw. niet duidelijk : het
flauw en onduidelijk spoor; hij beantwoordde die
vraag verward en onduidelijk. ONDUIDELIJKHEID,

v. (...heden).
ONDUITSCH, bn. (w. g.) niet Nederlandsch,
uitheemsch : een onduitsch woord. ONDUITSCHHEYD, v.
ONDULATIE, v. (-s, ...tiën), golving, golfsgewijze
beweging; golving in het haar : salon voor ondulatie.
ONDULDBAAR, bn. niet te dulden, ondraaglijk:
zijn blik spreekt van onduldbaar lijden.
ONDULDELIJK, bn. (w. g.) onduldbaar.
ONDULEEREN, (onduleerde, heeft geonduleerd),
golven; doen golven : het haar onduleeren.
ONDULINE, v. (-s), zekere kromme lijn in de leer
van het ornament, t. w. een slangenloop waarvan
de bochten zeer dicht bij elkander geplaatst zijn.
1. ONECHT, m. gemeenschap tusschen man en
vrouw buiten huwelijk : kinderen, in onecht geboren,
volgen niet den vader, maar alleen de moeder.
2. ONECHT, bn. van onwettige geboorte : Don
Juan van Oostenrijk was de onechte zoon van den
Spaanschen koning; eigenlijk niet datgene zijnde
wat de naam te kennen geeft; (rekenk.) onechte
breuk, die gelijk is aan een geheel of een gemengd
getal.
ONECHTELIJK, bw bn. op niet echtelijke wijze,
overspelig, buiten huwelijk : een onechtelijk geboren
kind; onechtelijke bijslaap.
ONECHTHEID, v. het onecht zijn : de onecht
een kind; het niet zijn van datgene - wat-heidvan
de naam te kennen geeft : echtheid of onechtheid
van geschriften.
ONEDEL, bn. bw. niet adellijk; (fig.) gemeen,
slecht, niet grootmoedig : dat hij met onedele bedoelingen haar van liefde zou spreken; geen enkel woord
van onedelen triomf ontsnapte hem.; — onedele metalen,
die door de zuurstof der lucht worden aangetast
en dus roesten, als ijzer, koper, tin enz. ONEDEL HEID, v.
ONEDELAARDIG, ...MOEDIG, bn. bw. niet
grootmoedig : het zou onedelmoedig zijn den braven
man niet te helpen; hij heeft hem zeer onedelmoedig
behandeld. ONEDELMOEDIGHEID, v.
ONEENIG, bn. bw. (-er, -st), niet eensgezind:
twee partijen, beide het heil des lands bedoelende,
maar omtrent de middelen oneenig; is het daarom
nodig, dat wij ook oneenig leven ? ONEENIGHEID,
v. tweedracht; — (mv. . . .heden), twist: de ergerlijke
oneenigheden tusschen haren vader en hare moeder.
ONEENS, bn. oneenig : zulk eene beuzeling zal
ons niet oneens maken; — niet van hetzelfde gevoelen
zijnde : het met iem. oneens zijn over iets; — iets
met zichzelven oneens zijn, besluiteloos zijn ten opzichte van eene zaak.
ONEENSGEZIND, bn. niet eendrachtig of een
-stemig,
oneens. ONEENSGEZINDHEID, v.
ONEER, v. de smaad die iemand wordt aangedaan, schande : iem. oneer aandoen, hem te schande
maken; zijn familie tot oneer strekken, die heeft
zich over hem te schamen; dat doet hem geen oneer
aan, strekt hem niet tot oneer, dat strekt hem tot
eer; oneer met (of bij) iets inleggen, er geen eer bij
behalen.
ONEERBAAR, bn. onzedig : oneerbare betastingen;
oneerbare handelingen. ONEERBAARHEID, v.
onkui schhei d; — (... heden), onzedige handeling.
ONEERBIEDIG, bn. bw. ( -er, -st), niet eerbiedig:
eene oneerbiedige houding; die ruwe en oneerbiedige
toon past je niet; — bw. zonder - den verschuldigden
eerbied : als het niet te oneerbiedig gezegd is. -ONEER BIEDIGHEID, v. ONEE.BIEDIGLIJK, bw.
ONEERLIJK, bn. bw. niet te goeder trouw
jegens anderen : eerlijk of oneerlijk te zijn, scheelt
hem mogelijk tachtig duizend gulden; in strijd met
eerlijkheid en goede trouw : oneerlijke bedoelingen;
op oneerlijk gewonnen goed rust de vloek des Heeren;
— iem. oneerlijke concurrentie aandoen.
ONEERZUCHTIG, bn. niet door eerzucht gedreven.
ONEET, v. (plantk.) (gew.) benaming voor het
lidrusch (equisetum palustre), ook hermoes, moeras paardestaart, naaldenkoker, roobol en roode ratel
geheeten.

ONFEILBAAR,

ONEETBAAR, bn. niet te eten, vanwege onsmakelij khei d of onverteerbaarhei d.
ONEFFEN, bn. ( -er, -st), ongelijk, ruw, hobbelig:
die straat is zeer oneffen, mocht wel opnieuw bestraat
worden; het wandelen over oneffen heigronden; --ruw, onwelvoeglijk : een oneffen woord; — (w. g.)
oneven : 't oneffen tal van de Muzen; — niet verrekend (van rekeningen enz.): hij had nog veel
oneffen rekeningen, nog niet vereffend, afgedaan;
(jag.) een oneffen achtender, een hert dat aan de eerie
zijde vier en aan de andere zijde drie enden (takken
of uitstekende punten van het gewei) heeft. ONEFFENHEID, v . de hoedanigheid van oneffen
te zijn; — (mv. ...heden), oneffen plaats.
ONEIGEN, bn. bw. (veroud.), niet eigen, vreemd;
oneigenlijk; ongepast, oneigenaardig.
ONEIGENAARDIG, bn. niet eigenaardig, niet
passend : eene zeer oneigenaardige gewoonte. ONEIGENAARDIGHEID, v.
ONEIGENLIJK, bw. bn. niet in eigenlijken zin
genomen : moeten wij dit eigenlijk verstaan of oneigenlijk ?; — niet datgene zijnde wat de naam der zaak
aanduidt : eene oneigenlijke breuk, waarbij de teller
een veelvoud is van den noemer; — (taalk.) oneigenlijke samenstellingen.
ONEINDIG, bn. bw. geen einde hebbende : de
oneindige verscheidenheid en heerlijkheid der natuur;
— het oneindige, de onbegrensde ruimte van het
heelal; — tot in het oneindige, tot in eene afmeting
die alle denkbare grenzen te buiten gaat; — (wisk.)
eene oneindige reeks; — de Oneindige, God; —
buitengemeen groot : de hertog van Parma trok een
oneindig nut uit den onbezonnen aanslag der I ranschen; — bw. oneindig groot, in de wiskunde, aangeduid door liet teeken W, van een veranderlijk
getal dat, steeds aangroeiende, ten laatste elk denkbaar getal te boven gaat; — oneindig , klein, van een
veranderlijk getal dat meer en meer tot de limiet
nul nadert; eene oneindig voortloopende reeks; -buitengemeen : een woord dat mij zoo oneindig
gelukkig zou maken; hij is daarvoor oneindig beter
geschikt dan zijn broer. ONEINDIGHEID, v. de
eeuwigheid; het heelal.
ONERA, o. mv. lasten; bezwaren; belastingen.
ONEREEREN, (onereerde, heeft geonereerd),
bezwaren, belasten ; opladen.
ONEREUS, bn. (...zer, -t), drukkend; lastig, bezwarend : een onereus contract; — moeilijk, moeite
-vol.
ONERGDENKEND, bn. argloos, geen slechte bedoelingen onderstellende bij anderen : die scherts,
welke het onergdenkende meisje in 't eerst maar half
begreep. ONERGDENKENDHEID, v.
ONERGERLIJK, bn. geen aanstoot gevende:
een onergerlilke wandel; een • onergerlilk leven leiden.
ONERKENTELIJK, bn. niet onerkentelijk, wel
genegen te erkennen wat men iem. heeft te danken:
niet onerkentelijk voor bewezen weldaden. ONERKENTELIJKHEID, v.
ONERVAREN, bn. bw. ( -er, -st), geen ondervinding hebbende : een onervaren reiziger; een onervaren
generaal; inz. in betrekking tot levenswijsheid : een
jong en onervaren meisje; gij zijt goed en nog wat
onervaren. ONERVARENHEID, v.
ONEVANGELISCH, bn. niet overeenkomende
met de leer van het evangelie.
ONEVEN, bn. (van getallen) niet in twee gelijke
groepen van geheelen kunnende verdeeld worden,
niet door twee deelbaar : een oneven getal; wat raadt
ge, even of oneven ?; (plantk.) oneven - gevind.
ONEVENMATIG, bn. onderling ongelijk : eenige
onevenmatige deelen van een geheel. ONEVENMATIGHEID, v.
ONEVENREDIG, bn. bw niet in zoodanige verhouding tot eene andere grootheid staande als
gepast of wenschelijk wordt geacht : de onevenredige
kleinheid onzer kracht; — bw. in zoodanige mate dat
eene verhouding al te ongunstig wordt : zijn handen
waren onevenredig groot. ONEVENREDIGHEID, v.
ONFATSOENLIJK, bn. bw. ( -er, -st), met het
fatsoen, de goede manieren in strijd : datgene wat
onze fatsoenlijke wereld onfatsoenlijk noemt; —
gemeen : dat onfatsoenlijke woord mag je niet gebruiken; — bw. ongemanierd : onfatsoenlijk eten;
onfatsoenlijk spreken. ONFATSOENLIJKHEID,
V. (...heden).
ONFEILBAAR, bn. bw. aan geene dwaling,
, geene vergissing onderhevig : je kunt het immers
mis hebben of zijt gij onfeilbaar ?; — inz. ten opzichte
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van het geloof, van de Kerk, van den Paus : een
door de onfeilbare Kerk vero-)rdeelde dwaling; op het
oecumenisch concilie van 1870 te Rome is de Paus
onfeilbaar verklaard; - zonder kans van falen : die
welluidende stem, die het onfeilbaar vermogen had,
altijd hare ziel te treffen; - een onfeilbaar genees
onvermijdelijk, van hetgeen nog ge--midel;
schieden moet : het wagg'lend heir staat stil en wacht
d'onfeilbren dood in 't midden van de kil; - van
datgene waaromtrent men zich niet vergissen kan:
fonkelende oogen - het onfeilbaar teeken van drift; bw. buiten eenigen twijfel, stellig : dit is het lot,
dat Vlaanderen onfeilbaar zal ondergaan. ONFEILBAARHEID, v. het onfeilbaar zijn : het leerstuk
der pauselijke onfeilbaarheid.
ONFRAAI, bn. niet onfraai, nogal fraai.
ONFRISCH, bn. bw. er onfrisch uitzien, niet
frisch, niet schoon gewasschen, niet helder; zich
onfrisch gevoelen, niet frisch, niet lekker, niet volkomen gezond; - iets onfrisch behandelen, niet

zuiver. ONFRISCHHEID, v.
ONGAAF, bn. niet gaaf, niet ongeschonden : door

den klank beproeft men of het ketelblik zonder ongave
steeën is. ONGAAFHEID, v.
ONGAAR, bn. niet gaar, niet genoeg gaar : ongare
aardappelen.

ONGAARNE, bw. niet gaarne, met tegenzin:
die kans zou ik ongaarne loopen; niet ongaarne,

met eenig genoegen.
ONGAAL, ONGALIJK,.bn. (gew.) (van het weer)
slecht, ruw, onstuimig.
ONGANGBAAR, bn. (dicht.) onbegaanbaar; niet gangbaar, geen wettigen' omloop of koers
hebbende : ongangbare munten.
1. ONGANSCH, bn. (gew.) ongezond, ziekelijk;
zich ongansch eten, zooveel eten dat het benauwt,
dat men er last van krijgt; - inz. van schapen :
één ongansch schaap besmet de kudde; - bedorven:
ongansch vleesch; - ( van ijzer) ongaaf door de inmenging van slakken.
2. ONGANSCH, o. (veearts.) zekere schapenziekte,
gewoonlijk galligheid geheeten, zie aldaar.
ONGANSCHHEID, v. ziekelijkheid bij het rundvee, voornamelijk ten gevolge van vochtige luchtsgesteldheid.
ONGASTVRIJ, bn. niet gastvrij : hoe zijt gij tot
dien ongastvrijen Kaffer doargedronger ?; - onherbergzaam, onveilig : ongastvrije kusten; karig:
een ongastvrij onthaal vinden. ONGASTVRIJHEID, v.
1. ONGEACHT, bn. ( -er, -st), niet in aanzien:
hij leeft daar onbekend en ongeacht.

2. ONGEACHT, vz. niettegenstaande : ongeacht
de beleedigingen die men haar aandeed; - vw.
ongeacht ons kerkgezang dikwijls meer gehuil dan
gezang is.
ONGEBAAND, bn. niet gebaand, niet begaanbaar
vanwege hindernissen in het terrein : een ongebaande
weg; een ongebaand pad; de ongebaande wildernis.

ONGEBAANDHEID, v.
ONGEBAARD, bn. zonder baard, baardeloos;
ongebaarde knapen.

ONGEBALLAST, bn. niet geballast.

ONGEBEDEN, bn. niet gebeden, niet genood: een
ongebeden gast, in zuiverder taal een ongenoode gast.
ONGEBEURD, bn. niet gebeurd : wie zal het
gebeurde ongebeurd maken ?
ONGEBEURLIJK, bn. niet kunnende gebeuren,
onmogelijk : het is ook zoo geheel ongehoord, ongebeurlijk en ongeloofelijk.

ONGEBEZIGD, bn. ongebruikt : geen uur ongebezigd laten voorbijgaan.

ONGEBLANKET, bn. niet geblanket : weinig
dames zijn hier ongeblanket.

ONGEBLEEKT, bn. in den handel gebracht zonder
gebleekt te zijn, en derhalve geelachtig : kousen van
ongebleekt katoen.

ONGEBLOEMD, bn. niet met bloemen versierd;
niet met bloemen bewerkt (van stoffen); - (w. g.)
(van den stijl) onopgesmukt.
ONGEBLUSCHT, bn. (van kalk) niet gebluscht,
watervrij : hout wordt door ongebluschte kalk aangetast; niet gebluscht, brandende; (fig.) niet gelescht,
niet bevredigd : mijn dorst blijft eeuwig ongebluscht.
ONGEBOEID, bn. zonder boeien : ongeboeid
werd hij opgebracht; (fig.) hij die met fiere borst,
met ongeboeide tong het hoofd verheft, die vrijuit
durft spreken: (scheepsb.) onbeplankt boven het
dolboord . zonder boeisel (van roeivaartuigen).

ONGEBOEKT, bn. niet geboekt.
ONGEBOGEN, bn. recht : daar stond zij voor hem
in ongebogen houding.

ONGEBONDEN, bn. niet ingebonden : werken
van oude en nieuwe dichters, nog ongebonden; -niet opgebonden, los hangend : haar ongebonden
haar golfde om haar schouders; - ( dicht.) ongeboeid :
hij trede den Raad alleen en ongebonden binnen,,
(van den stijl) ongebonden stijl, het proza; - ( -er,.
-st), uitgelaten, losbandig, ongeregeld : eene ongebonden levenswijze; de ongebonden scherts der jeugdige
officieren. ONGEBONDENHEID, v. (...heden),
uitgelatenheid, losbandigheid.

ONGEBOREN, bn. nog niet geboren : huiden
van ongeboren lammeren; hij bezweert haar bij het
kind, nog ongeboren, te leven voor haar kroost; nog iiR
wording : een' ongeboren vrucht, hersenvrucht, een
werk dat nog niet geschreven is; - de ongeboren
tijd, de toekomst.
ONGEBOUWD, bn. ongebouwde eigendommen,
die eigendommen, onroerende goederen, welke geen
gebouwen, (huizen, schuren enz.) zijn.
ONGEBREIDELD, bn. bw. niet gebreideld, niet
betoomd, niet beteugeld : de ongebreidelde harts-

tochten.
ONGEBROKEN, bn. niet . stukgemaakt : er zijn
nog fijne snaren ongebroken gebleven; - niet in

deelen gesplitst, van eene scheepslading die op de
plaats der bestemming aankomt zooals zij bij het
vertrek was ingescheept : het stoomschip Sumatra
is met ongebroken lading langs den Nieuwen Waterweg te Rotterdam binnengekomen; - onverbroken :
ongebroken trouw.

ONGEBRUIKELIJK, bn. ( -er, -st), niet in gebruik:
het woord heeft hier eene anders ongebruikelijke
beteekenis; - ( rekenk.) eene ongebruikelijke breuk,

eene breuk waarvan de noemer kleiner is dan de
teller, eene onechte breuk.
ONGEBRUIKT, bn. niet gebruikt, ongebezigd :
een vertrek dat, thans ongebruikt, eene treurige ver
maakte; de uren niet ongebruikt laten voorbij -tonig
-gan,
ze nuttig besteden.
ONGEBUILD, bn. niet gebuild : ongebuild meel;
ongebuild tarwebrood, van ongebuild meel gebakken.
ONGEDAAN, bn. niet gedaan : dit blijve liever
ongedaan; - iets ongedaan laten, niet doen; -iets ongedaan maken, de gevolgen eener daad

wegnemen.
ONGEDACHT, bn. bw. onverwacht : eene onge-

dachte uitkomst; menig ongedachte samenloop van
omstandigheden; - bw op onverwachte wijze:
zachtaardige bruid, mij zoo ongedacht in de armen
gevoerd.

ONGEDACHTIG, bn. niet denkende aan wat in
eene bepaling wordt genoemd : zijns plichts ongedachtig, zijn plicht vergetende.
ONGEDAGTEEKEND, bn. niet van een datum
of dagteekening voorzien : bij ongedagteekend
schrijven.

ONGEDATEERD, bn. ongedagteekend.
ONGEDEELD, bn. niet gemeenschappelijk met
iem. anders : een Eden, voor de vreugd geschapen,
is, ongedeeld, eene woestenij; - onverdeeld, in zijn
geheel blijvende : den éénen, ongedeelden koninklijr
ken wil; -- (plantk.) ongedeeld blad, zonder diepe
insnijdingen of afdeelingen; - onvermengd : een
huwelijk, waarin hij nimmer een ongedeeld geluk
had kunnen vinden.
ONGEDEERD, bn. zonder letsel : bij dat spoorweg
hij ongedeerd gebleven; iem. ongedeerd-ongelukis
laten, niet schaden.

ONGEDEESEMD, bn. niet met zuurdeesem
bereid : de ongedeesemde paaschbrooden der Joden.
ONGEDEKT, bn. zonder hoofddeksel: hij liep
met ongedekten hoofde in de brandende zon; -- zonder
tafellaken : eene ongedekte tafel; - niet overdekt:
een ongedekte wagen; - ( suikerraff.) van de suiker
niet geheel van stroop gezuiverd; --broden,g
(hand.) zonder zekerheid van betaling; - (krijgsw.)
de soldaten moesten zich ongedekt opstellen, zonder
dekking.
ONGEDIENSTIG, bn. ( -er, -st), niet gedienstig,
niet gaarne diensten bewijzende. ONGEDIENSTIGHEID, v.- gebrek aan dienstvaardigheid.
ONGEDIERTE, o. schadelijk gedierte : slangen
en dergelijk ongedierte vindt men in Indië overal; -

(jag.) alle roofdieren die aan den wildstand schade
doen; - insecten, inz.. op het lichaam van menschen
en dieren : die boom wordt door 't ongedierte geplaagd;

ONGEDOOPT,
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igediert' !

wordende : de Franschen brachten hun transport
ongehinderd in de vesting; hij kan geen meisje ongehinderd laten, valt elk meisje lastig.

ONGEDOOPT, bn. niet gedoopt : dat kind is nog
°ongedoopt; niet gewijd of gezegend : ongedoopte
klokken, meende men, haalde de duivel weg.

eene eer.

in dat logement hadden wij last van 't ongedierte;

(fig.) gespuis : ' t Land wordt gezuiverd van het on-

ONGEDORSCHT, bn. nog niet gedorscht : enge
koren.
-4orscht
ONGEDRAGEN, bn. niet gedragen : die jas is
•nog zoo goed als ongedragen.
ONGEDRONGEN, bn. niet gedrongen, los (van
den stijl).
ONGEDROOMD, bn. niet gedroomd; (fig.) niet
gedacht : een ongedroomd geluk.
ONGEDRUKT, bn. niet gedrukt : ongedrukt
katoen; alleen in handschrift bestaande : ongedrukte
stukken.

ONGEDULD, o. opwelling van gevoel dat geen
wachten toelaat, drift : uw ongeduld heeft thans
geen uitstel meer te wachten; een einde maken aan
iemands ongeduld; hij brandde van ongeduld; met
ongeduld iem., iets verbeiden, wachten; — Pietje
Ongeduld, iem. die zeer ongeduldig is.

ONGEDULDIG, bn. bw. niet lijdzaam, niet ge-

duldig : gij zoudt ongeduldig, grommig en werkeloos
den dood afwachten; niet in staat langer te wachten:
hij begon ongeduldig te worden en wilde heengaan; —
bw. op eene wijze die van ongeduld blijk geeft:
hij haalde ongeduldig de schouders op.

ONGEDURIG, bn. bw tot onophoudelijke afwisseling geneigd, hinderlijk onrustig : die jongen
is vreeselijk ongedurig; — bw zij nam hare moeder
plichten zeer ongedurig waar. ONGEDURIG -lijke
-HEID,v.
ONGEDUT, bn. niet van een bijzonder merk
voorzien (b. v. van oude muntstukken); — (eertijds) een ongedut meisje, dat den ouderdom van
28 jaren nog niet bereikt heeft.
ONGEDWEE, bn. weersbarstig, niet volgzaam.
ONGEDWEEHEID, v.
ONGEDWONGEN, bn. bw. ( -er, -st), niet gedwongen, niet door dwang genoodzaakt, vrijwillig:
ongedwongen zal hij dat wel niet doen; — ongekunsteld, ongemaakt : eene losse en ongedwongen hou
ongedwongen toon, die tusschen hen heerschte;-ding;e

— bw. hij sprak zeer ongedwongen, zeer natuurlijk
en vrij. ONGEDWONGENHEID, V. losheid,
ongemaaktheid.
ONGEËERD, bn. geen eer genietend : een profeet

is niet ongeëerd dan . in zijn vaderland.

ONGEËVENAARD, bn. niet geëvenaard, zonder
weerga : ongeëvenaarde kleurenpracht.
ONGEGENEERD. bn. bw. ongemanierd : eene
ongegeneerde houding, vol minachting voor hetgeen
fatsoen en betamelijkheid eischen; — ongegeneerd
bij iem. binnenkomen, zonder plichtplegingen; —
iem. ongegeneerd de waarheid zeggen, op krassen
toon. ONGEGENEERDHEID, v.
ONGEGIST, bn. niet gegist hebbende, niet door
middel van gisting toebereid : ongegiste dranken.
ONGEGOED, bn. geen vaste goederen bezittende
op zekere plaats : hij is in deze streken ongegoed; —
onbemiddeld, nagenoeg arm : hij kwam geheel
ongegoed hier in 't land.
ONGEGOMD, bn. niet gegomd : ongegomde enveloppen.

ONGEGRENDELD, bn. niet met een grendel
gesloten : ongegrendelde deuren.
ONGEGROND, bn. niet steunende op goede
gronden, niet gerechtvaardigd : iem. ongegrond
verdenken, wantrouwen; die vrees is waarlijk niet
ongegrond; de uitkomst zal bewijzen, hoe ongegrond
zulke vermoedens zijn; — onbillijk : de beschuldiging
komt me ongegrond voor; (Zuidn.) onjuist : eene
ongegronde tijding. ONGEGRONDHEID, v.
ONGEGUND, bn. niet gegund; — (spr.) het ongegunde brood wordt het meest gegeten, die het meest

benijd wordt heeft den meesten voorspoed, velen
benijden den gelukkige.
ONGEHAVEND, bn. (veroud.) niet behoorlijk
gekleed, gewasschen en gekamd, morsig, vuil; —
niet gehavend, onbeschadigd : hij is niet ongehavend
uit den strijd gekomen.

ONGEHEVELD, bn. niet met hevel of gist toebereid : het Feest der ongehevelde broeden, genaamd
Pascha.
ONGEHINDERD, bn. (Zuidn.) ongedeerd : de
storm rukt de grootste boomen omver en laat de heesters
ongehinderd; — niet belemmerd, niet verhinderd

ONGEHOOPT, bn. waarop men niet durft hopen
of heeft durven hopen : het ongehoopt geluk van zulk
ONGEHOORD, bn. bw. ( -er, -st), zonder te hooren, aan te hooren : iem. ongehoord veroordeelen; —
nog nooit te voren gehoord, vernomen; zonderling,
vreemd : dat is vreemd en ongehoord; — buitengemeen in zijn soort, altijd in ongunstigen zin:
een ongehoorden prijs vragen; wat zegt gij van dezen
ongehoorden eisch; — bw. in buitengewoon hooge
mate : het boek is dan ongehoord langdradig.
ONGEHOORZAAM, bn. (...zamer, -st), niet
gehoorzaam : gij moogt niet ongehoorzaam zijn,
mijn jongen. ONGEHOORZAAMHEID, v.
ONGEHOUDEN, bn. niet verplicht tot iets : ik
ben ongehouden aan een derde over te brengen wat
tusschen mijn vriend en mij verhandeld is; een enge houden wederdienst. ONGEHOUDENHEID, v.

ONGEHUICHELD, bn. bw. oprecht gemeend:
ongehuichelde smart; zijne ongehuichelde godsvrucht.
ONGEHUWD, bn. ongetrouwd : vrijers en ongehuwde vrijsters; het ongehuwde leven; de ongehuwde
staat.

ONGEKAMD, bn. van het haar, niet uitgekamd:
een boer met ongekamd en stijf afhangend haar.

ONGEKANTRECHT, bn. (van planken) ruwe
1
kanten hebbende.
ONGEKAPT, bn. zonder hoofddeksel; zonder
kap (van gebouwen); — niet gekapt (van het haar);
— nog niet gekapt, geveld : ongekapt hout.
ONGEKASSEID, bn. (Zuidn.) (van wegen) onbestraat.
ONGEKEND, bn. niet gekend wordende, onbekend : daar dreigt verpletterend een ongekende klip;
zoodanig als tot dusverre niet voorkwam : een
ongekende trap van bloei; zich tot eene ongekende
hoogte verheffen.

ONGEKLEED, bn. geene of zoo goed als geene
kleeren aanhebbende : hij zat zoo goed als ongekleed
op zijne kamer; — mevrouw is nog ongekleed, nog
in ochtendgewaad; — niet in het gewaad dat voor
bepaalde, min of meer plechtige gelegenheden is
voorgeschreven : ongekleed kon hij niet ten hove
verschijnen.

ONGEKLEURD, bn. niet van gekleurde stof :

de wijde laarzen van sterk, doch ongekleurd leder.
ONGEKNAKT, bn. niet geknakt : ongeknakt van
moed; zoo prijkt eene frissche roos op ongeknakten steel.
ONGEKOOKT, bn niet gekookt : ongekookte
spijzen; gaas, uit ongekookte zijde vervaardigd.

ONGEKORVEN, bn. niet door menschenhanden

bewerkt : uw wouden bouwen hemelhoog eene kerk
van ongekorven hout.

ONGEKRENKT, bn. heel, niet stuk (dicht.) :

een bed van dorre blaadren ontving hem, en hij rijst
met ongekrenkte leen; - nog in volle kracht zijnde;
in hoogen ouderdom nog met ongekrenkte geestvermogens begaafd; — ongeschonden, ongedeerd,
ongestoord : bij dit alles kan de vrede ongekrenkt
blijven.

ONGEKREUKT, bn. zonder vouwen, plooien,
rimpels : het voorhoofd bleef ongekreukt en of en;
ongekrenkt, ongeschonden : eene Ongekreukte recht
innige en ongekreukte plichtsvervulling;-vardighe;
ongekreukte trouw.
ONGEKROOND, bn. geen kroon dragende : het
ongekroonde hoofd van het land.
ONGEKRUIST, bn. niet vermengd : ongekruiste
rassen.

ONGEKUISCHT, bn. (Zuidn.) niet gereinigd; —
(van iemands taal) niet gekuischt, niet fijn : enge
zangen.

ONGEKUNSTELD, bn. bw. eenvoudig, natuur

-kuiseht

een werk dat door zijn ongekunstelden toon-lijk:
iedereen zal bevallen; een ongekunsteld lied; —
ongedwongen : een open karakter en eene ongekunstelde gemeenzaamheid; — bw. op ongedwongen
wijze : lippen die zich ongekunsteld tot een glimlach
plooiden .
ONGEKURKT, bn. zonder kurk : heeft die ,Resch
misschien lang ongekurkt gestaan ?
ONGEKWELD, bn. ongeplaagd; iem. ongekweld
laten, hem niet lastig vallen, hem niet plagen.

ONGEKWETST, bn. zonder wonden, ongedeerd:

breng beiden hier, dood of levend, maar zoo mogelijk
ongekwetst.
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ONGEL, V. het vet dat verkregen wordt uit de
inwendige deelen van runderen, schapen, geiten
enz. ook smeer of talk genaamd, en bij varkens
reuzel; (dicht.) vet in 't algemeen.
ONGELAAGD, bn. (van gesteenten) niet uit ver ,schillende lagen bestaande, maar in zijn geheele
,samenstelling gelijksoortig : bij homogene vulkanen
bestaat het gesteente uit eene ongelaagde massa.
ONGELAARSD, bn. zonder laarzen.
ONGELD, o. (-en), onkosten; — (scheepst.) kleine
• averijen; — opgelden of opcenten boven een koop
dat in den een of anderen vorm als-prijs;—geld
belasting wordt opgebracht : vrijdom van tienden,
beden, subventiën en andere ongelden.
ONGELDIG, bn. niet geldende, niet doorgaande:
ongeldige verschooningen; een ongeldig testament;
een testament ongeldig maken; de rechten der natuur
- worden nimmer ongeldig, zijn onverjaarbaar. ONGEL DIGHEID, v.
ONGELEED, bn. (plantk.) niet geleed; van afstand tot afstand niet van knoopen voorzien :
, ongelede stengels.
ONGELEERD, bn. ongeoefend : ongeleerd in de
kunst van strijden; — niet onderricht in de aller ,eersta kundigheden die uit boeken geput wordt,
nauwelijks kunnende lezen of schrijven; — ongeleerde tijden, tijden van onkunde, waarin de mensschen weinig of niets wisten; een ongeleerde, die niet
geleerd is. ONGELEERDHEID, v. onkunde in
zake van wetenschap, onwetendheid.
ONGELEGEN, bn. bw. ( -er, -st), niet gunstig
gelegen : alzoo de haven ongelegen u-as om te overwinteren; — niet schikkende : de dood van dien man
komt hec.l ongelegen; een bezoek dat mij niet ongelegen
kwam; — gij komt nu werkelijk ongelegen, op een
voor mij ongeschikt oogenblik; hij komt altijd op
zulke ongelegen tijden.
ONGELEGENHEID, v. ongunstige gesteldheid:
door ongelegenheid van het weer; — in ongelegenheid
zijn, geraken, thans inz. door geldgebrek; iem.
in ongelegenheid brengen, in moeilijkheden; de
Hugenooten dachten hun voordeel te doen met zijn
ongelegenheid, met den ongunstigen toestand

waarin hij zich bevond.
ONGELETTERD, bn. onbedreven in de studie
der letteren, ongeleerd : die deze kennis bezit is
rijk, al is hij ongeletterd en in menschelijke weten
-schap
onbedreven.
ONGELEZEN, bn. niet gelezen, onbekend met
den inhoud : aanhalingen uit allerlei ongelezen
boeken; geen boek uit zijns vaders boekenkast liet
hij ongelezen.
ONGELIG, bn. hardachtig als ongel, minder week
dan het vet in beperkten zin.
1. ONGELIJK, bn. bw. niet gelijk van afmeting
of gewicht : deze twee tafels zijn van ongelijke hoogte;
wegen met ongelijke gewichten; in een driehoek staan
tegenover ongelijke zijden ongelijke hoeken; — zij zijn
van ongelijken stand, hun stand verschilt, is niet gelijk; — zichzelven ongelijk zijn, inconsequent zijn; —
oneffen: de tijd slijt vlak en effen, wat ruw en ongelijk
is; — een ongelijke strijd, waaraan door twee ongelijke
partijen wordt deelgenomen; — (Zuidn.) ongelijke
personen, van verschillend geslacht; — een ongelijk
huwelijk, waarbij man en vrouw niet van denzelf den
stand zijn; — ongelijkmatig : hij is zeer ongelijk
van humeur; — bw. op verschillende wijze : d' onsterfelijkheid wordt ongelijk verkregen; — ongelijkmatig; zijn pols sloeg zeer ongelijk; — verreweg:
ik zal niet beweren, dat het boek hem uit de handen
viel, want daar behoort ongelijk meer toe.
2. ONGELIJK, o. onbillijkheid; ongelijk hebben,
geen gelijk hebben, niet de billijkheid voor zich
hebben; — iem. ongelijk geven, hem in 't ongelijk
stellen; — op kosten van ongelijk, zoodat wie ongelijk
heeft de kosten van iets betaalt, (ook) dat hij die
eene weddenschap verliest de gemeenschappelijke
vertering betaalt; — onrecht dat iem. wordt aangedaan : alsof haar groot ongelijk geschiedde; iem.
ongelijk aandoen; het ongelijk dat hij geleden had.
ONGELIJKBAAR, bn. met geene andere kunnende gelijkgesteld worden, alle andere overtreffende : De Witt die ondanks zijn ongelijkbaar
doorzicht niet bij machte was dit te beslissen.
ONGELIJKBEENIG, bn. (wisk.) (van een driehoek) geen twee zijden gelijk hebbende.
ONGELIJKHEID, v. de hoedanigheid 'van ongelijk te zijn : ongelijkheid van verplichtingen; ongelijkheid aan zichzelven, inconsequentie; — (mv.

ONGELUK.

...heden), oneffenheid; ongelijkmatigheid : zijn
ongelijkheid van humeur.
ONGELIJKMATIG, bn. niet gelijkmatig : eene
ongelijkmatige verwarming; een ongelijkmatig humeur; ...MATIGHEID, v. (...heden); ...NAMIG,
bn. niet gelijknamig, inz. in de wis- en natuurkunde; ongelijknamige breuken, die niet denzelf den
noemer hebben; — ongelijknamige grootheden,
getallen, die niet denzelfden naam hebben; ... SLACH TIG, bn. niet gelijkslachtig; ...SLACHTIGHEID,
v.; ...SOORTIG, bn. niet van dezelfde soort, ongelijk; (stelk.) niet uit dezelfde letterfactoren bestaande : ongelijksoortige grootheden zijn b. v. 7a en 7b;
...SOORTIGHEID, v.; ...VLOEIEND, bn. (taalk.)
ongelijkvloeiende werkwoorden, thans sterke genoemd;
...VORMIG, bn.; ...ZIJDIG, bn. geen drie gelijke
zijden hebbende, van een driehoek.
ONGELIJMD, bn. (van papier) niet met lijm
behandeld en dientengevolge ongeschikt om met
inkt beschreven te worden, daar het vloeit; niet

vastgelijmd aan iets anders.
ONGELIJND, bn. niet gelijnd, niet van lijnen
voorzien : ongelijnd papier.
ONGELIKT, bn. ongepolijst, onbeschaafd, ruw
(spr.) een ongelikte beer, iem. zonder vormen, een
ruw mensch. ONGELIKTHEID, v.
ONGELINIEERD, bn. Zie ongelijnd.
ONGELKAARS, v. (-en), smeerkaars; ...KUIP,
v. (-en), talkkuip der kaarsenmakers; ... MES, o.
( -sen), talkmes der kaarsenmakers.
ONGELOBD, bn. zonder lobben; — (plantk.)
ongelobde planten, planten, welke zonder zaadlobben
ontkiemen.
ONGELOGEN, bn. de waarheid behelzende : gij

ziet er, ongelogen, nog zoo jeugdig uit als eene bruid;
— stellig, zonder twijfel : het was ongelogen voor de
honderdste maal.
ONGELOKEN, bn. (dicht.) niet gesloten : hare
oogen bleven den ganschen nacht ongeloken.
ONGELOOF, o. het niet gelooven aan iets : de
grond van zijn wezen was menschenhaat. ongeloof
aan de vruchtbaarheid van het weten; het niet gelooven
aan eene goddelijke openbaring: dat eeuwig uitpluizen en twijfelen heelt zijn grond in ongeloof; een
apostel des ongeloofs; het verwerpen der geloofswaarheden eener kerk.
ONGELOOFBAAR, bn. niet geloofd kunnende
worden : 't is ongeloofbaar, op zulk een meisje ver
gij, zoo geblaseerd; — buitengewoon groot:-liefd,
toen vloog Gaols speer met ongeloofbre kracht. ONGELOOFBAARHEID, v.
ONGELOOFELIJK, bn. bw. onaannemelijk, zoodat men aan de zaak geen geloof kan hechten : eens
vreemde geschiedenis, die in onze tijden ongeloofelijk
mag schijnen; — ongeloofbaar, buitengewoon
groot : met ongeloofelijke moeite gelukte het ons
eindelijk verder te komen; zijne vroegere heldendaden,
die aan het ongeloofelijke grensden; — bw. in eene
buitengewoon hooge mate : hoewel dit alles onieloofelijk snel geschiedde; die jongen eet ongelooielijk
veel.
ONGELOOFWAARDIG, bn. geen geloof verdienende : ongeloofwaardige getuigen. ONGELOOFWAARDIGHEID, v.
ONGELOOVIG, bn. ( -er, -st), blijk gevende dat de
persoon geen geloof slaat aan wat hem door iem.
anders wordt verzekerd : hij zag hem met ongeloovige oogen aan; een ongeloovig schouderophalen; met
het ongeloovigste gezicht van de wereld iets vragen; —
niet geloovende aan de Openbaring Gods in Christus:
o, ongeloovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog
met ulieden zijn ?; — (spr.) een ongeloovige Thomas,
iem. die nog twijfelt aan iets dat zoo goed als
zeker is; — niet Christelijk, heidensch of Mohammedaanseh : de strijd tegen de ongeloovige F 'riezen;
Palestina zou men uit de handen der ongeloovigen
verlossen; — ongodsdienstig in 't algemeen : gij
moet zeker weer les gaan geven in uw ongeloovige
wijsbegeerte; — ter aanduiding van den naam door
de Muzelmannen aan andersdenkenden gegeven:
ongeloovige hond; — bw. hij had altijd door ongeloovig het hoofd geschud. ONGELOOVIGHEID, v.
- ONGELOUTERD, bn. ongezuiverd : een ongelouterde smaak.
ONGELUK, o. ongunstige loop der omstandigheden, tegenspoed : het ongeluk wilde dat hij kwam
te vallen; — ongunstige omstandigheden, ongunstige
toestand : zich verblijden in het ongeluk van anderen;
— (mv. -ken), ongunstig geval : nog meer ongeluk-
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ken ! daar rolt mijn inktkoker omver; - ( spr.) twaalf
ambachten, dertien ongelukken, zie ambacht; een ongeluk komt zelden alleen, het eene ongeluk
komt uit het andere voort; een ongeluk zit in een
klein hoekje, kan iem. onverwacht treffen; —
ongelukken zijn kwade kansen; — bij ongeluk, door
een ongunstig toeval; — een ongelukje hebben,

euphemistisch van eene ongehuwde vrouw die een
kind krijgt; — zich een ongeluk lachen, schreeuwen
enz., verbazend hard lachen, schreeuwen; - het was
een ongeluk, ik heb het niet met opzet gedaan;
— iem. een ongeluk slaan, hem geducht raken,
(ook) zwaar kwetsen; — een ongeluk aan iem.
begaan, hem mishandelen, zwaar kwetsen, (ook)
doodslaan; iemands ongeluk, datgene wat hem
ongelukkig maakt; — (overdr.) iem. die naar ziel
of lichaam nagenoeg mislukt is, een mispunt: een
ongeluk van een vent; scheldwoord : leelijk ongeluk.
ONGELUKJE, o. (-s).
ONGELUKKIG, bn. bw. ( -er, -st), in het ongeluk
verkeerende, rampspoedig : ik ben onuitsprekelijk
ongelukkig; zou er ongelukkiger land zijn dan dat
zelfde Turkije I; — iem. ongelukkig maken, hem in
't verderf storten; — een meisje ongelukkig maken,

maken dat zij veel verdriet heeft, inz. maken dat
zij ongehuwd bevallen moet; — inz. toegepast
op hen die verminkt zijn of gebrek lijden : een
aalmoes geven aan een ongelukkige; — niet gelukkig
bij hetgeen men onderneemt : hij was dien avond
zeer ongelukkig; — ( spr.) ongelukkig in het spel,
gelukkig in de lief de; — als benaming voor iem.
dien men een ongeluk, een mispunt acht : ' t is
een ongelukkige jongen, niemand mag hem lijden; —
(van zaken) ongunstig, rampspoedig : een ongelukkige samenloop van omstandigheden; — eene
ongelukkige liefde, die niet beantwoord wordt; —

van alles wat eene oorzaak van verdriet is of kan
worden : het bleek mij, dat zij zich met deze ongelukkige eerzucht pijnigde; — ( gemeenz.) jammerlijk, ellendig : zou je neef werkelijk op mij verliefd
zijn • en niet op die ongelukkige effecten, die ik bezit; —
bw. onvoorspoedig : ongelukkig spelen; — bij
ongeval, ongelukkigerwijze : ongelukkig verschillen
onze sentimenten wat heel veel. ONGELUKKIG

g.).

-LIJK,bw.(

ONGELUKKIGERWIJZE, ...WIJS, bw. bij, door

ongeluk.
ONGELUKSBODE, m. ( -n), hij die met een slecht
bericht komt; ...DAG, m. (-en), dag waarop men
door het ongeluk wordt geplaagd; een telkens
terugkeerende dag, waarop men ongeluk meent
te moeten verwachten; ... GAAI, v. (-en), eene
soort van gaai in N. Europa en N. Azië (garrulus
infaustus), die buitengewoon gemakkelijk vliegt
en vaak een klagend geluid laat hooren; ... GETAL,
o. een getal dat als een ongelukkig voorteeken wordt
beschouwd : dertien is het ongeluksgetal; ...KIND,
o. (-eren), een menschenkind, door het lot bestemd
voor het ongeluk; inz. als scheldwoord : o, die
ongelukskinderen ! als zij in mijne handen vallen !;

...NUMMER, o. ongeluksgetal; ...PROFEET, m.
(...feten), een profeet die ongeluk aanzegt, ongeluksbode; ...STER, v. het gesternte dat iemands
tegenspoed bepaalt; ...VOGEL, m. (-s), (veroud.)
een vogel die ongeluk voorspelt; (fig.) iem. wien
alles tegenloopt.
ONGEMAAID, bn. nog niet gemaaid : ongemaaid
gras; ongemaaide velden.

ONGEMAAKT, bn. ongeveinsd, oprecht : beleefd
en met ongemaakte vriendelijkheid groette hij de
jongelieden; — eenvoudig, ongekunsteld : daar
was de ware schouwplaats van ongemaakten lof en
onbevreesde berisping. ONGEMAAKTHEID, v.
ONGEMAK, o. last, hinder : men moet een weinig
ongemak lijden, om zijn evenm.ensch een dienst te
bewijzen; — (mv. -ken), een bepaald ongerief, inz.
iets dat het lichaam onaangenaam aandoet : de
ongemakken van zulk een verren tocht; — eene kwaal
of een gebrek aan het lichaam, inz. eene inwendige
kwaal: het weinig beduidend ongemak aan mijn
rechterarm; van de voogdij worden verschoond zij
die door eene zware en behoorlijk bewezen ziekelijk heid - of ongemak gekweld zijn; — er zit veel ongemak
in de boomen, zooals luizen, rupsen enz. ONGE-

MAKJE, o. (-s), klein ongemak.
ONGEMAKKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), iem.
geen gemak, maar wel last gevende : hij zat in eene

ongemakkelijke houding; — een ongemakkelijke
stoel, waarin men niet gemakkelijk zit; — moeite,

bezwaar opleverende, lastig, moeilijk : het is niet
ongemakkelijk u daarvan een denkbeeld te geven; hij
heeft een kregelig en ongemakkelijk humeur; — duchtig, krachtig : ik zal hem een ongemakkelijk standje
geven; — ( van pers.) lastig in den omgang, veel -.
eischend, nukkig : nu houdt gij mij voor een ontevreden, knorrig, ongemakkelijk mensch; hij is zulk
een ongemakkelijke potentaat; — bw. niet op zijn
gemak : ik zit ongemakkelijk; — niet met gemak:
hij spreekt . ongemakkelijk; — duchtig, terdeeg : ze
kregen ongemakkelijk ruzie; hij kreeg er ongemakkelijk van langs. ONGEMAKKELIJKHEID, v.

ONGEMANIERD, bn. bw. ( -er, -st), Beene manie-

ren hebbende, lomp : plichten waaraan men zich
heeft te onderwerpen, wil men niet voor ongemanierd
doorgaan; toon en houding waren plomp en ongemanierd; het zijn ongemanierde jongens; — bw. op
lompe wijze : ongemanierd spreken; — in zulke
hooge mate als met goede manieren in strijd is:

hij is ongemanierd lang gebleven; het heeft dan van
morgen ongemanierd geregend, vreeselijk, erg; —

(zeew.) (van een schip) zijne bewegingen niet naar
behooren kunnende uitvoeren. ONGEMANIERD
-HEID,v.
ONGEMASKERD, bn. niet gemaskerd : op een
gemaskerd bal mag men niet ongemaskerd dansen.

ONGEMATIGD, bn. bw. ( -er, -st), niet gematigd:
ongematigd veel eten; ongematigd optreden.

ONGEMEEN, bn. bw. ( -er, -st), ongewoon, niet
alledaagseh ongemeenekleederdraehten;
ongemeene
eene ongemeene kleur van haar; — buitengewoon : een ongemeene rijkdom van gedachten; daarvoor is eene ongemeene wilskracht nodig; — uitmuntende boven het
alledaagsche : alleen een ongemeene geest kan zich
tot zulke beschouwingen verheffen; — bw. bijzonder :
de schimmels waren ongemeen vurig en liepen uit
ONGEMEENHEID, v. ongewoonheid;-munted.

uitgezochtheid.
ONGEMENGD, bn. niet gemengd, zuiver : ongemengd genot bestaat er misschien niet.

ONGEMERKT, bn. bw. niet van een merkteeken
voorzien : zijne kousen waren ongemerkt; — onopgemerkt : ik wilde dat gezegde zoo niet ongemerkt
laten voorbijgaan; hij wist ongemerkt naar buiten
te komen; — bw zóó dat iem. niet opmerkt hoe
iets geschiedt : ongemerkt en als vanzelf onderging
de richting van het tijdschrift eene wijziging; allengs :
het was ongemerkt laat geworden; de tijd zal ongemerkt
zijn laatste krachten sloopen.
ONGEMETEN, bn. (dicht.) onmetelijk : de oever
der ongemeten zee; dit gansche ongemeten bosch
bloeit; (van tijd) oneindig : 't ruim der ongemeten
toekomst.

ONGEMEUBELD, bn. niet gemeubeld, niet van
meubels voorzien : ongemeubelde kamers.
ONGEMEUBILEERD, bn. ongemeubeld.
ONGEMOEID, bn. zonder gemoeid te worden,
ongehinderd : iem. ongemoeid laten. met rust; onge stoord : al die eerlijke middelen die de rust van zijn
geweten ongemoeid laten.
ONGEMONTEERD, bn. zonder paarden : ongemonteerde ruiters; — niet bezet met edele steenen.

ONGEMUILBAND, ...KORFD, bn. geen muilband of muilkorf aanhebbende : de honden mogen
nu weer ongemuilband loopen.

ONGEMUNT, bn. niet gemunt, zonder munt stempel : ongemunt goud en zilver, niet tot munten
geslagen.
ONGENAAKBAAR, bn. (-der, -st), niet te naderen : ongenaakbare schuilhoeken; (van pers.) niet
toegankelijk, (w. g.); trotsch : zij was eerst een
pretentieuze en was nu bijna ongenaakbaar geworden;
(fig.) ongenaakbare stijfheid is eene der eigenaardig heden van de Engelschen. ONGENAAKBAAR-

HEID, v.
ONGENADE, v. toorn waarbij geen vergevingsgezindheid meer kan bestaan : Gods ongenade
drukte uw hoofd; door te weigeren zoudt gij u 's ko nings ongenade op den hals halen; — de toestand
waarin hij geraakt, die het voorwerp der ongenade
is : in ongenade vallen; — zich op genade of ongenade
overgeven, zich onvoorwaardelijk overgeven; — (fig.)
gevaarlijke ongunstigheid van het weer : ten prooi
gegeven aan de ongena van koude en vorst.

ONGENADIG, bn. bw. ( -er, -st), geen goeder
kennende, onbarmhartig van aard : de-tiernhd
kolonel was een ongenadig heer voor onze wittebroodskinderen; het is ongenadig weer, guur, stormachtig;
— hij kreeg een ongenadig pak voor zijn broek, een
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zwaar pak slaag; het ongenadig lot; (gemeenz.)
een ongenadige slag, die zeer hard aankomt; — bw.
zonder goedertierenheid te gebruiken : de, spreker
had al zijne illusies ongenadig omvergeworpen; —
onbarmhartig, zwaar, heftig : het is ongenadig koud;
het heeft er weer ongenadig op los geregend.

ONGENEESBAAR, bn. bw. niet vatbaar voor
genezing : een ongeneesbaar dronkaard; eene zucht

vol woede, waarin zich 't hart verried dc.,t ongeneesbaar bloedde.

ONGENEESLIJK, en ONGENEESELIJK, bn.

ongeneesbaar : eene ongeneeslijke ziekte; een ongeneeslijke achterdocht. ONGENEESLIJKHEID, v.
ONGENEGEN, bn. ( -er, -st), ongezind tot iets:
hij is daartoe niet ongenegen, hij wil het wel doen;
zijn meesteres toonde zich ongenegen de ondankbaren
nog langer te ondersteunen; zij waren niet ongenegen
hem als Heer te huldigen; — geen genegenheid
gevoelend voor iem. : Karel de Stoute was de stad
niet ongenegen. ONGENEGENHEID, v.

ONGENEIGD, bn. ongenegen, dat echter aan een
meer beredeneerden tegenzin doet denken : hij was
ongeneigd tot den tcgenstan d van dezen gewapenden
aanval. ONGENEIGDHEID, v.

ONGENEUGTE, o. (w. g.) verdriet, smart; ongenoegen, misnoegen.
ONGENIETBAAR, bn. (-der, -st), niet kunnende
genoten worden : de ongenietbare poëzie der rederij kers; vervelend : wat ben je van avond weer on genietbaar ! ONGENIETBAARHEID, v.
ONGENOEGEN, o. (-s), onvergenoegdheid : elke
stand in de wereld heeft zijn voordeelen en zijne
ongenoegens; oneenigheid : zij hebben ongenoegen
gekregen; met iem. in ongenoegen leven.

ONGENOEGZAAM, bn. bw. onvoldoende, ontoe-

reikend : later begreep hij het ongenoegzame van dien
maatregel; ik ben ongenoegzaam ingelicht over die
zaak. ONGENOEGZAAMHEID, v.
ONGENOEMD, bn. niet met name genoemd : de
ongenoemde schrijver; brieven van aanbeveling van
zekeren ongenoemde.
ONGENOOD, bn. niet uitgenoodigd : een ongenoode gast; — ( spr.) ongenoode gasten zet men achter
de deur.
ONGENUMMERD, bn. niet genummerd : deze
vellen moeten ongenummerd blijven,
ONGEOEFEND, bn. niet geoefend, onervaren:
ongeoefende recruten; een nog ongeoefend verstand;
ongeoefend in het spreken. ONGEOEFENDHEID, v.
ONGEOORLOOFD, bn. verboden : ongeoorloofde
huwelijken; zich in ongeoorloofd vermaak verlustigen.

ONGEOORLOOFDHEID, v.
ONGEOPEND, bn. zonder geopend te worden :
ik hoop maar dat gij nu dezen brief niet ongeopend
zult ter zijde leggen.
ONGEORDEND, bn. in wanorde verkeerende : een
ongeordende hoop monniken en boeren; wat een ongeordende boel is dat hier !; — niet in eene geestelijke
orde opgenomen : ongeordende geestelijken.
ONGEPAARD, bn. niet gepaard; ongepaarde
handschoenen, niet samen een paar vormende; inz.
zonder gade : ik haat het mannelijk geslacht; 'k
blijf eeuwig ongepaard.

ONGEPAST, bn. bw. ( -er, -st), ondoelmatig:
het schijnt niet ongepast bij deze bewering een oogenblik stil te staan; — onbetamelijk : uw toon wordt
ongepast; ongepaste verwijten; hij heeft zich zeer
ongepast gedragen. ONGEPASTHEID, v. ondoel-

matigheid; onbetamelijkheid; — (mv. ...heden),
onbetamelijke uiting : ongepastheden zeggen.
ONGEPEPERD, bn. niet gepeperd; — (fig.) iem.
ongepeperd de waarheid zeggen, ongezouten, op
krasse wijze.
ONGEPERMITTEERD, bn. bw. niet geoorloofd,
onbehoorlijk : een ongepermitteerd schandaal; hij
rookt ongepermitteerd veel.
ONGEPIJND, bn. ongepijnde honing, het vloeiende

ONGERECHTIG, bn. (w. g.) onrechtvaardig:

(bijb.) richt uwe knechten, veroordeelende den enge rechtigen; gekweld door 't zien en hooren van hunne
ongerechtige werken. ONGERECHTIGHEID, v.
onrechtvaardigheid; — (mv. ...heden), onrecht
daad : allerlei ongerechtigheden begaan,-vardige
zich veroorloven.

ONGEREDDERD, bn. ongeordend, slordig : ineen ongeredderden boel komen; ongeredderd in het
openbaar verschijnen.
ONGEREED, bn. niet vlug bij de hand : ik ben
ongereed met woorden; — niet klaar : ongereed ten.
krijg; — niet onmiddellijk tot iemands beschikking
zijnde; — in het ongereede zijn, raken, komen, zoodat.
men over de genoemde zaak niet kan beschikken:
die brief is in 't ongereede geraakt; — onvoltooid :.
het werk is nog ongereed. ONGEREEDHEID, v.
ONGEREGELD, bn. bw. ( -er, -st), niet geregeld,
niet door vaste regels bestuurd, ongeordend : de hoofdzaken bleven juist ongeregeld; — ongei egetde
troepen, door volkswapening op de been gebracht;
hij is zeer ongeregeld in het afleggen van bezoeken; —
hij werkt zeer ongeregeld, niet regelmatig ; — niet,
ingetogen : ongeregelde, wilde, woeste driften; een
ongeregeld leven leiden, niet regelmatig, (ook) los
— koopman in ongeregelde goederen, die nu-bandig;

eens dit, dan weer dat verkoopt, inz. die restanten
van winkels en fabrieken in zijne manufactuurzaak
verkoopt. ONGEREGELDHEID, v. het ongeregeld
zijn; — (mv. ...heden), iets dat ongeregeld is,
wanordelijkheid : er zijn ongeregeldheden voorgekomen.

ONGEREKEND, bn. niet medegerekend, behalve—
de genoemde zaak : ongerekend de onkosten.
ONGEREPT, bn. onaangeraakt, onaangetast, ongedeerd : de ongerepte sneeuw, waarin nog niemand
geloopen heeft; de ongerepte wouden van Zuid Amerika, nog nooit betreden; — van vrouwen, in
maagdelijken staat : eene maagd, welke hij ongerept
en ongedeerd terug heeft gebracht; — ongeschonden :
iem. van ongerepten naam; een eed die ongerept en
heilig werd bewaard.
ONGERIEF, o. last, schade, ongemak : zonder
meid te zitten is een groot ongerief; vergoeding beloven
voor schade en ongerief.

ONGERIEFELIJK, bn. ( -er, -st), geen gemakken
hebbende, geen gemak gevende : een vertrek, dat,
hoezeer klein, er niet ongeriefelijk uitzag. ONGERIEFELIJKHEID, v. (...heden), ongemak : de ongerief elijkheden eener reis dwars door Borneo.

ONGERIJMD, bn. bw. ( -er, -st), met het gezond
verstand in strijd : men kan hem de ongerijmdste
leugens wijsmaken; — (wisk.) een bewijs uit het

ongerijmde, een bewijs waardoor men laat zien,

dat de ontkenning van het gestelde tot eene ongerijmdheid leidt. ONGERIJMDHEID, v. (...heden).
ONGERIMPELD, bn. zonder rimpels : een ongerimpeld voorhoofd; de hemel met zijn ongerimpeld
blauw.

ONGEROEPEN, bn. zonder geroepen te zijn:
ergens ongeroepen binnenkomen.

ONGEROERD, bn niet geroerd; (bouwk.) het

verdient steeds aanbeveling in den ongeroerden grond

steun te zoeken, grond die nog niet verwerkt is; —
(fig.) niet ontroerd, onbewogen : hij bleef bij hare
tranen ongeroerd.

ONGERUST, bn. ( -er, meest -), angstig, bekommerd : wees daar niet ongerust over; hij maakte zich
ongerust over mijn lang uitblijven; — blijk gevende
van angst : iem. met een ongerusten blik aanzien.
ONGERUSTHEID, v.
ONGESCHAAFD, bn. niet geschaafd : enge schaafde planken.

ONGESCHAPEN, bn. niet geschapen : Gij,
ongeschapen Schepper, Vader, van al wat is, of was,
of wordt; (godg.) het ongeschapen Wezen, God;
de ongeschapen Wijsheid, Jezus Christus.

der honingraten dat er vanzelf zonder persen uitvloeit.
ONGEPOETST, bn. bw. (Z. A.) lomp, ruw, ongemanierd : een ongepoetste vent; hij kan zoo ongepoetst

ONGESCHIKT, bn. ( -er, -st), niet geschikt voor
iets of iem., of tot iets : ongeschikt zijn voor den een

iets zeggen.

SCHIKTHEID, v.
ONGESCHOKT, bn. niet geschokt wordende :
het vertrouwen bleef ongeschokt; — vast, onwankelbaar : zijn ongeschokt gemoed is er niet door op een

ONGEPOLIJST, bn. niet gepolijst, onbeschaafd,
ruw : een ongepolijste kerel.

ONGERADEN, bn. ( -er, -st), onraadzaam : hij
achtte het ongeraden op den eenzamen weg op te houden.
ONGERECHT, bn. (w. g.) onrechtvaardig, onbillijk; niet met recht en billijkheid overeenkomende:
trok het zwaard niet uit tot . een ongerechien krijg.

of anderen werkkring; zoo'n paard is voor mij geheel
en al ongeschikt; — (Z. A.) onhandig, lomp. ONGE-

dwaalspoor kunnen gebracht worden.

ONGESCHONDEN, bn. niet geschonden, gaaf :
een ongeschonden exemplaar; — heel, in zijn geheel
bij het uitpakken bleek dat het porselein gaaf en
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ONGEW IS.-

SCHONDENHEID, v.

lige gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven
geregeld is.
ONGEVALLIG, bn. ( -er, -st), onbevallig : een• niet
ongevallige tooi; onwelgevallig, onaangenaam : be-

ONGESCHOREN, bn. niet geschoren : ongekleed
en ongeschoren kwam hij voor den dag; eene ongeschoren
kruin; ongeschoren laken.

derf uw schoon haar niet ten pleziere van eene ongevallige mode; het zou mij niet ongevallig zijn, daarvan
iets meer te vernemen. ONGEVALLIGHEID, v.

ONGESCHREVEN, bn. niet op schrift gebracht:

ONGEVEER, bw. zonder het nauw te nemen,
ten naaste bij gerekend : een plein ongeveer te dier

ongeschonden was overgekomen; — ongedeerd : uw
Mei bloeit nog ongeschonden; -- ongekreukt : den
regel des geloofs ongeseh inden bewaren. ONGE-

zulke romans moesten liever ongeschreven blijven; het ongeschreven recht, het gewoonterecht.

ONGESNOERD, bn. niet met een snoer vastgemaakt : met ongesnoerde vlechten; niet in toom
gehouden, los, ongebonden : eene ongesnoerde tong,
van een babbelkous, een praatziek mensch gezegd.
ONGESTADIG, bn. ( -er, -st), telkens veranderende
in gedrag of denkwijze : een dubbelhartig mensch is
ongestadig in al zijne wegen; telkens veranderende,
onbestendig : 't is ongestadig weer; de ongestadige
zee; wij hadden ongestadigen wind. ONGESTADIGHEID, v.
ONGESTEELD, bn. (plantk.) geen steel hebbende;
ongesteelde bladeren.

ONGESTELD, bn. niet volkomen wel, in lichten
graad ziek : hij is al sedert een paar dagen ongesteld.
ONGESTELDHEID, v. lichte ziekte.
ONGESTOFFEERD, bn. (van kamers) niet voorzien van meubels, kleeden enz. : ongestoffeerde
kamers.

ONGESTOORD, bn. niet door iets onaangenaams
afgebroken : eene schier ongestoorde eensgezindheid;
- zij smaakten een ongestoord geluk; niet door iets
gestoord wordende : terwijl hij, ongestoord en onbemerkt, God en zichzelf alleen op aard gevoelt; een ongestoord oogenblikje; - bw. zóó dat de handeling niet door iets onaangenaams wordt afgebroken : ongestoord studeeren kunnen. ONGESTOORDHEID, v.
ONGESTRAFT, bn. bw. niet gestraft wordende:

plaatse gelegen; hij kan nu ongeveer thuis zijn; (met betrekking tot hoeveelheden) de vijand was
ongeveer tweemaal zoo sterk; - het is ongeveer tien
uur, ten naastenbij, mogelijk iets vroeger of later,

maar niet veel.
ONGEVEINSD, bn. bw. opr€ eht : zijn ongeveinsde
bewondering betuigen; ongeveinsde hartetaal; spreek
ongeveinsd en rond. ONGEVEINSDHEID, v.

ONGEVERFD, bn. niet met verf bestreken :
ongeverfd eikenhout.

ONGEVLEUGELD, bn. geene vleugels hebbende:
de ongevleugelde alk (alca impennis) is waarschijnlijk uitgestorven; ongevleugelde insecten; de ongevleugelde werkmieren.
ONGEVERGD, bn. ongevraagd : iem. ongevergd
ter hulp komen.

ONGEVOEGD, bn. van metselwerk, waarvan de
voegen nog niet met kalk zijn gevuld.
ONGEVOEGLIJK, bn. bw. ongepast, ongeschikt,
onbetamelijk. ONGEVOEGLIJKHEID, v.
ONGEVOELIG, bn. bw. ( -er, -st), niet gevoelig:
iem. ongevoelig maken, maken dat hij geen gevoel
meer heeft; hij is ongevoelig voor koude; - ongevoelig
zijn voor goeden raad, voor verwijten en vermaningen,
daarnaar niet luisteren; - onaandoenlijk : eene
eeuw die ongevoelig is geworden; kunt gij ongevoelig
blijven bij het zien van zulk een schouwspel ? ; hij is
ongevoelig voor dergelijke beleedigingen; - bw op

eene wijze die van ongevoeligheid blijk geeft:

de Goden die geen goed onbeloond, geen kwaad engestraft laten; — bw. straffeloos : ik laat mij niet
ongestraft beleedigen.
ONGESTREEPT, bn. (muz.) ongestreept octaaf,

hij heeft u wel wat ongevoelig toegesproken; - ongemerkt, langzamerhand : ziedaar hoe het kapitaal zich
ongevoelig vermenigvuldigde. ONGEVOELIGHEID,v.

klein octaaf.
ONGESTUDEERD, bn. geen academische opleiding genoten hebbende : ongestudeerde personen.
ONGESTUIM, ONGÉSTUIMIG, bn. (dicht.)
onstuimig : de ongestuime zee; de ongestuime baren;

eene ongevoerde broek.

't ongestuime ros; de gril van 't ongestuimig lot.

ONGESUIKERD, bn. niet gesuikerd; (fig.) niet
zoetsappig, niet maisch : ongesuikerde straattaal;
iem. ongesuikerd zeggen waar het op staat.

ONGETEEKEND, bn. niet gemerkt met den
naam van den maker, niet onderteekend : ongeteekende brieven worden terzijde gelegd.
ONGETELD, bn. niet geteld : durft ge hem dat geld,
zoo maar ongeteld, toevertrouwen; - ontelbaar : de
ongetelde spoorloosheden van ons geslacht.

ONGETEMD, bn. niet tam, van groote, wilde
dieren; ontembaar : die ongetemde kracht; ik ken
te wel zijn ongetemde zinnen.

ONGETEMPERD, bn. onverflauwd, onverminderd : de ongetemperde zonneschijn verschroeide onze
huid; de kleur is te vinnig en van ongetemperde
kracht. ONGETEMPERDHEID, v.

ONGETROOST, bn. geen troost ontvangen hebbende, zonder troost : gij verdrukte, door onweder
voortgedrevene, ongetrooste; iem. ongetroost laten gaan.
ONGETROUW, bn. ( -er, -st), niet getrouw,
ontrouw : uw geheugen is wel wat ongetrouw.
ONGETROUWD, bn. ongehuwd, niet in den
echt verbonden : als men van niemand wil afhangen,
moet men ongetrouwd blijven.

ONGETWIJFELD, bw. zonder twijfel: gij ver
ongetwijfeld, waarover ik met u spreken wil; —-moedt
elliptisch, in het antwoord op eene vraag: zult gij
ook van de partij zijn ? ongetwijfeld.

ONGEVAL, o. ( -len), ongelukkig geval, ongeluk:
gelukkig hebben wij den tocht zonder ongevallen
kunnen volbrengen; onbewust welk ongeval hem op
dien tijd genaken zal; - bij ongeval, ongelukkiger -

wijze, bij ongeluk, niet met opzet.
ONGEVALLENVERZEKERING, v. (-en), verzekering tegen nadeelige gevolgen van bepaalde
ongevallen.
ONGEVALLENWAGEN, m. (-s), wagen waarin
iem. wien een ongeval overkomt, vervoerd wordt,
brancard.
ONGEVALLENWET, v. wet van 2 Januari 1901,
waarin de verzekering van werklieden tegen nadee-

ONGEVOERD, bn. niet van voering voorzien:
ONGEVORMD, bn. niet of nog niet gevormd : ik
ben in hare hand als een stuk ongevormd was; (fig.)
ongehoord meesterschap over eene nog ongevormde
taal.
ONGEVRAAGD, bn. zonder gevraagd te zijn:
daar bood hij ook ongevraagd zijne hulp aan; iem.
een ongevraagd afscheid geven, hem wegsturen.
ONGEWAPEND, bn. zonder wapenen : tegen een
ongewapend man vecht ik niet; - met het ongewapend
oog, zonder vergrootglas, zonder verrekijker, met

het bloote oog; - (plantk.) zonder borstels, stekels
of doornen.
ONGEWASSCHEN, bn. niet gewasschen : het eten
met ongewasschen handen ontreinigt den mensch niet:

- (spr.) iem. ongewasschen iets zeggen, zonder het
leehj ke mooi te maken.
ONGEWEIGERD, bn. niet geweigerd; - (spr.)
ongevraagd is ongeweigerd, dat, waartoe men geen
verlof vraagt, kan niet geweigerd w orden : men
doe het dus — en dit is de raad, die er in opgesloten ligt — zonder er verlof toe te vragen : hij dacht:
ongevraagd is ongeweigerd, en hij deed het dus, daar
hij eene weigering vreesde, zonder het te vragen.
ONGEWEND, bn. niet gewend, niet gekeerd;
ongewoon; - (spr.) ongewend ongedaan, men moet
iem. WC nnen aan hetgeen men wil, dat hij goed
verrichte.
ONGEWENSCHT, bn. ongevallig, onaangenaam:
eene ongewenschte gemeenzaamheid.
ONGEWERVELD, bn. ongewervelde dieren, dieren

zonder inwendig geraamte.
ONGEWIJD, bn. niet door den priester gezegend
of gewijd : wie weet, waar zijne beenderen nu in
ongewijde aarde rusten ?; onheilig, profaan : de
ongewijde schrijvers, in tegenstelling met de gewijde
schrijvers : de schrijvers der bijbelboeken; - de
ongewijde geschiedenis, in tegenstelling met de
geschiedenis, in den bijbel vervat.
ONGEWILD, bn. ongewenscht : dat was een
ongewild gevolg van zijn optreden.

ONGEWILLIG, bn. bw. ( -er, -st), niet volgzaam,
niet bereidwillig : die knaap is zeer ongewillig; —
bw. met tegenzin : hij deed het, ja, maar ongewillig.
ONGEWIS, bn. bw. ( -ser, meest -), niet stellig
kunnende geweten worden : wij tasten rond in 't
ongewiss'; - onvast, onzeker : slechts ééne vrouw

ONGEWOON.

richt op den somb'ren weg haar ongewisse schreden;
eene stem die, eerst bevend en ongewis, langzamerhand
in vastheid van uitdrukking won; — de ongewisse
baren, onbetrouwbaar; — in het ongewisse zijn,
verkeeren; — onbewust: ach, zeg mij, riep zij driftig,
van argwaan ongewis; — bw. onzeker : zijne slagen
vielen ongewisser en minder geweldig neer. ONGE-

WISHEID, v.
ONGEWOON, bn. bw. (...woner, -st), niet_ gewoon
aan iets : wij zijn zulk een leven ongewoon; — in
strijd met gewoonte of regel : op ongewone tijden;
zij

deed daardoor niets ongewoons of onbehoorlijks; —

in eene hoogere mate dan waaraan men gewoon
is zekere eigenschappen bezittende : er heerschte dien
dag in het stadje eene ongewone drukte; — niet alle
hij was een ongewoon mensch, en wel de-dagsch:
moeite van het bestudeeren waard. ONGEWOON
-HEID,v.
ONGEWOONTE, v. het niet aan iets gewoon zijn:

de ongewoonte om onder vreemden te zijn; 't is maar
ongewoonte.

ONGEWRAAKT, bn. bw niet gewraakt of afgekeurd : een ongewraakt getuige; zonder gebreken,
onbedorven; volmaakt (van God).
ONGEWROKEN, bn. niet gewroken zijnde:
zijn dood bleef ongewroken; zulk
ge niet ongewroken laten.

eene beleediging kunt

ONGEWRONGEN, bn. wat niet gewrongen is;
(fig.) natuurlijk : dat laat zich niet ongewrongen
verklaren. ONGEWRONGENHEID, v.
ONGEZEGD, bn. niet gezegd, gezwegen : in

drift woorden zeggen, die men daarna ongezegd
wenschte.

ONGEZEGELD, bn. niet dicht gelakt (van een
brief) ; niet van een zegel voorzien : een verzoekschrift

op ongezegeld papier.

ONGEZEGLIJK, bn. zich niet latende gezeggen,

ongehoorzaam inz. van kinderen : de wildste en
ongezeglijkste dieren; het verkeerd begrip dat ver
kinderen ongezeglijker zijn dan minver--standige
standige. ONGEZEGLIJKHEID, v.

ONGEZELLIG, bn. bw. ( -er, -st), niet spraakzaam en vriendelijk in gezelschap : wat ben je van
avond ongezellig, je zegt geen woord; -- onbehaaglijk : 't is in die kamer erg koud en ongezellig; de borden
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in school zijn zoo zwart en de tafels zoo ongezellig;

— onprettig : werkelijk zulke avondjes zijn niet

ongezellig; als hij op dreef is, kan hij niet ongezellig
vertellen, nogal onderhoudend. ONGEZELLIG-

HEID, v.
ONGEZET, bu. niet vast bepaald : hij komt op

ongezette tijden.

ONGEZIEN, bu. niet gezien of opgemerkt : hij

beproefde ongezien weg te komen;

— de Ongeziene,

God; — op het ongezienst, geheel onverwacht; —
ongeacht, niet geacht : hij is in zijne nieuwe woonplaats niet ongezien.
ONGEZIND, bu. niet genegen tot iets : hij is
ongezind een voet te wijken.
ONGEZOCHT, bu. bw. niet gezocht, maar vanzelf zich voordoende : eene ongezochte gelegenheid;
de gelegenheid bood zich ongezocht aan; — ongedwongen : ongezochte, geestvolle scherts; op ongezochte
wijze kwam hij daarna over dit onderwerp te spreken.

ONGEZUIVERD, bn. niet gezuiverd : ongezui -

verde petroleum.

ONGEZUURD, bn. ongeheveld : de ongezuurde
brooden; feest der ongezuurde brooden, het Israë
lietische Paaschf eest.
ONGOD, m. (-en), (dicht.) afgod : die ongoon,

Wien de dwaasheid hulde biedt.

ONGODDELIJK, bn. (w. g.) goddeloos of ongodsdienstig : Jeremia's ongoddelijke lichtgeraaktheid.
ONGODIST, m. (-en), godloochenaar, atheïst:

ginds tergt

nog de ongodist des Hemels oppermacht.

ONGODISTERIJ, v. atheïsme.
ONGODSDIENSTIG, bn. bw. ( -er, -st), niet
godsdienstig, aan den godsdienst vijandig : boeken
van ongodsdienstige strekking. O N G O D S D I E NSTIGHEID, v.
ONGODVRUCHTIG, bn. bw. (w. g.) goddeloos.
ONGODVRUCHTIGHEID, v.
ONGRAAG, bn. bw. niet graag naar iets, daarop
niet belust : eene ongrage maag hebben, geen eetlust
hebben; — bw. ongaarne : 't is omdat we ons lijf

ongraag wagen.

ONGRIEKSCH, bu. niet Grieksch; niet naar
Grieksche opvatting.
ONGRONDWETTIG, bu. bw in strijd met de
grondwet : de adressen over deze zaak werden als

ongrondwettig gebrandmerkt; het ongrondwettig heffen van belasting. ONGRONDWETTIGHEID, v.

ONGROOTMOEDIG, bn. bw. niet grootmoedig:

verdenk geen
vleien.

Neerlandsch hart van ongrootmoedig

ONGUNST, v. onwelwillende gezindheid, ongenade : de ongunst der tijden; ook op andere wijze
openbaarde zich

die ongunst van het publiek.

ONGUNSTIG, bu. bw. ( -er, -st), niet gunstig,
niet welwillend gestemd : indien de Goden mij niet

ongunstig zijn; een ongunstige wind; bij aandachtig
beschouwen was de uitkomst mijner overwegingen
ongunstig; — geringe of geene winst opleverende:
ongunstige jaren in den handel; — een slechten

indruk van iem. gevende, hem benadeelende in de
schatting van anderen; een ongunstig rapport over

iem. uitbrengen; iem. met een ongunstig uiterlijk;
hij kende hem van eene ongunstige zijde; de eerste
indruk, dien hij maakte, was ongunstig; hij heeft
zich zeer ongunstig over mij uitgelaten.
ONGUUR, bu. akelig, schrikwekkend : de ongure
kop van Jormungandur, onaantrekkelijk, ruw,
gemeen : ongure straattaal !; — ( van het weer enz.)
guur : de stormen van d'onguren winterdag. ONGUURHEID, v. (...heden).

ONHANDELBAAR, bu. (-der, -st), niet te han teeren, inz. van een schip dat niet dan met de

uiterste moeite te besturen is; (ook) van de staats

geen lichaam zoo onhandelbaar als de Staten-machine:
van Holland; — zich door anderen niet latende
leiden, eigenzinnig, koppig : die jongen is bepaald
onhandelbaar. ONHANDELBAARHEID, v.
ONHANDIG, bu. bw. ( -er, -st), niet handig,
lomp : help me dan toch, je weet hoe onhandig ik altijd
met zoo iets ben; — niet gemakkelijk te hanteeren :
wat een onhandig boek is dat; — bw op onhandige
wijze : iets onhandig aanleggen. ONHANDIGHEID,

v. (...heden).

ONGEZOCHTHEID, v.
ONGEZOND, bu. bw . een slecht gestel hebbende,
ziekelijk : hij ziet er ongezond uit; eene ongezonde
kleur hebben, eene kleur waaruit ziekelijkheid blijkt;
— niet frisch en daardoor nadeelig voor de gezondheid : eene ongezonde lucht; nadeelig voor het gestel: sommigen houden het rooken voor bepaald

ONHARMONISCH, bu. bw. niet harmonisch
vreemde, onoplosbare accoorden, die onharmonisch
in elkaar bleven voorttjingelen.
ONHEBBELIJK, bn. bw. ( -er, -st), onbehoorlijk,
,lomp : een onhebbelijk stuk kalfsvleesch; — onbeschaafd, ongemanierd : eene onhebbelijke uitdruk
onbeschoft, brutaal: die man is altijd-king;—
onhebbelijk; -- bw. ongepast, ongemanierd : zich
onhebbelijk gedragen; onhebbelijk vloeken; ik heb
me onhebbelijk driftig gemaakt; een onhebbelijk
lange neus, zeer lang. ONHEBBELIJKHEID, v.

op de zeden, het karakter; -- (scheepsb.) van
hout, een begin van verrotting of vervuring ver toonende; — bw. op eene wijze die voor de gezondheid nadeelig is : hij leeft ongezond : hij is onmatig.
ONGEZONDHEID, v. ziekelijke toestand; nadeeligheid van iets voor lichaam of geest.
ONGEZOUTEN, bu bw niet gezouten : ongezouten vleesch; ongezouten boter; (w. g.) flauw, zou
A.) een ongezouten paard, een paard-telos;—(Z.
dat de zoozeer gevreesde paardenziekte nog niet
heeft gehad; — bw. uiterst openhartig, zonder zich
aan de eischen der wellevendheid te storen : het

(...heden).
ONHEELBAAR, bn. (dicht.) ongeneeslijk.
ONHEIL, o. (-en), zwaar ongeluk : een onheil

ongezond; eene vochtige, ongezonde vlakte; verven met
loodwit is ongezond; — een ongezond beroep, waarin
men licht ziek wordt; — (fig.) ongezonde lectuur,
die de verbeelding overprikkelt, nadeelig werkt

aan iem. ongezouten zeggen; iem. ongezouten
heid zeggen.

de waar-

afwenden; mij trof een nieuw en onherstelbaar onheil.
ONHEILIG, bu. bw. ( -er, -st), ongewijd, prof aan :
om onderscheid te maken tusschen het heilige en onhei-

lige; — niet vroom, ongodsdienstig, goddeloos : de

onheilige volkswoede spaarde soms de gewijde plaatsen
niet; — onrein, onkuisch : met verdubbelden gloed
blaakte het onheilig vuur in zijne oogen. ONHEI-

LIGHEID, v.
ONHEILSBODE, m. (-n), iem. die 't een of ander
onheil komt aanzeggen; ... DAG, m. (-en), dag
waarop onheil geschiedt; ....NACHT, m. ,(-ea).
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ONHEILSPELLEND, bn. ( -er, -st), _ als 't ware
,

onheil aanzeggende : een onheilspellend voorgevoel;
een onheilspellend begin; onheilspellend was de
blik, dien hij op hem wierp.

ONHEILSVOGEL, m. (-s), de vogel die onheil
aanzegt, de raaf.
ONHEILZAAM, bn. (w. g.), niet onheilzaam,
nogal dienstig.
ONHERBERGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st),
ongastvrij; geen goed onderkomen verschaffende :
't onherbergzaam dak van d'ongastvrijen koning;
•een onherbergzaam oord, eene woeste, onvruchtbare
.streek. ONHERBERGZAAMHEID, v.
ONHERKENBAAR, bn. niet te herkennen : zoo
toegetakeld was hij onherkenbaar; — bw. op zulk
eene wijze dat de persoon of zaak niet te herkennen
is : hij was gemaskerd en onherkenbaar vermomd.
ONHERLEIDBAAR, bn. niet te herleiden : onherleidbare breuken. ONHERLEIDBAARHEID, v.
ONHERROEPBAAR, bn. (w.. g.) onherroepelijk:
de onherroepbre eed.
ONHERROEPELIJK, bn. bw. niet herroepen
kunnende worden : een onherroepelijk besluit; —
stellig moetende gebeuren, onvermijdelijk : een
onherroepelijk afscheid; — bw. zóó dat eene beslissing niet kan worden herroepen : eene partij, die
onherroepelijk uw val en ondergang besloten heeft; —
zóó dat er niets meer aan te doen is : hij is onherroepelijk verloren. ONHERROEPELIJKHEID, v.
ONHERSTELBAAR, bn. bw niet hersteld, vergoed kunnende worden : een onherstelbaar verlies
lijden; onherstelbare schade; — bw. zóó dat er
geen kans is op herstel : een ander karakter dan het
hare zou misschien onherstelbaar geknakt zijn.
ONHEUGLIJK, bn. bw. zóó lang geleden dat
men er geene heugenis van heeft : die onheuglijke
tijden, waarvan men in de geschiedenis geen spoor
vindt; sedert onheuglijke jaren, waarvan het begin
in den nacht van het verleden ligt; — bw. dat is
onheuglijk lang geleden; het onheuglijk oude Indië.
ONHEUSCH, bn. bw. ( -er, -st), onwellevend, niet
voorkomend : noem mij dan eene onheusche gast
plichten verkeerd begrijpt; eene on--vrouw,dieha
heusche behandeling ondervinden; — onheusch
optreden; iem. onheusch behandelen. ONHEUSCHELIJK, bw. ONHEUSCHHEID, v. (...heden).
ONHISTORISCH, bn. niet waar gebeurd, niet in
den geest van een verleden tijdperk : de grondslag
van het verhaal is onhistorisch; het verhaal wordt
ontsierd door allerlei onhistorisch bijwerk.
ONHOFFELIJK, bn. bw. ( -er, -st), onbeleefd,
onheusch inz. in toepassing op personen van hooger
rang. ONHOFFELIJKHEID, v. (...heden).
ONHOLLANDSCH, bn. met aard, denkwijze of
gewoonten der Hollanders in strijd : onhollandsche
gevoelens; de wijze, waarop hij over liefde en huwelijk
spreekt, moet iedereen als onhollandsch hinderen;
de onhollandsche plaatjes in onze leesboeken; onhollandsche denkwijzen.
ONHOORBAAR, bn. bw. voor het oor niet
waarneembaar : met onhoorbaren stap verliet hij de
kamer.

ONHOUDBAAR, bn. (-der, -st), niet te houden,
onverdedigbaar : de stad was onhoudbaar geworden;
eene onhoudbare stelling, bewering; onze toestand
was onhoudbaar geworden, kon zóó niet langer
blijven. ONHOUDBAARHEID, v.
ONHOUT, o. (gew.) allerlei hout dat onder
geteeld hout opslaat.
ONHUISELIJK, ONHUISLIJK, bn. ( -er, -st),
weinig gehecht aan het leven thuis : hij is erg
onhuiselijk, is weinig, niet gaarne thuis; — bij haar
is het nogal onhuislijk, ongezellig. ONHUIS(E)LIJKHEID, v.
ONINGEBONDEN, bn. niet ingebonden, niet in
een band, slechts ingenaaid (van boeken).
ONINGEWIJD, bn. niet ingewijd; niet tot een
bepaalden kring van menschen behoorende, met
wie men samen iets weet, dat voor anderen een
geheim blijft : de brieven waren voor de oningewijden
onleesbaar.

ONJOODSCH, bn. niet joodsch, niet overeen
opvattingen : onjoodsche-komendtJsch

voorstellingen.

ONJUIST, bn. bw. ( -er, -st), niet juist, niet over-

eenkomstig de waarheid: eene onjuiste meening; —
onjuiste inlichtingen geven; — bw. op eene wijze
die tot eene verkeerde slotsom leidt : onjuist rede
ONJUISTHEID, v.

-ner.

ONLEDIG.

ONKENBAAR, bn. . (-der, -st), niet gekend kunnende worden : bij sommige wijsgeeren vindt men
de stelling : God is onkenbaar; — onherkenbaar:
met die groote das en deze sjerp zal ik mij onkenbaar
maken; al het overige vertoonde een onkenbaren en
verwarden klomp van steen . en asch.
ONKENLIJK, bn. (w. g.) onkenbaar, onherkenbaar.
ONKERKELIJK, bn. niet tot de kerk behoorende;
niet tot de partij der kerk behoorende, ongodsdienstig : de onkerkelijke richting der 18e eeuw.
ONKERKELIJKHEID, v. de onkerkelijkheid onzer
dagen.

ONKIESCH, bn. bw. ( -er, meest-), blijk gevende.
van gebrek aan fijn gevoel, onzedig : eene onkiesche
uitdrukking; hare kleeding kwam me wel een beetje
onkiesch voor.

ONKLAAR, bn. bw. (oeroud.) niet helder, troebel
of dof; — niet helder, onduidelijk : gij tergt mij
door uwe onklare woorden; spreek duidelijk; — in
't ongereede, in de war geraakt en daardoor onbruik
als scheepst. : een onklaar anker, in touw-bar,inz.
of ketting verward; — onklaar loopen of varen,
van loopend touwwerk dat in de war raakt; —
onklare pompen, die door veelvuldig gebruik niet
meer in orde zijn, of wel doordat een deel van de
lading bij de pompen raakt en mede wordt opgepompt; — onklaar zwaaien, met onklare kluizen
liggen, van een vertuid liggend schip dat zoo zwaait,
dat de beide kettingen of touwen zich om elkander
heen draaien; — niet in orde : de spoorbrug is door
de aanvaring onklaar geworden, een weinig defect;
— (gew.) ongesteld : hoe staat het leven I Nog wat
onklaar I; — (Z. A.) die vrouw is weer onklaar,
in gezegende omstandigheden, zwanger.ONKLAARHEID, v.
ONKOST, m. (-en), (gew.) de kosten die voor
iets worden gemaakt : 't is den onkost niet waard; —
(alleen in het mv.) kosten die men gedwongen is
te maken zonder dat men er, schijnbaar althans,
voordeel van heeft : ik heb al heel wat onkosten aan
dat horloge gehad; — iem. op onkosten jagen, hem
min of meer onnoodige uitgaven bezorgen; — de
onkosten bestrijden.

ONKREUKBAAR, bn. (-der, -st), niet gekreukt
kunnende worden : gelijk alle voornemens geen onkreukbare wetten zijn; ongekreukt, ongekrenkt,.
ongerept : onkreukbare braafheid, trouw, recht
geweten,-schapenid;—wtv'okreub
zonder rimpel. ONKREUKBAARHEID, v.
ONKRUID, o. nutteloos of schadelijk kruid:
dat is allemaal onkruid; inz. wat tusschen het gezaaide opkomt : het onkruid wieden; onkruid onder
de tarwe, (ook fig.); op den door eene trage regeering
verwaarloosden bodem woekert het onkruid van
verdeeldheid en eigenbaat; — ( spr.) onkruid vergaat
niet, de nutteloozen of onwaardigen zijn het taaist
en blijven het langst leven.
ONKRUIDVERDELGER, m. middel tot het dooden van alle onkruiden op tuinpaden, straten enz.
ONKUISCH, bn. bw. ( -er, meest -), tot ongeoorloofde wellust geneigd, onrein van zeden : inz. van
vrouwen : dat is de straf voor zijn onkuisch en ergerlijk leven; onkuische vrouwen; — onkuische taal.
ONKUISCHHEID, v.
ONKUNDE, v. onwetendheid in zaken van
wetenschap : jammer, dat wij zoo dikwijls onkunde
met domheid verwarren, terwijl toch het verschil zoo
groot is.
1 ONKUNDIG, bn. ( -er, -st), iets of iem. niet
kennende : het Fransche Gouvernement was onkundig
van de nationale stemming; - iem. van iets onkundig
laten, het hem niet meedeelen; — onwetend : een
onkundig volk.

ONKWETSBAAR, bn. niet te kwetsen : Siegfried
was onkwetsbaar, alleen tusschen de schouders niet.
ONLAND, o. onbebouwd, woest land, inz. toegepast op moerasland, waaronder schier geen vaste
grond is te ontdekken : zeer terecht draagt deze drassige grond in 't algemeen in Friesland den naam van
onland.

ONLANGS, bw. kort vóór het tegenwoordig tijd
kort geleden : ik heb hem onlangs nog gezien;-stip,
't is de jongeheer van onlangs.
ONLEDIG, bn. niet zonder bezigheid, bezig, in
de weer : de boeken waarmee hij in den laatsten tijd
onledig was geweest; — iem. of zich onledig houden,
bezighouden; — (w. g.) niet ledig, vol of bijna vol,
bezet. ONLEDIGHEID, v.

ONLEESBAAR.
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ONLEESBAAR, bn. (-der, -st), niet te lezen
doordat de letterteekens te onduidelijk zijn : onlees-

loos : lieden, die veel niet bloed omgaan, worden op

baar gekrabbel; zijne handteekening is onleesbaar; —

ONMEETBAAR, bn. (wisk.) niet in eene aangenomen maat kunnende uitgedrukt worden : het
getal a is onmeetbaar; onmetelijk; de onmeetb're heu

niet te lezen vanwege den ongenietbaren inhoud:
dat boek is even geleerd als onleesbaar.

ONLEKKER, bn. zich onbehaaglijk, niet al te
wel gevoelende : ik ben al eenige dagen onlekker;
zich onlekker gevoelen.
ONLESCHBAAR, bn. niet te lessehen : een
onleschbaren dorst hebben; niet te blusschen, (dicht.) :
een onleschbare gloed.
ONLICHAMELIJK, bn. onstoffelijk : velen mee
dat de lichamelijke schoonheid eene afschadu--ne
wing is van de onlichamelijke.

ONLIJDBAAR, bn. niet te lijden, ondraaglijk:
onlijdbare pijn.

ONLIJDELIJK, bn. ( -er, -st), ondraaglijk, onlijdbaar : de onlijdelijke dwang der reglementen; — (w.
g.) onuitstaanbaar : 't schaamtloos Albion, onlijde-

het laatst wreed en onmeedoogend.

plantenrijk; de onmeetbare-veln;'téombr
schatten dezer kooplieden. ONMEETBAAR -

HEID, v.
ONMENSCH, ni. (-en), iem. die den naam van
mensch onwaardig is, wreedaard, die geen mededoogen kent.
ONMENSCHELIJK, bn. bw. ( -er, -st), onmeedoogend, wreed : dat is onmenschelijk, Melissus, gij
slaat mij dood en wilt mij niet eens begraven: hij
heeft zijne vrouw onmenschelijk behandeld. ONMEN-

SCHELIJKHEID, v. (...heden ).
ONMENSCHKUNDIG, bn. bw. geen blijk, geen
getuigenis gevende van menschenkennis : eene onmenschkundige opmerking; onmenschelijk liegen,

ONLIJDZAAM, bn. niet gelaten, niet kunnende
berusten in iets. ONLIJDZAAMHEID, v.
ONLOGISCH, bn. bw niet logisch, niet in overeenstemming met de logica : hij redeneert zeer onlo-

buitengewoon sterk.
ONMERKBAAR, bn. bw. (-der, -st), onwaarneembaar : eene haast onmerkbare verheffing van het
terrein; — bw. zóó dat men niet bespeurt hoe de
werking of handeling geschiedt : zoo was hij on-

gisch.

merkbaar ontslapen.

ONLOOCHENBAAR, bn. (-der, -st), niet te loochenen : de gelijkenis is onloochenbaar; — onwraakbaar : onloochenbare bewijzen. ONLOOCHEN BAARHEID, v.
ONLOSBAAR, bn. (van renten) niet in eens afgekocht kunnende worden : eene erfelijke onlosbare

ONMETELIJK, bn. bw. ( -er, -st), zoo groot dat
het niet meer gemeten kan worden, oneindig
groot : zijne tochten in het onmetelijk binnenland

lijk in 't geluk.

rente van vijfhonderd gulden 's jaars.

ONLUST, m. gevoel van onbehaaglijkheid,
lusteloosheid : dit zijn de gewone kenmerken van
den onlust in het leven, die niet zelden met zelfmoord
eindigt; --- tegenzin, afkeer : iets met onlust doen; —

(mv. ...en), iets dat onaangenaam aandoet, last,
ongerief : elke stand heeft zijn eigen genoegens en
onlusten; — ( alleen in 't meerv.) oneenigheid, beroering in een staat : de kerkelijke onlusten tijdens
het Twaalfjarig Bestand.

ONLUSTIG, bn. ( -er, -st), geen lust, geene opgewektheid hebbende, lusteloos, landerig : zij gevoelde
zich weder even onlustig als daags te voren, als dien
morgen.

ONMAATSCHAPPELIJK, bn. niet passende in
acne geordende maatschappij : hun onmaatschappelijk optreden mocht niet gedoogd worden. ONMAATSCHAPPELIJKHEID, v.
ONMACHT, v. onvermogen, machteloosheid : al
de pogingen, die hij aanwendde, toonden slechts zijn
onmacht aan; - toestand van bewusteloosheid tenge-

volge eener plotseling intredende bloedeloosheid van
de hersenen : in onmacht vallen; in onmacht liggen;

flauwte is eene kortstondige onmacht.

ONMACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (bijb.) geen
macht hebbende over iets : een zeker man zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijns moeders lijf; zichzelf onmachtig, buiten ziehzolven, uit-

gelaten, in verrukking; — geen macht hebbende
tot iets, daartoe niet in staat : onmachtig zijn
leed te dragen; machteloos : wat zou hij, de

onmachtige ?

ONMANIERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), ongemanierd,
onbetamelijk : onmanierlijk hard loopen. ONMANIERLIJKHEID, v.
ONMANLIJK, bn. bw. ( -er, -st), in strijd met de
waardigheid van een man : laffe, onmanlijke tranen;
onmanlijke schroom om flink voor eene zaak uit te
komen; hij heeft zich daarbij onmanlijk gedragen.

ONMANLIJKHEID, v.
ONMATIG, bn. bw. ( -er, -st), (Zuidn.) buitengewoon groot : een onmatig zwart bord, waarop al de
namen der thans logeerende vreemdelingen in 't krijt
stonden; -r- geene maat houdende, ongebonden,
uitgelaten : de verschrikkelijke gevolgen van het onmatig en zelfverheffend gebruik der rede; eene onmatige
droefheid; - geen maat houdende in het voldoen

aan zijne lusten, inz. ten opzichte van spijs en drank :
hij is onmatig, aan tafel drinkt hij veel te veel; — bw.
zóó dat men geen maat houdt : de kapitein begon
zoo onmatig te lachen, dat... ONMATIGHEID, v.
vraatzucht en dronkenschap.
ONMEDEDEELBAAR, bn. niet medegedeeld kunnende worden, inz. in de geloofsleer : almacht is
,

ONMONDIG.

een onmededeelbare eigenschap, maar goedheid en
weldadigheid zijn mededeelbare eigenschappen der
-Godheid.

ONMEEDOOGEND, bn. bw. ( -er, -st), meedoogen-

van Afrika; hij heeft een onmetelijk vermogen; een
onmetelijke afstand; onmetelijk groot. ONMETE-

LIJKHEID, v.
ONMIDDELBAAR, bn. (w. g.) onmiddellijk.
ONMIDDELLIJK, bn. bw. niet teweeggebracht
door middel van redeneering : de onmiddellijke,
eerste aandoening; eene onmiddellijke gewaarwording;

- rechtstreeksch, niet door tusschenkomst van
derden plaats hebbende : hij ontving onmiddellijke
mededeeling van al het verhandelde; onder den onmiddellijken invloed van iem. staan; — niet door andere
personen of zaken van elkaar gescheiden : zijn
onmiddellijke superieur; in de onmiddellijke nabijheid van de stad, zeer dichtbij ; - bw. vlak : eene
gitzwarte slavin ging onmiddellijk achter haar; -rechtstreeks : dit volgt onmiddellijk uit het voorafgaande; — dadelijk daarop : hij kreeg een kogel in
de borst en was haast onmiddellijk dood; - ik kont
onmiddellijk, dadelijk, terstond; hij vertrok onmiddellijk, onverwijld.
ONMIN, v. onenigheid : wat is kwaadstoken
anders dan tweedracht en onmin zaaien ? ; in onmin
geraken; mijn wetenschap en mijn geloof, die leven
saarn in onmin.
ONMISBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet gemist
kunnende worden, onontbeerlijk : die koorgezangen
zijn een onmisbaar deel van het kunststuk; wetenschap
is ons even onmisbaar als het licht onzer oogen; niet
kunnende uitblijven : het aantal der bewoners van
het Steenen Huis en het onmisbaar gedruisch da t
daarvan het gevolg was; - bw. onfeilbaar : die uit
ongeduld die zich onmisbaar vertoont-drukingva
bij al wie op 't punt staat van eene reis te ondernemen.

ONMISBAARIHEID, v.
ONMISKENBAAR, bn. bw. (-der, -st), duidelijk
waarneembaar, zoodat men zich niet kan vergissen
in de hoedanigheid eener zaak : zij sprak verscheidene talen; somtijds met onmiskenbare bevalligheid; bw. zóó dat vergissing onmogelijk is : hij gelijkt
onmiskenbaar op zijn vader. ONMISKENBAAR

-HEID,v.
ONMOED, m. gebrek aan moed.
ONMOGELIJK, bu. bw. ( -er, -st), niet kunnende
gebeuren : het is me onmogelijk langer te blijven;
geen ding is bij God onmogelijk; dit schijnt onmogelijk; ik houd het voor onmogelijk; gij vergt van mij
het onmogelijke, wat niet te doen is, (ook) meer
dan iem. kan volbrengen; - een onmogelijk geworden toestand, die niet langer zóó kan voortduren; zich voor eene betrekking onmogelijk maken, zich

zoo gedragen dat men die betrekking onmogelijk
kan bekleeden, (vandaar) onbruikbaar in de maat
zonderling en belachelijk als men-schapij,zo
zich nauwelijks kan voorstellen : 't is een onmogelijke kerel; — in zijn soort bespottelijk, overdreven :
wat een onm.ogelijken hoed heb jij daar op ! - bw.
stellig niet : ik kan onmogelijk langer blijven. O NMO GELIJKHEID, v.
ONMONDIG, bn. minderjarig : de naaste erfgenaam was onmondig en ongeschikt ter regeering;. -

niet in staat of nog niet in staat om zichzelf te

ONNA.

•ONORDELIJK,
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regeeren : de tijd toen de volkeren nog onmondig
waren. ONMONDIGHEID, v.
ONNA, bw. (gew.) niet dichtbij, veraf : zijn
kantoor is aan het andere einde van de stad, heel
onna; — zij is nog familie van mij, maar erg
onna.
ONNADENKEND, bn. bw. ( -er, -st), oppervlak
g, onbezonnen, lichtzinnig : eene ijdele, onnaden--ki
kende vrouw; onnadenkend handelen. ONNADENKENDHEID, v.
ONNASPEURBAAR, bn. niet na te gaan : onnaspeurbare wegen; onbegrijpbaar : onnaspeurbare
fijnheid.

ONNASPEURLIJK, bn. onnaspeurbaar.
ONNATUUR, v. onnatuurlijkheid : zijn heele
doen is onnatuur en huichelarij.
ONNATUURLIJK, bn. bw. ( -er ; -st), in strijd met
de (ons bekende) wetten der natuur; in strijd met
den gewonen natuurlijken loop van het menschelijk
leven : zijn onnatuurlijke en rampspoedige levensloop
heeft hem verstoken van het genot van jeugdiger idealen;
— in strijd met de gewone hoedanigheden van
lichaam, van geest en gemoed : de wet van Christus
behelst dingen, die sommigen onnatuurlijk schij nen; — niet bezield door gevoelens die in eene
gegeven omstandigheid natuurlijk zijn : onnatuurlijke ouders die hun kroost van al de genoegens der
jeugd beroofden; niet ongedwongen, gemaakt : een
onnatuurlijke stijl; — bw. zóó als in strijd is met
den gewonen loop der natuur : het is vandaag onnatuurlijk warm; gedwongen, gemaakt : hij schrijft
altijd zoo onnatuurlijk. ONNATUURLIJKHEID, v.
ONNAUWKEURIG, bn. bw. ( -er, -st), niet of
weinig nauwkeurig : in geldzaken - is hij weinig
nauwkeurig; — bewerkingen met onnauwkeurige getallen. ONNAUWKEURIGHEID, v.
ONNAVOLGBAAR, bn. bw. (-der, -st), te uitstekend om nagevolgd of geëvenaard te kunnen worden : de onnavolgbare Homerus; Goethe weet op
onnavolgbare wijze de blinde •passie van den man
voor de vrouw te teekenen. ONNAVOLGBAAR HEID, v.
ONNEDERLANDSCH, bn. in strijd met den aard
of ook met de taal der Nederlanders : „ zich op
iets verheugen" is eene onnederlandsche zegswijze.
ONNEEMBAAR, bn. bw. niet ingenomen kunnende worden : de stad is onneembaar; — bw zóó dat
geen innemen mogelijk is : eene onneembaar sterke
vesting.
ONNET, bn. bw. niet net, slordig; (suikerraff.)
ongedekt.
ONNOEMBAAR, bn. niet te noemen; een onnoembaar aantal, zeer groot aantal.
ONNOEMELIJK, bn. bw. ( -er, -st), (dicht.) niet
met een naam genoemd kunnende worden : d'onnoemelijke God; onuitsprekelijk groot of veel: de
bron, waaruit onnoemlijke dwaalbegrippen gevloeid
zijn; — bw. in eene onuitsprekelijke mate : onnoemelijk veel; atomen zijn onnoemelijk klein.

ONNOODIG, bn. bw. ( -er, -st), niet noodig, nutteloos, overtollig : onnoodige dingen koopen; onnoodige onkosten maken; gebruik geen onnoodige woorden;
— bw. zonder noodzaak : onnoodig tijd verliezen.
ONNOODIGHEID, v. (w. g.). ONNOODIGLIJK,
bw.
ONNOOZEL, bn. bw. ( -er, -st), (Zuidn.) onschuldig; nog geen besef van goed en kwaad hebbende:
't onnoozel kind, dat nauw des levens loop begint;
(R. K.) onnoozele -kinderen, herinneringsdag van
den kindermoord te Bethlehem, op 28 Dec. : op
onnozele-kinderen is het jongste kind de baas; —
zonder kennis van de wereld en dus licht te bedriegen : een onnoozele bloed; hij ziet er erg onnoozel
uit; hij is onnoozel genoeg om dat te gelooven; —
(ook) van de uitingen van iem. die al te onervaren
is : ofschoon hij zich inspande om geen onnoozel
figuur te maken; — hij is wat onnoozel, dom, idioot;
— kijk toch niet zoo onnoozel, zet toch niet zoo'n
onwijs gezicht; — onbeduidend : de leverantie van
een onnoozel half ankertje portwijn; dat kost maar
een onnoozel dubbeltje. ONNOOZELHEID, v.
ONNUT, bn. (-ter, -st), niet van iut, ondienstig:
is hun wijsheid dan onnut geworden ?; nutteloos,
vergeefsch : dan zelfs is weerstand niet ontijdig, niet
onnut; (van pers.) onbruikbaar : werpt den onnutten
dienstknecht uit. ONNUTHEID, v. (w. g.).
ONNUTTIG, bn. (w. g.) niet nuttig; — (gew.)
vuil, slordig. ONNUTTIGHEID, v.
ONOMATOPEE, v. (taalk.) vorming van woorden

door klanknabootsing; — (mv. -ën), op deze wijze
gevormde woorden.
ONOMKOOPBAAR, bn. niet om te koopen:
onomkoopbare rechters; onverbiddelijk : de plicht is
onomkoopbaar: van geen schikking wil zij weten.•
ONOMKOOPBAARHEID, v.
ONOMSTOOTBAAR, bn. (w. g.) vast staande,
onwrikbaar; onomstootelijk : een geheel van feiten
en overleveringen, dat onomstootbaar schijnt.
ONOMSTOOTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet
omver te stooten, onwederlegbaar : de onomstootelijke waarheden die ieder Christen gelooven moet;
zóó dat geen wederleggen mogelijk' is : dat is mijn
onomstootelijk recht.
ONOMWONDEN, bn. bw de onomwonden waar
de bloote waarheid, de juiste toedracht; iem.-heid,
onomwonden de waarheid zeggen, zonder er doekjes
om te winden.
ONONTBEERLIJK, bn. ( -er, -st), niet kunnende
gemist worden : zij is in ons huishouden bepaald
onontbeerlijk geworden; deugd is hier onontbeerlijk.
ONONTBEERLIJKHEID, v.
ONONTBINDBAAR, bn. bw niet te ontbinden:
de dood verscheurt den onontbindbaren band des huwelijks. ONONTBINDBAARHEID, v.
ONONTCIJFERBAAR, bn. niet te ontcijferen:
een onontcijferbaar handschrift.

ONONTGONNEN, bn. niet ontgonnen : de onontgonnen zand- en heidegronden; het toen nog schier
onontgonnen veld onzer middeleeuwsche letterkunde.
ONONTKOOMBAAR, bn. niet te ontkomen : de
onontkoombare straf; een onontkoombaar noodlot.

ONONTVREEMDBAAR, bn. niet ontvreemd kunnende worden : een onontvreemdbaar recht.
ONONTWIJKBAAR, bn. niet te ontwijken, onvermijdbaar : onontwijkbaar is de dood; dit is eene
volstrekte, onontwijkbare voorwaarde.

ONONTWIKKELD, bn. niet ontwikkeld : de onontwikkelde bloem is in den knop besloten; onbeschaafd : mannen uit de lagere, onontwikkelde standen.
ONOOGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), onaangenaam
voor het oog, leelijk, afzichtelijk: (ook) slordig: er
onooglijk uitzien; onooglijk gekleed gaan. ONOOGLIJKHEID, v.
ONOORDEELKUNDIG, bn. bw. niet oordeelkundig, blijk gevende van gebrek aan oordeelkunde of
critiek : eene onoordeelkundige samenvoeging van
oud en nieuw.
ONOPENGESNEDEN, bn. niet opengesneden (van
een boek) : het exemplaar is bijna nieuw en nog•
onopengesneden.
ONOPGELOST, bn. niet opgelost : in water blijft:
deze stof onopgelost; (van vraagstukken, raadsels•
enz.) een nog onopgelost probleem.
ONOPGEMAAKT, bn. niet opgemaakt (van
drukproeven, van het haar, van geweven stoffen
enz.)
ONOPGEMERKT, bn. bw zonder opgemerkt te
worden : onopgemerkt voorbijgaan; iets onopgemerkt
laten, het niet opmerken, er geen aandacht aan
schenken.
ONOPGESMUKT, bn. niet opgesmukt : de onopgesmukte voorstelling der waarheid. ONOPGESMU:KTHEID, v.
ONOPGEVOED, bn. bw. niet of slecht opgevoed:
onopgevoede kinderen.
ONOPHOUDELIJK, bn. bw altijd doorgaande,
geen einde hebbende : een onophoudelijke toeloop; —
bw. zonder ophouden of althans bij gedurige herhaling : onophoudelijk zoeken wij naar nieuwe wegen;
hij plaagt ons onophoudelijk.

ONOPLETTEND, bn. ( -er, -st), niet oplettende:
een onoplettende leerling. ONOPLETTENDHEID,

v. (...heden).
ONOPLOSBAAR, bn. niet kunnende opgelost
worden : gips is nagenoeg onoplosbaar; het vraagstuk
is onoplosbaar, want er zijn niet genoeg gegevens.
ONOPLOSBAARHEID, v.
ONOPMERKZAAM, bn. (...zamer, -st), onoplettend.
ONOPRECHT, bn. ( -er, -st), geveinsd : gij zijt dus
jegens hem onoprecht geweest; eene maatschappij,
zoo onoprecht en voos als de onze. ONOPRECHT HEID, v.
ONOPZETTELIJK, bn. bw. niet opzettelijk, •piet
van te voren beraamd : eene onopzettelijke toespeling;
iem. onopzettelijk beleedigen.
ONORDE, v. wanorde, verwarring.
ONORDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), wanordelijk:
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een onordelijke troep gewapenden; een onordelijke
-boel; het gaat daar zeer onordelijk toe. ONORDELIJKHEID, v.
ONORDENTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), onfatsoen
onwellevend : ofschoon ik uwe handelwijze-1ijk,
¿onordentelijk vind; — bw. de kinderen moesten niet
.zoo onordentelijk aan tafel zitten. O N O R D E NT ELIJKHEID, v.
ONORGANISCH, bn. niet organisch, tot de onbewerktuigde natuur behoorende, meest anorganisch.
ONOVERDACHT, bn. bw niet voortvloeiende
uit opzet of uit overleg : eene onoverdachte daad.
ONOVERGANKELIJK, bn. (spraakk.) een onovergankelijk werkwoord, dat geen voorwerp in den
4den naamval bij zich heeft.
ONOVERKOMELIJK, bn. niet te overkomen, niet
te overwinnen : onoverkomelijke moeilijkheden; een
-onoverkomelijk bezwaar. ONOVERKOMELIJKHEID, v.
ONOVERLEGD, bn. bw onoverdacht, onberaden:
•onoverlegde wenschen; onoverlegd te werk gaan; —
zonder berekening, ongekunsteld : al ha' 'e hewn: Tien
-waren zoo los, zoo zorgeloos, zoo onoverlegd.
ONOVERTREFBAAR, bn. bw niet over`r;: fen
kunnende worden : deze voor het Nederlandsch
klimaat onovertrefbare kleeding was bijna geheel
'verdwenen.
ONOVERTROFFEN, bn. nog niet overtroffen, onovertrefbaar : dat onovertroffen meesterschap over
.zijn dichterwoord.
ONOVERWINBAAR, bu. niet te overwinnen :
een onoverwinbare afkeer.
ONOVERWIN(NE)LIJK, bn. ( -er, -st), niet te
,overwinnen : de onoverwinnelijke vloot van 1588;
£en onoverwinnelijke slaap.
ONOVERZIENBAAR, bn. te uitgestrekt of te
hoog om overzien te kunnen worden : een onovervienbare waterplas.
ONPAAR, bn. niet tot een paar behoorende,
onparig : een onpaar rijm; oneven : wat raadt ge
paar of onpaar ?
ONPAEDAGOGISCH, bu. bw in strijd met de
:regelen der opvoedkunde : een gebruik, waarin geen
.schoolmeester iets onpaedagogisch zag; zulk straffen
is onpaedagogisch.
ONPARIG, bu. onpaar, niet tot een paar be,

hoorende.
ONPARTIJDIG, bn. bw. ( -er, -st), onbevooroordeeld, niet door persoonlijke genegenheid zich bij
zijn oordeel latende leiden : een onpartijdig geschied
eigen overtuiging, gegrond op onpartijdig-schrijve;
onderzoek; onpartijdig oordeelen. ONPARTIJDIG H EID, v.
ONPAS (TE), bw. niet op het goede oogenblik:
hij stierf geheel te onpas; — te onpas komen, ongelegen komen, niet te stade komen, hinderlijk zijn:
,dat komt mij nu bijster te onpas; — ongepast, onhandig : de schilders van dien tijd bedienden zich
zeer te onpas van Oud - Hollandsche kleederdrachten; — (w. g.) te onpas zijn, onwel zijn.
ONPASSELIJK, bn. ( -er, -st), onwel, geneigd tot
braken, misselijk : onpasselijk worden. ONPASSELIJKHEID, v. gevoel van misselijkheid.
ONPASSEND, bn. iem. slecht te pas komende,
, ongelegen : op dit onpassend oogenblik.
ONPEILBAAR, bu. (-der, -st), niet te peilen,
•grondeloos : d'onpeilbre kloof; ondoorgrondelijk : onpeilbaarst raadsel dat bestaat; (Zuidn.) oneindig,
waarvan de grens, het einde niet is te bespeuren:
onder den onpeilbaren hemel. ONPEILBAARHEID, v.
ONPERSOONLIJK, bn. bw. geen persoon zijnde,
geen zelfbewustzijn, geen eigen aard hebbende: deze
schilder werkt onpersoonlijk; — een onpersoonlijk
God, niet op een bepaalden of een bekenden persoon
betrekking hebbende : deze opmerking is onpersoonlijk; bij het bespreken van misstanden valt het
moeilijk onpersoonlijk te blijven, niet persoonlijk
te worden; — (spraakk.) onpersoonlijke werkwoorden,
the eene werking voorstellen als uitgaande van eene
onbepaalde zelfstandigheid : onpersoonlijke ww.
komen alleen in de onbepaalde wijs en den derden
pers. enk. voor, bv. het regent, het sneeuwt; — bw.
een werkwoord schijnbaar onpersoonlijk gebruiken.
ONPLEIZIERIG, bn. bw. ( -er, -st), ongenoeglijk,
onaangenaam : 't is onpleizierig weer vandaag; niet
al te wel, lusteloos : hij voelt zich vandaag wat
onpleizierig.
ONPLICHTIG, bu. (Zuidn.) onschuldig, zonder
,
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kwaad te hebben bedreven : die jonge vrouw die
onplichtig in de gevangenis zit.
ONPRACTISCH, bn. bw. geen slag hebbende
van zich te redden in het dagelijksch leven : groote
geleerden zijn vaak zeer onpractische wezens; niet
voldoende aan de eischen van het practische leven:
dat is zeer onpractisch ingericht; onpractische maatregel .
ONRAAD, o. boos opzet tegen de veiligheid van
anderen : hier broeit onraad; al datgene waardoor
de veiligheid der burgers wordt bedreigd : de weg
is onveilig door struikrooverijen en ander onraad; —
er dreigt onraad, er is gevaar; onraad bespeuren; —
10 °/ o van den bruto -verkoop, den bedongen onraad
inbegrepen (bij geslacht onteigend vee).
ONRAADZAAM, bn. (...zamer, -st), ongeraden:
ik kan zijne wenschen wel vervullen, doch ik acht
het onraadzaam.
ONRECHT, o. ongelijk, alleen in ten onrechte; —
al wat onrechtvaardig of onbillijk is : bij den Heer
onzen God is geen onrecht; onrecht plegen; iem.
onrecht doen, (ook) hem te kort doen ; onrecht lij den; — eene verongelijking, eene onrechtvaardige
daad : zoodat het onrecht te schreeuwend waar geweest.
ONRECHTE (TEN), bw. uitdr. onbillijkerwijze :
wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal
enz. zonder genoegzamen grond; met de waarheid
in strijd : iem. ten onrechte betichten.
ONRECHTMATIG, bn. bw. ( -er, -st), niet gegrond
op recht en billijkheid : een onrechtmatige eisch; —
niet volgens recht : hij heeft zich dit goed onrechtmatig toegeëigend. ONRECHTMATIGHEID, v.
ONRECHTVAARDIG, bu. bw. ( -er, -st), niet
rechtvaardig, onbillijk, onredelijk : is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt ?; ik ben onrechtvaardig tegen hem geweest; een onrechtvaardig oor
op onrechtmatige wijze verkregen : hij-del;—
wist, dat onrechtvaardig goed geen geluk aanbrengt; —
bw. de hond zal uw hand kussen, ook als zij onrecht
kastijdt. ONRECHTVAARDIGHEID, v.-vardig
de hoedanigheid van onrechtvaardig te wezen; (mv.
...heden), een vorm of eene uiting dier ondeugd.
ONRECHTVAARDIGLIJK, bw. (w. g.).
ONRECHTZINNIG, bu. bw. ( -er, -st), anders dan
de ware leer vereischt of toelaat : er waren toen veel
lieden die op het stuk van godsdienst al heel onrecht
-zing
dachten. ONRECHTZINNIGHEID, v.
ONREDBAAR, bu. bw. niet te redden : hij is
onredbaar verloren; eene onredbare orde van zaken.
ONREDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), (veroud.) zonder
rede, redeloos : het onredelijke vee; — onverstandig,
niet voor het gezond verstand te verdedigen : zijne
onredelijke vrees verbaasde ons allen; — onbillijk
tegenover anderen : een onredelijke eisch; hij is
niet onredelijk, nogal schappelijk; — onredelijk
oordeelen; — hij vraagt onredelijk veel geld voor dit
huis. ONREDELIJKHEID, v.
ONREDZAAM, bn. (...zamer, -st), zich niet wetende te redden in het dagelijksch leven, onhandig,
onbeholpen. ONREDZAAMHEID, v.
ONREGELMATIG, bn. bw. ( -er, -st), niet in overeenstemming met een vasten regel : zijne studie
was zoo onregelmatig, dat hij niets tot stand bracht; —
(spraakk.) niet in een bepaald stelsel passende :
onregelmatige werkwoorden; — (vestingb.) van ves
wier fronten niet alle gelijkvormig zijn; —-tinge,
grillig : eene onregelmatige steenmassa; zich niet
aan een vasten regel houdende : een onregelmatig
kerkganger; — bw. niet volgens een plan of regel:
de voorkant van het huis was onregelmatig opgetrokken. ONREGELMATIGHEID, v. (...heden).
ONREIN, bu. ( -er, -st), (van menschen) in een
toestand verkeerende waarin zij van de gemeenschap met God en het volk Gods zijn uitgesloten;
ook van al wat den mensch in dien toestand kan
brengen : die man is melaatsch, hij is onrein; kan
hij dulden dat het tempelgereedschap door onreine
handen worde aangeraakt ?; — onzindelijk, vuil; —
boos, onheilig : besmet met den onreinen geest des
kwaads; — onzedelijk, onkuisch : de onreine holen
der ontucht; onreine gedachten; onreine lusten. O N REINHEID, v. (...heden) vuilheid : de smetstoffen
en onreinheden eener wereldstad.
ONREINIGHEID, v. (...heden), onreinheid.
ONREISBAAR, bn. (w. g.) niet reisbaar, niet
geschikt tot reizen : onreisbaar weder.
ONRIDDERLIJK, bu. bw. ( -er, -st), ontbloot van
ridderdeugden, niet zooals een ridder betaamt:
Philips de Goede was een onridderlijk, maar

ONRIJM.

1282

verstandig vorst; - onedelmoedig, inz. jegens eene
vrouw.
ONRIJM, o. proza : Oud- Neerlandseh Rijm en
Onrijm;, rijmlooze poëzie : de verzen van Bellamy
zijn grootendeels in onrijm geschreven.
ONRIJP, bn. ( -er, -st), nog niet ten volle rijp:
het eten van onrijp ooft is nadeelig; (van pers.) nog
niet tot volle ontwikkeling gekomen : het onrijp
oordeel der jeugd; - te vroeg plaats hebbende : de
jongelingen, door geen onrijpe driften afgemat, enz.
ONRIJPHEID, v.
ONROEREND, bn. (rechtst.) onverplaatsbaar,
vast : onroerende goederen zijn huizen, landerijen;
werktuigen in fabrieken, visschen in vijvers; of ook
rechten op die onroerende goederen; - (R. K.)
onroerende feestdagen, die steeds op denzelfden
datum vallen, zooals bv. Kerstmis, Driekoningen,
Mariaboodschap.
ONROOMSCH, bn. niet Roomsch-Katholiek, bepaaldelijk Protestantseh : de bloedige vervolgingen
tegen de onroomschen.
ONRUST, v. beweging, beroering : te midden van
al de onrust en het geweld der oorlogen van Napoleon; - ongedurigheid; angst, gejaagdheid : het
pad der zonde is altijd omgeven van gevaar en onrust;
in de eenzaamheid gal ik aan vlagen van onrust
toe; - (spr.) geld baart onrust; - (Zuidn.) spanning,
angst : dat hield hen in onrust; - (mv. -en), klein
zwaar wieltje in horloges en wekkers dat den dienst
van den slinger in slingeruurwerken verricht (in
deze bet. o.); - (nat. hist.) zekere soort van vlinders tot de pijlstaarten behoorende en zich onderscheidende door de snelheid waarmede zij vliegen
(macroglossa stellatarum), ook meekrapvlinder geheeten; - (scherts.) ongedurig mensch : die onrust
kan geen vijf minuten op zijn plaats blijven zitten.
ONRUSTBAREND, bn. bw. onrust, zorgen verwekkende; ongerustheid, bezorgdheid veroorzakende : een onrustbarend verschijnsel; onrustbarende
tijdingen; - de zucht tot uitgaan neemt onrustbarend
toe.
ONRUSTIG, bn. bw. ( -er, -st), voortdurend in
beweging zijnde : de onrustige zee; - niet kalm,
ongedurig, woelig : de kleine krijgt tandjes en is
daardoor zoo onrustig; de zieke is vannacht onrustig
geweest; - gejaagd, angstig : de beschuldigde was
onder het verhoor erg onrustig; - (bij overdr.) de
zieke heeft een onrustigen nacht doorgebracht; - bw.
gejaagd of ongedurig : zij draafde onrustig van de
zijkamer naar de keuken. ONRUSTIGHEID, V.
ONRUSTKAPEL, v. ( -len), (nat. hist.) zie onrust;
...MAKER, m. (-s), iem. die onrust verwekt;
...STOKER, m. (-s), iem. the op slinksche wijze
verdeeldheid teweegbrengt; ...VLINDER, m. (-s),
meekrapvlinder; ...VOL, bn. (dicht.) onrustig;
...ZAAIER, m. (-s), (w. g.) onruststoker.
1. ONS, o. (-en), (veroud.) het twaalfde deel van
een pond, vgl. once; hectogram, = 0,1 K G. ONS
-JE
o. (-s).
2. ONS, pers. vnw. le pers. mv., 3e en 4e nv. :
gij hebt ons niet gezien; zij gaven ons de schuld.
3. ONS, bez. vnw. le pers. mv. ons boek; ons
huis; onze broeder; het Onze Vader, het zoogenaamde
volmaakte gebed, door Jezus zijnen jongeren gegeven, dat met de woorden : Onze Vader begint; (R.-K.) Vader-ons, het Onze Vader; - Onze Lieve
Heer, God; - Onze Lieve Vrouw, de H. Maagd; het onze doen, wat wij kunnen of moeten ; onze
tijd, onze eeuw, onze dagen, waarin wij leven; onze
grootste redenaar, van ons land; - de onzen, onze
vrienden, onze landgenooten, ons gezin, lieden die
tot onze partij behooren; zie ONZENT.
ONSAMENHANGEND, bn. bw. ( -er, -st), niet
samenhangend, zonder onderling verband : onsamenhangende woorden, volzinnen; het is moeilijk hem
te begrijpen, daar hij zoo onsamenhangend spreekt.
ONSCHADELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet schadelijk, geen nadeel kunnende veroorzaken : de onschadeli,ke liefhebberij om gedichten te schrijven; dichters,
de onschadelijkste en minst strijdlustige wezens der
aarde; - iem. onschadelijk maken, hem berooven
van de macht om nadeel te veroorzaken; - bw.
zonder nadeel te veroorzaken : de handelscrisis is
bijna onschadelijk over de beurs heengegaan. ONSCHADELIJKHEID, v.
ONSCHAPPELIJK, bn. bw. ( -er, -st), onredelijk,
onbillijk : eene onschappelijke handelwijze; hij heeft
u onschappelijk behandeld. ONSCHAPPELIJKHEID, v.
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ONSCHATBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet te
schatten, boven waardeering verheven, onwaardeerbaar : een onschatbare rijkdom van diamanten; gij
zult mij daarmee een onschatbaren dienst bewijzen;
(van pers.) bid voor mij en voor mijn onschatbaar
kind; - bw. zóó dat het niet te schatten is : het
heeft hem onschatbaar veel gekost.
ONSCHEIDBAAR, bn. bw niet te scheiden:
onscheidbare vrienden; - (spraakk.) van werkwoorden die samengesteld zijn met een bijwoord, dat in
alle vormen met het grondwoord verbonden blijft:
het bijwoord w e d e r beteekent in onscheidbare
samenstellingen t e g e n; - bw. zóó dat er geen
scheiding mogelijk is, onafscheidelijk : zij waren
altoos onscheidbaar bijeen; onscheidbaar samengestelde
werkwoorden.
ONSCHENDBAAR, bn. niet geschonden kunnende worden, onverbreekbaar : de wetten zijn onschendbaar; het briefgeheim is onschendbaar; onschendbare onzijdigheid, waaraan men zich verplicht
rekent niets te kort te doen; - (van pers., als
rechtst.) de koning is onschendbaar, kan voor zijne
regeeringshandeLing niet ter verantwoording worden geroepen. ONSCHENDBAARHEID, v.
ONSCHOON, bn. niet schoon : het onschoone in
den levensvorm trok nooit den echten Calvinist aan.
ONSCHOONHEID, v.
ONSCHULD, v. staat van iem. die geen kwaad
heeft gedaan, hetzij voor God, zijn geweten of de
wetten der maatschappij : ik wasch mijne handen
in onschuld; zijn blijven bewijst zeker zijn onschuld
niet; zijne onschuld is door den rechter erkend; toestand en hoedanigheid van hem die nog geen
besef heeft van goed en kwaad, of althans niet van
de verdorvenheid der wereld, bepaaldelijk in het
sexueele : de leeftijd der onschuld, de kinderjaren;
de onschuld van een meisje misbruiken; - (fig.) zij
die eenig misdrijf niet hebben begaan : zal dat vuig
gebroed zegepralen over de onschuld; - onschuldige
vrouwen of meisjes : de onschuld belagen; hij zal
kennis dragen van de lagen die gij de onschuld legt; (plantk.) een eenjarig sierplantje met witte bloemen
tot de familie der cruciferen behoorende (arabis
alpina), ook alpenscheefkelk, randjesbloem en begijntje geheeten.
ONSCHULDIG, bn. ( -er, -st), geen kwaad bedreven
hebbende : hij stierf onschuldig; - zonder besef
van goed en kwaad, argeloos : toen hij een onschuldig
kind was; - ( spr.) zoo onschuldig zijn als een pasgeboren kind; - geen kwaad doende, niemand
benadeelende : een . gekke burgemeester, doch zeer
onschuldig in zijne gekheid; - (van zaken) niets
zondigs bevattend : een onschuldig genoegen; niets kwaads bedoelende : zijne scherts bleef altijd
onschuldig en vroolijk; - onschadelijk : kina is
geen onschuldig middel, gij moogt dat zoo maar
niet gebruiken. ONSCHULDIGHEID, v. (w. g.)
onschuld.
ONS-HEER, m. (R. K.) de hl. hostie: de priester
is met Ons- Heer naar den zieke; Ons- Heer is uit
-gestld.
ONSIERLIJK, bn. bw. leelijk : een onsierlijk
monument.
ONSLIJTBAAR, bn. niet aan slijtage onderhevig:
onslijtbare schoenen.
ONSMAAK, m. (w. g.) leelijke smaak; wansmaak:
ik heb aan onsmaak, wanbegrip, vooroordeel 't hoof d
geboden.
ONSMAKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet door
het zintuig van den smaak waar te nemen; onaangenaam van smaak : het putwater kwam den Neder
zeer onsmakelijk voor; - onaangenaam,-landers
onaannemelijk : zij wisten den Keizer den vrede
onsmakelijk te maken; - min of meer walglijk :
eene onsmakelijke geschiedenis; eene onsmakelijke
wijze van voorstellen; iets onsmakelijk beschrijven.
ONSMELTBAAR, bn. niet kunnende gesmolten
worden : onsmeltbare delfstoffen.
ONSPOED, m. (-en), de ongunstige loop der omstandigheden, ongeluk, tegenspoed : ik moet alleen
des onspoeds last op d'ingebogen schoudren dragen;
onspoed drukte hem diep ter neer.
ONSTAATKUNDIG, bn. bw. niet in overeen
regelen der staatkunde : de meesten-stemingd
voen
nd
het gedrag van den minister zeer onstaatkundig; - onkundig in politiek : hun voorgaan
deed natuurlijk de onstaatkundige menigte volgen.
ONSTADE, v. ongelegen tijdstip, alleen in te
onstade komen, te onpas : niemand zal de kennis
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van de eerste beginselen der natuurkunde te onstade
komen.
ONSTANDVASTIG, bn. bw. ( -er, -st), verander
onstandvastig weer; onstandvastig evenwicht,-lijk:
gewoonlijk wankelbaar evenwicht genoemd, zie aldaar; — veranderlijk van natuur : de vrije volkeren
zijn onstandvastig van aard; een onstandvastig mensch;
— bw. weifelend, niet ferm : hij heeft zich in deze
moeilijke omstandigheden onstandvastig gedragen.
ONSTANDVASTIGITEID, v.
ONSTELSELMATIG, bn. bw. niet stelselmatig,
niet volgens een stelsel : de leer van dien wijsgeer
is onstelselmatig; onstelselmatig te werk gaan.
ONSTERFELIJK, bn. niet sterfelijk, niet aan
den dood onderworpen : de Homerische goden zijn
onsterfelijk; de mensch heeft eene onsterfelijke ziel; —
(fig.) eeuwigdurend, onvergankelijk : hij heeft zich
daarmee een onsterfelijken naam gemaakt; — een
eeuwigdurenden roem bezittende : de keurige zangen
der onsterfelijke dichters; zich onsterfelijk maken.
ONSTERFELIJKHEID, v. de hoedanigheid van
onsterfelijk te zijn : de onsterfelijkheid der ziel; (fig.)
eeuwigdurende roem : voor dien prijs is de onsterfelijkheid te duur gekocht; — de toestand van onsterfelijk te zijn, het leven na den dood : van geloof
aan onsterfelijkheid ontdekken wij bij de profeten
van Israël geen spoor. ONSTERFELIJKHEIDSGELOOF, o.
ONSTERK, bn. ( -er, -st), niet sterk : dat touw
is daarvoor te onsterk. ONSTERKHEID, v. ONSTERKTE, v.
ONSTICHTELIJK, bn. bw niet stichtelijk, ergerlijk voor het godsdienstig of zedelijk gevoel:
gemoedelijke poëzie, niet te diep, niet te stout, vooral
ook niet raar of onstichtelijk. ONSTICHTELIJKHEID, v.
ONSTILBAAR, bn. niet te stillen, niet tot bedaren te brengen : onstilbare honger.
ONSTOFFELIJK, bn. niet uit stof bestaande : de
onstoffelijke gedachte; -- niet van de stof afhankelijk, er niet mede in betrekking staande : gij, o
mijn geest, die uw onstoflijke afkomst weet. ONSTOFFELIJKHEID, v.
ONSTRAFBAAR, bn. bw niet strafbaar.
ONSTRAFFELIJK, bn. bw. (w. g.) geen straf
verdienende, onschuldig : kinderen Gods zijnde
onstraffelijk in 't midden van een krom en verdraaid
geslacht; — bw. straffeloos : de troon der vrijheid,
nooit onstraflijk aangerand.
ONSTUIM, bn. bw. (dicht.) onstuimig : de onstuime golven; dreef u de onstuime wind naar deze
rotsen toe ?
ONSTUIMIG, bn. bw. ( -er, -st), woest, in heftige
beweging verkeerende : wanneer Neptunus het
hoofd uit de onstuimige golven opstak; — wild, buiig,
stormig : onstuimig weer; een onstuimige wind; —
(fig.) heftig, hartstochtelijk : met welk eene onstuimige vreugde sloeg hem het harte; de liefde, zegt men,
is onstuimig, onrustig, driftig, ongelijk aan zichzelf;
een onstuimige polsslag; — wild, woest : een onc!uimi,g ros; — bw. heftig : bij zang en dans, al' hart
en brein onstuimig gist. ONSTUIMIGHEIT), v.
1. ONT, bn. (gew.) vuil, smerig : een 'int wijf;
een onte boel; onte taal uitslaan, vuilbekken; 't is
een onte streek, een gemeene streek.
2. ONT-, onscheidbaar voorvoegsel, waarmede
werkwoorden worden gevormd. Het beteekent a)
eene richting naar iets toe (ontbieden), b) eene verwijdering (ontloopen), c) eene scheiding (ontbinden,
ontleden), d) het tegenovergestelde van hetgeen het
grondwoord uitdrukt (ontladen, ontdekken), e)
ontneming of verlies (onteigenen, ontheiligen), f)
het begin eener handeling (ontbijten, ontbranden).
Alleen de meest gebruikelijke der met oat- afgeleide
werkw. zijn hier opgenomen.
ONTAALKUNDIG, bn. bw. niet in overeenstem
regelen der taalkunde : ontaalkundig-mingetd
spreken; onwetend in de taalkunde : men moet al
zeer ontaalkundig zijn, om niet te merken dat dit
door eene vrouw is geschreven.
ONTAARD, bn. ( -er, -st), deugden missende die
men volgens zijn aard en zijn afkomst moest bezitten, verdorven : de ontaarde zonen van den vromen
aartsvader Jakob; (van zaken) zag ooit de tijd ontaarder gruweldaan ?
ONTAARDEN, (ontaardde, is ontaard), afwijken
van de deugden die men door aard en afkomst
moest bezitten, minder goed worden dan zijn voor
: hoe kon een zoon van zulke brave ouders-geslacht
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zoo ontaarden; 't gevallen engeldom is niet geheel
ontaard van elke deugd; (van zaken) overgaan in
iets dat slecht is of minder goed : de vroolijkheid
ontaardde al heel spoedig in eene hinderlijke luid
-ruchtiged.
ONTAARDING, v. zedelijk bederf, zedelijke ver
overgang in iets dat slecht of min--dorvenhi;
der goed is; --- (psychologie) degeneratie, een zekere
graad van inferioriteit, waardoor het individu
psychisch en lichamelijk minder hoog staat dan
zijn normale medemensch, en wel ten gevolge van
aangeboren afwijkingen van zijn natuur.
ONTADELEN, (ontadelde, heeft ontadeld), iem.
van zijn adeldom ontzetten, hem zijn adel ontnemen; (fig.) zedelijk verlagen : alles wat een redelijk
mensch verlaagt en ontadelt. ONTADELING, v. het
ontadelen.
ONTANKEREN, (ontankerde, heeft ontankerd),
een schip van zijn anker slaan : een ontankerd schip;
een muur of een gebouw berooven van de ankers :
een ontankerde muur.
ONTASTBAAR, bn. niet getast, niet gegrepen
kunnende worden : ontastbaar, onbereikbaar als een
ijdel schaduwbeeld.
ONTBAARDEN, (ontbaardde, heeft ontbaard),
de gietnaden van een gegoten metalen voorwerp
door vijlen of slijpen wegnemen, zoodat de oppervlakte van het voorwerp geheel effen wordt; — de
ruwe randen aan de sneden van graveerijzers wegnemen; — van den baard berooven : ontbaard,
baardeloos.
ONTBEERBAAR, bn. (w. g.) ontbeerlijk.
ONTBEERLIJK, bn. ( -er, -st), ontbeerd kunnende
worden : zij geloofde voortaan in huis ontbeerlijk te
zijn.
ONTBEREN, (ontbeerde, heeft ontbeerd), iets
missen waaraan men groote behoefte heeft : wij
kunnen hierbij uwe hulp niet ontberen; -- (spr.)
die veel begeert, veel ontbeert. ONTBERING, v. (-en),
het gemis van noodzakelijke levensbehoeften : het
vasten gewoon, verduurde ik de ontbering van voedsel
met gelatenheid; uitgeput door langdurige ontberingen.
ONTBIEDEN, (ontbood, heeft ontboden), iem.
laten weten dat hij komen moet : de koning ontbood
zijne raadslieden; den dokter ontbieden; iem. die te
spreken of aan huis te ontbieden is.
ONTBIJT, o. het eerste maal van den dag : na
een krachtig ontbijt te hebben gebruikt gingen wij
op weg; van morgen onder het ontbijt, tijdens het
ontbijt genuttigd werd; het tweede ontbijt, dat
omstreeks den middag plaats heeft, het twaalfuurtje.
ONTBIJTBLIKJE, o. (-s), (Ind.) blikje met ham,
worst, enz. voor bij 't ontbijt.
ONTBIJTBORDJE, o. (-s), een klein tafelbord
zooals men aan het ontbijt gebruikt.
ONTBIJTEN, (ontbeet, heeft ontbeten), zijn ontbijt gebruiken; met iets ontbijten, het tot of bij zijn
ontbijt gebruiken : ontbijt gij met koffie of met
thee ?
ONTBIJTGOED, o. alle gerei dat men noodig
heeft om te ontbijten; ...KAMER, v. (-s), vertrek waar men pleegt te ontbijten; ...KOEK, m.
(mv. -en, als voorwerpsn.), eene bepaalde soort
van koek zonder sukade, die geschikt is om bij
het ontbijt te worden gebruikt; ...SERVIES, o.
(...viezen); ...STEL, o. ( -len), groot servet of klein
tafellaken met vingerdoekjes om bij het ontbijt
te gebruiken; ...TAFEL, v. (-s), de tafel waarop
het ontbijt is klaargezet : hij was zoo pas van de
ontbijttafel opgestaan; ... UUR, o. (... uren), tijd dat
men zijn ontbijt gebruikt.
ONTBINDBAAR, bn. kunnende ontbonden worden : wetten, waarbij het huwelijk door geen wereld
macht ontbindbaar wordt verklaard. ONT--lijke
BINDBAARHEID, v. het ontbonden kunnen worden, inz. in toepassing op de Kamers der volks
-vertgnwodi.
ONTBINDEN, (ontbond, heeft ontbonden), iem.
of iets losmaken van iets anders : ontbindt het
veulen en brengt het; men ontbond zijne voeten; (dicht.) losmaken, vrijmaken, bevrijden van iets:
in die volzaal'ge stonden, wen de geest als van het
stof ontbonden weer naar zijn oorsprong trekt; —
eene zaak, die geacht wordt uit te zamen verbonden
deelen te bestaan, losmaken : een knoop ontbinden;
- (nat.) in plaats van eene gegeven kracht twee
andere stellen wier resultante, de gegeven kracht
is; — (wisk.) de factoren bepalen waarvan de ge-
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geven vorm het product is; - eene stoffelijke
zaak veranderingen doen ondergaan, waardoor
zij als zoodanig wordt vernietigd, inz. van het
menschelijk lichaam; - (van vereenigingen enz.)
opheffen : de Koning heeft het recht de Kamers der
Staten- Generaal te ontbinden; hij ontbond het schuldige regiment; — een leger ontbinden, afdanken; te niet doen : een huwelijk door echtscheiding ontbinden; onze associatie is gelukkig ontbonden.
ONTBINDING, v. (-en), de handeling van het ontbinden, in de wis- en natuurk. : ontbinding in factoren; ontbinding van krachten; - de scheiding van
den mensch in lichaam en ziel bij het sterven:
eenige dagen voor zijn dood sprak hij veel met mij
over hoop op eene zalige ontbinding; — de ontleding
van het menschelijk lichaam na den dood, het
bederf van een lijk : tot ontbinding overgaan; in
vergevorderden staat van ontbinding; — het zedelijk
of politiek bederf van een staat, eene maatschappij :
dat is verderfelijk voor de maatschappij en loopt uit
op hare geheele ontbinding; — opheffing van eene
vereeniging of van eene overeenkomst : de ontbinding der Kamers; van de ontbinding des huwelijks.
ONTBINDINGSRECHT, o. recht van den vorst
de volksvertegenwoordiging te ontbinden.
ONTBLADEREN, (ontbladerde, heeft ontbladerd),
van bladeren of bladen berooven : daar brak de
stormwind los, die de rozen ontbladerde; (dicht.)
zijne bladeren verliezen : de bloem valt af, het gras
verdort, het dichte woud ontbladert.
ONTBLOEIEN, (ontbloeide, is ontbloeid), (dicht.)
gaan bloeien : waar de lentezon overal gebloemte doet
ontbloeien .
ONTBLOKKEN, (ontblokte, heeft ontblokt),
(spoorw.) de afsluiting van een blok of baanvak
opheffen : tegelijk met het blokkeeren van den eenen
post wordt de terugliggende post ontblokt. ONTBLOKKING, v. (-en), de ontblokking heeft automatisch plaats.
ONTBLOOT, bn. niet bezittende wat de bepaling
noemt : hij is niet ontbloot van geest; eene streek ontbloot van al - datgene wat aan een woest landschap
schoonheid geeft.
ONTBLOOTEN, (ontblootte, heeft ontbloot), iets
dat bedekt is bloot maken : plotseling ontblootte hij

de ontbrekende schalm in de keten van het onderzoek;
— (van pers.) niet aanwezig zijn waar men noodig
is of verwacht wordt : wie ontbreekt er nog ?; niet
aanwezig zijn : het ontbreekt hem aan ijver; het heeft
me totnogtoe aan tijd ontbroken; aan moed ontbreekt
het hem niet. ONTBREKING, v. (w. g.) het ontbreken.
ONTBURGEREN, (ontburgerde, heeft ontburgerd), (w. g.) iem. ontzetten van zijn burgerschap.
ONTBURGERING, v. het ontburgeren.
ONTCHRISTENEN, (ontchristende, heeft ontchristend), iem. tot een niet-Christen maken : 't
ontchristend Holland; (w. g.) iem. een niet -Christen
noemen, hem den naam van Christen ontzeggen.
ONTCIJFEREN, (ontcijferde, heeft ontcijferd),
iets in cijferschrift lezen en begrijpen, doordat men
de waarde der geheime teekens kent; — iets lezen
en begrijpen dat wegens de eene of andere oorzaak
bijna onleesbaar is : oude handschriften ontcijferen;
iets uitleggen dat ingewikkeld of althans niet voor
ieder duidelijk is : iem. die mijne daden uitlegt en
ontcijfert op zijne wijze. ONTCIJFERING, v. (-en).
ONTDAAN, bn. ontsteld, van streek, hetzij door
gemoeds- of alleen door lichaamsaandoening : wat
is er gebeurd, dat je zoo ontdaan bent ?; bezweet en
gansch ontdaan kwam hij de kamer binnen.
ONTDEKKEN, (ontdekte, heeft ontdekt), aan
iem. openbaren : ik heb in alle oprechtheid en onbewimpeld het waar gevoel van mijn hart ontdekt; zich aan zichzelf ontdekken, zich bewust worden
van zijn eigen waarde of onwaarde; — bespeuren,
waarnemen, van iets of van iem. met wiens bestaan
of aanwezigheid men tot dusverre onbekend was:
wanneer de halfgeopende rozenmond de dubbele rij der
hagelwitte tandjes ontdekken liet; — eene nieuwe
ster ontdekken; (ook fig.); — (zeew.) land ontdekken,
land zien dat men te voren niet bespeurd had; inz. van alles op aarde wat tot dusverre onbekend
was en door zeevaarders of andere reizigers het eerst
wordt gezien : Columbus ontdekte Amerika; — van
alles wat in eene wetenschap voor 't eerst wordt
gevonden : nog voortdurend ontdekt men nieuwe
elementen. ONTDEKKING, v. (-en), het ontdekken;
datgene wat men voor het eerst ziet, bespeurt of
te weten komt : de ontdekking van Amerika.

muurschilderingen van de daarover liggende kalklaag
ontbloot; — van het noodige ontdoen, ontzetten,
berooven : God heeft hen van wijsheid ontbloot; de
bevredigde gewesten van krijgsvolk ontblooten. ONTBLOOTING, v. (-en).
ONTBOEIEN, (ontboeide, heeft ontboeid), van
de boeien ontdoen : ontboeit dien man, opdat hij
onbelemmerd moge spreken; (fig.) bevrijden, inz. in
toepassing op de ziel bij het sterven : uw ontboeide
geest steeg tot zijn oorsprong weder; — (fig.) loslaten :
de ontboeide orkaan; de ontboeide stroom. ONTBOEIING, v.
ONTBOEZEMEN, (ontboezemde, heeft ontboezemd), uit den boezem, uit het gemoed loslaten,
slaken : het lierdicht gevormd om het hooggestemde
gevoel te ontboezemen. ONTBOEZEMING, v. (-en),.
uiting van wat in het gemoed ontstaat.
ONTBOLSTEREN, (ontbolsterde, heeft ontbolsterd), ontdoen van den bolster : eene noot ontbolsteren; (van pers.) wereldwijs maken : als die jongen
ontbolsterd en ontgroend was, zou hij geen slechte
vertooning maken.
ONTBOSSCHEN, (ontboschte, heeft ontboscht),
van bosschen berooven : slecht bebouwde, ontboschte,
door droogte en sterke winden geteisterde hoogvlakten.
ONTBOSSCHING, v. het ontbosschen.
ONTBRANDBAAR, bn. (scheik.) vatbaar voor
vlamvatting, brandbaar : ontbrandbare gassen. ONTBRANDBAARHEID, v.
ONTBRANDEN, (ontbrandde, is ontbrand), gaan
branden, in brand vliegen : de lont strijkt neer, het
knappend kruit ontbrandt; — (fig.) door geweldige
hartstochten worden aangetast : in toorn, in drift
ontbranden; in liefde voor iem. ontbranden. ONTBRANDING, v. (-en), het ontbranden.
ONTBREIDELEN, (ontbreidelde, heeft ontbreideld), niet meer in bedwang houden : de ontbreidelde hartstochten.
ONTBREKEN, (ontbrak, heeft ontbroken), (dicht.)
losbreken, met kracht te voorschijn komen : tranen,
die uw oog ontbreken; — niet aanwezig zijn voor iem.
of iets, mankeeren, inz. van iets waaraan behoefte
is : de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken;

ONTDEKKINGSREIS, v. (...reizen), eene reis
waarbij men op ontdekking uitgaat : Livingstone's
ontdekkingsreizen in Afrika; (ook scherts.); ...REI ZIGER, m. (-s); ...TOCHT, m. (-en), ontdekkingsreis.
ONTDENKEN, alleen in 't passief (w. g.) : iem.
is iets ontdacht, ontgaan, ontschoten.
ONTDOEN, (ontdeed, heeft ontdaan); iem. of iets
van iets ontdoen, hem er van ontlasten, het hem afnemen : allen ontdeden hun buffels van de ploeglukken; - zich van iets ontdoen, het uittrekken, afzetten enz.: ontdoe u van hoed en las; (ook) het van
de hand doen, verkoopen, opruimen : effecten
waarvan anderen gedwongen waren zich te ontdoen;
(ook) zich losmaken van : zij kon zich van dat vooroordeel niet ontdoen; dan ontdoet zich de poëzie van
kunst en wetenschap en haar vaart is onbeperkt; ongedaan maken (w. g.) : wat eens gedaan is kan
men nimmermeer ontdoen.
ONTDOOIEN, (ontdooide, heeft en is ontdooid),
door het dooien los, week worden, smelten : de
sneeuw ontdooit; (gemeenz.) minder stijf en koel
worden : zijne koelheid zal ontdooien, zijn zedelijke
moed ontwaken; hij zal wel ontdooien, zich minder
koud en vormelijk voordoen; — door het dooien
los, week maken. ONTDOOIING, v. het ontdooien.
ONTDRAGEN, (ontdroeg, heeft ontdragen), (w.
g.) wegdragen, ontrooven : den buit aan de in puin
verkeerde steden en stapelplaatsen ontdragen; een
kostbaar bezit redden : ' t is omdat gij uw geloof en
hoop der schipbreuk hebt ontdragen; het lijf, het
leven ontdragen, er levend afkomen.
ONTDUBBELEN, (ontdubbelde, heeft ontdubbeld), de huid van een schip van de dubbeling
ontdoen, deze er afnemen.
ONTDUIKEN, (ontdook, heeft en is ontdoken),
door te duiken, door zich te bukken, aan iets ontkomen : hij wist den aansnorrenden pijl te ontduiken; — aan iets weten te ontkomen : hij verviel nu
weer in andere zorgen, vrij wat bezwarender dan die
hij nu ontdoken was; — zich aan iets weten te onttrekken : zoodoende ontdoken de Staten de wettig
aangegane verbintenis; — de belasting ontduiken,

het hoofd; ontbloote kling, uit de scheede getrokken;

u
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door middel van oneerlijke opgaven zich niet of
voor eene te geringe som laten aanslaan; -- ontsnappen : eene symmetrie wier oogmerk de diepste
geleerdheid des opmerkers ontduikt en teleurstelt.

ONTDUIKING, v. (-en), het ontduiken; (fig.)
uitvlucht.
ONTEERDER, m. (-s), die onteert.
ONTEEREN, (onteerde, heeft onteerd), van zijn
eer berooven, te schande maken : den mensch onteerende gevoelens; hij kon den oorlog opgeven zonder
zich te onteeren; de onteerende beschuldiging van als
lafaards den strijd te hebben ontweken; — eene onteerende straf, Bene straf waarmede het verlies van

zekere burgerlijke rechten verbonden is; — (in
toepassing op eene vrouw) schenden : zij is door
hem onteerd. ONTEERING, v. (-en), het onteeren.
ONTEEREND, bn. ( -er, -st). Zie ONTEEREN.
ONTEGENSPREKELIJK, brr. bw. ( -er, -st), niet
tegengesproken kunnende worden, onwederleg baar : verkeerde opvattingen voor ontegensprekelijke
waarheden uitventen. ONTEGENSPREKELIJK
-HEID,v.
ONTEGENZEGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), onweder legbaar : een ontegenzeglijk bewijs voor de vermenging
der seksen van een verschillend ras; — bw. zijn
zwarte oogen waren ontegenzeglijk fraai en sprekend.

ONTEGENZEGLIJK-HEID, v.
ONTEIGENEN, (onteigende, heeft onteigend), eene
zaak maken tot het eigendom van iem. anders:
betwist, onteigend en verlaten, verviel het slot; inz. in
rechten, op eene bij de wet bepaalde wijze : deze
huizen zijn door den Staat ten algemeenen nutte
onteigend; een persoon van den eigendom over iets
ontzetten : door een tweede huwelijk zijn erfgenamen
van een deel zijner staten onteigenen.

ONTEIGENING, v. de handeling, hetzij al of niet
gerechtelijk, waarbij eene zaak tot het eigendom
van iem. anders gemaakt wordt. ONTEIGENINGSW E T, v. (-ten), wet waarbij eene onteigening ten
algemeenen nutte geregeld wordt.
ONTELBAAR, bn. bw. niet kunnende geteld
worden : eene ontelbare menigte; ontelbaar veel schapen leven daar. ONTELBAARHEID, v.
ONTEMBAAR, bn. (-der, -st), niet te temmen,
onbedwingbaar : een ontembaar paard; eene ontembare wilskracht; ontembare driften.

ONTERIK, m. (-en), (gew.) viezerik, vuilik.
ONTERVEN, (onterfde, heeft onterfd), een toekomstig erfgenaam, voor zoover de wet dit vergunt,
van zijne erfenis ontzetten : zijn oom had al vaak
gedreigd hem te onterven; — de onterfden, de misdeelden, zij die van aardsche goederen verstoken

zijn. ONTERVING, v. (-en), het onterven.

ONTEVREDEN, bn. bw. ( -er, -st), niet tevreden,
onvergenoegd : zij leidde een eenzaam en ontevreden
bestaan; — misnoegd : over iem. ontevreden zijn.
ONTEVREDENHEID, v. onvergenoegdheid, gemelijkheid; misnoegdheid.
ONTEVREDENHEIDSBETUIGING, v. (-en), betuiging van ontevredenheid, openlijke berisping.
ONTEVUILIK, m. (-en), (gew.) ingemeen, liederlij k mensch.
ONTFERMEN (ZICH), (ontfermde zich, heeft
zich ontfermd), medelijden met iem. hebben en hem
dientengevolge voor het uiterste behoeden : O

Jezus, wil u mijner toch ontfermen !; gelijk een vader
zich ontfermt over zijne kinderen; — ( scherts.) er
is nog ééne sigaar in de kist, ontferm u daarover.

ONTFERMING, v.
ONTFERMER, m. die ontfermt, van God gezegd.
ONTFRONSEN, (ontfronste, heeft ontfronst), ontrimpelen : ontfrons uw voorhoofd.
ONTFUTSELEN, (ontfutselde, heeft ontfutseld),
stilletjes of op listige wijze ontnemen : hij heeft
mij mijn geld ontfutseld. ONTFUTSELING, v. het
ontfutselen.
ONTGAAN, (ontging, is ontgaan), van iets weg
iets verlaten, begeven : de wereld in eene cel-gan,
ontgaan; — aan iem. of iets ontkomen : hij ging,
om hun dank te ontgaan; als mijn vader u zag, zoudt
gij de knuppelslagen niet ontgaan; rampen, niet te
ontgaan in 's levens loop; — verliezen, kwijtraken:
toen ontging hun het hart en zij verschrikten (Gen.
42, 28); - voos iem. verloren gaan : die fameuze
prijs zal u nu ontgaan; — uit het geheugen ver
: de zaak is mij ontgaan; — aan iemands-dwijne
oog of oor ontsnappen - dit schijnt zijne opmerk zaamheid ontgaan te zijn; — het zou mij zeer ontgaan, indien... , ik zou mij zeer vergissen, het zou

mij zeer verbazen enz.; — (w. g.) het ontging mij,
ik verbaasde mij.
ONTGABBEREN, (ontgabberde, heeft ontgabberd), (gew.) ontstelen, gappen.
ONTGALLEN, (ontgalde, heeft ontgald), van
visoh, ze bij het schoonmaken van de gal ontdoen.
ONTGELDEN, (ontgold, heeft ontgolden), (w. g.)
iets boeten dat men zelf misdreven heeft : uw onbescheid zult ge in besloten kamp ontgelden; — iets
boeten dat een ander heeft misdaan : hij heeft het
kwaad, dat ik heb gedaan, moeten ontgelden; — het
moeten ontgelden, er voor moeten boeten, er voor

moeten lijden, inz. in toepassing op hem, die onschuldig moet lijden door knorrigheid, gemelijkheid : hij is dikwijls knorrig en dan moet zijn vrouw
het ontgelden.

ONTGESPEN, (ontgespte, heeft ontgespt), losges
-pen:
den helm ontgespen.
ONTGEVEN (ZICH), (ontgaf zich, heeft zich
ontgeven), zich iets uit het hoofd stellen, het voor
eene vergissing houden en er daarom niet verder
aan denken : wel was het hem of zich ginder iets
bewoog, maar hij ontgaf het zich.

ONTGINNEN, (ontgon, heeft ontgonnen), (gew.)
aanbreken, aansnijden, aansteken : eene ham ontginnen; een pot boter, een vat bier ontginnen; - ( gew.)
den grond voor het eerst omploegen na den oogst; (gew.) den veengrond van zijn groene weiden of
beteelden grond ontblooten; — een grond geschikt
maken voor bebouwing : woeste heiden en zand-

gronden ontginnen; (fig.) hij heeft• de rijke mijn der
godsdienstige letterkunde zijns volks ontgonnen.

ONTGINNING, v. het ontginnen: (mv. -en) een
grond die ontgonnen wordt.
ONTGINNER, m. (-s), die ontgint.
ONTGLIJDEN, (ontgleed, is ontgleden), al glijdende ontsnappen : een traan ontgleed haar oog; —
onwillekeurig ontsnappen : een zachte kreet van
vreugde ontgleed hare lippen; - langzamerhand of
onverhoeds voor iem. verloren gaan : mocht slechts
ééne hoop hem niet ontglijden; - ontsnappen : ' t
geluk ontglijdt ons eer men 't denkt.

ONTGLIMMEN, (ontglom, is ontgommen), gaan
glimmen, gaan branden zonder vlam : als deze
turf eens ontglommen is, duurt zij lang; de uitgedoofde
vonk der teederheid zal opnieuw ontglimmen.

ONTGLIPPEN, (ontglipte, is ontglipt), glippende

ontsnappen : 't snoer laat zij der hand ontglippen;
stil ontglipt er eene zucht aan haar borst; -- onbedacht neerschrijven : deze klachten zijn onwillekeurig aan mijn pen ontglipt; — ( van eenig bezit)
ontgaan, ontglij den : wat de Hansa ontglipte,

eigenden de Hollanders zich toe; - aan de herinnering of aan de aandacht ontgaan : het ontglipte
ook de aandacht van de anderen niet; — ( van tijd,
gelegenheid enz.) ik zal mij dat geluk niet weder
laten ontglippen.

ONTGLOEIEN, (ontgloeide, heeft en is ontgloeid),
gaan gloeien : 's hemels grauw ontgloeit tot goud en
purper; - ontbranden in, door of van een gevoel
in vuur geraken : schitterende zelfopoffering, buitengewoon genoeg om een steenkoud hart te doen ontgloeien; in geestdrift ontgloeien; — doen ontbranden:
Venus' lach ontgloeit de zinnen. ONTGLOEIING,

v. het ontgloeien.
ONTGLOREN, (ontgloorde, is ontgloord), (dicht.)
gaan gloren : de zon van wier licht de morgenkim
ontgloort; - ontgloeien : het oog van woede ontgloord; gij alleen, gij kunt mij 't hart ontgloren.

ONTGOMMEN, (ontgomde, heeft ontgomd), in
de zijdebewerking, de zijde eene koking doen ondergaan. waardoor de daaraan hangende lijm en
de eiwitstof, bij de gele zijde bovendien de harsachtige kleurstof, verwijderd wordt.
ONTGOOCHELEN, (ontgoochelde, heeft ontgoocheld), op listige wijze afhandig maken : die gauw
heeft hem zijn geld ontgoocheld; iem. zijn illusies-dief
doen verliezen : ik zal niemand ruw ontgoochelen;
door dien brief was hij geheel ontgoocheld, geheel
ontnuchterd, zijn illusies waren heen. ONTGOOCHELING, v. (-en), de ontnuchtering die iem.
het ijdele zijner illusies doet inzien.
ONTGORDEN, (ontgordde, heeft ontgord), (w.
g.) van den gordel ontdoen : hij ontgordde zich het
gewaad.

ONTGRATEN, (ontgraatte, heeft ontgraat), van
visch, ze van de graten ontdoen.
ONTGRAVEN, (ontgroef, heeft ontgraven),
(Zuidn.) opgraven : ga nu naar het speelhof ken,
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onígaaf het lijk en haal het boven; (bouwk.) een
grond uitgraven. ONTGRAVING, v. (-en).
ONTGRENDELEN, (ontgrendelde, heeft ontgrendeld), eene deur, eene poort losmaken door de
grendels weg te schuiven. ONTGRENDELING, v.
het ontgrendelen.
ONTGROEIEN, (ontgroeide, is ontgroeid), zooveel
groeien dat men voor iets te groot wordt : aan die
kleeren is het kind ontgroeid; (fig.) hij is de plak
ontgroeid, hij is reeds te oud of te groot om nog
(school)straf te krijgen.
ONTGROENEN, (ontgroende, heeft ontgroend),
(dicht.) van zijn bladeren berooven; — (fig.) iem.
ontbolsteren, inz. in studententaal; de plechtige
handeling verrichten waarmede de candidaten in
een corps worden opgenomen, inaugureeren. ONTGROENING, v. het ontgroenen, de inauguratie.
ONTGROENINGSPARTIJ, v. (-en), feest bij de
ontgroening van nieuwe studenten.
ONTGRONDEN, (ontgrondde, heeft ontgrond),
iets rukken uit den grond waarin het vaststaat:
een orkaan waardoor de zwaarste boomen ontgrond,
gebroken en ontkroond werden; — eene fundeering
of een grond zijn ondergrond doen verliezen doordat deze wegspoelt; — den bovengrond van een
stuk land afgraven om het land bebouwbaar te
maken, ontginnen; — een grond door afgraving
ontdoen van de daarboven liggende veenlaag; het
veen afgraven of uitbaggeren. ONTGRONDING,
v. (-en), het ontgronden : de ontgronding in de
haven is men niet meester.
ONTHAAL, o. de ontvangst van iem. als gast,
(ook) de spijs en drank waarop men hem vergast:
het ongastvrij onthaal dat hun ten deel viel; — bejegening : dit onthaal maakte den Engelschman inderdaad gedwee; — een goed onthaal vinden, van iem.
the een verzoek, een aanzoek doet dat gunstig
wordt opgenomen, ook van het aanzoek zelf:
zijne woorden vonden een goed onthaal, werden
gunstig opgenomen; zijn boeken vonden een goed
onthaal, werden geprezen.
ONTHAKEN, (onthaakte, heeft onthaakt), loshaken : zij onthaakte de gazen gordijnen en sloeg ze
over elkander. ONTHAKING, v.
ONTHALEN, (onthaalde, heeft onthaald), iem.
ontvangen als gast, iem. trakteeren : de schoolkinderen werden onthaald op krentenbroodjes en
chocola; iem. op iets vergasten : de dames onthaalden
het gezelschap op een quatre-mains; (ironisch) iem.
op eene boetpredikatie, op een pak slaag onthalen.
ONTHALZEN, (onthalsde, heeft onthalsd), het
hoofd van den hals afnemen, onthoofden : krachtens
de vonnissen van dezen Raad onthalsde men te Brussei op éénen dag negentien edellieden. ONTHALZING, v. het onthalzen.
ONTHANDEN, (onthandde, heeft onthand), iem.
ontrieven : dit boek mis ik hier en ben daardoor zeer
onthand.
ONTHAREN, (onthaarde, heeft onthaard), (leerl.)
de huiden op den haarboom van het haar ontdoen.
ONTHARING, v. het ontharen.
ONTHASPELEN, (onthaspelde, heeft onthaspeld),
van , den haspel afwikkelen; (dicht.) ontwikkelen,
ontvouwen. ONTHASPELING, v. het onthaspelen.
ONTHEFFEN, (onthief, heeft ontheven), (w. g.)
opheffen uit of van iets : diep verontwaardigd, onthief hij, met kalmte, 't hoofd aan de golving; —
(Zuidn.) in vervoering brengen : hij was nog meer
dan wij in genot ontheven; — iem. verlossen, bevrij den van een ongeluk, eene smart enz .: de vrees
van God ontheft de ziel van kwellingen; — iem.
ontslaan van eene verplichting : ik wil mij niet
van die moeite ontheven achten. ONTHEFFING, V.
(-en), vrijstelling.
ONTHEILIGEN, (ontheiligde, heeft ontheiligd),
de heiligheid van iets schenden : gij zult den naam
uws Gods niet ontheiligen; den sabbat ontheiligen.
ONTHEILIGER, m. (-s), die ontheiligt. ONTHEILIGING, v. (-en), het ontheiligen, schennis
gepleegd aan iets heiligs.
ONTHEISTEREN, (ontheisterde, heeft ontheisterd), (dicht.), vernielen, verwoesten: in 't van dorst
ontheisterde land; de ontheisterde valleien; — ontstellen, beroeren, verwarren : het is niet waarschijnlijk, dat ik ooit het ontheisterde Europa terugzie.
ONTHEISTERING, v.
ONTHELMD, bn. geen helm meer ophebbende,
(dicht.) : de onthelmde kruin.
ONTHERSENEN, (onthersende, heeft onther-
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send), (vroedk.) een gestorven ongeboren kind,
waarvan het hoofd te groot is, ontdoen van de
hersenen, waardoor de verlossing mogelijk wordt.
ONTHERSENING, v.
ONTHEUPEN, (ontheupte, heeft ontheupt), aan
de heup ontwrichten; (fig.) ontwrichten, krachte loos maken. ONTHEUPING, v.
ONTHOLLANDSCHEN, (onthollandschte, heeft
onthollandscht), (w. g.) de hoedanigheid van Hol
te zijn doen verliezen : geheel het verbasterd-landsch
en onthollandscht volk.
ONTHOOFDEN, (onthoofdde, heeft onthoofd),
iem. het hoofd afslaan met zwaard of bijl, inz. als
gerechtelijke strafoefening : Karel I werd in 1649
onthoofd; (verlosk.) onthersenen, zie aldaar. ONT HOOFDING, v. het onthoofden.
ONTHOORNEN, (onthoornde, heeft onthoornd),
(leerl.) de versche huiden van de nog er aan vastzittende horens ontdoen.
ONTHOUD, o. (gew. Zuidn.) geheugen : goed van
onthoud zijn; naar mijn onthoud, voor zoover ik
mij herinner. •
ONTHOUDEN, (onthield, heeft onthouden), iebs
niet aan iem. geven : de Heere zal het goede niet
onthouden dengenen die in oprechtheid wandelen;
iem. zijn loon onthouden, het hem niet uitbetalen,
(ook) hem daarin te kort doen; — zich van iets
verwijderd houden, zich met iets niet inlaten, niet
bemoeien : bij de laatste verkiezing hebben vele
liberalen zich van stemming onthouden; — (spr.) in
den twijfel onthoud u, laat u niet in met iets dat
niet boven allen twijfel raadzaam is; — opzettelijk
nalaten, zich iets ontzeggen : hij onthoudt zich
geheel van het gebruik van sterken drank; — (w. g.)
zich ergens of bij iets ophouden : Pompejus onthield
zich op zijn buitengoed bij Tarentum; — iets in
ket geheugen bewaren : er is maar één God, mijn
kind, onthoud dit; ik zal het je helpen onthouden,
(ook fig.) ik zal het je inpeperen; — iets onthouden
van twaalf uur tot 's mtddags, een slecht geheugen
hebben ; — zwart op wit onthoudt wel, wat men
op papier aanteekent, vergeet men niet; — (Zuidn.)
van vrouwelijke dieren, drachtig worden : die merrie heeft onthouden.
ONTHOUDER, m. (-s), hij die iem. iets onthoudt; — de onthouders bij de stembus hebben ongelijk, zij die niet gaan stemmen; — iem. die ergens
geen gebruik van maakt, inz. iem. die uit beginsel
geen gebruik maakt van sterken drank.
ONTHOUDERSCAFE, o. (-'s), ...KOFFIEHUIS,
o. (...zen), café, koffiehuis voor onthouders, waar
geen gelegenheid is, alcohol te gebruiken.
ONTHOUDING, v. het niet deelnemen aan iets,
waaraan men had mogen of moeten deelnemen:
hij wenschte door zijn onthouding protest aan te
teekenen tegen dit feest; — opzettelijke ontbering
van levensbehoeften (inz. spijs en drank), of van
zingenot : een lichaam, door waken, stage vlijt, onthouding afgemat; zijn ingevallen kaken en bleek gelaat
getuigden van vasten en onthouding.
ONTHOUDINGSDAG, m. (-en), (R. K.) dag
waarop men zich van vleesch of bepaalde andere
spijzen moet onthouden.
ONTHUIDEN, (onthuidde, heeft onthuid), (van
dieren) van de huid ontdoen.
ONTHULLEN, (onthulde, heeft onthuld), van
het hulsel ontdoen (van standbeelden), de plechtige
handeling waarbij het gedenkteeken tot zijn bestemming komt : het gedenkteeken van Leidens
ontzet werd onthuld op 3 October 1884; — ontsluieren, aan het licht doen komen : de waarheid, een
geheim onthullen; — zichtbaar maken: het bleeke licht
der nacht onthult hear maagdelijk wezen. ONTHUL LING, v. (-en), het onthullen (van een standbeeld);
openbaarmaking van geheimen in zaken van staat
of :maatschappij .
CNTHUPPELEN, (onthuppelde, is onthuppeld),
met kleine, vlugge sprongen zich verwijderen.
ONTHUTSEN, (onthutste, heeft en is onthutst),
ontstellen : ik beken dat deze redevoering mij onthut.ste; (het verl. deelw. als bn.) hij staarde onthutst
en met open mond mij aan.
C)NTIEG, bn. (gew.) vuil, smerig, niet vrij van
ongedierte : een ontieg huis; ontiege menschen.
ONTIG, bn. bw. (gew.) vuil, smerig, gemeen:
een ontige vent; ontige taal; ontig praten; (ook)
sluw, doortrapt. ONTIGHEID, v. (...heden),
(gew.) gemeenheid, vuilheid.
ONTIJD, m. (-en), het gedeelte van een etmaal,
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wwirin het donker is en men voor onraad heeft
te vreezen : bij nacht en ontijd overal ronddolen; ongelegen oogenblik : dat heet ik ten ontijde spotten.
ONTIJDIG, bn. bw. ( -er, -st), niet te rechter tijd
plaats hebbende of aanvangende : ontijdige dis
dochtertje bij welks ontijdige geboorte de-eusi;ht
moeder bezweek; — (van pers.) op een ongeschikt
oogonblik komende : een ontijdig bezoeker; ontijdige
gasten; — bw te ongelegener tijd, te vroeg : ontijdig
bevallen. ONTIJDIGHEID, v. ongeschikte, ongelegen tijd.
ONTIJLEN, (ontijlde, is ontijld), ontvlieden : geen
sterveling is 't vergund den slag des doods te ontijlen.
ONTIJZEREN, (ontijzerde, heeft ontijzerd), ontdoen van de ijzerdoelen : water uit de waterleiding
ontijzeren. ONTIJZERING, v.
ONTIJZERINGSMACHINE, v. (-s), machine om
drinkwater uit de waterleiding te ontijzeren;
...METHODE, v. (-n).
ONTILBAAR, bn. bw. te zwaar om te worden
opgetild; (rechtst.) onroerend : ontilbare have; —
bw. zóó dat geen optillen mogelijk is : de ontilbaar zware grafzerk. ONTILBAARHEID, v.
ONTJAGEN, (ontjaagde, ontjoeg, heeft en is ontjaagd), met vlugheid ontnemen, ontrukken ; door
snel te rijden iem. ontkomen : 't moordgespuis te
ontjagen dringt nog te sterker, daar de nacht allengskens naakt.
ONTKAPEN, (ontkaapte, heeft ontkaapt), afhandig maken : hij mocht mij eens den buit ontkapen;
maar mijn meisje mag je mij niet ontkapen. ONTKAPING, v. (-en), het ontkapen.
ONTKAPPEN, (ontkapte, heeft ontkapt), de
bovenoppervlakte van eene granaatbuis van haar
bekleedsel ontdoen.
ONTKENNEN, (ontkende, heeft ontkend), niet
erkennen : de wettigheid van een kind kan in sommige
gevallen door den man worden ontkend; — niet
bekennen : de waarheid, een feit ontkennen. ONTKENNING, v. het ontkennen; (mv. -en), een ontkennend oordeel.
ONTKENNEND, bn. bw. eene ontkenning aanduidend : een ontkennend antwoord; eene vraag ontkennend beantwoorden; — (spraakk.) ontkennend
bijwoord, partikel waardoor de zin eene ontkennende beteekenis krijgt; — ontkennend lidwoord,
grammatische naam voor het woord geen.
ONTKENNER, m. (-s), iem die iets ontkent.
ONTKENNINGSWOORD, o. (-en), (taalk.) bijwoord van ontkenning.
ONTKENTENIS, v. ontkenning : uwe geheime
gangen zijn ontdekt en de ontkentenis zal u weinig

ONTKNOOPEN, (ontknoopte, heeft ontknoopt),
iets losknoopen : hij ontknoopte zijn jas; een touw
ontknoopen, er de knoopen uitdoen; (fig.) de ontknooping brengen. ONTKNOOPING, v. (-en), het
losknoopen; (fig.) afloop van eene verwikkeling in
een tooneelstuk of in een roman : de ontknooping
van een langdradig tooneelstuk.
ONTKNOPPEN, (ontknopte, is ontknopt), uit
uitbotten : in dien lusthof lacht de nieuw-spruiten,
ontknopte spruit.
ONTKOLEN, (ontkoolde, heeft ontkoold), (van
staal) het koolstofgehalte verminderen. ONTKOLING, v. dampkringslucht over gesmolten gietijzer
laten strijken, waardoor het koolstofgehalte ver
-mindert.
ONTKOMEN, (ontkwam, is ontkomen), ontsnappen : den dood ontkomen; den vijand ontkomen; alleen
door tijd te winnen kunnen wij het dreigend gevaar
ontkomen. ONTKOMING, v. het ontkomen.
ONTKOOPEN, (ontkocht, heeft ontkocht), (w.
g.) vrijkoopen : wat offer zal hij waardig keuren om
u te ontkoopen aan de straf.
ONTKOPPELEN, (ontkoppelde, heeft ontkoppeld),
loskoppelen (van samengekoppelde honden); —
(stoomw.) de schroef of de schepraderen eener
stoomboot losmaken van de as, zoodat zij * niet
meer kunnen worden rondgedraaid. ONTKOPPELING, v. het ontkoppelen.
ONTKORRELEN, (ontkorrelde, heeft ontkorreld),
de zaaddoozen der katoenheesters ontdoen van het
zaad; — ook van de kolven der maïsplant gezegd.
ONTKORSTEN, (ontkorstte, heeft ontkorst), de
korst van iets afnemen. ONTKORSTING, v.
ONTKRACHTEN, (ontkrachtte, heeft ontkracht),
van kracht berooven : 't is of de ontbinding reeds de
zenuwen en spieren ontkracht. ONTKRACHTING, v.
ONTKRONEN, (ontkroonde, heeft ontkroond),
van de kroon berooven of ontdoen : ontkroond,
helaas, ontluisterd is uw hoofd; — ( van boomen)
een orkaan, waardoor de zwaarste boomen gebroken
of ontkroond werden.
ONTKRUIPEN, (ontkroop, is ontkropen), uit
iets te voorschijn kruipen : de slak ontkruipt haar
huisje; — door kruipen ontsnappen.
ONTKRULLEN, (ontkrulde, heeft en is ontkruld),
krullend te voorschijn komen : 't is hij, wien 't
half verzilverd haar den breeden hoed ontkrult; krullende uiteendraaien.
ONTKURKEN, (ontkurkte, heeft ontkurkt), van
de kurk ontdoen : eene fesch 'hampagne ontkurken. ONTKURKING, v. het ontkurken.
ONTLAADKRAAN, v. (...kranen), (stoomw.) de

ONTKERKEREN, (ontkerkerde, heeft ontkerkerd), uit den kerker ontslaan. ONTKERKERING,
v. het ontkerkeren.
ONTKETENEN, (ontketende, heeft ontketend),
van ketenen bevrijden : de misdadiger werd ontketend; — (fig.) losmaken : dit houdt ons zakkend
hart omhoog, ontketent ons van de aard; — loslaten :
hetzij men leeuw en tijger tegen de onnozelheid ontketende; zijne driften ontketenen, e- den vrijen teugel
aan vieren.
ONTKIEMEN, (ontkiemde, is ontkiemd), uit de
kiem te voorschijn komen : dit zaad is niet ontkiemd; — (fig.) ontstaan, voortkomen, voortspruiten : uit d' afgrond van 't verderf ontkiemt een hooger
leven; eene ontkiemende liefde. ONTKIEMING, v.
het ontkiemen.
ONTKLEEDEN, (ontkleedde, heeft ontkleed),
ontdoen van kleederen : een kind ontkleeden; berooven van iets dat als een kleed wordt voorgesteld : de herfst ontkleedt het veld; — (scheepst.)
van een touw, de bekleeding er van afnemen; —
zich ontkleeden, zich uitkleeden : hij ontkleedde
zich verder en sloop zoo stil mogelijk • bed; — (spr.)
men moet zich niet ontkleeden (gewooijk uitkleeden)
voor het naar bed gaan, men moet zijn goed niet
verdeelen voor zijn dood. ONTKLEEDING, v.
het ontkleeden.
ONTKLEUREN, (ontkleurde, heeft ontkleurd),
door eerie technische bewerking de kleur- en verf
verwijderen; — zijne kleur verliezen, ver -stofen
een vloed van tranen kwam vlieten langs-blekn:
de ontkleurde wang. ONTKLEURING, v. het ontkleuren.
ONTKLUISTEREN, (ontkluisterde, heeft ontkluisterd), ontboeien : (dicht.) de stormwind wordt
ontkluisterd.

worden gelaten; ...TANG, v. (-en), instrument om
electriciteit te ontladen.
ONTLAATKLEUR, v. (-en), aanloopkleur, zie
aldaar.
ONTLADEN, (ontlaadde, heeft ontladen), den
last wegnemen van de plaats waar hij geladen was,
afladen : een goederenwagen ontladen; — (van vuurwapenen) ze ontdoen van de lading : toen het gevaar
geweken was, ontlaadde hij zijn revolver; — ( natuurk.)
een voorwerp van electriciteit ontdoen : de batterij
wordt ontladen. ONTLADING, v. (-en), het ontladen.
ONTLADER, m. (-s), die ontlaadt; (natuurk.)
instrument waarmee eene batterij van electriciteit
wordt ontladen.
ONTLADINGSTANG, v. (-en), ontlaadtang;
...PLAATS, v. (-en), (in cognossementen) plaats
waar de scheepgenomen goederen ontladen worden.
ONTLASTEN, (ontlastte, heeft ontlast), ontdoen
van een last : 't wordt tijd dat wij de volle takken
ontlasten van het fruit; mag ik u van dit pak ontlasten ?; — (wev.) afdekken, zie aldaar; — (fig.) verlichten, verlossen van iets dat als een last, een druk
wordt beschouwd : het hart, het gemoed ontlasten,
door aan zijn gevoel lucht te geven; - vrijstellen
of ontheffen van ambtsplichten of van wat in
het algemeen als eene belasting kan worden beschouwd : het streven om den minderen man te ontlasten; -- iets dat min of meer een last is van
zich verwijderen, loslaten : het ontlasten van den
afgang; een afscheid, waarbij de mond geen woord
mag spreken, geen zucht ontlasten mag; het overtollige
water wordt door duikers ontlast, verwijderd; — zich
ontlasten, uitmonden, uitloopera : die rivieren ontlasten zich in de Oostzee; (van de wolken enz.) het
leed niet lang, of de wolken ontlastten zich in een
geweldigen regen.

baten.

kraan waardoor de stoom uit den cilinder kan
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ONTLASTING, v. de daad van iem. te ontlasten;
geheele of gedeeltelijke verlichting of ontheffing,
inz. met betrekking tot verschuldigde gelden; verlichting : ontlasting van 't gemoed; - de daad
van iem. (of zich) te ontdoen van iets dat in het
lichaam aanwezig is : de ontlasting van den afgang;
inz. met betrekking tot de uitwerpselen; ook die
uitwerpselen zelf; - (van zaken) de ontlasting van
een polderboezem, de verwijdering van het overtollige water.
ONTLASTINGSBOOG, m. (...bogen), (bouwk.)
ontlastingsbogen boven deuren en vensters, aangebracht om den bovendorpel te ontlasten van den
druk van het daar boven zijnde muurgedeelte.
Evenzoo ...GEWELF, o. (. . .gewelven); ...LIJN,
v. (-en); ...MUUR, m. (...muren); enz.
ONTLASTKRAAN, v. (...kranen), (op stoomschepen) kraan ter ontlasting van het overtollige
warm water, en ook wel van het lens- en het brijnwater, ook uitvloeikraan geheeten; ...OPENING,
v. (-en), opening ter ontlasting van overmaat van
stoom of water; ...PIJP, v. (-en), uitvloeipijp, pijp
die dient om het overtollige water van de pomp
die het ophaalt, of van de plaats waar het zich
verzamelt buiten boord te voeren; ...SLUIS, v.
(...sluizen), sluis van een kanaal tot loozing van
overtollig water.
ONTLATEN, (ontliet, heeft en is ontlaten),
zachter worden (van wat hard, stijf of bevroren is) :
de grond begint te ontlaten; de ruiten ontlaten; (van de lucht, het weder enz.) dat thans de koude
wat begint te ontlaten; - het is ontlatend, het vriest
niet meer, het is ietwat dooiend; - (technologie)
temperen, het te bewerken staal voor de tweede
maal verhitten om het den vereischten graad van
weekheid en buigzaamheid te geven. ONTLATING,
V. het ontlaten, de dooi; - (techn.) tempering.
ONTLEDEN, (ontleedde, heeft ontleed), de ver
waaruit iets bestaat van elkaar-schilend
losmaken, in leden scheiden : eene bloem, een dier
ontleden; (van onstoffelijke zaken) de verschillende
deelen van elkander onderscheiden en die op zich
betrekking tot elkander beschouwen:-zelfni
een zin, een gedicht, een kunstwerk ontleden; - iets
in bijzonderheden onderzoeken.
ONTLEDER, m. (-s), die ontleedt.
ONTLEDIGEN, (ontledigde, heeft ontledigd), ledig
maken : de middag is lang voorbij, de markt van
boeren en zuivel ontledigd; (w. g.) bevrijden : zijn
hart van zorgen ontledigd. ONTLEDIGING, v. (-en),
het ontledigen.
ONTLEDING, v. (-en), anatomische verdeeling
van dieren of planten; (natuurk., scheik.) ontbinding : scheikundige ontleding door de electrische vonk;
ontleding van kleuren, van het zonlicht; - verdeeling,
verbrokkeling, b. v. van landstreken; - het onderscheiden en afzonderlijk beschouwen van de deelen
van een onstoffelijk geheel : de ontleding an een
zin, een gedicht; - nauwkeurig onderzoek van een
werk van wetenschap of kunst, het nagaan hoe
dat werk is samengesteld : de ontleding van een
tooneelstuk, van een roman.
ONTLEEDKAMER, v. (-s), (w. g.) anatomisch
laboratorium; ... KUNDE, v. de wetenschap der
anatomie; ...KUNDIG, bn. bw. betrekking hebbende op de ontleedkunde : ontleedkundige zeldzaamheden; (zelfst.) in de ontleedkunde ervaren:
een ontleedkundige, een anatoom; ...MES, o. ( -sen),
het mes van den ontleedkundige; (fig.) het ontleed
...TAFEL, v. (-s), tafel waarop-mesdrcitk;
doode lichamen ter ontleding worden neergelegd.
ONTLEENEN, (ontleende, heeft ontleend), (Zuidn.)
van iem. te leen nemen : zij hielden het verborgen,
dat zij geld ontleend hadden; - (fig.) eene abstracte
zaak tot zich nemen van iets of van iem. waarbij
zij rechtstreeks aanwezig is : de maan, die haar
glans ontleent aan de zon; zijn naam ontleenen aan
iem. of iets; (als bnw.) met ontleenden pronk en
luister; - iets aannemen of in gebruik nemen of
ontvangen, waartoe de in de bepaling genoemde
persoon of zaak de oorzaak of de aanleiding is
geweest : de invloed, dien zij aan hun geboorte ontleenden; godsvrucht, iets waaraan de vrouw vooral
hare hoogste beminnelijkheid ontleent. ONTLEENING, v. (-en), het ontleenen.
ONTLEEREN, (ontleerde, heeft en is ontleerd),
iets afleeren : wat men lang heeft geleerd, ontleert
men niet gauw; - iem. iets afleeren : wie kan den
eksters het hippelen ontleeren ?

ONTMOETEN.

1.
ONTLIJKEN, (ontlijkte, heeft ontlijkt),
(scheepst.) een zeil ontdoen van de lijken.
2. ONTLIJKEN, (ontleek, is ontleken), (w. g.)
niet langer gelijken op.
ONTLIJVEN, (ontlijfde, heeft ontlijfd), (in hoogeren stijl) van het leven berooven, dooden : welaan,
geen staal zal u ontlijven. ONTLIJVING, v. (-en),.
het ontlijven.
ONTLOKKEN, (ontlokte, heeft ontlokt), iem..
iets afhandig maken door het tot zich te lokken;
afdwingen : iem. een geheim ontlokken; de tonen
welke de meester aan zijn instrument ontlokte; een
oorveeg die hem een kreet van smart ontlokte.
ONTLOMMEREN, (ontlommerde, heeft ontlommerd), van lommer ontdoen : de door het snoeien
ontlommerde laan bood ons geen schaduw.
ONTLOOPEN, (ontliep, is ontloopen), door weg
te loopen trachten te ontkomen, ontvlieden : het;
gepeupel slacht de honden; als men hen ontloopt,
blaffen en bijten zij; - door weg te loopen ontkomen,
ontsnappen : hij kon zijn vervolgers niet ontloopen,
(fig.) den dood ontloopen; - wegloopen van iem.
onder wiens toezicht men staat; (scheepst.) ontzeilen : wij konden den Algerijnschen kaper niet
meer ontloopen; ontvloeien : tranen ontliepen haar
nu nog overvloediger; - uiteenloopen, verschillen :
die twee ontloopen elkaar niet veel. ONTLOOPING,
V. (-en), het ontloopen.
ONTLOOVEREN, (ontlooverde, heeft ontlooverd),
van bladeren berooven : de herfststorm heeft mijn
tuin ontlooverd.
ONTLUIKEN, (ontlook, heeft en is ontloken)
ontsluiten, van bloemen die haar kelk openen:
nauwelijks heeft eene bloem haar knop ontloken of
de eerste stormwind blaast en werpt hear bladers
af; - zich ontsluiten : er zijn bloemen die des
nachts ontluiken; - (fig.) zich ontwikkelen, ontstaan : ik zag die deugden in het jeugdig hart ontluiken; een ontluikend talent; - ( dicht. van het
licht) aanbreken : O God, doe haast den dag der
wraak aan deze kim ontluiken. ONTLUIKING, v.
het ontluiken.
ONTLUISTEREN, (ontluisterde, heeft ontluisterd), van luister berooven : de misdaden die Davids
regeering ontluisteren. ONTLUISTERING, v.
ONTMAAGDEN, (ontmaagdde, heeft ontmaagd),
van de maagdelijkheid berooven, onteeren. ONT MAAGDING, -v.
ONTMANNEN, (ontmande, heeft ontmand), bibben : een ontmande, een eunuch. ONTMANNING, V.
ONTMANTELEN, (ontmantelde, heeft ontman teld), ontdoen van iets dat bij een mantel kan
worden vergeleken; inz. van eene stad, haar van
de omwalling ontdoen, hare muren slechten : hij
deed Brugge ontmantelen en de grondslagen leggen
voor een kasteel. ONTMANTELING, v.
ONTMASKEREN, (ontmaskerde, heeft ontmaskerd), van het masker ontdoen; (fig.) iets of iem.
in zijne ware gedaante voorstellen : de huichelaar
werd ontmaskerd. ONTMASKERING, v. (-en),
het ontmaskeren.
ONTMASTEN, (ontmastte, heeft ontmast), (van
een schip) het van de masten ontdoen : door den
storm werd het schip ontmast; het schip is ontmast,
de masten zijn er uit genomen.
ONTMENSCHT, bn. onmenschelijk, onbarmhartig, wreed : 't ontmenscht besluit der staatszucht; de
ontmenschte handelwijze der patriciërs.
ONTMERGELD, bn. uitgemergeld, uitgeput.
ONTMERGEN, (ontmergde, heeft ontmergd), (w.
g.) van merg ontdoen; (fig.) uitputten : ontmergde
knechten.

ONTMIJDEN, (Zuidn.) vermijden.
ONTMOEDIGEN, (ontmoedigde, heeft ontmoedigd), van moed berooven, neerslachtig maken:
eene standvastigheid die zich niet liet ontmoedigen
door de bedreigingen der rechters; eene ontmoedigde
stem. ONTMOEDIGING, v. het terneerslaan;
neerslachtigheid.
ONTMOETEN, (ontmoette, heeft en is ontmoet),.
tegenkomen : rijken en armen ontmoeten elkaar;
een bode is ons onderweg ontmoet; lieden die elkander
nooit ontmoet hebben, die elkander nooit hebben
leeren kennen; - de legers ontmoetten elkander inde nabijheid van Leipzig, daar kwam het tot een
treffen, een gevecht; - (meetk.) van lijnen : een
punt met eene andere lijn of met een vlak gemeen
hebben, doch zich slechts aan ééne zijde van die
lijn of dat vlak uitstrekken; - aantrefen : ook

ONTMUNTEN.
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zult ge schaars ontmoeten dat vogels uit een vers den
uchtend niet begroeten; -i-- zonder tegenstand te ontmoeten, zonder daarmee ontvangen te worden; overkomen : ik reis naar Jeruzalem, niet wetende
wat mij daar ontmoeten zal; - volgens afspraak
met iem. samenkomen : wij hebben afgesproken
hem om zeven uur te ontmoeten; zij kwamen overeen
elkander den volgend ochtend met hunne secondanten
te ontmoeten. ONTMOETING, v. (-en), het ont-

moeten; vijandig samentreffen, gevecht; tweegevecht.
ONTMUNTEN, (ontmuntte, heeft ontmunt), tot
munt geslagen metaal weder versmelten : het
zilvergeld zal op groote schaal worden ontmunt.
ONTNAAIEN, (ontnaaide, heeft ontnaaid),
(Zuidn.) lostornen, los, uit den naad gaan : uue
mouw is ontnaaid.

of iets onparig maken : ontpaarde kousen; een ontpaard stel linealen.

ONTPERSEN, (ontperste, heeft ontperst), bij iem.
tegen zijn wil doen te voorschijn komen : verbeelding, gij ontperst me een stroom van heete tranen;
aan iem. ontrukken : ge vraagt, wat me zuchten
ontperst; wat al geloften, ontperst door dwingelandij.

ONTPLANKEN, (ontplankte, heeft ontplankt),
van de planken ontdoen : een scheepsboord ontplanken.

ONTPLEITEN, (ontpleitte, heeft ontpleit), iem.
eene straf doen ontgaan door voor hem te pleiten:
hierboven, waar geen streek van advocaten u der eeuwige
straf ontpleit.

ONTPLOFFEN, (ontplofte, heeft ontploft), met
een plof, een knal vaneenbarsten door de snelle
uitzetting eener gasmassa : de lading van het kruit

ONTNAGELEN, (ontnagelde, heeft ontnageld),
vernageld geschut weder bruikbaar maken.
ONTNEMEN, (ontnam, heeft ontnomen), afnemen : zoudt gij mij mijn mes willen ontnemen ? ; iem. het leven ontnemen, hem dooden; - (scheepst.)
den wind aan een ander schip ontnemen, door aan de
loefzijde van een ander schip te varen den wind
opvangen en dien beletten in zijne zeilen te waaien;
- het bevel aan een officier ontnemen, hem gelasten
het bevel aan een ander over te geven. ONTNEMING, v. het ontnemen.
ONTNESTELEN, (ontnestelde, heeft ontnesteld),
uit het nest nemen : een spreeuw, een uil ont-

ontplofte; toen men een lucifer aanstak, ont--schip
plof te het gas. ONTPLOFFING, v. (-en), het ontploffen : de vlam der lamp ging met eene lichte ontploffing uit.

nestelen.

fingsmiddelen.

ONTNUCHTEREN, (ontnuchterde, heeft en is
ontnuchterd), iem.. des ochtends voor het eerst
iets laten eten; zich ontnuchteren, des ochtends voor
het eerst iets gebruiken; - nuchter maken, van
dronkenschap of bedwelming bevrijden : de ontnuchterende wind; zoo'n stortbad ontnuchterde hem
geheel; - (fig.) ontgoochelen : die koele ontvangst
ontnuchterde hem geheel en al. ONTNUCHTERING,
v. (-en), het nuchter worden : na de ontnuchtering
herinnerde hij zich niets meer van het gebeurde; ontgoocheling : na een leven van zooveel illusies
was de ontnuchtering zeer pijnlijk.

ONTOEGANKELIJK, bn. ( -er, -st), niet toegan-

kelijk voor iem. of iets : ontoegankelijke rotsen; het
geweten is steeds door allen als een ontoegankelijk
heiligdom ontzien. ONTOEGANKELIJKHEID, v.
ONTOEGEVEND, bn. ( -er, -st), niet toegevend:
hij is ontoegevend van karakter. ONTOEGEVEND -

HEID, v.
ONTOEREIKEND, bn. bw. niet toereikend, ongenoegzaam : overal was de bezetting ontoereikend; onvoldoende : ontoereikende bewijzen; de generaal
werd ontoereikend ondersteund. ONTOEREIKEND HEID, v.
ONTOEREKENBAAR, bn. niet als eene schuld
aangerekend kunnende worden; niet verantwoordelijk gesteld kunnende worden voor iets dat men
heeft misdreven : den moord heeft hij gepleegd,
maar hij leed sinds lang aan vlagen van zinsverbij stering, en moet daarom ontoerekenbaar geacht worden.
ONTOEREKENBAARHEID, v.
ONTOEREKENBAARVERKLARING, v. (-en),
verklaring dat iem. voor zijn misdrijf niet toerekenbaar is.
ONTOEREKENINGSVATBAAR, bn. zeer ongewoon woord voor : ONTOEREKENBAAR.
ONTOLOGIE, v. eig. leer van het bestaande : leer
van de algemeene eigenschappen der dingen; leer
der onderwerpen van het menschelijk denkvermogen.
ONTOLOGISCH, bn. het ontologisch bewijs voor
het bestaan van God, het betoog, dat God werkelijk
bestaat, op grond van het denkbeeld van God.
ONTOOMBAAR, bn. onbedwingbaar : eene ontoombare begeerte.

ONTOONBAAR, bn. wat niet getoond kan worden; te slordig of in 't algemeen te gehavend om
zich te kunnen vertoonen : er ontoonbaar uitzien.
ONTPAKKEN, (ontpakte, heeft ontpakt), uitpakken : een koffer ontpakken. ONTPAKKING, V.
het ontpakken.
ONTPANTSEREN, (ontpantserde, heeft ontpantserd), van een pantser ontdoen; (fig.) het zonnig
welbehagen in het leven ontpantserde de stugheid.

ONTPAPPEN, (ontpapte, heeft ontpapt), (katoenindustrie) de pap wegnemen, cene zuivering
die aan het bleeken voorafgaat.
ONTPAREN, (ontpaarde, heeft ontpaard), iem.

ONTPLOFFINGSGELUID, o. (-en), (spraakk.)
medeklinker bij welks uitspraak een ploffend geruisch wordt gemaakt, doordat de door de spraakorganen gevormde buis, na van te voren te zijn
gesloten, plotseling wordt geopend (het zijn p,
b, t, d, k).

ONTPLOFFINGSMIDDEL, o. (-en), middel om
iets te doen ontploffen, te doen uiteenbarsten,
uiteenspringen : dynamiet en lyddiet zijn ontplof ONTPLOKEN, bn. (wapenk.) geopend, ontplooid:
een arend met ontploken vlerken.

ONTPLOOIEN, (ontplooide, heeft ontplooid),
van de plooien ontdoen, gladstrijken : mijn waarde
gade, ontplooi dat norsch gelaat; - ( Zuidn.) iets,
dat dichtgevouwen is, ontvouwen : zij legde den
schoonen halsdoek ontplooid daarnevens; - (dicht.)
uitspreiden : met ontplooide vlerken; naast het pad
ontplooiden de laatste bloemen des jaars hare kelken;
- ontrollen, laten waperen : het oranjevendel was
ontplooid en wapperde voor de tent; een schip met
ontplooide zeilen; - ten toon stellen : Java's stranden ontplooiden u den schat der weelderige uchtend landen; - ( van een leger) zich over cene groote
uitgestrektheid verdeelen, deployeeren : voordat
het leger zich op de hooge vlakte der heide kon ontplooien; - zich ontwikkelen : zelfstandig ontplooit
zich tusschen de militaire en de godsdienstige, de burgerlijke bouwkunst. ONTPLOOIING, v. het ontplooien.

ONTPLUKKEN, (ontplukte, heeft ontplukt), (w.
g.) afplukken, ontnemen : we zullen u de geleende
veeren ontplukken.

ONTPOLDEREN, (ontpolderde, heeft ontpolderd),
een stuk grond aan de bemaling van een polder
onttrekken, uit het polderverband losmaken;
een land door inpoldering voor het water ontoegankelijk maken : eene landstreek eerst in de vijf tiende eeuw aan de zee ontpolderd.

ONTPOORTEREN, (ontpoorterde, heeft ontpoorterd), (als hist. term) iem. an zijn poorterschap
ontzetten. ONTPOORTERING, v. het ontpoorteren.
ONTPOPPEN (ZICH), (ontpopte zich, heeft zich
ontpopt), als vlinder uit de pop kruipen; - (fig.)
zich vertoonen, zich doen kennen : de menschenvriend ontpopte zich dra als laaghartig egoïst; de
redenaar ontpopte zich al spoedig als een vurig demoeraat; dit vraagstuk ontpopte zich als eene beginselkwestie.

ONTPRATEN, (ontpraatte, heeft ontpraat), iem.
iets uit het hoofd praten : ik laat mij dat niet ontp raten; door praten afhandig maken : hij zou een
mensch zijn stoel ontpraten.

ONTRAADSELEN, (ontraadselde, heeft ontraadseld), iets, dat in eenig opzicht raadselachtig is,
oplossen : de geheimen der toekomst ontraadselen;
(ook van pers.) misschien is het ons dan mogelijk
deze vrouw te ontraadselen; - iets te weten komen
wat geheim gehouden wordt : wat voert hij in zijn
schild ? - Om dit te ontraadselen keeren wij en gaan
zijn gangen na. ONTRAADSELING, v. het ont-

raadselen; onthulling van iets dat raadselachtig is.
ONTRADEN, (ontraadde, ontried, heeft ontraden), iem. den raad geven iets niet te doen, zich
van cene voorgenomen handeling te onthouden :
vergeet niet dat ik u deze onbezonnenheid ernstig heb
ontraden; iem. een huwelijk ontraden; zulke laarzen
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zou ik u ontraden (t. w. te koopen). ONTRADING,
het ontraden.
ONTRAFELEN, (ontrafelde, heeft ontrafeld),
losrafelen, de rafels van elkaar losmaken : ik
ontrafelde dan een lap van mijn kleed; (fig.) de
slaap, die 't warnet van de zorg ontrafelt.
ONTRAKKEN, (ontrakte, heeft ontrakt),
(scheepst.) de rakken, de touwen waarmee de raas
tegen den mast zijn gebonden losmaken.
ONTRAMPENEERD, bn. gehavend, inz. van
schepen en hun tuig : een ontrampeneerd schip; ik
heb mijn ontrampeneerd huis aan den heer G. overgedaan.
ONTRATTEN, (ontratte, heeft ontrat), een schip
ontratten, alle ratten die er in zijn, dooden. ONTRATTING, v. bij pestbestrijding is ontratting een
heilzaam middel.
ONTREDDERD, bn. gehavend, in wanorde, in
verwarring gebracht : de ontredderde toestand der
schatkist; inz. van schepen en hun tuig : een ontredderd wrak.
ONTREFBAAR, bn. niet te treffen : de vijand
hield hems voor ontrefbaar; ongevoelig : ontref baar
voor het schoon. ONTREFBAARHEID, V.
ONTREINIGEN, (ontreinigde, heeft ontreinigd),
bezoedelen : wij zien den godsdienst door gevloekte
teere ontreinigd; (bijb.) 't geen ten monde ingaat,
ontreinigt den mensch niet. ONTREINIGING, v.
het ontreinigen.
ONTREMMEN, (ontremde, heeft ontremd), den
spanriem of een ketting aan een wagenrad of wiel
wegnemen of losmaken.
ONTRENNEN, (ontrende, is ontrend), ontloopen,
ontvluchten : ' t zwaard door geen vlucht te ontrennen;
(fig.) in den dood zijn snerpend leed ontrennen.
ONTRIDDEREN, (ontridderde, heeft ontridderd),
van den rang van ridder ontzetten.
ONTRIEVEN, (ontriefde, heeft ontriefd), berooven van zijn gerief, ongemak veroorzaken; als ik
u niet ontrief, als gij het maar kunt missen. ONTRIEVING, v. het ontrieven.
ONTRIJDEN, (ontreed, is ontreden), zich rijdende
van iem. verwijderen, inz. om te ontvluchten : hij
zocht zijn aanvallers te ontrijden; — door rijden doen
verliezen : een paard den adem ontrijden.
ONTRIJGEN, (ontreeg, heeft ontregen), losrijgen:
gij moet het keurslijf wat ontrijgen.
ONTRIJZEN, (ontrees, is ontrezen), (dicht.) van
of uit iets oprijzen : aan 't graf ontrezen; de zon
was lang aan 't oost ontrezen; inz. oprijzen van
een bed enz., opstaan : de ridder was ijlings aan
zijn sponde ontrezen.
ONTRIMPELEN, (ontrimpelde, heeft ontrimpeld),
van rimpels ontdoen : 't bruingeblaakt gezicht door
vadervreugde weer ontrimpeld en verlicht. ONTRIMPELING, v. het ontrimpelen.
ONTROERD, bn. aangedaan, bewogen : alle
omstanders waren ontroerd; ontroerd toeluisteren;
met ontroerde stem, the van ontroering blijk geeft.
ONTROEREN, (ontroerde, heeft en is ontroerd),
aandoen, treffen hetzij door verblijdende of bedroevende omstandigheden : geen kwelling zal mijn vrij
gemoed ontroeren; zijne woorden hadden haar nog
meer ontroerd; aangedaan worden : ontroer dan,
aarde, en gruw ! ONTROERING, v. (-en).
ONTROERNIS, v. ontroering : met looden beenen
trad ik binnen, bleek als een doek, bevende als een
riet van louter ontroernis.
ONTROLLEN, (ontrolde, heeft en is ontrold),
rollende ontvallen : traan op traan ontrolt ons oog;
— iets dat dichtgerold is openrollen, openspreiden:
eene kaart ontrollen; met eer ontrolt zich onze vaan
voor 't. recht en 't vaderland; (fig.) ontrol de bladeren
der historie; — ten toon spreiden : het veld ontrolt
zijn groenend grastapeet; — ontstellen, van zakken
in het gedrang was hem zijn portemonnaie-roles:
ontrold.
ONTRONSELEN, (ontronselde, heeft ontronseld),
door ronselen iem. zijne ondergeschikten afhandig
maken : uit broodnijd heeft een mededinger mij twee
mijner beste knechts ontronseld.
ONTROOMEN, (ontroomde, heeft ontroomd),
den room van de melk afscheiden : met de machine
van Laval kan men per uur meer dan 1 HL. melk
ontroomen.
ONTROOMER, m. (-s), ontroomingsmachine.
ONTROOMING, v. het ontroomen. ONTROOMINGSMACHINE, v. (-s), machine om melk te
ontroomen.
V.

ONTSCHAMPEN.

ONTROOSTBAAR, bn. (-der, -st), niet te troosten:
ontroostbare wanhoop. ONTROOSTBAARHEID, v.
ONTROOVEN, (ontroofde, heeft ontroofd), door
roof ontnemen : vazallen ! hoort gij 't niet 2 uw graaf
is u ontroofd; — iets dat aan een ander behoort
in zijn eigen macht brengen : ik heb u de erfenis van
uw oom ontroofd; — aan iem. onthouden : welk
vijandig gevoel ontrooft mij de liefde mijns vaders I;
-- oorzaak zijn dat iem. iets verliest, dat buiten
hem niet kan bestaan : kwalen die mij alle lichaamskrachten zullen ontrooven. ONTROOVING, • v. het
ontrooven; de ontschaking.
1. ONTROUW, v. handelwijze die met een plicht
of eene belofte in strijd is, schennis van de trouw:
de wreker leeft, gij zult uw ontrouw boeten; ontrouw
plegen; — inz. van echtgenooten, geliefden, vrienden enz. : een huisvriend trachtte zijn vrouw tot
ontrouw te verleiden; oneerlijkheid, het tegengestelde
van goede trouw : in het beheer der gelden ontrouw
aan den dag leggen.
2. ONTROUW, bn. ( -er, -st), handelende in strijd
met de trouw : een ontrouw mensch heeft ons bedrogen
en wij hebben al ons geld verloren; — (van echt
hunne gelofte schendende : de man-genotz.)
had het recht zijne - vrouw te verstooten, wanneer zij
hem ontrouw was geworden; — oneerlijk, bepaaldelijk
jegens een meester : een ontrouw rentmeester; —
(van zaken) valsch, onbetrouwbaar : uw vloot
bezeilt de ontrouwe vloeden; ontrouwe administratie; —
bw. op eene wijze waaruit ontrouw, valschheid
blijkt : ontrouw handelen. ONTROUWELIJK, bw.
ONTROUWHEID, v.
ONTROUWIG, bn. (Zuidn.) ontrouw : iem.
ontrouwig worden; — wantrouwig : oude menschen
zijn meestal ontrouwig. ONTROUWIGHEID, v.
ontrouw (ook Noordn.).
ONTRUIMEN, (ontruimde, heeft ontruimd), eene
ruimte, inz. eene waarin personen plaats kunnen
vinden, verlaten of door de daarin aanwezigen doen
verlaten : de zaal was weldra door de aanwezigen
ontruimd; de voorzitter liet de publieke tribune ontruimen; — inz. van plaatsen die door troepen bezet
zijn : de Fransche maarschalk had in dien nacht
de stad ontruimd; (fig.) wanneer gulle kout en oude
wijn de zorg het harte doen ontruimen. ONTRUIMING, v. het ontruimen.
ONTRUKKEN, (ontrukte, heeft ontrukt), iets
door rukken verwijderen, wegnemen : eene forsche
hand grijpt de tromp van het geweer en ontrukt het
hem; — iem. uit de handen van een ander losrukken : zij had het kranke knaapje aan Valentine
ontrukt; — met geweld aan iem. ontnemen : hetgeen
hij bezit kan geen geweld hem ontrukken; — iets
aan de vergetelheid ontrukken, zorgen dat het in de
herinnering bewaard blijft; — iem. afdwingen:
deze woorden ontrukten hem een kreet van angst
en spit; — iem. met geweld losrukken uit iemands
macht of uit eenig gevaar : hij zal mijn vijand toch
aan mijn wraak niet ontrukken.
ONTRUSTEN, (ontrustte, heeft ontrust), (dicht.)
van rust, van kalmte, van stilte berooven : acht
schepen ontrusten 't zeeduin en den vloed; —-honder
iem. zijn kalmte doen verliezen, hem ongerust of
angstig doen worden : het lot van mijn vriend ontrust
mij; ontrust zijn, in angst verkeeren; — zich ontrusten, zich ongerust maken.
ONTRUSTEND, bn. onrust veroorzakend, ver
ontrustend nieuws.
-ontrused:
ONTRUWEN, (ontruwde, heeft ontruwd), metalen
ruwe
oppervlakte
ontdoen.
van
de
voorwerpen
ONTSCHACHELEN, (ontschachelde, heeft ontschacheld), door schachelen afhandig maken.
ONTSCHACHEREN, (ontschacherde, heeft ontsehacherd), door schacheren afhandig maken.
ONTSCHAKELEN, (ontschakelde, heeft ontschakeld), losschakelen; uitschakelen.
ONTSCHAKEN, (ontschaakte, heeft ontschaakt),
(w. g.) ontrooven: eene trotsche gedenknaald aan haar
vernederd vaderland ontschaakt; — inz. van vrouwen
gezegd, schaken, ontvoeren : een meisje ontschaken.
ONTSCHAKING, v. (-en), het schaken van eene
vrouw.
ONTSCHAKER, m. (-s), hij die eene vrouw
schaakt, meestal met het bijbegrip dat hij haar
onteert.
ONTSCHAMPEN, (ontschampte, is ontschampt),
(Zuidn.) nog juist, ternauwernood ontgaan : eene
straf ontschampen; hij is het gevaar, den dood ontschampt.
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ONTSCHEPEN, (ontscheepte, heeft ontscheept),
uit het schip laten, aan land laten gaan : troepen
ontschepen; uit het schip doen, aan land brengen:
wat verder ontscheept men gegovische wol. ONTSCHEPING, v. het aan land doen gaan of gaan.
ONT S CHE UREN, (ontscheurde, heeft ontscheurd),
met geweld van iets losrukken : 't bloempje, den
stam ontscheurd; — iem. iets ontrukken : hij vreesde
dat hem het papier ontscheurd zou worden; — (fig.)
ont^ eheurd aan vaderland en vrinden.
ONTSCHIETEN, (ontschoot, is ontschoten), ontglippen, ontglij den, ontvallen : de ring ontschiet
haar vingren; het boek ontschoot aan mijn hand; —
ontsnappen : de stervenskreet die de borst ontschiet; —
uit het geheugen verdwijnen : zijn naam is mij
ontschoten; — het verstand te boven gaan : hij
kwelt zich over 't middel niet, ofschoon hem 't gansche
Hoe ontschiet; — buiten gis gaan, anders zijn dan
men dacht, verbazen, verwonderen : 't zou me erg
ontschieten als er geen vlugge kop op zat; — te ]oor
gaan : hij gaf het op, toen hem de kans ontschoot.
ONTSCHOEIEN, (ontschoeide, heeft ontschoeid),
van schoeisel ontdoen : de voeten ontschoeien. ONTSCHOEIING, v. het ontschoeien.
ONTSCHORSEN, (ontschorste, heeft ontschorst),
van de schors ontdoen : een olm, ontblaard en half
ontschorst. ONTSCHORSING, v. het ontschorsen.
ONTSCHUILEN, (ontschool, heeft en is ontscholen), (w. g.) iets ontgaan door er zich voor schuil te
houden : het was eene bonte groep, die de middag
onder 't lommer ontschool; (fig.) nederigheid-hite
ontschuilt den glans der zonnestralen.
ONTSCHULDIGEN, (ontschuldigde, heeft ontschuldigd), (w. g.) rechtvaardigen : daar staan
wij, ontschuldigd, gewasschen in Zijn wonden;
zich ontschuldigen, zich vrijpleiten : mijn fileester,
wacht niet, dat ik me ooit entschuldige. ONTSCHULDIGING, v. (-en), rechtvaardiging of vrijpleiting:
dit zei hij te zijner ontschuldiging; de aangevoerde
gronden, waarop men zich tracht vrij te pleiten:
hij maakte duizend ontschuldigingen over de slechte
ontvangst.

ONTSIEREN, (ontsierde, heeft ontsierd), niet tot
sieraad strekken, maar integendeel de schoonheid
of aantrekkelijkheid van iets verminderen : een
smadelijke trek ontsierde de frissche maar koele
lippen van het meisje; dit huis ontsiert de geheele
straat. ONTSIERING, v. (-en), het ontsieren.
ONTSLAAN, (ontsloeg, heeft ontslagen), (rechtst.)
een beslag opheffen; iem. uit gevangenschap loslaten : hij heeft jaar en dag gevangen gezeten, maar
men heeft hem eindelijk weer moeten ontslaan; —
iem. vrijlaten uit de macht van een ander, hem aan
diens macht of gezag onttrekken : een minderjarige, eenmaal door het huwelijk uit de macht van
ouders of voogden ontslagen zijnde; werklieden
ontslaan, hun ontslag geven, niet langer in dienst
houden; — ontheffen van : ik ontsla u van alle
verantwoordelijkheid; iem. ontslaan van rechtsvervolging, door de rechterlijke verklaring, dat de
geïncrimineerde feiten niet binnen de termen der
strafwet vallen; -- hij was blijde van zijn vrouw
ontslagen te zijn, van haar bevrijd te zijn; zich van
iem. ontslaan, ontdoen, er niet langer last van
hebben.
ONTSLAG, o. het ontslaan, het vrijlaten van iem.
uit de macht van een ander : ontslag uit de macht
van ouders of voogden; de daad waarbij men iem.
uit zijn bediening ontslaat : ontslag van een ambtenaar; — eervol ontslag, ter aanduiding dat de eer
van den ontslagene bij het ontslag ongemoeid blijft;
iem. (zijn) (eervol) ontslag geven, verleenen; zijn
ontslag vragen, verzoeken, nemen, krijgen; — verklaring waarbij men verzoekt van zijn ambt ontheven
te worden : de koning moest het ontslag van zijne
ministers aannemen; zijn ontslag indienen; — de
handeling waarbij iem. van cene schuld, een last,
eene verplichting wordt ontheven: ontslag van rechts vervolging.

ONTSLAGBRIEF, m. (...brieven), brief waarbij
een ontslag wordt verleend; brief bij het ontslag
uit de gevangenis, waarin vermeld staat, dat de
straf uitgezeten is, het signalement enz.
ONTSLAGNEMING, v. (-en), het nemen van
ontslag.
ONTSLAKEN, (ontslaakte, heeft ontslaakt), losmaken (meest fig.) : de dood ontslaakt de kluisters;
(van zuchten enz.) slaken : eer hij een laatsten
zucht ontslaakt. ONTSLAKING, v. het ontslaken.

ONTSPAREN.

ONTSLAPEN, (ontsliep, is ontslapen), de eeuwige
rust ingaan, sterven : de levensbeschrijving van een
kort te voren ontslapen hoogleeraar; in (dode, in den
Heere ontslapen, als een geloovige. ONTSLAPING,
V. het ontslapen, het overlij den.
ONTSLAVEN, (ontslaafde, heeft ontslaafd),
(Zuidn.) uit den toestand van slaaf verlossen, vrij maken, bevrijden : hij wilde 't Vaderland ontslaven.
ONTSLAVING, v. bevrijding.
ONTSLIBBEREN, (ontslibberde, heeft en is ontslibberd), (Zuidn.) ontslippen.
ONTSLIPPEN, (ontslipte, heeft en is ontslipt),
ontglijden, ontsnappen, ontvallen : zij hadden de
strikken aan hunne handen laten ontslippen; - niets
is mijner aandacht ontslipt, ontgaan; — uit het
geheugen verdwijnen : hij bracht de hand aan 't
hoofd, als om de herinnering, die hem dreigde te
ontslippen, vast te houden; ongebruikt voorbijgaan :
de tijd ontslipt, eer men 't weet.
ONTSLUIEREN, (ontsluierde, heeft ontsluierd),
van den sluier ontdoen : het gelaat ontsluieren;
iets verborgens aan het licht brengen : wie ik ben,
zal misschien de toekomst ontsluieren; inz. van
geheimen : Grimm, de ziener, die de raadselen der
dierensage ontsluierde. ONTSLUIERING, v. (-en),
het ontsluieren.
ONTSLUIMEREN, (ontsluimerde, is ontsluimerd),
(dicht.) ontslapen, inslapen : Zefir lag aiztsluimerd
neer bij den gloed der middagstralen.
ONTSLUIPEN, (ontsloop, is ontslopen), sluipende'
zich verwijderen, wegsluipen : roode vossen, 't hol
ontslopen; sluipende ontkomen : de kermis der wereld
bedrijven ontsluipen. ONTSLUIPING, v. het-sche
ontsluipen.
ONTSLUITEN, (ontsloot, heeft ontsloten), openen : het kind ontsluit het oog; staat het aan u, de
poort des hemels te sluiten en te ontsluiten ?; zich
ontsluiten, zich openen : ontsluit u, o aarde, schiet
bloesems en geuren; (fig.) een vrije, onbezorgde werkkring zou zich voor hem ontsluiten. ONTSLUITING,
v. het ontsluiten.
ONTSLUITER, m. (-s), die ontsluit.
ONTSMETTEN, (ontsmette, heeft ontsmet), van
smetstoffen reinigen, desinfecteeren : papieren be hangsels zijn moeilijk te ontsmetten. ONTSMET TING, v. desinfectie.
ONTSMETTER, m. (-s), die ontsmet, inz. een bij
epidemieën door de overheid aangesteld persoon
om te desinfecteeren.
ONTSMETTINGSDIENST, m. gemeentelijke inrichting tot ontsmetting.
ONTSMETTINGSMIDDEL, o. (-en), middel om te
ontsmetten; ...OVEN, m. (-s), oven waarin goederen
die besmet zijn worden ontsmet.
ONTSNAARD, bn. van snaren beroofd : de Davidsharp hing ontsnaard aan de wilgen.
ONTSNAPPEN, (ontsnapte, is ontsnapt), ontgaan,
ontkomen : aan een gevaar ontsneppen; uit de gevangenis weten te ontsnappen; aan iemand, aan

iemands aandacht ontsnappen, aan zijne aandacht
ontgaan; — aan het oog ontsnappen, te klein zijn
om met het ongewapend oog te worden waarge nomen. ONTSNAPPING, v. (-en), het ontsnappen.
ONTSNAPPINGSWERK, o. (uurw.) het gedeelte
van het uurwerk, dat den slinger met het raderwerk in beweging zet, ook échappement of gang
geheeten.
ONTSNELLEN, (ontsnelde, is ontsneld), snel ontvlieden : het gevaar ontsnellen; de pijl, den boog
ontsneld.
ONTSNOEREN, (ontsnoerde, heeft ontsnoerd),
losbinden, losmaken : den band der eendracht ont snoeren. ONTSNOERING, v. het ontsnoeren.
ONTSPANNEN, (ontspande, heeft ontspannen),
wat gespannen is, losmaken : den boog ontspannen; -- (fig.) door afleiding tot rust doen komen :
den geest ontspannen; slapper worden : zijne zenuwen ontspanden; — zich ontspannen, zich verpoo
zen : het is goed zich na den arbeid wat te ontspannen.
ONTSPANNING, v. (-en), het minder strak worden : die verklaring gaf ontspanning in de politiek;
verpoozing : ontspanning zoeken, vinden.
ONTSPANNINGSKRAAN, v. (...kranen), kraan
om samengeperste gassen ten deele te laten ontsnappen, waardoor de spanning minder wordt.
ONTSPANNINGSLOKAAL, o. (...lokalen), waar
men voor ontspanning vertoeft.
ONTSPAREN, (ontspaarde. heeft ontspaard), besparen, uitsparen.

ONTSPARTELEN.
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ONTSPARTELEN, (ontspartelde, is ontsparteld),
door spartelen ontkomen.
ONTSPELDEN, (ontspeldde, heeft ontspeld), wat
vastgespeld is, losmaken, losspelden : zij ontspeldde
haar hoofddoek.

ONTSPERREN, (ontsperde, heeft ontsperd), (van
eene deur of poort) de dwarsstang die haar gesloten
houdt wegnemen : hij liet de poort, die op de brug
uitkwam, ontsperren en opensluiten.
ONTSPINNEN, (ontspon, heeft ontsponnen), (w.
g.) door spinnen te voorschijn doen komen; — (fig.)
zich ontwikkelen : daaruit ontspon zich een langdurig gesprek.

ONTSPOREN, (ontspoorde, is ontspoord), uit
het spoor raken, derailleeren : de trein is tusschen
Den Haag en Leiden ontspoord. ONTSPORING, V.
(-en), het ontsporen.
ONTSPRINGEN, (ontsprong, is ontsprongen), van
of uit iets wegspringen : een getergde leeuw, die zijn
hol ontspringt; — (oneig.) den dans ontspringen,
het gevaar ontkomen; — ontsnappen : zij zullen
't niet ontspringen; — snel uit iets te voorschijn
komen : een juichtoon aan het hart ontsprongen; —
zijn oorsprong hebben : de Rijn ontspringt op den
St. Gothard.
ONTSPRUITEN, (ontsproot, is ontsproten), uit spruiten : 't zaad wortelt, zwelt, ontspruit; — ontstaan : zijn stelsel ontsproot rechtstreeks uit den Bijbel.
ONTSPRUITING, v. het ontspruiten.
1. ONTSTAAN, (ontstond, heeft ontstaan), (dicht.)
er niet staan, niet aanwezig zijn : schoone nimf,
ontsta mij niet (Staring).
2. ONTSTAAN, (ontstond, is ontstaan), uit iets
voortkomen : giet men zwavelzuur op koolzure kalk,
dan ontstaat er zwavelzure kalk en het koolzuur
wordt vrij; een kuil, door 't rooien van een boom
ontstaan, gevormd; — daaruit zal ruzie, ontevreden
ontstaan, voortkomen; — hoe zijn de duinen-heid
ontstaan ? gevormd.
3. ONTSTAAN, o. vorming : het ontstaan der
aarde, der rivieren.
ONTSTAARTEN, (ontstaartte, heeft ontstaart),
(van huiden) ze van den staart ontdoen.
ONTSTAPELEN, (ontstapelde, heeft ontstapeld),
stuk voor stuk van een stapel afnemen : een turf hoop ontstapelen. ONTSTAPELING, v. het ontstapelen.
ONTSTEIGEREN, (ontsteigerde, is ontsteigerd),
(dicht.) (van paarden) zich door te steigeren aan
iets ontrukken; ontstijgen, opstijgen : gij zangers,
die aan uw nestje ontsteigert.
ONTSTEKEN, (ontstak, heeft en is ontstoken),
doen ontbranden, aansteken : de lichten werden
ontstoken; — zij ontstaken een vuurtje om zich te
warmen; (fig.) van gemoedsbewegingen : met zoete
taal heeft ze mijn hart ontstoken; — in drift, in
toorn ontsteken; in liefde ontsteken; — (Zuidn.) beginnen te tappen (van een vat bier, wijn enz. ); —
(van zieke lichaamsdeelen) rood opzwellen, met
hitte, pijnlijkheid en sterke Mopping : de wond is
ontstoken; eene ontstoken plek.
ONTSTEKING, v. (-en), (van lichaamsdeelen) het
ontstoken zijn : de wond zal spoedig genezen als er
geen koorts of ontsteking bijkomt.
ONTSTEKINGSKOORTS, v. (-en), koorts bij
ontsteking; ...MIDDEL, o. (-en), een middel waarmede men buskruit of andere ontplofbare stoffen
ontsteekt; (gen.) een middel tegen ontsteking;
...ZIEKTE, v. ( -n).
,
ONTSTELBAAR, bn. (w. g.) ontsteld kunnende
worden : eene licht ontstelbare verbeelding.
ONTSTELD, bn. bw. verschrikt, ontroerd, van
streek.
ONTSTELEN, (ontstal, heeft ontstolen), door
stelen afhandig maken : iem. een kleinood ontstelen;
aan het gezicht ontstelen, aan het oog onttrekken; —
ontrooven : hij heeft mij mijn lief ontstolen; (van
onstoffelijke zaken) op slinksche wijze ontnemen:
Jacob ontstal den zegen aan zijn broeder; iern. zijn
tijd ontstelen, op onbescheiden wijze beslag leggen
op zijn tijd; — iem. zijn hart ontstelen, zijne liefde
winnen.
ONTSTELLEN, (ontstelde, heeft en is ontsteld),
(w. g.) in verwarring brengen : de ontstelde maag; —
(gew.) het weer is erg ontsteld, van streek, we hebben
buiig weer; in beroering brengen, ontroeren : zij
zal nu te ontsteld zijn, om ons te woord te staan; —
verschrikken : zij was verrast en ontsteld tegelijk;
verbleekte en ontstelde wezenstrekken; — verschrikt
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worden : zij ontstelde eenigszins op het hooren van
dien naam; zich ontstellen, van zijn stuk raken.
ONTSTELLING, v. verwarring; ontsteltenis.
ONTSTELTENIS, v. verwarring, beroering; aan
schrik : de meid liet van ontsteltenis-doenigva
den blaker uit de hand vallen.
ONTSTEMD, bn. niet zuiver van toon : eene
ontstemde viool; (fig.) onaangenaam gestemd : over
dien brief was ik zeer ontstemd.
ONTSTEMMEN, (ontstemde, heeft en is ontstemd), (van muziekinstrumenten) eene of meer
der snaren de vereischte toonhoogte doen verliezen :
een ontstemd speeltuig; — iem. in eene onaangename
stemming brengen : hoe goed hij gespeeld had, als
hij verloor was hij ontstemd en wrevelig. ONTSTEM MING, v.
ONTSTENTENIS, v. het niet voorhanden zijn :
bij ontstentenis van wettelijke verordeningen gelden
in dezen de plaatselijke gebruiken; bij afwezigheid
of ontstentenis van den directeur, wanneer er geen
directeur is; — (minder juist) afwézigheid : bij ontstentenis van den secretaris worden de notulen door
het jongste bestuurslid gelezen.
ONTSTERKEN, (ontsterkte, heeft ontsterkt),
(katoenindustrie) ontpappen.
ONTSTERVEN, (ontstierf, is ontstorven), (w. g.)
door te sterven iem. ontvallen : vader was ons
ontvallen.

ONTSTICHTEN, (ontstichtte, heeft ontsticht),
iem. in zijne gevoelens of overtuigingen kwetsen,
door iets aanstootelijks ergeren : hij praalt met zijn
ongeloof in tegenwoordigheid van menschen, die er door
ontsticht worden. ONTSTICHTING, v. ergernis.
ONTSTIJGEN, (ontsteeg, is ontstegen), uit iets
opstijgen : een blij gejuich ontsteeg de menigte;
zich boven iets verheffen, zich er van losmaken :
zijn juk, gij zult het, ja, te zijner tijd ontstijgen.
ONTSTOKEN, bn. eene ontstoken wonde, zwerende .
ONTSTRALEN, (ontstraalde, is ontstraald), stra lende uit iets te voorschijn komen : kracht en zelf beheersching ontstraalden het tintelend oog.
ONTSTRENGELEN, (ontstrengelde, heeft ontstrengeld), losstrengelen.
ONTSTRIJDEN, (ontstreed, heeft ontstreden),
afstrijden, door strijden ontrooven : gij ontstrijdt
in roem en daden mij de kroon; trachten iem. iets
uit het hoofd te praten : hij wou mij ontstrijden,
dat ik gelijk had.
ONTSTRIKKEN, (ontstrikte, heeft ontstrikt), wat
vastgestrikt is, losmaken : een lint ontstrikken.
ONTSTROOMEN, (ontstroomde, is ontstroomd),
ontvloeien : dit overtrof de hoogste beden, die ooit
ontstroomden aan mijn borst.
ONTSUIKEREN, (ontsuikerde, heeft ontsuikerd),
van de suikerdeelen ontdoen : die stroop wordt
nog ontsuikerd.
ONTTAKELEN, (onttakelde, heeft en is onttakeld), (van een schip) aftuigen, van het tuig ontdoen : het schip was door den storm onttakeld. ONT TAKELING, v. (-en).
ONTTIEGEN, (alleen nog in den verl. tijd:
onttoog en het verl. deelw.: onttogen), buiten
iemands macht of bereik brengen : hoe zegende ik
den dag, die u 't gevaar onttoog; door eene bocht der
rivier was het broze vaartuig aan zijn oog onttogen; —
aan zich zelf onttogen, in geestvervoering, in verrukking; — uit iets te voorschijn trekken : een kind,
ternauwernood aan den moederlijken schoot onttogen.
ONTTOGEN. Zie ONTTIEGEN.
ONTTOOVEREN, (onttooverde, heeft onttooverd),
wat betooverd is van de betoovering ontdoen :
gij kent die oude kol, die hier eens de varkens onttoowerd heeft. ONTTOOVERING, v. het ontdoen van
de betoovering; (vooral Zuidn.) ontgoocheling.
ONTTREKKEN, (onttrok, heeft onttrokken),
ontrukken; ontnemen, doen verliezen : zij onttrekken
u uwe nering; iets buiten iemands macht of bereik
brengen : door het slingerend pad was hij weldra
aan de oogen zijner moeder onttrokken; — zich onttrekken, zich buiten het bereik van iets brengen :
hij onttrok zich aan de verantwoording door uit het
land te wijken; — zich niet of niet meer met iets
inlaten : als er werkelijk hulp noodig is, zal ik mij
natuurlijk niet onttrekken. ONTTREKKING, V.
(-en), het onttrekken.
ONTTROGGELEN, (onttroggelde, heeft onttroggeld), aftroggelen : iem. zijn geld onttroggelen.
ONTTRONEN, (onttroonde, heeft onttroond), van
den troon berooven : staatsomwentelingen, waarbij
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menigmaal de vorst onttroond werd. ONTTRONING,

ONTVLECHTEN.

een geschenk, van een brief, van een postwissel; inz.

V. (- en).

ambtenaar wien het beheer van inkomsten en uit

ONTTROONEN, (onttroonde, heeft onttroond),
(w. g.) wegtroonen : waarom mij dit lieve beeld ont-

opgedragen : ontvanger der directe belastin--gavenis
gen, der accijnzen; — een vat waarin iets wordt

froond ?

opgevangen; looden of zinken vergaarbak aan eene
dakgoot met afvoerbuis; — (scheik.) glazen vat
waarin het product eener chemische werking wordt
opgevangen; bij de telegraaf : seinontvanger; —
(scherts.) bestekamer,
ONTVANGERSKANTOOR, o. (...toren);
...PLAATS, V. (- en); ...POST, m. (-en), betrekking,
ambt van een ontvanger.
ONTVANGKAMER, v. (-s), kamer waarin men
bezoekers ontvangt.
ONTVANGST, v. (-en), het krijgen van iets dat
door een ander wordt ter hand gesteld of gezon den : de ontvangst van een brief; wat men ontvangt,
van geld : de ontvangsten van dit concert worden
aan de armen gegeven; — iemands inkomsten, in
tegenstelling met de uitgaven: een boek van ontvangst en uitgaven; — het ontvangen van een bezoeker : eene hartelijke, koele ontvangst.
ONTVANGSTBEWIJS, .o. (...wijzen), bewijs waar
-bijmen
verklaart iets te hebben ontvangen.
ONTVANGSTSTATION, o. (•s), station waar een
telegram ontvangen wordt.
ONTVANKELIJK, bn. ( -er, -st), (rechtst.) zoodanig dat aan het onderzoek van een eisch geen
wettelijke bepalingen in den weg staan : eene ingestelde vordering ontvankelijk verklaren; — ( van
een eischer) kunnende toegelaten worden in zijn
eisch : den officier van justitie niet ontvankelijk ver
geschikt om te ontvangen, (dicht.) : de-klaren;—
ontvankelijke akker; — inz. van het gemoed, vatbaar voor indrukken : voor de schoonheden der
natuur is hij niet ontvankelijk. ONTVANKELIJKHEID, v. geschiktheid om in rechten te worden
toegelaten; — geschiktheid om te ontvangen

ONTTUIEN, (onttuide, heeft onttuid), (van een
schip) een der beide ankers, waarvoor het vertuid
gelegen heeft, lichten : het schip is onttuid, heeft
het tuianker binnengehaald.
ONTTUIEREN, (onttuierde, heeft onttuierd),
(Zuidn.) (landb.) het vee onttuieren, van den tuier
losmaken.
ONTTUIGEN, (onttuigde, heeft onttuigd), aftuigen; van het trektuig ontdoen : de ploegossen werden
onttuigd; — ( van schepen), aftakelen : de mast
,

werd onttuigd.

ONTUCHT, v. onkuischheid, onzedelijkheid; inz.
onkuische handelingen, verboden lijfsgemeenschap:
het zuur gewonnen geld in baldadigheid en ontucht
verteren; ontucht plegen; huizen van ontucht, bordeelen.

ONTUCHTELIJK, bw. ontuchtig.
ONTUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), onzedelijk, onkuisch : een oud heer, die door zijn ontuchtig leven
in verachting was bij alle eerlijke lieden; ontuchtige
handelingen. ONTUCHTIGHEID, v. onkuischheid;

(mv. ...heden), onzedelijke handelingen.
ONTUIG, o. uitschot, afval : vuilnishoopen waar
alle ontuig opgehoopt werd; -- onkruid : het bouwland
van ontuig zuiveren; (van personen) gespuis, schor rimorrie : kermisklanten, zigeuners en ander ontuig.
ONTVALLEN, (ontviel,

is

ontvallen), door te

vallen buiten iemands macht of bereik komen : zie
d'outerknaap de schaal ontvallen uit de hand; —
ontglippen : dan ontvalt mij wel een traan; — geheel
of gedeeltelijk voor den bezitter verloren gaan :
zijn rijkdom is hem ontvallen; de laatste hoop ontvalt
ons; — de moed ontvalt mij, zinkt mij in de schoe-

nen; — ondoordacht of bij vergissing iets zeggen,
laten ontglippen : van dit geheele voornemen lieten
wij ons geen woord ontvallen; geen klacht ontviel
zijn mond; — ( spr.) wie veel kalt, veel ontvalt, wie

ontvankelijkheid voor indrukken.

veel praat, verpraat zich licht; — afvallig worden:

door de snelheid van zijne vlucht het oog van den
huldigen lezer ontvaart; varende ontgaan, ontsnappen : 'k moet naar Den Haag; ik vrees de schuit
mocht mij ontvaren.

in zijn tegenspoed ontvielen hem al zijne vrienden; —

door noodlottige omstandigheden ontnomen worden, (euphemistisch voor) ontsterven : haar moeder
was haar vroeg ontvallen.

ONTVANG, m. het ontvangen, de ontvangst:
bewijs van ontvang; iets in ontvang nemen.

ONTVANGBAAR, bn. (w. g.) geschikt om ontvangen te worden. ONTVANGBAARHEID, v.
ONTVANGBAK, m. (-ken), een bak, waarin
eene vloeistof wordt opgevangen; ...BED, o.
(-den), (waterb.) stortebed aan de binnenzijde der
uitwateringssluizen; ...BEWIJS, o. (...wijzen), bewijs van ontvangst; ...CEEL, v. (-en), bewijs van
ontvangst van in een pakhuis opgeslagen goederen;
...DAG, m. (-en), dag waarop men bij voorkeur
bezoeken ontvangt.
ONTVANGEN, (ontving, heeft ontvangen), krij gen, in ontvangst nemen : geld ontvangen; ontvangen
van den heer N. N. de somma van ... (op quitantiën);
de heilige Sacramenten ontvangen; — aanvaarden,
niet afwijzen : Heere Jezus ontvang mijn geest;
zijn boek werd in de geleerde wereld zeer gunstig
ontvangen; — iets in ontvangst nemen dat door
een ander wordt toegezonden : een goeden raad van
iem. ontvangen; een bevel ontvangen; een bericht,
een brief ontvangen; eene boodschap ontvangen, (ook)
the aannemen; — die boezem ontvangt het water
van verscheidene andere; — iets in eigendom erlangen, als geschenk, als loon enz. : de vele weldaden
welke wij in uw rijk ontvingen; het is zaliger te geven
dan te ontvangen; onderwijs, eene opleiding, eene
goede opvoeding ontvangen; — het leven ontvangen,
geboren worden; — een naam ontvangen, daarmee
genoemd worden : het kind ontving bij den doop
den naam van Jan; — een indruk ontvangen van
iets; -- iem. naderbij laten komen en dan op eene
bepaalde wijze in zijne vaart tegenhouden : den
vijand met een kogelregen ontvangen; — iem. bij
zich toelaten, bepaaldelijk van een bezoeker : iem.
hartelijk ontvangen; hij ontving ons op zijn studeer
armen ontvangen, met groote-kamer;—i.topn
hartelijkheid ; zij ontvangen alleen op bepaalde dagen.
ONTVANGENIS, v. bevruchting; (R. K.) Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd, zonder de smet

der erfzonde; feestdag op 8 December.
ONTVANGER, m. (-s), iem. wien iets overhandigd, besteld of gegeven wordt : de ontvanger van

ONTVAREN, (ontvoer, is ontvaren), aan iemands
macht of bereik onttrokken worden : waar Vondel

ONTVECHTEN, (ontvocht, heeft ontvochten),
door te vechten ontnemen : het Oud -Germaansche
gebruik, dat de man zijne vrouw aan hare magen
moest ontvechten; door te vechten ontgaan.
ONTVEINZEN, (ontveinsde, heeft ontveinsd),
door te veinzen als niet bestaande doen voorkomen:
hij ontveinsde hun niets van hetgeen hun te wachten
stond; onze laatste ontmoeting heeft mij geschokt
en ik wil dit niet ontveinzen; zich iets ontveinzen,
het aan zichzelf niet willen bekennen : hij trachtte
zich steeds zijne eigen gebreken te ontveinzen. ON T -

VEINZING, v. het ontveinzen.
ONTVELLEN, (ontvelde, heeft ontveld), van het
vel ontdoen : zich door roeien de handen ontvellen.
ONTVELLING, v. (-en), het ontvellen; (ook) ontvelde plek.
ONTVESTEN, (ontvestte, heeft ontvest), eene
stad van hare vestingwerken ontdoen, ontmantelen : gemelde stad zou door niemand ontvest kunnen
worden.

ONTVETTEN, (ontvette, heeft ontvet), van vetdeelen ontdoen, zuiveren : de cacao die voor het
cacaopoeder dient, wordt genoegzaam ontvet, om ze
tot poeder te kunnen malen; — haar, huiden ontvetten.
ONTVETTING, v. het ontvetten.
ONTVETTINGSKUUR, v. (...kuren), (gew.) eene
ontvettingskuur ondergaan, zekeren leefregel volgen
om minder vet te worden, inz. om van vetzucht
genezen te worden.
ONTVLAMBAAR, bu. (-der, . -st), licht vlam
vattende : eene ontvlambare stof; (fig.) een ontvlambaar hart; de licht ontvlambare Franschen. ONT-

VLAMBAARHEID, v.
ONTVLAMMEN, (ontvlamde, heeft en is ontvlamd), beginnen te vlammen, vlam vatten : droge
turf in het vuur geworpen, ontvlamt spoedig; (fig.)
(van hevige driften) ontsteken : een lauwer die den
moed in 't jonglingshart zoo licht ontvlammen doet; —
vlam doen vatten; (fig.) alles wat hij sprak was er
op berekend de geestdrift te ontvlammen. ONTVLAM-

MING, v. (-en), het ontvlammen.
ONTVLAMMINGSPUNT, o. (-en), die temperatuur waarbij eene brandbare vloeistof ontvlamt.
ONTVLECHTEN, (ontvlocht, heeft ontvlochten ),
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wat gevlochten is, losmaken : 't ontvlochten haar.
ONTVLECI-ITING, v. het ontvlechten.
ONTVLEESD, bn. zonder vleesch, (fig.) zeer
vermagerd : de ontvleesde arm.
ONTVLEEZEN, (ontvleesde, heeft ontvleesd),
door verwonding van vleesch ontdoen : de vreeselijk
ontvleesde rug, waarin de klauw van den tijger diep
was doorgedrongen.
ONTVLEIEN, (ontvleide, heeft ontvleid), door
vleien aftroggelen : hij kon haar geen vriendelijk
woord ontvleien.
ONTVLIEDEN, (ontvlood, is ontvloden), ontvluchten, ontwijken : laat mij uw lijdenspad betreden, mij, die 't zoo lang ontvlood; — door te vlieden
ontkomen : in haren angst had zij gemeend hem te
zullen ontvlieden door eene zijstraat in te slaan; —
het gevaar, de verleiding ontvlieden. ONTVLIEDING,
v. het ontvlieden.
ONTVLIEGEN, (ontvloog, is ontvlogen), vliegende ontsnappen : de vogel is mij ontvlogen; (fig.
van geluk, voorspoed enz.) : zijn eenige hoop is
hem ontvlogen; — (Zuidn.) uit het geheugen gaan:
die naam is mij ontvlogen.
ONTVLOEIEN, (ontvloeide, is ontvloeid), vloeiende ontgaan : bloed ontvloeit uw wonden; (fig. van
woorden, klanken enz.) de eenvoudige taal der
waarheid ontvloeit aan de lippen van een onschuldig meisje. ONTVLOEISEL, o. (-s, -en).
ONTVLUCHTEN, (ontvluchtte, is ontvlucht),
wegvluchten : den ontvluchtenden vijand nazitten;
door te vluchten ontkomen : naar buiten ! de indrukken van eiken dag ontvlucht; het gewone leven
afgeschud !; het ouderlijke huis ontvluchten; het
gevaar ontvluchten. ONTVLUCHTING, v. (-en), het
ontvluchten.
ONTVOERDER, m. (-s), die ontvoert; schaker,
roover.
ONTVOEREN, (ontvoerde, heeft ontvoerd), door
weg te voeren aan iemands macht of bereik onttrekken : eene taal die den geest aan de aarde kan
ontvoeren; — inz. van vrouwen, schaken : een meisje
ontvoeren. ONTVOERING, v. schaking : de slachting der Sichemieten ten gevolge der ontvoering van
Jakobs dochter Dina.
ONTVOLKEN, (ontvolkte, heeft ontvolkt), van bevolking ontblooten : door den oorlog waren geheele
steden ontvolkt. ONTVOLKING, v. het ontvolken.
ONTVOLKEREN, (ontvolkerde, heeft ontvolkerd), (w. g.) ontvolken : de ontvolkerde aard.
ONTVONKEN, (ontvonkte, heeft en is ontvonkt),
(w. g.) in brand steken : de hitte van het ijzer ontvonkt terstond de nieuwe turven; (fig.) 'k voel weer de
minnevlam mijn boezem ontvonken; — ontvlammen :
de traagheid, waarmede een turfvuur ontvonkt; (fig.)
zijn hart ontvonkt gelijk eene kool. ONTVONKING,
v. het ontvonken.
ONTVOOGDEN, (ontvoogdde, heeft ontvoogd),
zijn voogd of bestuurder doen verliezen : ik ben
ontvoogd reeds, en dus man; iem. uit de voogdij
ontzetten : nu zijt ge ontvoogd en slaaf. ONTV O O G DING, v. het ontvoogden.
ONTVORMEN, (ontvormde, heeft ontvormd), van
zijn vorm berooven : het steeds meer en meer van
zijn eersten aanleg ontvormd gesticht; (ijzergieterij)
een pas gegoten voorwerp van den vorm ontdoen .
O N T V O RMIN G, v. het ontvormen.
ONTVOUWEN, (ontvouwde, heeft ontvouwd,
ontvouwen), iets dat gevouwen of geplooid is,
ontplooien : gij, dungewiekte zefirstoet, ontvouw uw
lichte vlerken; — iets onstoffelijks ten toon spreiden:
wanneer de dageraad zijn glans ontvouwt; uiteenzetten, toelichten : als ik bij u ben, zal ik u de
redenen nader ontvouwen; — iem. zijn plannen,
voornemens ontvouwen. ONTVOUWING, v. het
ontvouwen.
ONTVREEMDEN, (ontvreemdde, heeft ontvreemd), iem. iets afhandig maken, inz. door
diefstal : iem. een boek ontvreemden; geld ontvreemden.
ONTVREEMDING, v. het ontvreemden.
ONTVRIJEN, (ontvrijde, heeft ontvrijd), eene
geliefde aan haar minnaar afhandig maken : hij
heeft mij mijn meisje ontvrijd.
ONTWAAIEN, (ontwaaide, ontwoei, is ontwaaid),
(w. g.) door den wind ontnomen worden : wij hadden
een zwaren storm, waardoor het schip zijn fok ontwaaide.
ONTWAKEN, (ontwaakte, is ontwaakt), wakker
worden : zij ontwaakte met een gevoel van beterschap en rust; uit een slaap, uit een droom ontwa-
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ken, (ook fig.) ontgoocheld worden; — (oneig.) zijn
geweten is ontwaakt; het jonkvrouwelijk gevoel ontwaakte in haar. ONTWAKING, v. het wakker
worden.
ONTWAPENEN, (ontwapende, heeft ontwapend),
iem. ontdoen van zijne wapenen : de moordenaar
was door de politie spoedig achterhaald en ontwapend; — een schip ontwapenen, het van zijn geschut
ontdoen; — zich ontwapenen, zich van zijne wapenen
ontdoen; — weerloos maken : zal het recht ontwapend
zijn ?; (fig.) in eens doen bedaren : kalmte is het
beste middel om de drift te ontwapenen. ONTWAPENING, V. het ontwapenen.
ONTWAPENINGSVRAAGSTUK, o. het vraagstuk
op welke wijze de verschillende mogendheden zonder gevaar leger en vloot, de oorlogsuitgaven ver
-minder
kunnen.
ONTWAREN, (ontwaarde, heeft ontwaard), in 't
oog krijgen : het licht kwam binnen en ik ontwaarde
bij zijn schijnsel een jong meisje; gewaarworden, bespeuren : toen 'k ontwaarde, waar ik was. ONTWARING, v. het ontwaren.
ONTWARREN, (ontwarde, heeft ontward), uit
elkander halen wat dooreen is geward : help mij
deze streng garen eens ontwarren; — den knoop
ontwarren, van eene verwikkeling in een verhaal
of tooneelstuk; (overdr.) eene verwarring, die door
ongeschikte pogingen om te ontwarren nog vermeerderd werd; — oplossen, ontknoopen : wen uw blik
naar boven schouwt en raadselen schijnt te ontwar
losmaken uit iets : het is heel moeilijk zich-ren;—
uit hare strikken te ontwarren. ONTWARRING, v.
het ontwarren.
ONTWASSEN, (ontwies, is ontwassen), te groot
voor iets worden : een knaap, aan den leiband nauw
ontwassen; — aan de kinderschoenen ontwassen zijn,
geen kind meer zijn; — zich aan eenig gezag onttrekken, er zich niet door laten beheerschen : hij
meent aan mijne macht ontwassen te zijn.
ONTWATEREN, (ontwaterde, heeft ontwaterd),
iets ontlasten van het (overtollige) water : het
behoorlijk ontwateren der gronden moet zoowel met
ontginning als met verbetering ervan gepaard gaan.
ONTWATERING, v. het ontwateren.
ONTWEIEN, (ontweide, heeft ontweid), (van
wild, visch enz.) van het ingewand ontdoen : ik
heb heel wat wild gedood en het zelf daarna ontweid.
ONTWELDIGEN, (ontweldigde, heeft ontweldigd),
met geweld ontrukken : Gallus zond eene bende uit,
om de barbaren te verjagen en hun den buit te ontweldigen. ONTWELDIGER, m. (-s), die ontweldigt.
ONTWELDIGING, v. het ontweldigen.
ONTWELLEN, (ontvelde, is ontweld), ontspringen : een beekje, aan den top der Alpen ontweld;
(fig.) ontvloei€n : niet één zucht of traan ontweit
haar; verzen aan de borst ontweld.
ONTWENNEN, (ontwende, heeft en is ontwend),
de gewendheid aan iets doen verliezen : eene hebbelijkheid waaraan men zich heeft ontwend, (ook) eene
hebbelijkheid, die men zich heeft ontwend; — eene
gewoonte afleggen, afleeren : de qemeene man is te
kort in het kunstmatig lezen geoefend, om het natuur
spreken te ontwennen. ONTWENNING, v. het-lijk
ontwennen.
ONTWERP, o. (-en), plan, beschrijving van iets
in hoofdtrekken : het ontwerp maken van een treur spel; plan, in zooverre als het beraamd is en in
tegenstelling gedacht met de uitvoering : hij had
volstrekt besloten zijn ontwerp ten uitvoer te brengen;
iem. in zijne ontwerpen dwarsboomen, de uitvoering
er van verhinderen; — een beschreven plan, meestal
aan anderen ter overweging aangeboden : ontwerp
tot droogmaking van de Zuiderzee; — van wetten
die aan de wetgevende macht worden voorgesteld:
ontwerp van wet tot regeling van het Hooger Onder
-wijs.
ONTWERPJE, o. (-s).
ONTWERPEN, (ontwierp, heeft ontworpen), iets
in schets brengen, eene schets van iets teekenen:
er moest een gebouw worden ontworpen, bestemd tot
vergaderplaats van geleerden; — stichten, maken:
kan de Heer ook anders gediend worden dan in tempels opzettelijk tot zijne vereering ontworpen ?; —
beramen : het besluit, met zoo veel snelheid ontworpen
en met zoo veel onwrikbaarheid uitgevoerd; — eene
wet ontwerpen, het ontwerp ervan samenstellen.
ONTWERPER, m. (-s), iem. die iets ontwerpt.
ONTWERPING, v. het ontwerpen; (mv. -en),
wat ontworpen is, ontwerp.
ONTWERP-REGLEMENT, o. (-en), een regle-
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ment dat ontworpen, maar nog niet aangenomen
is; ...-TRACTAAT, o. (...taten).
ONTWIJDEN, (ontwijdde, heeft ontwijd), gewijde zaken en plaatsen van hun wijding ontdoen : eene kerk ontwijden; ik heb den reinen tempel
ontwijd; — een priester ontwijden, zijn kerkelijken
rang ontnemen ; — ontheiligen : hij bezat den
treurigen moed een in zijne soort voortreffelijk kunststuk te ontwijden. ONTWIJDER, m. (-s), iem. die
ontwijdt. ONTWIJDING, v. het ontwijden.
ONTWIJFELBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet te
betwijfelen : dat er bedrog achter zit, is ontwijfelbaar; — bw. zóó dat men er niet aan twijfelen kan:
dat is ontwijfelbaar waar. ONTWIJFELBAAR
-HEID,v.
ONTWIJK, o. (w. g.) de daad van ontwijken:
een plaatsje van ontwijk; (fig.) de plaats waar men
iets ontgaat : hij had nog in zijn jeugd dat stil
ontwijk (het klooster) gezocht.
ONTWIJKEN, (ontweek, heeft en is ontweken),
voor iem. uit den weg gaan, om eene botsing te
voorkomen : de schepen waren te dicht bij elkaar
om elkander te ontwijken en eene aanvaring volgde
dan ook; — voor iem. uit den weg gaan, om hem
niet te ontmoeten : het smartte hem als hij een zijner
oud-leerlingen tegenkwam, die hem schuw scheen
te ontwijken; — alle gelegenheden vermijden om
met iem. in aanraking te komen : na die gebeurtenis
ontweken zij elkaar zoo veel mogelijk; — zich van
iets verwijderen dat om de eene of andere reden
onaangenaam is : eens, op een helderen lentedag,
weer stil de stad ontweken; — (met voordacht)
ergens vandaan blijven : wij waren een mijmerend
trio en ontweken het pad der menschen; de zoete
slaap ontweek zijn sponde; — trachten aan iets te
ontkomen : iemands blik ontwijken; den strijd
ontwijken; hij ontweek vooralsnog het geven van
een stellig antwoord; eene verklaring ontwijken; —
door te wijken aan iets ontkomen, ontsnappen:
nood is niet te ontwijken. ONTWIJKING, v. (-en),
het ontwijken.
ONTWIJKEND, bn bw. niet rechtstreeks(ch) :
hij antwoordde ontwijkend; een ontwijkend antwoord.
ONTWIKKELAAR, m. (-s), (photogr.) oplossing
waarin een negatief ontwikkeld wordt.
ONTWIKKELD, bn. ( -er, -st), den vollen wasdom
bereikt hebbende : hoe ontwikkeld ook naar het
lichaam, was hij naar den geest nog een kind; —
dat meisje is reeds ontwikkeld, als de menstruatie
reeds is begonnen; — (van den geest en den geestelijken mensch) het ontwikkeldste gedeelte van het
publiek.
ONTWIKKELEN, (ontwikkelde, heeft ontwikkeld),

loswikkelen : de jonge blaadjes ontwikkelen zich;
(fig.) beginselen van ontevredenheid bij iem. ontwikkelen, doen groeien; — tot vollen wasdom
doen komen : kloek opgeschoten mannen door spert
ontwikkeld; — (ook van het verstand, het gemoed
enz.) ontwikkel het teeder verstand der kinderen;
zij had gelegenheid genoeg om zich te ontwikkelen,
meer kennis, meer beschaving op te doen; —
van een lageren trap doen voortgaan tot een hoogeren : een dier waarbij een bepaald deel niet of
weinig ontwikkeld is; (bij vergelijking) de natuur
hebben zich in deze eeuw met reuzen --wetnschap
schreden ontwikkeld; — doen ontstaan : waan
niet dat uwe ijdelheid moed of kunstdrift kan ontwikkelen; voortdurend hebben uit oude spelen zich
nieuwe ontwikkeld; —• - ontstaan, ook zonder gedachte
aan eene voorafgaande ontwikkeling : eene schei
werking, waarbij zich warmte ontwikkelt; —-kundige
(phot.) het negatieve beeld zichtbaar maken op
de gevoelige plaat door behandeling met daarvoor
bestaande oplossingen; — ten toon spreiden : de
moed, dien de jongeling in zulke hachelijke omstandig
ontwikkelde; — van of uit iets loswikkelen,-hedn
losmaken; (wisk.) herleiden, uitwerken : een algebraischen vorm ontwikkelen; (krijgskunde) deployeeren:
oostelijk van den steenweg zag men Daine's hoofdmacht in slagorde ontwikkeld; — ( dicht.) gaandeweg
uit iets te voorschijn komen : een nieuw Heelal
treedt op, ontwikkeld uit het duister; — (w. g.) iets
blootleggen, ophelderen : ik wil mijn woord heden
gestand doen, door u het geheim uwer geboorte te ontwikkelen ; -- zijne plannen ontwikkelen, duidelijk
uiteenzetten, ontvouwen.
ONTWIKKELING, v. het ontwikkelen; groei van
het lichaam; groei on wasdom van den geest, het
gemoed enz.; — voortgang van een lageren trap

tot een hoogeren; — het (doen) ontstaan : ontwik keling van warmte; — uiteenzetting, ontvouwing.
ONTWIKKELINGSBAAN, v. (...banen), weg der
ontwikkeling; ...GANG, m. gang dien de ontwikkeling volgt; ...GESCHIEDENIS, v. het beloop der
ontwikkeling van de vormen van het bewerktuigde leven, evolutie; ... LEER, v. de leer volgens
welke de hoogere vormen van het bewerktuigde
leven uit lagere zijn ontstaan; ...TIJDPERK, o.
(-en), een bepaald tijdperk van eene ontwikkeling,
die in verschillende tijdperken kan worden verdeeld; tijdperk waarin eene ontwikkeling plaats
heeft, inz. de tijd van overgang tusschen de jeugd
en den volwassen leeftijd bij den mensch.
ONTWINDEN, (ontwond, heeft ontwonden), wat
opgewonden is, weder afwinden : gij zult de kloen
al voortgaande ontwinden; — ontplooien : met haast
ontwvond hij nu 't gebiedend vendel weer; — iets
loswinden van of uit iets anders : zij begon den band
van zijn hoofd te ontwinden; — de verschillende deelen, waaruit iets bestaat, van elkaar loswinden:
het listig weefsel zijner eerloosheid ontwinden. ONTWINDING, v. het ontwinden.
ONTWINNEN, (ontwon, heeft ontwonnen), zijne
tegenpartij afwinnen, hem het spel doen verliezen :
tegen gewoonte ontwint hij hem het tweede spel.
ONTWOEKEREN, (ontwoekerde, heeft ontwoekerd), door woekeren, met inspanning van alle
krachten, iets van iem. of iets verkrijgen : 't koste
metaal, door begeerlijke slaven ontwoekerd aan-lijk
de aard; geliefkoosd plekje gronds, ontwoekerd aan
de baren; — den tijd op iets anders uitwinnen:
menig uur aan den slaap ontwoekerd.
ONTWOELEN, (ontwoelde, is ontwoeld), (dicht.)
door woelen uit iets losraken : als 't blijverwachte
wicht der moeder 't ingewand ontwoelt; — zich van
iets ontslaan, aan iets ontsnappen : aleer zijn
drift den leiband nog ontwoel.
ONTWOLKEN, (ontwolkte, heeft ontwolkt), doen
opklaren : de ontwolkte hemel, onbewolkt; (fig.)
ontrimpelen, ontfronsen : ontwolk uw voorhoofd.
ONTWORDEN, (ontwerd, is ontworden), te niet
gaan : strijd alom van worden en ontworden, van
duisternis en licht.
ONTWORSTELEN, (ontworstelde, heeft en is
ontworsteld), worstelende iem. iets ontrukken:
de zilveren reliquiekast werd haar ontworsteld; —
door te worstelen uit iemands macht geraken:
zij wist zich aan zijn omarming te ontworstelen;
Nederland ontworsteld aan de baren; zich aan iemands
invloed niet kunnen ontworstelen, ontkomen, zich
daaraan onttrekken; zich aan een gevaar ontworste-

len ONTWORSTELING, v. het ontworstelen.
.

ONTWORTELEN, (ontwortelde, heeft ontworteld), met wortel en al uit den grond rukken:
een orkaan ontwortelde het geboomte; (fig.) van de
grondvesten losrukken : daar werden Alpengevaarten ontworteld; — uitroeien, vernietigen : deze liefde
ligt zoo diep, dat geene omstandigheden haar kunnen
ontwortelen. ONTWORTELING, v. het ontwortelen.
ONTWOUDEN, (ontwoudde, heeft ontwoud), het
woud of bosch uitroeien, de boomen omkappen
zonder daarvoor jonge te planten. ONTWOUDING, v. het ontwouden.
ONTWRICHTEN, (ontwrichtte, heeft ontwricht),
de ledematen losmaken uit het verband, het gewricht, waarmee ze aan elkaar verbonden zijn:
hij heeft zijn been ontwricht, ook van den persoon
of het dier, wiens ledematen ontwricht zijn : zoo
lag, ontwerveld en ontwricht, het roofdier uit elkaar
geslagen; — ( dicht.) uit zijn verband rukken : als
aard en Hemel uit heur assen wordt ontwricht; ten
strijd, ter wraak, voor 't half ontwricht Europe !; —
ontzetten, verlammen : de ontwrichte geest liet
wereloos zich dwingen. ONTWRICHTING, V. (- en),
de scheiding der gewrichtsoppervlakten van beenderen, die met elkander een gewricht vormen.
ONTWRINGEN, (ontwrong, heeft ontwrongen),
iem. iets uit de handen wringen : iem. een mes
ontwringen; met geweld afpersen : de traan, aan
het minnelijk oog ontwrongen door geweldig aangrijpende smart; eene wet aan den Koning ontwrongen; —
iem. een geheim, eene belofte ontwringen; iem. met
geweld eenig bezit ontrukken : reeds had Napoleon
deze ook de zege ontwrongen; zich ontwringen, zich
van iets of iem. loswringen.
ONTZADELEN, (ontzadelde, heeft ontzadeld),
iem. uit den zadel lichten : de ontzadelde ruiter;
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een paard van zijn zadel ontdoen : hij was bezig
zijn paard te ontzadelen.

ONTZAG, o. (veroud.) de vrees die men voor
iem. of iets gevoelt, zonder dat daarmede een gevoel
van eerbied gepaard gaat : het gedonder der Hollandsehe kartouwen vervulde Castilië met schrik en Brittanje met ontzag; — eerbiedige vrees voor iem.
of iets : geen wonder, dat de raadpensionaris ontzag
voor hem toonde; al het ontzag dat men voor de dooden
heeft; iem. ontzag schuldig zijn; iem. ontzag inboezemen; — met ontzag, op eene wijze die van eerbie -

ONUITBLUSCHBAAR.

zettende ziekte; — verbazend groot of sterk : een
ontzettende plasregen; hij heeft een ontzettend geheugen; — eene ontzettende menigte bewoog zich door de
straten; — (ook) van wat in hooge mate aangenaam
is : wik hadden daar een ontzettend genoegen; — bw.
ontzettend veel bloemen; het regende ontzettend.

zoodoende groot gevaar zijn ontzag te verliezen; —

ONTZETTER, m. (-s), iem. die ontzet, bevrijder.
ONTZETTING, v. (-en), ontwrichting : ontzetting
der leden; — afzetting uit een ambt of eene waardigheid : na zijne ontzetting uit het burgemeestersambt werd hij verbannen; — berooving, inz. van
bepaalde rechten : ontzetting van de vaderlijke macht
en van de voogdij; — bevrijding van eene stad enz.,
door den vijand in het nauw gebracht; — (scheepst.)
inzakking; — verbijsterende schrik : wij vei°namen

de toestand, waarin hij verkeert, Wien men ontzag

het met ontzetting.

inboezemt : laat een deel der bende de Egmonders
in ontzag houden.

ONTZETTINGSLEGER, o. (-s), leger dat eene
door den vijand in 't nauw gebrachte stad tracht
te ontzetten.
ONTZIELEN, (ontzielde, heeft ontzield), iem.
van het leven berooven : wij vonden hem ontzield,
dood; (fig.) de veerkracht, de energie doen verliezen. ONTZIELING, v. het ontzielen.
ONTZIEN, (ontzag, heeft ontzien), vreezen, duchten : niet, dat hij de Romeinen beminde of hun
macht ontzag; — vreezen en tevens eerbiedigen : de

dige vrees getuigt; - macht of overwicht over
anderen, waardoor hun een gevoel van ontzag
- wordt ingeboezemd, gezag, prestige : hij loopt

ONTZAGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), vrees en eerbied
inboezemende : de ontzaglijke Gaon; Napoleon
was een ontzaglijk veldheer; verheven, grootsch,
indrukwekkend : wij Engelen, wij doorgronden dat
ontzaglijk raadsel niet; de ontzaglijke hoogten op wier
sneeuw en ijsvelden de maan zulk een onzeker licht
verspreidt; — zeer groot: eene ontzaglijke menigte;
de kinderen hadden eene ontzaglijke pret; - bw.
in buitengewoon hooge mate : hij kan ontzaglijk
,eten; ik heb me ontzaglijk verveeld; ik houd ontzaglijk
•veel van haar. ONTZAGLIJKHEID, v.

ONTZAGVERWEKKEND, gewoonlijk ...WEK
-er, -st), ontzag inboezemende : alles-KEND,bn.(
,daar in huis was groot, ontzagverwekkend en omslachtig; eene ontzagwekkende houding.
ONTZAKKEN, (ontzakte, is ontzakt), zakkende
ontvallen; al zakkende buiten iemands bereik komen : eer nog de zon en de maan 't gezicht ontzakken;
(fig.) ontgaan, verliezen : dit deed de andere drie
den moed ontzakken.

ONTZEGELEN, (ontzegelde, heeft ontzegeld),
wat verzegeld is van het zegel of van de zegels
ontdoen : morgen ochtend wordt de boel ontzegeld;
(fig.) het groote boek der natuur ontzegelen. ONT ZEGELING, v. het ontzegelen, inz. als rechtsterm.
ONTZEGGEN, (ontzegde, ontzeide, heeft ontzegd,
ontzeid), eene eigenschap aan iem. niet toekennen :
talent en karakter kan niemand hem ontzeggen; -

iets aan iem. weigeren, het hem niet willen geven

of laten houden : het had haar gedeerd, dat hij zich
.dat alles ontzeggen moest alleen om haar; zich alle
genot ontzeggen, zich daarvan spenen; — niet toestaan : iem. zijn eisch ontzeggen, (als rechtst.) hem
ten aanzien van zijn eisch in bet ongelijk stellen —
iem. verbieden ergens te komen : arme kleinen,
het werd hun verboden op straat te spelen, ook de
tuin was hun ontzegd. ONTZEGGING, v. het ont-

zeggen : het aan zich zelf of een ander weigeren of
onthouden van iets : volslagen ontzegging van rust.
ONTZEILEN, (ontzeilde, is ontzeild), door te
zeilen ontkomen : alle hoop om den vijand te ontzeilen,
was voorbij; (fig.) eene klip ontzeilen.
ONTZENUWEN, (ontzenuwde, heeft ontzenuwd),
krachteloos maken, uitputten : (Zuidn.) de jonge
naaister liet zich ontzenn wd op een stoel neervallen;
-dagen waarin er van de letterkunde een ontzenuwende
-invloed uitging, een verslappende invloed; sterke
drank ontzenuwt den dronkaard; — een betoog, een
bew js ontzenuwen, afdoende wederleggen. ONT-

ZENUWING, v. het ontzenuwen, de ontkrachting.
ONTZET, o. bevrijding, inz. van legers, vestingen
of schepen, die door den vijand in 't nauw worden
gebracht : het ontzet van Leiden.
ONTZETBAAR, bn. (dicht.) ontzettend : de
ontzetbare ijselijkheen des strijds; (w. g.) ontzet
kunnende worden.
ONTZETTEN, (ontzette, heeft en is ontzet), iem.,
die in een bepaald ambt is geplaatst, daarvan
afzetten : de burgemeester werd uit zijn ambt ontzet;
— berooven: van haard en erf ontzet; — bevrijden,
inz. van legers, vestingen en schepen, die door
den vijand in 't nauw worden gebracht : het gelukte
het te hulp gezonden leger niet de stad te ontzetten; -

losmaken, doen inzakken : in één nacht is die net
betimmerde schoeiing ontzet, losgewoeld en ondermijnd; — ( scheepst.) van schepen, waarvan eenige
deelen beginnen los te raken, inzakken : een ontzet
schip; — door schrik verbijsteren : ontzet deinsden
de vrouwen terug.

ONTZETTEND, bn. bw. ( -er, -st), schrik, ontstel
inboezemend : ontzettende afgronden; eene ont--tenis

stand, waartoe gij behoort en waarin gij zoudt worden
geëerd en ontzien; ontziet als iets heiligs -het levens
uwer kinderen; — ongedeerd laten of althans-genot
zooveel mogelijk sparen : zij zullen immers mijn
zoon ontzien; zijn leven niet ontzien; geen geld, geen
moeite, geen tijd ontzien; - zich ontzien, zich in acht

nemen, op zijne gezondheid letten; (ook) ergens
tegen opzien, er een bezwaar van maken, zich
geneeren om iets te doen : hij ontzag zich niet, ter
bereiking van zijn doel, van alle mogelijke middelen
gebruik te maken; — iem. niet kwetsen, hem een
onaangenamen indruk sparen : hij durfde het kind
naar geen van beide scholen sturen, omdat hij beide
partijen te ontzien had; — iets niet kwetsen : ook
hierbij moest de gevoeligheid van Noord en Zuid
ontzien worden.
ONTZIND, bn. van het verstand beroofd : hij was
als ontzind van vreugd. ONTZINDIIEID, v.

ONTZINKEN, (ontzonk, is ontzonken), zinkende
ontgaan, ontvallen : de moed onizonk haar geheel en

al; het was alsof alles hem eensklaps ontzonk, wat tot
heden zijn steun was geweest. ONTZINKING, v.

het ontzinken.
ONTZONDIGEN, (ontzondigde, heeft ontzondigd),
van zonde reinigen : gij zult het heiligdom ontzondigen (Ezech. 45 : 18); o, geef mij sneeuw om haar
te zuiveren en hysop om haar ziel te ontzondigen.

ONTZONDIGING, v. het ontzondigen, reiniging
van zonde.
ONTZUIGEN, (ontzoog, heeft ontzogen), door te
zuigen onttrekken.
ONTZUIVEREN, (ontzuiverde, heeft ontzuiverd),
(w. g.) verontreinigen, bezoedelen : het Engelsch
van de zevende eeuw, nog niet ontzuiverd door het
Fransch. ONTZUIVERING, v. het ontzuiveren.

ONTZWACHTELEN, (ontzwachtelde, heeft ontzwachteld), uit de zwachtels loswikkelen : het been,
van den gekwetste werd ontzwachteld; — loswikkelen : slechts half had zich de knop nog ontzwachteld,
geopend. ONTZWACHTELING, v. het ontzwachtelen.
ONTZWAVELEN, (ontzwavelde, heeft ontzwaveld), van zwaveldeelen zuiveren : het ontzwavelen
der zijde geschiedt door een zeer zorgvuldig uitspoelen
in schoon water. ONTZWAVELING, v. het ont-

zwavelen.
ONTZWELLEN, (ontzwol, is ontzwollen), datgene
waarin iets besloten is door zwelling te buiten
gaan : de volle borst, die golvende aan de boei van de
enge keurs ontzwol.

ONTZWEMMEN, (ontzwom, is ontzwommen),
door te zwemmen ontkomen : niet één, die den dood
ontzwom.

ONTZWEVEN, (ontzweefde, is ontzweefd), door
te zweven aan het bereik van iem. of iets onttrokken worden : o, mocht ik ontzweven aan het heelal.
ONUITBAAR, bn. niet te uiten, niet te zeggen:
onuitbare gevoelens.

ONUITBLUSCHBAAR, bn. bw. niet gebluscht
kunnende worden, meest fig.: eene onuitbluschbare
liefde; onuitbluschbare haat; — bw zoo dat er aan
geen blusschen te denken valt : de drift, die onuit-

bluschbaar brandt.
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ONUITBLUSSCHELIJK, bn. onuitbluschbaar :
die na mij komt, zal het kaf met onuitblusschelijk
vuur verbranden.
ONUITDELGBAAR, bn. niet te delgen : onuitdelgbare bloedschuld.
ONUITDOOFBAAR, bn. onuitblusehbaar : een
onuitdoofbare haat en wraakzucht tegen iem. koesteren.
ONUITDRUKBAAR, ...DRUKKELIJK, bn. niet
uit te drukken, onuitsprekelijk : dan klopt onze
boezem met eene onuitdrukbare gewaarwording van
genoegen en voldoening.
ONUITGEDOOFD, bn. niet uitgedoofd : onuitgedoofde glans der oogen; ...GEDRUKT, bu. niet
uitgedrukt : de wanhoop zonk verborgen en onuitgedrukt in veler boezem; ...GEGEVEN, bu. niet gebruikt : hij heeft nog slechts één onuitgegeven dubbeltje over; niet in het licht gegeven : Herman de
Ruyter, naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke
documenten; ...GEKLEED, bu. niet uitgekleed;
...GELEZEN, bn. niet uitgelezen : hij moest het
boek onuitgelezen ter zijde leggen; ... GELOOT, bn.
niet uitgeloot : een onuitgeloot nummer; ...GEMAAKT, bu. onbeslist : het is nog onuitgemaakt
van welk land de Indo- Germanen zich hebben ver
...GEPUT, bn. onuitputtelijk : onuitgeputte-spreid;
gunst; ...GESPROKEN, bu. niet uitgesproken:
de onuitgesproken wench is reeds vooraf voldaan;
...GEVOERD, bu. niet ten uitvoer gebracht : het
bevel, het plan bleef onuitgevoerd; ... GEWERKT, bu.
niet uitgewerkt; eenvoudig, niet verfijnd; ...GEZOCHT, bu. niet uitgezocht : onuitgezocht kunt gij
die erwten niet verkoopen.
ONUITPUTBAAR, bu. niet uitgeput kunnende
worden, meest fig. : een onuitputbare schat; haar
lachlust scheen onuitputbaar.
ONUITPUTTELIJK, bu. ( -er, -st), altijd door
vloeiende, altijd nieuwe stof opleverende : eene
onuitputtelijke bron van onderhoud en vroolijkheid;
onuitputtelijke hulpbronnen; — van iets waaraan
geen einde schijnt te komen : onuitputtelijke blijdschap; van iem. die over eene zaak nooit is uitgepraat : eens op dit thema gekomen, werd hij onuitputtelijk. ONUITPUTTELIJKHEID, v.
ONUITROEIBAAR, bu. niet uitgeroeid kunnende
worden : onuitroeibaar onkruid, dat telkens weer
opkomt; (fig.) een onuitroeibaar kwaad, waartegen
niets vermag. ONUITROEIBAARHEID, v.
ONUITSPREEKBAAR, bu. niet uitgesproken
kunnende worden : de Engelsche th is voor velen
onuitspreekbaar; — niet onder woorden gebracht
kunnende worden : eene onuitspreekbare droefheid.
ONUITSPREKELIJK, bu. bw . ( -er, -st), zoo groot,
zoo sterk enz., dat het niet in woorden is uit te drukken : doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke
gave; een onuitsprekelijken afkeer hebben van iets; —
bw. een hel, waarin zij onuitsprekelijk ongelukkig
zullen zijn. ONUITSPREKELIJKHEID, v.
ONUITSTAANBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet
uit te staan, onverdraaglijk : hij had iets gemeen
iets vrijpostigs, dat zij onuitstaanbaar vond;-zams,
dien kerel vind ik onuitstaanbaar; alleronuitstaanbaarst is mij in een beestenspel de uitlegger; —
bw. hij is onuitstaanbaar vervelend. ONUITSTAANBAARHEID, v.
ONUITVOERBAAR, bu. niet uitvoerbaar : een
onuitvoerbaar besluit; een onuitvoerbaar plan. ONUITVOERBAARHEID, v.
ONUITVOERLIJK, bu. ( -er, -st), onuitvoerbaar:
het plan komt mij niet geheel onuitvoerlijk voor.
ONUITVOERLIJKHEID, v.
ONUITVORSCHBAAR, bu. niet uit te vorsehen.
ONUITWISCHBAAR, bu. niet uit te wisschen,
meest fig. : een onuitwischbare indruk.
ONVAARBAAR, bu. onbevaarbaar; zoo dat het
niet mogelijk is te varen : het is onvaarbaar weer.
ONVADERLANDSCH, bu. bw niet eigen aan
het vaderland : bij enkele landschapschilders vindt
gij onvaderlandsche rotsen en ruïnen; niet zóó als
van een goed vaderlander : de Generaal verweet
hem zijn onvaderlandsch gedrag.
ONVAST, bu. bw. ( -er, meest -), niet in vasten
toestand verkeerende, week : door den regen was de
grond onvast geworden; — niet vast liggende, wankel: deze hoop rust op onvaste gronden; — licht
gestoord wordende : hij heeft een onvasten slaap;
bij het minste geritsel wordt hij wakker; — onzeker,
niet volkomen beheerscht wordende door den wil:
toen hij haar aansprak, was zijn stem onvast en sta
onvaste schreden vervolgde hij zijn weg; —-melnd;t
Van Dale.
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wankelmoedig : in onvaste karakters kan de liefde
geen wortel schieten; — . bw. wankel : hij staat nog
onvast op zijn schaatsen; de korenschuiten lagen
onvast op het water. ONVASTHEID, v.
ONVATBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet ontvankelij k : onvatbaar voor edeler aandoeningen; — niet
geschikt : die booswicht is onvatbaar voor verbetering;
— (Zuidra.) niet duidelijk waarneembaar : een
naderend rumoer, eerst schier onvatbaar en dof.
ONVATBAARHEID, v.
ONVEILIG, bn. ( -er, -st), niet veilig, gevaar
opleverende : het seinlicht stond op onveilig; inz.
van wegen : gevaar van aanranding opleverende :
de weg was onveilig door struikrooverijen. ONVEILIGHEID, v.
ONVER, bw. (w. g.) niet ver: zij verschenen oever
van die nare stee.
ONVERANDERBAAR, bu. niet veranderd kunnende worden.
ONVERANDERD, bu. niet veranderd : een vrij
groot aantal Nederlandsche woorden zijn schier
onveranderd overgenomen uit het Latijn; — (in
marktberichten) katoen nagenoeg onveranderd inprijs.
ONVERANDERLIJK, bu. bw. ( -er, -st), niet aan.
verandering onderhevig : het was hun onveranderlijk voornemen dit te doen; — bw. zonder verandering : die mijnheer S. spreekt eeuwig en onveranderlijk over die vervelende politiek. ONVERANDERLIJKHEID, v.
ONVERANTWOORD, bu. niet gerechtvaardigd:
als gij dat doet zonder zijn medeweten, zijt gij mijns
inziens onverantwoord; — deze som is onverantwoord, van hare aanwending is geen rekenschap
gegeven.

ONVERANTWOORDELIJK, bu. bw . ( -er, -st),
zóó dat men zich over iets niet verantwoorden
kan, onvergefelijk : eene daad van onverantwoorde
roekeloosheid; onverantwoordelijke nalatigheid;-lijke
niet ter verantwoording kunnende geroepen worden,
niet verantwoordelijk : hij is daarvoor onverantwoordelijk. ONVERANTWOORDELIJKHEID, v.
ONVERBASTERD, bu. ( -er, -st), niet verbasterd:
onverbasterde nakomelingen van ons dapper voor
-geslacht.
ONVERBETERBAAR, bu. (-der, -st), niet kunnende verbeterd worden : in den tekst was eene
onverbeterbare feil ingeslopen; — te slecht, te erg
om nog voor verbetering vatbaar te zijn : om dit
diep verdorven menschengeslacht, zoo het onverbeterbaar bleef, van den aardbodem te verdelgen; — te
voortreffelijk om verbeterd te kunnen worden,

onovertrefbaar : onverbeterbare deugdelijkheid. ONVERBETERBAARHEID, v.
ONVERBETERD, bu. niet verbeterd : hij gaat
dan onverbeterd de kerk uit; hij gaf zijn leerlingen de
opstellen onverbeterd terug; die fout is onverbeterd
gebleven.
ONVERBETERLIJK, bu. bw. ( -er, -st), onherstelbaar : een onverbeterlijk kwaad; — niet voor
verbetering vatbaar : een onverbeterlijke deugniet; —
te voortreffelijk om overtroffen te kunnen worden.

in zijne soort volmaakt; onverbeterlijke grappen
vertellen; als Lohengrin is die zanger onverbeterlijk;
— bw. zóó dat het niet beter kan : de stof, welke
hij onverbeterlijk en onnavolgbaar behandelde.
ONVERBETERLIJKHEID, v.
ONVERBIDDELIJK, bu. bw . niet te verbidden,
onvermurwbaar : een onverbiddelijk rechter; — niet
door beden af te wenden of te verzachten : met
onverbiddelijke strengheid optreden; — bw. iem.
onverbiddelijk afwijzen; onverbiddelijk streng. ONVERBIDDELIJKHEID, v.
ONVERBITTERD, bu. niet met bitterheid ver
geen sterveling is een onverbitterd heil be--mengd:
schoren; niet door tegenspoed bitter geworden,
berustend, gelaten : lijden wij wat God gehengt dat
ons geschiede, met vergevend harte en onverbitterd
gemoed.
ONVERBLEEKT, bu. niet verbleekt : bemoedigd,
onverbleekt, heft hij de handen naar den hoogen.
ONVERBLOEMD, bu. bw . niet schooner gedacht
of voorgesteld dan het in werkelijkheid is: de neiging
om zich boven de alledaagsche en onverbloemde v ezenlijkheid te verheffen; ongehuichald, oprecht : onverbloemde deugden; — bw. zonder verbloemen, openlijk : onverbloemd de waarheid zeggen.
ONVERBOD'i N, bu. geoorloofd : onverboden lusten.
ONVERBOGEN, bu. niet kromgebogen, recht;
82
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inz. in de spraakk.: niet verbogen : in 't Neder
blijven de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden-landsch
op -e n onverbogen.
ONVERBONDEN, bn. niet verbonden : (van gekwetsten) zij lagen onverbonden en stierven zonder
hulp en lafenis.
ONVERBORGEN, bn. (w. g.) klaarblijkelijk : het
hoofd met onverborgen misnoegen schuddende.
ONVERBRANDBAAR, bn. niet kunnende verbrand worden : asbest is onverbrandbaar.
ONVERBREEKBAAR, bn. niet verbreekbaar:
onverbreekbare boeien; (fig.) onschendbaar : heilige
gebruiken en onverbreekbare wetten; onverbreekbare
trouw. ONVERBREEKBAARHEID, v.
ONVERBREKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet verbroken kunnende worden : door een onverbrekelijken
band verbonden; (fig.) de onverbrekelijke echt; -bw. zonder eenigszins inbreuk te maken op datgene
waartoe men gehouden is : hij verklaarde zich onverbrekelijk gehouden naar uitroeiing der ketterij te
streven. ONVERBREKELIJKHEID, v.
ONVERBROKEN, bn. niet verbroken wordende:
't draait alles om in onvetbroken kringen; iets onverbroken houden; onafgebroken : de illusie bleef onverbroken.
ONVERBUIGBAAR, bn. niet verbogen kunnende
worden : hij, die den onverbuigbaren nek van vorsten
heeft verbogen; (fig.) strenge onthouding bij onverbuigbare zeden; - (spraakk.) slechts in één vorm
kunnende voorkomen : onverbuigbare woorden. ONVERBUIGBAARHEID, v.
ONVERDACHT, bn. niet onder verdenking
staande : zijn getuigenis is onverdacht; van onverdachte zijde hoorde ik het. ONVERDACHTHEID, v.
ONVERDACHTS, bw. (Z. A.) onvoorziens, onverwachts.
ONVERDEDIGBAAR, bn. niet te verdedigen:
deze vesting is onverdedigbaar; uw gevoelen wordt
daardoor onverdedigbaar. ONVERDEDIGBAARHEID, v.
ONVERDEDIGD, bn. niet verdedigd : eene stad
onverdedigd laten.

ONVERDEELD, bn. bw. niet verdeeld : een
onverdeeld erfgoed; - een onverdeelden boedel, eene

nog ongescheiden nalatenschap, die de erfgenamen
gemeenschappelijk bezitten; - op hare onschuld
rustte het oog met onverdeelde aandacht; onverdeelde
sympathie; - bw. zóó dat men zich bij één persoon
of ééne zaak bepaalt : hij wijdde zich onverdeeld
aan zijne betrekking.
ONVERDELGBAAR, bn. niet verdelgd kunnende
worden : er ligt in het menschenhart een onverdelgbaar gevoel van recht en onrecht. ONVERDELGBAARHEID, v.
ONVERDERFELIJK, bn. ( -er, -st), niet aan
verderf onderhevig, onvergankelijk, onsterfelijk : de
heerlijkheid des onverderfelijken Gods; als krijgsman
heeft hij zich onverderfelijke lauweren gevlochten.
ONVERDERFELIJKHEID, v.
ONVERDICHT, bn. niet verdicht; niet verzonnen,
niet uitgedacht : een onverdicht verhaal.
ONVERDIEND, bn. bw niet verdiend : hoe komt
toch de maand Maart aan dien onverdienden naam
van lentemaand I; de prooi van onverdiende schande; bw. zonder te verdienen datgene waarvan sprake
is : ik had den smaad onverdiend gedragen.
ONVERDIENSTELIJK, bn. bw. niet onverdienstelijk, niet van verdienste ontbloot : de verzen van
dezen dichter zijn niet onverdienstelijk; dit boek is
niet onverdienstelijk geschreven.
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ONVERDOOFBAAR, bn. niet te verdooven : eene
onverdoofbre stem gonst rustloos hem in de Doren;
onverdoofbare roem. ONVERDOOFBAARHEID, v.
ONVERDOOFD, bn. niet verdoofd : een sprank
van onverdoofden moed.
ONVERDORD, bn. niet verdord : het loof, door
ons geplant, zal tier. en onverdord.
ONVERDORVEN, bn. niet verdorven, zuiver, inz.
van het gemoed van den mensch : een onverdorven
,gemoed; de onverdorven zeden van ons voorgeslacht.
,ONVERDORVENHEID, v.
ONVERDRAAGBAAR, bn. onuitstaanbaar : hoe,
¿dulde ik langer nog dit onverdraagbaar hoonen.
ONVERDRAAGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet te
-verdragen, als zijnde te lastig, te onaangenaam,
onuitstaanbaar : eene onverdraaglijke pedanterie; ,die kerel is onverdraaglijk; het was onverdraaglijk
sheet. ONVERDRAAGLIJKHEID, v.
;ONVERDRAAGZAAM, bn. (...zamer, -st), niet

verdraagzaam, inz. ten öpzichte van andersden kenden : een man, onverdraagzaam jegens anders
zelfs overhellend tot kettervervolging. ON--denk,
VERDRAAGZAAMHEID, v.
ONVERDROTEN, bn. bw zich niet latende terneerslaan, ijverig en volhardend : een voorbeeld van
zedelijken moed, van stout ondernemen en onverdroten
volharden; met onverdroten ijver.
ONVERDUURBAAR, bn. bw. niet te verduren:
onverduurbaar lijden.
ONVEREENBAAR, bn. onvereenigbaar. ONVER EENBAARHEID, v.
ONVEREENIGBAAR, bn. niet te vereenigen:
deze beide betrekkingen zijn onvereenigbaar. ONVEREENIGBAARHEID, v.
ONVERFLAUWD, bn. niet verzwakkende : met
onverJlauwden ijver studeeren.
ONVERGALD, bn. niet door bitterheid bedorven :
een onvergald genoegen.
ONVERGANGBAAR, bn. (dicht.) onvergankelijk .
ONVERGANKELIJK, bn. ( -er, -st), niet vergankelijk, niet voorbijgaand : de zucht naar vrijheid is
den mensch ingeschapen en onvergankelijk; onvergankelijke eer. ONVERGANKELIJKHEID, v.
ONVERGEETBAAR, bn. (dicht.) niet kunnende
vergeten worden : wie fluisterde in mijn oor die
onvergeetbre woorden ?
ONVERGEFELIJK, ...GEEFLIJK, bn. bw. ( -er,
-st), niet kunnende vergeven worden : haar onvergeeflijke overijling; eene onvergefelijke fout. ONVERGEFELIJKHEID, v.
ONVERGELIJKBAAR, bn. niet te vergelijken,
onvergelijkelijk.
ONVERGELIJKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), zoo
uitmuntend dat niets van dezelfde soort er mede
gelijkgesteld kan worden : de buiging der lendenen
bij dit beeld is met onvergelijkelijk talent weergegeven;
- uitnemend : gij zoudt mij een onvergelijkelijken
dienst kunnen bewijzen; - bw. buiten alle vergeHiking : dit gedicht is onvergelijkelijk schoon. ONVERGELIJKELIJKHEID, v.
ONVERGENOEGD, bn. bw. ( -er, -st), niet tevreden met de omstandigheden, waarin men ver
altijd is hij onvergenoegd; onvergenoegd-kert:
kijken, rondzien. ONVERGENOEGDHEID, v.
ONVERGETELIJK, bn. bw. ( -er, -st), te uitnemend om vergeten te worden : die onvergetelijke
strijd bij TVaterloo; een onvergetelijk tijdperk in onze
geschiedenis; onvergetelijk schoon was zij.
ONVERGEZELD, bn. niet vergezeld : zij ging
onvergezeld naar huis.
ONVERGLAASD, bn. niet verglaasd : onverglaasd
aardewerk.

ONVERGOLDEN, bn. niet vergolden, onbeloond :

onvergolden diensten; God laat niets onvergolden;
ondergeteekende verklaart deze declaratie te zijn deu g delijk en onvergolden, nog niet betaald.

ONVERHAALBAAR, bn. niet verhaald kunnende
worden : deze kosten zijn onverhaalbaar, de terug
er van kan niet gevorderd worden.
-gave
ONVERHELPBAAR, bn. niet te verhelpen:
zwakheid van verstand kan een natuurlijk en onverhelpbaar gebrek zijn.
ONVERHELPELIJK, bn. bw. (w. g.) niet te verhelpen : een toestand van onverhelpelijke ruwheid.
ONVERHINDERD, bn. bw. onbelet, onbelemmerd : Arkel verschafte hun een onverhinderden
aftocht; - nu eerst kon hij onverhinderd spreken.
ONVERHOEDS, bw. zoo plotseling dat men
geene voorzorgsmaatregelen heeft kunnen nemen,
onverwachts : zijn vijand onverhoeds overvallen; plotseling, onverwacht, zonder dat men op iets verdacht
is : onverhoeds treft hun een jachthoornklank in 't oor.
ONVERHOEDSCH, bn. ( -er, meest -), zóó onverwacht dat men geen voorzorgsmaatregelen heeft
kunnen nemen : een onverhoedsche aanval; plotseling,
onverwacht : door de onverhoedsche verschijning ontsteld. ONVERHOEDSCHHEID, v.
ONVERHOLEN, bn. bw. niet verborgen : eene min
of meer onverholen gemeenheid; uit het hart komende,
rondborstig : onverholen goedkeuring; uw onverholen,
mannelijke taal; onverholen zijn afkeuring te kennen
geven.

ONVERHOOPT, bn. bw. verrassend en zoo als
men niet had durven hopen : eene geheel onverhoopte
en niet minder welkome verrassing; een onverhoopt
genot; - bw. tegen hoop of tegen verwachting :
mocht u onverhoopt een ongeluk overkomen; maar
onverhoopt werd de uitvoering van het verdrag vertraagd .

ONVERHOORD.
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ONVERHOORD, bn. niet verhoord : dit gebed zal

niet onverhoord . blijven.

ONVERJAARBAAR, bn. niet kunnende verj aren :
,het onbepaalde en onverjaarbare recht van persoonlijke
, vrijheid; de onverjaarbare menschenrechten. ONVER.JAARBAARHEID, v.
ONVERKIESBAAR, bn. niet tot een bepaald
.ambt verkiesbaar : lieden die door hunne betrekking
onverkiesbaar zijn tot leden van den gemeenteraad.
ONVERKIESBAARHEID, v.
ONVERKIES(E)LIJK, bn. ( -er, -st), niet de voorkeur verdienende, niet verkieslijk. ONVERKIESLIJKHEID, v.
ONVERKLAARBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet
verklaarbaar : een onverklaarbaar voorgevoel; een
onverklaarbare anrst overviel haar; zijn gedrag is
mij onverklaarbaar; de voorraad is onverklaarbaar
klein. ONVERKLAARBAARHEID, v. het onverklaarbaar zijn; (mv. . . .heden), iets onverklaarbaars.
ONVERKLEINBAAR, bn. (wisk.) van eene breuk,
niet kunnende herleid worden tot eene andere
met een teller en noemer die kleiner zijn. ONVERKLEINBAARHEID, v.
ONVERKOCHT, bu. niet verkocht : onverkochte

.goederen.

ONVERKOOPBAAR, bu. niet verkoopbaar:
diamanten zijn heden ten dage onverkoopbaar.
ONVERKORT, bn. niet korter gemaakt : een
tooneelstuk onverkort opvoeren; geen schade lijdende,
,onverminderd : met een gelijk recht als waarmede de
vrije burger zijn vrij burgerschap onverkort herneemt;
de bestaande rechten van ieder blijven onverkort; een
voorwerp in onverkorten stand teekenen, in een
-stand evenwijdig aan het tafereel.
ONVERKRIJGBAAR, bu. niet kunnende verkregen worden : vrij is hij, die zonder morrend klagen
het onverkrijgbare missen kan. ONVERKRIJGBAAR HEID, v.
ONVERKWIKKELIJK, bu. ( -er, -st), niet ver
laat dit onverkwikkelijke boek vergeten-kwielj:

zijn; een onverkwikkelijke strijd.

ONVERLAAT, m. (...laten), door en door slechte
kerel, snoodaard : Leoninus bevond zich op reis,
toen de hand eens onverlaats den doodelijken slag
aan Willem van Oranje toebracht.
ONVERLET, bn. bw. onverhinderd, onbelemmerd : de toegang tot de academische lessen zijn alzoo
een iegelijk onverlet; de vloot kwam verder onverlet
naar Leiden op; — ongedeerd, zonder letsel: hij
bleef' onverlet in den strijd; — (Zuidn.) onaangeroerd : hoe Jan naar stee ging werken, laat ik onverlet; — (Zuidn.) ten onverlette, zonder zijn werk
te verletten : hetgeen de werklieden doen in den
vrijen tijd, dat is ten onverlette.
ONVERLICHT, bn. niet verlicht : eene onverlichte
zaal; (fig.) niet verlicht door algemeene beschaving:
-ik wil niet beweren, dat de voorgaande eeuwen vol -strekt onverlicht en onbeschaafd zijn geweest.
ONVERMAARD, bn. ( -er, -st), niet vermaard:
.beiden waren niet onvermaarde kunstschilders in
hun tijd, nogal vermaard. ONVERMAARDHEID, v.
ONVERMAKELIJK, bu. bw. ( -er, -st), niet onderhoudend, niet aardig : dat verhaal is niet onverma.kelijk; als hij daarover begint te spreken is hij lang

niet onvermakelijk.
ONVERMELD, bn. niet vermeld : zijn naam mag
niet onvermeld blijven; iets onvermeld laten.
ONVERMENGD, bn. niet vermengd, zuiver : dit
•leem in Nederland is niet onvermengd; grint en keien
,liggen er in verborgen; (fig.) een onvermengd geluk;
.een onvermengd genot, door niet het minste leed of
de geringste onaangenaamheid verstoord.
ONVERMIJDBAAR, bn. niet te vermijden - onrermijdbare kwelling; onvermijdbare rampen. ONVERMIJDBAARHEID, v.
ONVERMIJDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet verme dep kunnende worden : het was onvermijdelijk elkaar
soms te ontmoeten; het onvermijdelijk gevolg der
- dwalingen; met een onvermijdelijken ondergang bedreigd; (zeifst.) zich in het onvermijdelijke schikken; —
bw. zonder dat hetgeen waarvan sprake is kan
vermeden worden : hij ware onvermijdelijk neerge.tuimeld, als ik hem niet gegrepen had. ONVERMIJDELIJKHEID, v.
ONVERMINDERD, bu. bw. niet verminderd:
mijn liefde en eerbied blijven onverminderd; bw.
.zijn Blanca, hem kostbaar meer dan ooit en onverminderd schoon; (absoluut) behoudens : onvermin,derd de bepaling van artikel 637.

ONVERMOEIBAAR, bn. (-der, -st), niet vermoeid
kunnende worden : onvermoeibre kracht; hij scheen
onvermoeibaar: altijd was hij druk bezig. ONVERMOEIBAARHEID, v.
ONVERMOEID, bn. bw. niet vermoeid wordende
ondanks zware inspanning, zich niet latende vermoeien : niets was door den onvermoeiden Vollenhove
verzuimd; een onvermoeid tegenstander; (van inspannende bezigheid) de vrucht van dertig jaren onvermoeiden arbeid. ONVERMOEIDHEID, v.
ONVERMOGEN, o. het niet in staat zijn tot
iets : personen, die van hun onvermogen om proces
te dragen, kunnen doen blijken; -- het niet-kosten
in staat zijn om aan zijn geldelijke verplichtingen
te voldoen : een bewijs van onvermogen; — in kennelijk onvermogen, erkend als niet in staat om zijne
schulden te betalen; — onmacht tot lijfsgemeenschap, impotentie.
ONVERMOGEND, bn. ( -er, -st), niet in staat tot
iets : laster is door u te baat genomen, waar u blijkt
dat overreding onvermogend is; geheel onbemiddeld,
arm : een weldoener der armen, een helper van onvermogende vrienden; — school voor onvermogenden,
waar weinig of geen schoolgeld wordt . geheven,
armenschool. ONVERMOGENDHEID, v.
ONVERMURWBAAR, bn. niet te vermurwen:
onvermurwbaar is hare gestrengheid. ONVERMURWBAARHEID, v.
ONVERNIELBAAR, bn. niet te vernielen : dat
onvernielbre stofbeginsel; werken in gewapend beton

zijn bijna onvernielbaar.

ONVERNIETIGBAAR, bu. niet kunnende ver
-nietgd
worden : een onvernietigbaar bewijs.
ONVERNIEUWD, bn. niet vernieuwd; (ook met
betrekking tot de wedergeboorte door het geloof) :
onze ziel, onvernieuwd ' de eeuwigheid ingaande.
ONVERNUFTIG, bu. ( -er, -st), (veroud.) niet met
verstand begaafd, redeloos : mijn leven is als dat van
een onvernuf tig dier; onverstandig, dom, dwaas : wie
de bestraffing haat, is onvernuftig; niet vernuftig.
ONVEROUDERD, bn. niet verouderd : onverouderd pronkt natuur.
ONVEROVERD, bn. niet veroverd : zulk een ver
-hevn
karakter laat niets onveroverd.
ONVERPLICHT, bn. niet verplicht tot iets : ge
gij dat er voor de liefde eenige deugd kan zijn,-loft
waartoe zij zich onverplicht rekent ?; ook van handelingen, waartoe men niet verplicht is : onverplichte

goedheid.

ONVERPOOSD, bu. bw. niet afgebroken wordende : onverpoosde arbeid; onverpoosde studie; — bw.
zonder ophouden : uw gunsten zijn mij lief, 'k zal
onverpoosd die vragen; onverpoosd aan iets werken.
ONVERRICHT, bu. niet verricht : laat niets onverricht, wat gedaan moet worden; onverrichter zake
zonder iets uitgevoerd, zonder het beoogde doel
bereikt te hebben : onverrichter zake terugkeeren.
ONVERSAAGD, bu. bw. ( -er, -st), onverschrokken : ' t onversaagde Gent; hij bracht, met onversaagden
zin, rust en rijkdom aan het vaderland ten offer; —
bw. op eene wijze die van onverschrokkenheid
getuigt : onversaagd strijden; den vijand onversaagd
in de oogen zien. ONVERSAAGDHEID, v. dapperheid, onverschrokkenheid.
ONVERSCHILLIG, bu. bw. ( -er, -st), noch goed,
noch slecht : onverschillige daden, die door de zede lijkheid noch gevorderd noch geboden en dus enkel
geoorloofd waren; -- geen verschil opleverend, hoe
ook voorkomende : (nat.) onverschillig evenwicht,
een zoodanige toestand van een lichaam waarbij
in iederen stand evenwicht is; — voor een bepaald
persoon geen verschil opleverende : het is mij omverschillig, of hij komt; --- volstrekt onbeteekenend :
hij onderhield zich eene poos met den raadsheer over
onverschillige zaken; — (van pers.) iem. onverschillig
zijn, niet door hem bemind worden; — geen ver
makende, zich omtrent iem. of iets weinig-schil
bekommerende : de Nederlandsche officieren kunnen
nooit onverschillig blijven, wanneer men de eer aan
leger; onverschillig voor lof en voor-randtvhe
laster; — onverschillig zijn voor iem., in het geheel
geen liefde voor hem gevoelen; (overdr.) de onverschillige houding van iem. die zich verveelt; — 't
is een onverschillige kerel, hij geeft nergens om,
durft alles doen, let niet op hetgeen betamelijk is; —
bw. op eene wijze die van onverschilligheid blijk
geeft : iem. koel en onverschillig antwoorden; iets
onverschillig aanzien; — om het even : elk mensch,
onverschillig wie hij zij.
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ONVERSCHILLIGHEID, v. het onverschillig zijn,
gemis aan belangstelling of genegenheid (meestal
in ongunstigen zin) : eene aan minachting grenzende
onverschilligheid; inz. ten opzichte van den godsdienst : hoe is Oldenbarnevelt verfoeid om zijne onverschilligheid in godsdienstzaken.
ONVERSCHOONBAAR, bn. niet te verontschuldigen : zijne fouten te zien en niet te verbeteren is
onverschoonbaar. ONVERSCHOONBAARHEID, v.
ONVERSCHOONLIJK, bn. ( -er, -st), onverschoonbaar : het is onverschoonlijk van u, dat gij mij dit
niet eer gezegd hebt. ONVERSCHOONLIJKHEID, v.
ONVERSCHROKKEN, bn. bw. ( -er, -st), zich niet
latende verschrikken, moedig, dapper : een onverschrokken volk van zeeroovers; hij zag hem met een
onverschrokken blik aan; - bw. op eene wijze die
van onverschrokkenheid getuigt : hij, anders zoo
bang, zoo weifelmoedig, ging thans onverschrokken
naar de barricade. ONVERSCHROKKENHEID, v.
ONVERSIERD, bn. niet versierd, onopgesmukt:
onversierde zalen.
ONVERSLAPT, bn. niet verslapt : onverslapte
ijver.

ONVERSLIJTBAAR, bn. niet verslijtbaar, duur
deze schoenen zijn zoo goed als onverslijtbaar;-zam:
...SLIJTELIJK, bn. ( -er, -st), onverslijtbaar:
die japon schijnt wel onverslijtelijk.
ONVERSNEDEN, bn. onvermengd, zuiver : onversneden wijn; onversneden jenever.
ONVERSTAANBAAR, bn. bw te onduidelijk gesproken om verstaan te kunnen worden : zij kreeg
slechts een onverstaanbaar gemompel tot antwoord;
(van pers.) niet verstaanbaar : op eenigen afstand
is hij onverstaanbaar; onverstaanbaar spreken; onbegrijpelijk : zoo heeft hij den tekst, die anders
vrij onverstaanbaar klinkt, uitmuntend verklaard;
die schrijver is vrij wel onverstaanbaar; - onverklaarbaar (vooral Zuidn.) : een vermoeden dat alles
ophelderde, wat er onverstaanbaars scheen in hare
gedragingen. ONVERSTAANBAARHEID, v.
ONVERSTAND, o. onwetendheid : wat zonde ons
onverstand tot Uw volmaaktheid stijgen ?; domheid:
hij vreesde dat men zijn oprechtheid zou aanzien
voor onverstand; - dwaasheid, onberedeneerdheid:
't genie moet vlien vóór bluffend onverstand; het
onverstand hebben, de dwaasheid begaan; m. (-en), iem. die zich dwaas gedraagt : wat een
onverstand ben jij !; hiertoe hebben booswichten en
onverstanden samengespannen.

ONVERSTANDIG, bn. bw. dwaas, onberedeneerd:
is dat mijn schuld, driftig onverstandig man ?; niet
van verstand getuigende, dwaas : eene onverstandige
goedhartigheid; - bw. op acne wijze die van onverstand getuigt : wij hebben beiden onverstandig gehandeld. ONVERSTANDIGHEID, v.
ONVERSTERFELIJK, bn. (w. g.) onsterfelijk : de
ridder, wiens naam in Ariosto's zangen ons onversterfelijk is bewaard; - van leengoederen, altijd in
het geslacht blijvende : als een vrij, onversterfelijk
leen ontvangen.

ONVERSTERKT, bn. niet versterkt.
ONVERSTOLEN, bn. niet in 't geniep, openlijk:
hij mag er vrij en onverstolen komen.
ONVERSTOORBAAR, bn. bw. niet verstoord,
niet door iets onaangenaams kunnende afgebroken
worden : onverstoorbare rust; met onverstoorbare
kalmte; - bw. hij rookte onverstoorbaar door; een
onverstoorbaar goed humeur. ONVERSTOORBAAR
-HEID,v.
ONVERSTOORD, bn. bw. ongestoord : onverstoord geluk; de reis naar huis ging onverstoord.
ONVERTAALBAAR, bn. niet in eene andere taal
kunnende overgebracht worden : juist die schrijvers,
welke zich door oorspronkelijkheid onderscheiden,
zijn onvertaalbaar. ONVERTAALBAARHEID, v.
ONVERTAALD, bn. niet vertaald : de onvertaald
gebleven aanhalingen.

ONVERTEERBAAR, bn. niet verteerbaar : versch

gebakken brood is bijna onverteerbaar; (fig.) eene
massa onverteerbare geleerdheid. ONVERTEER-

BAARHEID, v.
ONVERTEERD, bn. niet verteerd, in de ver
-schi
llende beteekenissen.
ONVERTIND, bn. niet vertind : een onvertinde
ketel.

ONVERTOGEN, bn. onhebbelijk, ruw : nooit heb

ik een onvertogen woord van hem gehoord.

ONVERTRAAGD, bn. bw. niet vertraagd : met

ONVERZADELIJK.

onvertraagden spoed; - bw. zonder verwijl : onvertraagd zij 't stout bestaan voltrokken.
ONVERTROKKEN, bn. met een onvertrokken gezicht, zonder eene spier te vertrekken, zonder Benige
aandoening te laten blijken.
ONVERVAARD, bn. onbevreesd : een prince van
Orangiën ben ik vrij onverveert; onvervaard de toekomst te gemoet gaan. ONVERVAARDHEID, v.
ONVERVALSCHT, bn. bw. niet vervalscht, zuiver, niet met vreemde, meestal schadelijke bestand
vermengd : onvervalschte melk; - echt -deln:
onvervalschte, oudvaderlandsche kunst; inz. van de
geloofsleer : het waar en onvervalscht geloof; - bw.
op eene onvervalschte wijze : eene taal onvervalscht
spreken, niet met vreemde woorden vermengd.
ONVERVALSCHTHEID, v. zuiverheid.
ONVERVREEMDBAAR, bn. bw. niet kunnende
overgebracht worden op een anderen eigenaar :
elke familie bezat een bepaald erfgoed, 't welk onvervreemdbaar was; een onvervreemdbaar recht; - niet
kunnende vervreemd worden van zijne bestem
de burgerlijke pensioenen zijn onvervreemd--ming:
baar; - bw. zóö dat iets niet vervreemd kan
worden : een recht, dat zij onvervreemdbaar bezaten.
ONVERVREEMDBAARHEID, v.
ONVERVULBAAR, bn. niet vervulbaar : eene
leege plaats, die onvervulbaar blijft; onvervulbare
wenschen, geloften.
ONVERVULD, bn. niet s ervuld wordende : heur
plaats bleef onvervuld; vroeger kwelde haar geen
enkel onvervuld gebleven wenseh.

ONVERWACHT, bu. bw. niet verwacht, niet
voorzien : eene onverwachte uitkomst; dit onverwacht
schouwspel; een onverwachte aanval; - op het onverwachtst, geheel onvoorzien; - van personen,
wier komst eigenlijk onverwacht is : een onverwachte gast; - bw. onvoorziens : wij zijn onverwacht
aangekomen. ONVERWACHTHEID, v.
ONVERWACHTS, bw. plotseling, zonder (op iets)
voorbereid te zijn : hij werd onverwachts overgeplaatst.
ONVERWEERD. bn. niet verweerd, niet verde
't arme landvolk, onverweerd, zag plunderen-dig:
schuur en stal.
ONVERWELKBAAR, bn.. niet verwelkbaar : onverwelkbare blaren; een onverwelkbare krans; (fig.)
onverderfelijk, onvergankelijk : onverwelkbare eer,
roem. ONVERWELKBAARHEID, v.
ONVERWELKELIJK, bn. onverwelkbaar : de
onverwelketijke kroon der heerlijkheid behalen.
ONVERWELKT, bn. niet verwelkt, frisch : onverwelkte bloemen; de onverwelkte jeugd; in onverwelkten luister pralen.
ONVERWIJLD, bn. bw. niet uitgesteld : een onverwijld vertrek; onverwijlde hulp; - bw. zonder
uitstel, oogenblikkelijk : onverwijld begon hij naar
dit nieuwe plan te handelen.
ONVERWINBAAR, bn. niet te overwinnen : de
onverwinbre held; een onverwinbare schrik; onverwinbare hinderpalen. ONVERWINBAARHEID, v.
ONVERWIN(NE)LIJK, bn. ( -er, -st), niet te
overwinnen, onoverwinnelijk : wees fier en onverwinlijk; een onverwinnelijken afkeer van iem. of
iets hebben. ONVERWIN(NE)LIJKHEID, v.
ONVERWONNEN, bn. niet overwonnen, zonder
overwonnen te zijn : door 't zwaard der dappren
- nog nooit overwonnen, onoveronverwnnen;
_^
winbaar : 't onverwonnen volk in 't land der Batavieren gevestigd.
ONVERWRIKBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet

verwrikbaar, door wrikken niet bewogen of van
zijn plaats gebracht kunnende worden : de grendel
blijft onverwrikbaar; (fig.) onveranderlijk : 't besluit
is onverwrikbaar; - bw . onverwrikbaar pal staan.
ONVERWRIKKELIJK, bn. bw. (w. g.) onverwrikbaar.
ONVERWRIKT, bn. niet verwrikt : de staven
bleven onverwrikt; - onverschrokken : hij was 't
die onverwrikt den stoutsten kamp dorst wagen; onwankelbaar : ik heb mijn recht en leven met onver-

wrikte hoop in zijne hoe gegeven.
ONVERZAAD, bn. (dicht.) onverzadigd : onverzaad bleef de etenslust.
ONVERZAADBAAR, bn. niet te verzadigen: de
onverzaadbare dood; onverzaadbre dorst naar grootheid.
ONVERZADELIJK, bn. niet te verzadigen : hij
heeft een onverzadelijken honger; onverzadelijke
roofdieren loeren op hunne prooi; (fig.) hij gloeide
van onverzadelijke eerzucht. ONVERZADELIJK -

HEID, v.

ONVERZADIGBAAR.
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ONVERZADIGBAAR, bn. onverzadelijk : een
onverzadigbare honger.

ONVERZADIGD, bn. niet verzadigd : onverzadigd van tafel opstaan; — ( scheik.) onverzadigde
verbindingen, die stoffen die zich gemakkelijk met
andere stoffen scheikundig kunnen verbinden.
ONVERZEERD, bn. ongedeerd : Pyrrhus, onver-

zeerd na honderden gevechten.
ONVERZEGELD, bn. niet verzegeld.
ONVERZEKERD, bn. niet verzekerd : zijn huis

is verbrand en ook de inboedel, die onverzekerd was.

ONVERZELD, bn. niet door iem. vergezeld,
alleen : onverzeld uitgaan.
ONVERZET, bn. (w. g.) niet verzet; (fig.) onverwrikt, onverschrokken : dulden we onverzet, hetgeen

de Godheid duldt.

ONVERZETBAAR, bn. niet te verzetten; onwankelbaar. ONVERZETBAARHEID, v.
ONVERZETTELIJK, bn. ( -er, -st), niet te ver
te verplaatsen : eene onverzettelijke hin -zetnof
(van gezindheden) onwrikbaar, halsstarrig:-dernis;
onverzettelijke koppigheid; — onbuigzaam, eigen-

z g : een vast en onverzettelijk karakter; een onverzettelieke wil. ONVERZETTELIJKHEID, v.

ONVERZOENBAAR, bn. (w. g.) onverzoenlijk :

het onverzoenbaar noodlot; der Goden onverzoenb're
haat. ONVERZOENBAARHEID, v.

ONVERZOEND, bn. niet verzoend met iem.:
wanneer gij onverzoend met God door den dood
wierdt overvallen.

ONVERZOENLIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet te
verzoenen : een onverzoenlijk tegenstander; een onverzoenlijke tegenzin; iem. onverzoenlijk haten. ONVERZOENLIJKHEID, v.
ONVERZORGD, bn. niet verzorgd : de man,

die heden werd overreden, laat eene onverzorgde
weduwe met zes kinderen achter; (fig.) een onverzorgde
stijl.

ONVERZWAKT, bn. niet verzwakt, nog onverminderd in kracht : al ware mijne genegenheid
voor haar onverzwakt gebleven.

ONVERZWELGBAAR, bn. niet te verzwelgen;
(fig.) ondraaglijk : onverzwelgbre smarte.
ONVINDBAAR, bn. niet kunnende gevonden
worden : dit werk is uiterst zeldzaam; het tweede

deel is om zoo te zeggen onvindbaar.

ONVLAAMSCH, bn. niet tot de Vlaamsche taal
behoorende; in strijd met den Vlaamschen volksaard.
ONVLUG, bn. niet vlug : die jongen is niet onvlug.
ONVOEDZAAM, bn. niet voedzaam : onvoed-

eame spijs.

ONVOEGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), onbetamelijk,
ongepast : het is voor eene dame onvoeglijk niets
van de zang- en danskunst te verstaan; — bw ongepast, kwalijk : wij zouden dit punt niet onvoeglijk
tot later kunnen uitstellen. ONVOEGLIJKHEID, v.
ONVOEGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), niet
passende bij iem. of iets : dat is eene onvoegzame
partij voor haar; — onbetamelijk, ongepast : er is
geen kwestie geweest van eenige onvoegzame betrekking
tusschen dat meisje en rr1ij. ONVOEGZAAMHEID, v.

ONVOELBAAR, bn. niet kunnende gevoeld worden, onmerkbaar. ONVOELBAARHEID, v.
ONVOLDAAN, bn. (... daner, -st), (w. g.) niet
volvoerd, niet ten uitvoer gebracht : het grootste
deel van het werk blijft schandelijk onvoldaan; — onbevredigd : blikken, waaruit al de woestheid van
onvoldane natuurdrift straalde; wij zetten mistroostig
en onvoldaan de reis voort; ik ben onvoldaan over
uw gedrag; — van onvoldaanheid getuigende : een
onvoldane blik. ONVOLDAANHEID, v.
ONVOLDOENDE, bu. bw . niet toereikend : eene
onvoldoende hoeveelheid; onvoldoende kennis; bij het
examen was zijn Fransch onvoldoende; — onbevredigend : de onvoldoende afloop van Wellingtons
laatsten veldtocht; — bw. iets onvoldoende beantwoor-

den.

ONVOLDRAGEN, bu. niet voldragen : een onvoldragen kind, vóór den tijd geboren; (bij uitbr.)

't onvoldragen ooit viel als de bloesem af; (fig.) een
eerlijk werkman, die zijn gilde siert, staat hooger
dan de onvoldragen kunstenaar. ONVOLDRAGEN HEID, v.
.ONVOLKOMEN, bu. bw. ( -er, -st), niet volkomen, niet volledig : in onvolkomen vorm; — ( sprk.)
onvolkomen klinkers, die onvolkomen worden uitgesproken, doordien de in dezelfde lettergreep
onmiddellijk volgende consonant belet dat hun

de volle eisch wordt gegeven; -- onvolkomen verleden
tijd, tegenwoordig gewoonlijk onvoltooid genoemd;
- (nat. hist.) onvolkomen gedaanteverwisseling; —
onvolmaakt : de onvolkomenste mensch.
ONVOLKOMENHEID, v. onvolledigheid : de

onvolkomenheid van alle menschelijke kundigheden;
onvolmaaktheid : de menschelijke onvolkomenheid; —
(mv. ...heden), zedelijk gebrek : onze onvolkomen
alleen zijn niet van U, o God.
-hedn

ONVOLLEDIG, bn. bw. ( -er, -st), niet volledig:

ziedaar een hoogst onvolledig en oppervlakkig bericht;
(nat. hist.) onvolledige gedaanteverwisseling, onvolkomen; — (spr.) een onvolledige zin, waaruit eenig

noodzakelijk bestanddeel is weggelaten, elliptisch.
ONVOLLEDIGHEID, v.
ONVOLMAAKT, bn. ( -er, -st), onvoltooid; (spr.,
w. g.) onvolmaakt verleden tijd, onvoltooid; — onvolledig : hij begreep dat een talent zonder geleerdheid
een onvolmaakt werktuig is; - niet zonder gebreken,
niet de volmaaktheid bereikt hebbende : nu zie ik

hoe onvolmaakt wij zijn, ook al hebben wij ons van
geen groote overtredingen te beschuldigen.
ONVOLMAAKTHEID, v. het niet volmaakt zijn:

de onvolmaaktheid der zwakke menschelijke natuur;
(mv. ...heden), zedelijk gebrek.
ONVOLPREZEN, bn. nooit volprezen, niet
genoeg te prij zen : 't onvolprezen schoon, dat in hun

werken spreekt; de onvolprezen Rembrandt.

ONVOLTALLIG, bn. niet voltallig : hoe onvoltalliger eene compagnie was, des te meer soldij hield
de overste voor zich zelf. ONVOLTALLIGHEID, v.
ONVOLTOOID, bn. niet voltooid : een onvoltooid
geschrift; (spr.) onvoltooide tijden, die vormen van
het werkwoord, welke uitdrukken, dat men zich
de werking als niet afgeloopen voorstelt. ONVOLTOOIDHEID, v.
ONVOLTROKKEN, bn. het huwelijk bleef onvoltrokken, werd niet gesloten.
ONVOLVOERBAAR, bn. niet kunnende volvoerd
worden : 't onvolvoerbaar waagstuk.
ONVOLVOERD, bn. niet ten uitvoer gebracht:

het vonnis bleef onvolvoerd.

ONVOLWASSEN, bn. niet volwassen : de jonge
onvolwassen knollen waren in April nog glazig.
ONVOLWASSENHEID, v.
ONVOORBEDACHT, bn. bw niet voorbedacht,
niet opzettelijk : kleine onvoorbedachte trekken,
waaruit de pansche ziel spreekt; — bw zonder opzet :
onvoorbedacht spreken, handelen. ONVOORBEDACHTHEID, v.
ONVOORBEREID, bn. bw. niet voorbereid : de

gebeurtenis van heden heeft ons onvoorbereid getroffen.
ONVOORDEELIG, bn. bw. ( -er, -st), niet voor
: de handel in dit artikel is tegenwoordig zeer-delig
onvoordeelig; - bw. niet onvoordeelig spelen, nogal

voordeelig. ONVOORDEELIGHEID, v.
ONVOORSPOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), niet voorspoedig : eene onvoorspoedige reis; Noord- Holland

en Zeeland telden ook nog mede en zij waren in dezen
tijd niet onvoorspoedig.
ONVOORWAARDELIJK, bn. bw. niet door voor

beperkt, onbeperkt : het onbeperkt en-warden
onvoorwaardelijk gezag van de mode; --- bw. zonder
eenige beperking of voorwaarde : honderden gehoorzamen onvoorwaardelijk; zich onvoorwaardelijk overgeven; iem. onvoorwaardelijk geboten. ONVOORWAARDELIJKHEID, v.
ONVOORZICHTIG, bn. bw. ( -er, -st), niet voorzichtig : uw neef is onvoorzichtig geweest, doch zijn

hart is onverdorven; eene onvoorzichtige uitdruk king; -- bw gij hebt zeer onvoorzichtig gehandeld.

ONVOORZICHTIGHEID, v. het onvoorzichtig
zijn; (mv. ...heden), onvoorzichtige handeling.
ONVOORZICHTIGLIJK, bw.
ONVOORZIEN, bn. bw. onverwacht, onverhoedseh : ik geloof waarlijk, dat mijn onvoorziene
komst u verschrikt heeft; - onvoorziene uitgaven,

die niet vooruit te berekenen zijn; - op een bepaald
oogenblik van iets ontbloot, het niet bij zich hebbende : een scherp mes onderscheidde hem van de

andere omstanders, die van wapenen onvoorzien
waren; — geen ti oorraad van iets hebbende : de
stad Leiden was onvoorzien van krijgsvolk en koren; —
bw. onverwacht : de tijding van den dood kwam
zoo onverwacht, zoo onvoorzien.

ONVOORZIENS, bw. plotseling, onverhoeds :

men greep mij onvoorziens aan en sleepte mij
mede.

ONVORSTELIJK, bu. bw. ( -er, -st), niet vorste-
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lijk : een laag en onvorstelijk gemoed; onvorstelijk
optreden, handelen.
ONVREDE, m. (w. g.) twist, onenigheid : de
vrede woonde in huis en de onvree stond er buiten;
ongenoegen, misnoegen : zij at als iemand die zeer
boos- en te onvreden is; — ( veroud.) te onvreden zijn
op iem., boos zijn op hem.
ONVRIEND, m. (-en), (w. g.) vijand : uw Heer
Broeder, van wien ik niet als onvriend scheiden
mag; iem. te onvriend hebben, maken.
ONVRIENDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet vriendelijk, niet voorkomend, onaardig : zij geven elkaar
nooit een onvriendelijk woord; — bw. iem. onvriendelijk bejegenen. ONVRIENDELIJKHEID, v.
ONVRIENDSCHAPPELIJK, bn. bw. ( -er, -st),
niet vriendschappelijk.
ONVRIJ, bn. ( -er, -st), geen volle vrijheid genietende; niet tot den stand der vrijen behoorende,
hoorig : menschen van onvrijen stand; — ( fig.)
persoonlijk onvrij, van iem., wiens wil beheerscht
wordt door dien van anderen; — geestelijk of psychologisch onvrij, van iem., wiens wil afhankelijk is
van driften, hartstochten enz.; — (van plaatsen)
waar men zijn volle vrijheid niet genieten kan:
eene onvrije kust; inz. waar men door anderen kan
worden bespied : het is hier erg onvrij; deze kamer
is onvrij; — van goederen enz., onderworpen
aan tol, verbeurdverklaring of welke lasten ook:
onvrije waren, contrabande. ONVRIJHEID, v.
ONVRIJWILLIG, bn. bw. ( -er, -st), niet vrij
gedwongen : eene onvrijwillige daad; (Zuidn.)-wilg,
onwillekeurig : een onvrijwillig gebaar.
ONVRIJZINNIG, bn. ( -er, -st), niet vrijzinnig:
zelfs verlokte de razernij van een Robespierre hem
soms tot onvrijzinnige gedachten. ONVRIJZINNIG
-HEID,v.
ONVROED, bn. (veroud.), onverstandig.
niet
vroom,
-st),
ONVROOM, bn. bw. (...vromer,
in strijd met de eischen der vroomheid : het licht
gebruik van Gods naam, zelfs bij lieden die-vardig
anders niet onvroom zijn. ONVROOMHEID, v.
ONVROUWELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet aan eene
vrouw passend : onvrouwelijk, haveloos gekleed
gaan; vrouwelijke zachtheid missend : de forsche,
onvrouwelijke oefeningen, die mijn lust waren ge
haar optreden is erg onvrouwelijk.
-west;
ONVRUCHTBAAR, bn. (-der, -st), weinig of
geene vruchten voortbrengende : eene onvruchtbare
landstreek; die grond is onvruchtbaar, bezit weinig
voor planten voedende stoffen; — (plantk.) geen
stuifmeel bevattende : de bloemen van den cacaoboom hebben vijf vruchtbare en vijf onvruchtbare
meeldraden; een onvruchtbare stengel, die geen bloemen, vruchten of sporekapsels draagt; een onvruchtbaar blad, dat geen sporekapsels draagt: — (van
vrouwelijke wezens) zich ongeschikt toonende voor
bevruchting : en Sara was onvruchtbaar : zij had
geen kind; — ( van mannelijke wezens) niet in staat
tot bevruchting : de man kan onvruchtbaar zijn,
wanneer hij in zijne jeugd van den steen is gesneden; —
(fig.) niets batende, ijdel : eene onvruchtbare discussie; — niets of niet genoeg voortbrengende : die
man werkt altijd, maar hij is zeer onvruchtbaar,
zijne studie levert niets op. ONVRUCHTBAAR HEID, v.
ONWAAR, bn. niet waar : een onwaar verhaal; —
iets onwaar maken, iets logenstraffen; — anders van
aard dan men zich voordoet : een acteur die van zijn
karakter beroofd en dies innerlijk onwaar wordt; —
onoprecht : zijne geestdrift is onwaar, zij is gemak
te verkoelen; — niet datgene zijnde wat de-kelij
naam te kennen geeft, onecht : onware pokken; —
eene onware, onjuiste voorstelling gevende : de
schitterende kleur dezer figuren is te onwaar.
ONWAARACHTIG, bn. ( -er, -st), zich niet zóó
toegedragen hebbende, als beweerd wordt : deze
omstandigheden behoeven nog niet als onwaarachtig
aangemerkt te worden. ONWAARACHTIGHEID,
v. de hoedanigheid van onwaarachtig te zijn; (mv.
... heden), iets onwaarachtigs : mannen, wien elke
onwaarachtigheid tegen de borst stuit.
ONWAARD, bn. niet verdienende wat in eene
bepaling is uitgedrukt : hij is die belangstelling
onwaard.
ONWAARDE, v. waardeloosheid : de onwaarde
van alles, wat God uit het hart verdringt, werd hem
eiken dag duidelijker; een stembiljet van onwaarde
verklaren.
ONWAARDEERBAAR, bn. (w. g.) niet te waar-

ONWEEREN.

deeren, niet te schatten : hij leed daarbij onwaar
verliezen; — boven schatting verheven,-derba
onvergelijkbaar : tevredenheid is een onwaardeerbare
schat. ONWAARDEERBAARHEID, v.
ONWAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), niet waardig,
niet verdienende wat in eene bepaling is uitgedrukt : een gevallen volk, dat de vrijheid onwaardig
is; hij is een dronkaard, een deugniet harer geheel
onwaardig; hij is den naam van mensch onwaardig;
geen achting genietende noch verdienende, ver
k : hij was veracht en de onwaardigste onder-achtelij
de menschen; — niet te versmaden in zekere hoedanigheid : een onwaardig doch volijverig leerling
en volger van Maarten Luther; — ( van zaken)
geen waarde hebbende : Cats heeft de lier gespannen
ter eere van veeltijds onwaardige onderwerpen. O N WAARDIGHEID, v. ONWAARDIGLIJK, bw.
(w. g.).
ONWAARHEID, v. de hoedanigheid van onwaar
te zijn : de waarheid of onwaarheid van hetgeen de
profeet beweert; — ( mv. ...heden), een onwaar gezegde, eene onware bewering : dit schijnt mij eena
onwaarheid; zijn boek wemelt van onwaarheden en
onjuistheden.
ONWAARNEEMBAAR, bn. niet waar te nemen:
eene voor anderen onwaarneembare verandering in
zijn gelaat.
ONWAARSCHIJNLIJK, bn. ( -er, -st), niet waar
niet licht gebeurende : die berichten vind-schijnlk,
ik onwaarschijnlijk; dit komt mij niet geheel onwaar
voor. ONWAARSCHIJNLIJKHEID, v.-schijnlk
het onwaarschijnlijk zijn; — (mv. ...heden), iets
onwaarsehijnlijks : wij moeten op het voorkomen
eener onwaarschijnlijkheid bedacht zijn.
ONWANKELBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet aan
het wankelen kunnende gebracht worden, onwrikbaar, onomstootelijk : de onwankelbare wetten van
't hooge Godsgezag; — onwankelbare trouw, gehecht
— bw. zoo dat geen wankelen mogelijk is:-heid;
hij is onwankelbaar trouw wien hij eenmaal zijn
woord heeft verpand. ONWANKELBAARHEID, v.
ONWEDER, o. (-s), ONWEER, (gew.) slecht,
onstuimig, guur weder; — beroering van den dampkring, met donder en bliksem gepaard gaande:
als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen
zoude; drukkend is de heete lucht, dreigende onweers
barsten los; het onweer komt opzetten, trekt af, barst.
los, drijft over; er broeit een onweer; (ook fig.) eene
uitbarsting van toorn, tweedracht, onlusten enz.
is te wachten; — (spr.) er is onweer aan de lucht,
er zullen onaangenaamheden komen; — het onweer
is niet van de lucht, (fig.) van iem. die telkens weer
begint uit te varen, van iets dat bijna aanhoudend voortgaat. ONWEERTJE, o. (-s).
ONWEDERGEBOREN, bn. niet wedergeboren.
niet herboren door het geloof
ONWEDERLEGBAAR, ONWEERLEGBAAR,
bn. bw. niet kunnende weerlegd worden : onweder
statistieken; iets onweerlegbaar aantoonen,-legbar
bewijzen. ONWEDERLEGBAARHEID, v.
ONWEDERROEPELIJK, ONWEERROEPELIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet kunnende herroepen
worden : een onwederroepelijk doodvonnis; — bw.
zóó dat eene beslissing niet kan herroepen worden:
mijn besluit is onweerroepelijk genomen.
ONWEDERSPREEKBAAR, ONWEERSPREEKBAAR, bn. bw. (-der, -st), (w. g.) onwederlegbaar:
het onwederspreekbaarst bewijs tegen hunne liefde
stelling; zoo dat geen tegenspraak mogelijk is:-loze
toen hij 't Universum mij verklaarde op zijn onweerspreekbren toon.
ONWEDERSPREKELIJK, ONWEERSPREKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) onwederspreekbaar : ik beken het, uwe redenen zijn onwederspre-

kelijk.

ONWEDERSTAANBAAR, ONWEERSTAAN BAAR, bn. bw. (-der, -st), niet, te wederstaan:
de onweerstaanbare veroveraar; dit meisje is onweder -.
staanbaar; eene onweerstaanbare macht; eene onweer
neiging; met onweerstaanbaren aandrang;-stanbre
— bw. zoo dat geen weerstaan mogelijk is : zij
kan onweerstaanbaar beminnelijk zijn. ONWEER
-STANBRHEID,v.
ONWEER. Zie ONWEDER.
ONWEERBAAR, bn. ongeschikt tot verdediging :laat al de vrouwen en onweerbare mannen achter.
ONWEERBAARHEID, v.
ONWEEREN, (onweerde, heeft geonweerd), donderen en bliksemen : 't heeft den ganschen morgen

ONWEERSBLOEMEN.
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geonweerd; inz. donderen : ik hoor het in de verte

onweeren.

ONWIJS, bn. bw. (...wijzer, -t), dwaas, onver -

standig : zult gij dit den Heer vergelden, gij dwaas
en onwijs volk; — bw. mal : doe niet zoo onwijs,
malle jongen; — in hooge mate, zeer, erg : gij moet.
niet zoo onwijs hard loopen. ONWIJSHEID, v.

ONWEERSBLOEMEN, v. mv. volksnaam voor
het zandblauwtje (jasione montana), ook wel
zandklokje en schaapskruid geheeten.
ONWEERSBUI, V. (- en), een onweder van niet
al te langen duur : wij werden door eene hevige
onweersbui overvallen; ...LUCHT, v. (-en), eene
lucht die onweer doet verwachten; ...NEUS, m.
(...neuzen), plotselinge stijgingen en dalingen van
den barometer ten gevolge van onweersbuien;
...VLAAG, v. (...vlagen), onweersbui; ...VOGEL,
m. (-s), (gew.) stormvogel; (fig.) ongeluksvogel: de

zet : het is bloote onwil wanneer hij het niet goed
doet; de onwil om met hem samen te werken, was
groot; iemands onwil buigen, breken.

triciteit geladen wolk.
ONWEL, bn. ongesteld : onwel zijn, worden; zich

zettelijk : een onwillekeurige uitroep; de onwillekeurige
navolging van beroemde meesters; — eene omwille keurige beweging der spieren, the van den invloed

proost is een onweersvogel en waar hij was zijn altijd
slagen gevallen; ...WOLK, v. (-en), eene met eleconwel gevoelen.

ONWELGEVALLIG, bn. ( -er, -st), onaangenaam:

zijn bezoek zou mij nu niet onwelgevallig zijn.
ONWELKOM, bn. niet welkom : onwelkome
gasten; onaangenaam : misschien zal een verkwik kende dronk u niet onwelkom zijn.

ONWELLEVEND, brr. bw . ( -er, -st), zich niet
gedragende als eon welopgevoed man : onwelle vende bezoekers; — onbetamelijk, onhebbelijk : de
onwellevende en onchristelijke hoogmoed van een
gedeelte uwer medebroederen; — bw. hij heeft zich
onwellevend gedragen. ONWELLEVENDHEID, v.

het onwellevend zijn; eene daad of handelwijze die
onwellevend is.
ONWELLUIDEND, bn. bw. ( -er, -st), niet wel
niet aangenaam klinkend : haar stem is-luiden,

grof en onwelluidend; onwelluidend zingen; onwelluidende verzen. ONWELLUIDENDHEID, v.

ONWELMEENEND, bn. kwaad bedoelende : onwelmeenende vleierij. ONWELMEENENDHEID, v.
kwalijkgezindheid.
ONWELVOEGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), in strijd
met de welvoeglijkheid : ik geloof niet, dat zij mijne
opmerking onwelvoeglijk vond; onwelvoeglijke taal;
zich onwelvoeglijk kleeden. ONWELVOEGLIJK-

HEID, v. het onwelvoeglijk zijn; — (mv. . . .heden),
eene onwelvoeglijke, onbetamelijke uiting of daad.
ONWELWILLEND, bn. bw. ( -er, -st), niet wel
niet gedienstig, onbeleefd. ONWELWIL--wilend,
LENDHEID, v.
ONWERKZAAM, bn. (...zamer, -st), niet geneigd
tot werken, niet arbeidzaam : mijn voortdurende

ongesteldheid maakt mij lusteloos, dof en onwerkzaam; — geen uitwerking hebbende : bij vele bloemen is het stuifmeel op den stamper derzelfde bloem

geheel onwerkzaam. ONWERKZAAMHEID, v.

ONWETEND, bn. bw. ( -er, -st), onkundig, geen
kennis bezittende : het onwetende kind; hij is daar
onwetend; iem. van iets onwetend laten;-vanog
onwetend zondigt men niet; de onwetende menigte.

het gepeupel, de groote hoop. ONWETENDHEID,
v. onbekendheid met iem. of iets; onkunde.
ONWETENS, bw. zonder te weten wat men
doet : ik heb hem onwetens gegriefd.
ONWETENSCHAPPELIJK, bn. bw. ( -er, -st),
niet met de _ eischen der wetenschap overeenkomende : hij heeft eene methode, maar zij is zeer
onwetenschappelijk; — niet handelende volgens de
eischen der wetenschap : ondanks al zijn goeden
wil blijft hij een dilettant, een onwetenschappelijk

man. ONWETENSCHAPPELIJKHEID, v.
ONWETTELIJK, bu. bw. ( -er, -st), (Zuidn.) onwettig; -- (w. g.) niet zóódanig als bij eenig voor
bepaald : een onwettelijk middel-schriftdew
om zijn recht te handhaven (b. v. overtuiging van
den tegenstander door redeneering) behoeft nog niet
een onwettig middel te zijn. ONWETTELIJKHEID,v.
ONWETTIG, bn. bw. ( -er, -st), in strijd met de
wet : een huwelijk onwettig verklaren; onwettige
reglementen; niet op wettige wijze iets zijnde : de
Sterrekamer, eene onwettige rechtbank in burgerlijke
zaken; — buiten wettig huwelijk verwekt of geboren : het kind, hetwelk driehonderd dagen na de
ontbinding des huwelijks wordt geboren, is onwettig; —

(Z. A.) vrijpostig, aanmatigend; — bw. op eene
wijze die met de wet in strijd is : onwettig verkregen
goed. ONWETTIGHEID, v. het onwettig zijn; —
(mv. ...heden), onwettige handeling. ONWETTIG LIJK, bw.
ONWEZENLIJK, bu. in werkelijkheid niet bestaande : hij is de grootste vijand van al wat onwezenlijk en onwaar is. ONWEZENLIJKHEID, v.

dwaasheid.
ONWIJSGEERIG, bn. bw. ( -er, -st), niet wijs

het is even onwijsgeerig als onvroom, wrevelig-geri:
te zijn over een vroegtijdig afsterven.
ONWIL, m. gebrek aan goeden wil, afkeer, ver-

ONWILLEKEURIG, bn. bw. ( -er, -st), niet op-

van den wil onafhankelijk is; (vandaar) onwillekeurige spieren; — niet aan den wil onderworpen:
een onwillekeurige schok van angst; — bw. anwillekeurrig neemt gij den hoed af.
ONWILLENS, bw. zonder het te willen, zonder

voorbedachtheid : zoo legde de sterke man onwillens
zijn kwetsbare zijde bloot; willens of onwillens, goed of kwaadschiks.
ONWILLIG, bn. bw. (-or, -st), niet gewillig, bezwaar makende tegen het verrichten of het onder
handeling, weerspannig : met onwil -ganve
honden is het kwaad hazen vangen; hij blijft-lige

onwillig tot boete en terugkeer; onopzettelijk, onwillekeurig : de dichtkunst is eene behoefte van het hart,

eene vaak onwillige drift; ' — een onwillige manslag,

niet met voorbedachten rade; — bw. met onwil,
met tegenzin : onwillig gehoorzamen; — onwillekeurig, als vanzelf : onwillig rijst die vraag in
ons op. ONWILLIGHEID, v. onwil, tegenzin
tot iets.
ONWINBAAR, bn. niet kunnende veroverd
worden : onwinbare verschansingen. ONWINBAARHEID, v.
ONWIS, bn. bw. ( -ser, meest -), niet geheel zeker:
het is, het staat onwis; — van onzeker beloop,
onbetrouwbaar : ik kamp om geen onwis vermaak; —
onvast, onzeker : liefde steunt de onwisse schreden.
ONWISHEID, v.
ONWRAAKBAAR, bu. (-der, -st), niet gewraakt.
niet geweigerd kunnende worden in zekere hoedanigheid : een onwraakbaar getuige; een onwraakbaar rechter; — stellig geloof verdienende, onwederlegbaar : een onwraakbaar bewijs; een onwraakbaar
recht; onwraakbare gevolgtrekking. ONWRAAKBAARIIEID, v.
ONWRAAKGIERIG, bu., ...WRAAKZUCHTIG,
bu. ( -er, -st), niet wraakgierig of wraakzuchtig.
ONWRIKBAAR, bu. bw. (-der, -st), niet verwrikt
kunnende worden : de onwrikbre Petrusrots straalt
in den lichtgloed van de heilgenade Gods; — onomstootelijk : onwrikbare bewijzen; — onwankelbaar:

eerie onwrikbare vastheid van geest; onwrikbaar in
deugd en moed; — bw. dit staat onwrikbaar vast.

ONWRIKBAARHEID, v.
ONYX. m. (-en), benaming van een edelen steen,
eene soort van agaat of chalcedon, met witte of
lichtgrijze strepen, die met zwarte, bruine of in
't algemeen met donkere strepen afwisselen; —MARMER, o. wit tot geel doorschijnend kalksinter met
lichtere en donkere strepen, ook Oostersch albast
geheeten; —STEEN, m. (-en).
ONZACHT, bn. bw. ( -er, -st), hard : onzacht
liggen; — ruw, heftig : hij hield zijn paard met
een vrij onzachten ruk in; in onzachte aanraking
komen met iem.: vrij onzacht neerkomen. ONZACHT-

HEID, v.
ONZALIG, bn. bw. ( -er, -st), uiterst ongelukkig,
diep ellendig (van personen); ellende met zich
brengende of veroorzakende : hoe onzalig is mijn

lot; 't kind uit dien onzaal'gen echt gesproten; een
onzalig oogenblik; o, die onzalige wispelturigheid !

ONZALIGHEID, v.
ONZE, vnw. Zie ONS.
ONZEDELIJK, bu. bw. ( -er, -st), zich gedragende
op acne wijze die met de zedelijke beginselen in
strijd is: eene weldaad bewijzen aan een onzedelijk
persoon; de zedelijke beginselen schendende : een
onzedelijk boek; in zichzelve is de kunst nooit onze

ONZEDELIJKHEID, v.

-delijk.

ONZEDIG, bu. bw. ( -er, -st), niet ingetogen : dat
gedecolleteerde kostuum van die dame is vrij onzedig; —
(w. g.) oneerbaar : onzedig waren die figuurtjes in

ONZEEWAARDIG.
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paradijskostuum niet. ONZEDIGHEID, v. oneer-

baarheid, gemeenheid.
ONZEEWAARDIG, bn. niet zeewaardig : een
onzeewaardig schip.
ONZEGLIJK, bn. bw. (Zuidn.) onuitsprekelijk:
het onzeglijk vermaak, de gansche natuur met een blik
te omvatten; hij was onzeglijk mager.
ONZEKER, bn. (- der, -st), niet zeker van iets:
, onzeker wat te doen of te laten; — onvast : hij verliet
de zaal met onzekeren gang; — onbetrouwbaar,
twijfelachtig : 't zijn nog onzekere berichten; (van
iets toekomstigs) aan hoogst onzekere winsten zijn
geld wagen; — wisselvallig : het lot is onzeker; nie
kan gissen, Wien God de zegepraal zal gunnen; —-mand
niet met genoegzame zekerheid bekend : het aantal
gekwetsten is nog onzeker; — ( zelfst. gebezigd) onzekerheid : in 't onzekere zijn, verkeeren, rondtasten;
iem. in het onzekere laten.
ONZEKERHEID, v. onvastheid : de onzekerheid
harer stem was opvallend; ongenoegzame bekendheid
met iets, twijfel omtrent iets : de voortdurende
onzekerheid over den toestand van haar kind; iem. in
onzekerheid laten; — twijfelachtigheid, onbetrouwbaarheid : in de onzekerheid der komende dingen.
ONZELFSTANDIG, bn. ( -er, -st), geene zelfstandigheid bezittende : het harde lot der afhankelijke
en onzelfstandige vrouwen; eene schaar van onzelfstandige volgelingen; (sprk.) onzelfstandige achter
ONZELFSTANDIGHEID, v.
-voegsl.

ONZE-LIEVE -HEERSBEESTJE, ...HEEREBEESTJE, o. (-s), volksnaam voor verschillende
soorten van coccinellidae, eene bekende familie van
de orde der schildvleugelige insecten; ...- HEER.SHAANTJE, o. (-s), onze -lieve-heersbeestje.
ONZE -LIEVE -VROUW, v. (R.K.) eeretitel der
hl. Maagd; — een beeld, de Moeder Gods voorstel
hij ging op de knieën zitten bidden voor de-lend:
Onze- Lieve- Vrouw, die daar op de sehouwplaat stond.

ONZE -LIEVE-VROUWENBEDSTROO, o. volks naam voor de kwendel, wilde tijm (thymus serpyllum); ook volksnaam voor het welriekend ruwkruid
(asperula odorata); ...- VROUWENDISTEL, v.
(gew.) volksnaam voor de mariadistel (silybum
marianum); ... - VROUWEN HANDSCHOEN, m.
volksnaam voor de akelei (aquilegia vulgaris); en
voor het vingerhoedskruid (digitalis purpurea);
..-VROUWENMANTEL, m. gemeene leeuwen klauw (alchimilla vulgaris).
ONZENT (TE en TEN), bw uitdr. te onzen huize,
in onze streek, in ons land : zekere goede lieden ten
onzent, die het hevigst tegen het hedendaagsch Parijs
uitvaren.
ONZENTHALVE, bw. van onzentwege, wat ons
betreft : onzenthalve mag hij het doen.
ONZENTWEGE (VAN), bw uitdr. van onzen
kant, uit naam van ons : hij heeft van onzentwege
een aelukwensch ontvangen.
ONZENTWIL (OM), bw. uitdr. ter wille van ons:
hij heeft het om onzentwil gedaan.
ONZERZIJDS, bw van onzen kant : boeken te
doorlezen als die van Houbraken, van Hoogstraeten
is onzerzijds eene daad van zelfverloochening.
ONZE-VADER, o. het gebed des Heeren, aldus
genoemd naar de eerste woorden : zij bidden en
herbidden het krachtig en alvragend Onze - Vader.
ONZE -VROUWENMELKKRUID, o. een volks naam voor longenkruid (pulmonaria officinalis).
ONZICHTBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet kunnende gezien worden : het Opperste Wezen is onzichtbaar; kunnen wij van de zichtbare tot de onzichtbare
wereld besluiten ?; — van wat op een bepaald oogenblik door een bepaald persoon niet kan worden
gezien : de zon bleef den heelen dag onzichtbaar.

ONZICHTBAARHEID, v.
ONZIENLIJK, bn. bw. ( -er, -st), onzichtbaar
(gebruikt voor de dingen die niet van deze aarde
zijn) hij heeft het vereenigingspunt tusschen het onzienlijke en het waarneembare meenen te vinden; de
Onzienlijke, God. ONZIENLIJKHEID, v.
ONZIJDIG, bn. bw. ( -er, -st), onpartijdig, neutraal, niet in een strijd betrokken : België werd tot
een onafhankelijken en onzijdigen staat verklaard; —
tot eene onzijdige mogendheid behoorende: schepen
welke als bepaald onzijdig eigendom zijn verzekerd;
onzijdige vlag; — een onzijdig gebied, een onverdeeld
stuk grond, tusschen twee rijken in gelegen en dat
door geen van beide mag worden bezet; — (bij
vergelijking) ik zal mij in dien twist onzijdig hou
— buiten de partijen staande : dat zijn de-den;
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vruchten van uw onzijdig onderwijs; iets uit een
onzijdig oogpunt beschouwen; — ( sprk.) van zelf standige naamwoorden, noch mannelijk noch
vrouwelijk; van werkwoorden, onovergankelijk; —
(plantk.) geslachtloos, noch meeldraden noch stampers bezittende; — (scheik.) van zouten, noch
zuur noch alkalisch reageerend. ONZIJDIGHEID, v.
ONZIJDIGVERKLARING, v. (- en), verklaring in
een strijd onzijdig te zullen blijven.
ONZIN, m. uiting van dwaze redeneering, zotte klap, nonsens : ' t is onzin wat hij daar zegt; niemand
zal dien onzin geboren; geleerde onzin, onzinnige
praat met vertoon van geleerdheid; - eene daad
die blijk geeft van gebrek aan verstandig overleg,
eene onbekookte handelwijze : met dit weer dien
tocht te ondernemen ware onzin.
ONZINDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), de zindelijkheid niet betrachtende, vuil: die huismoeder is
vrij onzindelijk; we hielden geen honden, omdat ze
zoo onzindelijk zijn, hunne uitwerpselen overal
neerleggen; — bevuild, morsig : onzindelijke kleeren;
onzindelijke straten. ONZINDELIJKHEID, v.
ONZINNELIJK, bn. niet onder het bereik der
zinnen vallende, bovenzinnelijk : alleen tot den
geest, tot het onzinnelijke wordt de wijsbegeerte beperkt; de Onzinnelijke, God.
ONZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) zinneloos,
ontzind, krankzinnig : dit gezegde maakte den drif tigen Belmont bijna onzinnig; — blijk gevende van
gebrek aan kalm en gezond verstand, dwaas : als
men haar aan zichzelve overlaat, kan zij eene onzin
dweepster worden; eene onzinnige onderneming;-nige
een onzinnig antwoord. ONZINNIGHEID, v. dolle
dwaasheid; — ( mv. ...heden), eene onzinnige daad

of uiting.
ONZOENBAAR, bn. onverzoenbaar : de onzoenbre
dood.

ONZOET, bn. (gew .) onaangenaam, lastig.
ONZONDIG, bn. (w. g.) zondeloos : de eenige
onzondige en heilige mensch, die ooit bestond; -onschuldig : een onzondig vermaak. ONZONDIGHEID, V.
ONZUIVER, bn. bw. (-der, -st), met vreemde,
ongewenschte bestanddeelen vermengd : men vindt
daar slechts onzuiver, drabbig water; — eene onzuivere bron, (ook fig.) waaruit men niet de zuivere
waarheid verneemt; — nog niet gezuiverd, niet
ontdaan van vuil : de onzuivere suiker; pleng geen
wijn met onzuivere handen; — niet verminderd met

hetgeen er noodzakelijk moet worden afgetrokken,
bruto : de onzuivere opbrengst; — min of meer
afwijkende van de vereischte hoogte, richting of
scherpte : een uit de hand geteekende cirkelomtrek
is altijd min of meer onzuiver; in de hooge tonen is
haar stem onzuiver; een onzftivere afdruk; — een
onzuiver rijm, waarbij b.v. wel de volgende mede klinkers maar niet de klinkers geheel gelijk zijn; in eenig opzicht afwijkende van de juistheid, op rechtheid of behoorlijkheid : eene onzuivere redeneering; onzuivere bedoelingen; — de onzuivere leer, niet
volkomen orthodox; — onrein, wellustig : eene
onzuivere passie. ONZUIVERHEID, v. het onzuiver zijn; — (mv. ...heden), vuiligheid, smet
-stof.
OOFT, o. fruit, inz. boomvruchten; ( spr.) een
rotte appel in eene mande, maakt het gave ooft te
schande, één schurftig schaap steekt de geheele
kudde aan.
OOFTBOOM, m. (-en), vruchtboom; ...BOUW,
m. het kweeken van ooft, als middel van bestaan
beschouwd; ...KELDER, m. (-s), kelder waarin
ooft voor den winter bewaard wordt; ...MARKT,
v. (- en), eene markt waar ooft te koop geboden
wordt; prijs voor het ooft bedongen; ...VERKOO PER, m., ...VERKOOPSTER, v. (-s), fruitverkooper, -verkoopster. OOG, o. (-en), het gezichtsorgaan, hetzij de
oogbol in zijn geheel, hetzij meer bepaald dat gedeelte er van dat van buiten zichtbaar is : goede,
slechte, zwakke oogen; het rechter, het linker oog; het
bloote, het gewapend, het ongewapend oog; — een
glazen oog, een kunstoog; — de appel, het wit van
het oog; — iem. beminnen als het licht zijner oogen,
in hooge mate beminnen; — in schemeravond te
lezen is niet goed voor de oogen; — ziender oogen,
zóó dat men kan zien waarvan sprake is; zoo ver
mijn oogen dragen konden; — (spr.) iem. de oogen
uitsteken, oudtijds zekere strafoefening, ( fig.) iem.
verblinden door een hartstocht in hem gaande te
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maken, inz. met betrekking tot afgunst ; — dat
steekt hem- de oogen uit, hij verlangt vurig het te
hebben ; — iem. de oogen verblinden, hem blind
maken voor de waarheid ; — iem. in de oogen
schijnen, in de oogen steken, (fig.) iem. hinderlijk
zijn, hem ergeren ; — in het . oog vallen, in het
oog springen, de aandacht treffen ; — in iemands
oog, naar zijne opvatting ; — een doorn in het
oog zijn, bij voortduring ergernis veroorzaken; —
de schellen vallen iem. van de oogen, de verblinding houdt op, hij ziet thans duidelijk in wat
hij te voren niet begreep ; — onder vier oogen,
zonder het bijzijn van een derde, in vertrouwen;
— geen hand voor oogen (kunnen) zien, volstrekt
niets ; — niet uit zijn oogen (kunnen) zien van
hoofdpijn, enz. geweldige hoofdpijn hebben ; —
iem. zand in de oogen strooien, hem om den
tuin leiden, hem foppen ; -- iem. een rad voor
de oogen draaien, hem misleiden ; — uit, door,
met eigen oogen zien, eene eigen meening hebben, zelfstandig oordeelen; — zich de oogen uit
aan iets, zich aan het gezicht van iets-kijen
niet kunnen verzadigen ; — zich de oogen uit,
het hoofd schamen, zoo dat men zijn oogen niet
meer durft opslaan; — groen en geel voor de oogen
worden, zie geel; — heb je geen oogen in je hoofd,
,tot iem. die niet goed uitkijkt; — zijn oogen in
zijn zak steken, ze niet gebruiken; — iem. het licht
in de oogen niet gunnen, hem zelfs het geringste
misgunnen; — zijne oogen zijn grooter dan zijn
buik (maag), niet bij machte zijn zooveel te eten
als men dacht; — voor iets geen oog hebben, er niets
voor gevoelen; — geheel oog zijn voor iets, er al
zijn aandacht aan wijden; — de eene kraai pikt de
andere de oogen niet uit, de boozen sparen elkander; — oog om oog en tand om tand, vgl. Exod. 21,
24, streng recht van wedervergelding; — iets niet
met droge oogen kunnen aanzien, zonder te schreien;
— er zijn hier twee oogen te veel, iem. onder de
aanwezigen is te veel; het alziend oog, God; —
als tusschenpersoon voorgesteld tusschen den
mensch en de wereld buiten hem : zijn oogen geboven, vertrouwen, voor waar houden wat men
ziet; — 't oog wil ook wat hebben, het uiterlijk moet
men niet verwaarloozen; — zijn oogen den kost geven,
goed toezien, rondkijken; — de oogappel met de
pupil daarin : blauwe, bruine oogen hebben; — het
gezichtsorgaan met de oogleden er overheen : de
oude man bedekte de oogen met de beide handen en
snikte; de oogen openen, sluiten, openhouden; —
iem. met open oogen bedriegen, zóó dat hij het met

de geringste oplettendheid had kunnen zien; —
een open oog voor iets hebben, er niet ongevoelig
voor zijn, er op letten; — iem. de oogen openen,
hem de waarheid doen zien; — het oog (de oogen)
sluiten, dichtdoen; — geen oog luiken, toedoen,
niet slapen; — iem. de oogen sluiten, in zijn stervensuur, (ook) iem. in zijn laatste oogenblikken bijstaan;
— de oogen voor iets sluiten, doen alsof men het
niet ziet. oogluikend laten geschieden: — een blauw
oog, t. w. van slagen; — met de oogen knippen,
pinken; — op je ooggin !, (scherts.) op je gezicht; —
(als iemands karakter, zijn inwendigen toestand,
zijne stemming, kenbaar makende) : de taal der
oogen; het oog is de spiegel der ziel; zijne oogen schoten
vuur; haar oogen stonden dof; hoop glinsterde in
zijn oog; — groote oogen opzetten, als teeken van
verbazing; — de ondeugd ziet hem de oogen uit,
is in zijne oogen te lezen; — een gevaar onder de
oogen zien, er niet voor wijken, het niet ontvluchten; — iem. naar de oogen zien, om zijne wenschen
te raden; — hij behoeft niemand naar de oogen te
zien, is van niemand afhankelijk; —

een blik, de gezamenlijke blikken die men op
een voorwerp richt : zij had met hare oogen zijn
graf gezocht; — schele oogen maken, geven, nijd,
afgunst verwekken; — iem. met schele oogen aan
(Zuidn.) een scheel oog op iem trekken, hem-zien,
met nijd, met afgunst beschouwen; — onder iemands
oogen komen, in zijne tegenwoordigheid, onder
zijn toezicht; — iets onder de oogen hebben, het
zien; — iem. iets onder het oog brengen, hem iets
voorhouden, hem op iets wijzen, hem iets aan
het verstand trachten te brengen; — iets voor
oogen houden, het steeds indachtig zijn; — God
voor oogen houden, Hem vreezen; -- iem. iets voor
oogen leggen, stellen, het hem uitleggen, uiteenzetten; — voor oogen staan, voor den geest staan; —
een oogje in het zeil houden, op alles acht hebben,
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iets goed nagaan ; — het oog slaan op, zijn
blikken richten op ; — (Zuidn.) iets op zijn
oog slaan, het zich onwettig toeëigenen ; —
op iem. het oog laten vallen, hem of haar uitkiezen voor iets ; — met de oogen verslinden,
met groote begeerte aankijken; — met een half
oog iets zien, iets zien zonder er zijn volle aandacht
aan te schenken; — iem. oogjes (een oogje) geven,
hem, haar toelonken, een blik van verstandhouding
geven; — het oog op iets hebben, gadeslaan, bewa ken, (ook) de aandacht gevestigd houden op iem.
of iets dat men wenscht uit te' kiezen, (ook) iets
op het oog hebben, bedoelen; — met het oog op,
wanneer men in het oog houdt, in aanmerking
genomen; — met de oogen volgen, naoogen; — een
goed oog op iem. hebben, geneigd zijn hem voor een
bepaald doel uit te kiezen; — het oog van den meester
maakt het paard vet, de zorg van den eigenaar
moet over alles gaan; —
de uitgestrektheid welke men van uit een bepaald punt kan overzien : waar Vondel door de
snelheid zijner vlucht het oog van den huldigen lezer
ontvaart; — iets, iem. in het oog hebben, binnen den
gezichtskring hebben; — in het oog houden, voort-

durend met opmerkzaamheid gadeslaan; (ook) niet
vergeten; — in het oog krijgen, binnen den gezichtskring bespeuren, opmerken; — in het oog loopgin,
zoo aan iemands blikken zich vertoonen, dat
daardoor zijne opmerkzaamheid wordt gaande
gemaakt; — uit het oog, buiten de uitgestrektheid
die men kan overzien; — uit mijn oogen !, uit
mijne tegenwoordigheid !; — (spr.) uit het oog,
uit het hart, de afwezigen worden licht vergeten; —
uit het oog raken, onzichtbaar worden; — uit het
oog verliezen, gaandeweg verzuimen er de noodige
aandacht aan te schenken, verwaarloozen, (van
pers.) uit het gezicht verliezen; —
uitzicht, voorkomen van iets dat waargenomen
wordt : dat huis heeft geen oog, geen aardig voorkomen; — op het oog, op het voorkomen afgaande; —
het oog is van iets af, het heeft geen goed uitzicht
meer; —
(R. K.) afbeelding van een oog als symbool der
goddelijke alwetendheid; een oog in stralenkrans,
God; een oog in een driehoek, de wijsheid der H.
Drievuldigheid; — een oog in de hand, Gods wijsheid en almacht; —
(bij vergelijking) de oogvormige opening aan
sommige voorwerpen en gereedschappen : het oog
van eene bijl, het buisvormige gedeelte, waarin de
steel wordt bevestigd; — het oog eener naald, de
opening waardoor de draad getrokken wordt; —
(bijb.) door het oog van eene naald kruipen, ternau-

wernood aan een dreigend gevaar ontkomen; —
het oog eener klok, de opening waaraan zij opgehangen wordt; — het oog van een sleutel, het ringvormig gedeelte boven aan de schacht; — het oog
eener schaar, de ringvormige opening waar men
vinger of duim door steekt om de schaar te han
— die kleermaker heeft dat goed door het-tern;
oog zijner schaar gehaald, zich oneerlijk toegeëigend;
— het oog eener schroef, het oogvormig gedraaide
gedeelte; — de oogen van knoopen, de gaatjes waardoor men ze aan de stof kan vastnaaien; — een
welbekend sluit middel aan kleedingstukken, min
of meer ringvox mig waarin een haak wordt bevestigd; (vandaar) haken en oogen, als het zinnebeeld
van iets hetgeen moeilijk is te ontwarren en los
te maken : de wereld is vol haken en oogen; in haken
en oogen komen, in onaangenaamheden; iets geeft
haken en oogen; — de ondiepe, meestal zwart
gekleurde putjes op dobbe]steenen (of dominosteenen) : hij wierp, gooide zes oogen; dertien
oogen gooien, een onmogelijk groot geluk hebben; —
uitgevloeide druppel vet, dat bij het koken van
vettige stoffen in water aan de oppervlakte komt; —
(plantk.) knop; de oogen van aardappels, ware
bladknoppen, waaruit de eenjarige stengels, de
uitloopers te voorschijn komen; oculeeren met een
wakend oog, in Juni en met een slapend oog, in
Aug. of Sept.; — (wev.) de knoop of strik in het
midden der draden van de schaften der weefge touwen; — holligheden in brood en kaas; — (Z.
A.) bron; — (bouwk.) cirkelvormig venster in den
gevel, onder het dak; — het oogvormig gedeelte
aan sommige letters; — bocht, lus die in eenig
touw gemaakt en voor goed bevestigd wordt : een
gesplitst oog; een Vlaamsch oog; — oogvormig
versiersel op een pauwestaart, op de vlerken van
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een vlinder of in stoffen, inz. in linnen; (vandaar)
het linnen waarin dergelijke oogjes voorkomen:
linnen oogjes. OOGJE, o. (-s).
OOGAGAAT, o. agaat met kringvormige strepen.
OOGAPPEL, m. (-s), het cirkelvormig gedeelte
van het regenboogvlies, zichtbaar door het hoorn
dat doorschijnend is; (Zuidn.) pupil; --vlies,
(fig.) het dierbaarste , dat men bezit : iem. bewaken,
bewaren als zijn oogappel; iem. beminnen als zijn
oogappel; - de door iem. geliefde persoon : „hij
was mijn oogappel," barstte zij uit, „mijn
lieveling."

OOGARTS, m. (-en), een arts die bepaaldelijk
oogziekten behandelt; ...AS, v. ( -sen), gezichtsas;
...BAD, o. (-en), ...BADJE, o. (-s), een toestelletje
met oogwater dat op het oog wordt gehouden om
het vochtig te maken; ...BAL, m. (-len), oogbol;
oogappel; ...BINDSEL, o. (-s), (scheepst.) het
bindsel dat het oog (de bocht) der spannen want
samenstelt, waarmede deze rondom de toppen
der masten of stengen liggen; ...BOL, m. (-len),
het inwendige oog; ...BOUT. m. (-en), een bout
van een oog voorzien; ...BRAUW, v. (-en), (w. g.)
wenkbrauw; ...BUIS, v. (...buizen), de beweegbare
buis van den microscoop en den verrekijker, waarin
het oogglas is bevestigd; ...DRUPPELS, m. mv.
vloeibaar geneesmiddel voor het oog; ...DRUPPELAAR, m. (-s), ...DRUPPELBUISJE, o. (-s),
toestelletje waarmee men een oogwater in het
oog kan druppelen.
OOGELIJN, o. (-s), (dicht.) oogje; de oogappel,
de lieveling van iem. : en 't vaderland, Gods oogelijn, zou dan geen spot der wereld zijn; - het puik,
het sieraad van iets : 't heerlijk oogelijn der oudheid,
Griekenland.

OOGEN, (oogde, heeft geoogd), de oogen slaan,
aandachtig of scherp kijken : de kinderen oogden
hunkrend naar de taart; op een doel oogen, mikken;
op iets bedacht zijn, naar iets streven : verblinden
die op dank of loon of lofspraak oogt; - (w. g.)
oog hebben, er goed uitzien : die donkere japon
voor dat jonge meisje - dat oogt niet.

OOGENBLTK, o. en m. (-en), de tijd dien men voor
het slaan van een blik noodig heeft, Bene zeer
korte tijdruimte : zonder een oogenblik te verliezen; - voor een oogenblik, gedurende die tijdruimte;
- in een oogenblik, vóór dat die tijd is verstreken; - het werk van een oogenblik; - een ondeelbaar oogenblik, de kortst denkbare tijdruimte; een verloren oogenblik, dat voor ernstige bezigheden
niet gebruikt wordt; - iemands laatste oogenblikken,
zijn stervensuur; - een oogenblik !, om iem. uit
te noodigen even te wachten; - eenige oogenblikken,
eene korte poos; - een tijdstip : ik had niet gedacht,
dat het oogenblik zoo aanstaande was; - de behoefte
van het oogenblik, die zich op een bepaald tijdstip
doet gevoelen; - op dit oogenblik, thans; --- op een
gegeven oogenblik; - op 't oogenblik, oogenblikkelijk,
dadelijk; - van 't oogenblik (af), dat..., gerekend
van het tijdstip, waarop. . . ; - voor 't ooges blik,
wat het tegenwoordige tijdstip betreft; - . alle
oogenblikken, telkens, op ieder onmiddellijk volgend

tijdstip. OOGENBLIKJE, o. (-s).
OOGENBLIKKELIJK bn. bw. slechts één oogenblik durende, zeer kort van duur : een oogenblikkelijke indruk; - op het tegenwoordige oogenblik
reeds aanwezig : er was geen oogenblikkelijk gevaar; -- onmiddellijk plaats hebbende na iets
anders : bij missive werd zijn oogenblikkelijke terug
gelast; - plotseling : noodzakelijke verdedi--komst
ging tegen oogenblikkelijke aanranding; - bw. op

hetzelfde oogenblik, op staanden voet, zoo aan
ik liet oogenbtikkelijk den dokter halen. -stond:
OOGENDIENAAR, m. (-s, ...naren), iem. die een
ander naar de oogen ziet, vleier : een oogendienaar
der Grooten; ... DIENST, m. valseh believen, lage
vleierij : booze neigingen, afgunst, oogendienst mogen
in geen geval in de hand worden gewerkt; ... DOK -

TER, m. (-s), oogarts; ... DRACHT, v. het dragen
van de oogen en de daarbij te voorschijn komende
slijmerige stof; ...DRAAIER, m. (-s), zeker toestel
om oogen aan metaaldraad te draaien; ...GLOED,
m. de gloed die uit de oogen straalt; ...KLAAR,
o. volksnaam voor de stinkende gouwe; ...LICHT,
o. (-en), het licht dat, naar men zich voorstelt,
uit de oogen straalt; ...LOOP, m. oogendracht;
...LUST, m. wat aan de oogen genot geeft : het
was een oogenlust die bruid te zien; ...MAAT, v. de
geschiktheid om op het oog de grootte, den afstand
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van iets te bepalen, eene volksmenigte te schatten
enz.; ...PAAR, o. (...paren), de beide oogen.
OOGENSCHIJN, m. (veroud.) in oogenschijn
nemen, in oogenschouw : een stoet neemt mee de
vangst in oogenschijn (Staring); naar oogenschijn,
blijkbaar, waarschijnlijk.
OOGENSCHIJNLIJK, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.)
klaarblijkelijk, duidelijk : de oogenschijnlijkste gevolgen zijner hardnekkigheid; - zoodanig als het
zich bij eene oppervlakkige beschouwing voordoet:
de uiterlijke, oogenschijnlijke betrekking der dingen;
te oordeelen naar het uiterlijk : een vaartuig dat
oogenschijnlijk eene lading bier in had.
OOGENSCHOUW, v. in oogenschouw nemen, bezichtigen : wij hebben het terrein in oogenschouw
genomen; inz. van troepen, inspecteeren : de generaal
komt het voetvolk in oogenschouw nemen.

OOGENTAAL, v. taal der oogen.
OOGENTING, V. (- en), (tuinb.) het enten met
oogen.
OOGENTROOST, v. (plantk.) volksnaam van de
euphrasia officinalis, die vroeger werd gebezigd
tegen ontsteking van het bindvlies der oogen.
OOGGETUIGE, m. en v. (-n), iem. die het gebeurde met eigen oogen ziet : ooggetuige van iets
zijn, er bij tegenwoordig zijn.
OOGGLAS, o. (...glazen), een glas of ook een
meer samengesteld werktuig met glazen, waarmede
men het bloote oog te hulp komt; ...HAAR, o.
(...haren), ...HAARTJE, o. (-s), de haren aan
den rand der oogleden, de wimpers.
OOGHEELKUNDE, v. heelkunde van de ziekten
van het oog; - ook wordt daartoe gerekend:
de studie van het oog als optisch instrument en
de afwijkingen in den bouw daarvan; ... HEELKUNDIG, bn. de oogheelkunde betreffende : een
oogheelkundige, een beoefenaar der oogheelkunde,
een oogarts; ...HOEK, m. (-en), de hoek, gevormd
door de beide oogleden; (ook) de hoek gevormd
door neus en voorhoofd; ...HOLTE, v. (-n), de
holte waarin de oogbol zich beweegt.
OOGJESGOED, o. een wollen, linnen of katoenen
stof, waarin oogjes geweven of gesponnen zijn.
OOGKAMER, v. (-s), een der twee doelen, waarin
de binnenruimte van het oog door het regenboog vlies wordt verdeeld; ...KAS, v. ( -sen), oogholte;
...KLEP, v. (-pen), een nagenoeg vierkante klep
aan het paardenhoofdstel, ter hoogte van de oogen
aan de bakstukken bevestigd; ...KLIER, v. (-en),
iedere klier die tot het gezichtszintuig in zijn geheel genomen behoort; dezelfde klier in een toestand
van ziekelijke zwelling; ...KNAP, bn. (gew.) knap
voor het oog : die meid is oogknap, maar op haar
lijf is zij erg vuil; .KNIP, m., .KNIPJE, o.
(-s), een knip met de oogen, een blik van ver
een lap van-standhouig;.LAP,m(-pen)
linnen voor de oogen van eene koe of ook van
leder aan het hoofdstel van een paard, oogklep.
OOGLID, o. (...leden), elk der beide beweegbare,
aan den buitenkant door de huid bekleede kleppen,
waarvan men de leden dicht bij elkaar kan brengen,
zoodat het zichtbare deel van den oogbol er door
bedekt wordt : de oogleden openen, sluiten, opheffen;
twee groote tranen ontgleden aan zijn oogleden; de
oogleden worden zwaar, van slaperigheid of ver

-moeins.
OOGLIJDER, m. (-s), iem. die aan eene oogziekte
lijdt.
OOGLIJDERSGESTICHT, o. (-en), gesticht voor
ooglijders.
OOGLIJK, bn. ( -er, -st), aangenaam voor het oog,
van een goed voorkomen : in een donkeren hoek
stonden eene menigte van potjes en feschjes, alles
-behalv
ooglijk aan te zien.

OOGLUIKEND, bn. doende alsof men iets niet
ziet : iets oogluikend toelaten, dulden.
OOGLUIKING, v. de daad van iets door de
vingers te zien : de vrome timmerman had de vrijerij
met oogluiking toegelaten.

OOGMAAT, v. eene maat met het oog genomen,
op het oog geschat.
OOGMEESTER, m. (-s), (Zuidn-) oogarts.
OOGMERK, o. (-en), iets dat men in het oog
houdt als het doel waarnaar men streeft, dat men
tracht te bereiken : mijn oogmerk is niet zijn eisch
te verdedigen; met het oogmerk, met de bedoeling:
zijn oogmerk bereiken, treffen.

OOGONDERZOEK, o. het onderzoeken van een
oog.

OOGONTSTEKING.
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OOGONTSTEKING, v. (-en), eerie ontsteking
aan de oogen; ...OPSLAG, m. de daad van het
oog of de oogen op te slaan, één blik : met een
(enkelen) oogopslag; bij den eersten oogopslag, dadelijk; — de tijd tot een oogopslag noodig, oogenblik : in een oogopslag vermoedde zij de waarheid;
...PIJN, v. pijn in de oogen; ...PINK, m. (Zuidn.)
oogopslag, oogenblik; ...PINKER, m. (-s), ooghaar.
OOGPUNT, o. (-en), (bij verrekijkers) het middelpunt van den oogring; (in de perspectief) het voetpunt der loodlijn, uit het oog op het tafereel neer
standpunt waarop men zich-gelatn;(fi.)h
plaatst bij de beschouwing, de beoordeeling van
iets : iets uit zeker oogpunt beschouwen, zien; de

zaak wordt geheel uit het oogpunt der staatkunde
behandeld; ...RAND, m. (-en), de randen der oog-

leden; ...RING, m. (-en), (bij verrekijkers) het
beeld dat de ring van het objectief vormt op een
achter de oogbuis geplaatst schermpje; ...ROK,
m. (-ken), benaming voor verschillende vliezen
van den oogbol; ...SCHEEL, m. (-en), (Zuidn.)
ooglid; ...SCHERM, o. (-en), een stuk bordpapier
dat men bij het graveeren onder de muts plaatst,
om het gezicht voor het al te heldere daglicht te
beschermen; ...SLAG, m. (-en), (Zuidn.) blik;
...SPIEGEL, m. (-s), werktuig om het inwendige
van het oog te onderzoeken, bestaande uit een
kleinen hollen, in het midden doorboorden spiegel
en eene dubbelholle lens; ...SPIER, v. (-en), eene
spier door welke de oogbol bewogen wordt.
OOGSPITS, v. (-en), onderste tak aan de stang
van een gewei.
OOGST, in. (-en), de arbeid van ,het inzamelen
der te veld staande gewassen : (bijb.) daar zijn

nog vijf jaren, in dewelke geen ploeginge noch oogst
zijn zal; — het te veld staande gewas dat binnengehaald moet worden : als gij nu den oogst uwes
lands zult inoogsten; den oogst bederven, vertreden,
verwoesten; - de opbrengst der inzameling, hetgeen
ingezameld wordt of is : den oogst binnenhalen;
velen zitten met den oogst van het vorige jaar nog op
hunne zolders; — opbrengst in 't algemeen : Neerlands vloten, met den oogst der morgenlanden bela-

den; — ( fig.) eene zeer groote hoeveelheid, een
overvloed van : uw asch verstuiv' met vloed en vla gen, zij zal een oogst van helden dragen, als zaad
in vruchtbren grond gestrooid; — ( Zuidn.) zijn oogst

opdoen, de gelegenheid waarnemen om veel van
lens te gebruiken : hij heeft aan tafel zijnen oogst
opgedaan, flink gegeten.
OOGSTDAG, m. (-en), een dag, de tijd van den
oogst : licht is de oogstdag ons nabij.

OOGSTEN, (oogstte, heeft geoogst), den oogst
binnenhalen, de veldvruchten, inz. de granen,
maaien, verzamelen en ter bestemde plaatse onder
dak brengen : aanschouwt de landen, want zij zijn
alreede wit om te oogsten; — ( spr.) gelijk men zaait,
zoo zal men oogsten, men ontvangt steeds loon naar
verdiensten; — die wint zaait, zal storm oogsten; —
(Zuidn.) de op het veld overgebleven korenaren
verzamelen, aren lezen; — (fig.) verwerven, inoogsten : dank, lof, bijval oogsten. OOGSTER, m.
(-s), iem. die in den oogst werkt, maaier. OOG STING, v. (Zuidra.) nalezing.
OOGSTFEEST, o. (-en), een feest dat ter gelegenheid van den oogst gevierd wordt; ...JAAR, o.
(...jaren), een jaar ten opzichte van den oogst
beschouwd : een goed, een slecht oogstjaar; ...LIED,
o. (-eren), een lied dat bij den oogst gezongen wordt;
... MAAND, v. Augustus.
OOGSTRAAL, m. (...stralen), een blik, bij overdrijving gedacht als een straal van het licht dat
uit het oog heet te komen : lees, Neerland, uw
geluk in d'oogstraal van uw' Koning.

OOGSTTIJD, m. (-en), de tijd, het tijdstip waarop
geoogst wordt; ...VERBAND, o.; ...ZON, v. de
zon die schijnt in Augustus, in den oogsttijd, den
heetsten tijd van het jaar.
OOGTAND, m. (-en), benaming van de hoektanden der bovenkaak.
OOGVERBLINDEND, bn. zoodanig dat het de
oogen verblindt, het zien onmogelijk maakt : oog
licht; -- met oogverblindende snelheid,-verblind

zoo snel dat het niet te volgen is met de oogen.
OOGVIJS, v. (...vijzen), (Zuidn.) schroef of vijs
met een oog eraan.
OOGVLIES, o. (...vliezen), een der vliezen die
men aan den oogbol waarneemt; ...VOELER, m.
(-s), voeler voor aan den kop van slakken waarop
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het oog geplaatst is; ...WATER, o. (-s), ...WVATERTJE, o. (-s), een geneeskrachtig water om
een of ander ongemak aan de oogen te genezen;
...WENK, m. (-en), een wenk der oogen, een snelle
blik : iem. een oogwenk geven, hem een blik van
verstandhouding toewerpen; — (fig.) de tijd noo dig voor een oogwenk, een oogenblik : het duurde
slechts een oogwenk; in een oogwenk was hij terug;

...WIMP1R, v. (-s), ooghaar, wimper; ...WIT, o.
het wit van den oogbol; — doel, bedoeling; ...ZALF,
v. (...zalven), eene zalf die dient om eene oogziekte
te genezen; ...ZEER, o. - (Zuidn.) een ongemak aan
het oog; ...ZENUW, v. (-en), gezichtszenuw;
...ZIEKE, m. en v. (-n), ooglijder; ...ZIEKTE, v.
(-n), eene ziekte aan de oogen.
OOI, v. (-en), wijfjesschaap. OOITJE, o. (-s).
OOIENSCHEPER, m. (-s), helper van den scheper
in den tijd dat de ooien hoogst drachtig zijn, door gaans een jongen van 15 tot 20 jaar.
OOIEVAAR, [in Zuidn. OOIEVAARD], m. (-s,
...varen), het bekende vogelengeslacht, behoorende
tot de orde der steltloopers, met hooge waadpooten,
langen hals en langen, rechten, kegelvormigen snavel
(ciconia alba); de zwarte ooievaar (ciconia nigra) komt
zelden in ons land voor en leeft in wouden; -- (spr.)
de ooievaar moet daar komen, die vrouw moet bevallen; — is de ooievaar er al geweest ? is de bevalling
al voorbij ?; — beenen als een ooievaar hebben, zeer
lange; eten als een ooievaar, zeer gulzig; — één
ooievaar maakt nog geen zomer; waar kikkers zijn,
zijn ook ooievaars; (bij vergelijking) bijzondere

soort van kruishout met lange schrijfpin. OOIE VAARTJE, o. (-s).
OOIEVAARSBEEN, o. (-en), been van een ooievaar; lang, dun been; — m. en v. iem. die lange,
dunne beenen heeft; ...BEK, m. (-ken), volksnaam
van de plantenfamilie der geraniaceae en bepaalde
geslacht geranium robertianum, ook-lijkvanhet
wel kraanhals geheeten; (gew.) benaming van de
naaldekervel (scandix petten veneris); ...BLOEM,
v. (-en), een der namen van Iris pseudacorus,
ook gele lisch, pinksterbloem en tijdlelie geheeten;
...BOS, m. ( -sen), klein bosje hout; ...HALS' m.
(...halzen), lange hals; ...NEST, o. (-en), het nest
van een ooievaar; ... VLUCHT, v.
OOIEVAREN, (ooievaarde, heeft geooievaard),
(w. g.) beurtelings van het eene been op het andere
gaan staan : ik heb op die receptie zoowat staan
ooievaren.

OOILAM, o. (-meren), wijfjeslam; ook ter aanduiding van een dierbaar bezit, eenig in zijn soort
voor den bezitter, vgl. 2 Sam. 12.
OOIT, bw. te eeniger tijd, op eenig tijdstip, welk
ook, in het verleden of in de toekomst : hebt ge ooit

zoo iets gezien ? mocht ik ooit in Londen komen.
OOK, vw. en bw. bovendien., daarenboven : zoo
wie u op de rechter wang slaat, keert hem ook de
andere toe; — ( versterkt) niet alleen — maar ook:
niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend
hebben; — ook nog, bovendien nog : moet ik dat
nu ook nog beleven ?; ik ben er óók nog, ik heb het
in mijn macht hier tusschenbeide te komen; evenzoo, evenzeer : is uw vrouw wel, en de kinderen
ook ?; — mij óók goed, uitdrukking van onverschilligheid; — als ook, gelijk mede, evenzeer als :

al zijn have bracht hij weder, als ook de vrouwen
en het volk; — dat is ook iets !, dat is ook wat mobis !,

van onaangenaamheden; — dat is waar ook; —
zelfs : ik zeg u, ook Salomo is niet bekleed geweest
als een van deze; — in toegevende bijzinnen, ter
versterking van de concessieve beteekenis : hij
geeft veel aan de armen, al is hij ook zelf niet rijk; -

dienovereenkomstig : de soldaten hielden zich over -

tuigd, dat de notaris den korporaal had gedood; ook
eischten zij eene onmiddellijke strafuitvoering; —
bij geval : hebt gij hem ook voorbij zien gaan?;
(bijb.) leest men ook eene druif van doornen of vijgen
van distelen ?; — in wenschende zinnen of in uitroepen, toch : wat was hij ook een beste jongen !

OOLIPET, m. (-en), (delfstofk.) kuitsteen : een
kalksteen uit kleine op vischkuit gelijkende korrels
bestaande.
OOLIJK, bn. bw. ( -er, -st), leuk, onnoozel: „ik

zal me oolijk houden," zei hij tot zichzelven, „en reis
kijken wat zij doet "; — slim, doortrapt (vooral in
Zuidn.) : mijnheer, hij liegt het, 't is een oolijke
schavuit; — leuk, guitig : een oolijk meisje; een
oolijk gezicht; menig oolijk grapje; — bw. (gew.)
slecht, niet naar den eisch : „hoe gaat het met Bar-
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, te ? " vroeg hij haar, „oolik, dokter, oolik," zei de
deerne; — leuk, guitig : ze ziet Anna zoo half en
.half oolijk en onverschillig aan; — op eene leelijke
manier : hij is daar oolijk uitgeknikkerd; — (eenvoudig versterkend) ze hebben je oolijk beet gehad.
OOLIJKHEID, v.
OOLIJKERD, m. (-s), slimmerd : hij meldde zich
ziek, de oolijkerd; guit (van een jongen).
OOM, m. (-en, -s), een broeder des vaders of
der moeder, de èchtgenoot van de zuster des vaders
of der moeder; -- (spr.) je kunt wel denken, dat de
koning je oom is, gezegd tot iem. die zich tracht
te verontschuldigen met : ik dacht enz.; — (scherts.)
oom Hein, de dood; -- daar ligt oom Kool, gezegd
wanneer iem. op straat onverhoeds struikelt en
valt; — (mv. -es), persoon van rang en stand :
de hooge oomes, de hooge ambtenaren; (stud.) de
professoren : voor de oomes komen, examen doen;
(gemeenz.) Jan oom, oome Jan, de bank van
leening, de lommerd; ik moet naar oome Jan, ik
moet geld zien te krijgen, iets in den lommerd
brengen. OOMPJE, o. (-s).
OOMSDOCHTER, v. (-s), volle nicht; ...KIND
o. (-eren), volle neef of nicht.
OOMSKIND, o. (- eren), eene soort van peer, rijp
in September, van de tweede grootte en tweede
kwaliteit; — m. de boom waaraan de oomskinderen
groeien; ...KINDERPEER, v. (...peren), oomskind.
OOMZEGGER, m. (-s), ...ZEGSTER, v. (-s), iem.
die oom zegt, neef of nicht; ...ZEGGERSKIND,
m. het kind van een oomzegger, achterneef.
OONEN, (oonde, heeft geoond), (gew.) van schapen : lammeren, jongen werpen.
OONSCHAAP, o. (...schapen), een schaap dat
moet ooreen of pas geoond heeft en zijne lammeren
zoogt.
OOR, o. (-en), het gehoororgaan : het uitwendige,
het inwendige oor; wie ooren heeft, die hoore; iets
met eigen ooren gehoord hebben; — (spr.) de muren
hebben ooren, als waarschuwing om zich bij het
.spreken in acht te nemen, zelfs binnen eene afgesloten ruimte; — geen ooren hebben, met opzet
niet luisteren, naar een verzoek, enz.; — (geen)
.00ren hebben naar of voor iets, er wel of geen zin
in hebben, er (niet) mede ingenomen zijn; — geheel
-oor zijn voor iets of iem., aandachtig toeluisteren; —
dat gaat het eene oor in, het andere uit, van iets
- wat op den hoorder weinig indruk maakt, ook
van iets dat hij niet met den geest opneemt en
dus terstond weer kwijt is; — zijn rechter oor tuit,
in het volksgeloof een teeken, dat er goed van
hem gesproken wordt; — zijn linker oor tuit, als
er kwaad van iem. wordt gezegd; — zijn ooren
zullen tuiten, van iem. over wiep in zijne afwezigheid veel gesproken wordt; — iem. iets in het oor
_ fluisteren, het hem zachtjes zeggen; — iem. iets.
in het oor bijten, het hem met zekere haast, zelfs
met bitsheid influisteren; — zij hangt hem alles
- aan 't oor, deelt hem alles mede; — met open ooren
luisteren, met al zijn aandacht; — een open oor
hebben voor iets, er niet ongevoelig voor zijn; —
aan dat oor is hij dool, van deze zaak wil hij niet
hooren; -- als tusschenpersoon voorgesteld tusschen den mensch en de wereld buiten hem : 'k
mocht somtijds ervarene ooren en een teeder hart bekoren, dat aan mijne tonen hing; — zijne ooren
(niet) gelooven, (niet) vertrouwen, (niet) voor waar
houden wat men meent te hooren; — iets komt
iem. ter oore, wordt hem bekend; —
het zichtbare gedeelte van het uitwendige oor:
roode ooren hebben; mijn ooren gloeien; lange, groote
ooren hebben; -- de ooren spitsen, (van dieren) ze
overeind zetten om beter te kunnen hooren; (fig.)
scherp toeluisteren; -- (Zuidn.) zijne ooren opsteken,
ontevreden zijn; — (Zuidn.) zijne ooren staan te
dicht bij zijnen kop, hij is gierig; — (spr.) iem. ooren
aannaaien, hem om zoo te zeggen tot een ezel maken,
hem wat wijsmaken, verschalken, foppen; — zijne
ooren mogen schudden dat zij klappen, met opgeheven
hoofde onder de menschen mogen komen; — (Z.
A.) zijn ooren laten hangen, (van trekdieren gezegd)
moe en uitgeput zijn, langzaam en lusteloos loopen;
(fig.) den moed laten zakken, het opgeven; —
iem. de ooren van het hoofd eten, bijzonder veel
eten; — iem. aan de ooren malen, (Zuidn.) iem. de
• voren afzagen, hem vervelen door onophoudelijk
vragen of zaneken; — achter zijne ooren, zich achter
dde ooren krabben, uit verlegenheid; — nog nat zijn
r achter de ooren, nog zijn als een pasgeboren kind, nog
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zeer jong en onervaren; — hij heeft het (ze) achter
de ooren, hij is niet zoo onnoozel als hij schijnt; —
iem. bij de ooren trekken, t. w. tot bestraffing (vooral
van kinderen); — een snee in 't oor hebben, dronken
zijn; — in het oor, in de ooren knoopen, zich iets
in het geheugen prenten; — om de ooren, (eig.)
om het hoofd : de sneeuwvlokken stoven hem om
de ooren; een klap om de ooren krijgen; iem. om zijn
ooren geven, slaan; — (fig.) om zich heen, in zijne
tegenwoordigheid : een kind vijf, zes om de ooren
hebben; — ( Zuidn.) veel om zijn ooren hebben, veel
werk of beslommeringen hebben; — zijn pet staat
op één oor, staat scheef; — nog op één oor liggen,
nog te bed zijn; — (Zuidn.) op allebei zijn ooren
slapen, ergens heel gerust in zijn; — tot over de ooren
in de schuld zitten, diep in de schuld zijn, zeer
veel schulden hebben; — tot over de ooren in het
werk zitten, overstelpend veel te doen hebben; —
tot over de ooren verliefd zijn, doodslijk verliefd
zijn; — iem. het vel over de ooren halen, te veel
van hem eischen, verlangen; — op een oor na
gevild zijn, nagenoeg af zijn; — iemands neus (hoofd)
tusschen twee ooren zetten, grappige bedreiging tot
ondeugende kinderen; — iem. de oorera wasschen,
hem geducht de waarheid zeggen; —
oorlapje : gaatjes in de ooren hebben; ringen in
de ooren dragen; —
het oor hebben, bezitten van iem., zijn vertrouwen
bezitten en daardoor gemakkelijk een welwillend
gehoor bij hem vinden : zoo er al geen termen zijn
Stevin als een vertrouweling van Maurits te beschouwen, had hij ongetwijfeld 's prinsen oor; zijn ooren
buigen, neigen enz. tot (naar) iemand, tot iemands
woorden, enz. : trouwste troosteresse in wee, neig
uwe ooren naar mijn bee !; — het oor leenen, zijn
aandacht schenken, luisteren; — iem. aan zijn
goed oor pakken, hem aan boord komen met
die argumenten, waarvoor hij bij uitstek gevoelig is ; —
(bij vergelijking) oorvormig handvatsel aan som
voorwerpen en gereedschappen : het oor van-mige
een pot, eene pan, eene kan, eene mand, een kopje
enz. ; — (spr.) kleine potjes hebben ook ooren, kinderen hooren en onthouden meer dan men gewoon
denkt, wees dus voorzichtig met je spreken-lijk
in hun bijzijn; — ism. spreken door het oor van
eene turfmand, zóó dat geen derde het hoort; —
handvatsel boven het zwaartepunt van een vuurmond geplaatst, dienende om het stuk gemakkelijker te kunnen behandelen; — oog aan eene
klok; — het uitstekende gedeelte der horizontale
ribben of balken aan kozijnen, om deze beter
met het metselwerk te kunnen verbinden; —
(scheepsb.) twee zware, eenigszins driehoekige, eiken
platen, ter weerszijden van den mast onder diens
top aangebracht, met de basis naar boven en den
hoek aan de basis naar voren gekeerd; — twee
zware gegoten ijzeren opstanden, geplaatst op het
buiten-uiteinde van de bovenslede eener carronnade,
en voorzien van een, in horizontale richting, geboord gat; -v- benaming der twee bolders terzijde
van de kluizen geplaatst, bestemd ter bevestiging
der ankertouwen; — kleine vouw welke men maakt
aan den hoek van een blad van een boek. OORTJE,
o. (-s).
OOR-, voorvoegsel bij zelfst. uw., in beteekenis
gelijk staande met uit.
OORAAP, m. (...apen), zekere soort van halfaap, met korte voor- en lange achterpooten, een
langen rolstaart, grooten kop en groote, vliezige,
kale ooren (otolicnus galago); zij zijn zeer bloeddorstig; ...ARTS, m. (-en), een arts die bepaalde
-lijk
oorziekten behandelt.
1. OORBAAR, o. (veroud.) nut, voordeel : ten
oorbaar van het land een ambt bekleeden.
2. OORBAAR, bn. (-der, -st), (veroud.) nuttig,
voordeelig, dienstig; — gepast, behoorlijk, billijk:
het ware ten minste oorbaar geweest, dat gij hadt
onderzocht, of hij dit goedkeurde; — welvoeglijk,
kiesch : het is eene weinig oorbare vraag, welke gij
daar tot de Jonkvrouw richt; — (spr.) alles, wat
hoorbaar is, is daarom nog niet oorbaar.
OORBAG, v. ( -gen), (w. g.) een kostbare ring,
welken men in het oor draagt; ...BEEST, o. (-en),
(gew.) oorworm; ...BEL, v. (-len), zeker sieraad,
min of meer den vorm hebbende van een belletje,
welke men in het oor draagt, oorhanger; ...BIECHT.
v. de biecht aan het oor van den bevoegden geestelijke, in tegenstelling met de openbare belijdenis
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alleen als wetenschappelijke term; ...BLAZER, m.
(-s), kwaadspreker, opruier : uwe Majesteit geeft
gehoor aan oorblazers, aan belangzoekers, aan dom

...BLAZERIJ, v. kwaadsprekerij; - (mv.-kopen;
-en), datgeen wat men iem. in het oor blaast;
...BLAZING, v. oorblazerij; ...BLOEDZWEER,
V. (.. .zweren), eene door verweeking van het
kraakbeen van het oor veroorzaakte uitstorting
van het bloed in de verweekte deelen.
1. OORD, o. (-en), plek, plaats, landstreek : de
heilige oorden, de plaatsen waar Christus geleden
heeft en gestorven is; - van oord tot oord, van de
eene plaats tot de andere, overal.; - de betere oorden,
het hiernamaals; - 't lachend oord, waar de I Jselstroom door kronkelt.

2. OORD, o. (-en), (geldswaarde). Zie OORT.
OORDEEL, o. (veroud.) vonnis, thans nog alleen
in bijbeltaal : toen de vierschaar der godloozen tegen
hem ten oordeel zat (Da Costa); zij grepen den Kofling en spraken een oordeel tegen hem (2 Kon. 25,
6); ten oordeel dagen, voor de rechtbank; het oordeel
over zondaars heeft de Heer voor zich bewaard; het
oordeel Gods; - veroordeéling, straf : het oordeel is
gekomen over het vlakke land; de God des oordeels,

de God die straft; inz. het vonnis dat Christus zal
uitspreken op het einde der wereld over de leven
: het laatste Oordeel; - een laatste-den o
oordeel, een schilderij, waarvan het laatste Oordeel
het onderwerp is; de dag des oordeels, de jongste
dag; - (spr.) een leven als een oordeel, een helsch
lawaai, een leven zooals het op den jongsten dag
zal zijn; - (R.-K.) het bijzonder Oordeel, het vonnis
door God uitgesproken over den mensch terstond
na den dood, in tegenstelling met het algemeen
of laatste Oordeel; - het oordeel Gods, godsoordeel,
ordale, zie die woorden; goed- of afkeurende uitspraak, welke als geldig
erkend wordt, van kracht is : met welk oordeel
gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; uw oordeel
is hard; een oordeel strijken, vellen; zijn oordeel
opschorten; iets aan het oordeel van anderen overlaten; het oordeel verblijve aan een ander, dat een
ander uitspraak doe; - meaning, gevoelen : zijn
oordeel zeggen, te kennen geven, uiten; iem. zijn
oordeel vragen; - van oordeel zijn, eene zekere
meening hebben; - mijns oordeels, mijns erachtens;
naar mijn oordeel; volgens het oordeel van anderen; -

(wijsbeg.) het erkennen eener betrekking tusschen twee of meer zielebeelden, hetzij ten gevolge
van hunne overeenkomst of hun verschil; (sprk.)
de uitdrukking van zulk eene erkenning; - het
vermogen van den menschelijken geest om uit de
waargenomen verschijnselen gevolgtrekkingen af
te leiden, omtrent de wezenlijke gesteldheid der
dingen : een helder, rijp, zuiver, gezond oordeel;
oordeel des onderscheids, zie onderscheid; gebrek aan

oordeel; buiten het bereik van iemands oordeel liggen,
zijn verstand te boven gaan; - met oordeel te
werk gaan, zoodat men van goed overleg blijk

geeft.
OORDEELAAR, m. (-s, ...laren), iemand die een
vonnis wijst, rechter; iem. die zijn oordeel uitspreekt over iets of iem.
OORDEELEN, (oordeelde, heeft geoordeeld), een
oordeel, een vonnis wijzen : de burgerlijke rechter
alleen moet hier oordeelen; - door redeneeres tot
eene gevolgtrekking komen : oordeel niet zoo lichtzinnig over zaken die gij niet goed kent; -- over
iets oordeelen als een blinde over de kleuren, er een
volslagen verkeerd oordeel over vellen; - te oor
naar, afgaande op; - vonnissen : wanneer-deln
een mensch tegen een mensch zondigt, zoo zullen de
Goden hem oordeelen; oordeelt niet, opdat gij niet
geoordeeld wordt; - beslissen, uitspraak doen
tusschen : gij, mannen van Juda, oordeelt toch tusschen mij en tusschen mijnen wijngaard; - keuren,
achten : iets niet raadzaam oordeelen; - een ge-
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oordeelen : eene gramschap, die mijn oordeelskracht
verlamt.

OORDEELVELLING, v. het vellen van een
oordeel, - (mv. -en), het oordeel dat geveld wordt
zelf : ik stel vertrouwen in zijne oordeelvellingen.
OORDOEKJE, o. (-s), doekje achter de ooren
der kinderen.
OORFAZANT, m. (-en), eene soort van fazant
(crossoptilon) met krachtig ontwikkelde bovendek veeren van den staart en een bosje omhoog gerichte
veeren aan weerszijden van den kop.
OORGEBREK, o. (-en), een gebrek, Bene kwaal
aan de ooren; ...GERUISCH, o. oorsuizing; ...GEZWEL, o. (-len), gezwel aan of in het oor; ...GIER,
m. (-en), zekere soort van gier, naar zijne ooren
aldus genoemd (vultur auricularis); ...HANGER,
m. (-s), een sieraad dat men in de ooren hangt,
oorbel; ...HEELKUNDE, v. de wetenschap die
zich de kennis en de genezing der oorziekte ten
doel stelt; ...HEELKUNDIG, bn. de oorheelkunde
betreffende; oorheelkundige instrumenten, bij de
oorheelkunde in gebruik; een oorheelkundige, een
oorarts; ...IJZER , o. (-s), hoofdijzer; ...KLEP,
v. (-pen), klep aan een hoofddeksel die het oor
bedekt, oorlap; ...KLIER, v. (-en), de klieren die
in de gehoorgang hare plaats hebben en het oor
afscheiden; oorspeekselklier; ...KNOP, M.-smer
(-pen), ...KNOPJE, o. (-s), sieraad min of meer
den vorm van een knop hebbende dat men in de
ooren draagt.
OORKONDE, v. (-n), charter, een geschreven
stuk, in den daartoe bestemden vorm opgemaakt,
opdat het als bewijs van het daarin vermelde
kunne dienen : verzameling van onuitgegeven oorkonden en bescheiden voor de Geschiedenis des Vaderlands; eerre notarieele oorkonde, door een notaris

opgemaakt.
OORKONDENBOEK, o. (-en), charterboek, een
boek, waarin de oorkonden over een bepaald onderwerp of een bepaald gewest betreffende, bijeengebracht zijn : Oorkondenboek van Holland en Zeeland.
OORKONKEL, v. (-s), (Z. A.) oorveeg, klap om
de ooren.
OORKOTER, m. (-s), (Zuidn.) oorlepeltje.
OORKRAB, v. (-ben), ...KRABBETJE, o. (-s),
(Ind.) oorsieraad der Maleische en Javaansche
vrouwen; ook in Z. A. zoo genoemd.
OORKUSSEN, o. (-s), hoofdkussen; - (spr.) ledigheid is des duivels oorkussen, is de bron van alle
kwaad. OORKUSSENTJE, o. (-s).
OORLAM, m. (-men), een bevaren matroos; naam
die de koopvaardijmatrozen aan de oorlogsmatrozen geven; - (Z. A.) sluw, listig, pienter persoon; - o. (-men), het rantsoen jenever dat op vaste
tijden aan de matrozen uitgedeeld wordt; een
borrel in 't algemeen. OORLAMSMOKJE, o. (-s),
het tinnen of blikken bekertje waarin het oorlam
wordt rondgedeeld.
OORLAP, m. (-pen), ...LAPJE, o. (-s), oorlel;
het lapje ter weerszijden eener pet of muts waarmede de ooren kunnen bedekt en beschut worden; (Zuidn.) zekere oorziekte bij kinderen; ...LEL, v.
(-len), ...LELLETJE, o. (-s), onderste uiteinde van
het oor; ...LEPELTJE, o. (-s), een werktuigje,
min of meer den vorm van een lepeltje hebbende,
om de ooren te reinigen; - oorschelp der dieren;
...LIJDER, m. (-s), iem. die aan eene oorziekte lijdt.
OORLIËT, v. (-ten), oorhanger; -BLOK, o.
(-ken, -s), (scheepst.) een eenschijfsblok, dat als
een oorliët aan de nokken, de bramzeil- en marszeilraas hangt, om daaraan de brambijzeilen en
bovenbijzeilen op te hijschen.
OORLOF, o. (veroud.) vergunning, verlof; verlof
om heen te gaan; afscheid; ook als afscheidswoord,
vaarwel : oorlof mijn arme schapen, die zijt in grooten nood.

voelen, eene meening over iets of iem. hebben:

OORLOG, m. (-en), een strijd tusschen twee of
meer volkeren, vorsten of staten : een aanvallende,

ik oordeel, dat wij dadelijk den geheelen toeleg moeten
openbaren.

een verdedigende oorlog; oorlog ter zee, te land; den
oorlog verklaren; - de kleine oorlog, het buit maken

OORDEELKUNDE, v. (w. g.) het vermogen om
zich een oordeel te vormen; critiek.
OORDEELKUNDIG, bra. bw. ( -er, -st), blijk
gevende van gezond oordeel, scherpzinnig, zeer
verstandig : op oordeelkundige wijze; oordeelkundig
te werk gaan; de oordeelkundige critiek.

OORDEELSDAG, m. de dag waarop het laatste
Oordeel zal plaats hebben, de jongste dag.
OORDEELSKRACHT, v. het vermogen om te

van convooien, bestoken van detachementen, overvallen van geïsoleerde posten enz.; - zaken van
oorlog, zaken den oorlog betreffende; - het departement van oorlog, dat het opperbestuur des legers
uitmaakt, ook wel alleen oorlog genoemd; - de
minister van oorlog, die aan het hoofd van het
departement van oorlog staat; - troepen op voet
van oorlog, op de volledige getalsterkte gebracht
en uitgerust om in den oorlog te trekken; - (fig.)
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vijandschap tusschen twee personen : er is oorlog
tusschen mij en Berthold, heete, onverzoenbare, doch
wettige oorlog; in oorlog met iem. leven. OORLOGJE,
o. (-s).
OORLOGEN, (oorloogde, heeft geoorloogd), krijg,
oorlog voeren, strijden : tegen den machtigsten
Koning oorloogt een klein gewest, door dijken en
molens bezwaarlijk boven water gehouden.
OORLOGSAMMUNITIE, v. krijgsvoorraad, al
de benoodigdheden tot het schieten en werpen
uit vuurwapens; ...BAZUIN, v. (-en), krijgstrompet; ...BEDRIJF, o. (...drijven), krijgsverrichting;
het soldaat zijn; ...BEGROOTING, v. (-en), de
begrooting van een staat ten behoeve van zijn
leger; ...BEHOEFTEN, v. mv. krijgsbehoeften;
...BELASTING, v. (-en), eene door den eigen
staat opgelegde en bij de wet goedgekeurde belasting ter voorziening in de oorlogskosten; oorlogsschatting; ...BENDE, v. (-n), een troep krijgsvolk,
krijgsbende; ...BODEM, m. (-s), oorlogsvaartuig;
... BUIT, m. de buit wolken men in den oorlog
machtig wordt; ...CONTRABANDE, v. zie contrabande; ...CONTRIBUTIE, v. (-s), eene som gelds
door den occupator in vijandelijk land geheven;
...CORRESPONDENT, m. (-en), correspondent
van een dagblad die op het oorlogsterrein aanwezig
is en over het beloop van den oorlog bericht zendt.
OORLOGSDAAD, v. (...daden), elke handeling
die in den oorlog verricht wordt, plaats heeft;
(inz.) Bene heldhaftige daad in den oorlog, heldenfeit, wapenfeit; ...DONDER, m. (-s), de donder
van het geschut in den oorlog; ...FAKKEL, v.
(-s), (dicht.) eene fakkel die den oorlog doet ontbranden : de oorlogsfakkel uitblussehen; ...FEIT, o.
(-en), een feit in den oorlog verricht, waarmede
men zich onderscheidt; ...GEBRUIK, o. (-en),
eene van oudsher bestaande gewoonte bij het
oorlogvoeren, die door, het oorlogsrecht nog niet
als bindend erkend of nog niet verboden is; ...GERUCHT, o. (-en), gerucht betreffende een aanstaanden oorlog; ...GEVAAR, o. (...varen), gevaar
voor oorlog, de mogelijkheid dat uit bepaalde
omstandigheden oorlog zal voortkomen; het gevaar
(voor het leven) dat de oorlog oplevert; .. .GE WELD,o. het geweld dat men in den oorlog gebruikt.
OORLOGSGEZIND, bn. ( -er, -st), geneigd tot
den oorlog, gaarne krijg voerende of hebbende:
de oorlogsgezinde partij.
OORLOGSGOD, m. de god van den oorlog, inz.
Mars; ...HAVEN, v. (-s), krijgshaven; ...HELD,
m. (-en), iem. die zich in den oorlog een held betoont, krijgsheld; ...KANS, v. (-en), de wisselvalligheid van den oorlog, de krijgskans; ...KAS, v.
(-sea), de kas van een leger in tijd van oorlog;
...KOSTEN, m. mv. de onkosten welke een oorlog
veroorzaakt; ...KRACHTEN, v. mv. krijgskrachten,
zoowel manschappen als stoffelijke middelen;
...KREET, m. (...kreten), een kreet welken men
bij het ten strijde trekken aanheft; (ook) leus;
...KUNST, v. krijgskunst, de kunst van oorlogvoeren; ...LASTEN, m. mv. oorlogsbelasting;
...MACHT, v. (-en), krijgs-, legermacht; ...MAN,
m. (-nen), soldaat, krijgsman; ...MATERIAAL, o.
het materiaal tot den oorlog benoodigd; ...MIDDEL, o. (-en), een middel dat men in den oorlog
gebruikt ter bereiking van een of ander doel;
datgene waardoor men in staat gesteld wordt
oorlog te voeren, inz. in toepassing op geld; ...MOED,
m. de moed in den oorlog betoond, krijgsmoed;
...NOOD, m. nood, gevaar voor oorlog; ...OPERATIE, v. (-s, ...tiën), Bene krijgsverrichting door
een of meer legers of legerafdeelingen uitgevoerd.
OORLOGSPAD, o. de Indianen zijn op het oor
trekken ten strijde, hebben den oorlog-logspad,
verklaard.
OORLOGSPARTIJ, v. (-en), eene oorlogvoerende
macht; Bene partij die het verklaren of voortzetten
van den oorlog voorstaat; ...PLAN, o. (-nen), het
plan waarnaar een oorlog zal gevoerd worden;
...RAMP, v. (-en), eene ramp door den oorlog
veroorzaakt; ... RECHT, o. het geheel der rechtsregelen voor den oorlogstoestand; ...ROEM, m.
roem in den oorlog verworven, krijgsroem;
...SCHATTING, v. (-en), eene schatting door den
overwinnenden vijand opgelegd, en waardoor
requisities, plundering enz. worden afgekocht;
... SCHIP, 0. (...schepen), een schip bepaaldelijk
gebouwd en uitgerust om in den oorlog gebruikt
te worden; ...STANDAARD, ...STANDERD,* m.
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(-s), een vaandel dat in den oorlog gebruikt wordt;
...TERREIN, o. het terrein waar een oorlog gevoerd
wordt; ...TIJD, m. (-en), tijdperk waarin oorlog
gevoerd wordt; ...TOERUSTING, v. (-en), toe-,
uitrusting voor een oorlog; ...TOESTAND, m.
(-en), de toestand waarin een land in tijd van oorlog
verkeert en die door het oorlogsrecht beheerscht
wordt; ...TOONEEL, o. (-en), het grondgebied
waar de oorlog gevoerd wordt; ...TUIG, o. gereedschap tot den oorlog noodig of in den oorlog gebruikt.
OORLOGSVAAN, v. (...vanen), (dicht.) eene
vaan welke in den oorlog gebruikt wordt; ...VAARTUIG, o. (-en), vaartuig dat in den oorlog wordt
gebruikt; ...VELD, o. (-en), het veld, het terrein
waar de oorlog gevoerd wordt; ...VERKLARING,
v. (-en), verklaring van eene mogendheid aan eene
andere, waarbij de eerste te kennen geeft dat zij
zich met de tweede in staat van oorlog bevindt;
...VLOOT, v. (...vloten), eene vloot bestaande uit
oorlogsschepen; ...VUUR, o. het vuur van den
oorlog, welke bij een brand vergeleken wordt;
geschutvuur; ...WAGEN, m. (-s), strijdwagen; een
wagen in den oorlog in gebruik tot vervoer van
ammunitie, geschut enz.; ...WAPEN, o. (-s), een
wapen dat in den oorlog gebruikt wordt; ...WET,
v. (-ten), eene wet die de rechten en plichten der
oorlogvoerende partijen regelt; ...ZAKEN, v. mv.
zaken den oorlog betreffende; ...ZUCHT, v. begeerte om oorlog te voeren; ...ZWAARD, o. (-en),
(dicht.) een zwaard dat men in den oorlog gebruikt.
OORLOGVOEREND, bn. in oorlog zijnde : de
oorlogvoerende mogendheden.
OORLOGZUCHTIG, bn. ( -er, -st), begeerig naar
oorlog, strijdlustig : een oorlogzuehtig vorst; - van
verlangen naar den oorlog blijk gevende : oorlog zuchtige stemming; - oorlogzuchtige berichten, waar
een ophanden zijnde krijg te voorspellen is.-uit
OORLOOS, bn. (w. g.) het gehoororgaan mis
uitwendige oor beroofd.
-send;vaht
OORLOVEN, (oorloofde, heeft geoorloofd), veroorloven, toestaan, vergunnen; thans alleen nog in
het verl. deelw., zie geoorloofd.
OORMEESTER, m. (-s), (Zuidn.) oorarts.
OORMERK, o. (-en), eigenaardig merk in de
ooren der schapen op de heide, teneinde ze van
elkander te kunnen onderkennen.
OORONTSTEKING, v. (-en), eene ontsteking in
de ooren; ...PAUW, m. (-en), oorfazant;... PEUTER,
m. (-s), ...PEUTERTJE, o. (-s), oorlepeltje; ...PIJN,
v. (-en), pijn in het inwendig oor; ...POLIEP, m.
(-en), een poliep in de ooren; ...RAND, m. (-en),
de rand der oorschelp; ...RING, m. (-en), kleine
zilveren of gouden ring welken men in de ooren
draagt; ...SCHELP, v. (-en), het eenigszins schelp vormig gedeelte van het uitwendig oor, dat dient
tot opvanging van het geluid; ...SIERAAD, o.
(...raden), een sieraad dat men in de ooren draagt;
...SLINGER, m. (-s), een oorsieraad van min of
meer langwerpigen vorm en gewoonlijk ook vrij
groot; ...SMEER, o. eene gele, vettige stof in de
ooren, door de smeerkliertjes der haarwortels en
de zoogenaamde zweetklieren afgescheiden;
...SMEERKLIER, v. (-en), de zich in het oor bevindende klieren, die het oorsmeer afscheiden;
...SPEEKSELKLIER, v. (-en), de grootste der
speekselklieren, in de wangholte dicht vóór het
oor gelegen; ...SPIEGEL, m. (-s), werktuig ter
onderzoeking van de uitwendige gehoorgang;
...SPIER, v. (-en), drie spieren welke zich in de
nabijheid van het uitwendig oor bevinden.
OORSPRONG, m. (-en), ontstaan, aanvang, begin : de oorsprong van den Rijn; hoe dat in klein
begin kan wonen de oorsprong van eene groote macht;
ik had het denkbeeld van liefde in zijn eersten oor
moeten onderdrukken; - ( fig.) de oorsprong-sprong
aller dingen, gezegd van God; - de oorsprong van
iemands leven, zijn vader, zijne ouders; - de oor
een geslacht, de stamvader; - afkomst -spro:ngva
's menschen edele oorsprong; zijn oorsprong nemen,
hebben uit iem., uit een land enz., van hem of van
daar afkomstig zijn; de oorsprong der oude talen; herkomst : een koperen geldstuk, dat van vreemden
oorsprong was; gebruiken, die van Germaanschen
oorsprong zijn; - verklaring van oorsprong, officieel
stuk, waarin de herkomst van iets wettelijk vastgesteld wordt.
OORSPRONKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), den oorsprong, het begin uitmakende van -, het eerste in
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eene opvolgende reeks : Delphi, de oorspronkelijke
zetel van het Orakel; de oorspronkelijke tekst; het
oorspronkelijke, in tegenstelling met afschrift,
afdruk enz.; — de oorspronkelijke gemeenterekeningen, de echte, authentieke; — het oorspronkelijke
plan; de oorspronkelijke beteekenis van een woord;
de oorspronkelijke eigenaar van een huis; — nog
het karakter van zijn oorsprong, van zijn eersten
toestand vertoonende, sedert zijn ontstaan niet
veranderd : de oorspronkelijke wouden van Amerika; — van den oorsprong af, van den beginne
af aan iem. eigen, aan -, ingeboren : hij moest zijn
oorspronkelijke gaaf niet op deze wijze te grabbel
gooien; — van, uit zichzelf, niet van anderen gekregen noch overgenomen : beide boeken waren oor
nieuw; — geen ander navol -spronkelij,Fch
zelfstandig : hij was in alles wat hij sprak-gend,
en deed oorspronkelijk; -- zijn eigen kenmerk
dragende, zich door iets bijzonders onderscheidende,
eigenaardig : slechts hier en daar wordt door eerre
enkele oorspronkelijke opwelling zijn matte aandacht
verpoosd; —
(w. g.) afkomstig zijnde uit een stam, een geslacht enz. : de tegenwoordige Begs zijn uit denzelfden
stam als de Mamlukken oorspronkelijk; — zijn
oorsprong hebbende, afkomstig zijnde uit of van
iets : de Dahlia is oorspronkelijk uit Mexico, waar
zij in het wild groeit; —
bw. in den oorsprong, in het begin : de kleur was
oorspronkelijk grijs geweest. OORSPRONKELIJKHEID, v.
OORSPUITJE, o. (-s), een spuitje om een genees
vocht in de ooren te spuiten; ..,STREEK,-krachtig
v. streek rondom de ooropening, inz. van vogels
gezegd; ...SUIZING, v. (-en), oorgeruisch.
OORT, o. (-en), (veroud. Zuidn.) het vierde deel
van een stuiver, twee duiten, (ook) het koperen
geldstukje van die waarde; — (spr.) hij kijkt of
hij zijn laatste oortje versnoept heeft, hij zet een
bedremmeld gezicht; — hij zou een oortje in vieren
bijten, hij is zeer vrekkig; -- die voor 't oortje geboren
is, zal tot den stuiver niet geraken, die arm geboren
is, blijft doorgaans arm; -- (Zuidn.) ieder oortje
brengt zijn gierigheid mee, hoe rijker men wordt,
hoe gieriger ook; — eene zeer geringe som, zoo
goed als niets : am een oortje wedden; dat is geen
oortje waard; - (fig.) hij ligt daar voor een 'oortje
thuis, hij heeft daar weinig of niets te zeggen; —
dat kan me geen oortje schelen, geen zier; — (gew.)
het vierde van eene kan, eene pint. OORTJE,
o. (-s).
OORTJEDOOD, m. (Zuidn.) iem. die op een
oortje doodblijft, een vrek.
OORTJESKAARSKE o. ( -ns), (Zuidn.) kaars die
maar een oortje kost; (fig.) iem. met een bleek en
mager gezicht; ...PAN, v. (-nen), aarden pan van
een oort; ...SCHOOL, v. (...scholen), bewaarschool.
OORTJE -ZEKER, m. (Zuidn.) iem. die niets
waagt; oortje-zeker spelen, geen geld geven of leenen,
tenzij tegen goede waarborg of onderpand.
OORUIL, m. (-en), soorten van uilen die in de
oorstreek een pluimpje van 6 tot 8 verlengde vederen hebben die altijd omhoog staan of opgezet
kunnen worden; de woud - ooruil of ransuil (otus
vulgaris); de moeras-ooruil of velduil (otus braehgotus) en de groote ooruil of oehoe (bubo maaimus)
zijn de voornaamste vertegenwoordigers.
OORVEEG, v. (...vegen), ...VIJG, v. (-en), Bene
veeg, een slag om de oorera, in het aangezicht: eene
oorvijg krijgen; iem. eene oorvijg geven, toedienen.
OORVERDOOVEND, bn. bw. zoo sterk dat 'het
, 00r niets anders meer kan waarnemen : een oorver,doovend geschreeuw; ...VERSCHEUREND, bn. bw.
zoo hard dat het trommelvlies er door schijnt te
zullen scheuren : oorverscheurend lawaai.
OORVIJG. Zie OORVEEG.
OORVLIES, o. (...vliezen), trommelvlies; ...VORMIG, bn. in vorm min of meer op een oor gelijkend;
...WAKS, m. (-en), (Z. A.) oorveeg; ...WATER,
, o. een geneeskrachtig water om in het oor gedruppeld of gespoten te worden; ... WORM, m. (-en),
zeker rechtvleugelig insect met bijtende mond
onvolkomen gedaanteverwisseling (for--deln
ficula auricularia); — (ironisch) een gezicht als een
oorworm, een gemelijk, ontevreden gezicht.
OORZAAK, v. (...zaken), datgene wat noodwendig een zeker gevolg met zich brengt, voor
zoover iets anders dit niet belet : het groot worden
is de oorzaak veler smarten; wat de naaste oorzaak
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harer kwaal is, is voor mij iets onbekends; — (spr.)
gelijke oorzaken (hebben) gelijke gevolgen; kleine
oorzaken hebben soms groote gevolgen; — (fig.) van
God : de oorzaak aller dingen.
OORZAKELIJK, bn. de oorzaak van iets in
zich besluitende : oorzakelijk verband, de betrekking tusschen twee verschijnselen, waarvan het
eene de oorzaak is van het andere; — (sprk.)
oorzakelijk zinsverband, waarbij de eene zin de
oorzaak (reden of grond) van den inhoud des
anderen bevat; — oorzakelijk voorwerp, dat den
persoon of de zaak noemt, die aanleiding geeft
tot de werking.
OORZAKELIJKHEID, v. (w .g.) de betrekking
tusschen de oorzaak en het gevolg dat ze teweegbrengt, causaliteit.
OORZIEKTE, v. (-n), eene ziekte aan of in de
ooren.
1. OOST, o. v. een der vier hoofdwindstreken,
het oosten, het oostpunt : om de oost, in oostelijke
richting; en nu rijst op gloriewieken uit het oost
de gouden zon; — het of een gedeelte der wereld dat
ten opzichte van een bepaald punt in het oosten
ligt : vloten met den cijns van oost en west beladen; —
de staten welke oostelijk van Europa gelegen zijn,
inz. het gedeelte van Azië onmiddellijk aan de
Middellandsche Zee, de Levant : het zwaard werd
aangegord, de kruisrok omgehangen en 't ongeloovig
Oost met 's hemels wraak bedreigd; — de Neder landsche Oostindische bezittingen : hij heeft zijn
fortuin in de Oost gemaakt; — naar de Oost gaan,
(ook) dienst nemen bij het Nederlandsch Oostindisch leger; — de oostenwind : holrommelend komt
het oost het westen tegenrukken.
2. OOST, bn. in de richting van het punt van den
gezichteinder dat rechts 90° van het noorden ver
recht oost, vlak in oostelijke richting;-wijders:
oost ten noorden, ten zuiden, in de richting van
het punt dat op 78 ° 45, van het noorden of zuiden
is gelegen naar het oosten toe gerekend; — (spr.)
oost, west, thuis best, men bevindt zich nergens
beter dan thuis; — uit het oosten : de wind is oost.
OOSTEINDE, o. oostelijk uiteinde, oostelijke uit
't plein hetwelk was aan het oosteinde des-hoek:
tempels.
OOSTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), in het oosten gelegen : de oostelijke uithoek van Azië; — in het
oosten wonende, verblijvende : onze oostelijke
naburen; — naar het oosten : in oostelijke richting
varen, trekken; uit het oosten waaiende : de wind
was oostelijk; — bw. in de richting van het oosten:
oostelijk afhouden.
OOSTEN, o. de kompas- of windstreek, welke 90
rechts van het noorden verwijderd is : de wind
trok naar het oosten; noord, zuid ten oosten, de kom
4 graad van het noorden of zuiden-pastrekdi1'/
naar het oosten ligt; — het gedeelte van den gezichteinder of van het uitspansel naar den kant
waar de zon opkomt : in het oosten begon het een
beetje licht te worden; het of een gedeelte der wereld
dat ten opzichte van eene bepaalde streek in het
oosten ligt : de waren van het oosten voerden de
Hollandsche schepen naar het westen; inz. ten op zichte van Europa: Azië, vaak bepaaldelijk KleinAzië, de Levant : de Chineezen zijn de grootste
leugenaars van het Oosten; — de koningin van het
Oosten, Batavia.
OOSTENWIND, m. (-en), de wind die uit het
oosten waait.
OOSTEREN, (oosterde, is geoosterd), (van de
magneetnaald) zich in oostelijke richting van het
noorden verwijderen, naar het oosten afwijken..
OOSTERING, v.
OOSTERGRENS, v. (.. , grenzen), grens aan de
oostzijde.
OOSTERKIM, v. (-men), de oostelijke gezichteinder; ...LAND, o. (-en), (dicht.) de streken in
het oosten; ...LANDSCH, bn. tot de oosterlanden
behoorende; ...LENGTE, v. de afstand in oostelijke richting van den eersten meridiaan af.
OOSTERLING, m. (-en), (hist.) een inboorling
van Oostland, inz. een inwoner eener Hanzestad:
Brabanders en Vlamingen, zelfs Oosterlingen bezochten de Dortsche markt; — een inboorling van
Azië : een Oosterling met een gelen tulband op het
hoofd; (soms) een Nederlander die in de Oost woont
of gewoond heeft; — (gew.) een Oost -Vlaming.
OOSTERLUCIE, v. de pijpbloem, zekere plant
met lichtgele bloemen aan hagen en op zandgron-
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den, ook wel hofwortel genoemd (aristolochia clematitis).
OOSTERSCH, bn. bw. (veroud.) zonder aanvoer
van Oostersch koren leed men gebrek, koren uit de Oost zeelanden ; - in het oostelijk gedeelte van Europa
of in de landen oostelijk van Europa thuis hoorend,
daaruit afkomstig, daaraan eigen enz. : de oostersch e
volken; de oostersche hemel; oostersche pracht, weelde;
oostersche gastvrijheid; oostersche beeldspraak, (vaak)
overdrijving, grootspraak; de oostersche talen, letterkunde; - de Oostersche Kerk, de Grieksche Kerk; de Oostersche quaestie, de politieke moeilijkheden
in het Oosten van Europa.
OOSTERTRANS, m. (-en), (dicht.) oosterkim,
het oosten; ...ZON, v. (dicht.) de zon zooals zij
in het oosten opgaat; de zon zooals zij zich in de
Oosterlanden vertoont : hij is van de oosterzon geroost, hij heeft in Oost-Indië eene bruine kleur opgedaan.
OOSTGANGER, m. (-s), koloniaal.
OOSTHOEK, m. de oostelijke hoek van den
gezichteinder : de wind waait stijf uit den oosthoek;
(Ind.) de Oosthoek, het oostelijk gedeelte van Java.
OOST - INDIË, o. eene groote groep eilanden ten
Z. O. van Azië, van Malakka tot Australië, ook
OOSTINJE.
OOSTINDIEVAARDER, m. (-s), een schip dat op
Oost-Indië vaart; de gezagvoerder van zulk een
schip.

OOSTINDISCH, bn. in Oost-Indië geboren of
daar verblijvende : Oostindische Dames en Heeren;
- Oostindisch ambtenaar, in dienst bij de reáeering
van Nederlandsch- Indië; - in Oost-Indië thuis
hoorende, daaruit herkomstig : de Oostindische
specerijen; - Oostindische inkt, zekere inktsoort
om mee te teekenen, eigenlijk uit China herkom stig; - Oostindische kers, benaming eener algemeen
gekweekte plant tot de familie der kersbloemen
behoorende (tropaeolum majus); - de Vereenigde
Oostindische Compagnie, de groote handelmaatschappij, aan welke in 1602 de Staten- Generaal
den alleenhandel op Oost-Indië bij octrooi ver
de Oostindische Archipel, de eilanden--lend;
groepen tusschen het vasteland van Azië en Nieuw Holland; - bw. zich oostindisch doof houden, den
schijn aannemen alsof men niet hoort dat men
geroepen, aangesproken of om iets verzocht wordt.
OOSTINJE, o. Oost - Indië.
OOSTKANT, m. (-en), de oostelijke kant; ...KUST,
v. (-en), de oostelijke kust; ...LAND, o. (veroud.)
Noord -Duitschland, inz. de Oostzee - landen.
OOSTLIJSTER, v. (-s), gew. benaming voor de
zanglijster of grauwe lijster (turdus musicus).
OOSTMOESSON, m. (-s), de moesson die uit
het oosten waait, (ook) het tijdperk gedurende
hetwelk zulks geschiedt.
OOSTNOORDOOST, bw. in de richting van het
oostnoordoosten; uit het oostnoordoosten.
OOSTNOORDOOSTEN, o. de kompasstreek die
in de richting van het oosten 67 '/2 ° van het noorden
is verwijderd; -WIND, m. (-en), de wind die uit
het oostnoordoosten waait.
OOSTPASSAAT, m. de passaat die uit het oosten
waait; ...VINK, m. (-en), een der talrijke benamingen van den gewonen vink (fringilla caelebs).
OOSTVOGEL, m. (-s), kleinere soort van wilde
eenden die hier bij strenge vorst gevangen worden
en aan de Oostzeekusten broeden.
OOSTWAARTS, bw. in de richting van het
oosten, naar het oosten : de wind zou ons oostwaarts drijven.
OOSTZEE, v. de Baltische Zee; (bijb.) de Doode
Zee; — HANDEL, m. de handel op de streken
aan de Oostzee gelegen; —HAVEN, v. (-s), eene
haven aan de Oostzee; - -KUST, v. (-en), de kust
langs de Oostzee; - -STAD, v. (...steden), eene
stad aan de Oostzee gelegen, (ook) eene Hanzestad.
OOSTZIJDE, v. oostkant.
OOSTZUIDOOST, bw. in de richting van het
oostzuidoosten, uit het oostzuidoosten.
OOSTZUIDOOSTEN, o. de kompasstreek the in
de richting van het oosten 6.7'/ , 2 ° van het zuiden is
verwijderd; -WIND, m. (-en), de wind die uit
het oostzuidoosten waait.
OOT, v. (gew.) (plantk.) eene soort van het geslacht haver, ook wilde haver, gebaarde haver en
vloghaver genaamd.
OOTJE, o. (-s), eene kleine o; - kringetje in
verschillende kinderspelen; in 't ootje knikkeren,
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(ook) ootjeknikkeren, waarbij een knikker die in
het ootje staat het mikpunt is; - (fig.) iem. in
't ootje nemen, hem tot mikpnnt zijner spotternij
maken, hem in de maling nemen.
OOTJE-BOT, ...-STROP, (Westvl.), ...-TREK,
(Brab.), ... -WIJS, o. (Zeeuwschvl.), zeker kinderspel met negen, drie en drie, of met een groot
getal, in rijen, gerangschikte o's; de kunst bestaat
in het trekken van lijnen van ééne o naar eene
andere, zonder o's of lijnen te raken.
OOTMOED, m. het gevoel van onderdanigheid
en ondergeschiktheid tegenover een grootere in
macht, nederigheid, inz. van den mensch tegenover
God : ootmoed en stil ontzag overmeesteren u in deze
kerk; de ootmoed is de ware proef der christelijke
deugden; de ootmoed zelf, de bron van ootmoed, Jezus.
OOTMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), ootmoed betoonende, zich met ootmoed gedragende : ootmoedig
van hart nam hij de bewijzen van achting bescheiden
aan; - uw ootmoedige dienaar, voorheen als beleefdheidsformule in brieven; - van ootmoed blijk
gevende : hij stond in ootmoedige houding voor hem;
een ootmoedig oogenblik, waarin men zich ootmoedig
toont; - bw. op eene wijze die van ootmoed getuigt : hij boog ootmoedig. OOTMOEDIGHEID, v.

OOTMOEDIGLIJK, bw. (w. g.).
OOZIE, v. (...ziën), (gew. Zuidn.) het gedeelte
van een dak dat over den muur uitsteekt en waar
regenwater afdruipt.
-vanhet
OOZIEDRUP, m. (gew. Zuidn.) de drup die van
de oozie valt wanneer het regent.
OP, vz. ter uitdrukking van eene zuiver plaatselijke betrekking van een voorwerp ten opzichte
van een ander, waarbij het eerste met de bovenzijde van het andere in aanraking is of komt : het
boek ligt op de tafel; hij wandelde op het dek; op
het tooneel komen; leg dat maar op de tafel; geen
haar op mijn hoofd dat er aan denkt; (versterkt)
boven op iets zitten; - op zijn bed liggen, onderscheiden van in zijn bed liggen; iets op papier schrijven; op den koop, op den hoop toe, om zoo te zeggen er
boven op gelegd, (vandaar) daarenboven; - (zeew.)
het schip ligt met den kop op de zee, in de richting
der aanloopende zee, der golven; - op den wind
liggen; - het schip ligt op stroom, in den vollen
stroom verankerd; - op de kachel zitten, heel dicht
er bij; - ter aanduiding van datgene waarop men
zich bevindt; op schaatsen; op t,lompen, op muilen
loopen; hij kan niet op zijn beenen staan, ook van
iem. die dronken is; - van plaatsen waarbij zelfs
niet meer aan eenige hoogte gedacht wordt : wij
zaten op den eersten rang; - alleen op de wereld
staan, zonder familie zijn; - op het platteland; op
straat; op een kantoor; op school, op zijne plaats
zetten; het woord lag me op de tong; spelen op een
muziekinstrument; - meester zijn op een wapen,
het goed hanteeren; - soms zooveel als in: geen
duit op zak (in zijn zak) hebben; bier, wijn op flesschen
tappen; wijn op fust; vruchten op jenever, brandewijn
zetten; - vruchten op water; - bij handelingen of
gebeurtenissen die op eene bepaalde plaats verricht
worden of geschieden : op het college; op de parade;
op studie liggen; op wacht staan; op de loer liggen; iem. op een leugen betrappen; - in eene bepaling
die den afstand eener plaats van eene andere noemt :
ik wensch hem op honderd mijl van hier; op 7 0
oosterlengte; op de hoogte van Madera; op de hoogte
van den Dam is het gebeurd, daaromtrent; - in
bepalingen welke eene maat noemen : de pendule
stond bijna op acht uren; - in bepalingen die een
prijs enz. aanwijzen : dat kwam hem op eene goede
som gelds te staan; iets schatten, begrooten op; iem.
op pensioen, op wachtgeld stellen; - in bepalingen
die eene vaste verhouding te kennen geven : één
op duizend; - ter aanduiding van onmiddellijke
nabijheid : schipbreuk lijden op de vijandelijke kust;
Bergen-op-Zoom; - ( zeew.) op den wal zitten,
vlak in de nabijheid van den wal zijn; - op sterven,
op zijn uiterste liggen; op til, op komst zijn; - op
springen staan, op het punt zijn van bankroet te
gaan; ter aanduiding eener richting, soms geheel en
al gelijk naar, naar - toe: op iem. afkomen, toeltoopen; de wagen op N.; handel drijven, zaken doen
óp Spanje; op weg, op reis gaan; op de vlucht, op
hol gaan; het op iem. gemunt hebben; - het niet
op iem. hebben, niet van hem houden; (ook) hem
niet vertrouwen; - jacht maken op iets; zich op
iets toeleggen; volgen op iets of iem., in dezelfde

OPA.

1313

riehtifg Vóórtgaan; de vervolgen op Wagenaar;
ramp op ramp; keer op keer, telkens; (fig.) staren
op iets; uitzicht hebben op; loeren, vlammen op iets;
verliefd zijn op iem.; op iem. drinken; aanspraak
maken op; — ter aanduiding dat de beweging met
een vijandelijk inzicht geschiedt, tegen : een haat,
een pik op iem. hebben; — tot op, ter aanduiding
dat Bene beweging eindigt op de in de bepaling
genoemde plaats : de nagel tot op 't leven afgesneden; — tot op zekere hoogte, in zekere mate; —
(van tijd) juist als het genoemde tijdstip er is:
op den achtsten dag; op het heetst van den middag;
op dit oogenblik, thans; op zijn tijd thuis komen;
op gezette tijden; op heden, op morgen; op een nwoien
dag; op eens, plotseling, onverwachts; op 't laatst,
op het einde; — om den leeftijd te kennen te geven:
hij is op zijn vijftiende jaar naar zee gegaan; hij
komt al op jaren; moet ik dat op mijn ouden dag
nog beleven; — omstreeks het genoemde tijdstip :
het is op slag van achten; op slag, terstond : hij
was op slag dood; — juist als eene handeling verricht
wordt of eene gebeurtenis voorvalt : wij kwamen
juist op 't eten; op heeter daad betrapt worden; —
onmiddellijk nadat eene handeling verricht wordt
of eene gebeurtenis voorvalt : zij sidderde op die
aanraking; op die woorden sprong hij eensklaps
op; hij zette een lang gezicht op het hooren van die
tijding; — op een of meer oogenblikken in den loop
van eene genoemde tijdruimte : tweemaal op één
dag; jij weet wat er op zoo'n langen dag op den Dam
voorvalt; — gedurende, in de genoemde tijdruimte :
op stel en sprong, dadelijk ; — van het begin
tot het einde van, gedurende, tijdens eene tijd ruimte : op de wandeling spraken beiden geen woord
meer; —
in eene bepaling die tot grondslag dient voor
eene handeling : op deze Petra zal ik mijn gemeente
bouwen; — op zand bouwen, (fig.) op onzekeren
grondslag iets ondernemen; — op waarheid gegrond;
ik reken op uw hulp; zijn hoop op iets stellen; op
water en brood, op droog brood zitten; op zwart zaad
n afkomst bogen;
zitten; op een droogje zitten; op zijn
geld op interest zetten; iets op zijn woord verzekeren;
op mijn woord van eer; gelooven op gezag; trotsch
zijn op; iets op den borg halen; zich op genade of
ongenade overgeven; iets doen op bevel van iem.;
het hoofd op en neer bewegen op de maat der muziek;
te zingen op de wijs van...; —
naar de manier, zóó als in eene bepaling wordt
uitgedrukt : op zijn Fransch; ik spreek nog zoo
wat op zijn Frieseh, slecht en recht; wij leven zoo
maar op zijn boersch heen; op zijn Zondagsch gekleed zijn; — met een bn. in den overtreffenden
trap, om een zeer hoogen graad aan te duiden:
op zijn hoogst; op zijn best; op 't prachtigst uitgedost;
op zijn minst, ten minste; op zijn elf en dertigst; —
met een znw. : op geheimzinnige wijze; op mijn
manier; op een draf loopen; op den tast volgen; op
zijn gemak; — ter aanduiding dat alleen datgene
in de bepaling genoemd overblijft of uitgezonderd
wordt : verwerking -van veen op cokes; — op een
haar, op een prik kennen, zoodat het niet een haar,
een prik scheelt, zeer nauwkeurig; zij zijn allen
dood op één na; — op verre na niet, bij lange niet,
lang niet; op geen stukken na; --, bw. van richting, naar de hoogte : op en
neer; op en af; — (fig.) het gaat met hem op en neer,
nu eens goed dan weer slecht; — hij klom haastig
de trap op; -- hooger op, verder in de hoogte, (ook)
meer het land in; — van onderen op, van beneden
opwaarts; — (fig.) tegen iem. op kunnen, niet voor
hem onderdoen; hij werkt tegen de beste op, zoo goed
als de beste; — zonder het begrip van hoogte :
de stad, de straat op en neer loopen; hij rende de
straat op; hij praat er maar op los; — er op komen,
liet zich herinneren; — zeg op, vertel maar op,
kom er mee voor den dag; — van plaats, in elliptische uitdrukkingen : 't zal er op zitten; ik sta
er op; — van toestand : hij is er weer boven op;
er op of er onder; er op na houden; het komt er op
aan; hij had een hoed op; heb je je eten al op ?; hij
is 's morgens vroeg op; al zijn geld was op; hij doet
alsof het niet op kan; ik ben op, mijn geestelijke en
lichamelijke krachten kwijt; gij moet vroeg op; —
op ende op, op end op, (verbasterd tot) op en top,
geheel en al; op ende uit, op end' uit (verbasterd
tot) op een duit, geheel en al: uwe dagelijksche
vrienden die elkaar op een duit gelijken.
(Op vormt met tallooze werkwoorden scheidbare
Van Dale.
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samenstellingen; alleen de meest gebruikelijke
daarvan zijn hier opgenomen).
OPA, m. (-'s), in de kindertaal voor grootpapa.
OPAATJE, o. (-s).
OPAAL, m. (opalen), (o. gmv. als stofn.) zeker
edelgesteente, bestaande uit kiezelzuur anhydride
met 3 tot 13 / water, van verschillende kleur,
doch meestal melkachtig wit : een ring met een
melkwitten opaal.
OPAALBLAUW, o. eene anilineverfstof.
OPAALGLAS, o. melkglas, albastglas.
OPAALMOER, o. hard gesteente waarin het
opaal in zeer kleine partijen verdeeld voorkomt en
dat tot verschillende voorwerpen van weelde
wordt verwerkt; ...STEEN, m. (-en).
OPAARDEN, (aardde op, heeft opgeaard), (Zuidn.)
aanaarden, met aarde ophoogen : de aardappels
opaarden.
OPADEREN, (aderde op, heeft opgeaderd),
(schild.) de aderen beter doen uitkomen.
OPAKKEREN, (akkerde op, heeft opgeakkerd),
bouwland door ploegen in akkers verdeelen; —
(gew.) oprukken, weggaan.
OPALISEEREN, (opaliseerde, heeft geopaliseerd),
het schitteren en glanzen van den opaal; met kali waterglas besmeren, waardoor het voorwerp een
eigenaardigen glans verkrijgt.
OPBAGGEREN, (baggerde op, heeft opgebaggerd), met een baggernet ophalen; (fig.) iets weer
opbaggeren, opnieuw van iets gewagen; — (gew.)
opdiepen, weten te krijgen. OPBAGGERING, v.
het opbaggeren.
OPBAKEREN, (bakerde op, heeft opgebakerd),
een kind opbakeren, een zuigeling stevig aankleeden;
— in de luiers wikkelen : 's morgens komt zij het
kind opbakeren.
OPBAKKEN, (bakte op, heeft opgebakken), alles
verbakken : al het deeg is opgebakken; — opnieuw,
nog eens bakken : opgebakken aardappels.
OPBALI£N, (baliede op, heeft opgebalied),
(zeew.) het water opbaliën, het met eene balie of
scheepstobbe uit het schip scheppen.
OPBANKEN, (bankte op, heeft opgebankt), het
vuur onder een stoomketel zoodanig gewelfsgewijze
met eene laag kolen bedekken, dat het daaronder
blijft smeulen en gloeien zonder te vlammen; dit
geschiedt wanneer men voor een korten tijd niet
met de machines behoeft te werken.
OPBARSTEN, (barstte op, is opgebarsten), berstende openspringen : door den vloed is het ijs opgebarsten. OPBARSTING, v. (-en).
OPBEDELEN, (bedelde op, heeft opgebedeld),
al bedelende opzamelen.
OPBELLEN, (belde op, heeft opgebeld), wakker
bellen, gedurende den nacht of 's morgens zeer
vroeg aanbellen : zich laten opbellen; dokters worden
vaak 's nachts opgebeld; — door bellen iem. aan
de telephoon roepen om met hem te spreken:
iem. opbellen.
OPBERGEN, (borg op, heeft opgeborgen), wegbergen, wegsluiten : de boeken, het speelgoed opbergen; — ( kooph.) in een magazijn of pakhuis
opslaan, opzolderen.
OPBERSTEN, (borst op, is opgeborsten), opbarsten.
OPBEUREN, (beurde op, heeft opgebeurd), optillen, oplichten, opheffen : eene bank opbeuren om
te zien wat er onder ligt; — een kind van den grond
opbeuren, dat gevallen is; — wat op den grond
gevallen is, oprapen; — bevorderen, doen bloeien :
den kwijnenden handel opbeuren; — iem. opbeuren,
moed, vertrouwen in de toekomst inspreken, hem
uit zijn moedeloosheid opheffen : die tijding zal
hem opbeuren; — (gew.) een gedeelte der huurpen ningen of van verdiend loon ontvangen vóór den
vervaldag : de meid heeft tien gulden opgebeurd.
OPBEURING, v. het opbeuren; — troost, bemoediging.
OPBIECHTEN, (biechtte op, heeft opgebiecht),
(fig.) bekennen, zeggen wat men weet : nu moet
gij eens eerlijk opbiechten: wist gij er van af?
OPBIEDEN, (bood op, heeft opgeboden), een
hooger bod doen (bij openbare veilingen); — tegen
iem. opbieden, telkens hooger bieden dan hij.
OPBIEDING, v. (-en).
OPBIJTEN, (bijtte op, heeft opgebijt), het ijs
openen door er eene of meer bijten in te hakken.
OPBIKKEN, (bikte op, heeft opgebikt), door
bikken verfraaien; een muur opbikken, aan de
83
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steenen een beter aanzien geven door er den buiten
af te bikken; — alles opeten.
-kant
OPBILLEN, (bilde op, heeft opgebild), opnieuw
billen, om de afgesleten kanten weer scherp te
maken : die molensteenen moeten eens opgebild
worden.

OPBINDEN, (bond op, heeft opgebonden), naar
boven omslaan en daar vastbinden : het haar opbinden; bij een paard den staart opbyinden; — tot
steun aan iets vastbinden : rozen opbinden; een
wingerd opbinden; — ( fig. gemeenz.) tem. de broek
opbinden, hem narijden of tot zijn plicht aansporen; — (Zuidn.) iem. iets opbinden, hem iets wijsmaken; -- toe-, samenbinden: de andijvie moet opgebonden worden; — het koren opbinden, in schooven

binden; -- (drukk.) de losstaande bladzijden of
stukken met een dun sterk touw omwinden en
tot een samenhangend geheel . maken, voor het
trekken van de eerste drukproeven; — steviger
vastbinden : de rokken opbinden; ik moet eerst mijn
schaatsen wat opbinden. OPBINDING, v. het
opbinden.
OPBITTEN, (hitte op, leeft opgebit), (rijpaarden)
een bit in den mond leggen en daardoor voor den
rit gereedmaken; -- (gew.) (jongelieden) voor een
toekomstig beroep klaarmaken, voorbereiden; —
(gew.) tem. voor iets opbitten, tot iets overhalen,
overreden, hem voor iets „lekker" maken.
OPBLAZEN, (blies op, heeft opgeblazen), in de
hoogte blazen : papiertjes, veertjes opblazen; —
door middel van buskruit in de lucht laten vliegen:
eene spoorbrug opblazen; bij de opruiming van wrakken
werd een gedeelte ervan opgeblazen; — door inblazen
van lucht doen opzwellen : eene blaas opblazen;
schapenvleesch opblazen, zoodat het er bol uitziet;
zijne wangen opblazen; — een geschil, eene zaak
opblazen, grooter, erger voorstellen dan zij is; —
(gew.) tem. tegen een ander opblazen, opzetten, op-

stoken; -- door te blazen op een instrument wekken:

de bevolking opblazen; — ( veroud.) zich opblazen,

trotsch worden.
OPBLEEKEN, (bleekte op, heeft en is opgebleekt), opnieuw bleeken, op de bleek leggen om
het witter te doen worden : linnengoed opbleeken; —
bleeker worden : hij is al wat opgebleekt, ziet er
minder door de zon verbrand uit; die verf bleekt
nog op, wordt lichter.
OPBLIJVEN, (bleef op, is opgebleven), niet naar
bed gaan : wij zijn den heelen nacht opgebleven; —
(w. g.) blijven branden, aanblijven : de lamp kan
zoo lang wel opblijven.

OPBLINKEN, (blinkte op, heeft opgeblonken),
(Zuidn.) oppoetsen.
OPBLOEIEN, (bloeide op, is opgebloeid), tot
bloei komen, gaan bloeien (inz. fig.).
OPBOD, o. hooger bod; het opbieden : iets bij
opbod verkoopen, aan den meestbiedende.
OPBOEDELEN, (boedelde op, heeft opgeboedeld),
(gew.) (gemeenz.) opbergen, opredderen; kom,
boedel je naaiwerk nou maar op.

1. OPBOEIEN, (boeide op, heeft opgeboeid),
(gew.) opbinden (inz. takken van een boom); —
(scheepsb.) de staande boorden van een vaartuig
verhoogen.
2. OPBOEIEN (ZICH), (boeide zich op, heeft
zich opgeboeid), (Zuidn.) zich boos maken, toornig
worden : gij moet u zoo niet opboeien voor eene
kleinigheid.

OPBOEISEL, o. (-s), (scheepst.) vloer, boze
stelling, zetplank.
OPBOENEN, (boende op, heeft opgeboend), door
boenen glanzender maken : linoleum, eene tafel opboenen; — met een bezem of borstel en water
schoonmaken : den vloer opboenen; — ( gemeenz.)
opkarren : als het hem niet aanstaat, kan hij opboenen; — ( huidvettersw.) het boenen der huid ten
einde brengen, deze haar vol gezwel doen krijgen,
door ze twee weken lang in de boenkuip te laten.
OPBOEREN, (boerde op, is opgeboerd), (Zuidn.)
door ongelukkig boeren achteruitgaan, zijn geld
kwijtraken : hij is opgeboerd; (ook) den boel er
door lappen, al zijn geld opmaken.
OPBOETEN, (boette op, heeft opgeboet), (gew.)
het turfvuur beter doen branden, door er nieuwe
turf bij op te stapelen.
OPBOLLEN, (bolde op, heeft en is opgebold),
losser of boller maken of worden; — voortgaan met
bollen : bol maar op. OPBOLLING, v.
OPBONDELEN, (bondelde op, heeft opgebon-
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deld), (w. g.) aan bóttdels binden : die verstellappen
heb ik alle opgebondeld.

OPBONJOUREN, (bonjourde op, is opgebonjourd),
(gemeenz.) weggaan, vertrekken : als het hem hier
niet bevalt, kan hij opbonjouren.

OPBOOMEN, (boomde op, heeft opgeboomd)
een vaartuig opboomen, het al boomende tegen

stroom op vooruitbrengen; — (wev.) de geschoren
ketting gelijkmatig op den kettingboom winden.
OPBOOMING, v. het opboomen; de wijze waarop
de geschoren ketting opgeboomd is.
OPBORDEN, (bordde op, heeft opgebord), (molenb.) de roeden van een windmolen van borden
voorzien, op den zoom van de wieken de zwicht borden aanbrengen.
OPBOREN, (boorde op, heeft opgeboord), opnieuw boren; Bene geboorde opening wijder maken;
-- openboren; — door grondboringen onderzoeken.
OPBORING, v. (-en), het opboren.
OPBORRELEN, (borrelde op, is opgeborreld),
borrelende naar boven komen : water borrelt uit
den grond op; — inz. borrelende koken; — (fig.)
al die gedachten en herinneringen borrelden weer in
hem op, kwamen weer boven, in zijn bewustzijn.

OPBORRELING, v.
OPBORSTELEN, (borstelde op, heeft opgeborsteld), in de hoogte, omhoog borstelen : het haar
opborstelen; — met een borstel schoonmaken : een
tapijt, zijn hoed opborstelen; — opvegen met een
borstel: borstel even die draden van den vloer op.
OPBOSSCHEN, (boschte op, heeft opgeboscht),
eene streek met bosch beplanten : de duinen opbosschen.

OPBOSSEN, (boste op, heeft opgebost), aan bos
binden : de sigaren moeten nog opgebost worden; —-sen
(het koren) aan garven binden. OPBOSSING, v.
OPBOSSER, m. (-s), OPBOSSTER, v. (-s), die
opbost.
OPBOUW, m. het uitvoeren van eenig bouwwerk:
aan den opbouw werd 25 jaar besteed; herbouwing;
herstelling; — (fig.) bevordering, aanmoediging:
tot opbouw van kunsten en wetenschappen.

OPBOUWEN, (bouwde op, heeft opgebouwd),
optrekken, herbouwen : het huis wordt weer juist
opgebouwd, zooals het vroeger geweest is; — (fig.)
aankweeken, bevorderen : hij breekt af, wat zijn
voorganger opgebouwd heeft. OPBOUWING, v. opbouw; herstelling, (fig.) aankweeking; de opbouwing des geloofs, versterking in het geloof.
OPBOUWEND, bn. en bw. opbouwend preeken;
eene opbouwende preek, stichtelijk, in het geloof
versterkend; opbouwende critiek, die op de gebreken
wijst, doch meteen het middel aangeeft om deze
in 't vervolg te vermijden.
OPBOUWER, m. (-s), die opbouwt.
OPBRABBELEN, (brabbelde op, heeft opgebrab beld), brabbelend opdreunen, opzeggen.
OPBRADEN, (braadde op, heeft opgebraden),
opnieuw braden; -- licht braden : gij moet dit
vleesch even opbraden, niet om het op tafel te brengen, maar om het langer te kunnen bewaren; door het braden geheel en al verteren : al het vet
is opgebraden.

OPBRANDEN, (brandde op, heeft en is opgebrand), met een gloeiend ijzer merken : op deze
kistjes zijn de naam en het merk niet geschilderd,
maar opgebrand (zwakker dan inbranden); — brandend omhoog gaan, opvlammen : het vuur brandde
helder op; -- door branden verbruiken : al die
turf is opgebrand; — opnieuw branden; staal, zilver
opbranden, door branden opfrisschen; — (Z. A.)

iem. ernstig aanmanen zijn schuld te betalen.
OPBRANDING, v.
OPBRANDER, ire. (-s), die opbrandt; — (Z. A.)
dringende maanbrief tot betaling.
1. OPBRASSEN, (braste op, heeft opgebrast),
door brasserij verteren : al hun geld en goed hebben
zij opgebrast.

2. OPBRASSEN, (braste op, heeft opgebrast),
(zeew.) de raas meer vierkant aanhalen om de
snelheid van het schip te vertragen of nagenoeg
te doen ophouden.
OPBREEUWEN, (breeuwde op, heeft opgebreeuwd), opnieuw breeuwen, door kalfaten weer
in goeden toestand brengen.
OPBREIEN, (breide op, heeft opgebreid), beginnen te breien; voortmaken met breien; — steken
van de eene naald op de andere breien; door breien
verbruiken : ik heb al die wol opgebreid.
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OPBREKEN, (brak op, heeft en is opgebroken),
openbreken, brekende opendoen : een brief opbreken, eene deur opbreken; — uit elkander nemen
en verplaatsen (kramen, tenten, en bij uitbr. van
een leger); — (gew.) vaste goederen opbreken, ze
verkoopen; — verhuizen : wanneer breken jullie
op ? — (van een gezelschap; eene vergadering enz.)
uiteenbaan, heengaan; — de straat opbreken, de
straatsteenen uithalen; — (fig.) het beleg opbreken,
ophouden met het insluiten eener vesting; — eene
lading opbreken, met de lossing van een schip beginnen; — (veend.) turf opbreken, de afgetroffelde
turf van den grond losmaken en overeind zetten; —
opengaan, ' losspringen : het ijs brak op; — in de
keel opstijgen, oprispen der maag; (fig.) dit zal
hem (zuur) opbreken, daar zal hij spijt van hebben,
dat zal hij bezuren, daar zal hij onaangename
gevolgen van hebben; — (zeew.) de kabelaring
dwingen te rijzen. OPBREKING, v.
OPBREKER, m. (-s), (veend.) de persoon die
turf opbreekt; (zeew.) houten keg om de kabelaring
op te breken.
OPBRENGEN, (bracht op, heeft opgebracht), op
iets anders brengen : het eten opbrengen, op de tafel
zetten, opdienen; — er moet meer kleur opgebracht
worden; naar boven, in de hoogte brengen : iets de
trap opbrengen; — polderwater opbrengen, opmalen; — (zeew.) de bramraas opbrengen, naar boven
hij schen en op de vereischte plaats brengen; —
(gew.) opgeven, braken : hij brengt bloed op; —
(w. g.) kinderen opbrengen, grootbrengen, opvoeden;
— (juw.) de kleur van een edelgesteente, dat in
eenig voorwerp gekast is, door eene geschikte
onderlaag verhoogen, ook ophalen geheeten; —
gevankelijk ergens heen, naar het politiebureau
brengen : een dief, een zakkenroller opbrengen; —
(krijgsw.) een post opbrengen, de schildwachten
onder geleide van een korporaal naar hun post
brengen; — (sport.) een bal opbrengen (bij het
voetballen), van de achterspelers naar voren, naar
het vijandelijk doel brengen; — (Zuidn.) in het geheugen brengen : breng er mij eens op, hoe die
vent weer heet ; — belasting opbrengen, betalen : wij moeten heel wat opbrengen, veel belasting betalen; — opleveren, voortbrengen : de
oogst heelt niet veel opgebracht; die zaak brengt niet
veel op, geeft niet veel verdienste; wat heeft dit
huis bij de verkooping opgebracht ?, hoeveel is er
voor betaald ?; dat stuk land brengt f 1000 aan
pacht op; die som geld brengt veel rente op; de collecte
had weinig opgebracht; — verf opbrengen, iets verven;
— ten verkoop bieden: bij dat boelhuis zijn mooie
meubelen opgebracht. OPBRENGING, v. het op-

brengen.
OPBRENGER, m. (-s), die opbrengt; belasting

-schuldige.
OPBRENGST, v. (-en), het voortgebrachte, geleverde : de opbrengst der tarwe valt niet mee; —
wat ontvangen of geïnd is : de zuivere opbrengst,
de geheele opbrengst bedroeg f 1000.

OPBROBBELEN, (brobbelde op, is opgebrobbeld), (Zuidn.) opborrelen.
OPBRONZEN, (bronsde op, heeft opgebronsd),
opnieuw eene bronskleur geven : ik zal die beeldjes
eens opbronzen.

OPBROUWEN, (brouwde op, heeft opgebrouwen),
opnieuw brouwen; — al brouwende verbruiken:

al de hop is opgebrouwen.

OPBRUINEN, (bruinde op, heeft opgebruind), de
bruine kleur een beetje opfrisschen; opnieuw bruin
maken of schilderen : geweerloopen opbruinen.
OPBRUISEN, (bruiste op, heeft en is opgebruist),
in de hoogte bruisen : even voor het koken bruist de
melk op; — vlug toornig worden : hij heeft een
opbruisend karakter; hij is erg opbruisend. OP-

BRUISING, v. (-en).
OPBUIGEN, (boog op, heeft en is opgebogen),
buigende openen, opengaan; naar de hoogte buigen.
OPBULDEREN, (bulderde op, heeft opgebulderd), zeer hard bulderen; al bulderende iem. wek
-ken;
beginnen te bulderen; opnieuw bulderen.
OPBULKEN, (bulkte op, heeft opgebulkt), zeer
hard bulken; iem. door hard bulken uit den slaap
wakker maken; beginnen te bulken.
OPBULTEN, (bultte op, heeft opgebult), opzwel
een ring over de breedte-len,opui;(gdw.)
van binnen geulvormig uitkloppen.
OPBUNDELEN, (bundelde op, heeft opgebundeld), aan bundels binden.

OPDOEKEN.

OPBUNSELEN, (Zuidn.) opbundelen; opbakeren
(een zeer jong kind).
OPCENT, m. (-en), (gewoonlijk in het meerv.)
percentsgewijze verhooging der rijksbelasting, ten
bate van provincie, gemeente enz. : opcenten op
de personeele belasting; verkooping zonder opcenten,

zonder percentsgewijze verhooging voor onkosten.
OPCENTIMEN, mv. (Zuidn.) opcent, percentsgewijze verhooging der belastingen ; ook bij openbare ve.lingen, opgeld.
1. OPDAGEN, (daagde op, heeft opgedaagd),
(gew.) oproepen.
2. OPDAGEN, (daagde op, is opgedaagd), (van
den dageraad) zich aan den horizon vertoonen;
verschijnen, voor den dag komen : eindelijk kwam
er iem. opdagen, eindelijk daagde er redding op,

kwam er redding.
OPDAMMEN, (damde op, heeft opgedamd), (een
stroom enz.) doen rijzen door het leggen van
een dam.
OPDAMPEN, (dampte op, heeft en is opgedampt),
als damp opstijgen; geheel verdampen; eene sigaar
opdampen, ze snel en sterk dampende oprooken.
OPDANSEN, (danste op, heeft en is opgedanst),
naar boven dansen; beginnen te dansen; verslijten
door dansen : zij heeft twee paar schoenen opgedanst.
OPDAT, vw. ten einde, ter inleiding van een
doelaanwijzenden bijzin : eer uw vader en uw moeder,
opdat het u welga.

OPDEKKEN, (dekte op, heeft opgedekt), (Zuidra.)
dekken (van een bed, eene tafel) : is de tafel al
opgedekt 1

OPDELVEN, (dolf op, heeft opgedolven), wat bedolven is, weder te voorschijn halen : schatten
opdelven; — konijnen opdelven, door delven uit
hun holen halen; — (fig.) navorschen, zoeken; —
een weg opdelven, hem door opgravingen bijna
onbruikbaar maken; (fig.) iem. een weg opdelven,
hem in zijn voornemen tegenstreven. OPDELVING, v. (-en), het opdelven : de opdelvingen te
Herculanum en Pompeji.

OPDELVER, m. (-s), die opdelft.
OPDEUNEN, (deunde op, heeft opgedeund), (w.
g.) beginnen te zingen; — (wev.) met den deunstok
opdraaien, de keten spannen om te weven.
OPDIENEN, (diende op, heeft opgediend), opdisschen : het eten opdienen; Marie, je kunt nu wel
opdienen; — er is opgediend, het eten staat op
tafel.
OPDIEPEN, (diepte op, heeft opgediept), dieper
maken, uitdiepen : die sloot moet eens opgediept
worden; — ( plaatdr.) op eene versleten plaat opnieuw graveeren, retoucheeren; — (schild.) dieper
schaduwen; uit het diep ophalen; -- een gevallen
steek weder op de breinaald brengen; — (fig.)
iets opdiepen, met moeite vinden; waar hebt ge dat
opgediept ?, waar zijt ge dat te weten gekomen ?; —
ik kan die onkosten niet opdiepen, niet bestrijden,
betalen; -- (fig.) dat kan niet veel opdiepen, dat
zal niet veel nut aanbrengen. OPDIEPING, v.
OPDIJKEN, (dijkte op, heeft opgedijkt), een dijk
verhoogen; — turf opdijken, aan dijken zetten.
OPDIJKING, v. (-en).
OPDIKKEN, (dikte op, heeft en is opgedikt),
(gemoenz.) dikker worden, in dikte toenemen; —
(timm.) meerdere dikte aan deuren, kasten enz.
geven, door het op elkander hechten van planken:
opgedikte deuren.

OPDIRKEN, (dirkte op, heeft opgedirkt), buitensporig opschikken, tooien : zij is terdege opgedirkt.
OPDISSCHEN, (dischte op, heeft opgedischt),
spijzen op tafel zetten : zij disschen daar goed op,
eten er goed van; — (fig.) onthalen, een gastmaal
geven; — allerlei aardigheden opdisschen, vertellen,
ten beste geven. OPDISSCHING, v.
OPDISSCHER, m. (-s). OPDISCHSTER, v. (-s),
die opdischt.
OPDOBBEREN, (dobberde op, is opgedobberd),
dobberende boven water komen.
OPDOEK, o. (zeew.) dunner soort van zeildoek,
waarmede het zeil verdubbeld wordt.
OPDOEKEN, (doekte op, heeft en is opgedoekt),
(zeew.) de zeilen opdoeken, samenvouwen; de vlag
opdoeken, tot eene lange breede strook samenvouwen, en dan stijf oprollen en vastbinden; —
(wev.) de geweven stukken goed opvouwen zooals
ze in den handel komen; — (gemeenz.) nu kun-je
wel opdoeken, oprukken, weggaan; (ook) je zaak,
bedrijf, nering aan kant doen, daarmee ophouden,
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niet voortgaan; — iets opdoeken, afschaffen, buiten
gebruik stellen; — (schild.) die figuren doeken al
aardig op, ronding krijgen, naar voren komen.
OPDOEMEN, (doemde op, is opgedoemd), ver
breking der lichtstralen; zich-schijnedor
twijfelachtig aan den horizon vertoonen; het land
doemt op, het verrijst in de verte als 't ware uit
de nevelen of dampen voor het gezicht; het vaartuig
-doemde aan den gezichteinder op. OPDOEMING, v.
schijnvertooning op zee, fata morgana.
OPDOEN, (deed op, heeft opgedaan), op tafel
brengen, de spijzen opbrengen : je kunt wel opdoen;
soep opdoen, opdienen; de aardappels opdoen, op
tafel brengen; — aardappels opdoen, een wintervoorraad er van opslaan; — kundigheden, ondervin
ervaring opdoen, verkrijgen, erlangen; --ding,
nieuwtjes opdoen, verkrijgen, vernemen; — wild
opdoen, bespeuren en bemachtigen; eene ziekte,
eene verkoudheid opdoen, krijgen, zich op den hals
halen; — waar heeft hij dat horloge opgedaan ?
waar en op welke wijze zou hij daaraan gekomen
zijn; — de wasch opdoen, rekken, vouwen en wegleggen, in orde brengen; — mutsen opdoen, opschikken, opmaken; — zijne waren goed opdoen,
uitstallen; — (Zuidn.) het haar opdoen, opmaken; den grond opdoen, opboenen; vuiligheid opdoen, opnemen; — (Zuidn.) verkwisten, doorbrengen: in een

paar jaar had hij zijn heele erfdeel opgedaan; —
(zeew.) zich vertoonen : er doet zich land op in
het Z. 0.; — er doet zich een kooper voor het huis
op, zich aanbieden, aanmelden; — wie weet of er
zich geen vrijer spoedig opdoet, komt; — er deden
zich zwarigheden op, te voorschijn komen; — zich
aanbieden : de gelegenheid deed zich op; — de vraag
doet zich op, rijst, doet zich ter beantwoording
voor; — (gew.) dat lint, dat goed enz. doet op, is zeer
fraai voor het oog; — (gew. spr.) opdoen doet ver
wat zich mooi voordoet, is gauw aan den-kopen,

man. OPDOENING, v. het opdoen.
OPDOFFEN, (dofte op, heeft opgedoft), bolrond
doen uitstaan : opgedofte mouwen; — ( gew.) ier.
opdoffen, hem opknappen, een koopje leveren.
1. OPDOKKEN, (dokte op, heeft opgedokt), zorg
dragen, leveren, betalen : daarvoor moet hij opdokken; (fig.) wij zullen moeten opdokken, het zal
ons geld kosten; — (zeew.) het dok ontsluiten,
zoodat liet schip in de vaart komt.
2. OPDOKKEN, (dokte op, heeft opgedokt),
-opnieuw dokken, stroowisschen onder de pannen
leggen : een dak opdokken; het stroo opdokken,
voor dokken gebruiken.
OPDONDER, m. (-s), (plat) opstopper, vuistslag;
iem. een opdonder geven, verkoopen.

OPDONDEREN, (donderde op, is opgedonderd),
(plat) met getier, geraas of woest geweld ergens
heengooien : donder hem de straat op; donder maar
op, pak je maar weg, ruk maar uit.
OPDONKEREN, (donkerde op, heeft en is opgedonkerd), donkerder maken, worden; eene teekening
opdonkeren, hier en daar wat aanzwarten; — (van
hout) mettertijd eene donkerder kleur aannemen.
OPDOOMEN, (doomde op, is opgedoomd),
(Zuidn.) als een damp of nevel opstijgen.
OPDOPPEN, (dopte op, heeft opgedopt), (gew.)
(van vochten : bloed, water enz.) opnemen, door
er telkens Bene spons, een doekje of iets dergelijks
in te doopen, waardoor ze opgenomen worden.
OPDORSCHEN, (dorschte op, is en heeft opgedorscht), ten einde dorschen, geheel afdorschen:
al het koren is opgedorscht; — al dorschende verslijten : die dorschvlegel is nogal gauw opgedorscht.
OPDOUWEN, (douwde op, heeft opgedouwd),
openduwen; naar boven duwen; voortduwen;
stroomop duwen.
OPDRAAIEN, (draaide op, heeft en is opgedraaid),
open-, losdraaien; — boven op iets vastdraaien :
den brander van eene lamp opdraaien; — opwaarts
draaien : de kous van eene lamp opdraaien; eene
lamp, gas, licht opdraaien, zoodat men meer licht
heeft; een pianokrukje opdraaien; — zijn knevel
opdraaien, naar boven doen krullen; een touw opdraaien, om iets heen draaien; — zich draaiende
bewegen; — (zeew.) voor het anker opdraaien, door
het uitgeworpen anker in zijn vaart tegengehouden
worden; -- voor eene ondiepte opdraaien, daardoor
plotseling in zijn vaart gestuit worden; (fig.) hij
is er voor opgedraaid, hij heeft het niet kunnen
gedaan krijgen; — voor iets moeten opdraaien,
boeten, betalen; (ook) voor iets verantwoordelijk

OPDRIL.

zijn; — (Zuidn.) iem. iets opdraaien, hem wat op
de mouw spelden.
OPDRACHT, v. (-en), last, bevel: eene opdracht
krijgen, volbrengen, uitvoeren; zich van eene opdracht
kwijten; in opdracht hebben, in last hebben, gemachtigd zijn tot; — (ook) schriftelijke lastgeving : hij
toonde mij zijn opdracht; — toeëigening, toewijding
(van Bene kerk, een boekwerk); — (R. K.) opdracht
van Maria, feestdag op 21 November ter gedach-

tenis van het feit dat de H. Maagd op 3-jarigen
leeftijd in den tempel aan God werd opgedragen;
(R. K.) zijn opdracht doen, toewijding b.v. als nieuw
lid eener congregatie of van een communiekind aan
de H. Maagd; -- overdracht; — (wegenb.) het stij gen, hellen van een weg : de weg had eene opdracht
van 30 op 1;— (ook) helling, stijgend deel van
een weg; — (Z.A.) heuvel : die steenweg loopt over
verscheiden opdrachten; — ( gew.) roode opgezwol lenheid van het aangezicht.
OPDRACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), rood en ge zwollen (van aangezicht); opdrachtig rood, hoogrood; — (gew.) opgezet, gezwollen van het lichaam :
die vrouw wordt wat opdrachtig; — (Z. A.) een opdrachtige weg, opgaand, stijgend, klimmend. OP-

DRACHTIGHEID, v.
OPDRACHTSTITEL, m. (-s), titel van de opdracht voor in een boek.
OPDRAGEN, (droeg op, heeft opgedragen), iets
zoo lang dragen tot het geheel versleten is : zijn

kleeren opdragen; die schoenen zijn opgedragen,

kunnen niet meer gemaakt worden; — naar boven
gaan, stijgen, klimmen : die weg mag niet te veel
opdragen; — naar boven dragen : de turf opdragen,
op den zolder brengen; - op iets dragen: het eten
opdragen, op tafel zetten; — (drukk.) den inlet
opdragen, op den vorm aanbrengen; — kleuren
opdragen, opleggen; — (gew.) een lijk, een overledene opdragen, naar het kerkhof dragen, begraven; — de kerk werd opgedragen aan den H. Nico
toegewijd; — de mis opdragen, van den priester-las,
gezegd; — voor iem. eene mis opdragen, ter speciale
intentie van iem. of iets de mis bijwonen; — iem.
het bevel opdragen, toevertrouwen, hem benoemen
tot bevelhebber; — iem. iets opdragen, gelasten,
bevelen; — iem. de zorg voor de kinderen opdragen,
toevertrouwen; — mag ik u dit opdragen ?, mag
ik u daarvoor de zorg toevertrouwen; (ook) aanbieden, vereeren; — (fig.) een werk aan iem. opdragen, toeëigenen als bewijs van eerbied of achting;
(w. g.) bij opdracht overgeven : ik heb mijn huis
aan mijn neef opgedragen, in eigendom overgegeven.
OPDRAGER, m. (- s), die opdraagt, inz. die een
werk aan iem. opdraagt; - (bij vischafslag) iem.
die de manden met visch op of aan weerskanten
van de afslagtafel plaatst ; enz.
OPDRAVEN, (draafde op, is opgedraafd), naar
boven draven : ik ben wel twintigmaal de trap opgedraafd; beginnen te draven.
OPDREGGEN, (dregde op, heeft opgedregd),
met cone dreg uit het water ophalen : men heeft
een man uit de haven opgedregd.

OPDRETSEN, (dretste op, is opgedretst), (Zuidn.)
ophoepelen, weggaan : toe, drets maar op, maak
dat je wegkomt.
OPDREUNEN, (dreunde op, heeft opgedreund),
op eentonige wijze, in een dreun opzeggen, voorlezen, enz. : een vers, zijne les opdreunen; beginnen
te zingen.
OPDRIJFSEL, o. (-s), (Z. A.) aanspoelsel, door
zee of rivier op het land geworpen voorwerpen.
OPDRIJVEN, (dreef op, heeft en is opgedreven),
naar boven drijven : heeft het grondijs genoegzame
dikte verkregen, dan komt het opdrijven; — de exameneischen opdrijven, telkens hooger stellen; -- door
opbieden duur doen verkoopen, opjagen : de koopsom opdrijven; — gedreven werk maken (op goud

of zilver); — (scheik.) de vluchtige deden eener
zelfstandigheid door de werking der warmte doen
opwaarts stijgen, zoodat zij zich aan de wanden
an het vat, waarin zij besloten zijn, hechten,
sublimeeren; -- vee opdrijven, ergens heen drijven;
(inz.) het op de stadsweide drijven, daar brengen
om te laten grazen; — (zeew.) met den vloed
drijven (van een schip, tegenstelling van afdrijven,
met de ebbe drijven). OPDRIJVING, v.
OPDRIJVER, m. (-s), OPDRIJFSTER, v. (-s),
die opdrijft, inz. die bij eene verkooping den prijs
opjaagt.
OPDRIL, m. (-len), oorveeg.

OPDRILLEN.
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OPDRILLEN, (drilde op, heeft opgedrild), (w.
g.) slaan; - opschikken, opsmukken : dat meisje

met eene dweil schoonmaken : den vloer opdweilen;
(zeew.) zwabberen; — dweilende wegnemen : het

drilt zich veel te veel op.

water opdweilen.

OPDRINGEN, (drong op, heeft en is opgedrongen), (w. g.) opendringen; — (w. g.) iets naar de
hoogte dringen; - naar voren, vooruit dringen,
door te dringen voorwaarts doen gaan : de achtersten
drongen de voorsten al maar op, zoodat ten slotte
geen weerhouden mogelijk was; — iem. iets opdringen,

bij iem. aandringen om iets te doen of aan te nemen : men moet kinderen geen eten opdringen; iem.
zijne overtuiging opdringen; vriendschap laat zich
niet opdringen, moet van beide zijden gewenscht
zijn; --met kracht naar boven stijgen : niettegenstaande het hevig geweervuur drongen de vijandelijke
troepen de hoogte op; de ijsschotsen drongen al hooger
en hooger tegen den dijk op; — met kracht naar
voren trachten te komen : de volksmenigte drong
al op; het opdringend gepeupel; — zich opdringen,
op onaangename of lastige wijze iemands gezel
zoeken of hem van dienst willen zijn. OP--schap
DRINGING, v. het opdringen.
OPDRINGER, m. (-s), OPDRINGSTER, v. (-s),
die opdringt.
OPDRINKEN, (dronk op, heeft opgedronken),
drinkende tot zich nemen : drink je melk op; door
drinken opmaken : ge moogt al dat water niet in eens
opdrinken; -- eene Pesch opdrinken, leegdrinken;
-- (Zuidn.) door drinken verteren : zijn laatsten
cent heeft hij opgedronken.

OPDROGEN, (droogde op, heeft en is opgedroogd),
droogmaken : zijne tranen opdrogen; — iemands
tranen opdrogen, hem troosten, zijn leed doen
vergeten; - (gew.) ik zal hem opdrogen, als ik
hem te pakken krijg, een flink pak slaag geven; —
droog worden : de straten drogen al op; de pokken
drogen al op, verdrogen; de inkt in mijn inktpot
is opgedroogd. OPDROGING, v.
OPDROGEND, bn. siccatief is een sterk opdrogend
middel, dat de verf spoedig droog maakt; opdrogende poeder.

OPDROMMEN, (dromde op, heeft en is opgedromd), (gew.) opdringen; met geweld trachten in
den drom of de volksmenigte vooruit te komen.
OPDROSSEN, (droste op, is opgedrost), (gew.)
vluchten, stilletjes ontsnappen, wegsluipen; (ook)
zich verwijderen, heengaan.
OPDRUISTIG, bn. (gew.) rood en gezwollen van
aangezicht. OPDRUISTIGHEID, v.
OPDRUK, o. (-ken), wat op iets gedrukt is:
dit is een Indische postzegel met het opdruk Java; —

een postzegel met een opdruk : heb je de laatste
opdrukken at in je album ?

OPDRUKKEN, (drukte op, heeft opgedrukt),
(w. g.) opendrukken; — omhoog drukken; —
zware treinen worden thans opgedrukt, naar voren
gedrukt, niet getrokken; — drukken op (iets): een
merk, een zegel opdrukken; fluweel met opgedrukte
figuren; - ( fig.) een zwaren last opleggen; (Z. A.) zich inspannen, zich beijveren : ik kom
niet klaar voor van avond, hoe ik ook opdruk; —
(Z. A.) iem. opdrukken, hem met gerechtelijke

vervolging bedreigen. OPDRUKKING, v.
OPDUIKELEN, (duikelde op, heeft opgeduikeld),
naar boven duikelen; - waar heb je dat opgeduikeld ? , heb je dat opgesnord, vernomen, gevonden
OPDUIKEN, (dook op, is en heeft opgedoken),
boven water komen; de Azoren doken op uit den
schoot der wateren, werden zichtbaar; - (fig.)
verschijnen (inz. na lange afwezigheid) : eindelijk
kwam hij opduiken; — ( fig.) zich voordoen, zich
vertoonen : (fig.) toen zag men nieuwe zwarigheden
opduiken; - door duiken naar boven, te voorschijn
brengen; (fig.) iem. of iets opzoeken.
OPDUNNEN, (dunde op. is opgedund), dunner
worden; — in aantal verminderen : de menigte
begint op te dunnen.

OPDUVEL, m. (-s), (gemeenz.) klap, stoot, duw,
opstopper : iem. een opduvel geven.
OPDUWEN, (duwde op, heeft opgeduwd), in
de hoogte duwen; naar boven doen gaan : iem.
de trap opduwen; — voor zich uit duwen : eene
handkar opduwen.

OPDWARRELEN, (dwarrelde op, is opgedwarreld), dwarrelende omhooggaan, opstuiven : de
hoog opdwarrelende stofwolken.

OPDWARSEN, (dwarste op, heeft opgedwarst),
(scheepst.) opknappen, afschrappen.
OPDWEILEN, (dweilde op, heeft opgedweild),

OPDWINGEN, (dwong op, heeft opgedwongen),
met geweld dwingen aan te nemen (sterker dan

opdringen): zij dwong hem het geld op.

OPEEN, bw. het eene op het andere, op elkander,
dicht bij elkander. Opeen vormt met verschillende
werkw. sch€idbare samenstellingen, die dan beteekenen : door de werking komen of brengen in den
toestand door opeen uitgedrukt. Voor de vervoeging dier werkw. zie men bij de enkelvoudige.
OPEENDRIJVEN, op of dicht bij elkander drij ven; ... DRINGEN, dicht bij elkander dringen :
de opeengedrongen menigte; ...DUWEN; ...DRUK
...GOOIEN; ...HOOPEN, in groote hoeveel--KEN;
heid bij elkander brengen: schatten opeenhoopen; tot
een hoop maken: de steenkolen opeenhoopen; ... JA GEN, ...KLEMMEN. met de tanden opeengeklemd.
stiff op elkander gedrukt; ...LADEN; ...LEGGEN;
...LIGGEN; ...LOOPEN, (Zuidn.) tegen elkaar
loopen: er zijn twee treinenopeengeloopen; ...NAAIEN,
het een op het ander vastnaaien; ...PAKKEN,
zeer . dicht op of bij elkander pakken : zij zaten
als haringen opeengepakt; ...PLAATSEN; ...PLAK KEN; .. .RIJDEN : opeenloopen; ...SCHUIVEN,
dicht bijeen of op elkander schuiven : de opeengeschoven ijsschotsen; ...SMIJTEN; ...STAPELEN, tot een hoogen stapel maken; balen wol,
kisten opeenstapelen; (ook fig.) rampen en ongelukken
stapelen zich opeen in die familie, komen daar zeer

veelvuldig voor; ...TASSEN; ...VOLGEN, op elkander volgen : die kinderen volgen kort opeen, zijn kort
na elkander geboren; ...VOLGEND, bn. de opeen volgende gebeurtenissen; ...VOLGING, v. het was
eene opeenvolging van feesten; ...WERPEN; ... ZET TEN, zeer dicht bij elkander zetten, plaatsen; —
(Zuidn.) menschen opeenzetten, tegen elkander
opzetten, ophitsen; ...ZITTEN, dicht op elkander
gedron;E n zitten.
OPEGGEN, (egde op, heeft opgeëgd), opnieuw
eggen, met de eg bewerken; naar boven eggen :
mest opeggen; met de eg open, los, mul maken :
de akkers worden opgeëgd, dan kan het zaad er beter
inregenen.

OPEISCH, m. het opeischen, sommatie.
OPEISCHBAAR, bn. opgevorderd kunnende
worden (van schulden gezegd).
OPEISCHEN, (eischte op, heeft opgeëischt), terugeisehen : in bruikleen gegeven geld opeischen; de
overgave eischen van : toen de stad geheel was
ingesloten, liet de belegeraar haar opeischen. OP-

EISCHING, v. (-en), het opeischen.
OPEN, bn. bw. ( -er, -st), niet gesloten, niet dicht
gemaakt, geopend (van het middel dat dient om
te sluiten) : open deuren en vensters; 's zomers slaapt

hij altijd met open ramen; de deur is wagenwijd
open; - terechtzitting met open deuren, waarbij
toehoorders worden toegelaten; - met open vizier
strijden, zie vizier; de sluis is open; — de brug is
open, zoodat de schepen er door kunnen; - (ook
van wat iets omgeeft) hij loopt altijd met open
jas; - ( van de ruimte die afgesloten kan worden) :
die kast vind ik nog al eens open; - een open haard,
waarvan het vuur zichtbaar is; — eene open gaan
aan de voorzijde niet gesloten; - eene open-derij,
haven, reede, naar de zeezijde open en dus niet te
best beschut tegen wind en golven; - met open
mond luisteren, zeer aandachtig; — met open aarde
moeten wij zaaien, bij dooiend weer; - de open
zee, buiten de banken; — in de open lucht, in de
vrije lucht, niet in huis; — het open veld, het vlakke
veld; - een open hals, niet bedekt. bloot; - (sprk.)
ease open lettergreep, waarvan de laatste letter een
klinker is; — de jacht is open, de jachttijd is begonnen; - (R.-K.) open tijd, waarin het sluiten
van huwelijken geoorloofd is; — het boek lag open
voor hem; — de brief is nog open, de enveloppe e r
omheen is nog niet gesloten; - een open brief,

openbare brief, brief dien de schrijver, `vijl de
inhoud in meerdere of mindere mate de belangstelling wekken moet van het beschaafd publiek
en niet van den geadresseerde alleen, door middel
van de pers openbaar maakt; —
toegankelijk voor : mijn huis is ten allen tijde
voor u open, gij zijt mij altijd welkom; - het land
lag voor den vijand open, hij kon er gemakkelijk in
doordringen; — open plaatsen, die niet ommuurd
zijn; -- (fig.) een open oor hebben voor iern., hem
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zijn aandacht schenken, naar hem luisteren; –
toegankelijk voor het publiek : de winkels blijven
hier tot tien uur open; het Museum is van daag niet
open; – (fig.) bij hem is het altijd open hof, ieder
wordt er altijd gastvrij ontvangen; — open tafel
houden, eene gaarkeuken, een restaurant hebben,

(ook) zeer gastti rij zijn jegens iedere: n; —
onbedokt, niet overdekt : eene open binnenplaats;
met open borst zitten; met open oogen slapen; – in
een open rijtuig, waarvan de kap is neergelaten; –
een open vaartuig, zonder verdek; – alles ligt daar
open en bloot, zoodat iedereen het zien kan; —
open water, open rivieren, niet met ijs bedekt,
vrij van ijs; — een open winter, waarin men geen
ijs krijgt; — de wond is nog open, er komt nog
bloed of etter uit; — met open kaart spelen, zoo
dat de tegenpartij in de kaarten kan zien, (fig.)
rond voor iets uitkomen, niet draaien, de zuivere
waarheid zeggen, niets bedekt houden; — (fig.)
een open oog voor het schoon hebben. daar zeer
gevoelig voor zijn; — iern.. met een open oog aan
trouwhartig en eerlijk; – iem. met open armen-zien,
ontvangen; met een open hart, rondborstig en edel
— een open gelaat, voorkomen, dat ver -moedig:
wekt; — een open karakter, niet geelo--trouwen
ten; — open met iem. spreken, openhartig; — niet
gevuld : een open kuil; eene open ruimte; eene open
plaats in een bosch; – een open graf, waarin nog
iem. begraven moet worden; — voor open lijf
zorgen, voor geregelden stoelgang; — open naden
in een vloer; — eene open vraag, waarop het antw oord nog niet gegeven of te geven is; —
(gew.) uit eene open reden, zonder bepaalde
aanleiding, naar eene plotselinge opwelling : uit
eene open reden gaf hij haar een boek; uit eene open
reden doet hij dat niet; — ( gew.) uit Pene open reden
geschieden de dingen het best, een opgekomen plan

moet men dadelijk uitvoeren; –
(hand.) eene open rekening, onafgesloten, nog
niet verrekend; open posten, nog niet afgedaan;
een open krediet, niet tot eene bepaalde som beperkt; een open wissel, niet met een bepaald bedrag
ingevuld; open charter, vrachtbrief waarbij de
naam van het schip niet is ingevuld; open polis,
soort van contractpolis, voor een jaar of korter; —
open markt, vrije markt, niet door invoerrechten
of andere heffingen voor sommigen gesloten; –
niet bezet, niet door een ander ingenomen, niet
vervuld : deze plaats is nog open; de kamers, die
ik vroeger heb bewoond, zijn nog open; er is op 't
oogenblik geen enkele betrekking voor hem open; —
met openingen : een open hek; (bouw k.) een open
werk, zonder ondergrond, waar men dus doorheen
kan zien; — (breien, haken) een open werkje, een
patroon met openingen erin; – open werk, dat

van onderen met openingen is (b. v. van goud of zilverwerken met diamanten bezet); – een
open been, met gaten er in.
1. OPENBAAR, bn. bw. (-der, -st), voor ieder open
en bloot, zoodat ieder het weten kan, klaar, duidelijk : het feit werd openbaar, iedereen wist het;
eene openbare leugen; – in openbare vijandschap
met iem. leven, algemeen bekend, wereldkundig; –
dat is een openbaar geheim, iedereen weet het,
hoewel men het geheim wilde houden; — iem.
aan de openbare verachting prijsgeven; – openbare
schennis der eerbaarheid, zoodat het publiek er getuige van kan zijn; – openbare dronkenschap, die

geschiedt op openbare plaatsen; –
voor iedereen toegankelijk, publiek : eene openbare verkooping, aanbesteding; de openbare weg;
openbare middelen van verweer; de openbare school,

waarin het onderwijs vanwege de gemeente gegeven wordt; — het openbaar onderwijs, op de openbare scholen gegeven; — eene openbare les; — een
openbaar examen, waarbij iedereen kan komen
toeluisteren ; openbare vergadering; — de openbare
liefdadigheid inroepen; –

de algemeene aangelegenheden betreffend : een
openbaar ambt; – een openbaar persoon, die een
openbaar ambt bekleed; — openbare registers,
van overheidswege bijgehouden en bestemd om
door belanghebbenden, soms wel door iedereen, geraadpleegd te kunnen worden of waarvan aan dezen
uittreksels worden gegeven; — de openbare meening,
de publieke opinie; — zij werden gestraft als ver
openbare rust, als oproermakers; –-storde
openbaar ministerie, een lichaam, samengesteld uit
ambtenaren die bij onderscheidene rechtscollegiën
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zijn geplaatst, dat in het bijzonder belast is met
de handhaving der wetten, de vervolging - van
alle misdrijven en het doen uitvoeren van alle
strafvonnissen; — openbaar aanklager, zie aanklager; – openbare aanklacht, aanklacht van staats
OPENBAARHEID, v. aan iets openbaarheid-weg.
geven, het wereldkundig maken.
2. OPENBAAR, o. in 't openbaar, voor het oog
van iedereen, in 't publiek; zich in 't openbaar
vertoonen; – in het openbaar spreken.

OPENBAARMAKEN, (maakte openbaar, heeft
-openbaargemaakt), algemeen bekend maken, ruchtbaar maken. OPENBAARMAKING , v.
OPENBAREN, (openbaarde, heeft geopenbaard),
doen blijken, bekend maken : zijne meening openbaren; iem. aan zichzelf openbaren, hem zijn waren
aard doen kennen, hem zichzelf doen kennen; —
mededeelen, ruchtbaar maken : een geheim openbaren; — ( godg.) bovennatuurlijke waarheden, die
de mensch met zijn verstand niet heeft kunnen
vinden, bekendmaken : de geopenbaarde godsdienst; — zich openbaren, bekend worden, voor den
dag komen, aan het licht komen; zich vertoonen.
OPENBARING, v. (-en), het openbaarmaken,
verkondiging, mededeeling van iets dat nog niet,
bekend is, inz. in godsdienstigen zin, door goddelijke ingeving, (ook) het geopenbaarde zelf : de
goddelijke openbaring, de mondelinge wet; — de
Christelijke openbaring, door Christus aan zijne
apostelen; — de Openbaring van Johannes, naam
van een der boeken van het Nieuwe Testament; –
rede zoowel als openbaring zeggen ons..., door ons
verstand en uit den Bijbel weten wij . . . ; wij weten
uit de Openbaring, uit de H. Schrift.
OPENBARINGSBOEK, o. (-en), het boek van
Johannes; — de Bijbel; ...GELOOF, o., het geloof
aan de goddelijke openbaring; ....GEZAG, o. het
gezag dat toegekend wordt aan de goddelijke
openbaring; ...LEER, v. de leer dat God zijn wil
en wet aan de profeten en aan Jezus geopenbaard
heeft.
OPENBARSTEN, (barstte open, is opengebarsten), al barstende opengaan. OPENBARSTING, v.
OPENBERSTEN, (borst open, is opengeborsten),
openbarsten. OPENBERSTING, v.
OPENBEUKEN, (beukte open, heeft opengebeukt), door beuken openen : eene deur operabeuken.
OPENBIJTEN, (beet open, heeft opengebeten),
door bijten openen; inz. door bijtmiddelen in de
geneeskunde. OPENBIJTING, v.
OPENBLAZEN, (blies open, heeft opengeblazen) ,
door blazen openen : een sigarenzakje openblazen.
OJENBLIJVEN, (bleef open, is opengebleven), geopend blijven, niet gesloten worden.
OPENBONZEN, (bonsde open, heeft openge bonsd), door bonzen openen.
OPENBREKEN, (brak open, heeft en is opengebroken), door breken openen : eene deur, een slot,

een brief openbreken; – de dieven hebben de brandkast opengebroken; opengaan : de zweer is openge broken. OPENBREKING, v.

OPENBUIGEN, (boog open, heeft en is openge
door verbuigen openen; al buigende open--bogen),
gaan.
OPENDOEN, (deed open, heeft opengedaan),
openen : de deur, het raam, een boek opendoen; —
een boekje van iem. opendoen, zich veel over hem
beklagen; — hij deed geen mond open, hij sprak
geen woord; — na 10 uur wordt hier niet meer
opengedaan, blijft de deur gesloten.
OPENDOUWEN, (douwde open, heeft opengedouwd), met een douw openen.
OPENDRAAIEN, (draaide open, heeft opengedraaid), al draaiende openen : een hek, eene gaskraan opendraaien; – met een sleutel het slot opendraaien.

OPENDRINGEN, (drong open, heeft opengedrongen), door dringen openen.
OP-EN -DUIT, bw. eig. op , ende uit, geheel en al:

die jongen is op-en-duit zijn vader.

OPENDUWEN, (duwde open, heeft opengeduwd),
al duwende openen.
OPENEN, (opende, heeft geopend), openmaken
wat gesloten is : eene deur, een venster openen; —
eene flesch openen, ontkurken; — eene ader openen,
om bloed af te tappen; — een lijk openen, om te
onderzoeken, waaraan de dood is toe te schrijven; —
(verv.) de kuip openen, uit de klaargemaakte kuip
met verf beginnen te verven; — den grond openen,
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ontginnen; — een handelsweg openen; — de gelederen
openen, de rijen op afstanden van elkander plaat
— de armen openen, uitbreiden; — iem. de-sen;
oogen openen, hem zijne dwaling doen inzien, hem
den waren stand van zaken doen kennen; — ier,.
het vooruitzicht openen, hem iets in uitzicht stell en; — daar opende zich hem een heerlijk verschiet;
iem. den mond openen, hein aan 't spreken bren gen; — een testament openen, lezen wat daarin vermeld is; — iem. zijn hart openen, zijn volle vertrouwen schenken; — (gen.) het lichaam openen, de
verstopping wegnemen; — de schrift openen, uit leggen; — iern . een krediet openen, verleenen; —
eene inschrijving, de inteekening op iets openen, de
gelegenheid daartoe openstellen; —
beginnen, een aanvang doen nemen : een winkel,
eene school, eene fabriek openen; het bal openen; —
eene vergadering, de Staten- Generaal openen, ver
dat zij met .hare werkzaamheden kan aan -klaren
— den veldtocht openen, met de vijandelijk--vange;
heden een aanvang maken; — het vuur openen,
beginnen te schieten; — toen opende zich een nieuw
tijdperk in de letterkunde; — ( hand.) raapolie opende
flauw, doch sloot vaster, aan het begin van den
beurstijd was de markt flauw; zich openen, opengaan : de bloemen openen zich.
OPENEND, bn. (gen.) openende middelen, die de
verstopping wegnemen of tegengaan.
OPENER, m. (-s), (katoenw.) een werktuig, hetwelk in 't algemeen door de beweging van spitse
stalen tanden het katoen uiteenhaalt en losmaakt,
waarbij er te gelijker tijd gelegenheid gegeven wordt,
dat de zware en grove onzuiverheden er uitvallen,
ook duivel en wolf geheeten.
OPENGAAN, (ging open, is opengegaan), zich
vanzelf openen; deze bloem gaat open (ontluikt); —
zijn hart gaat open als enz., hij springt op van
vreugde als enz.; — eindelijk gaan hem de oogen
open, ziet hij den waren toestand; — de wonde
gaat open; de zweer gaat open, breekt door; —
opengedaan worden : de deur ging open en wij traden
binnen; — de school gaat open, de leerlingen kunnen
binnenkomen; -- (Zuidn.) de dagen gaan maar open
en toe, zijn zeer kort; — (Zuidn.) ik weet nog niet
langs waar hij opengaat, ik heb zijn taal nog
niet gehoord.
OPENGEWERKT, ba met openingen vervaardigd : opengewerkte kousen; opengewerkte trappen,
waar de draagmuren of trapmuren opengewerkt
zijn.
OPENGOOIEN, (gooide open, heeft opengegooid),
haastig en met geweld openen : hij gooide de deur
open en stoof naar buiten.
OPENHAKKEN, (hakte open, heeft opengehakt),
al hakkende openen : de deur werd opengehakt.
OPENHALEN, (haalde open, heeft opengehaald),
door halen, trekken openen, doen opengaan : de
gordijnen openhalen; — ik _ heb mijn jas opengehaald
aan een spijker, er een winkelhaak in gemaakt; -aan eene speld zijn hand openhalen.
OPENHANGEN, (hing open, heeft opengehangen),
geopend hangen : zijn jas hing open.
OPENHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), oprecht, hartelijk, rondborstig, gul: openhartig zijn, spreken,
antwoorden, bekennen. OPENHARTIGHEID, v.
OPENHEID, v. openhartigheid, rondborstigheid.
OPENHOUDEN, (hield open, hoeft opengehouden), iets nog niet sluiten : ik zal den koffer nog
maar openhouden; — zorgen, dat iets niet dicht gaat
of gesloten wordt : eene deur openhouden; — een
achterdeurtje openhouden, behendig zorgen dat men
in geval van nood zich kan terugtrekken; (inz.
fig.); de achterpoort openhouden, zorg dragen voor
geregelde ontlasting; — de oogen openhon.den, goed
toezien; — iem. den mond openhouden, voor zijn
onderhoud zorgen; - zorgen, dat iets niet bezet
wordt : eene plaats openhouden; eene betrekking
openhouden;. — een huis voor iem. openhouden, het
nog niet aan iem. anders verhuren; — (gew.) hij
houdt de herberg open• voor zijn broeder, die onder
dienst is, hij vervult zoolang de betrekking van
herbergier voor zijn broeder.
OPENHOUWEN, (hieuw open, heeft opengehouwen), door te houwen openmaken.
OPENING, v. bet openen, begin : opening van de
(zitting der) Staten- Generaal; de opening van den
veldtocht; de opening van het badseizoen; de opening
van de jacht; de opening van een nieuwen winkel; —
mv. (-en), scheur, bres, barst, spleet: openingen in
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muren, deuren, planken; — openingen in den hemel,
donkere ruimten zonder sterren; — als hij maar
eene opening ziet, dan komt hij er, zoo hij maar
eenigszins gelegenheid vindt; — insnijding; — ontleding (van een lijk), lijkschouwing; — mond (der
maag); -- (zeew.) baai; — inlichting, uitlegging;
iem. opening van zaken geven, hem op de hoogte
er van brengen; openingen doen, de onderhandelingen voorbereiden, aanvangen. OPENINGETJE,

o. (-s).
OPENINGSREDE, v. (-n), rede bij de opening
eener vergadering, bij de inwijding eener instelling
enz. uitgesproken.
OPENKAMMEN, (kamde open, heeft opengekamd), met kammen openen : eene hoofdwonde
openkammen.
OPENKAPPEN, (kapte open, heeft opengekapt),
door kappen openen : een Bosch openkappen, zich
er een weg door banen.
OPEN'KLOPPEN, (klopte open, heeft opengeklopt), al kloppende openen.
OPENKNABBELEN. (knabbelde open, heeft opengeknabbeld), zoo knabbelen, dat iets opengaat.
OPENKNAGEN, (knaagde open, heeft opengeknaagd), door knagen openen.
OPENKNIJPEN, (kneep open, heeft opengeknepen), met knijpen openen : een gezwel openknijpen.
OPE.NI{NIPPEN, (knipte open, heeft opengeknipt),
door knippen, met eene schaar openen : een toegenaaiden zak openknippen.
OPENKNOOPEN, (knoopte open, heeft opengeknoopt), (een kleedingstuk) losknoopen.
OPENKOKEN, (kookte open, is opengekookt)
(Zuidn.) door koken opengaan, stukkoken : de
aardappels koken open.
OPENKOMEN, (kwam open, is opengekomen),
vrijkomen, leegkomen : dat huis komt met 1 Mei
open; wanneer komt die betrekking open I
OPENKRABBELEN, (krabbelde open, heeft opengekrabbeld), door krabbelen openen : de hond
krabbelt de deur open; openkrabben : iem. het gezicht
openkrabbelen.
OPENKRABBEN, (krabde open, heeft opengekrabd), met de nagels een gat maken : de hond
krabde den grond open; door krabben verwonden :
iemands arm openkrabben.
OPENKRAKEN, (kraakte open, heeft opengekraakt), door kraken openen : eene noot riet de
tanden openkraken.
OPENKRIJGEN, (kreeg open, heeft opengekregen), met moeite opendoen : hij kon de deur niet
openkrijgen.
OPENLATEN, (liet open, heeft opengelaten),
niet sluiten : eene deur openlaten.; -- laten bestaan:
de gelegenheid openlaten; — niet bezetten, niet
invullen : een regel, den datum openlaten; — de
eerste bladzijde openlaten, er niet op schrijven,
drukken; — niet vervullen : een ambt openlaten.
OPENLEGGEN, (legde, leide open, heeft opengelegd, - geleid), iets wat neergelegd wordt of ie
openen : een boek openleggen, zoodat er in gelezen
kan worden; — blootleggen, openen: een beerput
openleggen, den deksteen wegnemen van de opening
waardoor hij geruimd wordt ; —' (fig.) blootleggen,
duidelijk rasaken : de zaak, het geval openleggen; —
(naaist.) een naadje openleggen, openvouwen,

openstrijken.
OPENLIGGEN, (lag open, heeft opengelegen),
niet dicht, geopend liggen : het boek lag open.
OPENLIJK, bn. bw. in het openbaar geschiedende, wat men voor niemand tracht te verbergen.
onverholen, niet in 't geheim : zij leven in openlijke
vijandschap; iemand openlijk de waarheid zeggen;
iern. iets openlijk verwijten.
OPENLOOPEN, (liep open, heeft opengeloopen),
loopende met geweld openen : men liep de poort
met een zwaren mast open; — stukloopen : hij heeft
zijne voeten opengeloopen.
OPENLUCHTIG, bn. (Zuidn.) helder en klaar
(van het weer) : het is vandaag openluchtig; een
openluchtige dag; — frisch, luchtig : hoe open.luchtig
was het op die bergen; — een openluchtig huis,
waar de lucht goed ververscht kan worden; —
een openluchtig dak, waar de lucht overal vrij
toegang heeft. OPENLUCHTIGHEID, v.
OPENLUCHTSPEL, o. (-en), spel in - de open
lucht.
OPENMAKEN, (maakte open, heeft opengemaakt), met aanwending van eenige kracht openen,
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opendoen : men moest den smid halen, om de deur
open te maken; maak dat pakje even open; — iem.
den mond openmaken, hem aan het spreken brengen.
OPENNIJPEN, (neep open, heeft opengenepen),
openknijpen.
OPENPERSEN, (perste open, heeft opengeperst),
al persende openen.
OPENPEUTEREN, (peuterde open, heeft opengepeuterd), met geduld peuterende openen.
OPENPIKKEN, (pikte open, heeft opengepikt),
met den snavel openen : de vogel pikte het ei open.
OPENPRIKKEN, (prikte open, heeft opengeprikt),
door prikken openen : eene blaar openprikken.
OPENRIJTEN, (reet open, heeft opengereten),
openscheuren, zich licht verwonden.
OPENRUKKEN, (rukte open, heeft opengerukt),
met kracht opentrekken : de deur openrukken.
OPENSCHAVEN, (schaafde open, heeft opengeschaafd), door langs iets te vallen, zich schrammen : die jongen heeft zich den arm opengeschaafd.
OPENSCHEUREN, (scheurde open, heeft en is
opengescheurd), al scheurende openen of opengaan:
een brief, een naad, een gordijn openscheuren; door
die groote droogte is de kast opengescheurd.

OPENSCHIETEN, (schoot open, heeft openge schoten), door schieten openen : de poorten openschieten.

OPENSCHUIVEN, (schoof open, heeft opengeschoven), door schuiven openen : een raam, een
gordijn openschuiven; de deuren openschuiven.

OPENSLAAN, (sloeg open, heeft en is opengeslagen), met een slag openen, iets opendoen door
er op of tegen te slaan : het deksel van eene kist
openslaan; — openen : een boek openslaan; — een
bed openslaan, de dekens er van omslaan, zoodat
men er in kan gaan liggen ; — plotseling en
met geweld opengaan : door den wind sloegen de
deuren open; — opengaan : het boek slaat gemakkelijk open, valt gemakkelijk open.
OPENSLAAND, bn. een openslaand raam, dat
naar binnen of naar buiten opendraait, in tegenst.
met een schuifraam; openslaande deuren.
OPENSLUITEN, (sloot open, heeft opengesloten),
met een sleutel openen, ontsluiten, ontgrendelen.
OPENSMIJTEN, (smeet open, heeft opengesmeten), opengooien.
OPENSNIJDEN, (sneed open, heeft opengesneden), snijdende openen : een nieuw boek opensnijden.
OPENSPALKEN, (spalkte open, heeft opengespalkt), (slacht.) met spalken openzetten; — wijd
openzetten : de oogera openspalken.
OPENSPERREN, (sperde open, heeft opengesperd), wijd vaneen doen gaan, zoodat eene groote
opening ontstaat : de slang sperde haar kaken open;
zijn neusgaten sperden zich open.

OPENSPLIJTEN, (spleet open, heeft en is opengespleten), door splijten eene opening in iets maken
of komen.
OPENSPREIDEN, (spreidde open, heeft opengespreid), uitspreiden, vaneen doen gaan, openen;
wat opgevouwen is, naar alle richtingen openleggen.
OPENSPRINGEN, (sprong open, is opengesprongen) , met geweld en plotseling opengaan : de deur
sprong open; — de huid, de lippen zijn opengesprongen, zijn opengegaan.
OPENSPRINGEND, bn. (plantk.) eene openspringende doosvrucht, die bij volle rijpheid openspringt.

OPENSTAAN, (stond open, heeft opengestaan),
niet dicht zijn (van eene deur enz.); de toekomst
staat voor u open, van de toekomst kunt gij alles
verwachten; -- zijne broek staat open, is van voren
niet gesloten; — onbezet zijn (van een ambt of
eene betrekking); — niet vereffend zijn (van eene
schuld) : zijne rekening van dit jaar staat nog open.
OPENSTAAND, bn. onbezet : een openstaand
ambt; — onvoldaan : eene openstaande rekening.
OPENSTAMPEN, (stampte open, heeft opengestampt), (Zuidn.) opentrappen : hij heeft de deur
open gestampt.

OPENSTEEKGEREEDSCHAP, o. (-pen), (smed.)
gereedschap om sloten met geweld open te maken,
bv. een keizer, een looper.
OPENSTEKEN, (stak open, heeft opengestoken),
door steken openen : eene zweer opensteken; een slot
opensteken; — eene deur opensteken, het slot er
van gewelddadig openen.
OPENSTELLEN, (stelde open, heeft opengesteld),
openen, openzetten : ik stel mijn huis voor u open,
gij moogt komen, wanneer gij wilt; — den handel
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openstellen, gelegenheid geven om vrij en ongehinderd handel te drijven; — havens openstellen; —
de gelegenheid tot iets openstellen, er gelegenheid
toe geven.
OPENSTOOTEN, (stiet open, heeft opengestooten), met een stoot openen : een luik openstooten.
OPENTAFELHOUDER, m. (-s), iem. die eene
open tafel houdt.
OPENTEREN, (enterde op, is opgeënterd), (zeew.)
opklimmen, in het want langs de stormladders,
tegen de puttings.
OP-EN-TOP, bw. eig. op ende op, geheel en al,
volkomen : hij is op-en-top een bandiet.
OPENTRAPPEN, (trapte open, heeft opengetrapt), openkrijgen door er tegen te trappen : eene
deur opentrappen.

OPENTREKKEN, (trok open, heeft opengetrokken ), al trekkende openen : eene lade opentrekken; —
eene f eseh opentrekken, ontkurken; — (geneesk.)
een gezwel door eene weekmakende pleister laten
opentrekken.

OPENVALLEN, (viel open, is en heeft opengevallen), vanzelf zich openen; — (fig.) onbezet
worden : eene openvallende betrekking, die begeven
moet worden; — door vallen openschrammen of
verwonden : die jongen heeft zijne knie opengevallen.
OPENVIJLEN, (vijlde open, heeft opengevijld).
door vijlen openmaken : een slot openvillen.
OPENVLIEGEN, (vloog open, is opengevlogen),
onverwachts en snel opengaan : de deur vloog open;
(ook) losvliegen door de drukking van den wind.
OPENVOUWEN, (vouwde open, heeft opengevouwen), uit elkander vouwen : hij vouwde den brief
voorzichtig open.

OPENWAAIEN, (waaide, woei open, is opengewaaid), door den wind opengaan : het venster waaide
open.

OPENWASSCHEN, (wiesch, waschte open, heeft
opengewasschen), met wasschee zich de huid verwonden : zij heeft hare handen opengewasschen.
OPENWRIJVEN, (wreef open, heeft opengewreven), door wrijven verwonden; 'de huid openwrijven.
OPENWRINGEN, (wrong open, heeft opengewrongen), met zeer veel moeite openkrijgen : een
slot openwringen; — zich de handen openwringen,

door veel wringen zich de huid verwonden.
OPENZAGEN, (zaagde open, heeft opengezaagd),
door zagen openen.
OPENZETTEN, (zette open, heeft opengezet).
zoo zetten, dat iets niet dicht is : eene deur open-

zetten; — (fig.) dat zette de deur wijd open voor
allerlei misbruiken, gaf gelegenheid, dat allerlei
misbruiken in zwang kwamen; -- de gaskraan
openzetten, opendraaien.

1. OPERA, v. (-'s), muzikaal drama. een door de
innigste vereeniging der dicht- en toonkunst voortgebracht kunstgewrocht : de opera's van Richard
Wagner; -- opera buffa of opera. comique, vroolijke,
boertige, koddige opera (ook noemt men opera
comique eene opera waarin de zang met den dialoog
afwisselt); --- opera seria of grand opera, ernstige
of groote opera ; (ook noemt men grand of groote
opera eene opera waarin uitsluitend gezongen
wordt); — schouwburg waarin opera's uitgevoerd
worden : gaat gij van avond naar de opera I — de
gezamenlijke zangers, zangeressen, koristen enz.
noodig voor de uitvoering van opera's : de Directeur
der P ransche opera. OPERAATJE, o. (-s).
2. OPERA, o. mv. werken : opera omnia, al de
werken; opera posthuma, nagelaten werken.
OPERABALLET, o. ballet in eerre opera; ...COMPONIST, m. (-en), die de muziek van opera's
schrijft; ...GEBOUW, o. (-en); ...GEZELSCHAP,
o. (-pen), de gezamenlijke uitvoerders eener opera,
inz. de zangers en de zangeressen; ...FANTASIE,
v. (-en), muziekstuk waarin allerlei motieven van
eene opera verwerkt zijn; ...KOOR, o. (...koren),
koorgezang eener opera: de gezamenlijke koristen:
...MUZIEK, v.; ...TEKST, m. (-en), het diama
gedicht voor een- opera.
-tisch
OPERATEUR, m. (-en, -s), heelmeester die operaties verricht; - aanlegger, aanstoker van iets :
hij is de operateur er van; — zetter aan Bene zetmachine.
OPERATIE, v. (-s, -tiën), verrichting; onderneming; handeling; inz. financiëele onderneming : dat
zijn gewaagde operaties: het risico is groot; — (heelk.)
zekere kunstbewerking met therapeutisch doel,
waarbij in den regel van instrumenten gebruik
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gemaakt wordt : bloedige en onbloedige operaties; —
(krijgsw.) maatregelen welke een leger neemt, om
het algemeene doel, dat men bij een veldtocht
beoogt, te bereiken.
OPERATIEBASIS, v. ( -sen), (krijgsw.) de lijn die
bij eene operatie de punten, vanwaar men uitgaat,
verbindt.
OPERATIEFRONT, o. (-s), de naar den vijand
gekeerde zijde van het operatietooneel.
OPERATIEKAMER, v. (-s), (heelk.) kamer in
eend ziekeninrichting, waar de operaties verricht
worden.
OPERATIELIJN, v. (-en), (krijgsw.) de lijn waar
leger zich bij eene operatie beweegt, de-langshet
verbindingslijn die het vooruitrukkende leger met
het punt van uitgang in gemeenschap stelt; ...PLAN,
o. (-nen), het algemeene plan van opereeren voor
den veldtocht.
OPERATIETAFEL, v. (-s), (heelk.) tafel waarop
de operaties verricht worden.
OPERATIETOONEEL, o. (-en), terrein waar
de legerbewegingen plaats hebben ; ...VELD,
o. (-en).

OPERATIEF, bn. bw. snijkundig, op eene operatie betrekking hebbende : de operatieve chirurgie; — operatief ingrijpen, door het doen eener

operatie.

OPERAVOORSTELLING, v. (-en); ...ZANGER.
m. (-s); ...ZANGERES, v. ( -sen), die in eene opera
zingt.
OPEREEREN, (opereerde, heeft geopereerd), werken, bewerken; (heelk.) eene operatie verrichten; —
(krijgsw.) militaire bewegingen uitvoeren.
OPERETTE, v. (-s), kleine opera, doorgaans in
één bedrijf, in welke kleine zangstukken met den
dialoog afwisselen; — GEZELSCHAP, o. (-pen);
—VOORSTELLING, v. (-en); enz.
OPERISTEN, m. mv. (w. g.) operazangers.
OPERMENT, ORPIMENT, o. geel zwavelarsenik (auripigmentum), Bene verbinding van zwavel
en arsenik, die onder den naam van koningsgeel
als verfstof gebruikt wordt.
OPETEN, (at op, heeft opgegeten), zooveel eten,
dat er niets overblijft : hij heeft alles schoontjes opgegeten; — zijn kapitaal opeten, doorbrengen, ver
— iem. opeten, op zijne kosten leven en-kwisten;
hem daardoor verarmen; — (fig.) men zou dat kindje
opeten, zoo lief is het; — iem. aan-zien alsof men
hem wil opeten, hem zeer boos aankijken; dat moest
hij voor zoete koek opeten, die beleediging enz.
moest hij zich laten welgevallen, geduldig verdragen; — verteren : de roest eet het ijzer op; (fig.)
de nijd eet zijn hart op, hij vergaat van nijd; —
(plat) opgegeten worden van het ongedierte, zeer veel

ongedierte hebben.

OPE'I'ER, m. (-s), verkwister, doorbrenger.
OPEETSTER, v. (-s), doorbrengster.
OPFLADDEREN, (fladderde op, is opgefladderd),
al fladderende opstijgen.
OPFLAKKEREN, (flakkerde op, is opgeflakkerd),
(van vlammen) zich flakkerende verheffen.
OPFLANSEN, (flanste op, heeft opgeflanst),
slordig op (iets) werpen, boven op iets flansen.
OPFLEEREN, (fleerde op, heeft opgefleerd),
(Zuidn.) met een wollen of linnen doek Benig vocht
op ruwe wijze opnemen.
OPFLEUREN, (fleurde op, is en heeft opgefleurd)
(fig.) weder fleurig worden, tot vorigen welstand
geraken; — iemand opfleuren, opmonteren, opvroolijken. OPFLEURING, v.
OPFLIKKEN, (flikte op, heeft opgefiikt), herstellen, lappen : eene oude jas opftikken; (fig.) opschikken, versieren. OPFLIKKING, v. het opflikken.
OPFLIKKER, m. (-s), (plat) ,opduvel, opstopper:
iem. een opflikker geven, verkoopes.
OPFLIKKEREN, (flikkerde op, is opgeflikkerd),
flikkerende opstijgen, weder opvlammen : het vuur
flikkerde hoog op; — (ook fig.) iem. opflikkeren,
hem opvroolijken, opwekken; — (plat) hij kan
opflikkeren, naar den duivel loopen. OPFLIKKE RING, v. (-en), eene laatste opflikkering van het
levensvonkje.
OPFOKKEN, (fokte op, heeft opgefokt), aan
grootbrengen (inz. vee). OPFOKKING,-kwen,
v. het opfokken van vee.
OPFOKKER, m. (-s), die opfokt.
OPFOKMACHINE, v. (-s), kunstmoeder in eene

kunstmatige broederij.

OPFOOIEN, (fooide op, heeft opgefooid), (Zuidn.)
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aan fooien uitgeven : gisteren heeft hij een tweefrankstuk opgefooid.
OPFRISSCHEN, (frischte op, heeft en is opge frischt), ververschen, frisch maken : de bloemen
zijn door den regen weer aardig opgefrischt; de aardbeien hebben ons lekker opgefrischt; — iemands
geheugen opfrisschen, hem verschillende zaken weer
in 't geheugen terugroepen; — frisch worden : de
lucht is na het onweer geheel opgefrischt; — (fig.)
van die rekening zal hij opfrisschen, die zal hem
tegenvallen; — daar zal hij van opfrisschen, daar
zal hij vreemd van opkijken. OPFRISSCIING,
v. het opfrisschen; inz. van het geheugen : iem.
eene opfrissching geven, vermaning, straf.
OPFRISSCHERTJE, o. (-s), een opfrisschertje
nemen, een borrel.
OPGAAF, OPGAVE, v. (...gaven), het opgeven,
de verklaring, mededeeling, vermelding : met opgaaf van redenen; opgave van iets doen; — aangifte :
de douanen verlangen eene juiste opgave van den
inhoud der kisten en pakken; — taak, werk (om
af te maken), vraagstuk : examen-opgaven voor de
hoofdakte; rekenkundige opgaven voor de lagere school.
OPGAAN, (ging op, is opgegaan), naar boven,
opwaarts gaan, naar boven stijgen of rijzen : de
luchtballon gaat op; — (fig.) die vlieger, dat balletje
gaat niet op, die zaak, dat plan gelukt niet; —
(van de zon) boven den horizon komen, opkomen :
de zon ging juist op, toen wij buiten de stad kwamen; — (fig.) daar ging mij een licht op, toen begreep ik in eens alles; — (met Bene plaatsbepaling)
bestijgen : den berg, de trap opgaan; — ( ook zonder
aan eenige hoogte te denken) zich begeven : hij
ging de straat op; opgaan tot het huis des Heeren;
gaat gijlieden op tot dit feest ? den verkeerden weg
opgaan, met betrekking tot iemands handelingen
en gedrag; — (fig.) voor een examen opgaan, examen
gaan afleggen; — onder dienst gaan : hij gaat op
voor zijn broeder; hoeveel lotelingen moeten er dit
jaar opgaan ?; -- in vlammer opgaan, verbranden; —
in rook opgaan, vervliegen, verijdeld worden :
zijne hoop is in rook opgegaan, hij is in zijne verwachtingen teleurgesteld; — er gaan stemmen op,
men hoort in het openbaar zeggen; — hij gaat
geheel in zijne zaak op, wijdt er zich geheel aan,
bemoeit zich met niets anders; — in een gesprek
opgaan, er alles voor vergeten; -- in eene groote
stad gaan zij geheel in de menigte op, worden zij
niet opgemerkt; —
verteerd worden, opgegeten of opgedronken
worden, zoodat er niets overblijft : als hij zoo
blijft leven, zal zijn kapitaaltje wel opgaan; die wijn
zal van avond wel opgaan; — opraken : de aardappels
gaan zoo zachtjes aan op; — ( rek.) geene rest overlaten : de deeling gaat op; — die vergelijking gaat
niet op, kan niet gemaakt worden; — (fig.) deze
stelling gaat niet op, is niet afdoende, vindt gegronde
tegenspraak; — dat hij zoo alles op zijn eigen houtje
doet, dat gaat toch maar niet op, kunnen wij niet
toelaten; — (gew.) (van spel en dans) beginnen,
eerst spelen, den dans, het spel openen.
OPGAAND, bn. opgaande boomen, hoogstammig;
opgaand hout, boomen, in tegenst. van kreupel boseh en hakhout; — opgaand metselwerk, wat
zich boven den beganen grond bevindt; — steil :
een opgaande berg; — opkomend : de opgaande
zon; — de opgaande lijn, opwaarts gerekend (in
de geslachtkunde) : in alle Duitsche wetten staat
de opgaande lijn beneden de neergaande; (w. g.)
opgaande brug, ophaalbrug; — (fig.) de opgaande
zon aanbidden, de partij, de zijde kiezen van hen
die tot macht en aanzien komen; — eene opgaande
deeling, waarbij geen rest overblijft.
OPGAARDER, m. (-s), die opgaart, ontvanger,
inner. OPGAARSTER, v. (-s).
OPGAREN, (gaarde op, heeft opgegaard), opzamelen, bijeenbrengen : alles gaart hij op; schatten
opgaren; zijn opgegaarde kundigheden.
OPGALMEN, (galmde op, heeft opgegalmd), galmend opzeggen : psalmverzen opgalmen.
OPGANG, m. het opgaan : de opgang naar het
huis des Heeren; met zonsopgang; — trap, middel,
om op te stijgen of boven te komen (alleen in deze
bet. heeft het woord een meerv. (-en)) : deze toren
heeft twee opgangen; een bovenhuis met vrijen opgang; — (fig.) begin : in den opgang van mijne
dagen; — goede uitslag; vermaardheid, roem :
(fig.) opgang maken, met goeden uitslag werkzaam
zijn, veel roem verwerven, indruk maken; (bijb.
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de opgang uit de hoogte (Christus); — (bijb.) het
oosten, hemelstreek waar de zon opgaat : aan
deze zijde der Jordaan tegen den opgang.
OPGEBLAZEN, bn. gezwollen : hij ziet er opgeblazen uit van de verkoudheid; —, bn. bw. ( -er, -st),
(fig.) trotsch, hoogmoedig, verwaand : een opgeblazen gek. OPGEBLAZENHEID, v.

OPGEBRUIKEN, (gebruikte op, heeft opgebruikt),
alles gebruiken, niets overlaten, niets overhouden:
gij moet die medicijnen nog maar opgebruiken.
OPGEDIKT, bn. opgedikte deuren, met verdik -

stukken of opgebrachte losse profiellijsten.
OPGEHOOPT, bn. opeengestapeld, samengepakt.
OPGEIEN, (geide op, heeft opgegeid), (zeew.) de
schooten van een zeil door de geitouwen naar
binnen ophalen.
OPGEKNIPT, bn. een opgeknipte rok, die even
boven het middel reikt.
OPGELD, o. (-en), geld, dat men boven de
waarde van eene muntsoort ontvangt of betaalt;
geld dat meer dan het verschuldigde ontvangen
of betaald wordt, agio, surplus; — (bij verkoopingen) percentsgewijze bijbetaling; opgeld doen,
meer waard zijn dan het vastgestelde bedrag; (ook
fig.) opgang maken, veel aftrek vinden : die meening
doet thans opgeld.

OPGERUIMD, bn. bw. ( -er, -st), vroolijk, blij
opgeruimd van aard; een opgeruimd karak--gesti:
ter; opgeruimd zingen. OPGERUIMDHEID, v.

goede luim, vroolijkheid.
OPGESCHEEPT, bn. met iem. of iets opgescheept
zijn, iem. tot zijn last hebben.
OPGESCHIKT, bn. ( -er, -st), getooid, gesierd.
OPGESCHIKTHEID, v. (w. g.).
OPGESCHOTEN, bn. een opgeschoten jongen, een
rijzige jongen, een jongen, die goed uit de kluiten
is gewassen.
OPGESMUKT, bn. ( -er, -st), opgesierd : een opgesmukte stijl; eene opgesmukte rede, gezwollen.
OPGESMUKTHEID, v.
OPGESPEN, (gespte op, heeft opgegespt), hooger
gespen.
OPGETOGEN, bn. ( -er, -st), (fig.) verrukt, bekoord, in groote blijdschap : opgetogen van vreugde,
van blijdschap; (w. g.) hij kwam met een opgetogen
zeil (in groote drift, zeer opgewonden) op mij af.
OPGETOGENHEID, v. verrukking.

OPGEVEN, (gaf op, heeft opgegeven), in de
hoogte geven, aanreiken : steenen, planken, hooi
opgeven; — op den schouder geven : kunt gij mij
dien zak even opgeven ?; — ( Zuidn.) ingeven (aan
dieren) : heeft hij het paard den drank al opgegeven ? — ( boekdr.) inkt opgeven, den inkt op de
vormen doen; — teruggeven, afgeven, overgeven:
geef op wat ge hebt; geef op wat van hem is; geef op
je geld !; — braken,spuwen : bloed, slijm, fluimen
opgeven; de zieke geeft veel op; —
afgeven : geef dat boek op; — ( Zuidn.) weg
al zijn centen heeft hij opgegeven ; —-gevn:
afstand doen van, afzien van : een ambt, eene betrekking opgeven; — verliezen : den r"ed, de hoop
opgeven; — niet voortzetten : het spel opgeven;
twisten opgeven; — ik geef het op, ik zie er van af,
(ook) ik kan het niet raden; — hij gaf het niet
op, hij bleef bij zijn voornemen, behield den moed;
— als verloren beschouwen : het spel, de partij,
Bene zaak opgeven; ik heb alles gedaan om hem te
redden, maar nu geef ik hem op; — een zieke op geven, wanhopen aan zijn herstel; —
opdragen iets te doen : een opstel, sommen opgeven; zijn leverancier iets opgeven, bij hem bestellen; — iem. iets, een raadsel opgeven, te raden
geven; — eene tafel maken, zooals opgegeven is,
zooals voorgeschreven is; — een dictée opgeven,
voorzeggen; geef maar op, wat ik schrijven zal; —
zeggen, noemen, aanwijzen : wij moesten onze
namen opgeven; de kosten opgeven; —
rijzen, omhoog gaan : dat deeg geeft niet op; —
de vloer geeft (koud, vochtig) op, geeft voortdurend

koude, vocht af; —
snoeven, grootspreken : hoog en breed opgeven
van kunde en bekwaamheden, van familie en betrek kingen; — van iets hoog opgeven, het roemen. OP-

GEVING, v. het opgeven.
OPGEVER, m. (-s), die opgeeft.
OPGEWASSEN, bn. tegen iem. opgewassen zijn,
hem weerstand kunnen bieden.
OPGEWEKT, bn. bw. ( -er, -st), vroolijk, opgeruimd : er heerschte eene opgewekte stemming; er
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opgewekt uitzien; gestemd, genegen : ik voel mij
daartoe niet opgewekt. OPGEWEKTHEID, v.

vroolijkheid; lust.
OPGEWONDEN, bn. ( -er, -st). aangevuurd, in
geestdrift : opgewonden kwam hij bij mij, in zenuw achtig geprikkelden toestand. OPGEWONDENHEID, v.
OPGEZET, bn. opgezwollen : een opgezet gelaat;
een opgezette buik; — ( Zuidn.) opgetooid, opgesmukt:
opgezet zijn met iets, er mede in zijn schik zijn;
iets doen met opgezetten wil, met opzet, met voor
-bedachtn
rade.
OPGEZETENE, m. en v. (-n), landbewoner : de
ingezetenen en opgezetene►.

OPGEZWOLLEN, bn. dik geworden.: een opgezwollen vinger; (fig.) ( - er, -st), hoogdravend (van
stijl). OPGEZWOLLENHEID, v.
OPGIETEN, (goot op, heeft opgegot3n), (water)
op iets gieten, om het te laten trekken of veeeken :

de koffie opgieten; water opgieten; kokend water (op
de wasch) opgieten; ook in de geneeskunde : een

aftreksel maken. OPGIETING, v.
OPGIJNEN, (gijnde op, heeft opgegijnd), (zeew.)
lasten met een gijntouvw ophijschen.
OPGISTEN, (gistte op, heeft opgeáist), gistend
omhoog komen.
OPGLANZEN, (glansde op, heeft opgeglansd), een
nieuwen glans (aan iets) geven. OPGLANZING, v.
OPGLOEIEN, (gloeide op, is en heeft opgegloeid),
opnieuw gloeien; opnieuw gloeiend maken : gloei
dat ijzer op. OPGLOEIING, v.
OPGOOIEN, (gooide op, heeft opgegooid), naar
boven, omhooggooien; centen opgooien, Zeker dob belspel; (kaartsp.) eene kaart, aas opgooien, open
op tafel leggen, opspelen; -- (fig.) een balletje opgooien, iets ter sprake brengen, (ook) trachten iets
gewaar te worden.
OPGRABBELEN, (grabbelde op, heeft opgegrab beld), oprapen hetgeen te grabbel gegooid is.
OPGRAVEN, (groef op, heeft opgegraven), doe r
graven naar boven of te voorschijn brengen, op delven : een schat opgraven; een lijk opgraven; —
door graven openen: eene gedempte sloot weder opgraven; — ( gew.) (fig.) die weg is toch niet opgegraven,
men kan er immers "heen komen; – die weg is
voor u niet opgegraven, dat middel is u niet ont -

nomen. OPGRAVING. v. (-en), het opgraven.

OPGRAVER, m. (-s), OPGRAAFSTER, v. (-s) ,
iem. die opgraaft.
OPGRIJPEN, (greep op, heeft opgegrepen), grij pen en opnemen, vlug opnemen : hij greep een
mes op en wilde ermee steken.

OPGROEIEN, (groeide op, is opgegroeid), opschieten, langer, grooter worden : die kinderen
groeien aardig op; — hij groeit voor galg en rad op,

wordt een booswicht; — met iem. opgroeien, tegelijk
met hein grooter worden; ---- (fig.) vermeerderen ,
toenemen; (fig.) ik ben er niet tegen opgegroeid, ik
ben niet sterk genoeg om dit te doorstaan; (fig.)
hij is tegen mij niet opgegroeid, hij kan zich tegen
mij niet verweren.
OPGROENEN, (groende op, is opge groend), weder
groen worden.
OPHAAL, m. (...halen), het fijne en dunne gedeelte eener letter. OPHAALTJE, o. (-s).
OPHAALBRUG, v. ( -gen), brug, waarvan de
wip opgehaald wordt om schepen door te laten;
...GORDIJN, o. (-en), venstergordijn dat opgehaald
en neergelaten kan worden; ...KRAAN, v.
(...kranen), (Zuidn.) kraan om goederen op te
haler ; .. , NET, o. (-ten) , totebel : vierhoekig
vischnet.
OPHAALSTER, v. (-s), die ophaalt.
OPHAKEN, (haakte op, heeft opgehaakt), doe r
haken verbruiken : het katoen ophaken; — hooge r
haken. OPHAKING, v.
OPHAKKEN, (hakte op, heeft opgehakt), door
hakken openen, of losmaken; alles hakken wat
gehakt moet worden; — grootspreken, bluffen :
wat heeft hij van avond weer zitten ophakken. OP -

HAKKING, v.
OPHAKKER, m. (-s), windbuil; — een ophakkertje,
een beunhaas, iem. die zijn vak niet verstaat.
OPHAKKERIJ, v. (-en), blufferij, snoeverij.
OPHAKKERIG, bn. ( -er, -st), blufferig, winderig.
OPHAKKERIGHEID, v.
OPHALEN, (haalde op, heeft opgehaald), op waarts, omhoog halen : de gordijnen, de brug op halen; zijn kleergin ophalen, wijl ze afgezakt zijn;
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Bene boot, een schip ophalen, op den oever, op de
scheepshelling om hersteld te worden; — (zeew.)
een schip bij den wind ophalen, met invoeren voor-

uitkomen, als men door terugzeilente laag ver vallen is, of door misgissing in den verkeerden
passaat is gekomen; — den trein wat ophalen, een
weinig doen vooruitgaan; — de zeilen ophalen,
hijsehen; — de netten ophalen, om te zien of er
wat gevangen is; — een lijk werd uit het water opgehaald; -- een muur ophalen, hooger metselen; —
de wol van het laken ophalen, opkammen; — (spr.)
den neus voor iets ophalen, het minachten; — de
schouders ophalen, te kennen geven dat men iets
niet weet, niet wil of kan zeggen, met iets geen
raad weet, enz. gebaar van verlegenheid medelijden en ongeduld; — (w. g.) iem. bij den rug ophalen,
hem belasteren; — zijn hart aan iets ophalen, zich
over iets verheugen, aan iets te goed doen; —
doen rijzen op eene weegschaal : dat haalt geen ze.3
pond (op); — eene sloot ophalen, uitdiepen; — (bij
goudsmeden enz.) Bene plaat van goud, zilver,
koper enz. met den hamer hol uitkloppen om er
Bene schaal of iets dergelijks van te maken; —
(Zuidn.) zoo lang halen tot iets op is : zijn geld
heeft hi., bij den notaris bijna heelemaal opgehaald;
inzamelen : de kaartjes, de stembriefjes, geld,
contributie ophalen; de slagen in een kaartspel ophalen, winnen; — vuilnis ophalen, langs de deur
vanwege de stadsreiniging; — het schoolwerk ophalen, in ontvangst nemen; lie/degaven ophalen;
een bedelaar haalt heel wat op per dag; — iem. ophalen, afhalen, bij hem aangaan, om samen ergens
heen te gaan; — dieven ophalen, gevangennemen

om ze hun gevangenisstraf te doen ondergaan; —
opfrisschen, verbeteren : eene verschoten kleur
wat ophalen; — een schilderij ophalen, de kleuren
ervan verlevendigen, vervroolijken; — eene ver
zaak weer ophalen, tot bloei brengen; ---lopen
hoe zal hij dat ophalen, tot stand brengen, uitvoeren; — op een examen het weer ophalen, den ongunstigen indruk door een gunstiger vervangen; —
het verschil verminderen : bij het racen het ophalen,
na eerst achtergebleven te zijn, inhalen en voorbij
komen; -- de zieke zal het wel niet meer ophalen,
niet meer beter worden; —
aan iets herinneren, op 't tapijt brengen, er weer
over spreken : eene oude kwestie ophalen; — je
moet geen oude koeien uit de sloot ophalen, over
geen lang verleden zaken gaan praten, twisten; -iets diep ophalen, tot juist verstand van zaken een
heel eind teruggaan; —
openhalen, verwonden : zich de hand aan eene
speld ophalen; — zijne broek aan een spijker ophalen,

er een winkelhaak in maken. OPHALING, v. (-en).
OPHALER, m. (-s), die ophaalt; -- (gen.) zeker
werktuig om gedrukte beenstukken of plaatsen
der hersenpan weder op te lichten; --- (zeew.)
zeker touw om een voorwerp aan boord te halen;
zekere lijn, dienende om de halzen der noktakels
op te halen.
OPHANDEN, bw. het is ophanden, het zal weldra
geschieden; het examen is ophanden, zal weldra
gehouden worden; — groote feesten zijn ophanden,
zijn aanstaande; — wat is er ophanden ?, wat gebeurt er ?
OPHANGEN, (hing op, heeft opgehangen), in
de hoogte hangen : de wasch ophangen, om te
drogen; — door middel van een haak enz. doen
hangen : eene schilderij, zijne jas ophangen; —
(slacht.) eerre koe ophangen, slachten; -- (fig.)
een vreeselijk tafereel van iets ophangen, er veel
vreeselijks van vertellen; — de doodstraf door
middel van de galg of den strop voltrekken : er
zijn weer twee misdadigers opgehangen; -- zich ophangen, zich door ophanging van het leven beroo-

ven; -- openlijk te koop aanbieden, (meestal voor
Bene grootere som, dan de waarde is, die nu afgeslagen wordt, tot iem. het voorwerp mijnt) : die
boerderij, dat perceel is opgehangen voor f 12000; —

voorhangen, om als lid caner vereeniging enz.
aangenomen te worden : eandidaat -leden worden
tijdens de vergadering opgehangen; — ( scherts.)
wie een huwelijk aangaat, wordt opgehangen, diens
naam wordt aan het stadhuis opgeplakt; — over
(iets) hangen, te vuur hangen : d aardappelen ophangen. OPHANGING, v. (-en).
OPHANGKRUIS, o. (-en), (papierb.) houten
kruis waarover papieren Behangsels na het verven
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te drogen gehangen worden; ... PUNT, o. (-en) ,
punt waaraan iets opgehangen is; ... WERK, o.
(uures.) de slinger van een uurwerk bestaat uit de
stang, de lens en het ophangwerk; ...WIJZE, v. (-n),
wijze waarop iets opgehangen is; — (nat.) de ophangwijze van Cardanus, het ophangen in twee
concentrische ringen, zoodanig dat het opgehangen
voorwerp een vasten stand heeft.
OPHAPPEN, (hapte op, heeft opgehapt), happende in den mond nemen en opeten.
OPHARKEN, (harkte op, heeft opgeharkt), bij een, op een hoop harken : de bladeren opharken;
opnieuw harken : de paden, den tuin opharken.
OPHASPELEN, (haspelde op, heeft opgehaspeld),
op den haspel brengen; (fig.) moeilijk opkomen :
zij zijn de steilte opgehaspeld, ze weten zelf niet hoe;
de zieke is een beetje opgehaspeld, maar kan niet
lang opblijven.

OPHEBBEN, (had op, heeft opgehad), op het
hoofd hebben : een hoed, eene vet ophebben; zijn
paraplu ophebben, opgestoken hebben; dat schip ,
heeft te veel zeil op; zijn eten ophebben, opgebruikt,
genuttigd hebben; — (fig.) hij heeft wat op, hijj
heeft een borrel op, hij heeft te veel gedronken; —
(fig.) veel met iem. of iets ophebben, er zeer mee ingenomen zijn; -- (Zuidn.) iem. ophebben, weten
wat hij in zijn schild voert, zijn voornemen kennen;
— stoom ophebben, den stoom in den ketel gereed

hebben om de machine te kunnen doen werken.
OPHEF, m. buitengewone, overdreven lof; (fig.)
veel ophef van iem. maken, hem bovenmatig

prijzen.
OPHEFFEN, (hief op, heeft opgeheven), in de
hoogte, opwaarts heffen, oplichten, optillen : iets
van den grond opheffen; de handen, de oogen, he t
hoofd opheffen; — ( fig.) iem. tot zich opheffen, iem.

die lager staat in rang, kennis enz. tot zijn gelijke
maken; de roede is reeds boven hemt opgeheven, hij
staat op het punt gestraft te worden; — (scheik.)
opdrijven, zie aldaar; — vernietigen : krachten
die elkander opheffen; — afschaffen, intrekken
eene wet, een maatregel, een beleg, een beslag op hefen; -- een faillissement opheffen, beëindigen; -- de
zitting opheffen, schorsen, niet doen voortduren; Bene
school opheffen, sluiten. OPHEFFING, v. (-en), (in

al de beteekenissen bij het ww. aangegeven); (ook)
rijzing (van land).
OPHEFFER, m. (-s), iem. die opheft; — (ontl.)
opheffingsspier; (wev.) een der onderdeelen van den
rolstoel of het passementwerkersgetouw.
OPHEFFINGSSPIER, v. (-en), (ontl.) optrekkende
spier.
OPHEKELEN, (hekelde op, heeft opgehekeld),
alles ten einde hekelen; opnieuw hekelen.
OPHELDEREN, (helderde op, heeft en is opgehelderd), een nieuwen glans krijgen : ge moet de
tafel met warme doeken opwrijven, daarvan zal ei?
ophelderen; — helderder worden : de ruiten, de spie
goed opgehelderd; — het weer, de lucht heldert-gelis
op, de wolken verminderen; — zijn gelaat helderde
daarvan op, hij werd opgeruimder, keek vroolij ker; — toelichten, verduidelijken, verklaren : een
moeilijk gedicht, iets raadselachtigs ophelderen; —
iets met een voorbeeld ophelderen; -- een misverstand
ophelderen, uit den weg ruimen; — mijn qedrari
zal ik ophelderen, de verklaring van mijn gedrag
zal ik geven. OPHELDERING, v. (-en); iem.
ophelderingen vragen, in-, toelichtingen.

OPHELPEN, (hielp op, heeft opgeholpen), hel
om op te staan : een kind, dat gevallen is, weer-pen
ophelpen; (fig.) die koopman kon zich niet staande
houden, wij hebben hem echter opgeholpen, onder
bijgestaan; — helpen een last opnemen;-steund,
— (Zuidn.) iem. op iets ophelpen, hem in het geheugen brengen. OPHELPING, v.
OPHEMELEN, (hemelde op, heeft opgehemeld),
(gew.) reinigen, schoonmaken, zuiveren; -- (gew.)
opruimen, in orde brengen, schikken; opsieren;
(w. g.) met iets opgehemeld zijn, bijzonder ingeno men, zeer in zijn schik; — iem., iets ophemelen,
hemelhoog verheffen, uitbundig, overdreven prijzen.
OPHEMELING, V. (- en).
OPHICLEÏDE, v. (-s), een omstreeks 1806 uitgevonden blaasinstrument van koper of hout : eene
soort van basbazuin, met zes gaten en vier of ook
meer kleppen, van een vollen, ronden, weeken,
krachtigen toon, ten omvange van contra B tot.
ééngestreept g; thans geheel uit het orchest ver drongen.
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OPHIELEN, (hielde op, heeft opgehield), (zeew.)
twee touwen door lusknoopen verbinden.
OPHIJSCHEN, (heesch op, heeft opgeheschen),
omhooghijschen : de vlag, zware lasten ophijschen; —
de zeilen, het anker ophijschen.

OPHIOLIET, m. (-en), slangen -versteensel.
OPHIOLOGIE, v. leer en beschrijving der slangen.
OPHIR, o. naam van een beroemd goudland bij
de Ouden, waarschijnlijk in Indië of Arabië.
OPHITSEN, (hitste op, heeft opgehitst), aanhitsen, opstoken : het volk tegen de regeering ophitsen; —
prikkelen, aanmoedigen, aandrijven : twee vechtende
jongens ophitsen; een hond ophitsen. OPHITSING,
v. (-en).
OPHITSER, m. (-s), OPHITSSTER, v. (-s),
stokebrand.
OPHOEPELEN, (hoepelde op, is opgehoepeld),
beginnen te hoepelen; een eindje ophoepelen, een
eindje al hoepelende afleggen; — (geiueenz.) zich
wegpakken, zich uit de voeten maken : hoepel op!,
ruk uit; hij kan wel ophoepelen, hem heb ik niet
meer noodig. 1
OPHOESTEN, (hoestte op, heeft opgehoest),
door hoesten uitbraken : hij hoest bloed op.
OPHOKKEN, (hokte op, heeft opgehokt), op 't
hok zetten : schapen opitokken.
OPHOOGEN, (hoogde op, heeft opgehoogd),
hooger maken, verhoogen : een land, wegen, dijken,
perken ophoogen; een bod ophoogen, meer bieden,
een hooger bod doen. OPHOOGING, v. (-en).
OPHOOPEN, (hoopte op, heeft opgehoopt), op
een hoop leggen, stapelen, aan hoopen zetten :
koren ophoopen; — (landb.) opaarden; — (fig.)
vermeerderen, vergrooten, uitbreiden; het werk
hoopt zich op, wordt voortdurend meer. OPHOOPING, v. (-en).
OPHOOREN, (hoorde op, heeft opgehoord),
aandachtig toeluisteren; — hij zal er vreemd van
ophooren, dit zal hem zeer verbazen; — (gew.)
overhooren : wilt gij mij de les ophooren ? -- (gew.)
het volk ophooren, van allen de biecht hooren.
OPHOUDEN, (hield op, heeft opgehouden),
rechtop -, in de hoogte -, omhooghouden : van zwakte
kon hij zijn hoofd niet ophouden; die boomtak wordt
met een schoor opgehouden; houd je japon wat op; —
(fig.) iemands eer ophouden, . die hoog houden,
verdedigen; — de eer van het huis ophouden, waardig
de gasten onthalen; — de eer van zijn geslacht ophouden, zich een waardig lid er van betoonen; —
men moet zijn stand ophouden, overeenkomstig zijn
stand leven; — den hoed ophouden, op het hoofd
houden, niet afzetten; — de zieke kon het niet
langer ophouden, kon niet langer opblijven, moest

naar bed; — open vooruitgestoken, of omhooghouden : houd je hand op, dan krijg je wat kersen; — de bedelaar hield zijne hand op, om eene
aalmoes; — het waait zoo hard, dat je geen paraplu
kunt ophouden; — katoen ophouden, op de armen
openhouden, zoodat een ander het gemakkelijk
opwinden kan; — iem. den mond ophouden, voor
zijn onderhoud zorgen; —
weerhouden, tegenhouden, in 't werken belemmeren : ik ben opgehouden, vandaar dat ik te laat
kom; iem. een uur ophouden; — houd mij nu niet
langer op, neem toch eene beslissing; -- zijn water
ophouden, niet laten loopen; het bloed ophouden,
stelpen; — niet verkoopen : een huis ophouden, op

eene openbare verkooping het niet toewijzen voor
de geboden som; — (Zuidn.) opkweeken, groot
dat veulen verkoop ik niet, maar-breng:
houd het op ; — de kippen ophouden, ze niet
los laten loopen; — (w. g.) i em. ophouden, hem
verbergen, schuilhouden : dieven en moordenaars
ophouden; — die vrouw kreeg straf, omdat zij minderjarige meisjes ophield, haar gelegenheid gaf
tot het plegen van ontucht; -- zich ophouden,
vertoeven, verblijven : hij houdt zich veelal in het
buitenland op; in dat bosch houden zich roovers op;
— zich bezighouden met : zich met kleinigheden
ophouden; daarmee houd ik mij niet op; — omgaan,
verkeeren met : zich met gemeen volk ophouden;
met hem houd ik mij niet op; —
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tol ophouden, stilhouden, aanleggen, pleisteren; —
hij heeft met zijn winkel opgehouden, dien gesloten; -- dan houdt alles op, nl. gewoonten, overeen-

komsten, beloften, giften enz.
2. OPHOUDEN, o. het ophouden, staking;
(rijseh .) stilstand; zonder ophouden, bw. uitdr. gedurig, aanhoudend, zonder verpoozen.
OPHOUDER, m. (-s), (scheepst.) touw, dienende
om eenig blok tegen de ra aan te houden.
OPHOUDING, v. het ophouden, verhindering, stil
vermindering in de geregelde maand--stand;—
stonden, tusschenpoos; -- (muz.) het overhalen
van een of meer tonen van het voorafgaande tot
het volgende accoord, wanneer die overgehaalde
tonen niet tot het volgende accoord behooren en
later in harmonie-eigen tonen opgelost worden,
ook terughouding genoemd.
OPHOUT, o. (gew.) al de takken en twijgen van
een boom, al het hout van een boom behalve den
stam : aan het ophout alleen was de boom zijn geld
al waard.

OPHTHALMIE, v. oogziekte; uitwendige oogontsteking.
OPHTHALMOLOGIE, v. leer der oogera.
OPHTHALMO S COOP, m. oogspiegel.
OPHUIDEN, (huidde op, heeft opgehuid), (gew.)
uit gierigheid verzamelen, schrapen.
OPHUPPELEN, (huppelde op, heeft en is opgehuppeld), opspringen van vreugde.
OPHUTSELEN, (hutselde op, heeft opgehutseld),
hutselende opwerken.
OPIAAT, o. (opiaten), slaapmiddel; (apoth.)
opiumbevattend pijnstillend geneesmiddel; — zeker
tandpoeder, tandmiddel.
OPINEEREN, (opineerde, heeft geopineerd),
stemmen, zijne meening, zijn gevoelen uiten.
OPINIATER, bn. bw. stijfhoofdig, hardnekkig,
onbuigzaam, koppig.
OPINIE, v. (-s, ...niën), meening, gevoelen:
mijne opinie is, dat...; de publieke opinie.

OPIOPHAAG, m. (...phagen), opium -eter.
OPIUM, o. en v. heulsap, amfioen : een sap,
door insnijdingen in de onrijpe zaaddoos van de
slaapwekkende maankop (papaver somniferum) verkregen, dat eene sterk verdoovende kracht bezit,
en welks voortdurend gebruik bij Chineezen en
Javanen zeer in zwang, nog erger dan de jenever,
de krachten des levens ondermijnt : opium kauwen,
rookgin, schuiven, smokkelen.

OPIUMAANHALING, v. (-en), ...AMBTENAAR,
m. (...naren), belast met het opsporen van overtredingen van het opiumpachtreglement.
OPIUMBALLETJE, o. (-s), balletje verdikte
opium, zooals die gerookt wordt; ...BELASTING,
v.; ...BEREIDING, v.; ...BESTRIJDING, v.
bestrijding van het opiumgebruik; ...ETER, m.
(-s), die opium kauwt en opeet; ...EXTRACT, o.
droog extract verkregen uit opiumpoeder en water;
...FABRIEK, v. (-en); ...HANDEL, m. handel in
opium : de opiumhandel staat onder strenge controle;
...HANDELAAR, m. (-s), the in opium handelt;
...INVOER, m. (-en); ...JAGER, m. (-s), sloep,
die het smokkelen van opium voorkomen moet;
gezagvoerder op zulk eene sloep; ...KIT, v. (-ten),
keet waar opium geschoven wordt; ...PACHT, v.
verpachting der opbrengst van de opium; ...PACHTER, m. (-s); ...PIJP, v. (-en), bijzonder pijpje
van den opiumschuiver; ...REGIE, v. alleenhandel
van den staat betreffende de opium; ...ROOKER,
m. (-s); ...SCHUIVER, m. (-s), die opium schuift
of rookt; ...SLUIKER, m. (-s); ...SMOKKELAAR,
m. (-s); ...VERBRUIK, o.; ...VERKOOP, m.;
...VLOEK, m. de opiumvloek op Java.
OPJAGEN, (jaagde op, joeg op, heeft opgejaagd),
in de hoogte, omhoogjagen : vogels opjagen; de
wind jaagt het stof op; — de trappen opjagen, snel
oploopen of doen oploo^en; — (fig.) doen rijzen,
opstijgen, zwellen, uitzetten : de Noordwestenwind
joeg het water in den IJsel op; guano jaagt de
planten op, doet ze snel groeien; — aanzetten,

aanhitsen; -- door bieden den prijs (van iets)

niet voortgaan, uitscheiden, eindigen : niet

opdrijven : door de familieleden werd het huis erg
opgejaagd; — uit het leger jagen (een haas, een

spreken ophouden; houd nu op ?net plagen; — hier
houttt het bosch op, is de grens er van; — het zal
zoo ophouden met regenen, het zal zoo droog zijn; —
de wind zal weldra ophouden, bedaard zijn; — die
vrouw heeft ook opgehouden, zij krijgt de maande
zuivering niet meer; — wij zullen aan den-lijksche

konijn enz.); — in de vlakte drijven (een hert
enz.); — (fig.) iem. opjagen, iem. noodzaken zijne
zitplaats of gehuurde woning te verlaten.
OPJAGERS, m. mv. wildopjagers.
OPKAARDEN, (kaardde op, heeft opgekaard),
beginnen te kaarden; — opnieuw kaarden.
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OPKAARDER, m. (-s), OPKAARDSTER, v. (-s).
OPKALANDEREN, (kalanderde op, heeft opgekala,nderd), opnieuw glanzen.
OPKALKEN, (kalkte op, heeft opgekalkt), (ge
opschrijven (met krijt; ook met potlood,-menz.)
pen en inkt).
OPKAMER, v. (-s), kamer, vooral in boerenwo
boven een kelder en dus een weinig hooger-nige,
dan andere kamers; hang-, insteekkamertje. OPKAM E RTJE, o. (-s).
OPKAMMEN, (kamde op, heeft opgekamd), naar
de hoogte kammen : het haar opkammen; — opvijzelen, erg roeihen : wij zullen hem eens opkammen,
misschien doet hij het dan wel.
OPKAMMERIG, bn. bw. blufferig, grootsprekend.
OPKAMMERIJ, v. (-en), het opkammen, het in
de hoogte steken.
OPKANTEN, (kantte op, heeft opgekant), eene
sloot opkanten, de ingezakte kanten weer opmaken.
OPKANTING, v.
OPKAPPEN, (kapte op, heeft opgekapt), door
kappen of slaan openen; — tabak opkappen, de
aarde tusschen de tabaksplanten wat losmaken; —
opwnarts kammen, in orde brengen (het haar); —
een wagen opkappen, er eene nieuwe kap opzetten.
OPKARREN, (karde op, is opgekard), uit vrees
eene plaats verlaten, zich wegmaken.
OPA{ATTEN, (k. Otte op, heeft opgekat), (zeew.)
een anker opkatten, onder den kraanbalk halen.
OPKAUWEN, (kauwde op, heeft opgekauwd),
kauwende opeten.
OPKEEREN, (keerde op, heeft opgekeerd),
tegenhouden en tot omkeeren noodzaken.
OPKEGGEN, (kegde op, heeft opgekegd), met
keggen of wiggen omhoogwerken.
OPKIEMEN, (kiemde op, is opgekiemd), (w. g.)
opwaarts kiemen.
OPKIJKEN, (keek op, heeft opgekeken), naar de
hoogte kijken; verbaasd de oogen opslaan; vreemd
staan opkijken, zeer verwonderd zijn.
OPKIKKEN, (kikte op, heeft opgekikt), (gew.)
opwekken : hij is zoo neerslachtig, ge moet hem eens
wat opkikkers.
OPKIKKEREN, (kikkerde op, heeft en is opgekikkerd), (gew.) opwekken, aanzetten : hij treuzelt
er zoo mee, ik zal hem eens wat opkikkeren; — van
de ziekte is hij weer heel opgekikkerd, opgeknapt.
OPK^KIMMEN, (kimde op, heeft opgekimd), (zeew.)
een anker op zijne plaats brengen.
OPKIPPEN, (kipte op, heeft opgekipt), (van
stokvisch) in kippen pakken; — met den bek of
snavel openen; — (zeew.) het gekatte anker met
de handen achteruit langs het boord en op de
ankerbrug leggen.
OPKISTEN, (kistte op, heeft opgekist), (van een
dijk) verhoogen door er Bene kisting op te maken.
OPKISTING, v. (-en), het opkisten; kisting op
een dijk; bovenste deel van een venster in een
laag vertrek.
OPKLADDEN, (kladde op, heeft opgeklad), (gemeenz.) slordig, haastig en zonder zorg iets opschrijven.
OPKLAMPEN, (klampte op, heeft opgeklampt),
planken door klampen verbinden en versterken:
de deur moet nog opgeklampt worden; (knoopenm.)
het maken van oogera aan metalen knoopen. OPKLAMPING, v. het opklampen.
OPKLAREN, (klaarde op, heeft en is opgeklaard),
helderder maken : witten wijn met eiwit opklaren; —
helderder worden, ophelderen : de lucht klaart op;
de wijn klaart al op. OPKLARING, v. het opklaren.
OPKLAUTEREN, (klauterde op, heeft en is opgeklauterd), naar boven, op iets klauteren : tegen
een boom opklauteren; hij klautert al alleen de trappen op.
OPKLEEDEN, (kleedde op, heeft opgekleed),
(gew.) fraai kleeden, uitdossen, optooien : zij weet
haar dochter aardig op te kleeden; Minus had zich
op zijn Paaschbest opgekleed.
OPKLEIEN, (kleide op, heeft opgekleid), (Z. A.)
(een huis) van eene nieuwe laag klei voorzien.
OPKLEPPEN, (klepte op, heeft opgeklept), door
kleppen doen opstaan : wij zijn van nacht voor
brand opgeklept.
OPKLEUREN, (kleurde op, heeft opgekleurd),
kleuren bijzetten, de kleuren beter doen uitkomen
(op eene schilderij); (w. g.) eene frisschere kleur
krijgen.
OPKLIMMEN, (klom op, heeft en is opgeklom-
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men), naar boven, omhoog, opwaarts klimmen : de
tramsen, een berg opklimmen; tegen een boom op klimmen; — (bij graden van bloedverwantschap )
de opklimmende lijn; — hooger stijgen (in rang,
waardigheid, aanzien) : hij is tot den hoogsten rang
opgeklommen; — ( fig.) langzaam ontstaan : sombere
gedachten klommen in mijn geest op.
OPKLIMMING, v. (-en), het naar boven klimmen;
rijzing, het stijgen; trapsgewijze vooruitgang; —
bij opklimming, trapsgewijze, van lieverlede; (fig.)
climax.
OPKLINKEN, (klonk op, heeft opgeklonken), op
iets vastslaan : een stukje ijzer opklinken; — ( het
geweven doek) op den doekboom winden, oprollen,
zoet behulp van een palrad en een hefboom met
klinkwerk; — naar boven, naar de hoogte klinken:
boven verstaat men alles van beneden, het klinkt
erg op.
OPKLOOVEN, (kloofde op, heeft opgekloofd),
kloovend openen, openklooven : hout opklooven; —
ijzer opklooven, met den klóofbeitel doorboren.
OPKLOPPEN, (klopte op, heeft opgeklopt), door
kloppen doen opstaan, kloppende wekken : iem.
opkloppen; zich om vier uur laten opkloppen; —
kussens opkloppen, ze doen rijzen door er op te
kloppen ; klop dat eens op, klop er losjes op.
OPKLOSSEN, (kloste op, heeft opgeklost), (ti nm. )
door het onderleggen van klossen hooger maken; —
(wev.) de getweernde of ongel veernde garendraden
op klossen of spoelen opwinden, ook spoelen gehee ten; de strengen zijde op houten klossen afwinden .
OPKLUIVEN, (kloof op, heeft optiekloven), klui vende opeten, oppeuzelen; dóórkluiven.
OPKLUWEN, (kluwde op, heeft opgekluwd), ook
OPKLUWENEN; tot een kluwen maken, opwinden.
OPKNABBELEN, (knabbelde op, heeft opoe knabbeld), al knabbelende opeten.
OPKNAPPEN, (knapte op, heeft en is opgeknapt),
schoonmaken, redderen, opschikken, beter in orde
brengen : gij moet de kamer nog wat opknappen; —
ik zal mij gauw wat opknappen, beter kleeden; -herstellen. beter maken : hij heeft het huis eerst
wat laten 'opknappen, voor hij het verkocht heeft; —
zijn hoed laten opknappen, vermaken of nieuw
opmaken; — een glas wijn zal je opknappen, doen
herstellen; — dat zaakje zal hij wel opknappen,
beredderen, in orde brengen; — beter worden :
de zieke knapt langzaam op; het weer zal wel weer
opknappen; de zieke moet nu van de frissche lucht
opknappen; — knapper, mooier worden : dat meisje
knapt met den dag op. OPKNAPPING, v. (-en),
het opknappen.
OPKNIJPEN, (kneep op, is opgeknepen), (zeew.)
zijn best doen om bij den wind zoo veel mogelijk
op te werken; in den wind opknijpen, zoo dicht
mogelijk aan den wind sturen en toch vooruit komen; boven een hoek opknijpen.
OPKNOOPEN, (knoopte op, heeft opgeknoopt) ,
met een knoop opbinden : zijne broek, de rokken
opknoopen; den staart van een paard opknoopen; —
(fig.) ophangen, met de koorde straffen : met hunne
gevangenen maakten zij korte wetten, die werden
eenvoudig opgeknoopt; — zich opknoopen, zich
door ophanging van het leven berooven. OP KNOOPING, v. het opknoopen; ophanging.
OPKOELEN, (koelde op, heeft en is opgekoeld) .
koel maken : een bad zal mij opkoelen; — koeler worden : het weer is al wat opgekoeld. OPKOELING, v.
OPKOESTEREN, (koesterde op, heeft opgekoes terd), door koestering tot zichzelven doen komen; —
(fig.) zorgvuldig opkweeken; (fig.) aankweeken; be vorderen. doen bloeien. OPKOESTERING, v.
OPKOKEN, (kookte op, heeft en is opgekookt) ,
zachtjes laten koken (om het naderhand beter
gaar te krijgen); — eventjes laten koken : fruit
ter inmaking opkoken; — nog eens, opnieuw koken :
we zullen het vleesch nog eens opkoken; — nieuwe
aardappels moeten vlug opkoken, vlug aan 't koken
gebracht worden: — vlas opkoken, het in loog en
asch koken, om de kleverige zelfstandigheden,
welke bij de rotting overgebleven zijn, weg te
nemen; — goud, zilver opkoken, in een mengsel
van wijnsteen en keukenzout tot verwijdering van
het koperoxyde; — er is water in de buizen opgekookt, heeft zich met den stoom vermengd en is
daardoor in de buizen opgedreven. OPKOKING,
v. (-en).
OPKOMELING, m. (-en), (w. g.) parvenu.
OPKOMEN, (kwam op, is opgekomen), naar bo-
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ven, opwaarts komen : kom maar even de trap op;
liet water kamt al tegen den dijk op; — in dat stuk
komt hij op als huisknecht, komt hij op het tooneel; — wij konden niet tegen den stroom, tegen den
wind opkomen, vooruitkomen; — hooger komen,
rijzen, stijgen : het deeg komt goed op; het water
komt op, wast, (ook) het is vloed; — overeind komen : toen hij gevallen was, kon hij alleen niet opkomen; — (fig.) van die nederlaag is dat volk nooit
weer opgekomen, heeft het zich nooit hersteld; -de zieke zal er wel niet van opkomen, zal wel niet
meer beter worden; — van bed komen : komt de
zieke al op ?; —
boven iets komen, boven iets verschijnen : de
zon, de maan komt op, komt boven den horizon; —
de dag kwam op, brak aan; — er komt een onweer
op, pakt zich boven den horizon samen; — tegen
den avond kwam er een zware mist op; — boven

den grond komen, ontspruiten, opwassen, opgroeien : het gezaaide komt goed op; de tarwe is

slecht opgekomen; opkomend wilgenhout; — (fig.)
het opkomend geslacht, de jeugd, de jongelingschap; — vier van de tien pokken zijn opgekomen,
hebben zich ontwikkeld; — (fig.) ontstaan : die
mode is pas opgekomen, pas in zwang gekomen; —
eene opkomende zwarigheid; — (w. g.) bij opkomende
(voorkomende) gelegenheid; — in den geest, in
het gemoed oprijzen of ontstaan : de gedachte, de
wench kwam bij mij op; er kwamen vermoedens
op; er moet geen twijfel bij 'a opkomen; — (plat)
dat komt op als kakken, plotseling, onverwachts

denkt men er aan ; — vooruitkomen, vooruitgaan:
hij is uit niet opgekomen; die zaak is aardig opgekomen; —

(zonder te denken aan Benige hoogte) te voor

komen, verschijnen : de schuldeischers kwamen-schijn
van alle kanten op; tien candidaten voor het examen
waren niet opgekomen; de kiezers zijn trouw, slordig
opgekomen; op die vergadering waren de leden slecht
opgekomen; — de verlofgangers komen weer op,
treden weer in werkelijker dienst; — kom eens
op, als je durft, val me eens aan, zoo je durft; —
(Zuidn.) dat zal hem wel opkomen, zal hem berouwen;
— opkomen voor iem. of iets, hem of het verdedigen:
opkomen voor den minderen man, voor de belangen
der arbeiders, hunne belangen voorstaan; — opkomen tegen iem., hem aanvallen; — opkomen tegen
iets, zich er tegen verzetten : tegen die uitlegging
mijner woorden moet ik opkomen; mijn gansche
gemoed komt daartegen op, komt daartegen in
verzet; —
verteerd, opgegeten of gedronken worden : maak

je maar niet ongerust, het vleesch zal best opkomen; —
hij doet of er geen opkomen aan is, alsof liet niet

op kon.
OPKOMER, m. (-s), die opkomt.
OPKOMST, v. het opkomen : de opkomst der
zon; — herstel (van een zieke) : men twijfelt aan
zijne opkomst; — vooruitgang in zaken : aan hem
heeft hij zijne opkomst te danken; — het ontstaan,
begin, eerste ontwikkeling : die zaak is nog in opkomst; de opkomst der Hollandsche Republiek; —

het verschijnen (op eene vergadering enz.) : de

geringe opkomst van het publiek; trouwe opkomst is
gewenscht, het is wenschelijk dat er vele leden op-

komen.
OPKOMSTTIJD, m. (w. g.) tijdstip, waarop een
hemellicht boven de oosterkim verschijnt.
OPKOOIEN, (kooide op, heeft opgekooid), in
eene kooi, in kooien sluiten : schapen opko7ien; —
(boekdr.) de vormen vastkloppen.
OPKOOKSEL, o. (-s), wat opgekookt is.
OPKOOP, m. in-, aankoop.
OPKOOPEN, (kocht op, heeft opgekocht), koopen (eene groote hoeveelheid van eenig artikel,
meestal met het doel den prijs daarvan te doen
stijgen) : oud zilver opkoopen; graan opkoopen.
OPKOOPING, v. (-en).
OPKOOPER, m. (-s), OPKOOPSTER, v. (-s),
die opkoopt.
OPKORTEN, (kortte op, heeft en is opgekort),
korter maken : de touwen opkorten; die rok hangt
te lang, gij kunt hem gerust een paar centimeter
opkorten; — minder worden : de voorraad is al
aardig opgekort; de tijd kort op, het wordt weldra
tijd (om dit of dat te doen). OPKORTING, v. het
opkorten.
OPKRABBELEN, (krabbelde op, heeft opgekrabbeld), opkrabben; — krabbelend overeind komen,
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met moeite van den grond opstaan; — (van een
zieke) langzaam in beterschap toenemen; — tegen
de duinen opkrabbelen, met moeite opklimmen; —
haastig, slordig opschrijven : hij heeft maar gauw
wat opgekrabbeld.
OPKRABBEN, (krabde op, heeft opgekrabd),
openkrabben : iem. het gezicht opkrabben; — (w.
g.) (fig.) gij moet die zaak niet opkrabben, geen
oude koeien uit de sloot halen; — (plaatsn.) eene
versleten plaat herstellen; — (Zuidn.) zich wegpakken. OPKRABBING, v. (-en), het opkrabben.
OPKRAMEN, (kraamde op, is opgekraamd),
(fig.) zijne biezen. pakken, zich uit de voeten maken. opkarren.
OPKRASSEN, (kraste op, heeft en is opgekrast),
met een krasijzer ophalen; -- (fig.) zi ,;h wegpakken:
laat hem maar opkrassen !; — hij is opgekrast,

gestorven.
OPKRASSER, m. (-s), die opkrast.
OPKRAUWEN, (krauwde op, heeft opgekrauwd),
openkrabben; (w. g.) (fig.) een oud zeer opkrauwer^,
een gebrek van vroeger ophalen.
OPKREPPEN, (krepte op, heeft opgekrept), opnieuw kreppen, door kreppen weder doen krullen.
OPKRIJGEN, (kreeg op, heeft opgekregen), opnemen, overeind krijgen : met moeite kreeg ik haar
op; — naar boven krijgen; — met moeite op het
hoofd zetten : ik kan mijn hoed niet opkrijgen: —
opgegeven krijgen (om te leeren, te maken) : werk,
een opstel, lessen opkrijgen; — opmaken, oppeuzelen : wij kunnen het vleesch niet opkrijgen; — zoo
zal hij zijn geld wel opkrijgen, verteerd, uitgegeven
krijgen; — (fig.) hij kan 't maar niet opkrijgen,
zich er niet mee verzoenen, er niet aan gewennen;
— (gew.) zwanger worden (zoowel van menschen
als dieren gezegd).
OPKRIMPEN, (kromp op, is opgekrompen), omhoog krimpen, door krimpen korter worden : de
huig laten opkrimpen; — (van metalen) door ongelijkmatige groote inkrimping kromtrekken; —
(fig.) verminderen; — (zeew.) tegen den wind opkrimpen, bijna tegen wind inzeilen; — de wind
krimpt op , krimpt. OPKRIMPING, v.
OPKROEZEN, (kroesde op, heeft opgekroesd).
kroes opmaken (het haar).
OPKRON'N, (kroonde op, heeft opgekroond),
boomer opkronen, de onderste takken wegnemen en

daardoor de kroon hooger brengen.
OPKROPPEN, (kropte op, heeft opgekropt), gulzig eten, zoodat de spijs niet zakken kan en zich
evenals in een s ogelkrop oppakt; — (fig.) eengen
tijd verbergen : zijn verdriet opkroppen; — eene
beleediging opkroppen, niet aan anderen doen blijken

hoe men zich daaronder voelt, in stilte er over
mokken. OPKROPPING, v.
OPKRUIEN, (krooi. kruide op, heeft en is opgekrooien, opgekruid), opwaarts, naar de hoogte
kruien : grint tegen den dijk opkruien; — voort
kruien; — krui den molen nog wat-makent
op, stel hem wat meer op den wind; — ophoopen
(van ijsschotsen); — (fig.) heengaan, zich uit de
voeten maken, opkarren.
OPKRUINEN, (kruinde op, heeft opgekruind),
ren dijk opkruinen, ophoogen, opvoeren tot de
kruin voltooid is.
OPKRUIPEN, (kroop op, is opgekrol)en), naar
boven. naar de hoogte kruipen : de trap opkruipen.
OPKRULLEN, (krulde op, heeft en is opgekruld),
weder doen krullen : het haar opkrullen; veeren opkrullen; — omkrullen : die blaadjes zijn opgekruld,
opgerold; — met opgekrulde lippen, als teeken
van ontevredenheid; — zijne snor krult op, gaat
krullende in de hoogte; houtspaanders krullen tegen
den beitel op. OPKRULLING, v. (-en).
OPKUIEREN, (kuierde op, is opgekuierd), in
zekere richting kuieren : den singel opkuieren; laten
wij een eindje opkuieren.
OPKUIPEN, (kuipte op, heeft opgekuipt), een
oud vat herstellen, nieuwe hoepels om een vat
doen; — dóórkui pen; — in vaten of tonnen doen.
OPKUNNEN, (kon, konde op, heeft opgekund),
gemeenzame uitdrukking, die de aanvulling onder
wat men uit den zin of de omstandig--stelvan
heden moet kunnen opmaken : ik kon niet op
(staan); ik kon het niet 'p (eten, drinken); hij kan
niet tegen hem op (is niet tegen hem opgewassen);
zijn plezier wel opkunnen, veel verdriet hebben;
hij kan het niet op, hij kan van zijne verbazing
over die zaak niet bekomen.
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OPKWEEKEN, (kweekte op, heeft opgekweekt),
met zeer veel zorg grootbrengen, koesteren, opvoeden : bloemen, boomen, honden opkweeken; —
jonge kinderen moeten zoo opgekweekt worden,
vereischen veel zorgende liefde; een zieke opkweeken; iem. tot een flink lid der maatschappij opkweeken; -- bevorderen, doen bloeien : kunsten, weten
OPKWEEKING, v.
-schapenokw.
OPKWEEKER, m. (-s), OPKWEEKSTER, v.
(-s), die opkweekt.
OPKWIKKEN, (kwikte op, heeft opgekwikt),
verkwikken : een glas wijn zal je opkwikken; —
versieren, optooien : dat meisje is veel te veel opgekwikt; — een spiegel laten opkwikken, opnieuw met
kwikzilver laten beleggen. OPKWIKKING, v.
OPLAAG, v. (...lagen), OPLAGE, v. (-n), (boekdr.)
getal afdrukken (van een werk, dagblad enz.) :
hoe groot is de oplaag ?, hoeveel exemplaren zijn
er van gedrukt
OPLAAIEN, (laaide op, is opgelaaid), opvlammen : het vuur laaide helder op; — (fig.) de oplaaiende hartstochten; -- door de vlam verteerd
\ orden : stroo en schavelingen (krullen) laaien
spoedig op.
OPLADEN, (laadde op, heeft opgeladen). laden
(op een wagen enz.) : hooi, steenen opladen; iem.
een last opleggen. OPLADING, v. ( en).
OPLADER. m. (-s), die oplaadt.
OPLANGEN, (langde op, heeft opgelangd), (gew.)
naar boven langen, in de hoogte toereiken.
1. OPLANGER, m. (-s), (scheepsb.) verlengstuk
der tinhouten.
2. OPLANGEFI, ra. (-s), (gew.) die iets hoog
aangeeft.
OPLAPPEN, (lapte op, heeft opgelapt), ruw ver
een lap er op te zetten : eene oude broek,-stelnm
een paar oude schoenen oplappen; — (fig.) hij is
weder opgelapt, beter, genezen (gezegd van iem. die
vaak ziek is). OPLAPPING, v. (-en).
OPLATEN, (liet op, heeft opgelaten), vergunnen
naar boven te komen, doen bovenkorren : daar is
iem. om u te spreken, zal ik hem oplaten ?; — op
iets laten, niet afnemen : gij moet uw hoed oplaten; — doen opstijgen : een vlieger oplaten, hoog
in de lucht doen zweven; — loslaten :duiven oplaten, ze uit de hand laten opvliegen; -- de kindh.ren
tot negen uur oplaten, laten opblijven, hen niet
vóór negen uur naar bed laten gaan.
OPLAVEEREN, (laveerde op, is opgelaveerd),
(zcew.) laveerende vooruitkomen, boven den wind
komen.
OPLAWAAI, m. (plat) duw, klap, opstopper,
opduvel : iern. een oplawaai geven.
OPLAZER, m. (-s), (plat), opstopper, stomp,
klap : iem. een oplazer geven, verkoopen.
OPLAZEREN, (lazerde op, is opgelazerd), (plat),
oprukken, opmarcheeren, heengaan : lazer op !, donder op, ruk uit: hij kan oplazeren., voor mijn part.
OPLEESSTER, v. (-s), die (de velden na den
oogst) naleest.
OPLEGBLAD, o. (-en), dun blad duur hout om
kasten enz. op te leggen of te bekleeden.
OPLEGGEN, (legde, leide op, heeft opgelegd, opgeleid), leggen, plaatsen op iets : een paard een zadel
opleggen; — een pleister opleggen, op eene wonde; —
ie:n. de handen opleggen, onder het uitspreken van'
een zegenwensch, (ook) bij de eerste bevestiging
van een predikant; — opleggen bij het schaatsen
de rechterhand leggen in de linkerhand-rijden,
van den voorman, die deze op den rug houdt (bij
het rijden van twee of meer personen achter elkander); — (boekdr.) ter perse leggen; — (timm.)
een uit hout vervaardigd voorwerp met dunne er
op vastgelijmde bladen van fijne en dure houtsoorten bekieeden : eene kast met mahoniehout opleggen; dat is eene opgelegde tafel; — een nieuw vat
opleggen, aanslaan; -- (scheepst.) bezeilen : een
punt bereiken of een hoek omzeilen zonder te
laveeren; — (fig.) er bij voegen, meer bieden : ik
zal er nog een gulden opleggen; —
iem. iets opleggen, het hem opdragen, opgeven,
het hem op de schouders leggen, hem er toe ver
iem. eene zware straf opleggen; het volk-plichten:
zware belastingen opleggen, hooge belastingen doen
betalen; iem. eene verplichting opleggen, hem tot
iets verplichten; iem. een eed opleggen, hem een
eed doen zweren; het zwijgen opleggen, verbieden
te spreken; — ten laste leggen : iem. een lak opleggen, hem valschelijk beschuldigen, belasteren; —

wegleggen, bijeengaren, overhouden, winnen :
geld opleggen; — opslaan, in een pakhuis bergen :
koren opleggen ; — (Zuidn.) inmaken, inleggen
(groenten, vruchten enz.) ; een vat opleggen, oplichten dat het goed zal loopen; --(scheepst) onttakelen en buiten gebruik stellen (een schip).
OPLEGGER, m. (-s), die oplegt enz.; — (timm.)
krukhengsel, staarthengsel; — (sigarenm.) klein
blaadje tabak dat de bosj esmaker op het omblad
legt, om dit sterker te maken.
OPLEGGING, v. het opleggen : oplegging der
handen; — (w. g.) hooger bod; — lastgeving; aan ligging; berging; onttakeling.
OPLEGLIJST, v. (-en), (timm.) losse profiellijst
aan het regelwerk bij ongeboste paneelgin.
OPLEGPOT, m. (-ten), (Zuidn.) pot om groenten
enz. in te leggen, in te maken.
OPLEGSEL, o. (-s), hetgeen op iets gelegd wordt;
strook aan vrouwenkleederen; belegsel; — (timm.)
fineer op kasten, tafels, enz.
O PLE G SLOT, o. (-en), slot dat aan eene zijde op
het hout gelegd wordt, in onderscheiding met insteekslot; ...WERK, o. timmerwerk, dat opgelegd
is : oplegwerk is veel goedkooper dan massief goed.
OPLEIDEN, (leidde op, heeft opgeleid), opwaarts,
naar Bene hoogte, omhoogleiden; ten dans leiden;
op het tooneel brengen; — (fig.) voorbereiden tot :
iem. voor den handel opleiden; -- iem. tot de deugd
opleiden, hem deugdzaam maken. OPLEIDING,
v. (-en), begeleiding; — (fig.) leiding, opvoeding,
voorbereiding (tot).
OPLEIDER, m. (-s), die opleidt. in alle bet.; —
(bij watermolens) de gemet'elde muur waarover
het water door het scheprad wordt opgevoerd.
OPLEIDINGSSCHOOL, v. (...scholen), school
waar men voor Benig vak zijn opleiding krijgt.
OPLEIDINGSSCHIP, o. (...schepen), ...VAARTUIG, o. (-en), schip, vaartuig der marine, waarop
mariniers geoefend worden.
OPLEPELEN, (lepelde op, heeft opgelepeld), met
een lepel opeten; — bij lepels vol toedienen: oude
soep oplepelen, vertellen wat reeds lang geleden
bekend was; op een examen zijn boekenkennis
oplepelen, opdisschen, vertellen, opzeggen; — hij
lepelt dat mooi op, stelt het mooi voor.
OPLEPPEN, (lepte op, heeft opgelept), niet
kleine teugen drinken gelijk de honden.
OPLETTEN, (lette op, heeft opgelet), achtgeven,
goed toezien, zijne aandacht vestigen op, wijden
aan : een onderwijzer dient zelf goed op te letten,
of zijne leerlingen hem met aandacht volgen; —
aandachtig luisteren, zich moeite geven om bij
eene zaak te verwijlen en die te overwegen : als
gij niet goed oplet. kunt gij deze som niet maken; —
opmerken : ik heb dat niet opgelet; — letten op,
gadeslaan : zonder erg lette zij alles op.
OPLETTEND, bn. bw. ( -er, -st), nauwkeurig
achtgevend: een oplettend toeschouwer; -- aandachtig
luisterend, zich moeite gevend om Gene zaak in
zich op te nemen en te verwerken : een oplettend
leerling; — alle beleefdheid in acht nemende : hij
was zeer oplettend jegens Eline; — aandachtig,
nauwlettend : eene oplettende zorg; oplettend gade
OPLETTENDHEID, v. opmerkzaamheid;-slan.
aandacht; —, (...heden), bewijs van oplettendheid :
hij bewees haar vele oplettendheden, hij was zeer
voorkomend jegens haar.
OPLETTER, m. (-s), die oplet; opmerker.
OPLEUKEREN, (leukerde op. heeft opgeleukerd),
(gew.) overgeschoten eten, koffie opleukeren, op warmen; — (gew.) iem. wat opleukeren, opvroolijken; — (gew.) een kooltje vuur opleukeren, doen
aangloren.
OPLEVEN, (leefde op, is opgeleefd), (gew,) (van
geld. fortuin) hij leeft alles op, verteert alles. verbruikt alles om van te leven; — opnieuw leven,
zoowel in eig als fig. zin : hij leefde op in zijn kroost
(herleven verdient hier de voorkeur); — opfleuren,
weer tot nieuw leven komen : de natuur begint een
weinig op te leven, te herleven.; toen zorg en kommer
ons niet meer kwelden, leefde moeder weer op.
OPLEVEREN, (leverde op, heeft opgeleverd),
leveren, afleveren (inz. van een voltooid bouwwerk) :
over drie maanden moet dat werk opgeleverd worden; — opbrengen : de rijwielfabricage levert veel
op, geeft groote winsten; — men moet niet in de
eerste plaats vragen: wat levert dat op ?, wat kan
ik ermee verdienen ?; — voortbrengen : Transvaal
levert veel goud en diamanten op; — dat leverde
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een vreemd schouwspel op; zijn plicht te doen levert
een eigenaardig genot op. OPLEVERING, v.
OPLEZEN, (las op, heeft opgelezen), met luider
stem lezen : lees eens op, wat gij geschreven hebt; —
aflezen, afkondigen, bekendmaken; — beginnen te
lezen; — op-, bijeen -, verzamelen, nalezen : koren
oplezen. OPLEZING, v.
-arenvhtld
OPLEZER, m. (-s), die opleest.
1. OPLICHTEN, (lichtte op, is opgelicht), licht
of lichter worden : het begint op te lichten, het weer
wordt beter; — (van kleuren) lichter worden,
verschieten.
2. OPLICHTEN, (lichtte op, heeft opgelicht),
optillen, opbeuren, opheffen : iets van den grond
oplichten; — in de hoogte lichten : schalksch lichtte
zij haar japon op; - een tip van den sl uier di e
over deze gebeurtenis ligt, wist hij op te lichten, een
gedeelte der waarheid deed hij ons kennen; —
gevangennemen, vatten, ontvoeren, schaken : de
wacht, eene patrouille oplichten; 's nachts werden
zij opgelicht en weggevoerd; een meisje oplichten; —
bedriegen, beetnemen : iem. voor f 1000 oplichten; —
dat licht op, geeft verlichting.
OPLICHTER, m. (-s), die iem. oplicht, bedriegt,
inz. iem. geld of goederen weet afhandig te maken.
OPLICHTSTER, v. (-s), bedriegster.
OPLICHTERIJ, v. (-en), bedrog waarbij men
onder den schijn van eerlijkheid van iem. geld of
goederen weet afhandig te maken, afzetterij.
OPLICHTING, v. het oplichten; —, (-en), schaking, ontvoering; — gevangenneming; — oplichterij.
OPLIKKEN, (likte op, heeft opgelikt), likkend
nuttigen; — met het likhout gladmaken, polijsten.
OPLOEVEN, (loefde op, is opgeloefd), (zee« . )
met een ruimen wind zeilende het schip dichter
aan den wind doen komen.
1. OPLOOP, m. opschudding, het onrustig samen
Bene menigte menschen, samensclio--lopenva
lin : een oploop veroorzaken; — een oploop achter
zich hebben, zich zoo gedragen, dat men door vele
menschen nagezien en gevolgd wordt; — opzwel ling : oploop van bloed.
2. OPLOOP, m. (-en), (scheepsb.) voortzetting
van het zaathout naar voren, het ligt tegen het
slemphout en den voorsteven aan en eindigt tegen
een dekband.
OPLOOPEN, (liep op, is en heeft opgeloopen),
naar boven, naar de hoogte loopen : eene trap oploopen; tegen den dijk oploopen; deze straat loopt
op; die lijn moet een weinig oploopen; — een vlieger
oploopen, al loopende doen stijgen; — eene rivier
oploopen, opwaarts bevaren, tegen stroom in; —
rijzen, zwellen, dik worden : het water is opgeloopen, hooger geworden; — zijn been is opgeloopen,
gezwollen; — vermeerderen, toenemen : de renten
laten oploopen; — 't is een oploopend beest, eene
schuld, een kapitaal dat door intrest op intrest
aangroeit; — eene rekening, de kosten loopen op,
worden hoog; — het brood, de olie loopt op, wordt
hooger in prijs; —
beginnen te loopen : loop op !; ik zal maar vast
oploopen, dan haalt ge me straks wel in; — (van
een zieke) hij is al tamelijk beter, hij loopt al op,
hij kan het bed reeds verlaten; — sneller loopen:
.-)e, jongen, loop op !: — zonder doel loopen : ik
ga een uurtje oploopen; — op en neer loopen, heen
en weder; — ik heb hem op straat opgeloopen, onder het loopen ontmoet; — bij iem. oploopen,
hem en passant even bezoeken; — ik zal zien,
het ergens op te loopen, te bekomen; — waar hebt
ge dat nieuws opgeloopen ? , opgedaan ? ; — een pak
slaag oploopen, krijgen; — eene ziekte, eene ver
ziek, verkouden worden; —-koudheipln,
(zeew .) -pen schip oploopen, inhalen; — land op loopen, naderen; —
openloopen : de poort oploopen; — ( timm.) eene
groeve wijder uitschaven, haar met de schaaf wijder
maken. OPLOOPING, v.
OPLOOPEND, bn. bw. ( -er, -st), driftig, vurig,
opvliegend; licht toornig wordende : hij is oploopend
van aard. OPLOOPENDHEID, v. opvliegendheid,
drift, driftige aard.
OPLOOPIG, bn. bw. (Zuidn.) oploopend.
OPLOOPER, m. (-s), OPLOOPSTER, v. (-s), die
oploopt.
OPLOSBAAR, ba opgelost kunnende worden:
in water oplosbaar; moeilijk oplosbare stoffen; — op
te helderen, te raden, te ontcijferen : dat raadsel
is niet oplosbaar. OPLOSBAARHEID, v. de oplos-
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baarheid van zout is in koud en in warm water even
groot.
OPLOSSEN, (loste op, heeft en is opgelost),
(scheik.) eene vaste, vloeibare of gasvormige stof
met Bene vloeistof tot een vloeibaar homogeen meng sel vereenigen : zout in water, goud in koningswater
oplossen; ammoniakgas in water oplossen; — suiker
lost in water op, kan daarin opgelost worden; —
een raadsel, tene vraag oplossen, verklaren., duidelijk
inaken, ophelderen ; eene som, vergelijking oplossen,
uitwerken; een bezwaar, moeilijkheden oplossen, uit
den weg ruimen; — een geschil, een twist oplossen,
tot een bevredigend einde brengen, bijleggen; de
deelen van iets vinden en aanwijzen; opgelost
worden, sterven.: (muz.) eene dissonant oplossen,
haar laten overgaan tot eene consonant.
OPLOSSEND, bn. de eigenschap bezittende iets
op te lossen of te ontbinden; ontwikkelend; ontledend.
OPLOSSER, m_ (-s). OPLOSSTER, v. (-s).
OPLOSSING, v. (-en), het oplossen, de daad van
oplossen; — wat opgelost is, het opgeloste : de oplossing is verzadigd, bij die temperatuur kunnen er
geen deelen meer opgelost worden; — de oplossing
is onverzadigd, oververzadigd, bevat minder, meer
opgeloste deelen, dan de oplossingseoëfjlciënt aan
herstelling der volkomen har--wijst;—(muz.)de
monie door de trapsgewijze voortschrijding der
dissoneerende intervallen tot consoneerende.
OPLOSSINGS- COËFFICIËNT, v. (-en), de oplos
singscoëfficiënt eener stof bij eene bepaalde temperatuur wijst het aantal deelen aan, die er onder normale
omstandigheden in 100 deelen van het oplossingsmiddel kunnen opgelost zijn; ...MIDDEL, o. (-en);
...TEEKEN, o. (-s), (muz.) herstellingsteeken.
OPLUCHTEN, (luchtte op, heeft opgelucht), op frisschen. lucht geven : dat lucht op, dat de deur
open komt; — (fig.) dat zal opluchten, als die woel water weg is; boeren en winden luchten op, maken
de benauwdheid minder; — van zorg ontheffen,
verlichten : ? e bent zeker heel wat opgelucht, nu dat
examen achter den rug is. OPLUCHTING, v. ver lichting.
OPLUIEN, (luide op, heeft opgeluid), zakken door
middel eener luierij naar boven hijschen.
OPLUIKEN, (look op, is opgeloken), opengaan,
zich openen (van bloemen); — opfrisschen, er beter
beginnen uit te zien (van kinderen); — openen,
openmaken (de oogen). OPLUIKING, v.
OPLUISTEREN, (luisterde op, heeft opgeluisterd),
glans verleenen, bijzetten : een feest opluisteren; —
helder, glanzig maken; (fig.) ophelderen : iets met
vele sprekende voorbeelden opluisteren; — een boek
opluisteren, illustreeren; — luister bijzetten, beroemd maken, verheerlijken : iemands naam opluisteren. OPLUISTERING, v.
OPLUSTEN, (lustte op, heeft opgelust), kunnen
opeten : ik lust niet alles op.
OPMAAKSTER, v. (-s), doorbrengster; — hoeden
vouwster, versierster; — aanhitsster,-verstl;—
kwaadstookster.
OPMAKEN, (maakte op, heeft opgemaakt), open-,
losmaken, openen; — net oprollen, opvouwen; (fig.,
gew.) opwekken, aanzetten, opstoken; — (Zuidn.>
opgemaakt spel, vooraf beraamde zaak; — ver
doorbrengen : zijn geld en goed opmaken; ---kwisten,
het, bed opmaken, opschudden, het gereedmaken om_
beslapen te worden; — (wev.) katoenen stoffen
opmaken, voor den handel gereedmaken, nadat zij
den weefstoel verlaten hebben; inz. het verzadigen
met gekookte stijfsel en glanzen: — (boekdr.) het.
in kolommen gezette tot bladzijden vormen; —
het haar opmaken, kappen; — een hoed opmaken,.
van linten en veeren enz. voorzien; — mutsen op m.aken, plooien, in orde brengen; — eene rekening
opmaken, uitschrijven; — een besluit opmaken,
schrijven; — hij maakt daaruit op, dat..., hij besluit,
daaruit, maakt daaruit de gevolgtrekking; — een.
inventaris opmaken, Bene lijst van voorhanden
zijnde voorwerpen samenstellen; — zich opmaken,.
zich op weg begeven, zich gereedmaken tot de.
reis. OPMAKING, v. het opmaken.
OPMAKER, m. (-s), verkwister, doorbrenger;.
hersteller (van hoeden enz.); vouwer, oprollen;
kwaadstoker, aanhitser.
OPMALEN, (maalde op, heeft opgemalen), door malen doen stijgen : water opmalen; alles malen;
voortmaken met malen. OPMALING, v. (-en).
OPMARCHEEREN, (marcheerde ap,, is opgemar-

OPMARSCH.

1329

cheerd), optrekken, weggaan (van krijgsv.); (ge
marcheer op !, opgemarcheerd !, pak u weg!,-menz.)
ruk in!
OPMARSCH, m. (-en), het opmarcl^eeren; tactische opmarsch, de beweging van een leger of eene
troepenafdeeling op het slagveld; strategische opmarsch, de ontwikkeling van het leger op het
oorlogstooneel na de mobiliseering; —RICHTING,
V. (-en), richting waarin de opmarsch plaats heeft.
OPMERKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), opmerking
waard, verdienende : het is opmerkelijk dat...; een
opmerkelijk verschijnsel; — vreemd, zonderling.
OPMERKELIJKHEID, v. (w. g.)
OPMERKEN, (merkte op, heeft opgemerkt),
gadeslaan, waarnemen : iets opmerken; ik heb dik
opgemerkt, dat...; — letten op : hierbij moet-wijls
men opmerken; — ik heb hem opgemerkt, gezien,
(ook) hij heeft mijn aandacht getrokken; eene
bijzonderheid opmerken, waarnemen; nog moet ik
opmerken, de aandacht vestigen op, (ook) opmerkingen maken aangaande. OPMERKING, v. (-en),
het opmerken; het opgemerkte; — inz. iets waarop
men de aandacht vestigt; mondelinge of schriftelijke uiting zijner gedachten, zijner waarnemingen
over een persoon of eene zaak : scherpzinnige,
geestige opmerkingen maken.

OPMERKEND, bn. (w. g.) opmerkzaam, oplet
opmerkelijk.
-tend;
OPMERKENSWAARD, bn. opmerkenswaardig.
OPMERKENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, meer-,
meest-), waardig opgemerkt te worden, opmerkelijk.•
OPMERKER, m. (-s), OPMERKSTER, v. (-s),
, die opmerkt : hij is een fijn opmerker, ziet de kleins te bijzonderheden.
OPMERKZAAM, bn. bw. (...zanier, st), oplet
tend : de opmerkzame lezer; iem. op iets opmerkzaam
maken, het hem doen opmerken, er zijn aandacht
op vestigen, iets opmerkzaam gadeslaan. OPMERKZAAMHEID, v. (zielk.) het bepalen van het bewustzijn bij eene reeds aanwezige of te verwachten
zintuiglijke gewaarwording, voorstelling of rij van
voorstellingen.
OPMETEN, (mat op, heeft opgemeten), uitmeten : meet eens op, hoeveel M. ge van deze japonstof
nog hebt; — de oppervlakte meten : ik heb mijn
tuin nauwkeurig laten opmeten; — den inhoud meten:
een hoop keien opmeten. OPMETING, v. (-en) : voor
die nieuwe straten zijn de opmetingen reeds gedaan.
OPMETER, m. (-s), die opmeet.
OPMETSELEN, (metselde op, heeft opgemetseld),
in de hoogte, opwaarts metselen : een muur 5 M.
hoog opmetselen; die schoorsteen is vlug opgemetseld; — die steen metselt vlug op, daarmee kan men
snel iets opmetselen; — al metselende verbruiken:
die steenen zijn al opgemetseld; — voortmaken
met metselen : metsel wat op !; — een muur wat
opmetselen, herstellen, hier en daar vernieuwen of
verbeteren.
OPMOETEN, (moest op, heeft opgemoeten), gemeenzame uitdrukking, die de aanvulling onder
wat men uit den zin of uit de omstan--stelvan
digheden moet kunnen opmaken : ik moet voor
vijven op(staan); de aardappels moeten opgegeten,
op het vuur gezet worden); moet uw nieuwe hoed
vandaag op(gezet worden); het kind had wel een
anderen hoed opgemoeten; wanneer moet hij op ? ,
examen doen, (ook) onder de wapenen komen?
(ook) opstaan.
OPMOGEN, (mocht op), gemeenzame uitdruk
aanvulling onderstelt van wat men-king,de
uit den zin of uit de omstandigheden moet kunnen
opmaken : het kind mag nog niet op (staan); de
nieuwe hoed mag vandaag niet op (gezet worden);
ik mag vandaag den besten hoed op; de ketel mag
nu wel op (het vuur gezet worden); hij mag niet
op, hij mag geen examen doen.
OPMONTEREN, (monterde op, heeft opgemonterd), opvroolijken (van zieken of naargeestigen).
OPMONTERING, v.
OPNAAIEN, (naaide op, heeft opgenaaid), iets
ergens op vastnaaien : dit belegsel is opgenaaid; —
een rok opnaaien, omhoognaaien, door een opnaai
korter maken, — al naaiende verbruiken : al-sel
het garen is opgenaaid; — voortmaken met naaien :
naai wat op, de jurk moet van avond klaar zijn.
OPNAAIING, v.
OPNAAISEL, o. (-s), omslag in een kleed,
waardoor het korter wordt. OPNAAISELTJE,
o. (-s).

Van Dale.

OPNEMEN.
OPNAME, v. het opnemen : aan dat ingezonden

stuk is de opname in onze krant geweigerd, omdat
het te persoonlijk was; — wijze waarop iets opgenomen, ontvangen, beoordeeld wordt : dat vond overal
eene gunstige opname; — eene photographische op-

name maken, iets of iem. photographeeren.
OPNEEMDOEK, m. (-en), wischlap, wrijfdoek;
...VOD, o. (-den), opneemdoek.
OPNEEMSEL, o. (gew.) gewoonte van dikwijls
hetzelfde te zeggen, te doen.
OPNEEMSTER, v. (-s), zij die opneemt.
OPNEMEN, (nam op, heeft opgenomen), omhoog nemen, van eene oppervlakte wegnemen : een boek
opnemen, om te zien of er wat onder ligt; — een
kleed, een tapijt opnemen, van den grond nemen
om het goed uit te kloppen; -- de japon opnemen,
omdat zij sleept, (ook) haar korter maken; — een
gordijn, eene vlag op drie plaatsen opnemen, om
te drapeeren; -- eenige draden tegelijk opnemen,
bij het naaien of borduren; -- een steek opnemen,
om dien te herstellen ; -- een oogenblik de krant
opnemen, in de hand nemen om te lezen; — de
pen opnemen, om te schrijven; — (kaartsp.) ik
zal het spel voor u opnemen, om voort te spelen,
het spel te vervolgen in uwe plaats; — (fig.) het
voor iem. opnemen, zijne partij kiezen; het tegen
iem. durven opnemen, zich met hem durven meten; —
den draad van een gesprek weer opnemen, het gesprek vervolgen, voortzetten; — zijn vroeger vak
opnemen, dit weer uitoefenen; —
oprapen, wegnemen : een papier van den vloer
opnemen; — den handschoen voor iem. opnemen,
zie HANDSCHOEN; — het op zijn gemak opnemen,
zich niet druk voor iets maken; — hij neemt het
te druk op, beijvert zich te veel, spant zich te veel
in; — (jag.) het opvatten van den dresseerbok of
eenig wild om het te apporteeren; — opbetten en
droogmaken : er is melk gemorst, neem het even
op; — het vuil van den grond opnemen, met spons
en zeemlap opdoen; — den grond, den vloer opnemen,
opdweilen; -- men wordt hier opgenomen van den
tocht, het is hier erg tochtig; — opbreken en wegnemen om te herstellen : den vloer, de straat, het
plaveisel opnemen; —
meten en in teekening brengen : een vloer, een
stuk land opnemen; — onderzoeken en in kaart
brengen : een bosch, eene kust, eerre landstreek op n emen, — eene vesting opnemen, de voornaamste
verdedigingsmiddelen en bijzonderheden in oogenschouw nemen en teekenen; — iets opnemen, (bij
het photographeeren) er eene afbeelding van maken; — een zerk opnemen, het opschrift opteekenen; — nazien, onderzoeken : de boeken van eene
failliete firma opnemen; de rekening opnemen; —
de brandschade opnemen, nazien, onderzoeken en
een zeker bedrag er voor vaststellen; — huizen
opnemen, schatten ; — samentellen : de stemmen op-

nemen ; —

bekijken, waarnemen : iets goed, van alle kanten
opnemen; — iets in scherts, in ernst opnemen, het
van die zijde beschouwen, het als scherts, ernst
opvatten; — iets verkeerd opnemen, het misver staan, er eene verkeerde uitlegging aan geven; —
iets goed, kwalijk opnemen, als zoodanig beoordeelen, uitleggen. verklaren; — iets hoog opnemen,
zeer ernstig; -- iem. van alle kanten opnemen, hem
nauwgezet bezien; —
geld opnemen, tegen intrest leenera; (ook) een
zeker bedrag van 't loon te voren opvragen; — een
schip opnemen, voor eene bepaalde reis huren; -de Rijn neemt veel zijrivieren op, ontvangt daarvan
zijn water; — iem. ir een gezin, in eene vereeniging
opnemen, hem daar toegang verleenen (als lid); —
iem. in een gesticht doen opnemen, hem daar plaat
hij is in heerlijkheid opgenomen, in-sen;—(Bijb.)
den hemel opgenomen, (ook) hij is zalig overleden; —
iem. van de straat opnemen, een vondeling of iem.
die arm en berooid is, tot zich nemen en verzorgen; -- iets in een boek opnemen, vermelden, plaat
— de redactie wilde het artikel niet opnemen..-sen;
niet plaatsen; — dit woord is sedert in onze taal
opgenomen, gebezigd, in gebruik genomen; — een
jong paar in ondertrouw opnemen, in het register
van den Burgerlijken stand, als toekomstige echt
inschrijven; -- (gew.) zich eene gewoonte-genot
maken van iets te zeggen of te doen; die mode
neemt op, raakt in zwang; — zijne zaak zal wel
opnemen, vooruitgaan; — dat boek neemt erg op,
wordt veel gevraagd, gekocht, gebruikt.
84
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OPNEMER, m. die opneemt (in alle bet.); vaat -,
wischdoek.
OPNEMING, v. (-en), het opnemen; onderzoek;
het leenera van geld; het opzamelen der stemmen;
onthaal; uitlegging, opheldering; bezichtiging (van
gebouwen enz.).
OPNESTELEN, (nestelde op, heeft opgenesteld),
met nestels opbinden; — (fig.) iem. de broek opnesielen, hem scherp doorhalen. OPNESTELING, v.
OPNEUKEN, (neukte op, heeft en is opgeneukt),
(plat) beginnen te neuken; voortgaan met neuken; — (plat) opdonderen, weggaan : neuk maar
op, ruk maar in.
OPNEUKER, m. (-s), (plat) opstopper, slag,
oorveeg.
OPNIEUW, bw. nog eens, van voren af.
OPNOEMEN, (noemde op, heeft opgenoemd),
achtereen, na elkander noemen : de dagen van de
week, de maanden van het jaar opnoemen; — appèl
houden; — stuksgewijze optellen : hij noemde al
zijne bezittingen op. OPNOEMING, v. (-en).
OPODELDOC, v. eens half doorschijnende witte
zalf, bij rheumatische aandoeningen zeer dikwijls
met goed gevolg aangewend, volgens de Nederlandsche apotheek samengesteld uit 20 kalizeep en
2 kamfer opgelost in 74 verdunden spiritus, waarbij
gevoegd 1 rosmarijnolie en 3 vloeibare ammonia.
OPOFFEREN, (offerde op, heeft opgeofferd), als
een offer opdragen, ten offer brengen : het lichaam
en bloed van den Godmensch, dat in de gedaante
van brood en wijn in de Mis aan God wordt opgeoferd; — goed en bloed voor iem. opofferen, alles
voor hem veil hebben; — zijne belangen aan het
algemeens welzijn opofferen, zijne belangen daarvoor
achterstellen; — iem. opofferen, als offer laten
vallen; — zijne laatste centen opofferen, geven,
afstaan, besteden; — zijne nachtrust opofferen, die
in 't belang van iem. of iets missen; — toewijden :
zich opofferen, zijn leven, zijn vermogen, zijn arbeid
aan iets wijden; zich voor het vaderland opofferen;
zich Gode opofferen. OPOFFERING, v. (-en), zich
groote opofferingen getroosten.
OPONTBIEDEN, (ontbood op, heeft opontboden), iem. gelasten te komen, iem. bij zich doen
komen ; — (w. g.) (fig.) al zijne krachten opentbieden, gebruiken, in het werk stellen. OPONTBIEDING, v. (-en).
OPONTBOD, o. last om te verschijnen.
OPONTHOUD, o. verlet : ik heb vandaag veel op onthoud; — gedwongen rust : zonder oponthoud
kwamen wij verder; — kortstondig verblijf : hij
had daar zijn oponthoud.
OPOSSUM, o. (-s), eene soort van buidelrat (didelphis opossum) in Guyana; de water-opossum (ehironectes) heeft zwemvliezen tusschen de teenen; de
opossum -muis (petaurus pygmaeus), een vliegend
buideldiertje op Nieuw-Holland; bont van de huid
dezer diertjes : eene mof van opossum.
OPPAKKEN, (pakte op, heeft opgepakt) ; in een
pak, in pakken binden, bijeen-, samenpakken:
papieren, brieven, goederen oppakken; — ( gew.)
optillen, oplichten; - in hechtenis nemen : hij is
voor 't stroopgin opgepakt; — vertrekken, opbreken.
OPPAKKING, v.
OPPALMEN, (palmde op, heeft opgepalmd), inpalmen : touw oppalmen.
1. OPPAS, m. oppassing, zorg, verzorging : de
zieke heeft een goeden oppas; aan een klein kind is
nog een heele oppas.
2. OPPAS, m. ( -sen), (Ind.) oppasser, bediende.
OPPASSEN, (paste op, heeft opgepast), beproeven of het eene voorwerp op het andere past of
sluit : een hoed oppassen; kurken oppassen; -- bedienen, in dienst zijn van...; een heer oppassen;
een zieke oppassen, bij hem waken; — waarnemen,
bespieden, begluren, nagaan, gadeslaan; — zorg
dragen : pas op, dat gij niet valt; — achtgeven,
op zijne hoede zijn : vbor hem moet ge oppassen,
het is een slimme rot; — (gew.) pas op als het waar
is, het is niet waar, gij hebt het mis; — vlijtig
zijn, zijn best doen; ijverig leerera : die jongens hebben goed opgepast; — tegenwoordig past hij goed
op, gebruikt hij geen sterken drank meer; — (spr.)
oppassen is de boodschap, wie zijn doel wil bereiken,
behoort oplettend te zijn. OPPASSING, v. het
oppassen (in alle bet.).
OPPASSEND, bn. ( -er, -st), die zich goed gedraagt, goed oppast : een oppassend kind; — een
oppassend werkman vraagt werk, een die geen

sterken drank gebruikt; - een oppassend huis vader, degelijk, flink. OPPASSENDHEID, v.
OPPASSER, m. (-s), die iem. oppast, bedient;.
knecht, niet in vasten dienst; soldaat in den persoonlijken dienst van een officier; ziekenverpleger.
OPPASSERES, v. ( -sen), OPPASSTER, v. (-s),.
ziekenverpleegster, pleegster; baker.
OPPENNEN, (pende op, heeft opgepend), iets.
met de pen opschrijven : ik heb het dadelijk opgepend; — ( schoenm.) het overleer van een schoeii
met stalen pennen vasthechten op de leest; — die.
zool is opgepend, met houten, stalen of koperen
pennen vastgemaakt.
OPPENNER, m. (-s), werkman op eene schoenfabriek.
1. OPPER, m. (-s), hoop hooi op het veld, hooistapel, kleiner dan eene mijt. OPPERTJE, o. (-s).
2. OPPER, OPPERD, m. (-s), schuilplaats, luwtetegen den wind : wij zaten in het oppertje en haddendus geen last van den wind; — rustige ligplaats
voor schepen van visschers. OPPERTJE en OPPERDJE, o. (-s).
3. OPPER, bn. ( -st), hoogste..., voornaamste...,
eerste..., (alleen in samenstellingen of afkortingen
gebruikelijk), (mil.) de opper, de opperwachtmeester; (aardr.) hooger liggend, boven (de Opper-*
Rijn, Opper-Duitschland).
OPPERADMIRAAL, m. (...ralen), eerste, hoogste
in rang; ...ARM, m. (-en), bovenarm van schouder
tot elleboog; ...ARMBEEN, o. (-deren), het been
in den bovenarm.
OPPERBEST, bw. allerbest, uitmuntend : hij
weet het opperbest.
OPPERBESTAND, o. de takken der boomen
het opperbestand lichten om aan de planten beneden
het voor den groei nodige licht te verschaffen.
OPPERBESTUUR, o. het hoogste bestuur; hoog ste leiding; hooge regeering; ...BESTUURDER,
m. (-s), lid van het opperbestuur; ...BEVEL, o.
het hoogste bevel; ...BEVELHEBBER, m. (-s),
die het hoogste bevel heeft; ...BEVELHEBBERSCHAP, o. waardigheid van opperbevelhebber.,
...BEWIND, o. opperbestuur; ...BEWINDHEBBER, m. (-s), opperbestuurder; ...BOEKHOUDER,
m. (-s), eerste boekhouder; ...BRANDMEESTER.
m. (-s), de eerste in rang.
OPPERBUIK, m. (-en), (ontl.) het bovendeel van
den buik; ...CEREMONIEMEESTER, m. (-s), de
eerste ceremoniemeester aan het hof; ... DEEL, o.
(-en), bovenste deel; ...DEK, o. (-ken), (zeew.) het
hoogste dek, waarop men met het tuig werkt en
dat de lichtste batterij draagt.
1. OPPEREN, (opperde, heeft geopperd), het
hooi aan oppers zetten; — schuilen in een opper.
2. OPPEREN, (opperde, heeft geopperd), in het
midden, te berde brengen, aanvoeren : bezwaren,
twijfel opperen; - gewagen van, voorstellen : een
plan, een denkbeeld opperen. OPPERING, v. (-en).
3. OPPEREN, (opperde, heeft geopperd), (mets.)
als opperman werkzaam zijn : kalk en steepen
aanbrengen. OPPERING, v. (-en).
OPPERGAAI, v. (gaaischietersw.) de houten
vogel, die in den top van de gaaisprang staat, en
waarop de hoogste prijs gesteld is, ook wel hoofdgaai en hooggaai geheeten.
OPPERGEBIED, o. hoogste macht, bevel; ... GEBIEDER, m. (-s), ...GEBIEDSTER, v. (-s), die
het oppergebied voert; ...GERECHT, o. het hoog
...GERECHTSHOF, o. (...ven.), hoogste-gercht;
gerechtshof; ...GEVEL, m. (-s), (bouwk.) boven
GEZAG, o. het hoogste gezag; ... GEZAG -gev-l;.
HEBBER, m. (-s), ...GEZAGHEBSTER, v. (-s),
die het hoogste gezag voert; ...GOD, m. (-en),
voornaamste god; ...IIEER, ni. (-en), souvereine
vorst; God; ...HEERSCHER, m. (-s); ...HEER
hoogste gezag; ...HOOFD, o.-SCHAPIJ,v.het
(-en), aanvoerder; hoofdman; ...HOUT, o. een
gedeelte van het opperhout vellen; ...HUID, v. buiten
lichaam enz.); -- (plantk.) een-huid(vanet
dunner of dikker, dikwijls zeer taai vlies, dat alle
deelen der planten uitwendig omgeeft.
OPPERJACHTRECHT, o. hoogste gerecht in
jachtzaken; ... JAGER, m. (-s), de eerste, voornaam
jager; ...JAGERMEESTER, m. (-s), hoftitel;-ste
...JAGERMEESTERSCHAP, o. betrekking van
opperjagermeester; ...KAMERGERECHT, o. een
hoog gerechtshof in Duitschland; ...KAMERHEER,
m. (-en), voorname waardigheid ten hove; ...KAMERLING, m. (-en), waardigheidsbekleeder aan
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het pauselijk hof; ...KAMERLINGSCHAP, o.
waardigheid van opperkamerling; ...KAMER
-VROUW,v.(en)
voorname hofdame.
OPPERKANSELIER, m. (-s); ...KANSELIER
waardigheid, betrekking van opper -SCHAP,o.
...KLEED, o. (-eren), bovenkleed, jas;-kanselir;
...KNECHT, m. (-en), eerste knecht, meesterknecht;
...KONSTABEL, m. (-s), konstabel an den eersten
rang, thans konstabel-majoor; ...KOK, in. (-s),
eerste kok; ...KOOPMAN, m. (...lieden), (bist.)
voornaamste koopman op een Oostindisch schip
of in eene nederzetting der O. -I. Compagnie.
OPPERLAST, m. (-en), (zeew.) bovenlast, een
last op het dek van een schip; ...LEEN, o. (-en).
leen, waarvan andere leenera afhangen; ...LEEN HEER, m. (-en), de eerste leenheer; ...LEEN HEERRECHTEN, o. (-en), rechten van den
opperleenheer; ... LEENHEERSCHAPPIJ, v.;
...MACHT, v. hoogste macht.
OPPERMACHTIG, bn. bw. de hoogste macht hebbende : een oppermachtig gebieder, die geene macht
boven zich heeft; — oppermachtig regeergin, regeeren, zooals men wil.
OPPERMAJESTEIT, v. de hoogste majesteit.
OPPERMAN, m. (...lui, ...lieden), (mets.) helper
van een metselaar, die kalk en steenen aanbrengt;
werkman bij de straatmakers die steenen en zand
aanbrengt, den grond los en gelijkmaakt enz.;
...MANSLOON, o. loon van een opperman; gering
loon; ...MANSWERK, o. het werk van een opperman; werk, waarvoor alleen eenige lichaamskracht
vereischt wordt; ...MEESTER, m. (-s), (Zuidn.)
chef der meesterknechts in eene weverij.
OPPEROFFICIER, m. (-en), (bij de landmacht)
officier boven den rang van kolonel, dus generaal majoor en luitenant-generaal ; (bij de zeemacht)
officier boven den rang van kapitein-ter-zee, dus
schout-bij -nacht en vice-admiraal.
OPPERPRIESTER, m. (-s), eerste priester,
hooge-, aartspriester; (fig.) de paus; ...PRIESTERAMBT, o. het ambt, de waardigheid van opperpriester; ...PRIESTERSCHAP, o.
OPPERPRIESTERLIJK, bn. wat op een opper
betrekking heeft : de opperpriesterlijke-priest
waardigheid.

OPPERRABBIJN, ni. (-en), eerste geestelijke bij
de Israëlieten; ...RABBINAAT, o. waardigheid
van een opperrabbijn; —, o. (...naten), rechtsgebied van een opperrabbijn.
OPPERRECHTER, m. (-s), hoogste rechter; voor
den opperrechter eenmaal rekenschap afleggen, voor
God: ...SCHIPPER, m. (-s), (marine), onderofficier lste klasse; ...SCHOUT, m. (-en), (bist.) de
hoofdschout.
OPPERSEN, (perste op, heeft opgeperst), omhoog persen : het oppersen van den grond; — opnieuw
persen: door persen opnieuw glanzen : ik heb mijn
jas laten oppersen. OPPERSING, v. (-en).
OPPERSTALMEESTER, m. (-s), zekere waardigheid ten hove.
1. OPPERSTE, bn. hoogste, eerste, bovenste,
voornaamste.
2. OPPERSTE, ni. (-n), hoofdgebieder, aanvoerder; generaal (eener geestelijke orde).
3. OPPERSTE, o. (-n), (Zuidn.) vliering : zolder,
onmiddellijk onder het dak.
OPPERSTUURMAN, m. (...lieden), eerste stuurman; ...STUURMANSCHAP, o. ambt, waardigheid
van opperstuurman; ...TOEZICHT, o. het hoogste
toezicht; ... TOEZIENER, m. (-s), (w. g.) die het
oppertoezicht uitoefent; ...TORPEDIST, m. (-en),
(marine) torpedist eerste klasse; ...VELDHEER,
m. (-en), opperbevelhebber.
OPPERVLAK, o. (-ken), bovenste vlak; alle zij
-vlaken
samen, oppervlakte.
OPPERVLAKKIG, bn. bw. ( -er, -st), aan de opper
blijvende : eene oppervlakkige wonde, die-vlakte
niet diep, niet ernstig is; — oppervlakkige beschaving, alleen uiterlijk, niet innerlijk; -- niet grondig,
niet diep indringend, losjes, vluchtig : oppervlak
kennis, het tegengestelde van degelijke; —-kige
oppervlakkig beschouwd is het... , wanneer men niet
tot het wezen der zaak doordringt; — een oppervlakkig oordeel; een oppervlakkig 'man, die nergens
in doordringt, die alles oppervlakkig behandelt.
OPPERVLAKKIGHEID, v. (...heden), gebrek
aan degelijke kennis : de oppervlakkigheid van onzen
tijd. OPPERVLAKKIGLIJK, bw. (w. g.).
OPPERVLAKTE, v. (-n), bovenste vlakte, bui-

tenste gedeelte : de oppervlakte der aarde; de opper
de spiegel; —SPANNING, v.-vlaktedswr,
spanning aan de oppervlakte : de oppervlaktespan
bij vloeistoffen.

-nig

OPPERVOGEL, m. (-s), (Zuidn.) oppergaai.
OPPERWAL, m. (zeew.) wal aan de zijde van
den wind; ...WATER, o. water dat van bovenlanden komt; water op het ijs.
OPPERWEZEN, o. God.
OPPERZAAL, v. (...zalen), bovenzaal.
OPPEUZELEN, (peuzelde op, heeft opgepeuzeld),
langzaam en smakelijk opeten.
OPPIJPEN, (pijpte op, heeft opgepijpt), eene
pijpmuts in hare pijpjes of plooien zetten ; (fig.)
opsmukken : wat is hid fijn opgepijpt vandaag.
OPPIKKEN, (pikte op, heeft opgepikt), met den
snavel openen, openpikken; — pikkende opnemen,
met den snavel opnemen en eten; (fig.) opeten; —
schipbreukelingen oppikken, op zee opnemen; de
luchtballon werd door visschors opgepikt, drijvende
gevonden en aan boord genomen.
OPPINNEN, (pinde op, heeft opgepind), (schoenm.)
het overleer van een schoen met stalen pinnen
vasthechten op de leest.
OPPLAKKEN, (plakte op, heeft opgeplakt), vastplakken (een voorwerp op een ander). OPPLAK KING, v.
OPPLOEGEN, (ploegde op, heeft opgeploegd),
door ploegen in de hoogte brengen; omploegen, met
den ploeg losmaken, ontginnen; dóórploegen, voort
-makent
ploegen. OPPLOEGING, v.
OPPOEFEN, (poefte op, heeft opgepoeft), (gew.)
oppoefen.
:
de
mouwen
(naaist.) tot een pof opnemen
OPPOETSEN, (poetste op, heeft opgepoetst),
leerwerk oppoetsen, nog eens poetsen om er meer
glans aan te geven; — schoonmaken, opknappen,
in orde brengen; — zich oppoetsen, zich opknappen,
optooien.
OPPOFFEN, (pofte op, heeft opgepoft), (naaist.)
tot een pof opnemen : de mouwen een weinig opgepoft; (Zuidn.) opproppen, opvullen (inz. met spijs).
OPPOKEN, (pookte op, heeft opgepookt), met
den pook in het vuur roeren, om het sterker te
laten branden.
OPPOLITOEREN, (politoerde op, heeft opgepolitoerd), door politoeren afwerken; opnieuw politoeren en daardoor een schoonen glans aan iets
geven; (fig.) een opgepolitoerd jong meneertje.
OPPOMPEN, (pompte op, heeft opgepompt), in
de hoogte pompen : water oppompen; — vol pompen met lucht : een ,fietsband, een voetbal oppompen;
(bij overdr.) zijn fiets oppompen.
OPPONEEREN, (opponeerde, heeft geopponeerd),
zich tegen iem. of iets verzetten, inz. bij de openbare verdediging van een vertoog de stellingen van
den verdediger omver trachten te stooten.
OPPONENT, m. (-en), iem., die bij academische
verdedigingen zich aankant tegen stellingep, door
anderen gesteld; tegenpartij, tegenspreker, bestrij der.
OPPOPPEN, (popte op, heeft opgepopt), (Zuidn.)
opschikken.
OPPORREN, (porde op, heeft opgepord), oppoken : het vuur, de kachel opporren; — door porren
doen opstaan, wekken : de porder komt hem 's mor gens om 5 uur opporren; — ( fig.) aanporren, aanzetten : iem. tot iets opporren.
OPPORTUNISME, o. (staatk.) richting die zonder
bepaald beginsel, handelt naar de eischen van het
oogenblik en er naar streeft iedere omstandigheid
ten voordeele zijner partij aan te wenden : het
opportunisme van onze dagen.

OPPORTUNIST, m. (-en), aanhanger van het
opportunisme.
OPPORTUNISTISCH, bn. bw. volgens, overeenkomstig de opportunisten : dat opportunistisch gedoe; opportunistisch handelen.

OPPORTUNITEIT, v. geschikte tijd, gelegenheid,
geschikt oogenblik.
OPPOSANT, m. (-en), die oppositie voert; tegenspreker.
1. OPPOSITIE, v. (-s, ...tiën), tegenstand; oppositie voeren, tegenstand bieden, tot de tegenpartij
behooren; — tegenpartij; (in de staatkunde) die
partij in de volksvertegenwoordiging, die zich
verzet tegen de daden der regeering, d. i. tegen
den geest van het ministerie : hij behoort tot de
oppositie, is tot de oppositie overgegaan.

2. OPPOSITIE, v. (sterrenk.) tegenst. van con-
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junctie, dien stand van twee lichamen, dat beide
180 ° van de ecliptica van elkander verwijderd
zijn; meestal ter aanduiding gebruikt van den
stand der zon met betrekking tot de maan of
eene planeet; het sterrenkundige teeken ervoor
lS

J.

OPPOSITIEBLAD, o. (-en), dagblad, dat den belangen van de partij der oppositie bevorderlijk is;
...PARTIJ, v.
OPPOTTEN, (potte op, heeft opgepot), besparen,
overgaren (geld); — (tuinb.) (planten) in een pot
plaatsen.
OPPRESSIE, v. (-s, ...siën), onderdrukking; benauwing ; dwangvoorstelling.
OPPREUKELEN, (preukelde op, heeft opgepreukeld), (gew.) opporren, oppoken : het vuur oppreukelen.
OPPRIKKEN, (prikte op, heeft opgeprikt), met
eene speld op iets vastprikken : kapellen opprikken;
— opgeprikte mooie dames, zoo mooi opgeschikt
dat ze zich haast niet durven of kunnen bewegen.
OPPRIMEEREN, (opprimeerde, heeft geopprimeerd), onderdrukken.
OPPROBATIE, v. (-s, ...tiën), beschimping,
hoon, blaam.
OPPROBEEREN, (opprobeerde, heeft geopprobeerd), verwijten, beschimpen.
OPPRONKEN, (pronkte op, heeft opgepronkt), optooien, opschikken : iem., eerre kamer oppronken.
OPPROPPEN, (propte op, heeft opgepropt), door
proppen opvullen : zijne maag opproppen, volstoppen met spijs; zijn verdriet opproppen, niet uiten,
in zich zelf daaronder gebukt gaan; — het was er
opgepropt vol, in de hoogste mate vol. OPPROP PING, v.
OPPUILEN, (puilde op, is opgepuild), losraken
en in de hoogte opzetten; opzwellen. OPPUILING, v. (-en).
OPPUTTEN, (putte op, heeft opgeput), (water)
putten, uit een put omhoogbrengen.
OPRAAPSEL, o. (-s), verzinsel: dat is maar
een opraapsel van hem.
OPRAKELEN, (rakelde op, heeft opgerakeld),
door rakelen boven brengen : het vuur oprakelen,
van onder de asch halen, het doen .opbranden; —
(fig.) een ouden twist oprakelen, van vroegere oneenigheden spreken. OPRAKELING, v.
OPRAKEN, (raakte op, is opgeraakt), opgebruikt,
verteerd worden : het eten raakt op, er is niet veel
meer; mijn geduld raakt op, is bijna ten einde;
het is of zijn geld niet kan opraken, hij leeft zeer
verkwistend; — die man raakt op, zijn krachten
zijn uitgeput.
OPRAMEN, (raamde op, heeft opgeraamd), laken
opram.en, ter droging op een raam spannen. OPRAMING, v. (-en).
OPRAMMEIEN, (rammeide op, heeft opgerammeid), -door rammeien met geweld openen.
OPRAMMEN, (ramde op, heeft opgeramd), oprammeien.
OPRAPEN, (raapte op, heeft opgeraapt), van
den grond opnemen : boeken, pennen oprapen; -men heeft het daar maar voor 't oprapen, men behoeft geen meer moeite ervoor te doen dan te
bukken en het op te nemen; (ook) men vindt het
daar in grooten overvloed; (fig.) dat is geen oprapens
waard. het heeft geene waarde hoegenaamd; —
waar heeft hij die nieuwtjes, praatjes opgeraapt I;
opgeduikeld? hoe komt hij er aan? — in haast bij eenbrengen : een opgeraapt leger, een woeste hoop; -hij is van de straat opgeraapt, is van minne afkomst;
— (bij het breien) gevallen steken oprapen, opnemen.
OPRECHT, bn. bw. ( -er, -st), OPRECHTELIJK,
bw. ongeveinsd, welgemeend, te goeder trouw:
oprecht 'met iem. omgaan; oprecht spreken; een oprecht hart, dat geen lage streken kent; — wezenlijk,
echt : oprechte trouw; — zalig zijn de oprechten van
gemoed. de eenvoudigen; — waar, zuiver : oprechte
Haarlemmerolie; Oprechte Haarlemsche Courant,.
OPRECHTHEID, v. eerlijkheid, braafheid, zuiverheid (van bedoelingen, handelingen enz.); rechtschapenheid; goede trouw : aan iemands oprechtheid
twijfelen.
OPREDDEREN, (redderde op, heeft opgeredderd),
in orde brengen, opruimen, zoodat alles op zijn
behoorlijke plaats gebracht wordt : eene kamer,
den boel opredderen. OPREDDERING, v.
OPREIKEN, (reikte op, heeft opgereikt), naar
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de hoogte reiken : reik even die tafel op, ze moet
naar boven; aanreiken, toereiken.
OPREKENEN, (rekende op, heeft opgerekend),
samenrekenen, optellen : reken eens op, wat dat
partijtje mij gekost heeft; — de boekjes oprekenen,
optellen het bedrag dat de leverancier, de arbeider
te goed heeft; — het vuur oprekenen, het vuur,
dat onder de asch ligt, te voorschijn halen. OPREKENING, v. (-en).
OPREKKEN, (rekte op, heeft opgerekt), openrekken : handschoenen oprekken; — uitrekken : een
laken oprekken; — alles rekken : de wasch is opgerekt.
OPREMENT, o. Zie OPERMENT.
OPRICHTEN, (richtte op, heeft opgericht), in
de hoogte heffen, overeind zetten, wat neerlag,
wat omgevallen is : een paal oprichten; — iem.
oprichten, helpen op te staan; (ook fig.) steunen,
moed geven, troosten; — zich in het bed oprichten,
gaan zitten; — zich in zijne volle lengte oprichten,
gaan staan; met opgerichten hoofde voor iem.
staan, niet gebukt, (fig.) zich van geen schuld bewust; — (meetk.) eene loodlijn oprichten, uit een
punt in eene lijn gelegen, in tegenst. met eene
loodlijn neerlaten, uit een punt naar eene lijn; —
stichten, bouwen, tot stand brengen : een gedenk
een gedenkteeken, een gebouw oprichten; een-sten,
standbeeld voor iem. oprichten; — vestigen, openen:
eene school oprichten; -- vormen, stichten : eene
sociëteit, een genootschap oprichten; — op de been
brengen : een leger oprichten, vormen. OPRICHTING, V.
OPRICHTER, m. (-s), OPRICHTSTER, v. (-s),
die opricht.
OPRICHTERSAANDEEL, o. (-en), aandeel uit
aan de oprichters eereer financieele onder -gevn
-nemig.
OPRIDDEREN, (gew.) Zie OPREDDEREN.
OPRIJ, m. (-en), oprijlaan; oprit.
OPRIJDEN, (reed op, heeft en is opgereden).
opwaarts, naar eene hoogte rijden : tegen den dijk
oprijden; — een weg oprijden, inslaan; — voort rijden, beginnen te rijden : rij op, (ook) ruk uit,
ga weg; — door rijden scheuren of wonden; — (rij school) een paard oprijden, het zoodanig rijden
dat het, tegen zijn natuur, sierlijk loopt; — (fig.)
ik zal hem wel oprijden, ik zal er hem wel toe noodzaken; — (spoorw.) het oprijden van de rails, het
verschuiven in de richting waarin gereden wordt.
OPRIJDER, m. (-s), voerman van een paard, dat
de paardentrams tegen eene brug moet helpen
oprijden.
OPRIJGEN, (reeg op, heeft opgeregen), met een
rijgnaad iets vasthechten (gewoonlijk voorloopig,
om te zien of het goed is, dan wordt het opgenaaid); — met losse steken eene vouw innaaien,
waardoor een rok enz. korter wordt.
OPRIJGSEL, o. (-s), de losse steken waarmee eene
vouw ingenaaid is, om iets korter te maken : het
oprijgsel van mijn overhemdsmouw is losgegaan.
OPRIJLAAN, v. (...lanen), rijlaan die van den
grooten weg naar eene woning voert. OPRIJLAANTJE, o. (-s).
OPRIJTEN, (reet op, heeft en is opgereten), openrijten, scheuren; scheurende losgaan; openspringen.
OPRIJVEN, (gew.) opharken.
OPRIJZEN, (rees op, is opgerezen), omhoogrijzen, opstaan : allen rezen van hunne stoelen op; -(gew.) hoe laat is hij opgerezen I. uit bed opgestaan I; — hooger rijzen, uitzetten, zwellen; —
opkomen, ontstaan : twijfel rees in mij op, aan
zich voordoen : hier rezen nieuwe-gande.;
moeilijkheden. OPRIJZING, v.
OPRIL, v. (-len), een hellend oploopende weg,
tegen een aarden dijk of wal gelegd, waarlangs
menschen, paarden, voertuigen , en vuurmonden de
kruin of walgang kunnen bereiken. Zie APRIL.
OPRILTOREN, m. (-s), gemakkelijke verbinding
in eene kazerne tusschen de beneden- en boven
waar breede oprillen bij wijze van-verdipng,
wenteltrap naar boven voeren.
OPRISPEN, (rispte op, heeft opgerispt), winden
(uit de keel) opgeven; den smaak weder krijgen
van hetgene men gegeten heeft. OPRISPING, v.
(-en), wind, die uit de keel opstijgt.
OPRIT, m. (-ten), het oprijden (b. v. van eene
brug); opril; oprij.
OPRITSEN, (ritste op, heeft opgeritst), (bij
houtkoop) met het ritsijzer merken; — tot een
hoogen trap van werkzaamheid aanzetten, gewoon-
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lijk in een kwaden zin : iern. tot oproer opritsen.
OPRITSING, V. (- en).
OPROCHELEN, (rochelde op, heeft opgerocheld),
rochelend opgeven (b. v. eene fluim).
OPROEIEN, (roeide op, heeft en is opgeroeid),
met kracht van riemen opwerken; tegen stroom of
wind roeien; (fig.) tegen den stroom oproeien, zich
niet aan de openbare meeping storen, tegen de
publieke opinie in zijn doel trachten te bereiken; —
ik kan er niet tegen oproeien, ik kan die kosten
niet bestrij den.
OPROEP, m. bij oproep verkoopen, bij opbod
veilen; oproeping; beroep : een oproep doen aan
(tot) het volk, tot de milddadige menschen.
OPROEPEN, (riep op, heeft opgeroepen), roepen
om op te staan, wekken : ik zal je vroegtijdig oproepen, om 4 uur; — (fig.) roepen, ontbieden tot
eenige verrichting of handeling : iem. als getuige
oproepen; de erfgenamen, de crediteuren oproepen;
iem. voor een examen oproepen; — oplezen (iemands
naam); — bijeen -. samenroepen (b. v. tot eene
vergadering); — hij is opgeroepen tot een beter
leven, hij is overleden; — zij zijn opgeroepen, om
als militairen te dienen; — met luider stemure
noemen : (bij openbare verkoopingen) de goederen
oproepen. OPROEPING, v. (-en), eene oproeping
in de krant doen.
OPROEPER, m. (-s), die oproept.
OPROER, o. (-en), de storm brengt de zee in
oproer, in onstuimige beweging; de heele natuur
was in oproer, de natuurkrachten (storm, aardbeving, uitbarstingen van vulkanen enz.) waren
heftig in beweging; (fig.) groot rumoer, leven,
getier; — inz. verstoring der openbare rust, teweeg
een volkshoop, die de veiligheid van-gebrachtdo
personen of goederen aantast, of in vereeniging
de vervulling van plichten weigert, waartoe men
door de Staatswet gebonden is, of gewelddadig inbreuk maakt op het recht der regeering om straf
uit te oefenen of andere aan deze toekomende
handelingen uit te voeren : een oproer is daar ontstaan; een oproer dempen.
OPROEREN, (roerde op, heeft opgeroerd),
door roeren naar de hoogte brengen (inz. bij
tuinarbeid).
OPROERIG, bn. bw. ( -er, -st), OPROERIGLIJK,
bw. (w. g.) tot oproer geneigd, in oproer zijnde:
oproerige gewesten, een oproerig volk; — oproerige
geschriften. die tot oproer aanzetten; — er heerscht
een oproerige geest onder het volk, het slaat gemak
oproer over. OPROERIGHEID, v. ge--kelijto
neigdheid tot oproer, oproerige geest.
OPROERKRAAIER, m. (-s), een luidruchtig oproermaker; iem. die zich luidruchtig tegen de bestaande orde van zaken verzet; ...KREET, m.
(...kreten), kreet bij een oproer aangeheven.
OPROERLING, m. en v. (-en), ...LINGE, v.
k -n), iem. die oproerig is, die aan een oproer deel
-nemt.
OPROERMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v.
(-s), the oproer maakt, sticht; ...VAAN, v. (...vanen), vaan der oproerlingen : de oproervaan omhoogsteken, oproerig worden; ...VINK, m. (-en),
(fig.) oproermaker.
OPROKKEN, (rokte op, heeft opgerokt), oprokkenen : vlas oprokken; — men mag niet meer oprokken dan men kan afspinnen, niet meer ondernemen, dan men kan uitvoeren.
OPROKKENEN, (rokkende op, heeft opgerokkend), op het rokken winden (vlas, hennep enz.);
(fig.) ophitsen, aanstoken, opruien. OPROKKENING, v.
OPROLLEN, (rolde op, heeft opgerold), in elkander rollen, tot eene rol of rollen maken : papier,
mangelgoed oprollen; eene rollende oprollen; — een
geweerloop oprollen, een plat stuk staal rondbuigen
en lasschen tot een loop; -- zijne matten oprollen,
zijne biezen pakken, er van door gaan; — (fig.)
het haar oprollen, in papillotten leggen; — dat
gordijn rolt scheef op, het legt zich niet recht om
de rol bij het ophalen; — (wever. st.) opboomen.
OPRO LLING, v.
OPROLLER, m. (-s), iem. die oprolt; — (spinn.)
werktuig dat dient om op te rollen; — (nat. hist.)
naam, dien men aan sommige millioenpooten en
pissebedden geeft, omdat zij zich ineen kunnen
rollen; de glomeris limbata is 1,8 cM. lang; de armadillo vulgaris of landpissebed, 2 cM. lang, komt
veel onder bloempotten in tuinen voor.
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OPRONDEN, (rondde op, heeft opgerond), afronden. OPRONDING, v. (-en).
OPROOSTEREN, (roosterde op, heeft opgeroosterd), een weinig roosteren; opnieuw roosteren.
OPRUIEN, (ruide op, heeft opgeruid), ophitsen,
tot ontevredenheid aanzetten, opstoken : ieat.
opruien; (fig., dicht.) de opgeruide (onstuimige)
baren, golven. OPRUIING, v. (-en), het opruien.
OPRUIER, m. (-s), OPRUISTER, v. (-s), die
opruit.
OPRUIMBEITEL, m. (-s), (timm.) een beitel,
waarmede men gekapte gaten opzuivert, gelijkmaakt; ...BOOR, v. (...boren), (smid.) boor waarmede men gekapte gaten opzuivert, gelijkmaakt;
verzinkboor.
OPRUIMEN, (ruimde op, heeft opgeruimd), ruine
en schoon maken : eene kamer opruimen; — in
orde schikken, wegruimen : je moet alles opruimen
en niets laten liggen; -- de tafel opruimen, leeg
maken; — (op eene fabriek) opruimen ! staakt
het werk en legt alles in orde om de werkplaats
te kunnen verlaten; -- dat ruimt op, dat geeft
ruimte, (fig.) dat geeft verruiming, verlichting; —
met de schoonmaak den ouden boel opruimen, weg doer.., verkoopen, door nieuw vervangen; alles
wordt tot reel verminderde prijzen opgeruimd, uit
opzuiveren, gelijkmaken.-verkocht;—(im.)
OPRUIMING, v. (-en), het opruimen: inz. uitverkoop : algeheele opruiming wegens verbouwing.
OPRUIMER, m. (-s), die opruimt; werktuig oen
op te ruimen, OPRUIMSTER, v. (-s).
OPRUKKEN, (rukte op, heeft en is opgerukt),
naar boven, omhoogrukken; openrukken; — voorwaarts trekken : het leger rukte tegen den vijand
op; — weggaan : opgerukt, marsch !; — ruk op,
ga heen. OPRUKKING, v.
OPSCHAFFEN, (schafte op, heeft opgeschaft),
opdissehen : men kon hem niet genoeg opscha fen;
wat zullen we opschaffen ?; — verschaffen, bezorgen,
leveren; — alles opeten. OPSCHAFFING, v.
OPSCHAKELEN, (schakelde op, heeft opgeschakeld), bij , schakels opschorten : een ketting opschakelen. OPSCHAKELÍNG, v.
OPSCHARRELEN, (scharrelde op, heeft opgescharreld), scharrelend, met moeite vinden, ver
ik zal zien, dat ik het hier of daar opschar--krijgen:
rel; -- naar boven scharrelen, met moeite en inspanning naar boven komen : hoe ik de trap opgescharreld ben, weet ik niet; — met moeite en inspan
opstaan, het bed verlaten (van zieken gezegd).-nig
OPSCHAVEN, (schaafde op, heeft opgeschaafd),
opnieuw schaven; voortmaken met schaven; scha
-vend
effen, gladmaken.
OPSCHELLEN, (schelde op, heeft opgescheld),
door schellen doen opstaan.
OPSCHENKEN, (schonk op, heeft opgeschonken),
water op (iets) schenken of gieten : koffie op eMenken; thee opschenken; ledig schenken, verschenken
wij hebben 30 .flesschen wijn opgeschonken.
OPSCHEPEN, (scheepte, op, heeft opgescheept),
inschepen; — een ander met iem. of iets opschepen.
iem. of iets ten laste van een ander laten : daar
zit ik mooi mee opgescheept, dat is een heele last
voor mij.
OPSCHEPPEN, (schepte op, heeft opgeschept),
met een schepper, met eene schop weghalen (a.sch,
kolen enz.); — spijs uit den pot of ketel in den
schotel doen om op te disschen; ik zal ieder zijne
portie opscheppen, uit den schotel op het bord; —
(fig.) breed opscheppen, flink onthalen; -- ergens
den boel opscheppen, in de war sturen; — wij zullen
hier de peentjes eens opscheppen, veel drukte, lawaai
maken, op luidruchtige wijze pretmaken; — (fig.)
denkt gij, dat het hier maar opgeschept is, ligt, in
grooten overvloed voorhanden is; -- zich rijker
of knapper voordoen dan men is, drukte, branie
maken : jij moet hier niet zoo opscheppen; hoort
hem eens opscheppen, pochen, snoeven; --- (Zuidn.)
het is er mede opgeschept, het is er mede uit of
afgeloopen ; -- uit het water omhoog scheppen;
-- voortmaken met scheppen.
OPSCHEPPER, m. (-s), die opschept; iem. die
den boel opschept, lawaaimaker; — iem. die zich
rijker, knapper voordoet dan hij is : hij is zoon
opschepper; .— scheplepel; pollepel. OPSCHEPSTER, v. (-s).
OPSCHEPPERIG, bn. bw. ( -er, -st), als een
opschepper, pocherig, snoevend : een opschepperig
heertje; hij kan zoo opschepperig doen.
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OPSCHEREN, (schoor op, heeft opgeschoren).
met eene schaar opsnoeien : (tuin.) eene haag opscheren; — beginnen te scheren; voortmaken met
scheren.
OPSCHERPEN, (scherpte op, heeft opgescherpt),
scherper maken : een mes opscherpen; — een ko11iemolen opscherpen, de messen erin aanscherpen; —
de ijzers van een paard opscherpen, het scherper
zetten; — opwekken : den geest opscherpen; — iemand
het geheugen opscherpen, hem verschillende zaken
in herinnering brengen; — vermeerderen, doen toenemen : zijne aandacht opscherpen, meer aandacht
wijden aan iets; — aanzetten, aansporen : iemands
vlijt, ijver opscherpen. OPSCHERPING, v. (-en),
het opscherpen; (fig.) prikkel.
OPSCHEUREN, (scheurde op, heeft en is opgescheurd), openscheuren : zijn goed aan een spijker
opscheuren; vaneen -, losscheuren; losgescheurd
worden. OPSCHEURING, v. (-en).
OPSCHIETEN, (schoot op, heeft en is opgeschoten), door schieten opjagen : hazen en patrijzen opschieten; — in de hoogte schieten : een pijl opschieten; de luchtballon schoot 6000 M. op in een oogenblik; — uit de hand oplaten : duiven, een vlieger
opschieten; — opglij den, in de hoogte glijden,
opschuiven : mijne hemdsmouw is opgeschoten; —
een kabel met, tegen de zon opschieten, in die richting, tegen die richting rondloggen; — (zeew.)
zich ergens opschieten, gaan liggen slapen; (ook)
zich ergens vestigen, gaan wonen; —
wassen, opgroeien : het koren schiet op; — een
opgeschoten jongen, die groot voor zijne jaren
is; — naderen, naderbij komen, aanlanden : de
schepen schieten nog niet op; die slak is toch opgeschoten, vooruitgekomen; — het werk schiet aardig
op, vordert goed; — ik houd van opschieten, ik
zie graag dat het werk vordert; — met inns. kunnen
opschieten, goed met hem overweg kunnen; — met
die sommen kan ik niet opschieten, die kan ik niet
maken, daar weet ik geen weg mee; — schiet op,
maak voort; (ook) maak dat je wegkomt, ga heen; —
de tijd begint op te schieten, op te korten; — (Zui dn. )
driftig worden. OPSCHIETING, v.
OPSCHIJNEN, o. het opengaan der naden eener
houtverbinding door het krimpen.
OPSCHIK, m. het opschikken; tooisel, versier sel : alles voor den opschik.
OPSCHIKKEN, (schikte op, heeft opgeschikt), in
orde schikken; in 't oog loopend tooien, versieren:
wufte 'menschen schikken zich gaarne op; zich opschikken; zij was belachelijk opgeschikt; — plaats
maken, opschuiven : kunt ge niet wat opschikken ?
OPSCHIKKING-, v.
OPSCHILDEREN, (schilderde op, heeft opgeschilderd), opnieuw schilderen : een rijtuig opschilderen; — door schilderen opgebruiken (verf). OPSCHILDERING, v. (-en).
OPSCHOEIEN, (schoeide op, heeft opgeschoeid),
met aarde of planken aanhoogen; de schoeiing
verhoogen (een dijk, Bene gracht, een kanaal).
OPSCHOEIING, v. (-en).
OPSCHOFFELEN, (schoffelde op, heeft opge schoffeld), met de schoffel losmaken, van onkruid
zuiveren en gelijkmaken : de paden in den tuin
opschoffelen; — een bal voortdrijven (in het kolfspel)'.
OPSCHOKKEN, (schokte op, heeft en is opgeschokt), door schokken naar boven brengen, opwaarts voeren.
OPSCHOMMELEN, (schommelde op, heeft opgeschommeld), alles doorsnuffelen om iets te vinden:
wat oud goed voor eene arme vrouw opsehommelen.
OPSCHOOIEN, (schooide op, heeft opgeschooid),
bedelende opzamelen, verkrijgen.
OPSCHOONEN, (schoonde op, heeft opgeschoond),
(gew.) schoonmaken, reinigen : een uurwerk opschoonen; de sloot opschoonen; (fig.) den boel opschoonen, een verwarden boel door doortastende
maatregelen in orde brengen; — (gew.) 't weertje
schoont op, klaart op, wordt beter.
OPSCHOPPEN, (schopte op, heeft opgeschopt),
openschoppen; schoppende naar boven brengen.
opwaarts drijven : een bal hoog opschoppen, met
een schop opgooien; -- schop op, als je durft. begin
eens te schoppen; — (Z. A.) een lawaai opschoppen,
iem. een heftig standje schoppen, tegen hem uitvaren.
OPSCHORSEN, (schorste op, heeft opgeschorst),
voor eenigen tijd uitstellen, verdagen, schorsen,
aanhouden. OPSCHORSING, v. (-en).
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OPSCHORTEN, (schortte op, heeft opgeschort),
opgorden, opstroopen, hooger schorten : een rok
opschorten, om zich beter te kunnen bewegen; —
een lang boezelaar opschorten, aan één punt opnemen; — een pot opschorten, hooger hangen, opschakelen; — schort uw oordeel op, wacht er mede,
tot gij meer bijzonderheden kent; — de uitvoering
van een vonnis, een geding opschorten, uitstellen, op
een later tijdstip stellen; — vertoeven, Bene betere
gelegenheid afwachten. OPSCHORTING, v. (-en),
het opschorten; (zeew.) verenging en snijding van
het achter -onderschip.
OPSCHORTER, m. (-s), die opschort.
OPSCHOTELEN, (schotelde op, heeft opgeschoteld), (w. g.) de spijzen in de schotels doen: (fig.)
het is hier maar niet zoo opgeschoteld, men heeft
het hier zoo maar niet voor het grijpen; — het is
daar juist ook niet zoo opgeschoteld, daar leeft men
ook al niet in zulk een grooten overvloed. OPSCHOTELING, v.
OPSCHRABBEN, (schrabde op, heeft opgeschrabd), met een ijzer of ander puntig werktuig
schrapen, openkrabben. OPSCHRABBING. v.
OPSCHRANDEREN, (schranderde op, heeft en is
opgeschranderd), (w. g.) opscherpen (het verstand);
schranderder maken : iem. opschranderen.
OPSCHRANSEN, (schranste op, heeft opgeschranst), veel en gulzig eten, alles opvreten.
OPSCHRAPEN, (schraapte op, heeft opgeschraapt), bijeen -, samenschrapen; (ook) opschrabben; — (Z. A.) iets snel van den grond oprapen
en er mee wegloopen; zich opschrapen, zich schrap
zetten; iem. opschrapen, hem aanmanen zijn schuld
te betalen. OPSCHRAPING, v.
OPSCHRIFT, o. (-en), wat op iets geschreven
is : het opschrift van een brief, het adres; — het
opschrift van een boek, de titel; — het opschrift
van een besluit, wet, akte enz., hoofd, aanhef; —
het opschrift van eene herberg, naam, uithangbord; —
het opschrift van eene munt, spreuk, randschrift; —
het opschrift van eene Pesch, briefje, op eene
fiesch enz. geplakt, ter aanduiding van haren
inhoud.
OPSCHRIFTTITEL, m. (-s). titel der bladzijden
of kolommen in een boek, die in 't kort den inhoud
aangeeft of de benaming der hoofdstukken herhaalt.
of zooals bij woordenboeken, de eerste en laatste
artikels ervan vermeldt.
OPSCHRIJFBOEK, o. (-en), boek, waarin men
iets, inz. uitgaven opteekent. OPSCHRIJFBOEKJE, o. (-s), notitieboekje.
OPSCHRIJVEN, (schreef op, heeft opgeschreven),
schrijven op iets om te onthouden, bewaren :
iemands naam opschrijven, aanteekenen; — iem.
opschrijven, zijn naam aanteekenen; — (fig.) hij
is ten doode opgeschreven, hij moet sterven, kan
niet meer beter worden; — eene lijst van iets
maken : de wasch opschrijven, eene lijst van het
waschgoed maken; — een boedel opschrijven, er
een inventaris van maken; — zijne gedachten opschrijven, in geschrifte brengen, schriftelijk uitdrukken; — de koopwaar laten opschrijven, het op
de rekening laten zetten; — voortmaken met
schrijven : schrijf op, het moet nog af wezen. OPSCHRIJVING, v.
OPSCHRIJVER, m. (-s), OPSCHRIJFSTER, V.
(-s), die opschrijft.
OPSCHRIKKEN, (schrikte op, heeft en is opgeschrikt), van schrik doen opspringen : iem. opschrikken; — van schrik opspringen.
OPSCHROBBEN, (schrobde op, heeft opgeschrobd), door schrobben reinigen : de plaats, een
vloer opschrobben; — (gew.) openkrabben.
OPSCHROEVEN, (schroefde op, heeft opge), op iets anders vastschroeven : een brander
schroefd),
van eene lamp opschroeven, op de peer vastschroeven; — met schroeven vastmaken : een naambordje
opschroeven; — in de hoogte schroeven, om iets
nauwkeuriger te stellen : de stelschroef van den
barometer opschroeven; — buitensporig prijzen : iem-.
opschroeven; opgeschroefde taal, stijl, gezwollen,
bombastisch; -- (fig.) opwinden, de stemming der
toehoorders kunstmatig opdrijven; zich opschroeven,
hartstochtelijk, driftig worden; — de belastingen
opschroeven, opdrijven, hooger maken. OPSCHROEVING, v. (-en).
OPSCHROEVERIJ, v. (-en), overdrijving, iets
overdreven voorstellen : ik houd niet van die opschroev erij en.
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OPSCHROKKEN, (schrokte op, heeft opgeschrokt), gulzig opeten, opslokken.
OPSCHROKKER, m. (-s), the opschrokt.
OPSCHUDDEN, (schudde op, heeft opgeschud),
door schudden hoog en zacht maken : het bed opschudden, een kussen opschudden; — ( fig.) oproerig
maken. OPSCHUDDING, v. (-en), het opschudden;
(fig.) ontsteltenis, sterke beweging, oploop : dat
°voorval maakte eene groote opschudding; veel opschud
(groote toebereidselen) voor eene onbeduidende-ding
zaak maken.
OPSCHUIEREN, (schuierde op, heeft opgeschuierd), met een schuier of harden borstel
-schoonmaken : een kleed opschuieren. OPSCHUIERING, V.
OPSCHUIMEN, (schuimde op, heeft opgeschuimd), door het schuim opwerpen; — zich
schuimende verheffen : dat bier is dood, het schuimt
niet op; — ( gew.) opschommelen, oploopen : waar
hebt ge dat opgeschuimd. OPSCHUIMING, V. het
opschuimen; het opgeschuimde.
OPSCHUIMER, m. (-s), (gew.) tafelschuimer.
OPSCHUIVEN, (schoof op, heeft en is opgeschoven), open, los, in de hoogte schuiven : de ramen
opschuiven; -- opschorten, uitstellen : werk, een
- oordeel opschuiven; — plaats maken, opschikken:
gij moet wat opschuiven; — (Z. A.) wanneer ga je
-opschuiven ? trouwen. OPSCHUIVING, V. (- en).
1. OPSCHUREN, (schuurde op, heeft opge-schuurd), blinkend schuren; nog eens schuren; Voortmaken met schuren; — door schuren wonden : zij
heeft zich de handen opgeschuurd.
2. OPSCHUREN, (schuurde op, heeft opge-schuurd), in eene schuur opslaan.
OPSCHUTTEN, (schutte op, heeft opgeschut), (het
water) door eene sluis tegenhouden; — een schip
opschutten, naar een hooger pand schutten. OPSCHUTTING, V.
OPSEIZEN, (seisde op, heeft opgeseisd), (zeew.)
, de kabelaring door de seizings aan het zwaar touw
vastmaken; zie afseizen.
OPSIEREN, (sierde op, heeft opgesierd), optooien,
opsmukken. OPSIERING, V. (- en).
OPSIERSEL, o. (-s, -en), wat tot opsiering dient.
OPSJORREN, (sjorde op, heeft opgesjord),
(zeew.) omhoogsj orren, door sjorren naar boven
brengen : de kooien opsjorren; — omhoogschuiven:
,draag het kind niet zoo onhandig, al zijn goed sjort
, op. OPSJORRING, v.
OPSLAAN, (sloeg op, heeft en is opgeslagen),
opwaarts, in de hoogte slaan : een bal, een tip opslaan; — (balspel) een bal opslaan, den paal met
den bal raken; op- en opslaan, door het uitslaan
den achterpaal en door het terugslaan den voor
raken; - opzetten : den kraag van zijne jas-pal
opslaan; -- omslaan : zijne mouwen, de broekspijpen
opslaan; — een hoed opslaan, den rand opzetten,
optoomen; -- de oogen opslaan, naar de hoogte
wenden : hij durft de oogen niet opslaan, is zeer
bevreesd, beschroomd, verlegen; - geen oog uit
,een boek, van zijn werk opslaan, voortdurend lezen,
werken; —
opzetten, neerzetten, in elkander zetten : eene
'ent, eene schuur, een ledikant opslaan; — het kraam
opslaan, de kraamkamer in gereedheid brengen,-bed
.zich op het baren voorbereiden; — een leger opslaan, eene legerplaats in orde brengen; — zijne
-woning ergens opslaan, zich ergens voorgoed nederzetten; — (zeew.) opzetten, opstellen; uit kabelgaren touw vervaardigen; ratelen; — koopwaren,
steenkolen opslaan, in pakhuizen bergen, een grooten voorraad ervan opdoen; — zijne winterprovisie
-opslaan, inkoopera, opdoen; — (fig.) met iem. opslaan, zich naar iem. schikken, zijn zin doen; —
in prijs verhoogen, hooger worden : hij slaat de
boter op; de boter slaat op; de huishuur is opgeslagen, hooger geworden; — de huisheer slaat ons
iedere 4 jaar, f 50 op, stelt den huurprijs zooveel
hooger; -- een knecht opslaan, zijn werkloon ver
— een pachter, de pachtsom opslaan,-merdn;
het pachtgeld verhoogen; —
openslaan : een boek, eerre deur, de dekens opslaan; — ongezaaid opspruiten, groeien : hier slaan
-veel jonge eiken op; —
vochtig worden : bij dooiweer slaan de steenen
op; — beginnen : een breiwerkje, eene kous opslaan,
de eerste steken ervan opzetten; — beginnen te
slaan, raak slaan : sla eens op, als je durft, uitdaging van een vechtlustigen knaap; - je moet er

maar opslaan, als hij weer begint, goed raak slaan;
hij houdt erg van opslaan.
OPSLAG, m. (-en), iem. van den opslag geven,
iem. duchtig afrossen; — (muz.) (bij het maatslaan)
slag opwaarts; — de doorvaart geschiedt bij op- en
toeslag, gelijk binnen- en buitenwater (bij de uit
te Zoutkamp by.); — liet opslaan der-wateringslu
oogen, blik • ik zag het met een opslag van het oog,
ik bemerkte het dadelijk; — bij den eersten opslag,
in het eerste oogenblik; — opgeslagen deel van
eene mouw, een kleed : eene blauwe jas met roode
opslagen; - verhooging in prijs (ook in huurprijs):
dat geeft opslag in de winkels, daarvan zal alles
duurder worden; — vermeerdering van loon : opslag geven, krijgen, vragen; een opslag van f 100 beloven; - hooger bod : bij opslag verkoopgin, bij
opbod; - het opslaan van goederen : visch in
opslag hebben, ten verkoop in voorraad hebben;
hij heeft daar vrijen opslag, gelegenheid om de goederen in pakhuizen te laten brengen; — de opslag
bedroeg f 40, de kosten van berging; - uitspruitsel,
scheut aan den wortel van een boom, van nature
gezaaid.: opslag van dennen en beuken.
OPSLAGER, m. (-s), werkman, die de goederen
in de pakhuizen opslaat en op de zolders brengt;
— (steenfab.) arbeider op eene steenfabriek, die de
bewerkte klei op den aanschuiverswagen laadt.
OPSLAGKOGEL, m. (-s), (Z. A.) afgeschoten
kogel die den grond raakt en daarna weer. opspringt.
OPSLAGPLAATS, v. (-en), plaats, terrein, waar
goederen worden opgeslagen; ...RUIMTE, v. (-n),
bergruimte : eene petroleumbergplaats met eene opslagruimte van 18000 vaten; ...TERREIN, o. (-en,)
opslagplaats.
OPSLATTEN, (slatte op, heeft opgeslat), (gew.)
(een vaarwater, slooten) uitbaggeren, weer op behoorlijke diepte brengen.
OPSLECHTEN , (slechtte op, heeft opgeslecht),
gelijk en effen maken : een weg opslechten; (zeew.)
opknappen, voorzien.
OPSLEEPEN, (sleepte op, heeft opgesleept), naar
de hoogte. naar boven sleepen; - stroomopwaarts
sleepen : dat sleepbootje sleept vier zwaargeladen
schepen op; wij moeten ons laten opsleepen van Bonn
tot Bingen.

OPSLENTEREN, (slenterde op, is opgeslenterd),
slenterende, langzaam omhooggaan; - een weg op slenteren, zeer langzaam en zonder doel dien inslaan.
OPSLEUREN, (sleurde op, heeft opgesleurd), naar
boven sleuren, met geweld en ruw sleepen.
OPSLIBBEN, (slibde op, is opgeslibd), (van
gronden onder water) door het neerzetten van slib
hooger worden; (van het water) door het bezinken
van slib ondieper worden en in land veranderen.
OPSLIBBING, v. (-en), eene opslibbing is verticaal,
eene aanslibbing horizontaal.
OPSLIJKEN, (slijkte op, is opgeslijkt). opslibben.
OPSLIJKING. v.
OPSLIJPEN, (sleep op heeft opgeslepen), opnieuw slijpen; — (metaalw.) twee gedeelten van
eenig af te werken voorwerp door afslijping op
elkander passen : eene metalen schijf op den rand
van eene opening, welke zij luchtdicht sluiten moet,
opslijpen. OPSLIJPING, v.
1. OPSLIKKEN. Zie OPSLIJKEN.
2. OPSLIKKEN, (slikte op, heeft opgeslikt),
doorslikken : iets opslikken; — beleedigingen opslikken, goedmoedig aannemen, voor zoete koek
opeten. OPSLIKKING, v.
OPSLOBBEREN, (slobberde op, heeft opgeslobberd), slobberend opdrinken.
OPSLOKKEN, (slokte op, heeft opgeslokt), gulzig
doorslikken, inzwelgen : een snoek slokt alles op;
een slokop van een vent; --- het goed der armen opslokken, zich hebzuchtig toeëigenen.
OPSLOKKER, m. (-s), een slokop.
OPSLOOTEN, (slootte op, heeft opgesloot), een
stuk land, een weiland opslooten. het met slooten
omringen, er rondom slooten graven; -- (ook) de
slooten om een weiland uitdiepen en de kanten
schuin afsteken.
OPSLOOVEN, (Zuidn.) opstroopen : zijne broek
opslooven.

OPSLORPEN, OPSLURPEN, (slorpte, slurpte
op, heeft opgeslorpt, opgeslurpt), slorpende tot zich
nemen, leegslurpen : een eitje opslorpen; pap opslorpen; - inzuigen : sponsen slorpen veel vocht op; -licht opslorpen, minder licht doorlaten, dan ontvangen wordt.
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OPSLORPEND, bn. (plantk.) inzuigend : het opslorpend vermogen der haarwortels, - (geneesk.)
opslorpende middelen, absorbentia.
OPSLORPING, OPSLURPING, v. het opslorpen;
-, (-en), (natuurk.) het binnendringen van eene
vreemde stof in eenig lichaam, endosmose.
OPSLUITEN, (sloot op, heeft opgesloten), (w. g.)
open-, lossluiten, openen wat gesloten is; - achter
slot bewaren; wegsluiten : iem. in eene kamer opsluiten, terwijl hij daarin is, de kamer op slot doen;
- hij is opgesloten, in de gevangenis; - vastzetten : iets met eene wig opsluiten; - (metaalg.)
een vorm opsluiten, den gietkuil met aarde vol
- de gelederen opsluiten, aaneen doen-stampen;
sluiten. OPSLUITING, v. (-en), het opsluiten; zekere keg of wig, die tusschen het handvatsel en
den hamer gestoken wordt om dezen te doen vastzitten; - eenzame opsluiting, eellulaire gevangeni sstraf.
OPSLUITER, m. (-s), iets dat dient om op te sluiten, vast te zetten : opsluiter van de roerpen, de laatste man van een gelid; - het laatste schip
van eene vloot.
OPSLUITKEG, v. ( -gen), keg of wig, die dient
om den steel in een hamer vast te zetten; ...KLOS,
v. ( -sen), balkklos tusschen twee balken ingeschoven om ze steviger te verbinden; ...PEN, v.
(-nen), pennetje waarmee de schalm van een ketting opgesloten wordt; ...PLAATJE, o. (-s), ijzeren
plaatje waardoor een schroefbout (bij houtwerk)
gestoken wordt, om het geheel steviger te maken;
...SCHIJF, v. (...ven), ...VORM, m. (-en), schijf,
vorm om iets op te sluiten, steviger vast te zetten;
...WIG, v. ( -gen), opsluitkeg.
OPSLURPEN, Zie OPSLORPEN.
OPSMEDEN, (smeedde op, heeft opgesmeed),
smedende op iets vastmaken : er moet een stukje
opgesmeed worden; - het ijzer aan den kant opsmeden, zoo smeden, dat het aan den kant omhoog
voortmaken met smeden, dóórsmeden; --komt;
smedende verbruiken : al het ijzer is opgesmeed.
OPSMELTEN, (smolt op ; heeft opgesmolten), opnieuw smelten; smelten; smeltende verbruiken.
OPSMEREN, (smeerde op, heeft opgesmeerd),
smerende verbruiken : al de boter is opgesmeerd; (Zuidn) verteren, verkwisten: al zijn geld heeft
hij opgesmeerd.
OPSMERGELEN, (smergelde op, heeft opgesmergeld), (metaalbew.) het opslijpen van bij elkander
passende metaalstukken.
OPSMIJTEN, (smeet op, heeft opgesmeten), naar
boven, in de hoogte smijten; - door smijten openen : hij smeet de deur op, wierp ze met geweld
open; - voortgaan met smijten : smijt maar op,
jongens ! OPSMIJTING, v.
OPSMUIGEN, (smuigde op, heeft opgesznuigd),
(gew.) in het geheim opeten.
OPSMUIGER, m. (-s), die opsmuigt.
OPSMUK, m. opschik, tooi, tooisel.
OPSMUKKEN, (smukte op, heeft opgesmukt),
te veel, overdreven tooien, versieren, opsieren : dat
meisje is erg opgesmukt; - zich opsmukken, niet
smaakvol tooien; (fig.) een verhaal opsmukken; zijn
stijl opsmukken, met sieraden overladen. OPSMUKKING, v.
OPSMULLEN, (smulde op, heeft opgesmuld),
alles met smaak opeten; gulzig opeten; aan goede
sier verteren.
OPSNAPPEN, (snapte op, heeft opgesnapt), gulzig opeten, schielijk binnenslaan; - met opgesperden muil vangen en opslokken; (zeew.) (scherts.)
het galjoen opsnappen, schoonmaken. OPSNAPPING, V.
OPSNAPPER, m. (-s), gulzigaard. OPSNAPSTER, V. (- s).
OPSNIJDEN, (sneed op, heeft opgesneden), aan
beginnen te snijden : een brood opsnijden; --snijde
voorsnijden, opensnij den, snijdende openen : ge
een eend opsnijden; - alles snijden : ik heb-vogelt,
twee brooden opgesneden; - de randen van iets
afsnijden : de gevormde steenen opsnijden; - opzeggen : verzen opsnijden; - grootspreken, snoeven,
pochen : jagers snijden onder elkander nogal op.
OPSNIJDING, V. (- en), het opsnijden enz.; pocherij.
OPSNIJDER, riff (- s), aan-, voor-, opensnijder;
(steenf.) arbeider die de randen van de gevormde
steenen afsnijdt; -- groot mes, voorsnijmes; pocher, grootspreker.
OPSNIJDERIJ, v. (-en), het snoeven, pochen.
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OPSNOEIEN, (snoeide op, heeft opgesnoeid),
snoeten; inz. van onderen snoeien : de heg laten
opsnoeien. OPSNOEIING, v.
OPSNOEPEN, (snoepte op, heeft opgesnoept),
door snoepen verbruiken, opmaken.
OPSNORREN, (snorde op, heeft opgesnord), opschommelen, opzoeken : nieuwtjes, klanten opsnorren.
OPSNUFFELEN, (snuffelde op, heeft opgesnuffeld), opsporen, onderzoeken : in oude folianten
iets opsnuffelen.
OPSNUIVEN, (snoof op, heeft opgesnoven), in
den neus ophalen : water opsnuiven; den geur van
iets opsnuiven; (fig.) dit kan hij opsnuiven, dit kan
hij zich voor gezegd houden, deze toespeling is
op hem gemunt; - door snuiven opmaken of verbruiken; (fig.) opsporen, vinden. OPSNUIVING, v.
OPSOLFEREN, (solferde op, heeft opgesolferd),
(Zuidn.) tem. iets opsolferen, hem iets wijsmaken,
hem iets bedrieglijk opdringen.
OPSOMMEN, (somde op, heeft opgesomd), op tellen ; - verscheidene dingen achtereenvolgens
noemen : hij somde alles op, wat hij nog doen moest.
OPSOMMING, v. (-en).
OPSPALKEN, (spalkte op, heeft opgespalkt),
slag., heelk.) met spalken openzetten, vasthouden);
(fig.) den mond opspalken, wijd openzetten; - (fig.)
de oogen opspalken, groote oogen opzetten. OPSPALKING, v.
OPSPANNEN, (spande op, heeft en is opgespannen), boven iets vastspannen, door spannen het
eene voorwerp op het andere bevestigen; snaren
opspannen; - eene trommel opspannen, het trom
spannen; - het doek voor een schilderij-melv
opspannen, het doek strak op een raam of bord
vastspannen; - voor buitenmuren wordt eerst behangerslinnen opgespannen en daarna behangen, --r
(wev.) een ketting opspannen, stevig vastmaken; uitzetten, opgespannen worden : een opgespannen
buik; - (Zuidn.) (gemeenz.) uitvaren, razen, tieren.
OPSPANNING, V. (- en), het opspannen; (bij het
mazen) eene katoenen opspanning, als men de
schering van katoen neemt, en deze blijft in het
werk; - eene boze opspanning is van garen en wordt
later uitgetrokken; - (geneesk.) opgezetheid,
opgeblazenheid.
OPSPAREN, (spaarde op, heeft opgespaard), bij
elkander sparen : dat kind heeft een gulden opgespaard; - besparen, uitzuinigen.
OPSPELDEN, (speldde op, heeft opgespeld), op
iets vastspelden; - iets met spelden hooger vaststeken.
OPSPELEN, (speelde op, heeft opgespeeld), beginnen te spelen, uitspelen : wie heeft die kaart opgespeeld I; beginnen te spelen, voor de hand zitten
(in het kaartspel); - op zijn poot spelen; razen,
tieren, brommen, uitvaren.
OPSPERREN, (sperde op, heeft opgesperd), wijd
openzetten; (fig.) den mond opsperren, staan te
gapen. OPSPERRING, v.
OPSPETEN, (speette op, heeft opgespeet),
(Zuidn.) opspelden : zijn kleed opspeten; iem iets
opspeten, hem iets wijsmaken.
OPSPIJKEREN, (spijkerde op, heeft opgespijkerd),
met spijkers op iets vastmaken : eene lat opspijkeren.
OPSPINNEN, (spon op, heeft opgesponnen), spinnen zooveel als gesponnen moet worden; - spinnende verbruiken : den geheelen vlasvoorraad opspinnen; - voortmaken met spinnen; - door
spinnen bezeeren : zich de vingers opspinnen.
OPSPITSEN, (spitste op, heeft opgespitst), met
eene spits maken.
OPSPITTEN, (spitte op, heeft opgespit), spittende
te voorschijn doen komen : hij spitte een doodshoofd
op; - voortmaken met spitten; - aan een spit
steken, rijgen : scharren opspitten om ze te laten
drogen.
OPSPLIJTEN, (spleet op, heeft en is opgespleten),
splijtende, klievende openen, vaneensplijten : een
stuk hout opsplijten; - die plank splijt op, daar
komt eene scheur in. OPSPLIJTING, v.
OPSPOELEN, (spoelde op, heeft opgespoeld),
vluchtig spoelen : het vaatwerk opspoelen; - de
wasch opspoelen, de zeep en andere waschmiddelen
uit het goed spoelen; - nog eens spoelen; - voortmaken met spoelen; - spoelende opwerpen (van
de zee).
OPSPOREN, (spoorde op, heeft opgespoord), het
spoor volgen van : een haas opsporen; den dader,
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den misdadiger opsporen; — door vlijtig en aanhoudend zoeken vinden of ontdekken : de fout in
eene berekening opsporen; exploreeren. OPSPORING,
v. (-en).
OPSPORINGSDIENST, m. van overheidswege ingestelde dienst tot opsporing van delfstofen;^
...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), exploratiemaatschappij; ...TERREIN, o. (-en), terrein waar delfstoffen
opgespoord worden.
OPSPOUWEN, (spouwde op, heeft opgespouwen),
vaneen -, openspouwen, opensplijten.
OPSPRAAK, v. naspraak, berisping, afkeuring:
hij is in opspraak gebracht, er wordt ongunstig over
hem gesproken; — in opspraak komen, ongunstig
beoordeeld worden; — om alle opspraak te vermijden,
om geen voedsel te geven aan allerhande lasterpraatjes.
OPSPRAKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) berispelijk, laakbaar.
OPSPREIDEN, (spreidde op, heeft opgespreid),
(gew.) (van een bed) opmaken.
OPSPREKEN, (sprak op, heeft opgesproken),
beginnen te spreken : spreek op, wat is er.
OPSPRINGEN, (sprong op, is opgesprongen), zich
met een sprong oprichten, in de hoogte springen:
de hond sprong op en sloeg aan; hij sprong op van
vreugde; — schaam je, lekkerbek ! je zult later naar
zulk eten nog een voet hoog opspringen, er sterk naar

verlangen, of er recht blijde mee zijn; — schielijk
opstaan : met klokke zes sprong hij op; — zich plotseling verheffen; van den grond terugstuiten : de
bal sprong hoog op; — (w. g.) in de lucht springen; —
openspringen, met een sprong losgaan : het slot
sprong op, ging plotseling open; — scheuren krijgen,
bersten (ook van de handen of lippen in den winter).
OPSPRINGING, v.
OPSPRUITEN, (sproot op, is opgesproten), in
de hoogte spruiten; ontkiemen, beginnen te groeien.
OPSPRUITING, v.
OPSPRUITSEL, o. (-s), wat opgesproten is, opslag.
OPSPUGEN, (spoog op, heeft opgespogen), spugende opgeven : bloed opspugen.
OPSPUITEN, (spoot op, heeft en is opgespoten),
in de hoogte spuiten; naar boven spuiten; anatomische praeparaten worden met gesmolten was op-

gespoten, zoo bespoten, dat zij ervan opstijven; die

jongen kan de jaartallen opspuiten, vlug en goed
opzeggen; op een examen zijn kennis opspuiten,
laten hoorera wat men weet; — terreinen opspuiten,

er modder op spuiten, teneinde ze te verhoogen.
OPSPUITING, v. (-en).
OPSTAAN, (stond op, is en heeft opgestaan),
recht staan, rechtstandig zijn; — op iets staan
(geplaatst of gezet zijn); — overeind staan; — zich
oprichten, oprijzen, de liggende, zittende houding
verlaten : van den grond, van den stoel opstaan; —
's morgens vroeg opstaan, het bed verlaten; — wie
hem foppen (beetnemen) wil, moet vroeg opstaan,
moet goed uitgeslapen zijn; — van het ziekbed opstaan, weer beter worden; — hij zal er niet meer
van opstaan, hij zal aan die ziekte wel sterven; —
voor iem. opstaan, zich uit eerbied voor hem ver
te voorschijn komen, zich vertoonen:-hefn;—
dan zullen er profeten opstaan; uit den doode opstaan; — de dooden staan op, worden weer levend; —
wat staat daar op dat papier !, wat is daarop geschreven, gedrukt, geteekend enz. ?; — er staat
een gulden op voor hem, die..., een gulden wordt
hem beloofd, die...; — wat staat hierop ?, welke
straf is hiertegen bedreigd ?; — ik sta er op, ik
verlang het uitdrukkelijk, ik hecht er aan; — tegen
iem. opstaan, zich tegen hem verzetten, (ook)
hem beschuldigen, aanklagen; — de gewesten
stonden op, kwamen in opstand; — (van spijzen)
op het vuur staan : staan de aardappelen al op?
OPSTAAND, bra. overeind staande, niet neergelaten : een opstaande kraag; — (plantk.) slechts
weinig van de rechtstandige richting afwijkende.
OPSTAL, m. (-len), wat boven den grond gebouwd is, perceel (gebouw) zonder het erf; — recht
van opstal, zakelijk recht om gedurende zeker
aantal jaren op eens anders grond gebouwen en
beplantingen te hebben; — de masten van een
schip : de storm bonsde de schepen tegen elkander,
dat romp en opstal kraakten; — drukpers met al
wat er toe behoort; — (Zuidra.) ergens zijn opstal
hebben of houden, er verblijven, vertoeven; vaak in
ongunstiger zin, om er samenkomsten te houden
gevaarlijk voor de goede zeden of de openbare
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rust. OPSTALLETJE, o. (-s), (scherts.) dat meisje
heeft een aardig opstalletje, eene aardige buste,
heeft een fraai postuurtje.
OPSTALLEN, (stalde op, heeft opgestald), op
stal zetten : het niet verkoopbare vee werd opgestald.
OPSTALLING, v.
OPSTALLER, m. (-s), die opstalt; — die het
recht van opstal heeft; erfpachter.
OPSTAND, m. (-en), het opstaan; oproer, verzet
tegen het wettig gezag : in opstand komen; opstand
maken; een opstand dempen; — (bouwk.) teekening
of voorstelling van een voorwerp, van een gebouw,
zooals 't zich in zijne verhoudingen aan 't oog
vertoont : de opstand van een huis; — de opstand
van een winkel, alle kasten, planken, laden enz. in
een winkel noodig; — de opstand van een bosch, het
staand hout.
OPSTANDELING, m. en v. (-en), oproerling, oproermaker. OPSTANDELINGE, v. (-n).
OPSTANDIG, bn. in opstand zijnde, zich tegen
het gezag verzettende : de opstandige kampong.
OPSTANDING, v. het opstaan na den dood, herrijzenis; — (fig.) opstanding uit de zonde, weder
-gebort.
OPSTANDINGSGELOOF, o. (godg.) het geloof aan
een opstand uit den doode.
OPSTAPELAAR, m. (-s), die opstapelt.
OPSTAPELEN, (stapelde op, heeft opgestapeld),
aan stapels zetten : turf, steenen opstapelen; — op-,
bijeenzamelen . mijn werk stapelt zich op, wordt
voortdurend meer. OPSTAPELING, v. (-en).
OPSTAPPEN, (stapte op, is opgestapt), zich
stappende omhoogbegeven : de trap, eene stoep
opstappen; — weggaan : ik zal maar eens opstappen;
— (fig., gemeen z.) sterven : hij is ook opgestapt.
OPSTEIGEREN, (steigerde op, is opgesteigerd),
zich op de achterpooten stellen (van paarden enz.).
OPSTEKEN, (stak op, heeft en is opgestoken),
door steken omhoogbrengen : hooi opsteken; (steenfab.) de bewerkte klei met de hand afsteken
en op de vormtafel leggen; — het haar opsteken, met
haarspelden op het hoofd vaststeken; — in de
hoogte heffen : zijn vinger, de hand opsteken; -de handen opsteken, ten teeken van onderwerping,
niet langer te willen vechten; — den vinger opsteken
(in school), om verlof tot iets te vragen; — zijne
vingers vooriets durven opsteken, er een eed op
durven zweren; — om iets opsteken, de hand gesloten omhoogsteken, terwijl men iets daarin heeft,
dat geraden moet worden : - de hond steekt de
ooren op, wordt oplettend, luistert aandachtig; —
zijne ooren opsteken, woedend worden, in woede
geraken; — de zeilen opsteken, ophijschen, in de
hoogte brengen; — (fig.) met een opgestoken zeil

iem. aan board komen, driftig, opgewonden op hem
afkomen en hem aanspreken; — de paraplu opsteken. , openen en boven zich houden; -- (gew.)
iem. iets opsteken, in het oor blazen; — het hoofd
opsteken, zich het voorkomen van een groot heer
geven; — spelden opsteken, op een speldenkussen
bv.; —
aansteken : de lamp opsteken; het gas, eene pijp,
eene sigaar opsteken; — wilt ge opsteken ? , wilt ge
eene sigaar hebben, om nu te kunnen rooken ?; —
we zullen daar even opsteken, een kort bezoek brengen; — kom van avond eens opsteken, buurten; —
een vat opsteken, beginnen er uit te tappen; — den
degen opsteken, in de scheede steken; --- hij heeft
hrt opgestoken, hij is er van door gegaan, heeft
zich weggepakt; — geld opsteken, in den zak ste ken; — wat valt er bij op te steken, te verdienen, te
halen; — hij heeft er niet veel van opgestoken, niet
veel aan gehad, is er weinig beter, wijzer, kundiger
door geworden; — een varken opsteken, op stal
zetten om vet te mesten; —
(plaatsn.) opnieuw steken; — een slot opensteken; — (zeew.) de halzen en schooten opsteken, los
vieren; — de wind steekt op, wordt krach -maken
bij den wind opsteken, oploeven,-tiger;(zw.)
in den wind opkomen; — (Zuidn.) er heimelijk
van doorgaan vluchten ; met een meisje opsteken,
het schaken; — (Zuidn.) het weer steekt op, klaart
op, wordt helderder. OPSTEKING, v. het opsteken (in alle bet.).
OPSTEKER, m. (-s), die opsteekt; — (steerifab.)
jong arbeider die de bewerkte klei met de hand
afsteekt en op de vormtafel legt; — slotopsteker; —
lantaarnopsteker; — hooivork met langen steel; —
zeer groot mes. OPSTEEKSTER, v. (-s).
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OPSTEL, o. (-len), ontwerp, schets, vertoog; —
klad, eerste handschrift (van iets); — stijloefening
waarin het een of ander onderwerp behandeld is:
opstellen maken, in het net overschrijven; een eigen
opstel, dat men zelf vervaardigd heeft; — kleine

verhandeling. OPSTELLETJE, o. (-s).
OPSTELLEN, (stelde op, heeft opgesteld), een
opstel maken, ontwerpen; — vervaardigen (een
brief, eene verhandeling); aanteekenen; — opzetten
(b. v. de spanten van een schip); — een bok, eerre
machine opstellen, plaatsen, oprichten; een leger
opstellen, in slagorde stellen, plaatsen; — zich ergens
opstellen, plaatsen, post vatten; zich verdekt opstellen,
zich zoo plaatsen dat men niet gezien wordt; —
(gew.) eene kamer opstellen, aan kant maken, in
orde brengen. OPSTELLING, v. (-en).
OPSTELLER, m. (-s), schrijver : de opsteller van
een request, reglement, die het opgesteld, geredigeerd heeft; — (Zuidn.) redacteur.
OPSTEMMEN, (stemde op, heeft opgestemd),
hooger stemmen : eene viool wat opstemmen, bv. bij
samenspel met eene piano, die hooger staat. OPSTEMMING, v. (-en).
OPSTIJGEN, (steeg op, is opgestegen), naar boven
klimmen : hij steeg op naar den hoogsten top; — in
de lucht omhoogstijgen : de luchtballon steeg op;
de vlieger, de rook stijgt op; de opstijgende geuren
bedwelmden haar; — het gezang der geloovigen steeg
krachtig op: -- te paard stijgen; (gew.) oprijzen.

OPSTIJGING, v. (-en), het opstijgen; (fig.) verheffing; (geneesk.) moederkwaal; oprisping.
OPSTIJGEND, bn. (plantk.) opstijgende stengels,
eerst op den grond liggend, maar zich aan het
eind in een boog verheffend.
OPSTIJVEN, (steef op, heeft en is opgesteven),
opnieuw stijf maken, nog eens door stijfselwater
halen : dit schortje moet nog wat opgesteven worden; —
stijf worden : die pudding begint al op te stijven; —
(van den wind) in hei igheid toenemen. OPSTIJVING, v.
OPSTOEPEN, (stoepte op, heeft opgestoept),
(gew.) turf, steepen opstoepen, op hoopen plaatsen; —
(gew.) opstoken, ophitsen : iem. tegen een ander
opstoepen.

OPSTOEPJE, o. (-s). verhooging voor den
ingang van eene woning : het huis met een
opstoepje.

OPSTOFFEN, ; stofte op, heeft opgestoft), van
stof reinigen : eene kamer opsto f en.
OPSTOKEN, (stookte op, heeft opgestookt),
sterker doen branden : het vuur opstoken; — alles
verbranden : al het hout opstoken; iem. opstoken; —
(Zuidn.) influisteren, voorzeggen : de meester wil
niet dat de kinderen opstoken; — door opwindende
woorden ontevredenheid, verdeeldheid verwekken,
opzetten. OPSTOKING, v. (-en).
OPSTOKER, m. (-s), die opstookt. OPSTOKERIJ, v. (-en), het opstoken.
OPSTOOKSTER, v. (-s), die opstookt.
OPSTOOMEN. (stoomde op, heeft en is opgestoomd), in eene bepaalde richting stoomen, zich
voortbewegen (van stoombootee of spoortreinen en
de inzittenden of opvarenden gezegd) : wij stoomden
den kant van Utrecht op.

OPSTOOTEN, (stiet, stootte op, heeft opgestooten), in de hoogte, naar boven stooten : iem. de
trap opstooten; — openstooten, met een stoot
openen : eene deur opstooten. — stootende wonden:
zich de hand, den arm opstooten; — door een stoot
doen opstaan : iem. opstooten; (fig.) aantreffen,
vinden, ontmoeten; — (zeew.) een luien matroos
tegen zijn zin doen werken; — een haas opstooten,
opja gen. OPSTOOTING, v.
OPSTOOTER, m. (-s), die opstoot; (fig.) slecht
paard , dat tot alles gebruikt wordt, knol; (fig.,
plat) duivelstoejager; — een duw, stomp, klap:
iem. een opstooter geven; — kleine hefboom aan de
toetsen eener piano, die dient om den hamer tegen
de snaren te stooten.
OPSTOOTJE, o. (-s), volksoploop : daar was een
heel opstootje, wat was er aan de hand ?

OPSTOPPEN, (stopte op, heeft opgestopt), vol
opvullen : een dierenhuid met hooi opstop--stopen,
pen; eene pijp opstoppen, stellinggaten, balkgaten
opstoppen , vullen met metselwerk; --- stoppende
verbruiken : de tabak, watten, sajet opstoppen; —
het water opstoppen, niet een dam keeren; — (gen.)
kaneel, salep stopt op, vermindert de darmbewe-

ging; — verstoppen, tegenhouden. OPSTOPPING,
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v. (-en), het opstoppen; (geneesk.) belette loop der
vochten in een dierlijk lichaam.
OPSTOPPER, m. (-s), die opstopt; (fig. gemeenz.)
stoot, duw, stomp, oorveeg, klap.
OPSTOVEN, (stoofde op, heeft opgestoofd), opnieuw, nog eens stoven : aardappels met melk en
kaneel opstoven. OPSTOVING, v.
OPSTREEK, v. (...streken), (muz.) de gang van
den strijkstok op de snaren eener viool enz. opwaarts.
OPSTREVEN, (streefde op, is opgestreefd),
trachten naar boven (of vooruit) te komen.
OPSTRIJDEN, (streed op, heeft opgestreden),
(gemeenz.) iem. iets opstrijden, hardnekkig beweren
dat men gelijk heeft en alles wat daartegen ingebracht wordt, wegredeneeren; — hij heeft mij dit
boek opgestreden, hij hield staande dat het mijn
eigendom was, of dat ik het gekocht had.
OPSTRIJKEN, (streek op, heeft opgestreken), opwaarts, naar de hoogte strijken : de haren opstrijken; — ( veroud.) een zeil opstrijken, hijschen;
(thans nog) met een opgestreken zeil naar iem.
toekomen, opgewonden, boos op iem. afkomen; —
opnieuw strijken, gladstrijken : linnengoed, eene
japon opstrijken; zijden hoeden opstrijken; —

strijkende opnemen : centen opstrijken; — ( bij
uitbr.) ontvangen : hij zal daarvoor niet veel opstrijken; — ik doe het werk en hij strijkt de wins t
op. OPSTRIJKING, v. (-en).

OPSTRIJKMES, o. ( -sen), spadel, verfspadel,
paletmes.
OPSTROMPELEN, (strompelde op, is opgestrompeld), strompelend opgaan (eene trap enz.).
OPSTROOPEN, (stroopte op, heeft opgestroopt) ,
opslaan, in de hoogte stroopen : de mouwen, zijne
broek opstroopen; — afstroopen, door stroopen
wonden; — (gew.) hij laat er altijd een ander voor
opstroopen, opdraaien, de onaangename gevolgen
ervan ondervinden. OPSTROOPING, v. (-en).
OPSTROPPEN, (gew.) opstroopen.
OPSTUIKEN, (stuikte op, heeft opgestuikt), opstuiten; de verbinding tusschen ijzeren buizen naar
binnen toehakken; de munt opstuiken, er een verhoogden rand ommaken, om het afslij ten van den
stempel te voorkomen; — opeenstapelen, aan een
hoop zetten : noodhout langs den dijk opstuiken; het
koren opstuiken, aan garven zetten; --- (gew.) den
dijk opstuiken, opkisten, er eene kisting op maken.
OPSTUIKING, v. (-en).
OPSTUIT, m. het opspringen, terugstuiten.
OPSTUITEN, (stuitte op, heeft opgestuit), in de
hoogte stuiten, opspringen; (van het ijzer) het in
de richting zijner lengte ineendringen, ten einde
het in overeenstemming hiermede in dikte te doen
toenemen, ook stuiken genoemd.
OPSTUITER, m. (-s), groote knikker, die flink
opstuit. ook stuiter genoemd.
OPSTUIVEN, (stoof op, is opgestoven), opwaarts,
in de hoogte stuiven : sleepjaponnen doen veel stof
opstuiven; — tot een hoop omhoogstuiven : de
sneeuw was wel 1 M. hoog opgestoven; — snel opvliegen; — (fig.) toornig worden, opvliegen : hij stuift
op als buskruit, is spoedig toornig, is zeer opvliegend.
OPSTUREN, (stuurde op, heeft opgestuurd), opzenden, iem toezenden.
OPSTUTTEN, (stutte op, heeft opgestut), door
het aanbrengen van stutten (iets) staande houden,
tegen invallen beschermen.
OPSTUWEN, (stuwde op, heeft opgestuwd), in
't stroomen tegenhouden : water opstuwen, het
water tegenhouden, het doen rijzen door het in
zijn loop te stremmen. OPSTU ING, v.
OPSTUWER, m. (-s), die opstuwt.
OPSUKKELEN, (sukkelde op, is opgesukkeld) ,
sukkelende, langzaam naar boven gaan; met moeite
opstaan : de zieke vrouw was opgesukkeld, doch kon
nog niets uitrichten.

OPTAKELEN, (takelde op, heeft opgetakeld),
met takels ophijsehen : vaten en kisten optakelen; —
optuigen : schepen optakelen; — hij heeft zich raar
opgetakeld, opgedirkt, opgesmukt. OPTAKELING,
V. (- en).
OPTANDEN, (tandde op, heeft opgetand), hout
fijne ribbetjes-opervlaktnmdschfva
voorzien, ook tanden genoemd.
OPTARNEN, (tarnde op, heeft en is opgetarnd),
zie OPTORNEN.
OPTASSEN, (taste op, heeft opgetast), (gew.)
ophoopen, opstapelen; (fig.) verzamelen.
OPTATIEF, m. (spraakk.) wenschende wijs.

OPTEEKENAAR.
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OPTEEKENAAR, m. (-s), OPTEEKENAAR
V. (- s), die opteekent.
-STER,
OPTEEKENEN, (teekende op, heeft opgeteekend), de laatste hand aan eene teekening leggen;
eene houtskoolteekening in zwartkrijt of conté
zetten; — dóórteekenen : teeken op, jongen ! je
komt anders niet klaar; -- door teekenen verbruiken : al de wol is opgeteekend; — (fig.) opschrijven,
noteeren, te boek stellen; — (in de school) voor
straf aanteekenen. OPTEEKENING, v. (-en).
OPTEEREN, (opteerde, heeft geopteerd), kiezen:
deze afgevaardigde moet opteeren, hij moet verklaren,
welk der twee of meer kiesdistricten, waar hij is
gekozen, hij wil vertegenwoordigen.
OPTELLEN, (telde op, heeft opgeteld), samen -,
bijeentellen, oprekenen : die verschillende bedragen
moeten opgeteld worden; -- achter elkander opnoemen : ik zou u al die gevallen niet kunnen optellen; —
beginnen te tellen : tel op, jongen !; — dóórtellen.
OPTELLING, v. (-en), het samentellen; (rek.) die
hoofdregel van de rekenkunde, welke ons de som
van eenige gegeven getallen leert vinden, additie.
OPTELLER, m. (-s), OPTELSTER, v. (-s), die
optelt.
OPTELSOM, v. (-men), rekenkundige opgave,
waarbij verschillende getallen moeten opgeteld
worden. OPTELSOMMETJE, o. (-s).
1. OPTEREN, (teerde op, heeft opgeteerd), opnieuw teren : eene schutting, eene schuit opteren;
terende verbruiken.
2. OPTEREN, (teerde op, heeft opgeteerd), verteren, geheel opmaken, zoodat er niets meer overblijft : de geheele voorraad was opgeteerd.
OPTICA, v. gezichtkunde : in uitgebreiden zin,
dat gedeelte der natuurkunde, dat zich met ver
licht bezighoudt; in beperkten-schijnelvat
zin bevat het alleen de verschijnselen van de recht
beweging van het licht; —, (-'s), leerboek-lijnge
over de optica; — natuurkundig instrument; eene
soort van Camera obscura : eene eikenhouten optica.
OPTICHTEN, (tichtte op, heeft opgeticht), (w.
g.) betichten, optijgen.
OPTICUS, m. (optici), OPTICIEN, m. (- s), gezichtkundige; brillenmaker; — vervaardiger van
natuurkundige instrumenten.
OPTIE, v. vrije keus : wij hebben dit huis gehuurd voor twee jaren en een jaar in optie, wat liet
derde jaar betreft, staat het aan ons, al of niet te
blijven; — die terreinen zijn hem in optie gegeven,
hij heeft daarvan de voorkeur (om ze te huren of
te koopen).
OPTIEGEN, (veroud.) optrekken; zie OPGETOGEN.
OPTIJGEN, (teelt, tijgde op, heeft opgetegen, opgetijgd), (w. g.) betichten, beschuldigen. OPTIJGING, v. (-en).
OPTILLEN, (tilde op, heeft opgetild), in de hoogte
heffen, opheffen : zij tilde haar japon op; jongen,

zoo niet, til je voeten op; een kind optillen, zoodat
het beter zien kan; — met moeite opnemen : ik kan
die zware kast niet optillen. OPTILLING, v.
OPTIMA FORMA, in optima forma, in den besten
slof

vorm.
OPTIMATEN, m. mv. voornaamsten, aanzienlijk
republiek) eene partij, die in-sten;(idRom.
hare staatkunde niet de volksgunst zocht te winnen,
maar alleen dat najoeg, wat de gegoede burgers
goedkeuren konden.
OPTIMATIE, v. regeering der edelen.
OPTIMISME, o. eene wijsgeerige stelling, die beweert, dat deze wereld, ondanks al hare schijnbare
onvolkomenheid, toch zoo volmaakt is als zij maar
zijn kan; het geloof dat alles goed gaat; — inz. de
neiging om alles van de beste zijde te beschouwen:
een beminnelijk optimisme.

OPTIMIST, m. (-en), belijder van de leer, dat
alles goed is; iem. die alles van de goede zijde beschouwt, in tegenstelling van pessimist.
OPTIMISTISCH, bn. bw. ( -er, meest -), overeen
denkbeelden van een optimist : eene-komstigde
optimistische levensbeschouwing.

OPTIMMEREN, (timmerde op, heeft opgetimmerd), in de hoogte timmeren; bouwen, opbouwen,
inz. eene schuur, eene houten loods. OPTIMMERING, v. (-en).
OPTISCH, bn. gezichtkundig, tot de leer van
het zien behoorende; -- optisch bedrog, oogbedrog,
gezichtsbedrog (door de breking of de terugkaatsing
der lichtstralen ontstaande); — optische hoofdas

van het oog, de rechte lijn in betrekking tot welke
de oogdeelen symmetrisch liggen; — de optische
hoek, de hoek, welke gevormd wordt door de opti -

sche hoofdassen der beide oogen, wanneer zij naar
een zelfde punt gericht zijn; — optisch middelpunt,
dat punt van eene lens, dat op de as gelegen is en
de eigenschap bezit, dat iedere lichtstraal, die door
dit punt gaat, na den doorgang door de lens evenwijdig blijft aan zijne richting bij de invalling; —
(natuurk.) optische werktuigen, eene verbinding
van lenzen, of van lenzen en spiegels; — glas is
optisch dichter dan lucht, heeft een grooteren bre kingsindex; — de optische plaats eener ster, het
punt aan den hemel, waar zij ons schijnt te zijn.
OPTOBBEN, (tobde op, heeft opgetobd), een
moeilijken tijd doorbrengen : zij heeft lang met den
zieke opgetobd.

OPTOCHT, m. (-en), aantocht, het optrekken
(van een leger enz.); — in optocht ergens heengaan,
allen bij elkaar; — stoet : de optocht komt hier
voorbij; een historische optocht, waarin groepen van
personen uit de geschiedenis worden voorgesteld.
OPTOETSEN, (toetste op, heeft opgetoetst), de
toetsen (eener teekening) fijner opwerken : som
partijen moeten nog wat opgetoetst worden.

-mige

OPTOMETER, m. (-s), gezichtsmeter, werktuig
om de maat van het duidelijk zien bij verschillende
oogen te bepalen.
OPTOOIEN, (tooide op, heeft opgetooid), oppronken opsmukken, versieren. OPTOOIING, v. (-en).
OPTOOISEL, o. (-s, -en), sieraad, opschik.
OPTOOMEN, (toomde op, heeft opgetoomd), den
toom aandoen : een paard optoomen; — een hoed
optoomen, den rand ervan opslaan. OPTOOMING,
v. (-en).
OPTOPPEN, (topte op, heeft opgetopt), (zeew.)
rechtstandig of bijna rechtstandig of loodrecht zetten : de raas optoppen; -- (Zuidn.) hoog opladen;
opgetopt vol, propvol.
1. OPTORNEN, (tornde op, heeft en is opgetornd), het naaisel lossnijden : eene mouw optornen;
losgaan doordat de draad gebroken is : de mouw

is opgetornd.
2. OPTORNEN, (tornde op, heeft opgetornd),
(zeew.) opdraaien : het schip tornt op, het anker
houdt, ligt vast; ik zal er voor moeten optornen,
opdraaien, ik zal er verantwoordelijk voor zijn; —
tegen den wind optornen, met moeite tegen den
wind in rijden : wij konden tegen den wind niet
langer optornen en stapten (van de fiets) af; —
tegen de algemeene overtuiging optornen, ingaan.
OPTREDE, v. (-n), stoep; — tree van een rijtuig;
— hoogte van eene traptrede.
OPTREDEN, (trad op, is opgetreden), ergens op
treden ; naar de hoogte treden; op het tooneel treden ; zij is hier in I 'aust opgetreden, heeft in dat
stuk eene rol vervuld; — als schrijver, als redenaar
optreden, als zoodanig zich vertoonen; — handelend
optreden, handelen, tot daden overgaan: -- tegen
iem. optreden, als zijn tegenstander, tegenpartij; —
met kracht optreden, zich krachtig doen gelden.
OPTREDING, v. (-en).
OPTREK, m. (-ken), OPTREKJE, o. (-s), klein
verblijf, kleine woning, die men ergens heeft om
er nu en dan te vertoeven : een optrekje onder

Hillegoni huren.

OPTREKBRUG, v. ( -gen), (gew.) ophaalbrug.
OPTREKHAAK, m. (...haken), onderdeel van
weefgetouwen, waardoor de koorden opgetrokken
worden.
OPTREKKEN, (trok op, heeft en is opgetrokken);
open-, lostrekken; touwen enz. spannen over (iets);
--- in de hoogte, naar boven, opwaarts trekken :

de gordijnen, een scherm optrekken; — iem. optrekken
(uit een kuil, eene diepte); — een schip optrekken,
op de helling; (ook) stroomopwaarts; — de schon
optrekken, als gebaar van twijfel, onzekerheid,-ders
onverschilligheid, dat men iets bedenkelijk vindt,
enz. ; — (Zuidn.) zijn neus optrekken, ontevreden,
misnoegd zijn; -- de zon trekt den nevel op, doet
hem verdwijnen ; de mist trekt op; -- (gew.) het
weer trekt op, wordt helder, klaar ; -- de vloer
trekt op, is min of meer vochtig : — voor iets of
iem. den neus optrekken, met minachting bejegenen ; — een opgetrokken been, dat stijf en krom
is ; —
opbouwen : een muur optrekken; — hooger
bouwen, maken; een huis, eene schutting hooger optrekken; — samentellen : eene rekening, de posten
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optrekken; — heengaan, zich op weg begeven, den
tocht aanvangen : trek maar op, ga maar heen.
ruk in; — (Zuidn.) soldaat worden, naar het leger
trekken : morgen moet mijn broer optrekken, opkomen ; — op de wacht trekken; — met een ziek
kind optrekken, zich er voortdurend mede bezighouden. OPTREKKING, v. (-en), het optrekken
(in alle bet.).
OPTREKLAAG, v. (...lagen), (waterb.) laag rijshout die uit den oever begint en waarbij de boleinden telkens door de volgende blezen worden bedekt.
OPTREKKER, m. (-s), zeker onderdeel van een
weefgetouw; — (ontl.) optrekkende spier, opheffer.
OPTREKMACHINE, v. (-s), ...TOESTEL, o.
(-len), (wev.) hefmachine aan een weefgetouw.
OPTROEVEN, (troefde op, heeft opgetroefd),
eene troefkaart spelen, troef opspelen:
OPTROMMELEN, (trommelde op, heeft opgetrommeld), door trommelen wekken, waarschuwen,
bijeenroepen; de kiezers optrommelen, overhalen te
gaan stemmen.
OPTUIEREN, (tuierde op, heeft opgetuierd), met
linten het hoofd versieren.
OPTUIGEN, (tuigde op, heeft opgetuigd), een
schip optuigen, alles aanbrengen en rangschikken,
wat tot de tuigage behoort; een paard optuigen,
tuig aanleggen; (personen) uitdossen : wat hebben
ze hem raar opgetuigd. OPTUIGING, v. (-en).
OPTUIGER, m. (-s), (zeew.) takelaar.
OPULENT, bn. ( -er, -st), zeer rijk en vermogend.
OPULENTIE, v. groote rijkdom, aanzienlijk ver m ogen.
OPUS, o. (opera), werk, inz. een muziekwerk; —
opus posthumus, laatste muziekstuk van een componist; (godg.) opus operatum, ieder werk dat den
mensch zonder eigen toedoen ten goede komt,
objectieve werkzaamheid der Sacramenten.
OPVAART, V. opstijging; de opvaart (hemelvaart)
van Jezus; — het opvaren (eereer rivier).
OPVALLEN, (het viel mij op, het is mij opgevallen), in het oog vallen, de aandacht trekken:
het is mij opgevallen, dat hij zoo bleek ziet.
OPVALLEND, bn. bw. ( -er, -st), in het oog val
: het is opvallend; eene opvallende overeen -lend
opvallend gekleed gaan; zij zag opvallend-komst;—
bleek.
OPVANGEN, (ving op, heeft opgevangen), iets
in zijn loop of in zijne vlucht vangen : een hollend
paard opvangen; — den verderen val tegenhouden:
de koorddanser tuimelde, maar werd in een net
opgevangen; — onderscheppen : brieven opvangen; —
een dief, een spion opvangen, vatten, aanhouden; —
verzamelen, laten loopen : den regen in - eene ton,
bloed in een schotel opvangen; — grijpen (een bal); —
het wild opvangen, eene klopjacht houden; — (fig.)
iemands woorden opvangen, ongemerkt hooren; —
(zeew.) het eene touw met het andere vangen; —
de kabelaring opvangen, die tusschendeks ophangen.
OPVAREN, (voer op, is opgevaren), opwaarts,
tegen stroom op varen : eene rivier opvaren; -- (ook)
uit zee naar binnen varen; — (fig.) opwaarts, ten
hemel stijgen; door varen openen. OPVARING,
V. het opvaren.
OPVAREND, bn. opvliegend. OPVARENDHEID,
V. opvliegendheid, oploopendheid.
OPVARENDE, m. en v. (-n), die op het schip
vaart : alle opvarenden werden gered, zoowel de
bemanning als de passagiers.
OPVATTEN, (vatte op, heeft opgevat), vatten
en opnemen : iets van den grond opvatten; -- een
steek opvatten, opnemen (onder het breien); — de
pen opvatten, om te schrijven; — het voor iem.
opvatten, hem verdedigen; — een plan opvatten,
het plan vormen; — (fig.) ik zal mijn vroeger bedrijf
weer opvatten, daarmee voortgaan; — den draad
van het gesprek weer opvatten, het gesprek vervolgen
waar het was blijven steken; — gij moet dat zoo
niet opvatten, begrijpen, verstaan; — iets wel, kwalijk opvatten, er gunstig, ongunstig over oordeelen; —
zij vatte hare rol goed op, begreep en speelde dien
goed; -- een woord in den goeden zin opvatten, begrijpen; — een haat tegen iem. opvatten, hem beginnen te haten; — liefde voor iem. opvatten, gaan
gevoelen. OPVATTING, v. (-en) ; het opvatten;
(fig.) zin, meening, uitlegging : volgens zijne opvatting is het anders.
OPVEEGSEL, o. wat bij elkander geveegd, opgeveegd is; inz. afval van goud of zilver, (ook) van
koek.
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OPVEGEN, (veegde op, heeft opgeveegd), bijeen -,
samenvegen : zand, vuil opvegen; --- door vegen
reinigen; eene kamer, een kleed opvegen.
OPVEILEN, (veilde op, heeft opgeveild), bij op bod verkoopes. OPVEILING, v.
OPVERVEN, (verfde op, heeft opgeverfd), over,
nog eens verven; - voortmaken met verven; —
vervende gebruiken. OPVERVING, v. (-en).
OPVETEREN, (veterde op, heeft opgeveterd), met
veters omhoog bevestigen; — (fig.) iem. de broek
opveteren, hem doorhalen, hem den mantel uitvegen.
OPVIJLEN, (vijlde op, heeft opgevijld), met eene
vijl gladmaken; nog eens vijlen; voortmaken met
vijlen; — zagen opvijlen, de tanden ervan scherpen.
OPVIJLING, v.
OPVIJZELAAR, m. (-s), lofredenaar.
OPVIJZELEN, (vijzelde op, heeft opgevijzeld),
met vijzels opwinden; — (fig.) zeer prijzen, tot in
de wolken verheffen : zij 'tjzelen alles erg op, wat
hunne familie betreft. OPVIJZELING, v. (-en).
OPVIJZEN, (Zuidn.) doen rijzen; (fig.) aanhitsen:
tegen elkander opvijzen; — (Zuidn.) hij loopt opgevezen, vol ingehouden woede ; - (Zul dn.) iem.
iets opvijzen, hem iets op de mouw spelden.
OPVISSCHEN, (vischte op, heeft opgevischt), uit
het water halen : drie dagen later werd zijn lijk opgevischt; — wegvisschen; — (fig.) met moeite vinden, ontdekken : zij hebben hem weten op te visschen.
OPVLAMMEN, (vlamde op, heeft opgevlamd),
zoo branden, dat de vlam ervan opstijgt : het vuurtje
vlamde lekker op; — opnieuw beginnen te vlammen,
te branden; — met vlammen verven : eene tafel
opvlammen.
OPVLECHTEN, (vlocht op, heeft opgevlochten),
vlechtende hooger brengen ; vlecht maar op, begin
maar te vlechten; alles vlechten wat er te vlechten
is; dóórvlechten.
OPVLIEGEN, (vloog op, is opgevlogen), in de
hoogte, opwaarts vliegen : de duif vloog op; naar
boven vliegen : de kat vloog de trap op; - (fig.)
schielijk opstaan : wij vlogen op, toen wij vader
hoorden komen; van schrik vloog hij van zijn stoel
op; - schielijk opengaan, geopend worden : de
deur vloog op; -- in de lucht vliegen : hij mag voor
mijn part opvliegen, ik heb maling aan hem; (fig.)
opstuiven, driftig worden, in toorn geraken; opvliegen als buskruit, snel toornig worden; (gew.
gemeen.) opvliegen als een bosje met vl000ien. OPVLIEGING, v.
OPVLIEGEND, bn. ( -er, -st), oploopend, driftig:
hij is opvliegend van aard. OPVLIEGENDHEID, v.
OPVLIJMEN, (vlijmde op, heeft opgevlijmd), met
eene vlijm openen. OPVLIJMING, v.
OPVLOEIEN, (vloeide op, is en heeft opgevloeid),
met den vloed rijzen : het water is in de rivier een
halven Meter opgevloeid, door den vloed gestegen; —
eene inktvlak opvloeien, met vloeipapier opnemen.
OPVLOEKEN, (vloekte op, heeft opgevloekt),
(w. g.) door vloeken iem. tot opstaan nopen : de
meiden en knechts werden 's morgens opgevloekt; vloek maar op !, begin maar te vloeken!
OPVOEDEN, (voedde op, heeft opgevoed), voedsel
en onderhoud verschaffen; — kinderen opvoeden, ze
verstandig ontwikkelen en zedelijk vormen; hij is
orthodox opgevoed, volgens de orthodoxe begrippen;
wel opgevoede kinderen, the zich netjes weten te
gedragen. OPVOEDING, v. het opvoeden; wijze
waarop een kind wordt opgevoed : eene goede opvoeding ontvangen hebben.
OPVOEDER, m. (-s), die opvoedt : de onderwijzer
is de opvoeder der jeugd.
OPVOEDINGSGESTICHT, o. (-en), gesticht waarin kinderen opgevoed worden; ...KUNST, v. de
kunst, kinderen goed op te voeden.
OPVOEDKUNDE, v. leer der opvoeding, paedagogie: — leerboek dat hierover handelt.
OPVOEDKUNDIG, bn. bw. volgens de regelen
der opvoedkunde : men moet hierbij zeer opvoed kundig te werk gaan; uit een opvoedkundig oogpunt
beschouwd, volgens de leer der opvoedkunde.
OPVOEDKUNDIGE, m. en v. (-n), die bedreven
is in de opvoedkunde.
OPVOEDSTER, v. (-s), zij die opvoedt.
OPVOEGEN, (voegde op, heeft opgevoegd), de
voegen van metselwerk met specie vullen : een
muur opvoegen.
1. OPVOEREN, (voerde op, heeft opgevoerd),
hooger, opwaarts brengen; het water wordt tot de
hoogste verdieping opgevoerd, opgebracht; — koop-
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,waren de rivier opvoeren, tegen den stroom opva-

ren; — (gew.) een grond verhoogen met er aarde
op te brengen; — ten t ooneele brengen, uitvoeren:
een ballet, tooneelstuk, opera opvoeren; -- de prijzen
opvoeren, doen stijgen, hoger doen worden; —
zijne levenswijze opvoeren, duurder, rijker leven.
OPVOERING, V. (- en), het opvoeren.
2. OPVOEREN, (voerde op, heeft opgevoerd),
alles voeren, tot voeder gebruiken : het hooi is
opgevoerd.

3. OPVOEREN, (voerde op, heeft opgevoerd),
(naaist.) met voering steviger maken : dat goed
moet men opvoeren. OPVOERING, v. (-en), het
opvoeren.
OPVOERHOOGTE, v. (-n), hoogte waartoe het
water wordt opgebracht.
OPVOLGEN, (volgde op, heeft en is opgevolgd),
in iemands plaats, na iemand komen : Koningin
Victoria volgde in 1837 haar oom Willem I V
op; --- de opvolgende geslachten, die later komen
(kwamen); — voldoen (aan), nakomen, naleven :
een bevel, voorschriften enz. opvolgen; — zich overgeven aan (zijne driften enz.). OPVOLGING, v. (-en).
OPVOLGER, m. (-s), OPVOLGSTER, v. (-s), die
iem. in een ambt opvolgt; (ook fig.).
OPVORDEREN, (vorderde op, heeft opgevorderd),
opeischen, terugvorderen : zijn geld opvorderen. OPVORDERING, v. (-en).
OPVOUWEN, (vouwde op, heeft opgevouwen),
netjes toevouwen (inz. linnengoed); de courant
opvouwen; -- (Zuidn.) aan iets een einde maken:
wij zullen voor vandaag het werk maar opvouwen,
het niet verder afmaken ; het is er mede opgev ouwen, het is er mede uit (met zijne gezondheid,
zijn fortuin enz.).
OPVRAGEN, (vraagde, vroeg op, heeft opgevraagd), terugvragen, zachter dan opvorderen : geld
uit de spaarbank opvragen; zijn bewijs van lidmnaatschap (eener kerk) opvragen.
OPVRETEN, (vrat op, heeft opgevreten), gulzig
opeten; — opeten (van dieren); alles vreten, niets
overlaten; — verteren (van metalen); (fig.) iem.
opvreten, iemands goed doorbrengen; — verarmen :
de hooge belastingen vreten een mensch op; (volks taal) hij vreet zich op van chagrijn, gezegd van een
gemelijk persoon.
OPVRETER, m. (-s), iem. die zeer veel vreet;
die op kosten van een ander leeft.
OPVRIEZEN, (vroor op, heeft opgevroren), gaan
vriezen : tegen den nacht zal het wel weer opvriezen; —
stuk vriezen : het opvriezen van het wegdek.
OPVRIJEN, (vrijde op, heeft opgevrijd), naar
iem. vrijen, hem of haar het hof maken : een meisje
opvrijen; (ook) een meisje voor iem. opvrijen.
OPVROOLIJKEN, (vroolijkte op, heeft opgevroo lijkt), verblijden, verheugen, opbeuren. OPVROOLIJKING, v.
OPVULLEN, (vulde op, heeft opgevuld), vol maken, geheel vullen : een bed met veeren. stoelzittingen
met paardenhaar opvullen; — eene deur opvullen,
eene tochtdeur bekleeden; — (drukk.) het zetsel
opvullen, met wit aanvullen tot de regel of de vorm
vol is; zijne maag met snoeperijen opvullen, vol stoppen; --- een haas opvullen, lardeeren. OPVUL LING, v. (-en).
OPVULLER, m. (-s), OPVULSTER, v. (-s), die
opvult.
OPVULSEL, o. (-s), hetgeen waarmede iets opgevuld wordt.
OPWAAIEN, (waaide, woei op, heeft en is opgewaaid), naar de hoogte, opwaarts doen waaien; —
waaiende opvoeren : de wind waait het stof op; de
Noordwester waaide het water in de Zuiderzee op;
een opwaaiende wind, waardoor het water wordt
opgestuwd ; — hard, sterk waaien; — waaiende
opwaarts gevoerd worden : het stof waait hier erg
op; — opengaan, openvallen door den wind : de
deur waaide op van den sterken wind. OPWAAIING,
v. het opwaaien.
OPWAARTS, bw. omhoog, naar boven : de
oogen opwaarts slaan; tegen de hoogte op, bergop.
OPWAARTSCH, bn. naar boven gericht.
OPWACHTEN, (wachtte op, heeft opgewacht),
iem. opwachten, wachten tot hij komt, (ook) met
het doel hem een flink pak slaag te geven : drie
kerels stonden hem op te wachten; — plechtig ontvangen, goed onthalen.
OPWACHTER, m. (-s), (w. g.) knecht, bediende,
oppasser.

OPWACHTING, v. het opwachten; -- (fig.) zijne
opwachting bij iem. maken, een plechtig bezoek
bij iem. afleggen, bij iem. zijn hof maken.
OPWAKEN, (waakte op, is opgewaakt), ontwa ken, wakker worden.
OPWAKKEREN, (wakkerde op, heeft en is opgewakkerd), (fig.) zich verheffen, sterker worden
(inz. van den wind); — vermeerderen, toenemen; —
aanmoedigen, opwekken : iemands eetlust opwak keren. OPWAKKERING, v.
OPWANDELEN, (wandelde op, is opgewandeld) .
beginnen te wandelen : ik zal maar vast opwandelen,
dan haalt ge mij zoo aanstonds wel in; — een eindje
opwandelen, zonder bepaald doel een eindje wandelen.
OPWARMEN, (warmde op, heeft opgewarmd),
weder warm maken (inz. van spijs of drank) : een
kliekje opwarmen; -- (fig.) weder ter sprake bren gen (iets dat lang geleden en bijna vergeten is)
ouden kost weder opwarmen, telkens over dezelfde
zaak spreken ; dat is opgewarmde kost, hiervan
hebben wij al dikwijls gehoord; — iem. wat opwarmen, met ijdele beloften hem opwinden; —
zich opwarmen, zich warm maken voor, (ook)
geile lusten krijgen. OPWARMING, v.
OPWAS, m. opslibbing.
OPWASCHPLEK, v. (-ken), (Z. A.) achterkeuken,
waar potten en pannen gewasschen worden.
OPWASSCHEN, (wiesch, waschte op, heeft opgewasschen), reinigen, schoonmaken; wegnemen, doen
verdwijnen (met water van den grond); door wasschen verbruiken. OPWASSCHING, v. (-en).
OPWASSEN, (wies op, is opgewassen), in de
hoogte wassen, opgroeien, opkweeken; met elkander
opgewassen, te zamen opgegroeid, grootgebracht,
opgevoed ; -- in deugd opwassen, deugdzaam opgroeien; — tegen iem. opgewassen zijn, tegen hem
bestand zijn, hem kunnen weerstaan; voor die taak
bleek hij niet opgewassen, kon hij niet goed ten
einde brengen.
OPWATER, o. (w. g.) opperwater, bovenwater.
OPWEGEN, (woog op, heeft opgewogen), ophalen, optrekken, zoo of even zwaar zijn als iets
anders; — aan iets gelijk zijn : dat weegt daar wel
tegen op, (ook) dat doet daarvoor niet onder; —
(fig.) iets tegen goud opwegen, er zeer veel voor
betalen; -- alles ten einde wegen.
OPWEKKELIJK, bn. ( -er, -st), (w. g.) wat opwekt, gevoelig, aandoenlijk.
OPWEKKEN, (wekte op, heeft opgewekt), wakker maken, doen ontwaken (om op te staan); —
weder levend maken : de dooden uit den slaap opwekken; — den eetlust opwekken, doen ontstaan,
prikkelen; - de nieuwsgierigheid opwekken, gaande
maken; — aanmoedigen, aansporen (tot) : iem. tot
vlijt, tot deugd, iemands moed opwekken; — (fig.)
vroolijk maken, in eene goede luim brengen : zich
opgewekt gevoelen; -- geneigd zijn (tot iets); zij is
niet opgewekt genoeg, zij is te lusteloos. OPWEK KING, v. (-en), het opwekken (in alle bet.): (Z. A.) godsdienstige herleving.
OPWEKKEND, bn. ( -er, -st), wat opwekt : opwekkende muziek, die iem. vroolijk stemt; op2cwekkende gesprekken, die iem. aanmoedigen, aansporen; — stichtelijk, stichtend (van predikatiën); —
(gen.) prikkelend..
OPWELLEN, (welde op, heeft en is opgeweld),
opborrelen, naar boven wellen : hier welt water
op; — tranen welden in hare oogen op, hare oogen
kwamen met tranen: — eerre gedachte welde in mij
op, kwam langzamerhand tot bewustzijn; — (fig.)
opbruisen, driftig worden : opwellende driften; -even opkoken : voor het inmaken moeten de abrikozen
even opgeweld worden. OPWELLING, v. (-en),
opborreling; opkoking; (fig.) aandrift des gemoeds :
in eene opwelling van drift.
OPWENTELEN, (wentelde op heeft , opgewenteld), wentelende naar de hoogte brengen. OPWENTELING, v. (-en).
OPWERKEN, (werkte op, heeft opgewerkt), naar
boven werken : erts opwerken, uit den grond naar
boven brengen; -J- de grond, het metselwerk werkt
op, rijst; — met moeite naar boven krijgen : eene
zware kist tegen de trap opwerken; — ( zeew.) een
schip tegen stroom opwerken, met behulp van sloepen enz. eene rivier opvaren, met kleine slagen
langzaam vorderen; — (fig.) tegen den stroom opwerken, tegen de heerschende strooming, (ook) met
tegenspoed te worstelen hebben; — tegen iem.
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opwerken, evenveel doen als hij; — door eigen vlij t
zich opwerken, vooruitgaan in de wereld; — dat
borduursel is te veel opgewerkt, in de hoogte ge-

werkt; —
afwerken, geheel gereedmaken : eene teekening opwerken, de schets verder uitwerken, opteekenen; —
(Zuidn.) boter opwerken, met zout vermengen en
kneden; -- (kuip.) de vaten opwerken, ze van buiten
met eene strijk- of afstroopschaaf gladschaven; —
eene oude tafel opwerken, wat opknappen; —
dóórwerken, voortmaken met het werk; — werkende verbruiken : al het hout is opgewerkt.
OPWERPEN, (wierp op, heeft opgeworpen), door
werpen (iets) openen; driftig openen; — oprispen;
braken, uitwerpen, overgeven; - gravende naar
boven brengen: - in de hoogte, omhoogwerpen: een
kaatsbal opwerpen; — (fig.) een appeltje opwerpen,

over iets beginnen te sprekeA met het doel er
meer van te weten te komen; — eene kaart opwerpen, op tafel werpen, opspelen; -- de paarden wierpen
wolken van stol op; - het zand dat de zee gestadig
opwerpt, op het strand werpt; — voorstellen, opperen : eene vraag opwerpen; — ( iets) aanleggen,
maken : eene schans opwerpen; hinderpalen opwerpen; — ( zeew.) opvaren met behulp van werpankers; — zich tegen iem. opwerpen, tegen iem. opstaan, oproerig worden; - (fig.) zich opwerpen tot,

zich doen erkennen als (opperhoofd, aanvoerder
enz.); — het water werpt blazen op, er komen blazen
op het water. OPWERPING, v. (-en), het opwerpen,
(in alle bet.); tegenwerping; (zeew.) aanspoeling.
OPWIEGEN, beginnen te wiegen : wieg op, het
kind huilt; (fig.) (w. g.) opvoeden, grootbrengen;
onderrichten : hij is er bij opgewiegd, in zijne jeugd
werd hij er reeds aan gewend.
OPWIJZEN, (wees op, heeft opgevezen), (w. g.)
met de vingers aantoonen : wijs op, Wien gij bedoelt.
OPWIKKELEN, (wikkelde op, heeft opgewikkeld),
(zij dew.) opklossen : de strengen zijde op houten
klossen winden.
OPWILLEN, (wilde . op, heeft opgewild), gemeenzame uitdrukking die de aanvulling onderstelt van
wat men uit den zin of de omstandigheden moet
kunnen opmaken : ik wil om vijf uur op (staan);
hij wil zijn nieuwen hoed op (hebben); de lamp
wil niet op (draaien); het gas wil niet op (branden )
vlammen); de zieke wil op (komen).
OPWINDEN, (wond op, heeft opgewonden), door
middel van een windas omhoog of opwaarts brengen : het dak van een huis opwinden, om de bovenverdieping hooger te kunnen maken; een anker opwinden; — tot een kluwen maken : garen, katoen opwinden; -- (wev.) opboomen; — het eene voorwerp
op het andere winden; — een horloge opwinden, de

veer ervan opwinden, meer spanning geven; —
(fig.) aan den gang brengen, aanzetten, aansporen:
iem. opwinden voor iets, er voor doen ontgloeien; —
de kinderen zijn te veel opgewonden, te druk, overspannen; — laat u door hem niet opwinden; — zich
opwinden, kwaad worden, zich zeer driftig, boos
maken; het is een opgewonden standje, hij maakt
zich gauw boos. OPWINDING, v. (-en), het opwinden (in alle bet.) : van opwinding wist zij niet,
wat zij deed.

OPWINDER, m. (-s), OPWINDSTER, v. (-s),
die opwindt.
OPWIPPEN, (wipte op, heeft en is opgewipt),
met eene wip naar de hoogte brengen, gebra tht
worden : op- en heerwippen, met eene wipplank; —
een voorwerp aan één kant een weinig oplichten:
wip de tafel op; van zijn slael opwippen, haastig
opstaan; — iem. in eene deken opwippen, door de
deken plotseling strak te trekken, hem die er opligt, in de hoogte wippen; - de trap opwippen,
vlug naar boven loopera.
OPWISSCHEN, (wischte op, heeft opgewischt),
met een doek opnemen, opvegen.
OPWISSELEN, (wisselde op, heeft opgewisseld),
door wisselen verzamelen; wisselen: geld opwisseZen. OPWISSELING, v.
OPWITTEN, (witte op. heeft opgewit), opnieuw
witten; bijwitten : de gang wat opwitten, opknap pen door wat vuil is, onder te witten; - (fig.)
opdirken : wat ziet zij er opgewit uit !; — dóórwitten;
door witten verbruiken.
OPWRIJVEN, (wreef op, heeft opgewreven),
openwrijven; — glad, glanzig wrijven : eene tafel,
kast opwrijven; — zijne schoenen opwrijven, vluchtig
poetsen; - voortmaken met wrijven; - al de
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boenwas id opgewreven, opgebruikt door te wrijven'
boenen. OPWRIJVING, v.
OPWROETEN, (wroette op, heeft opgewroet),
omwroeten, loswroeten : den grond opwroeten; —
opgraven, opdelven.
OPZADELEN, (zadelde op, heeft opgezadeld),
een paard het zadel opleggen om het te berijden.
OPZADELING, v.
OPZAGE, v. (-n), (gew.) opzegging, afbreking
eener overeenkomst : opzage van huur; tegenbericht :
als we geen opzage krijgen, dan komen we; er is
geen opzage op, er valt niets op te zeggen.

OPZAGEN, (zaagde op, heeft opgezaagd), met
eene zaag openen, open-, loszagen; - door zagen
wonden; — dóórzagen; - alles zagen wat gezaagd
moet worden; — (fig.) (van een slecht vioolspeler)
opspelen.
OPZAKKEN, (zakte op, heeft opgezakt), in
zakken doen; — (fig.) heimelijk in den zak steken.
OPZAKKING, v.
OPZAMELAAR, m. (-s), OPZAMELAARSTER,
v. (-s), die opzamelt.
OPZAMELEN, (zamelde op, heeft opgezameld),
bij elkander zamelen, bewaren tot men veel van
iets heeft : gebruikte postzegels, sigarenpuntjes opzamelen; opnemen : de stemmen opzamelen. OPZAMELING, v. (-en).
OPZANDEN, (zandde op, heeft opgezand), met
zand ophoogen.
OPZEG, m. (Zuidn.) opzegging; iem. opzeg doen,
iem. opzeggen, dat hij zijn land moet laten liggen,
zijn huis verlaten.
OPZEGBAAR, bn. opgezegd, ingetrokken kunnende worden : eene opzegbare verbintenis. OPZEG
-BARHEID,v.
OPZEGGEN, (zegde, zeide op, heeft opgezegd,
-gezeid), beginnen te zeggen : zeg op, wat er gebeurd
is; — uit het hoofd zeggen : versjes, eene les opzeggen; — zeggen, spreken; — intrekken, herroepen, afzien van, niet voortzetten (eene overeenkomst) : de huur opzeggen, verklaren, dat men niet
langer in eene woning enz. blijft of blijven kan; -aan eene dienstbode den dienst opzeggen, haar. ontslaan, tegen zekeren tijd wegzenden; een knecht
opzeggen, tegen een bepaalden tijd ontslaan; iem.
pen kapitaal opzeggen, aanzeggen, dat hij het op
een bepaalden tijd moet teruggeven; — iem. de
vriendschap opzeggen, verklaren, dat men de betrekking met hem afbreekt; — tot opzeggen toe,
totdat anders beschikt of bepaald wordt, totdat
men de verbintenis opzegt. OPZEGGING, v. het
opzeggen (in alle bet.).
OPZEGGINGSTERMIJN, m. (-en), termijn van
opzegging (van eene huur); bij het huren en verhuren van huizen rekent men den opzeggingstermijn
gewoonlijk op 4 maanden.

OPZEILEN, (zeilde op, heeft en is opgezeild),
met kracht van zeilen opvaren : eene rivier opzei
achter iem. opzeilen, hem zeilende volgen; —-len;—
(ook) hem zeilende inhalen; — een eindje opzeilen,
zonder bepaald doel verder zeilen; zeilende vooruit
zeilende bereiken, bezeilen; — (fig.)-komen;—
uitvoeren, bewerkstelligen; goedmaken, bestrijden:

ik zal tegen die kosten niet kunnen opzeilen.

OPZENDEN, (zond op, heeft opgezonden), opwaarts, naar boven zenden : gebeden ten hemel opzenden; — naar iem. zenden : de goederen, het geld
zal ik u opzenden; — zijne stukken opzenden, naar
de betreffende autoriteit; - iem. opzenden, naar
een of ander gesticht, inrichting enz.; — (zeew.)
naar wal zenden : de bevelhebber zond zijn eersten
officier op. OPZENDING, v.
1. OPZET, m. (-ten), het opgezette; een toestel
bij kanonnen en houwitsers gebezigd, om daardoor
onderscheidene richtlijnen en richthoeken te verkrijgen.
2. OPZET, o. (fig.) besluit, toeleg, voornemen,
plan : zijn opzet is mislukt; — opzet van de begrooting, het opzetten, ineenzetten ervan; - met opzet,
met eene bepaalde bedoeling; zonder opzet, bij ver
zonder het te willen.
-gisn,
OPZETDOOS, v. (...zen), bouwdoos.
OPZETJE, o. (-s), (gew.) ontbijtservies; (ook)
olie- en azijnstel.
OPZETKAAKJE, o. (-s), kaakje, klein gebak van
meel, suiker en water, dat men in een ringvormig
kaakje kan doen staan, opzetten.
OPZETLIJN, V. (- en), ...TEUGEL, m. (-s),
riempje aan een paardentuig, waardoor het paard
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gedwongen is, den kop rechtop te houden : het rijden met den opzetteugel is nadeelig voor de paarden.

OPZETTELIJK, bn. bw. ( -er. -st), voorbedachtelijk, met het bepaalde voornemen : iem. opzettelijk
beleedigen; eene opzettelijke beleediging; — expres :
hij kwam er opzettelijk voor over; die betrekking werd
opzettelijk voor hem geschapen.

OPZETTEN, (zette op, heeft opgezet), openzetten : het raam opzetten; eene muizenval opzetten; —
eene groote keel, een bek opzetten, hard schreeuwen; —
groote oogen opzetten, verwonderd staan kijken; —
een vreemd gezicht opzetten; — ergens op zetten :
lappen opzetten; een stukje opzetten, een stukje leer
op een schoen b.v.; — zijn hoed, eene kroon, een
krans opzetten, op het hoofd zetten; — (fig.) iem.
horens opzetten, hem ontrouw zijn; — een bril opzetten, op den neus zetten; — op tafel zetten :
het eten, verschillende schotels ; het dessert opzetten; —
op het vuur zetten : de aardappels, koffiewater, een
ketel opzetten; — er nog eene verdieping opzetten,
op een huis; — (zeew.) de stengen opzetten, ophijschen en vastmaken; -- het anker opzetten, op
zijne plaats brengen; — (schild.) kleuren, tinten
opzetten, op het doek, schilderij aanbrengen; —
(Zuidn.) opschikken, opsmukken : die moeder zet
haar kinderen te veel op, kleedt ze boven haren
stand ; iem. opzetten, hem overdreven loven en
prijzen; — op het spel zetten, wagen : hoeveel
moeten wij opzetten ?; tien gulden opzetten; — ( spr.)
een boom opzetten. zie BOOM; — blootstellen, be-

driegen, misleiden; —
in de hoogte, omhoog, overeind zetten : een stoel
opzetten; zijne kuif opzetten; — ( wev.) het haar
tegen den draad opborstelen; — een huisje opzetten,
van de blokjes en steentjes van eene bouwdoos; —
geregeld plaatsen of stellen : de kegels, de damschijven,
de schaakstukken opzetten; — ( kuip .) eene ton opzetten, de duigen ineenvoegen en de banden en
hoepels er omleggen; — (gymn.) zich opzetten, van
den hang in den steun overgaan; zich in de ringen
opzetten, zich in de hoogte brengen door met gestrekte armen op zijn handen in de ringen te
steunen; --- opvullen, de huid met hooi enz. volstoppen : vogels en andere dieren opzetten; — niet
verkoopen, mee terugnemen : de boer heeft zijn
koorn moeten opzetten; — verhoogen : de prijzen
opzetten; — duurder worden : het brood is opgezet; —
beginnen, aanvangen (inz. van vrouwelijke handwerkjes) : eene kous, een breiwerk, een haakwerkje
opzetten; zooveel steken opzetten, in den eersten toer
breien; — eene school, een winkel opzetten, openen; —
er nog een knecht opzetten, voor vast aannemen; —
eene eigen huishouding opzetten, beginnen; — eene
som, eene rekening opzetten, in den vereischten vorm
schrijven en dan uitrekenen; —
aanhitsen, aanporren, opstoken : iemand tegen
een ander opzetten; het volk tegen de regeering opzetten, tot verzet aansporen; —
opzwellen : de wang zet erg op, wordt veel dikker;
— een opgezet gezicht, opgezwollen; hare borsten
zetten op, vullen zich met melk, (ook) worden voller; — (fig.) eene hooge borst opzetten, zich trotsch
betoonen; -- blind opgezet zijn (van eene zwangere

vrouw), zoodat men den tijd der baring niet berekenen kan; — het water komt opzetten, aanvloeien, het wordt hooger; die plassen worden beneden
den wind bij storm aanmerkelijk opgezet, opgewaaid; — (zeew.) de stroom zet dat schip op, dringt
het laveerende schip naar de windzijde; wij werden
door den stroom opgezet, geholpen; — een onweer
komt opzetten, nadert; — daar komt hij eindelijk
opzetten, opdagen, daar komt hij eindelijk; —
(jag.) het hert zet op, liet nieuwe gewei groeit aan.
OPZETTING, v. het opzetten (in alle bet.); (zeew.)
aasstuwing, toevloeiing (van rivierwater).
OPZETTER, m. (-s), die opzet, inz. knaap, die
de kegels opzet; — het opstaande hout van een
steiger; sparhout waarop de panlatten bevestigd
worden; opstaande stijl door middel waarvan men
eene verhooging maakt; — (timm.) stalen plaat
aan een dubbelen beitel waartegen de houtkrul
afknapt, keerbeitel; — (bijent.) breede rand dien
men op den gewonen bijenkorf aanbrengt om dezen
te vergrooten.
OPZICHT, o. zorg voor of over iets. bestuur.
beheer, leiding : het opzicht over iets hebben; onder
opzicht van; —, (- en), betrekking, aanzien; in dit,
opzicht; in ieder opzicht; te dien opzichte; ten opzichte
van; -- met betrekking tot, rakende : ten opzichte
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van mij; — te mijnen opzichte, jegens mij, ten
aanzien van mij; — (Zuidn.) uit menschelijk opzicht,
uit vrees voor de menschen; menschelijk opzicht,

vrees voor het oordeel der wereld.
1. OPZICHTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), opzichtig:
erg opzichtelijk gekleed gaan. OPZICHTELIJKHEID, v.
2. OPZICHTELIJK, vz. (w. g.) met opzicht tot;
ten opzichte van.
OPZICHTER, m. (-s), OPZICHTSTER, v. (-s),
die met eenig opzicht of toezicht belast is; inz.
beambte die het toezicht houdt bij den bouw of
op het onderhoud van bouwwerken : de opzichters
der fortificatiën; opzichter bij de landsgebouwen.

OPZICHTIG, bn. bw. ( -er, -st), sterk in het oog
loopend, te veel de aandacht trekkend : opzichtig
gekleed zijn. OPZICHTIGHEID, v.
OPZIEDEN, (zood op, heeft opgezoden), nog eens
laten koken; ziedende koken. OPZIEDING v.
1. OPZIEN, (zag op, heeft opgezien), naar de
hoogte, omhoogzien; onder eerbiedig opzien tot den
Heere, met God voor oogen; — de oogen opslaan :
uit een boek opzien; zonder op te zien, werkte hij
maar door, onverpoosd; — van verwondering de
oogen opslaan : gij zult er van opzien, verwonderd
over staan; — (fig.) tegen iets opzien, iets vreezen; —
ik zie tegen de moeite, de kosten op, dat alleen weerhoudt mij; — tegen iem. opzien, hem hoog boven

zich achten, hetzij door rang of stand, hetzij wegens zijn voortreffelijkheid.
2. OPZIEN, o. blik, oogopslag; (fig.) veel opzien
baren, wekken, of maken, verbazing wekken, (ook)
gerucht maken, veel van zich doen spreken.
OPZIENBAREND, bn. wat opzien, verbazing,
verwondering wekt : opzienbarende handelingen.
OPZIENER, m. (-s), die het opzicht, toezicht
over iets heeft, inz. als titel voor sommige hoogere
ambtenaren, terwijl opzichter meer voor lagere
beambten gebruikt wordt. OPZIENSTER, v. (-s).
OPZIENERSAMBT, o. het ambt van opziener;
...PLAATS, v. (-en); ...POST, m. (-en), betrekking
van opziener.
OPZIENERSCHAP, o. ambt, waardigheid van
opziener.
OPZIJN, (was op, is opgeweest), gemeenzame
uitdrukking, die de aanvulling onderstelt van wat
men uit den zin of de omstandigheden moet kunnen opmaken : hij is nog niet op (opgestaan); al
het brood is op (opgegeten); het gordijn is op (opgetrokken); het papier is op (opgebruikt); de lamp
is op (opgestoken); mijn geld is op (uitgegeven);
hij is op. afgeleefd, (ook) failliet; ik ben op, afgemat.
OPZINGEN, (zong op, heeft opgezongen), beginnen te zingen; -- geluiden of kreten aanheffen (van
werklieden aan den arbeid) als sein om krachtsinspanning te gebruiken.
OPZINGER, m. (-s), die door opzináen het sein
geeft (b. v. bij het werk).
OPZITKAARS, v. (-en), (Z. A.) kaars die de
vrijende paartjes in plaats eener lamp aansteken
om bij op te zitten.
OPZITTEN, (zat op, heeft opgezeten), opgericht,
overeind zitten; — op de achterste pooten gaan
zitten (b. v. van de honden); (fig.) met hangende
pooten voor iem. opzitten, in alles naar iemands
pijpen dansen; (fig.) zich vernederen, kruipen; —
(fig.) iem. doen opzitten, hem tot rede brengen; —
hij kan wel opzitten, hij weet goed honing om den
mond te smeren; — zitten op (iets); zich te paard
zetten; — (plat) zij laat zich opzitten, zij laat zich
gebruiken; — op het rek zitten (van kippen); — daar
zal wat voor je opzitten, ge hebt aardig straf te
goed; -- niet in bed zijn (van zieken); — opblijven,
niet naar bed gaan : des avonds laat opzitten; —
bij een zieke opzitten, waken; — (Z. A.) opblijven
om nog wat te vrijen (van een minnend paar
gezegd).
OPZITTER, m. (-s), (w.g.) (fig.) vleier, pluimstrijker.
OPZOEKEN, (zocht op, heeft opgezocht), trachten
(iets of iem.) te vinden : woorden in een woorden
opzoeken, naslaan; -- zoeken en vinden : daar-boek
viel een cent, zoek dien straks maar op; - (jag.
apporteeren (van honden); - bezoeken : je moet
me eens komen opzoeken. OPZOEKING, v. (-en).

OPZOETBEITEL, m. (-s), (timm.) breede beitel
om iets glad af te steken.
OPZOETEN, (zoette op, heeft opgezoet), (timm.)
gladschaven; gladvijlen.
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OPZOLDEREN, (zolderde op, heeft opgezolderd),
op zolder leggen, opleggen. OPZOLDERING,
V. (- en).
OPZOUTEN, (zoutte op, heeft opgezouten), in
het zout leggen (om iets voor bederf te bewaren); (fig.) laten liggen, bewaren, vooreerst nog niet
gebruiken of verkoopen; dat kun-je wel opzouten,
daar heb ik niets aan. OPZOUTING, v.
OPZUIGEN, (zoog op, heeft opgezogen), door
zuigen openen; - omhoogzuigen : in de capillaire
buisjes worden de vloeistoffen opgezogen; limonade
door een strootje opzuigen; zuigende in zich opnemen,
opslorpen : steenen zuigen de vochtigheid op; zuigend
tot zich nemen (en niets overlaten) : een peper
opzuigen.
-muntsok
OPZUIPEN, (zoop op, heeft opgezopen), (plat)
alles opdrinken, gulzig opdrinken ; - (fig.)
aan drank verteren : hij heeft al zijn geld
opgezopen.

OPZUIVERBEITEL, m. (-s), (timm.) opruimbeitel; ...BOOR, v. (...boren), (smid.) boor om gestoken gaten op te zuiveren.
OPZUIVEREN, (zuiverde op, heeft opgezuiverd),
planken, inz. van brosse of vergroeide houtsoorten,
met eene schaaf met dubbelen beitel gladschaven; (timm.) gaten met den opruimbeitel gelijkmaken;
- (zijdeweverij) den ketting nazien en van oneffenheden zuiveren.
OPZUREN, oprispen.
OPZWAAIEN, (zwaaide op, is opgezwaaid),
(zeew.) van een vast punt door stroom of wind
zwaaien; een schip wordt gezegd op te zwaaien,
wanneer het bij het opzeilen eener enge rivier te
na aan den wal komt en, er door den wind niet
afgebracht kunnende worden, een anker wordt
vooruitgeworpen om het door middel daarvan naar
het midden op te werken.
OPZWABBEREN, (zwabberde op, heeft opgezwabberd), (zeew.) met den zwabber schoonmaken:
een schip opzwabberen.
OPZWALPEN, (zwalpte op, heeft opgezwalpt),
(w. g.) zwalpend opbrengen, opwerpen, opspoelen
(van de zee).
OPZWEEPEN, (zweepte op, heeft opgezweept),
door slagen met eene zweep harder doen loopen; (fig.) sterk prikkelen, aansporen, aanzetten : die
luie knaap moet opgezweept worden; - door zweep slagen wonden; - in de hoogte jagen : de storm
zweepte de golven op.
OPZWEEPER, m. (-s), die opzweept.
OPZWELGEN, (zwolg op, heeft opgezwolgen ),
inzwelgen, door zwelgen gebruiken.
OPZWELLEN, (zwol op, is opgezwollen). dikker
worden : zijn gezicht, zijn arm zwelt op; het water,'
de rivier zwelt op, wordt hooger; - zich uitzetten:
een opgezwollen buik; - opzwellen van trots, uitermate trots worden; (fig.) te hoogdravend zijn (van
stijl); - van boosheid opzwellen, zich uitermate
vertoornen. OPZWELLING, v. (-en), het opzwellen;
het opgezwollene; hoogdravendheid; aanwas (des
waters).
OPZWEMMEN, (zwom op, is opgezwommen),
opwaarts zwemmen : tegen den stroom opzwemmen;
den stroom, de rivier opzwemmen; - voortmaken
met zwemmen.
OPZWEREN, (zwoer op, heeft opgezworen). iem.
iets opstrijden en zijne bewering met een eed
bekrachtigen; met een eed toeëigenen.
OPZWETTEN, (zwette op, heeft opgezwet), (gew.)
het nieuw aangewonnen land opzwetten, de grenzen
ervan bepalen.
ORA, bid; ora et labors, bid en werk; ora pro
nobis, bid voor ons.
ORAAL, bn. mondeling, woordelijk.
ORAGEUS, bn. onstuimig, stormachtig, woelig.
ORAKEL, o. (-en, -s), (oudh.) godspraak, raad
antwoord . der priesters in naam van de-selachtig
goden; - plaats waar de orakels werden gegeven; (fig.) iem. die door zijne groote kennis voor menigeen
tot vraagbaak dient, als orakel geldt : het Delftsch.
orakel. Hugo de Groot.
ORAKELACHTIG, bn. bw. op de wijze van een
orakel, raadselachtig en geheimzinnig : een orakel achtig antwoord; orakelachtig spreken.
ORAKELBLAD, o. (-en), blad, waarop het orakel
te lezen staat.
ORAKELEN, (orakelde, heeft georakeld), voor
raadselachtig en geheimzinnig spreken. -speln:
ORAKELSPREUK, v. (-en), orakel in den vorm
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van eene spreuk; ...STEM, ... TAAL, v. wat door
een orakel is verkondigd.
ORANG, m. (-s), (Ind.) man, kerel: een rare
orang.
ORANGEADE, v. oranjewater : een drank, bereid
uit oranjewater, suiker en water.
ORANGISTEN, m. mv. aanhangers van het huis
van Oranje in 'de Nederlanden; - Iersche Protestanten (zekere politieke partij in Ierland).
ORANG-OETAN(G), m. (-s), Oostindisch woud of boschmensch : een zeer sterke, 1,30 M. hooge,
gewoonlijk rechtopgaande aap (pithecus satyrus),
zonder eeltplekken, die in troepen in de vochtige
bosschee van Borneo en Sumatra wordt aangetroffen.
1. ORANJE, m. (-s), voor den boom; -, v. voor
de vrucht.
2. ORANJE, bn. roodachtig geel, geel.
3. ORANJE, o. oranjekleur; - naam van het
regeerend vorstenhuis in Nederland; Oranje boven!,
leve het huis van Oranje; - (spr.) neem hem op
je rug en roep er oranje mee, iem. toegevoegd, die
met hem zeer ingenomen is, terwijl er voor het
tegendeel meer grond is.
ORANJEACHTIG, bn. oranjeachtige planten, eene
soort van altijdgroene boomera en heesters (aurantiaceae), waartoe vooral de oranjeboom en citroen
behooren.
ORANJEAPPEL, m. (-s, -en), vrucht van den
oranjeboom; ...BES, v. ( -sen), de kleine groene,
afvallende vrucht van den oranjeboom, zoo groot
als eene kers, die gebezigd wordt bij de bereiding
van cura,Qao.
ORANJEBEWEGING, v. beweging ten gunste
van de partij van Oranje; ...BITTER, o. oranje
zekere sterke drank; ...BLOEM, v.-kleurigbt,
(-en), (plantk.) (gew.) goudsbloem.
ORANJEBLOESEM, m. bloesem van den oranjeboom; -OLIE, v.; -WATER, o. welriekend
water, uit oranjebloesem gestookt.
ORANJEBOOM, m. (-en), een boom (citrus aurantium), die in het zuiden rondom de M-iddellandsche
Zee en op de Azoren in menigte gekweekt wordt,
met altijdgroene bladeren, gevleugelde bladstelen,
witte welriekende bloemen en aangenaam smakende
vruchten; de Appelsinaboom (C. A. (Ihinensis), de
Pomeransenboom (C. A. vulgaris) en de Pompelmoesboom (C. A. decumana) zijn de voornaam
variëteiten.
-ste
ORANJECHROMAAT, o. eene verfstofverbinding,
hoofdzakelijk uit eene loodzoutoplossing en kalium
bestaande; ...DRANK, m. oranjekleurige-chromat
drank; ...FEEST, o. • (-en), feest ter eere van het
huis van Oranje.
ORANJEGEZIND, bn. gehecht aan liet huis van
Oranje.
ORANJEGEZINDE, m. en v. (-n), vriend ; aanhanger van het huis van Oranje.
1. ORANJEHUIS, o. het huis van Oranje : regeerend vorstenhuis in Nederland.
2. ORANJEHUIS, o. (...zen), oranjerie. Zie aldaar.
ORANJEKIST, v. (-en), kist voor oranjeappelen;
...KLANT, m. en v. (-en), aanhanger van het huis
van Oranje; ...KLEUR, v. de roodachtig gele kleur.
ORANJEKLEURIG, bm de oranjekleur hebbende.
ORANJEKOP, m. (-pen), (nat. hist.) aardkrekel,
keverrups, veenmol; ...LIED, o. (-eren), ...LIEDJE,
o. (-s), ter eere van Oranje; ...LIJSTER, v. (-s),
andere naam voor schatlijster, koperwiek (turflus
iliacus); ...LIKEUR, v. oranjekleurige likeur;
...LINT, o. (-en), als voorw. -, gmv. als stofn.:
oranjekleurig lint; ...MAN, m. (...lieden), verkooper
'van oranjeappelen; ...MAN, m. (-nen), (fig.) voor
huis van Oranje; ...MARME--standervh
LADE, v. van oranjeschillen bereid: . . .PARTIJ,
v. de staatspartij voor het huis van Oranje, inz.
op het einde der vorige eeuw; ...PEER, v. (...peren),
zekere gele peer.
ORANJERIE, v. (-ën), verzameling van oranje
zaal, vertrek voor zulke planten, zeer-bomen;
groote broeikas met ± 10 ° C. warmte; (bij uitbr.)
groote broeikas, wintertuin.
ORANJESAP, o., ...SCHIL, v. (-len), sap, schil
der oranjevrucht; ...SNIPPERS, m. mv. gekonfijte oranjeschillen; ...STRIK, m. (-ken); ...STRIKJE, o. (-s), strik of strikje van oranjelint; ...UIL,
m. (-en), andere naam voor kerkuil; ...VAAN. v.
(...vanen) oranjevlag; ...VINK, m (-en), andere
naam voor : keep; ...VLAG, v. ( -gen), oranjekleu-
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rige vlag; ...VORST, m. (-en), vorst uit het huis
van Oranje; ...VRIEND, m. (-en); ..WATER, o.
aftreksel van oranjesehillen; ...ZON, v. ...ZONNETJE, o. schertsend gebezigd, omdat de zon
vaak schijnt, als er een oranjefeest is.
ORANS, V. (oranten), (R. K.) staande vrouwenfiguur met opgeheven armen biddende : oranten
-vindt

men veel in catacomben afgebeeld.

ORANT, v. (plantk.) leeuwenbek, kalfssnuit;

(antirrhinum).

ORATEUR, m. (-s), redenaar.
ORATIE, v. (-s, ...tiën), verhandeling, redevoering, aanspraak ; — (R..-K.) gebed, inz. bepaalde
gebeden in de mis.
ORATOR, m. (-s), redenaar.
ORATORISCH, bn. bw. met redenaarstalent; rede
oratorische wending, zekere figuur in den-kunstig;
-stijl.
ORATORIUM, o. (...ria, -s), (R. K.) bidvertrek,
voorzien van crucifix, klein altaar enz.; geestelijk
zangstuk: eene soort van muzikale drama's van
ernstigen, 'meestal bijbelschen inhoud voor .zang
en orkest of orgel : de oratoriums van Bach, WAndel

en Hayden.

ORBEREN, (orberde, heeft georberd), gebruiken
(iets, om het niet te laten bederven), nuttigen.
OR CHE STRION, o. (-s), een orgel -instrument in
, den vorm van een kabinetorgel, dat de plaats
van een volledig orkest vervangt.
ORCHIDEE, v. (-ën), (plantk.) standelkruidige
plant; zie aldaar.
ORCHIDEEËNKAS, v. ( -sen), broeikas voor tropische orchideeën; ...KWEEKER, m. (-s).
ORDALIËN, o. mv. godsoordeelen : was eene daad
duister, een recht twijfelachtig, dan konden er
proeven genomen worden, door wier nooit falende
uitkomst de opgeroepen godheid zelve, als hoogste
rechter, te kennen gaf wat waar was en recht; die
proeven rustten op 't vaste geloof, dat telkens de
schuldelooze moest zegepralen, de schuldige bezwijken ; zulk eene beslissing was Godsgericht,
Godsoordeel, in Middeleeuwsch Latijn ordalium,
•ordalia, wat de eigenaardige term werd; de godsoordeelen of ordalia waren in de middeleeuwen:
vuur -, water-, kruis -, tweegevecht -ordale, baar gericht en de gewijde beet.
ORDE, v. rang, regeling, regelmatigheid, geregelde toestand; een man van orde, die alles geregeld
doet; — de zaak is in orde, daaraan behoeft niets
meer gedaan te worden, (ook) aan uw verzoek
wordt voldaan, uw voorstel is goed bevonden
-enz.; — ik ben weer in orde, geheel hersteld: —
eene kamer in orde brengen, alles op zijne geregelde
plaats stellen; - de troepen staan in orde geschaard,
marcheeren in goede orde, juist zooals het behoort; -in orde, sta !, commando bij het leger; — commissaris van orde (bij feesten), wien de zorg voor
den geregelder gang van zaken is opgedragen; —
zijne boeken in orde houden, brengen, goed geregeld; — orde op zijne zaken stellen, zijne zaken
regelen; — op orde komen, na eene verhuizing,
wanneer alle soesah voorbij raakt; —
tucht, rust : orde in de school; -- die onderwijzer
houdt gemakkelijk orde, haast vanzelf gaat alles
geregeld zijn gang; — de orde bewaren, handhaven,

herstellen., verstoren; op orde gesteld zijn; van orde
houden, graag zien, dat alles geregeld gaat; —
een stuk van orde, een administratief stuk; -- orde
in huis is er, niets gaat er onbehoorlijk toe; -wetten op de openbare orde en zedelijkheid; -- de
maatschappelijke orde, de geregelde gang in de

maatschappij; —

i.n eene vergadering iets aan de orde stellen, brengen, maken dat de vergadering er zich mede bezig
er over debatteert; — aan de orde komen,-houdt,
volgen: dat is buiten de orde, dat volgt, past niet,
behoort hier niet bij; — programma van orde (bij
de Staten- Generaal), reglement; — buiten de orde
gaan, over andere onderwerpen spreken, (ook)

zich van geen nette, passende bewoordingen bedienen; — tot de orde roepen, als iem. buiten de
-orde gaat; — dat is aan de orde van den dag, iedereen
spreekt er over, houdt er zich mede bezig; — eene
motie van orde stellen, zie MOTIE; -- tot de orde
van den dag overgaan, na een of ander voorval, tot
de werkzaamheden, die aan de orde zijn, overgaan: —
—, (- n), (bouwk.) eene regelmatige samenstelling
van uitspringende deden, waarvan de kolom het
Van Dale.
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hoofddeel uitmaakt en hoofdzakelijk dient, om
aan het geheel een schoon aanzien te geven : de
vijf orden, de Toskaansche, Dorische, Jonische,

Korintische en Romeinsche; —
vereeniging van personen, die door regelen en
wetten verbonden zijn : eene geestelijke orde; de
vrijmetselaarsorde; — teeken, dat men tot eene
vereeniging behoort : de orde van den Nederland-

schen Leeuw, de Willemsorde uitreiken; iem. Bene
orde schenken; — afdeeling, klasse (inz. in de nat.
gesch.) : de orde der zoogdieren.

ORDEBAND, m. (-en), band of lint, waaraan de
ridderorde gedragen wordt.
ORDEBROEDER, m. (-s), (R. K.) broeder, lid
eener geestelijke orde.
ORDEKETEN, v. (-s), kostbare ketting, waaraan
eene ridderorde gedragen wordt; onderdeel van
eene ridderorde.
ORDEKLEED, o. ( -eren, ... kleeren), kleed of
gewaad van ordebroeders.
ORDEKRUIS, o. (-en), kruis dat tot ordeteeken
dient.
ORDELIEVEND, bn. ( -er, -st), van orde houdende, op orde gesteld : eene ordelievende bevolking.
ORDELIEVENDHEID, v.
ORDELINT, o. (-en), lint eener ridderorde.
ORDELIJK, brr. bw. ( -er, -st), geregeld naar
zekere orde : alles gaat er ordelijk toe; zich ordelijk
gedragen; — ordelijk werken, op eene geregelde
wijze; het is een ordelijk m•ensch, die geregeld leeft.
(ook) die orde in zijne zaken houdt; — die orde
volgt : een ordelijk kind. ORDELIJKHEID, v.
ORDELOOS, brr. b« . (...zer, -t), zonder orde,
verward, in het wild. ORDELOOSHEID, v.
ORDENEN, (ordende, heeft geordend), in orde
brengen, schikken, regelen : zijne zaken ordenen,
boeken

in eene boekenkast, rekeningen ordenen, in

eene zekere orde schikken; — opnemen in eene
orde; (R. K.) een priester wijden, de wijdingen
toedienen; (ook) als lid in eene kloosterorde opnemen. ORDENING, v. (-en).
ORDENTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), fatsoenlijk,
wellevend : zich ordentelijk gedragen; een ordentelijk

mensch; — je kunt niet ordentelijk met hem spreken.

niet naar behooren; — hij vraagt er 5 gulden voor.
dat is ordentelijk, billijk, redelijk. ORDENTELIJKHEID, v.
ORDE-OEFENING, v. (-en), (gymn.) oefening in
het ordelijk uitoefenen van zekere gymnastisebe
bewegingen : orde-oefeningen op en van de plaats;

examen in de vrije- en orde - oefeningen.
ORDER,

ik heb

V. (- s),

bevel, last, lastgeving, gebod

order gegeven, ... ; vat is er van uwe orders

wat, belieft u ?; ik ben tot uwe orders, ik 'ben tot
uw dienst bereid; — tot nader order uitstellen,
voorloopig; — volgens order zend ik u; - bekend
consigne : eene dagorder, aan het leger;-making,
(kooph.) voor mij aan den heer N. N. of order,
of aan dengene die hem vervangt.
ORDERBRIEFJE, o. (-s), betaalbriesje, door een
schuldenaar aan zijn schuldeischer gegeven, opdat
deze zich door een derde doe betalen; — (kooph.)
eene onderteekende verklaring, waarbij de onder
aanneemt aan een ander of aan diens-teknar
order, op een bepaalden tijd en zekere plaats,
zekere geldsom te betalen, met erkenning van genoten waarde of waarde in rekening; acceptatie.
ORDETEEKEN, o. (-s), herkenningsteeken eener
zekere orde, insigne.
ORDINAIR, bn. bw. gewoon, gebruikelijk, alle
gemeen, gering, niet fijn : ordinair goed;-dagsch;
ordinaire lui; een ordinair voorkomen hebben.

ORDINANTIE, v. (-s, ...tiën), ordonnantie, regeling, instelling.
1. ORDINARIS, m. ( -sen), (R.-K.) de persoon
die krachtens zijn ambt en aanstelling bepaalde
kerkelijke functies verricht, inz. bisschoppen, vicarissen en andere administratoren,
2. ORDINARIS, V. ( - sen), opentafel, gaarkeuken.
ORDINARISHOUDER, m. (-s), iem. die een
ordinaris exploiteert.
ORDINARIUM, o. (in het financiewezen) het gewoon beloop van inkomsten en uitgaven; — (R.-K.)
de vaststaande deden der mis; ook het geheele
onveranderlijk samenstel der misgebeden.
ORDINATEN, V. mv. (wisk.) evenwijdig loopende
rechte lijnen, die van de lijn der abscissen naar de
punten van den omtrek eereer kromme of rechte
lijn in hetzelfde vlak getrokken worden, ter be85
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paling waar een punt in de ruimte zich bevindt;
zie coordinaten.
ORDINATIE, v. (-s, ...tiën), inwijding tot het
priester- of predikambt.
ORDINEEREN, (ordineerde, heeft geordineerd),
tot een geestelijk ambt inwijden; (R.-K.) de priesterij ding geven.
ORDONNANS, m. (-en), (mil.) officier die bevelen,
rapporten enz. van een hoofdofficier overbrengt;
soldaat of onderofficier, bij een bureau of een
officier in dienst gesteld, tot het overbrengen van
bevelen, papieren, boodschappen enz.; - zekere
betrekking ten hove, aan den persoonlijken dienst
van den vorst enz. verbonden.
ORDONNANSDIENST, m. (-en), dienst, taak van
een ordonnans; ...OFFICIER, m. (-en).
ORDONNANTIE, v. (-s, ...tiën), verordening,
voorschrift : koloniale ordonnantie_ algemeene verordening door den Gouverneur- Generaal, de Raad
van Indië gehoord, afgekondigd; (godg.) dat is in
strijd met de ordonnantiën Gods, dat is in strijd met
de voorschriften van God; - het ordestellen op
het een of ander; (gcmeenz.) wat eerre ordonnantie
heeft-ie op zijn lijf, wat Bene drukte, wat een
praats heeft hij, wat wil hij alles regelen; - bevelschrift; aanwijzing tot betaling op een landsof gemeente-ontvanger; dienstwacht van officieren;
(w. g.) (geneesk.) recept, voorschrift; - (teek.,
beeldti. enz.) opvatting, schikking.
ORDONNATEUR, m. (-s), verordenaar, aanwijzer,
opziener; - (Ind.) de ambtenaar bevoegd tot het
afgeven van ordonnantiën van betaling.
ORDONNEEREN, (ordonneerde, heeft geordonneerd), gelasten, bevelen, gebieden, verordenen; schikken, ordenen. inz. gezegd van de schikking
der onderdeelen van kunstwerken : het ordonneren
van eene schilderij.
OREADE, v. (-n), bergnimf.
OREEREN, (oreerde, heeft georeerd), eene redevoering houden, inz. gezegd van hoogleeraaren die
bij eene academische plechtigheid de rede uitspreken; - (scherts.) redeneeren, druk praten.
OREGA, v. wilde orega. Zie OREGO.
OREGO, v. eene soort van grove marjolein : eene
plant, die als keukenkruid zeer gezocht is en ook
wilde orega wordt geheeten (origanum vulgare).
OREID, o. eene metaallegeering van 90°/, koper
en 10 ° /, zink, kunstgoud.
OREILLON(S)PASSERTJE, o. (-s), passertje tot
het trekken van kleine cirkels.
ORELLINE, v. Zie op ORLEAAN.
OREMUS, laat ons bidden; (fig.) het is daar
oremus, het is daar jammerlijk of naar gesteld; het
is daar altijd oremus, daar is altijd ruzie, twist;
hij is oremus, dronken; - (Zuidn.) iets dat uit
den treure herhaald wordt, langdurig en vervelend
gezang.
ORGAAN, o. (...ganen), (eig.) werktuig of instrument; inz. dat deel van een levend wezen (plant
of dier), dat door zijn bouw enz. voor eene bepaalde verrichting dient : het orgaan van den reuk
is de neus; de geslachts-, ademhalings-, spijsverteringsorganen; - de stem ten opzichte van klank
en toon : zij j heeft een krachtig, een mooi, een vol
orgaan; - persoon of dagblad enz., waarvan men
zich bedient ter openbaarmaking of verspreiding
van meeningen enz., tolk : deze courant is het
orgaan der liberale partij.
ORGANDIE, ORGANDY, ORGANDIJN, o. een
Oostindisch katoenen weefsel, op netel- en kamerdoek gelijkende, een beetje dichter dan mousseline.
ORGANDYLINT, o. lint, van organdy vervaardigd.
ORGANIEK, bn. organieke wet, uit de grondwet
voortvloeiende, ter nadere regeling van het een
of ander; organiek besluit, besluit van de kroon,
dat, op de grondwet steunende, de organisatie van
eene instelling enz. inhoudt.
ORGANISATIE, v. (-s, ...tiën), bewerktuiging; inrichting, samenstelling : de organisatie dier partij
is bewonderenswaardig; - regeling: rechterlijke organisatie, de wijze waarop de rechterlijke macht in
een staat is ingericht, hare verdeeling, hare rangorde, hare grenzen en hare bevoegdheid.
ORGANISCH, bn. van organen of werktuigen
voorzien, bewerktuigd : de organische en anorganische wezens; - tot de organen behoorend : een
organisch gebrek, een gebrek, dat in den bouw of
het gestel van het lichaam zit; - organische stof,
stof waaruit de planten en dieren samengesteld
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zijn; - organische lichamen, bewerktuigde : planten
en dieren; - organische zuren, zuren, door planten
of dieren afgescheiden of daaruit bereid; - organische scheikunde, die zich bezighoudt met de
zelfstandigheden die in het dierlijk of plantaardig
organisme voorkomen; - een organisch geheel,
wat een goed georganiseerd geheel uitmaakt.
ORGANISEEREN, (organiseerde, heeft georganiseerd), van organen voorzien; - inrichten, samenstellen, regelen : eene partij organiseeren; eene tombola, eene fancy-fair organiseeren.
ORGANISME, o. (-n), organische bouw, samen
deden van een geheel : het dierlijk orga--hangder
nisme; — inwendig samenstel : het heele organisme
deugt niet.
ORGANIST, ORGELIST, m. (-en), orgelspeler; —
(ook) een buitenlandsche zangvogel met korten
staart en breeden, korten snavel (euphonia); hij
heeft eene aangename klankvolle stem en wordt
10 cM. lang.
ORGANOGENEN, o. mv. zekere grondstoffen
(water-, stik-, zuur- en koolstof).
ORGANOGENIA, v. leer van de vorming der
organen.
ORGANOGNOSIE, v. het herkennen, de kennis
der bewerktuigde lichamen.
ORGANOGRAPHIE, v. beschrijving van de bewerktuigde natuur; planten - ontleedkunde.
ORGANOLOGIE, v. leer van de werktuigen des.
levenden lichaams en hunne verrichtingen; instrumentenleer.
ORGANONOMIE, v. leer der wetten van het bewerktuigde leven.
ORGANOPLASTIEK, V. vorming van de organen.
ORGANOSCOPIE, v. onderzoek der organen.
ORGANOTAXIE, v. rangschikking der schepselen,
naar hunne organen.
ORGANOTHERAPIE, v. behandeling van ziekten
met zelfstandigheden van dierlijke organen, inz.
de schildklier.
ORGANOZOËN, mv. (dierk.) parasieten welke in
het binnenste der organen zelf voorkomen.
ORGANOZOONOMIE, v. leer der wetten van het,
dierlijk leven.
ORGANSIJNZIJDE, v. kettingzijde, getwijnde of
getweernde zijde (dienende tot schering der meeste
zijden stoffen), ook orgoijn- en orgarsijnzijde
geheeten.
ORGASME, o. (-n), sterke aandrang van bloed
of sappen, hevige aandrang. 1
ORGEADE, v. gerstedrank; amandelmelk; amandelpers, meestal mangelpers geheeten.
ORGEL, o. (-s, -en), een toonwerktuig, waarvan
de klanken worden voortgebracht door luchtstroomen, die uit blaasbalgen door eene menigte willekeurig te openen of te sluiten kanalen naar pijpen
of andere klankgevende lichamen worden geleid;.
in 't algemeen elk instrument, dat op deze wijze=
toon geeft : kerkorgel, draaiorgel, straatorgel; (in
eene kerk) de verheven plaats waar het orgel
staat : op het orgel zitten; - de plaats waar het
volk slaapt op een haringlogger. ORGELTJE, o.
(-s), klein orgel (voor vogels).
ORGELBESPELING, v. (-en); ...BLAASBALG,
m. (-en), deel van een orgel; ...BLAZER, m. (-s),
orgeltrapper.
ORGELBLOEMEN, v. mv. (plantk.) bolderik.
ORGELCONCERT, o. (-en), het uitvoeren van
muziekstukken op het orgel ten aanhooren van het.
publiek; ...DEUR, v. (-en), een der meestal beschilderde deuren of luiken aan het orgel om depijpen te bedekken; ...DRAAIER, m. (-s), iem.
die een draaiorgel bespeelt.
ORGELEN, (orgelde, heeft georgeld), op het orgel
uitvoeren (eenig muziekstuk); het orgel bespelen; zingen (van vogels) : de vogels hupten vroolijk van
tak op tak en orgelden als om strijd.
ORGELGESCHUT, o. verouderd geschut, waarbij
op een en hetzelfde affuit verschillende loopen van
klein kaliber bij wijze van orgelpijpen vereenigd zijn.
ORGELHARMONIUM, o. een groot harmonium
met krachtig geluid, geschikt om een kerkorgel
te vervangen.
ORGELIST, m. (-en), organist.
ORGELKAST, ...KIST, v. (-en), ruimte, waarin
bet orgel besloten is; ...KLANK, m. (-en); ...KLA VIER, o. (-en), het klavier van een orgel; ...KOOR,
0. (...koren), plaats in de onmiddellijke nabijheidvan een orgel (in eene kerk).
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ORGELKORAAL, o. (...ralen), (nat. bist.) een
straaldier, tot de klasse der veelvoeten of poliepen
behoorende; de kalkachtige buizen, die deze diertjes bewonen, zijn aan de uiteinden open en als
cirgelpijpen naast elkander geplaatst (tubipora).
ORGELKOT, o. (-ten), (Zui dn.) herberg waar op
de muziek van een draaiorgel gedanst kan worden.
ORGELLOOD, o. lood, geschikt om er orgelpijpen
van te maken; boden pijpen zooals die in den
handel voorkomen; — (thans inz.) dun platlood
van 15 tot 20 KG. per M 2 .; ...MAKER, m. (-s), iem.
die orgels maakt; ...MAN, m. die niet een draaiorgel loopt; ... METAAL, o. eene loodzinklegeering
voor orgelpijpen; ...MUZIEK, v. muziek op een
orgel voortgebracht; muziekstuk voor een orgel
gecomponeerd; ...PIJP, v. (-en), staande pijp van
een orgel; ...PIJPLIP, v. (-pen), deel eener orgelpijp.
ORGELPUNT, o. (muz.) point d'orgue : eene
voortgaande opvolging van accoorden in de bovenstemmen, terwijl de basnoot gedurig blijft liggen
op de toncia of op de dominante en niet eerder
dan kort voor de sluiting de plaats inneemt, die
haar in de tijdelijke harmonica toekomt; — (muz.)
punt, boven eene noot of rustteeken geplaatst,
die aanduidt dat die noot of die rust langer
aangehouden moet worden dan de waarde aan
-geft(:).
ORGELREGISTER, o. (-s), eene rij pijpen van
een orgel, die bij elkander behooren; het mechaniek
waardoor een register met de windladen in verbinding gesteld wordt; ...SPEL, o. het spelen op een
orgel; orgelmuziek; ...SPELER, m. (-s), iem. die
op een orgel speelt; ...TOON, m. (...tonen); ...TRAPPER, ...TREDER, m. (-s), die den blaasbalg van
het orgel treedt en zoo den noodigen wind voor
het orgel maakt.
ORGELWERK, o. het werk, het samenstel van
een orgel: pijpen en claviatuur; compositie voor
een orgel; ...ZANG, m. (-en), orgelmuziek; ook fig.
ORGIËN, v. mv. inz. de Bacchu.sfeesten en -offers, met dronken woestheid gevierd; (fig.) drinkgelagen, zuippartijen, nachtelijke zwelgpartijen.
ORIËNT, o. het oosten; (fig.) morgen; het morgenland.
1. ORIËNTAAL, bn. Oostersch.
2. ORIËNTAAL, o. eene soort van gekeperde
stof, ook Engelsch heer en katoen - satijn genoemd.
ORIËNTALIST, n. (-en), kenner van Oostersche
talen en hare letterkunde.
ORIËNTATIE, v. het zich oriënteeren ; —
(R.-K.) het bouweu van eene kerk met hare
lengteas gekeerd naar het Oosten.
ORIËNTEEREN (ZICH), (oriënteerde zich, heeft
zich georiënteerd), naar het oosten zich richten; de
hoofdstreken en de daarvan afhangende richtingen
bepalen; — (fig.) zich met de ligging en den toestand
eener plaats bekendmaken; — nauwgezet nagaan
waar men zich bevindt, zoowel in het open veld
als op eenig veld der wetenschappen; — zich behoorlijk inlichten, nauwkeurige berichten inwinnen.
ORIFLAMME, v. (eert.) rijksvaan, de voormalige
Fransche hoofdvaan (sedert 1124), oorspronkelijk
eene lans van verguld koper met een wimpel van
vuurroode zijde, die in drie punten uitliep, ieder
van een gouden kwast voorzien.
ORIGINALITEIT, v. oorspronkelijkheid: eigenaardigheid : zijne originaliteit bewaren, handhaven;
(fig.) vreemdsoortigheid.
ORIGINE (Fr.), v. oorsprong, afkomst; in origine,
in beginsel.
1. ORIGINEEL, bn. bw. ( -er, -st), oorspronkelijk;
eigenaardig : eene origineele opvatting eener zaak;
aangeboren; (fig.) zonderling.
2. ORIGINEEL, o. (-en), oorspronkelijk, eerste
stuk (drukwerk, schrift, schilderij, teekening enz.);
het tegengestelde van kopie; -- (fig.) zelfscheppende
geest; — (fig.) zonderling, vreemdsoortig mensch,
rare snaak : dat is ook een origineel.
ORIJNKRUID, o. (plantk.) prangwortel.
ORILLON, o. (-s), (krijgsw.) een vooruitspringend
gedeelte van een bastion, dienende tot dekking
van de flank tegen enfileerschoten en tot plaatsing
van geschut om de bres te verdedigen.
ORIMBAAR, ORINBAAR, m. (...baren), vroegere vollediger vorm van BAAR 5de art.
ORION, m. een schitterend gesternte aan den
Zuidelijken hemel, aldus geheeten naar een reusachtigen held en grootera jager uit de Grieksche
mythologie.

ORK, m. (-en), ORKA, m. (-'s), zwaardvisch

(phocaena orca).

ORKAAN, m. (...kanen), draaiende stormwind,
met eene snelheid van minstens 35 M. in de seconde,
die met groote hevigheid woedt en dikwerf meer
of min plotseling van richting verandert, zoodat
hij bijv. in weinige uren het halve of het geheele
kompas rondloopt; bij uitbr. ook gezegd van eiken
zwaren storm.
ORKEST, o. (-en), (in Grieksche schouwburgen)
dansplaats, waar tooneelspelers dansen uitvoerden; —
speel- en zangplaats der toonkunstenaars in concerten balzalen en in den schouwburg; gezamenlijke
muzikanten, die 't orkest bezetten : strijkorkest,
van strijk- en blaasinstrumenten; harmonie - orkest,
van enkel blaasinstrumenten; symphonie- orkest;
philharmonisch orkest; — ( ook) de naam van
Benige rijen banken voor toeschouwers tusschen 't
orkest en 't parterre.
ORKESTDiRECTEUR, m. (-en), ...MEESTER,
m. (-s), toonkunstenaar, die met de inrichting, regeling en leiding van een uit te voeren muziekstuk
voor orkest belast is; ...NUMMER, o. (-s), muziek
een orkest uitgevoerd; (ook) plaat voor-stukdor
de phonograaf met eene opname hiervan; ...OPNAME, v. (-n), het opnemen voor de phonograaf
van een door een orkest uitgevoerd muziekwerk;
...PARTIJ, v. (-en); de orkestpartijen schrijven;
...STUK, o. (-ken), muziekstuk voor een geheel
orkest.
ORLEAAN, ORLEAN, o. eene weeke, kneedbare
bruinroode massa, die om de zaden van den orleanboom (Biza Orellana L.) gevonden wordt, en op
verschillende wijzen, vooral door gisting, daarvan
wordt afgezonderd; de kleurstof heet orelline.
ORLEANIST, m. (-en), aanhanger van het vorstenhuis van Orleans in Frankrijk : de partij der

Orleanisten.

ORLEANS, o. zeker geweven stof (voor vrouwen
katoenen ketting en kamgaren in--kleding)mt
slag, aldus geheeten naar de stad Orleans in Frankrijk.
ORLEANSEN, bn. van orleans gemaakt.
ORLOFF (DE) of AMSTERDAMMER, een groote
diamant, 22 mM. hoog en 26 mM. dik, 194,7 karaat
wegende; hij is geplaatst onder den adelaar in den
schepter van den keizer van Rusland.
ORNAAT, o. ambtsgewaad, (inz. priesterlijk)
plechtgewaad : de burgemeester in vol ornaat.
ORNAMENT, ORNEMENT, o. (-en), versiersel,
versiering, tooi, sieraad : een paar ornamenten op
den schoorsteen; — ( bouwk.) bindwerk, tafelment:
het bovenste der drie hoofddeelen, in iedere bouw orde; — de overgang van bouw- tot beeldhouw
ornamenten, versierselen, bijnoten-kunst;—(mz.)
ter versiering der melodienoten, door den componist of zanger er bijgevoegd.
ORNAMENTEEREN, met ornamenten versieren.
ORNAMENTEEL, bn. als een ornament of ver
de ornamenteele kunst, de kunst van orna--sierng;
menten aan te brengen.
ORNAMENTIEK, v. versieringskunst, de kunst
van te ornamenteeren.
ORNEEREN, (orneerde, heeft georneerd), sieren,
versieren : eene eettafel orneeren met levende bloemen.
ORNITHOGRAPHIE, v. vogelbeschrijving.
ORNITHOLOGIE, v. vogelkunde, natuurlijke geschiedenis der vogels.
ORNITHOLOGISCH, bn. de vogels betreffende:
de ornithologische vereeniging.
ORNITHOLOOG, m. (...logen), vogelkenner.
ORNITHOTROPIE, v. vogelteelt, kunst ons
vogeleieren uit te broeden.
OROGNOSIE, v. berg-, gebergtekunde.
OROGRAPHIE, v. berg-, gebergtebeschrijving,
een onderdeel der natuurkundige aardrijkskunde.
OROGRAPHISCH, bn. orographische kaarten,
waarop inz. de gebergten en hoogten zijn aangegeven.
OROLOGIE, v. vergelijkende gebergteleer.
ORPHEUS, m. dichter en toonkunstenaar uit
den Griekschen sagentijd.
ORPIMENT, OPERMENT, o. auripigment ; goudgele verfstof : geel zwavel -arsenik, als koningsgeel
in den handel gebracht, door het chromaatgeel
verdrongen.
ORRERY, ORRERIUM, o. (-s), planetarium,
inrichting om de beweging der hemellichamen
aanschouwelijk te maken, aldus geheeten naar den
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graaf Orrery, aan wien het eerste werk van dien
aard werd opgedragen.
ORSEILLE, v. eene violette of paarse kleurstof,
bereid uit het orseillemos.
ORSEILLEMOS, o. eene soort van korstmos
(roccella tinctoria). Zie op ORSEILLE.
ORTHOBIOTIEK, v. kunst om wèl te leven.
ORTHODOX, bn. rechtzinnig, streng vasthoudend
aan de overgeleverde kerkleer, overeenkomstig alle
voorschriften des geloofs. oudgeloovig : orthodox
in 't geloof; hij is streng orthodox.
ORTHODOXE, m. en v. (-n), rechtgeloovige,
rechtzinnige.
ORTHODOXIE, v. rechtzinnigheid, het streng
vasthouden aan de kerkleer.
ORTHOËPIE, v. leer van de rechte uitspraak:
van den taalleeraar wordt thans ook de studie der
orthoëpie geëiseht.
ORTHOGNATEN, m. mv. rechttandigen, menschen bij wien de tanden loodrecht in het kaakbeen staan.
ORTHOGONAAL, ORTHOGONISCH, bn. rechthoekig : de loodrechte stand van een vlak op een
ander.
ORTHOGRAPHIE, v. kunst om wèl en juist te
schrijven, spelkunst; —, (-ën), (bouwk.) afbeelding
van den opstal van een gebouw, zonder de perspectief daarbij in acht te nemen.
ORTHOGRAPHISCH, bn. naar, volgens de spel
Duden's orthographisch woordenboek; ortho--regln:
graphische fouten, spelfouten.
ORTHOLOGIE,
kunst van zich wèl uit te
drukken.
ORTHOMETRIE, v. kunst om wèl te meten.
ORTHOPAEDIE, v. wetenschappelijke kennis en
behandeling van misvormingen en verminkingen
van het menschelijk lichaam; inz. de verkrom mingen van romp en ledematen op jeugdigen
leeftijd.
ORTHOPAEDISCH, bn. de orthopaedie betreffende; een orthopaedisch instituut, inrichting waar
lichaamsverkrommingen of -misvormingen genezen
worden; een orthopaedisch schoenmaker, die schoeisel
voor misvormde voeten kan maken.
ORTHOPAEDIST, m. (-en), iem. die in de orthopaedie bedreven is.
ORTHOSCOPISCH, bn. rechtziende.
ORTOLAAN, m. (...lanen), eene soort van gors
(emberiza hortulana), 9 + 7 cM. lang, komt in een
groot deel van Europa voor, broedt veel in Zweden
en Noorwegen en trekt naar Afrika; standvogel
in Duitschland.
ORVIETAAN, o. een uit kruiden en wortelen
bereid vermaard tegengif; alzoo genoemd naar de
stad Orvieto in den vroegeren Kerkelijken Staat;
(bij eitbr.) middel tegen allerlei kwalen.
OS, m. ( -sen), gesneden rund van het mannelijk
geslacht; jonggesneden stier of bul, dien men vetmest gf als trekdier gebruikt; wilde os, een os,
welke bij troepen in Litthauen gevonden wordt; —
(fig.) domoor, ezelskop : hij is een domme os, zoo
dom als een os, een rechte os, hij is zeer dom; —
hi,J slaapt als een os, hij slaapt bijzonder vast; -(Zuidn.) een zuur. norsch, onvriendelijk mensch; —
(spr.) van den os op den ezel springen, van den hak
op den tak springen; — de ossen achter den ploeg
spannen, de zaak verkeerd aanpakken; -- (Zuidn.)
als 't lukt, dan kalft de os, gezegd van iets, dat
men voor onmogelijk houdt.
OSCILLATIE, v. (-s, ...tiën), slingering, trilling:
de beweging, die alleen uit ééne heengaande of
uit ééne weergaande beweging der trillende . moleculen bestaat.
OSCILLEEREN, (oscilleerde, heeft geoscilleerd),
zweven, zwaaien, schommelen.
OSCILLEEREND, bn. (stoomw.) de oscilleerende
machine, waarbij de cilinder om tappen kan schommelen, om de zuigerstang de beweging van de
krukpen te laten volgen.
OSCULATIE, v (-s, ...tien), (meetk.) nauwkeurige
aanraking van eene kromme lijn of een gebogen
vlak met een ander; —LIJN, v. (-en); ...VLAK,
o. (-ken).
OSEZEL, m. (-s), (dierk.) muilos, ontstaan door
kruising van een ezel en een rund.
OSIRIS, m. (Egyptische myth.) de zonnegod.
OSJESKERMIS, v. ( -sen), (gew.) feestmaal op
den avond van den dag, wanneer men een rund
heeft geslacht.

v.

OSSENOOG.

OSMANISCH, bn.; het Osmanisch rijk, het Turksche rijk.
OSMAN -ORDE, v. Turksche ridderorde.
OSMIUM, o. een der metalen waardoor het
platina gewoonlijk vergezeld is; het is blauwwit
van kleur en laat zich gemakkelijk tot poeder
brengen.
OSMIUMDRAAD, m. draad van osmium:
...LAMP, v. (-en), electrische gloeilamp met osmiumdraad; ...LICHT, o. licht ontstaan door het
gloeien van osmiumdraad.
OSMOLOGIE, v. leer der riekende stoffen.
OSMOMETER, m. (-s), toestel om den osmoti schen druk te bepalen.
OSMOSCOOP, m. (...scopen), endosmometer.
OSMOSE, v. het onderling vermengen van twee
vloeistoffen door een poreuzen wand heen, onderscheiden in endosmose en exosmose.
OSMOTISCH, bn. betreffende de osmose : osmotische druk, kracht waarmee de osmose werkt.
kracht waarmede eene stof in eene oplossing dringt
eene suikeroplossing van 2 / heeft een osmotische n
druk van 1 atm. ongeveer.
OSSEDREK, OSSENDREK, m. uitwerpselen van
de ossen.
OSSEGAL, v.; ...GEBRAAD, o. gebraden ossevleesch; .KLAUW, m. (-en), klauw van een os;
...KNIEËN, mv. (Zuidn.) binnenwaarts gegroeide
knieën ; ...KOP, m. (-pen), kop van een os : -(gew.) stuursch mensch; soort van appel.
OSSEKOPJE, o. (-s), (nat. hist.) (gew.) zwart kopmees (pares palustris), die bij ons ook nog den
naam van korstje kaas en zwartkoppige bijmees
draagt.
O S SELAPJE S, o. platte stukjes ossevleesch.
OSSELEER, OSSENLEER, o. leer van één of
meer ossenhuiden vervaardigd.
OSSELEEREN, OSSENLEEREN, bn. van ossen)
leer gemaakt.
OSSELEVER, v. (-s), lever van een os.
OSSEMERG, OSSENMERG, o. beenmerg van één
of meer ossen.
OSSEMEST, ...MIST, m. ossedrek.
OSSEMUIL, m. (-en), de muil van een os.
OSSELIP, v. (-pen), dikke lip.
OSSENBLOED, o. bloed van ossen.
OSSENBOEK, o. (spr.) op het ossenboek komen
(van een meisje gezegd), boven den leeftijd komen
om te trouwen; (van eene vrouw gezegd) kinderloos
blijven.
OSSENBOER, m. (-en), kleine boer die geen
paarden bezit; ...BOERDERIJ, v. (-en), kleine
boerderij.
OSSENBREKER, m. (-s), (plantk.) zekere plant
(ononis arvensis), ook stalkruid of prangwortel geheeten, waarvan de wortels bij het ploegen een
beletsel zijn.
OSSENDOODER, m. (-s), een prachtkever;
stinkwesp (buprestis), een vergiftig insect, dat de
runderen soms inzwelgen, waardoor zij opzwellen
en sterven.
OSSENDRIFT, v. (-en), een aantal ossen bij elkander ; ...DRIJVER, m. (-s), geleider, bewaker
van ossen; (sterr.) zeker sterrenbeeld, Bootes.
OSSENEK, m. (-ken), nek van een os.
OSSENGANG, m. (sew.) weg over bouwland,
waarlangs men het recht heeft vee te drijven.
OSSENGESLACHT, o. geslacht van ossen.
OSSENHAAR, o.:...HAAS, m. (...hazen), lende spier van een os; ...HALS, m. (...zen); ...HANDEL,
m. handel in ossen; ...HANDELAAR ; m. (-s),
iem. die in ossen handelt; ...HARST, m. (-en),
ribbestuk, lendenstuk; ...HART, o. (-en), hart van
een os; (nat. hist.) hartmossel (cardium tuberczulatumn); ...HOORN, ...HOREN, m. (-s), horen -van
een os: —, o. de daarvan afkomstige stof (waaruit
verschillende voorwerpen vervaardigd worden);
...HUID, v. (-en).
OSSENKAR, v. ( -ren), (Zuidn.) kar waar men
een os voorspant.
OSSENKOOP, m. (-en), het koopgin en verkoopes
van ossen; ...KOOPER. m. (-s), ossenhandelaar.
OSSENLEDER, OSSELEDER, ...LEER, o.
OSSENLEEREN, OSSELEEREN, bn.
OSSENMARKT, v. (-en), veemarkt voor den
ossenkoop.
OSSENOOG, o. (-en), oog van een os; glasknoop,
zie aldaar; — (plantk.) veldkamille (anthemis arvensis); groote ganzenbloem, koebloem (chrysan-
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hemum leueanthemum); — ( nat. hist.) grootoogige

brasem : naam van een visch in de Middellandsche
Zee; naam van zekeren weinig bekenden Afrikaanschen vogel; — (zeew.) lichte plek aan het zwerk,
die aanduidt, dat de wind van dien kant zal komen ; — (delfstofk.) opaalkleurig veldspaat ; —
(bouwk.) rond of ovaal dakraam.
OSSENOOR, o. (-en), oor van een os.
OSSENPIKKER, m. (-s), een geslacht van vogels
(buphaga), zoo groot als eene lijster, tot de familie
der spreeuwachtigen behoorende : de geelsnavelige
ossenpikker (buphaga africana), in Senegal en Z.
Afrika ; — de roodsnavelige ossenpikker (buphaga
erythrorhyncha) in M. Afrika; zij pikken de larven
van horzels en teeken van den rug van het rundvee
en van de antilopen.
OSSENVLEESCH, OSSEVLEESCH, o. vleesch
van één of meer ossen.
OSSENWEIDE, v. (-n), weide, waarop ossen
grazen; (fig.) (gew.) in de ossenweide gaan, dertig
jaar worden (van ongehuwde meisjes gezegd).
OSSENWEIDER, m. (-s). houder, fokker van
ossen, vetweider.
OSSEPENS, v. (-en), ingewand van een os;
...POOT, m. (-en); ...RIB, v. (-ben); ...ROLLADE,
V. (- n), opgerold stuk rundvleesch; ...SNUIT, m.
(-en), snuit van een os.
OSSESTAL, OSSENSTAL, in. (-len), stal voor
één of meer ossen .
OSSETAND, m. (-en), tand van een os; ...TONG,
v. (-en), tong van een os; (ook) plakjes 'gesneden
van eene gekookte ossetong; — (plantk.) eene ruw
(anchusa), welke vooral in de duinen-bladigepnt
voorkomt; ...VOET, m. (-en); ...WAGEN, m. (-s),
een met ossen bespannen wagen.
OSTARA, v. (Germ. myth.) godin der lente,
der herlevende natuur.
OSTENSIBEL, bn. wat vertoond kan of moest
worden; toonenswaard; zichtbaar; zonneklaar, klaarblijkelijk; voorgewend; gewaand.
OSTENSIEF, bn. (diplom.) toonbaar, vertoonbaar, mededeelbaar; ostensieve methode, aantoonende
(niet verklarende) leerwijs; aanschouwelijk, handtastelijk, zonneklaar; pronkend, pralend.
OSTENSORIUM, o. (R. K.) monstrans.
OSTENTATIE, v. vertoonmaking, praalzucht,
pralerij.
OSTENTATIEF, bn. (...ever, -st), pralerig, er
op berekend om de aandacht te trekken : die ver
zeer ostentatieve wijze gevierd.

-jardgisop

OSTEOGANGREEN, o. (gen.) koudvuur in de
beenderen.
OSTEOÏD, o. beenweefsel, waaraan echter de
kalkzouten van het normale beenweefsel ontbreken.
OSTEOLIET, m. (-en), beenversteening.
OSTEOLOGIE, v. leer der beenderen.
OSTEOMALACIE, v. (gen.) beenverweeking.
OSTEOPLASTIEK, v. (gen.) vervanging van
verloren gegane beenstukken.
OSTERIA, v. herberg, logement (in Italië).
OSTRACIET, m. (-en), oesterversteening, verstening van oestervormige schelpdieren.
OSTRACISME, o. (oudh.) schervengericht : bij
de oude Grieken, te Athene, eene 10-jarige ver
een staatsburger, wiens invloed of-banigv
macht men duchtte, en wiens naam door de stemmende burgers op scherven geschreven werd; —
(fi.g.) het streng weren (van iets of iem.).
OTACUSTIEK, v. kunst om den gehoorzin te
versterken.
OTALGIE, v. eene zenuwachtige oorpijn, dikwijls
vergezeld van ,ontsteking in het oor.
OTEMA, v. (-'s), (kindertaal), grootmoeder.
0 TEMPORA, 0 MORES ! o tijden, o zeden!
OTEPA, m (-'s), (kindertaal), grootvader.
OTOGRAPHIE, v. beschrijving van het oor.
OTOPHOON, v. (...phonen), werktuig ten gebruike van hardhoorende menschen, horentje.
OTOSCOOP, m. (...scopen), oorspiegel, oorkijker,
w- erktuig tot onderzoeking van het gehoor.
OTTAVA BASSA, (muz.) een octaaf lager (te
zingen of te spelen).
OTTER, m. (-s), marterachtig roofdier (lutra),
met lang lichaam, ronden kop, afgeplatter staart,
korte pooten en zwemvliezen tusschen de teenen:
inz. de vischotter (lutra vulgaris); -- (spr.) een otter
in het bolwerk, er is onraad; zoo stom als een otter,
zeer dom; hij ziet zoo scheel als een otter, van iem.
gezegd die zeer scheel ziet.

OUD,

OTTEREN, (gew.) ze laat hem maar otteren, laat
hem maar aan zijn lot over, het kan haar niet
schelen, wat er van hem terecht komt.
OTTERHAAR, o. het haar van otters; ...VANGER, m. (-s), iem. die otters vangt; ...VANGST,
v.; ..VEL, o. (-len).
OTTETTO, o. (-'s), (muz.) achtstemmig toonstuk.
OTTOMANE, v. (-s), lage sofa zonder leuning.
OTTOMANISCH, bn. Turksch; de Ottomanisehe
Staat, het Turksche keizerrijk.
OUBLIETTE, (Fr.), v. (-n), onderaardsch hol in
eene gevangenis; de daarin zittenden werden aan
de vergetelheid prijs gegeven.
OUBOLLIG, brr. ( -er, -st), (veroud.) toornig,
zonderling.
OUD,, bn. ( -er, -st), (in de spreektaal in verbogen vormen gewoonlijk OUWE, OUWER), een zekeren leeftijd hebbende : dat kind is 6 weken oud; hoe
oud is hij ?; voor hoe oud ziet ge mij aan ?, welken
leeftijd kent gij mij toe ?; die boom is wel 1000
jaar oud; een kanarie wordt wel 16 jaar oud; —
(Z. A.) ik ben ouder dan 12, ik ben niet van gis

ik doorzie je plan, ik ben je te slim af; —-tern,
een hoogen leeftijd hebbende, niet jong, bejaard:
hij is al oud, al 85 jaar; een oud man; — hij wordt
oud, hij komt op jaren; (ook) hij begint er als iem.
op hoogen leeftijd uit te zien; — hij schijnt, wordt
oud voor zijn tijd, de ouderdom komt bij hem vroeg;
— die kleeren maken haar wel 10 jaar ouder, doen
haar zooveel ouder schijnen; — hij wordt niet
oud, hij zal wel jong sterven, (ook) hij blijft er
jeugdig uitzien; — (spr.) oud en jong waren op de
been, iedereen, zoowel de bejaarde als de jeugdige
menschen; — die jong spaart, lijdt oud geen gebrek; -- jong gewend, oud gedaan; — zoo de ouden
zongen, piepen de jongen, zie Jong; — men is nooit
te oud om te leeren, altijd nog kan men menschen

aantreffen van wie men wat beters kan overnemen; — hoe ouder, hoe gekker, zie gek; een oude
bok, zie bok ; — oude bokken hebben stijve horens,
oude menschen zijn stijfhoofdig; — (fig.) een oude
rot, een doorslepen vos ; een oude rot in de val,
iem. die zeer slim is, ook eens gevangen; — een
oud ,- schelm, een doortrapte schelm ; een oude
zondaar, die in de zonde verhard is ; • — een
oude vrijer, vrijster; eene oude neut, eene oude
vrijster ; — nog niet oud en koud zijn, nog jong
en vol vuur ; — mijn oude heer, mijn vader;
zijne oude vrouw, zijne moeder ; uw oude lui,
uw ouders; een ouwe ziel, een oud vrouwtje ; —
de oude dag, de hooge leeftijd, ouderdom;
voor den ouden dag zorgen; op zijn ouden dag lijdt
hij gebrek; de oude dag met zijne gebreken begint reeds
te komen; — ( spr.) men kan wel jong van jaren en
oud van dagen zijn, op jeugdigen leeftijd veel kennis en verstand hebben ; -- men is nooit te oud
om te leeren, soms schertsend verlengd met maar
altijd te jong om te hangen; — ( spr.) men moet geen
oude booroen verplanten, oude menschen kunnen

niet goed tegen verandering van woonplaats of
werkkring; — een: oud beestje van stal halen, gezegd
als een predikant eene oude preek houdt; —
eenigen tijd durende, bestaande en als degelijk,
proefhoudend gebleken : oude liefde roest niet;
uit oude vriendschap deed hij het; — een oud vriend,

een beproefd vriend, op wien men zich kan verlaten; — zoo, ouwe jongen, ben je daar !, zoo, beste
vriend; — hij blijft de oude getrouwe, op zijne trouw
kan men steeds rekenen; --T wij blijven de ouden,
wat er ook verandare, wij niet in onze verhouding tot elkaar; — iem. van den ouden stempel,
in hooge mate degelijk; — hij is van ouden adel;
hij behoort tot de oudste geslachten; een oud spreekwoord, reeds lang bestaande; - — een geruimen tijd

een zeker beroep, bedrijf uitoefenende en daarin
ervaren geworden : een oud zeeman; een oud krijger; — eenigen tijd . bestaande en daardoor beter
van hoedanigheid geworden, niet jong : oude kaas;
oude wijn; oude jenever; eene oude zaak, inz. eene
die goede winsten geeft; — geruimen tijd bestaande
en daarvan de kenmerken dragende, niet jong:
Bene oude stad; een oud huis; eene oude ruïne; —

niet nieuw, eenigen tijd geleden vervaardigd,
eenigen tijd gebruikt en daardoor min of meer
versleten : dat zijn oude boeken, die niemand sneer
bestudeert; oude kleeren, meubelen, huizen, pennen; —

niet versch : oud brood, oudbakken ; oude aardappelen, oude bloemkool, lang geleden uit den grond
gehaald; oud bessensap, van 't vorige jaar; --
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wat men van iem. of iets gewoon is : ouder gewoonte, zooals sinds zeer lang de gewoonte is;
ouder gewoonte kwam hij weer te laat, zooals men
dat van hem gewoon is; - hij ging zijn ouden
gang, hij veranderde, verbeterde zijne levenswijze
niet; - op den ouden voet voortgaan, op dezelfde
wijze als vroeger; - alles bij het oude laten, niets
veranderen, alles laten zooals het vroeger was: vroeger : in den goeden ouden tijd; - mijn oude
huis, het huis dat men vroeger bewoonde (onderscheiden van mijn oud huis, een huis dat werkelijk
oud is en dat men nu bewoont of bezit); - eene
oude mode, eene vroegere mode; - zijne oude
kwaal komt weer terug, de kwaal die hij vroeger
had; - de oude haat kwam weer boven, de haat
van vroeger; - den ouden Adam afleggen, zich
beteren, de oude neiging tot zonde onderdrukken; altijd de oude knecht blijven, financieel niet vooruitgaan; - 't is altijd het oude liedje, steeds hetzelfde; reeds bekend : dat is zoo oud als de weg naar Rome,
zeer oud, (ook) dat is bij iedereen bekend: dat is
oud nieuws; oude kost oplepelen, oud nieuws ver
het is een oude mop; de oude deun; altijd-teln;
het oude liedje; het is de ouwe geschiedenis weer,
wat den hoorder reeds bekend is; op de oude manier, de vroegere, reeds bekende; - voormalig,
gewezen (in deze bet. meest in samenstelling gebruikt : oudburgemeester, oudminister); wat vroeger bestaan heeft en thans niet meer
bestaat, in tegenstelling met het tegenwoordige:
de oude volken, de volken der oudheid; - oude
talen en letteren, die der oude volken, inz. der
Grieken en Romeinen; - de oude geschiedenis, de
wereldgeschiedenis tot den ondergang van het
Westersch Romeinsehe rijk; - voor oude tijden, in
oude, in de oudste tijden, vroeg, zeer vroeg in de
geschiedenis, aan de oudheid herinnerende; oude beelden, antieke ; een oud gebruik, dat uit
oude tijden dagteekent of daaraan herinnert; een oud woord, in onbruik geraakt; - de oude stijl,
de Juliaansche kalender; - het Oude Testament,
in tegenstelling met het Nieuwe, waarin voornamelijk de geschiedenis van Jezus en de Apostelen
vervat is; - de Oude Wereld, in tegenstelling met
de Nieuwe, die later ontdekt werd.
OUDACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), een weinig oud,
op jaren komende; oud schijnende : er &uilachtig
uitzien; zich oudachtig kleeden.
OUDBAKKEN. bn. bw. ( -er, -st), reeds lang geleden gebakken en daardoor droog : oudbakken
brood; (fig.) dat is oudbakken kost, dat weet iedereen
reeds: - (fig.) ouderwetsch : eerre oudbakken japon;
oudbakken gekleed gaan; - onbeduidend, vervallen : een oudbakken gezicht.
OUDBURGEMEESTER, m. (-s), gewezen burgemeester.
OUDDIER, o. (-en), vrouwelijk hert na de eerste
paring.
1. OUDDUITSCH, bn. de oude Duitschers of
Teutonen betreffend.
2. OUDDUITSCH, o. de Oudduitsehe taal.
1. OUDE, m. en V. (- n), oude man. -vrouw; (gemeenz.) vader, baas, kapitein : ik zal het den. oude
vragen; bestje; (fig.) de Ouden, de volken der oudheid, inz de Grieken en Romeinen.
2. OUDE, v. (Zuidn.) leeftijd. Jaren; ...EIGEN,
o. (w. g.), oude rente; oude gewoonte.
OUDE GROOTJE, o. (nat. hist.) de geharnaste
donderpad (coitus cataphractus), zekere visch, ook
harna,smannetje geheeten.
OUDEJAAR, o. laatste dag des jaars.
OUDEJAARSDAG, m. (-en), ...AVOND, m. (-en);
...NACHT, m. (-en), laatste dag. avond en nacht
van het j aar.
OUDE-KLEERENMARKT, v. markt van oude
kleeren.
OUDE-KLEERKOOP, m. (-en), koopman, han
-delarin
oude kleeren.
OUDE-KLEERKOOPER, m. handelaar in oude
kleeren; ...KOOPSTER, v. (-s); ...KOOPERIJ, v.
handel in oude kleedaren.
OUDEMAN, m. (Zuidn.) den oudeman hebben,
kwijnende toestand van jonge kinderen, tengevolge van onvoldoende voeding of slechte spijsvertering ; in Noordn. er uitzien als een oud
mannetje.
OUDE-MANNENHUIS, ... -VROUWENHUIS, o.
(...zen), gesticht, waar oude lieden verpleegd
worden.

OUDGAST.

OUDEMARKT, v (-en), markt, waar oude
vodden. oud ijzer enz. te koop aangeboden worden.
OUDER, m. (-s, -en), vader, moeder (gewoonlijk
in het mv. ouders, vader en moeder); een ouder
kan veel verdriet hebben van een kind; het kost wat
voor een ouder om zijn kinders groot te brengen; (spr.) al is een ouder nog zoo arm, toch dekt hij
warm; van ouder tot ouder; - van ouder tot kind,
van geslacht tot geslacht.
OUDERDOM, m. tijd dat iem. geleefd of iets
bestaan heeft, leeftijd : wil zijn van gelijken ouderhij stierf in hoogen ouderdom; in den• aanval
ouderdom van 3 jaren; - hooge leeftijd -ligen :
de ouderdom komt met zijne gebreken; - alle personen die een hoogen leeftijd hebben : men moet
den ouderdom eergin, - ouderdom van de maan,
getal dagen sedert de verschijning van de nieuwe maan verloopen..
OUDERDOMSKWAAL, v. (...kwalen), kwaal die
een gevolg is van den ouderdom; ...PENSIOEN,
o. (-en); ...PENSIONNEERING, v. (-en), het
pensionneeren van oude werklieden of behoeftige
oude menschen; ...VERSCHIJNSELEN, o mv.
verschijnselen die zich met den ouden dag voor doen; ...VERZEKERING, v. (-en), verzekering
tegen den ouden dag.
OUDEREN, m. mv. die ouder zijn (in tegenstelling van jongeren).
OUDERHART, o. liefde der ouders tot hunne
kinderen : het ouderhart trekt altijd; ...HUIS, o.
het huis waarin de ouders wonen; ....LIEFDE, v.
liefde der ouders tot hunne kinderen; ook die der
kinderen tot hunne ouders.
OUDERLIJK, bn. van de ouders : de oude'- lijke
woning; het ouderlijke huis; het ouderlijke hart; de
ouderlijke liefde. liefde der ouders tot hunne kinderen.
OUDERLING, m. (-en), (in Prot. kerken) titel
van die leden der gemeente, welke naast de predikanten het opzicht hebben over de gemeente,
de tucht handhaven en toezien op de leer : het
college van ouderlingen; - (Zuidn., gew.) grijsaard.
OUDERLINGENBANK, v. (-en), plaats voor de
ouderlingen in de kerk bestemd.
OUDERLINGSCHAP, o. de betrekking van
ouderling.
OUDERLOOS, bn. zonder ouders; ouderloos kind,
wees.
OUDERMAN, m. (-nen), (Zuidn.) oudste lid
van een gilde en derhalve raadgever en vaak
scheidsrechter in geschillen.
OUDERMIN, v. ouderliefde; ...PAAR, o. de
twee ouders, vader en moeder; ...PLICHT, m.
(-en), plicht der ouders om voor het welzijn hunner
kinderen te zorgen : zijn ouderplichten vergeten.
OUDERVREUGD, ...VREUGDE, v. vreugde
welke de ouders aan hunne kinderen beleven.
OUDERWETS, bw., ...WETSCH, bn. ( -er,
meest -), naar den trant der ouden, uit den smaak,
niet meer in gebruik of in de mode : zich ouder
uit-wetskldn;ourche dat;vroegeren tijd : een ouderwetsch gebouw; - als
iem. uit den ouden tijd, met verouderde gewoonten,
begrippen enz. : een ouderwetsch man; ouderwetsche
begrippen, grondstellingen, the verouderd zijn; ouderwetsche eenvoud, oudvaderlijke; - (Z. A.)
een ouderwetsch kind, dat voor zijn leeftijd zeer
ontwikkeld is. OUDERWETSCHHEID, v. verouderde gewoonte, kleederdracht, begrippen, manier
enz.
OUDE-VODDENKOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s).
OUDE-VODDENMARKT, v. (-en), markt, waar
oude vodden verkocht worden.
OUDE -VRIJSTERBOEK, o. (-en), (spott., gemeenz.) zij komt haast in het oude-vrijsterboek, zij
heeft veel kans ongetrouwd te blijven.
OUDE-VROUWENHUIS, o. (...zen). Zie op
OUDE-MANNENHUIS.
OUDE -WIJFSKAAK, v. (...kaken), (nat. hist.)
geharnaste donderpad : zekere visch, die ook oude
grootje en harnasmannetje wordt geheeten.
OUDE-WIJVENKNOOP, m. (-en), (zeew.) knoop,
die drie of meer touwen vereenigt.
OUDE-WIJVENPRAAT, m. praat waaraan men
niet veel heeft.
OUDGAST, m. (-en), iem. die langen tijd in
O. Indië vertoefd heeft, in tegenst. met baar;
een conservatief in Indische aangelegenheden;
tegenstander van het nieuwe in 't algemeen.
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OUDGASTERIJ, v. conservatisme in Indische
aangelegenheden; afkeer van het nieuwe.
OUDGEDIENDE, m (-n), iem. die vroeger (bij
het leger) gediend heeft.
OUDGROEN, o. zekere donkergroene tint; — bn.
donkergroen : oudgroene wollen stof.
OUDGROOTMOEDER, v. (-s), ...VADER, m.
(-s), (veroud.) moeder, vader van den grootvader
, of de grootmoeder.
OUDHEID, v. ouderdom, toestand van iets, dat
zeer lang bestaan heeft : de oudheid van een geslacht; — lang verleden tijd : de helden der oud
uit de oude geschiedenis-, — de grijze oudheid,-heid,
de oudste tijden; de klassieke oudheid, de tijd der
oude Grieken en Romeinen; —, (...heden), voorwerp, uit de oudheid tot ons gekomen, antiquiteit:
museum van oudheden.
OUDHEIDKENNER, m. (-s), oudheidkundige.
OUDHEIDKUNDE, v. kennis der antiquiteiten,
archeologie; ...KUNDIG, bn. bw. betrekking heb
oudheidkunde : oudheidkundige studiën;-bendop
...KUNDIGE, m. (-n), iem. the zich aan de studie
der oudheidkunde wijdt, kenner van antiquiteiten.
OUDHOLLANDSCH, bn. oudnederlandsch; oud
degelijkheid, degelijkheid zooals die,-holanctse
waardoor de oude Hollanders zich kenmerkten: —
o. het oudnederlandsch.
OUDJE, o. (-s), oude man of vrouw; (gemeenz. en
oneerbiedig) vader en moeder : mijne oudjes zitten
,thuis.
OUD -KATHOLIEKEN, mv. de Katholieke sekte
in Nederland die zich in 1723 afscheidden, ook de
Oud-Bisschoppelijke Clerezy geheeten; — de
Katholieke sekte die zich in 1870 tegen de dogmatieke besluiten verzetten en de pauselijke onfeilbaarheid, de onbevlekte ontvangenis, de leer
van den aflaat, de verplichting van het coelibaat
enz. verwerpen; beide sekten vereenigden zich
in 1889.
OUDTANTE, v. (-s), tante van vader of moeder.
OUDNEDERLANDSCH, bn. de oude Nederlanders betreffend. inz. die voor de 12de eeuw leefden; —, o. de taal der Nederlanders vóór de 12de
, eeuw.
OUDNOORSCH, bn. betreffende de oude Noren:
Oudnoorsche mythologie; —, o. de taal der oude
Noren.
OUDOOM, m. (-s), oom van vader of moeder.
OUDOUDERLING, m. (-en), gewezen ouderling.
OUDOVERGROOTMOEDER, v. (-s), ...VADER.
ni. (-s), moeder, vader van den overgrootvader of
de overgrootmoeder.
OUDROEST, o. oude, versleten ijzeren voorwerpen; oude rommel; —, m. een op- en verkooper
van oud -roest.
OUDROESTVERKOOPER, m. (-s).
OUD -ROOMSCH, bn. behoorende tot het kerk
Oud-Bisschoppelijke Clerezy: de-genotschapdr
Oud- Roomsche leer; — mv. de Oud- Roomschen,
de Jansenisten.
OUDS, VAN OUDS, bijw. uitdr. lang geleden,
sedert langen tijd. (De spelling VANOUDS verdient
de voorkeur).
OUDSHER, bw. uitdr. van oudsher waren zij
met elkander -bevriend, gedurende zeer langen tijd.
OUDSOLDAAT, m. (...daten), een gewezen sol
-dat.
OUDSTE, m. (-n), de eerstgeborene, de wijste,
kundigste; opperhoofd : de oudsten van Israël; -(Zuidn. gemeenz.) oude heer, vader.
OUDSTRIJDER, m. (-s), die eertijds gestreden
heeft, soldaat was; inz. die deelgenomen heeft aan
de krijgsbedrijven tegen Napoleon van 1813-15
en den strijd in België van 1830-32.
OUDTANTE, v. (-s), tante van vader of moeder.
OUDTE, v. ouderdom.
OUDTESTAMENTISCH, bn. bw. van, volgens het
Oude Testament : oudtestamentische verhalen; oud
optreden.
-tesamnich
OUDTIJDS, bw. eertijds, voorheen, in vroeger

dagen.

OUDVADER, m. (-s), (gew.) grootvader; aartsvader, patriarch; kerkvader; (fig.) hij is al naar
de oudvaders, hij is reeds dood.
OUDVADERLANDSCH, bn wat van oudsher in
het vaderland gebruikelijk is : oudvaderlandsche gebruiken en gewoonten; eene oudvaderlandsche pijp,
eene lange Goudsche pijp.

OVENBANK.

OUDVADERLIJK, bn. zeer oud; oudvaderlijke
zeden, de zeden der oudvaders, der patriarchen.
OUDWIJFSCH, bn. van eene oude vrouw; (fig.)
oudwijfsche vertellingen, sprookjes.
OUISTITI, m. (-'s), zijde-aap : zeker. klein Amerikaansch diertje.
OULINGS, bw. eertijds, oudtijds.
OUT (Eng.), bn. (sport) uit het spel, buiten de
lijn : de bal is out.
OUTAAR, o. (...aren), OUTER, o. (-s), altaar.
Zie dit woord.
OUTRAGE (Fr.), v. (-s), zeer grove beleediging,
smaad, hoon.
OUTRAGEANT, OUTRAGEUS, bn. smadelijk,
hoonend, beleedigend.
OUTREEREN (Fr.), (outreerde, heeft geoutreerd),
overdrijven; tot het uiterste brengen.
OUTRIGGED BOOT (Eng.), v. (-en), boot waarvan de dollen buiten boord op een uitstekend
ijzeren toestel bevestigd zijn.
OUTSIDER (Eng.), m. (-s), iem. die buiten den
kring der ingewijden of belanghebbenden staat,
buitenstaander.: de outsiders hebben gewoonlijk eene
verkeerde voorstelling van deze zaak; — (sport) (bij
wedrennen) paard dat weinig kans heeft om te
winnen; — (hand.) speculant die buiten de beurskringen staat.
OUVERTURE, v. (-n, -s), opening. aanvang:
(muz.) een orkeststuk tot opening of inleiding van
eene tooneelvoorstelling, van eene opera, van een
concert enz. en daarom samengesteld uit motieven
die aan de thema's van het eigenlijke muziekwerk
ontleend zijn.
OUWE, (eig. OUDE), m. (-n), (zeew.) kapitein
(aan boord), (ook) de oude heer, de vader; de
patroon, de baas.
OUWEL, m. (-s), zeer dun gebak, hetwelk gewoonlijk uit enkel meel of bloem en water bestaat,
dat dient tot bodem voor suikergebak; omhulsel
voor sommige geneesmiddelen; middel oe i brieven
dicht te maken enz.; witte ouwels; gekleurde ouwels;
door het gebruik van gegomde enveloppen zijn de
ouwels uit de mode geraakt; --^ ongewijd misbrood.
OUWELBAKKER, m. (-s); ...DOOS, v. (...zen),
doos om ouwels in te bewaren.
OUWELEN, (ouwelde heeft geouweld), met een
ouwel sluiten.
OUWELIJK, bn. ( -er, -st), oudachtig, met een
oud voorkomen : hij ziet er ouwelijk uit; — (Z. A.)
een ouwelijk kind, dat voor zijn leeftijd zeer ontwikkeld is; — (Z. A.) gewikst, Diender, bij. de hand.
1. OVAAL, bn. langwerpig rond, ovaalvormig.
2. OVAAL, o. (...valen), eene soort van ellips
uit 4 cirkelbogen bestaande.
OVARISME, o. theorie volgens welke alle bewerktuigde lichamen uit het ei komen..
OVARIUM, o. (...ria), eierstok, vruchtbeginsel.
OVATIE, v. (-s, ...tiën), (Rom. esch.) zege
intocht (op mindere schaal dan een triumf),-viernd
waarbij de zegepralende veldheer te voet of te
paard zijn intocht hield en in plaats van een os,
een schaap (ovis) offerde; — feestelijke ontvangst
of toejuiching van iem. die zich onderscheiden
heeft : iem. eene ovatie brengen.
OVEN, m. (-s), besloten ruimte, die (door vuur
heet gemaakt) geschikt is om er voorwerpen in
te bakken : bakkersoven, steenoven, oven in een
fornuis; (ook) stookplaats, haard, kachel: — (fig.)
dat gaapt (zoo wijd) als een oven, dat is geheel onwaarschijnlijk ; (in Zuidn. echter ; dat is zonneklaar, dat spreekt van zelf) ; — (fig.) tegen een
oven gapen, zeer wijd gapen, (ook) vergeefsche
moeite doen; (ook) spreken zonder aangehoord te
worden ; -- dat is tegen ,den oven gegaapt, dat is
gansch nutteloos ; — (zeew.) oven van den boeg
vierkante betimmering die den boegspriet-spriet,
tot vast steunpunt dient. OVENTJE, o. (-s),
kleine oven.
OVENBAKKERTJE, o. (-s), gew. naam voor de
fitis of kleine gele hofzanger.
OVENBANK. v. (-en), (der glasblazers), het
muurwerk dat om den glasoven loopt; ...BEEST,
o. (-en), (gew.) kakkerlak; ...DEUR, v. (-en);
...DWTEIL, v. (-en), bos oude lappen aan een stok,
waarmede de oven wordt schoongemaakt; ... GAFFEL, v. (-s), ijzeren stang bij het stoken van ovens
in gebruik, om daarmede de brandstof, inz. het
hout te rangschikken; ... GALMEI. o. zinkkalk,
die zich bij 't smelten van zink in dampen opheft
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en aan de ovenwanden hangt; ...GAT, o. (-en),
ingang van den oven; ...GERIEF, o. benoodigdheden voor den bakoven; ...HOUT, o. hout, dat
in den oven gestookt wordt ; ... HUIS, o. (-zen)
bakhuis.
OVENIST, m. (-en), werkman in eene (brood)fabriek, belast met het toezicht op den oven.
OVENJONGEN, m. (-s), jongen die de vervaar
voorwerpen uit den koeloven moet aangeven;-dige
...KOEK. m. (-en), ronde platte koek van een
vinger dik, gevormd van deeg en te zamen met
het brood in den oven gebakken; ...KRABBER,
Yn. (- s), rakelijzer; vuurhaak.
OVENPAAL, m. (...palen), eene soort van houten Fchop niet zeer langen steel, waarmede het
brood in den oven geschoten en er uitgehaald
wordt; ...PLAAT, v. (...platen), ijzeren plaat,
waarop het deeg gelegd wordt, dat in den oven
moet bakken ; ...SCHOP, v. (-en) ; ...STEEN,
m. (-en), groote soort van baksteenen, waarmee
bakovens gemetseld worden; ...STOK, m. (-ken),
ovengaffel.
OVENVOGEL, m. (-s), vogelsoort in Brazilië
(Jurnarius), die een nest maakt dat op een kleinen
bakkersoven gelijkt en ongeveer 15 cM, hoog, 20
lang en 10 breed is; daarin maakt hij het eigenlijke
broednest.
OVENVUUR, o. (...vuren), vuur waardoor de
oven verhit wordt; ... WISCH, v. (... sschen ),
ovendweil.
OVER, vz. (ter uitdrukking eener plaatselijke
betrekking.) zich bevindende op, bewegende langs
de geheele oppervlakte van iets anders : een kleed
over de tafel spreiden; een tapijt over den vloer leggen;
een doek over het hoofd hebben, over de ooren binden:
een papier over iets plakken; de hand over .iets houden;
suiker en kaneel over de rijst strooien; mest over 't
land brengen; het water stroomt over 't land; hij is
nat over zijn geheele lichaam; rillen en beven over
zijn, heele lichaam, over al zijne leden; - hij heelt
iets innemends over zich, in zijn uiterlijk, in zijn

doen en laten is er iets, dat iedereen voor hem
inneemt; - die tijding verspreidde zich over het
geheele land, overal hoorde en sprak men er over; -zich bewegende langs een deel der oppervlakte:
het geld rolt over den vloer; over den grond kruipen; --den inktpot kreeg hij over zijn brief, een deel inkt
viel, stortte, vloeide over zijn brief en bedekte
een deel ervan; --- het zweet liep over ziin gezicht,
vloeide in droppels naar beneden; -- over de straat
loopen; - met iern. over weg zijn, samen een zelfden
weg gaan; - (fig.) met iem. over weg kunnen, niet
hens kunnen omgaan; - hij komt er veel over huis.
hij komt er dikwijls; - een krabbel over de hand
krijgen; - van de eene zijde naar de andere:
een touw over de straat spannen; iem. over de rivier
zetten; over de zee varen; eene brug over de rivier
slaan; eene plank over de sloot leggen; -

ter uitdrukking dat de beweging verder plaats
heeft dan de zelfstandigheid : over den drempel
stappen; over ' eene sloot springen; over de grenzen
vluchten; over de brug gaan; (fig.) over de brug komen, betalen; de vogel vloog over het huis; een bal
over de schutting werpen; de kamperfoelie groeit over
't prieel, er boven overheen; (fig.) hij wast hem
over 't hoofd, hij wordt zijn meerdere; over zee
trekken, naar een land gaan aan gene zijde der zee;
over land naar Indië, over Gouda naar Utrecht
gaan; brieven over de post zenden; over een steen
struikelen; - (fig.) over de kling jagen, dooden met
het zwaard; - iets niet over zijn hart kunnen
krijgen, er niet toe kunnen besluiten (omdat men
medelijden heeft, deernis gevoelt); - tot over de
ooren in de schuld zitten., buitengewoon veel schuld
hebben: - iets over zijn kant laten gaan, er niets
van zeggen, geene aanmerkingen maken; - ' t is
niet om over te komen, dat is uiterst moeilijk om

te boven te komen; - aan de andere zijde van:

hij is over de grenzen; hij woont over de rivier; tegenover : hij woont over het stadhuis; vlak, schuin
over mijne deur; over den spiegel zitten; over hem
zat de held van den dag; boven : de pot hangt over ('t vuur): • het lijk staat
nog over aarde, is nog niet begraven; de stolp over
de pendule, die er boven overheen staat; - (fig.)
den staf over iem. breken, zijn gedrag, zijne handel
streng afkeuren, laken; - God laat het regenen-wijze
over Goeden en Boozen, - hals over kop iets doen,
zeer overhaast; - opeenstapeling : het eene feest

over 't andere geven; schulden over schulden maken;
brief over brief zenden. -

(bij bepalingen van prijs, maat of gewicht) meer
dan : het kost over de 6 gulden; het weegt over het
pond; over de 10 M.; over de honderd waren er; hij
is over de 7 0 (jaar oud); - (in betrekking tot den.
tijd) gedurende : over dag slapen; over tafel van
iets spreken, gedurende den tijd, dat men aan tafel
zit; - later dan : het is over vieren; over tijd komen,

later dan de vastgestelde tijd is; - ra verloop
van : over eene maand kom ik terug; vandaag, morgen.
over 8 dagen, over een jaar; - binnen : over een
dag heb je het terug; (gew.) voor : over drie dagen,
drie dagen geleden; ter uitdrukking van heerschappij, toezicht,
voorzorg : het bevel over het leger; heerschen over
iets; baas over iets zijn; daarover heb ik niets te zeg
toezicht over het werkvolk hebben; - over-gen;ht
het geld gaan, dit beheeren, de geldzaken regelen; dokter A. gaat over hem, behandelt hem als geneesheer; - zijn oog over iets laten gaan, het nazien,

daarop toezicht houden; (in betrekking tot de geestelijke werkzaamheden)
naar aanleiding van : over iets nadenken, oordeelen,
spreken; hoe denkt ge er over z; het eens zijn, worden
over iets; over iem. spreken, kijven, twisten; ik zat
twee dagen over dit artikel, twee dagen was ik hier-

mede bezig; - ook in betrekking tot het gemoed,

gevoel enz. zich over iets, iem. verblijden, bedroeven,
verwonderen, verbaasd staan; zich over iem., iets
beklagen, ergeren, lustig maken; bw. tegenover : hij woont hier vlak over; over en.
weer; - naar de andere zijde -. den dijk over; overig. nog in voorraad : geld over hebben: van
alles is er nog over; - beschikbaar : als ge een.
uurtje over hebt, doe het dan eens; - meer dan ge noeg : te over; tijd te over; er is gelegenheid te over; voorbij, geweest : het onweer is over; zijne drift is
over; over was de pret; de pijn is al over; - elliptisch in : de stad is over (gegaan); mijn broer is
over (gegaan, gekomen), hij is naar eene hoogere

klasse (op school) bevorderd, (ook) hij is overgekomen, uit eene andere stad, bv.; - de spons
(zand) er over, spreek daar niet meer van, laten
wij dat nu vergeten; - over !, maak dat nog eens; -over ! (aan een veer), haal, zet mij naar de andere

zijde der rivier.
(Met tallooze ww vormt over (in de beteekenis
van nog eens, opnieuw) scheidbare samenstellingen,
waarvan hier alleen. de voornaamste zijn opgenomen. Met bn. samengesteld heeft het vaak de beteekenis van al te, zeer, te veel; ook hiervan zijn
alleen de meest gebruikelijke samenstellingen vermeld.)
OVERAANGENAAM, bn. bw. in hooge mate
aangenaam.
OVERAARDIG, bn. bw. zeer aardig. alleraardigst.
OVERADEMEN, ...ASEMEN, (overademde, overasemde, heeft overademd, overasemd), zijn adem
laten gaan over (iets), beademen.
OVERAFKOELING, v. (nat.) afkoeling eener
vloeistof tot beneden het vriespunt zonder dat de
vloeistof verandert : water heeft men door overafkoeling tot -13 ° kunnen brengen.

1. OVERAL, bw. op alle plaatsen : overal zoeken;

overal heen gaan.

2. OVERAL, tw. (zeew.) reveille elken morgen;
(glasbl.) overal roepen, de glasmakers en andere
werklieden wekken, eenigen tijd voor het werk
kan beginnen; (ook) sein dat allen aan het werk
moeten gaan of het werk moeten eindigen; (zeew.)
overal houden !, de geheele bemanning op het dek
doen komen; overal maken, klaar-, gereedmaken.
OVERALOMTEGENWOORDIG, ba. alomtegenwoordig. OVERALOMTEGENWOORDIGHEID, v.
OVERALPISCH, bn. transalpisch, aan gene zijde
der Alpen.
OVERALTEGENWOORDIG, bn. alomtegenwoordig. OVERALTEGENWOORDIGHEID, v.
OVERANDER(EN)DAAGSCH, ... DAGSCH, bn.
(gew.) anderdaagsch : overanderdaagsche koorts.
OVERAZEN, (overaasde, heeft overaasd), te veel
aas of eten geven: - (gew.) zich overazen, te veel
eten.
OVERBABBELEN, (babbelde over, heeft overgebabbeld), vertellen wat niet verteld mag worden;
klikken, kwaadspreken : zij babbelen dit over; hij
heeft dit overgebabbeld; - ( overbabbelde, heeft
overbabbeld), door gebabbel overschreeuwen, tot
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zwijgen brengen, voorbijbabbelen : zij overbabbelde
hem; hij heeft mij overbabbeld. OVERBABBELING, v.
OVERBAGGEREN, (baggerde over, heeft over gebaggerd), opnieuw baggeren; zich overbaggeren,
(overbaggerde zich, heeft zich overbaggerd), met
baggeren zich overwerken.
OVERBAKKEN, (bakte over, heeft overgebak ken), opnieuw bakken, voor de tweede maal bakken; meer bakken dan noodig is.
OVERBANK, v. (-en), (gemeenz.) de bank tegenover die waarop men zit.
OVERBEDIJKING, v. (-en), bedrag dat men
overgedijkt heeft.
OVERBEEN, o. (- deren), (gen.) beenachtig uit
-was;(vert.1chlbn,suife.
OVERBEKEND, bn. bw.. zeer bekend, bij iedereen
bekend. OVERBEKENDHEID, v.
OVERBELEEFD, bn. bw. al te beleefd, al te
gedienstig : ik houd niet van ?em. die overbeleefd is.
OVERBELEEFDHEID, v.
OVERBEMESTING, v. (landti.) bemesting die
boven de gewone plaats vindt.
OVERBERM, ni. (-en.), berm aan de overzijde
van eene sloot.
OVERBESCHAAFD, bn. bw. zeer beschaafd; door
al te verfijnde beschaving onnatuurlijk geworden.
OVERBESCHAAFDHEID, v.
OVERBEVOLKING, v. te sterke bevolking : de
overbevolking der groote steden.

OVERBEVOLKT, bn. zeer dicht bevolkt, te veel
bevolkt : China is overbevolkt.
OVERBEVRUCHTING, v. (-en), te sterke bevruchting.
OVERBEZIG, bn. al te bezig.
OVERBIDDEN, (bad over, heeft overgebeden),
opnieuw, nog eens bidden.
OVERBIJTEN, (Zuidn.) (beet over, heeft overgebeten), in tweeën bijten : een touw overbijten; (overbeet, heeft overbeten), bijten over de geheele
uitgestrektheid van iets : zijn arm is door de
muggen overbeten.

OVERBIKKEN, (bikte over, heeft overgebikt),
nog eens bikken.
OVERBILLEN, (bilde over, heeft overgebild), voor
de tweede maal billen, een molensteen scherpen.
OVERBINDEN, (bond over, heeft overgehouden),
over (iets) heen binden ,- zij had een doek overgebonden.; - in eene bepaalde richting binden : dezen
tak moet ge over-, dien onderbinden; - opnieuw
binden, beter binden : die boeken, pakken, schoovert
enz. moeten overqebonden worden; -, (overbond,
heeft overbonden), bindend met iets bedekken :
het pakje moet met grauw papier overbonden worden.

OVERBINDING, v.
OVERBITS, bn. he'. al te bits : een overbits antwoord; op al te bitse wijze : overbi#s spreken.
OVERBITTER, tin al te bitter.
OVERBLADEN, o. mv. overvellen.
OVERBLAFFEN, (overblafte, heeft overblaft),
harder blaffen dan een ander; overbluffen : met
zijn grootgin mond denkt hij iedereen te overblafen.

OVERBLAZEN, (blies over, heeft overgeblazen),
nog eens, opnieuw blazen; nog eens spelen (op een
blaasinstrument) : dit gedeelte moet ge noq eens
overblazen; - ( overblies, heeft overblazen), blazend
met iets overdekken : dit is met goud overblazen.
OVERBLAZING, v.
OVERBLEEKEN, (bleekte over, heeft overgebleekt), nog eens bleeken.
OVERBLIJ, ...BLIJDE. bn. bw. zeer. blij : ik
ben er overblij om.

OVERBLIJFSEL, o. (-s, -en), wat van iets overgebleven is; gewijde overblijfselen, overblijfselen der
heiligen, reliquieën; - wat overgeschoten is, dat
ongebruikt is gebleven; (fig.) dat gebruik is nog
een overblijfsel uit de middeleeuwen, dagteekent
daarvan; - (fig.) spoor : een overblijfsel van die
mythe vinden wij in deze legende. OVERBLIJF
-SELTJ,o.(s)
OVERBLIJVEN, (bleef over, is overgebleven),
overschieten, ongebruikt blijven : van middag is
er van alles overgebleven; mij is nog een honderd
gulden overgebleven; - blijven leven, bestaan na
den dood van anderen : uit die talrijke familie is
hij alleen overgebleven; - de overblijvenden, die in
't leven gebleven zijn; - die planten blijven over,

kunnen langer dan 2 jaar blijven leven; - niet
naar huis gaan in het rustuur (op scholen enz.) :
voor straf moet hij overblijven; hij mag overblijven,

omdat het zulk slecht weer is; - ergens blijven overnachten : hij kan hier wel een nacht overblijven; er bleef ons niets anders over, dan terug te wandelen,
wij konden niets anders doen; - blijft er nog veel
over ? ( van werk) onafgedaan.

OVERBLIJVEND, bn. (plantk.) langer dan 2 jaar
kunnende leven : het zijn overblijvende planten.
OVERBLIJVER, m. (-s), (gew.) overlevende;
jongen die tusschen de schooltijden overblijft : de
overblijvers houden, daarop toezicht houden.
OVERBLOO, bn. bw. zeer beschroomd, vreesachtig.
OVERBLOUSE, v. (-s), blouse die over eene
andere gedragen wordt.
OVERBLUFFEN, (overblufte, heeft overbluft),
iem. met scherpe woorden of een vloed van woorden
tot zwijgen brengen : laat u door dien windzak niet
overbluffen. OVERBLUFFING, v. (-en).
OVERBODIG, bn. bw. ( -er, -st), meer dan geëischt
wordt, geboden is; hij doet overbodig werk, dat men
hem niet heeft opgelegd, (ook) dat onnoodig, nutteloos is; - niet noodig : het is overbodig, hem nog
eens te schrijven; - meer dan noodig, overtollig:
overbodige boeken; (R. K.) overbodige goede werken.
OVERBODIGHEID, v. (...heden).
OVERBOEKEN, (boekte over, heeft overgeboekt),
(kooph.) in een ander boek overschrijven. OVERBOEKING, v. (-en).
OVERBOENEN, (boende over, heeft overgeboend),
voor de tweede maal boenen, beter boenen.
OVERBOEREN, (boerde over, heeft overgeboerd),
met boeren oververdienen; (bij uitbr.) geld overleggen : hij heeft heel wat overgeboerd.
OVERBOORD, bw. (zeew.) van het schip; overboord vallen, werpen, van het schip in het water
vallen, werpen; - een man overboord (gevallen,
gesprongen enz. ); - ( fig.) het is overboord, het is
zoek, verloren; de studie overboord gooien, niet
meer studeeren; de vissehers hebben geld overboord
gezeild, de opbrengst, de besomming bleef beneden
de onkosten.
OVERBORDUREN, (borduurde over, heeft overgeborduurd), opnieuw borduren; nog eens en dan
beter borduren.
OVERBORRELEN, (borrelde over, is overgeborreld), borrelend buiten de oevers treden, overstroomen, overloopen. OVERBORRELING, v.
OVERBORSTELEN, (borstelde over, heeft overgeborsteld), opnieuw borstelen., nog eens en dan
beter borstelen.
OVERBOSSEN, (boste over, heeft overgebost),
opnieuw bossen; beter bossen : die sigaren moeten
overgebost worden.

OVERBOT, bn. zeer bot, in hooge mate bot.
OVERBOTSEN, (botste over, heeft overgebotst),
in zekere richting botsen.
OVERBOTTELEN, (bottelde over, heeft overgebotteld), in andere fles; then tappen.
OVERBOUWEN, (bouwde over, heeft overgebouwd), opnieuw bouwen of ploegen, herbouwen; -,
(overbouwde, heeft overbouwd), over iets heen
bouwen : een kelder overbouwen.
OVERBRAAF, bn. bw. zeer braaf, in hooge mate
deugdzaam : hij is niet overbraaf, niet al te braaf.
OVERBRADEN, (braadde over, heeft overgebraden), opnieuw, nog eens braden : dat vleesch moet
overgebral en worden, het is niet gaar.

OVERBRANDEN, (brandde over, heeft overgebrand), nog eens, opnieuw en nu beter branden : die
koffieboonen moeten overgebraad worden; - meer
branden dan noodig is of bevolen werd.
OVERBRASSEN (ZICH), (overbraste zich, heeft
zich overbrast), zich door brasserij ziek maken.
OVERBRASSING, v.
OVERBREEUWEN, (breeuwde over, heeft overgebreeuwd), (zeew.) opnieuw breeuwen, nog eens
breeuwen. OVERBREEUWING, v.
OVERBREIEN, (breide over, heeft overgebreid),
opnieuw, nog eens, beter breien ; steken van de
eene naald op de andere breien, om galen te voor
- een naadje, eene mindering overbreien,-komen;
den volgenden toer gewoon breien.
OVERBREKEN, (Zuidn.) (brak over, heeft overgebroken), in tweeën breken : hij kon den tak niet
overbreken.

OVERBRENGEN, (bracht over, heeft overgebracht). brengen van de Bene plaats naar de andere:

de meubelen naar het nieuwe huis overbrengen; -(kooph.) een bedrag overbrengen, van de Bene plaats
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in 't boek naar de andere brengen, (ook) een bedrag van den voet eener bladzijde overbrengen
naar de volgende bovenaan, transporteeren; (ook)
een bedrag van de rekening van het eene jaar
afnemen en op die van het volgende jaar brengen; —
een !gevangene overbrengen, naar de' gevangenis, van
de eene gevangenis naar eene andere of naar de
rechtbank; — (zeet.) ballust overbrengen, van de
Bene zijde van het sch!p naar de andere; — (wisk.)
een term uit een der leden eener vergelijking wegnemen en met een omgekeerd teeken in de andere
plaatsen; den zetel der regeering naar Amsterdam
overbrengen, daarheen verplaatsen; — iem. eene
rivier overbrengen, er overheen brengen, van den
Benen oever naar den anderen; — de telegraaf
heeft dat bericht vlug overgebracht, overgeseind; -van den eenen persoon naar den anderen brengen:
i em. eene boodschap overbrengen; een bevel overbrengen; — overbabbelen, verklikken, aanbrengen:
vertrouw hem niet, hij brengt alles over; — van de
Bene taal in de andere brengen, vertalen; — toepassen, van toepassing maken, te pas brengen; —
(overbracht, heeft overbracht), doorbrengen, doorstaan. moeite hebben : zij heelt al veel overbracht,
veel ziekten, tegenspoed en zorg waren haar deel.
OVERBRENGING, v. (-en), het overbrengen (in
alle bet.).
OVERBRENGER, m. (-s), ...BRENGSTER, v.
(-s). die overbrengt (in alle bet.).
OVERBRIEFSTER, v_ (-s), ...BRIEVER, m. (-s).
die iets overbrieft, inz. die er de gewoonte van
heeft.
OVERBRIEVEN, (briefde over, heeft overgebriefd), door middel van een brief mededeelen,
vertellen ; inz. schriftelijk verklikken, overbabbelen, aanbrengen : hij weet reeds alles, het is hem al
lang overgebriefd. OVERBRIEVING, v. (-en).
OVERBROEK, v. (-en), bovenbroek. OVERBROEKJE, o (-s).
OVERBROUWEN, (brouwde over, heeft overgebrouwen), voor de tweede maal nog eens beter
brouwen.
OVERBRUGGEN, (overbrugde, heeft overbrugd),
eene brug of bruggen over iets heen bouwen : eene
rivier overbruggen; plannen om het kanaal te overbruggen; — (fig.) eene kloof overbruggen, toenadering
bewerken. OVERBRUGGING, v. (-en).
OVERBRUISEN, (bruiste over, heeft en is overgebruist) , bruisend overloopen.
OVERBUIGEN, (hoog over, heeft en is overgebogen), naar eene zijde krombuigen of gebogen worden. OVERBUIGING, v. (-en), het overbuigen.
OVERBUITELEN, (buitelde over, heeft en is
overgebuiteld), overtuimelen. OVERBUITELING, V.
OVERBUKKEN, (bukte over, heeft overgebukt),
omlaag bukken, zich vooroverbuigen : hij bukte
te veel over en viel naar beneden.
OVERBUSSELEN, (busselde over, heeft overgebusseld), (new.) opnieuw in bossen binden.
OVERBUUR, m. (buren), buurman, buurvrouw
aan de overzijde. OVERBUURTJE, o. (-s).
OVERBUURMAN, m. (-nen); ...BUURVROUW,
v. (-en).
OVERCIJFEREN, (cijferde over, heeft overgecijlerd), opnieuw cijferen, nog eens cijferen : ik heb
het nog eens overgecijferd, maar de fout niet kunnen
vinden.
OVERCOMPLEET, bn. meer dan compleet, overtallig : dit boek is overcompleet; ik schijn hier wel
overcompleet, het schijnt dat ik hier te veel ben.
OVERDAAD, v. meer dan genoegzame hoeveel
overdaad doet geen kwaad; weelde zoekt over--heid:
daad; — verkwisting, weelde : twee nieuwe japon
jaar is geen overdaad; — onmatigheid:-netjspr
overdaad is zonde, overdaad schaadt.
OVERDADIG, bn. bw. ( -er, -st), verkwistend, onmatig, buitensporig : overdadig leven; overdadig geld
uitgeven. OVERDADIGHEID, v. overdaad.
OVERDAG, m. (-en), dag dien een schipper
langer dan bepaald was moet liggen om te lossen
of te laden.
OVERDANSEN, (danste over, heeft overgedanst),
een danstoer herhalen; dansend over iets heen
— zich overdansen, (overdanste zich, heeft-gan;
zich overdanst), te veel dansen, zich door dansen
vermoeien.
OVERDEELEN, (deelde over, heeft overgedeeld),
nog eens en nu beter deden : die deelera zijn ongelijk,
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deel nog eens over. OVERDEELING, v. nieuwe
deeling.
OVERDEFTIG, bn. bw. zeer deftig.
OVERDEK, o. (-ken), wat als dek over iets heen
ligt; bovendek; scheepsdek. OVERDEKJE, o. (-s).
1. OVERDEKEN, m. (-s), (bist.) opperste deken.
2. OVERDEKEN, v. (-s), de bovenste deken,
die over de onderdekens gebruikt wordt. OVERDEKENTJE, o. (-s).
OVERDEKKEN, (overdekte, heeft overdekt), geheel bedekken : een regenmantel overdekt alles; -van boven dekken : eene speelplaats, eerre kegelbaan
overdekken; — (fig.) iem. met schaamte overdekken,
met schaamte overladen; —, (dekte over. heeft
overgedekt), opnieuw, beter dekken; toedekken:
de moeder ging het kind warm overdekken; kruisen,
bevruchten : we hebben onze merrie laten overdekken.
OVERDEKKING, v. het overdekken.
OVERDEKKING, v. (-en), OVERDEKSEL, o.
(-s), iets dat tot dekking dient.
OVERDEKT, bn. (zeew.) met een dek voorzien:
een overdekt schip; — met een deksel er op : een
overdekte schotel; — de overdekte markt, met een
dak er overheen.
OVERDENKEN, (overdacht, heeft overdacht),
bepeinzen, nadenken over..., overwegen : ik heb
uw voorstel rijpelijk overdacht; — ( Zuidn.) zich
overdenken, zich bedenken : hij overdacht zich en
ging niet. OVERDENKING, v. (-en), het overdenken; het overdachte : in diepe overdenkingen
verzonken; — stichtelijke overdenkingen, overwegingen die iem. stichten.
OVERDENKER, m. (-s), die overdenkt.
OVERDEUR, v. (-en), deur tegenover eene andere.
OVERDICHT, bn. bw. al te dicht.
OVERDIENEN, (diende over, heeft overgediend),
langer dan een bepaalden tijd dienen.
OVERDIEP, bn. meer dan diep genoeg : die
schepen kunnen er best varen, het is er overdiep.
OVERDIJK, m. (-en), dijk tegenover een anderen.
OVERDIJKEN, (dijkte over, heeft overgedijkt),
een nieuwen dijk leggen : bij het overdijken zijn de
aangewassen gronden binnenqedijkt; met een dijk
afsluiten, afdammen; — zóóveel meer aan dij lis kosten uitgeven, dan het bedrag van het aandee 1
in de gemeene dijkskosten, dat men te zijnen laste
heeft. OVERDIJKING, v. (-en), nieuwe bedijking :
eene nieuwe aanslibbing vormt, zich tegen die overdijking; — het bedrag dat men meer dan zijn aan deel bedraagt, aan dijkskosten betaald heeft.
OVERDIK, bn. bw. meer dan dik genoeg.
OVERDIKKEN, (overdikte, heeft overdikt), dikker maken : geschreven letters overdikken.
OVERDISPONEEREN, (overdisponeerde, heeft
overdisponeerd), (kooph.) disponeeren over meer
geld, meer geld trekken op een kassier dan men
bij hem gedeponeerd heeft.
OVERDOBBELEN, (dobbelde over, heeft overgedobbeld), eene partij met het dobbelspel overspelen.
OVERDOEN, (deed over, heeft overgedaan), over
iets heen doen, leggen, zetten : ik heb er een doek
overgedaan, dan valt er geen stof op; de een bord
over het vleesch; — nog eens en nu beter doen :
dat werk is slecht, doe het over; — iets dunnetjes
overdoen, (eene feestelijkheid) nog eens navieren; —
een deel van hetgeen men gekocht heeft, aan een
ander tegen denzelfden prijs afstaan : dat is eene
mooie kaas, doe er mij de helft van over; heerlijken
wijn heb je, doe er mij wat van over; — zijne zaken
overdoen, aan een ander tegen zekere som afstaan; —
iets verkoopen, zonder dat men koopman is : een
kinderwagen, meubelen overdoen; — (overdeed,
heeft overdaan), (Zuidn.) iem. overdoen, hem onder
den duim krijgen; iets overdoen, nog eens verven;
gij moogt u niet overdoen, overwerken. door overmatig -werk afmatten; overmatig eten of drinken:
hij had zich overdaan.
OVERDOEZELEN, (doezelde over, heeft overgedoezeld), nog eens doezelen. OVERDOEZELIN G, v.
OVERDOM, bu. bw. uiterst dom.
OVERDONDEREN, (overdonderde, heeft overdonderd), (gemeenz.) overbluffen : hij overdonderde
hem met een stortvloed van schetterende woorden.
heel overdonderd stond hij toe te zien.
OVERDONKER, bn. zeer donker.
OVERDOOD, bn. (Zuidn.) zoo goed als dood:
overdood liggen, op sterven liggen.
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OVERDOOPEN, (doopte over, heeft overgedoopt),
nog eens doopera, den doop herhalen.
OVERDORSCHEN, (dorschte over, heeft overgedorscht), nog eens dorschen: beter dorschen; —
zich overdorschen, (overdorschte zich . heeft zich
overdorscht), zich door te veel of te hard dorschen
vermoeien, overwerken. OVERDORSCHING, v.
OVERDOUWEN, (douwde over, heeft overgedouwd), van de eene zijde naar de andere douwen.
OVERDRAAIEN, (draaide over, heeft overgedraaid), van de eene zijde naar de andere draaien; —
opnieuw, nog eens draaien; — draaiend over iets
heengaan : zij is de markt overgedraaid.
OVERDRACHT, v. (-en), het overdragen; de overdracht van een huis, het overgaan van een huis
aan een anderen eigenaar; — akte van overdracht,
de akte waarbij de overdracht geschiedt : hebt ge
de overdracht reeds ontvangen ? ; — de overdracht
van het rectoraat der universiteiten geschiedt in

September.

OVERDRACHTELIJK, bn. bw. figuurlijk, oneigenlijk : de overdrachtelijke beteekenis van een woord.
OVERDRACHTSBRIEF, m. (...ven), bewijs van
eigendomsovergang.
OVERDRAGEN, (droeg over. heeft overgedragen), van de eene plaats naar de andere dragen:
de zieke kan niet loopen, hij moet van het eene bed
naar het andere overgedragen worden; — ( kooph.)
eene rekening overdragen, van het eene boek in het
andere schrijven; — eene schuldvordering aan iem_
overdragen, hem het recht geven, ze in te vorderen; — afstaan : hij heeft mij at zijne rechten
overgedragen; — iem. een ambt overdragen, alle
rechten en verplichtingen ervan hem overgeven; —
iem. eene rivier overdragen, van den eenen kant
naar den anderen dragen; — (fig.) oververtellen,
overbabbelen, verklikken; — zich overdragen,
(overdroeg zich, heeft zich overdragen), door te
lang, te zwaar enz. dragen, zijne gezondheid benadeelen; — (gew.) veel met iem. overdragen., veel
moeite en ongemak met hem hebben, veel met
hem overbrengen. OVERDRAGING, v. (-en),
het overdragen.
OVERDRAGER, m. (-s), OVERDRAAGSTER, v.
(-5). die overdraagt.
OVERDRAGERIJ, v. (-en), het overdragen, overbrengen, klikken.
OVERDRAVEN, (draafde over, heeft en is overgedraafd), al dravende over (iets) gaan : hij heeft
den weg overgedraaid.
OVERDRENTELEN, (drentelde over, heeft en is
overgedrenteld), zeer langzaam over (iets) gaan.
OVERDREVEN, bn. bw. ( -er, -st), buitensporig:
iem. overdreven prijzen; dat zijn overdreven eischen; —
vergroot, meer dan werkelijk is : iets overdreven
vertellen; — uiterst : hij is overdreven beleefd. OVERDREVENHEID, v. (...heden).
OVERDRIBBELEN, (dribbelde over, heeft en is
overgedribbeld), al dribbelende over (iets) gaan:
zij is het plaatsje overgedribbeld.
OVERDRIJVEN, (dreef over, heeft en is overgedreven), naar de overzijde drijven : de plank is
overgedreven; — voorbijtrekken : het onweder is
overgedreven; —, (overdreef, heeft overdreven),
(eig.) te sterk drijven (vee enz.); (fig.) te ver gaan
met iets, niet op de juiste maat letten : hij overdrijft alles: zijne studie, zijn uitgaan enz.; — de
grenzen der waarheid te buiten gaan, vergrooten,
overdreven voorstellen : hij kan niets vertellen
zonder te overdrijven. OVERDRIJVING, v. (-en),
het overdrijven : overdrijvingen schaden altijd.
OVERDRIJVER, m. (-s), die overdrijft.
OVERDRINKEN (ZICH), (overdronk zich, heeft
zich overdronken), zich in den drank te buiten
gaan, zich dronken drinken en daardoor zijne
gezondheid benadeelen.
OVERDROEVIG, bn. bw. zeer droevig.
OVERDROGEN, (droogde over, heeft overge droogd), nog eens drogen.
OVERDROOG, bn. zeer droog.
OVERDROOGD, bn. (steenb.) overdroogde steenen,
steenen die al te droog waren voor ze gebakken
werden en daardoor bij het bakken bersten.
1. OVERDRUK, bn. te druk, te veel bezigheden
hebbende : hij heeft het overdruk, hij kan er nietsmeer bij waarnemen.
2. OVERDRUK, m. (-ken), afdruk; inz. van een
opstel uit een tijdschrift, een vakblad enz. : overdrukken hiervan zijn verkrijgbaar gesteld d 17 1 12
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cent; — (nat.) de drukking, spanning van een
gas, grooter dan de dampkringsdrukking; —
(stoomw.) de werkelijke spanning van den stoom
die kracht kan uitoefenen. OVERDRUKJE, o. (-s),
een afdruk van geringen omvang.
OVERDRUKKEN, (drukte over, heeft overgedrukt), aan ééne zijde tegen iets drukken, zoodat
het overgaat; in zekere richting drukken : druk
het ijzeren plaatje een weinig naar dezen kant over;
te veel op iets drukken; — op iets anders doen
kleven : deze plaatjes kan men overdrukken; —
(boekdr.) herdrukken, opnieuw drukken; — te
veel drukken, meer dan het bepaalde getal drukken : hij heeft 100 exemplaren overgedrukt; — overdrukken maken : dit artikel uit „de Economist" is
overgedrukt en afzonderlijk verkrijgbaar gesteld; —,
(overdrukte, heeft overdrukt), (w. g.) over iets
drukken: hij heeft dat vel papier overdrukt.
OVERDRUKPLAATJE, o. (-s), plaatje dat men
kan overdrukken : met overdrukplaatjes kan men
kinderen aardig bezighouden.
OVERDUIDELIJK, bn. bw. in hooge mate
duidelijk.
OVERDUIVELEN, (overduivelde, heeft overduiveld), (gemeenz.) overbluffen; bedremmelen.
OVERDUN, bn. al te dun, zeer dun; ... DUUR ZAAM, bn. te duurzaam.
OVERDUWEN, (duwde over, heeft overgeduwd),
naar de andere zijde duwen; in eene bepaalde
richting duwen.
OVERDWAALSCH, bn. (veroud.) hoogmoedig,
trotsch, vermetel. OVERDWAALSCHHEID, v.
(veroud.) trotschheid, overmoed, opgeblazenheid.
OVERDWALEN, (dwaalde over, heeft en is overgedwaald), dwalende over iets gaan : hij is de
heele vlakte overgedwaald.
OVERDWARS, bn. bw. dwars : het papier overdwars nemen, dwars voor zich; eene overdwarse
doorsnede; — (fig.) iets overdwars nemen, het verkeerd opvatten, kwalijk nemen; met iem. overdwars
liggen, overhoop liggen; iem. overdwars aanzien,
hem met minachting aanzien; — iem. overdwars
komen, iem. dwarsboomen.
OVERDWEILEN, (dweilde over, heeft overgedweild), nog eens dweilen.
OVEREEN, bw. over, op elkander; gelijk : dat
komt overeen uit; eensgezind.
(Overeen vormt met vele ww. scheidbare samenst.
waarvan hier maar een enkele gegeven is).
OVEREENBRENGEN, (bracht overeen, heeft
overeengebracht), doen overeenstemmen : ik kan
dit talmen met zijne gewone voortvarendheid niet
overeenbrengen; hoe deze verklaring met zijne vroegere
overeen te brengen is, weet ik niet.
OVEREENKOMEN, (kwam orvereen, is overeengekomen), gelijk zijn aan : de verklaringen der getuigen komen vrij wel overeen; — bij elkander bebehooren : die kleuren komen slecht overeen; —
overeenstemmen, geschikt, gepast voor elkander
zijn : dat • komt met mijn belang niet overeen; die
man en vrouw komen goed, slecht overeen; — het
eens worden of zijn : zij konden omtrent den prijs
niet overeenkomen; — tot eene schikking komen:
wij zijn overeengekomen, de onkosten samen te dra
afspreken : wij zijn overeengekomen, morgen-gen;—
te gaan.
OVEREENKOMEND, bn. op elkander gelijkende:
overeenkomende kleuren, karakters; — aan elkander
gelijk zijnde : overeenkomende verklaringen, belangen.
OVEREENKOMST, v. (-en), het overeenkomen;
het aan elkander gelijk of bijna gelijk zijn : die
overeenkomst is duidelijk, springt in 't oog; veel
overeenkomst er mee hebben; — overeenstemming:
overeenkomst in karakter, in belangen; — eendracht,
eensgezindheid : in overeenkomst leven; — bepaling,
regeling vastgesteld door twee of meer partijen :
eene overeenkomst met iem. treffen; — (recht.) eene
handeling, waarbij een of meer personen zich jegens
een of meer andere verbinden, contract, verdrag:
eene overeenkomst sluiten; — eene eenzijdige overeen
waardoor sechts ééne partij gebonden is :-komst,
tweezijdige overeenkomst waarbij beide partijen zich
verbinden; — afspraak : in overeenkomst met hem;
eene stilzwijgende overeenkomst.
1. OVEREENKOMSTIG, bn. bw. overeenkomend:
de kopie is overeenkomstig het origineel; (wisk.) de
overeenkomstige hoeken en zijden van twee gelijkvormige figuren. OVEREENKOMSTIGHEID, v.
2. OVEREENKOMSTIG, vz. in overeenkomst
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met : overeenkomstig de wet, ontvangen bevelen handelen; hij werd overeenkomstig zijn hoogen rang ontvangen; iem. overeenkomstig zijne verdiensten bebonen; dat is overeenkomstig de waarheid, de omstandigheden.
OVEREENLIGGEND, bn. (plantk.) dakvormig.
OVEREENSTEMMEN, (stemde overeen, heeft
overeengestemd), dezelfde stem, denzelfden toon
hebben : de viool met de piano stemmen niet overeen; — gelijk zijn aan : hunne verklaringen stemmen
niet overeen; — bij elkander behooren : zijne woorden
stemmen niet overeen met zijne handelingen; hunne
karakters stemmen goed overeen; — van hetzelfde
gevoelen zijn, ééns denken : in één opzicht stemmen wij overeen.
OVEREENSTEMMEND, bn. eensluidend : overeenstemmende verklaringen; — eensdenkend, gelijk
-vormig:
overeenstemmende karakters.
OVEREENSTEMMING, v. gelijkheid van meening,
van gevoelen : in volkomen overeenstemming; —
goede verstandhouding, eendracht; samenwerking;
— gelijkluidendheid, gelijkvormigheid : er moet
overeenstemming zijn tusschen stijl en inhoud.
OVEREENZAAM, bn. (w. g.) al te eenzaam.
OVEREERGISTEREN, bw. (w. g.) den dag vóór
eergisteren.
OVEREERLIJK, bn. bw. door en door eerlijk.
OVEREESTEN, (eestte over, heeft overgeëest),
voor de tweede maal, beter eesten.
OVEREGGEN, (egde over, heeft overgeëgd),
(landb.) nog eens eggen, beter eggen. OVEREG GING, v.
OVEREIND, bw. rechtop, op een der uiteinden:
overeind staan; overeind zitten; overeind komen,
opstaan; dat houdt hem in zijn ongeluk overeind,
staande.
OVEREISCHEN, (overeischte, heeft overeischt),
(w. g.) te veel vragen, bovenmatig vorderen.
OVEREISCHING, v. (-en).
OVEREISCHER, m. (-s), OVEREISCHSTER, v.
(-s), die overeischt.
OVEREND, bw. overeind.
OVERENTEN, (entte over, heeft overgeënt), opnieuw enten; op iets anders enten : zure appelen
op zoete overenten.
OVERERFELIJK, bn. dat overgeërfd kan worden:
eene overerfelijke ziekte; de kunst is niet overerfelijk.
OVERERNSTIG, bn. bw. zeer ernstig.
OVERERVEN, (erfde over, heeft en is overgeerfd), bij erfenis overgaan : dat landgoed erft op
den oudsten zoon over; (fig.) de gebreken en ziekten
der ouders erven maar al te dikwijls op de kinderen
over; eene ziekte overerven. OVERERVING, v.
OVERETEN (ZICH), (overat zich, heeft zich
overeten), te veel eten, zich de maag overladen.
OVERETSEN, (etste over, heeft overgeëtst), opnieuw etsen; nog eens en beter etsen.
OVERFIJN, bn. bw. uiterst fijn.
OVERFILTREEREN, (filtreerde over, heeft overgefiltreerd), nog eens filtreeres.
OVERFLONKEREN, (overflonkerde, heeft overflonkerd), helderder flonkeren, in glans overtreffen : de Hondsster overftonkert alle andere sterren.
OVERFLUISTEREN, (fluisterde over, heeft overgefluisterd), zeer stilletjes iets oververtellen.
OVERFLUITEN, (floot over, heeft overgefloten),
opnieuw fluiten, nog eens spelen op de fluit; —,
(overfloot, heeft overfloten), harder fluiten dan
een ander; zich overfluiten, te lang of te hard fluiten
en daarvan de nadeelige gevolgen ondervinden.
OVERFOELIËN, (overfoeliede, heeft overfoelied),
met foelie bedekken.
OVERFORSCH, bn. bw. zeer forsch; ...FRAAI,
bn. bw. zeer fraai; ...FRISCH, bn. al te frisch.
OVERGAAF, v. OVERGAVE, v. het overgeven,
overhandiging, terhandstelling; uitlevering; overdracht; afstand : de overgave eener belegerde stad.
OVERGAAN, (ging over, is overgegaan), over iets
gaan : de brug, het ijs, de straat overgaan; — naar
de overzijde gaan : de markt overgaan; de veerpont
gaat over, vaart naar de overzijde der rivier; —
van de eene plaats naar de andere gaan : (zeew.)
de lading, de ballast gaat over, schuift, rolt door
het zware slingeren of zeilen naar ééne zijde; het
zeil gaat over, gaat ten opzichte van den wind in
een anderen stand; (electr.) de electriciteit gaat op
gladde metalen gemakkelijk over, springt, vloeit
daarop over; — bevorderd worden_ op school:
die jongen zal wel overgaan (naar eene hoogere klas-
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se); — (fig.) overloopen : tot den vijand overgaan; —
aannemen : tot een anderen godsdienst overgaan;
zich aansluiten bij : tot eene andere partij overgaan; — tot iets anders overgaan, met iets anders
beginnen, van iets anders spreken, iets anders.
gaan behandelen : tot de nieuwe geschiedenis overgaan; van het algemeene tot het bijzondere overgaan;
tot de orde van den dag overgaan; — tot rotting, tot
bederf overgaan, beginnen te rotten, te bederven; --- (muz.) in een anderen toonaard voortgezet worden : het stuk gaat hier over van C -dur in
A -mol;' — de zaak gaat in andere handen over,
verwisselt van eigenaar; — de stad is overgegaan,
werd overgegeven; — besluiten tot : wij gingen er
toe over; — overgehaald worden en daardoor ge luid geven : de bel gaat over, is niet overgegaan; —
de haan van het pistool wilde niet overgaan; -- voor
ophouden : de bui zal wel gauw overgaan;-bijgan,
de pijn gaat al over; — zich overgaan, (overging
zich, heeft zich overgaan), door te veel gaan,
zich te veel vermoeien.
OVERGAAR, bn. bw. al te gaar : dat vleesch is
overgaar, het valt uit elkander; — overgaar koper,
hamergaar koper, dat te lang of bij te sterken
wind smelt, waardoor het weder bros en minder
rekbaar wordt.
OVERGALMEN, (overgalmde, heeft overgalmd),
meer galmen, harder galmen : deze torenklok overpalmt alle andere.
OVERGANG, m. (-en), het gaan over iets; het
overgaan (in alle bet.); het heeft van nacht een overgang ijs gevroren, het heeft zoo sterk gevroren,
dat men over het ijs loopen kan; — voorbijgang :
de overgang van Venus voorbij de zon; — godsdienstverandering; -- (zeew.) verplaatsing : de
overgang van den ballast werd gevaarlijk; — verandering: de overgang van droefheid tot blijdschap; —
het overgaan van den eenen toestand in den an deren : de overgang van winter in zomer, van koude
in warmte, van dag in nacht; — die knaap is in
de periode van overgang, nadert zijne puberteit; —
(muz.) de overgangen, die tonen waardoor men van
den eenen toonaard in den anderen overgaat; —
(schild.) de overgangen, van licht in schaduw, de
tusschenkleuren; — (krijgsw.) de overgang der stad,
het overgegeven worden.
OVERGANGSBEPALING, v. (-en), de overgangs
de bepalingen die zoo lang-bepaling rwt,
gelden tot de wet volledig ingevoerd is, die de
overgang tot de nieuwe wet gemakkelijker 'maken;
...EXAMEN, o. (-s), examen tot overgang in eene
hoogere klasse; ...FORMATIE, v. (-s), zekere
lagen der aardkorst.
OVERGANGSGEBERGTE, o. (-n), gebergte, dat
hoofdzakelijk uit kalk en gips bestaat; de overgangsgebergten bevatten de meeste metalen, alsmede enkele versteeningen of afdruksels van planten en dieren, waaruit blijkt, dat zij zich eerst op
de stamgebergten of oorspronkelijke gebergten
legerden, toen de aarde reeds met planten en dieren
bedekt was.
OVERGANGSKALK, v. de kalk uit de overgangsgebergten; ...KANTOOR, o. (...toren), telegraafkantoor waar de berichten op den eenen
draad ontvangen, op een anderen worden verder
geseind; ...KLIMAAT, o. (...maten); ...MAATREGEL, m. (-s, -en), de maatregelen die men treft
om den overgang van den eenen toestand in den
anderen geleidelijk te doen zijn; ...PUNT, o. (-en),
punt, waar het eene eindigt en het andere begint:
het overgangspunt van de kindsheid tot de jongelingsjaren; ...RECHT, o. (-en), recht van overgang,
om over den grond van een ander te gaan; ...TIJD,
m. (-en); ...TIJDPERK, o. (-en), tijdvak tusschen
een toestand die ophoudt en een anderen die aan
VORM, m. (-en), vorm die den overgang-vangt;.
uitmaakt tusschen twee andere vormen (inz. in
de nat. hist.) : het vogelbekdier beschouwt men
als Wn overgangsvorm tusschen de vogels en de zoogdieren.
OVERGANKELIJK, bn. (spraakk.) een overgankelijk werkwoord, een werkwoord dat een werking
beteekent, die door eene zelfstandigheid wordt
ondergaan, of waardoor eene zelfstandigheid wordt
voortgebracht.
OVERGAPEN, (overgaapte, heeft overgaapt), wijd
genoeg gapen om iets in den mond te nemen : het
kind kon de boterham niet overgapen; met open
mond en oogera iets of iem. van alle kanten, overal
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bezien; -- zich overgapen, te wijd gapen, zoodat
men daarvan pijn heeft.
OVERGAREN, (gaarde over, heeft overgegaard),
door vergaren overhouden, spaarpenningen bijeenbrengen, minder uitgeven dan men verdient.
OVERGAUW, bn. bw. te gauw, zeer gauw.
OVERGAVE, v. Zie OVERGAAF.
OVERGEDIENSTIG, bn. zeer gedienstig, al te
gedienstig; ...GEDWEE, bn. bw. zeer gedwee.
OVERGEGEVEN, bn. ter hand gesteld; —, bw.
( -er, -st), in zeer hooge mate : hij is overgegeven
.trotsch, lui, gierig; — boos, snood, slecht : een overgegeven booswicht. OVERGEGEVENHEID, v. toestand van iem. die aan zijn lot is overgelaten.
OVERGELAG, o. (-en), nagelag.
OVERGELD, o. geld dat een ambachtsman met
het stukwerk boven zijn uurloon verdient.
OVERGELUKKIG, bn. uiterst gelukkig : de jong ,gehuwden zijn overgelukkig.

OVERGENOEG, bw. meer dan genoeg.
OVERGETAL, o. meer dan het gevraagde getal:
bij de verzending van de 2000 dakpannen heb ik een
,overgetal van 40 gevoegd.

OVERGETOGEN, verl. deelw. Zie OVERTIEGEN.
OVERGEVEN, (gaf over, heeft overgegeven),
iem. iets overreiken : geef hem dat boek eens over; -iem. iets ter hand stellen: ik heb hem zelf den brie]
overgegeven; — ( fig.) overdragen, in handen geven:

iem. de leiding der zaak, van het kantoor overgeven; —, aan iemands zorg toevertrouwen : een ad•vokaat een geschil overgeven; — zich onderwerpen

aan eene uitspraak, eene beslissing; — laten varen,
afzien van : zijne aanspraken overgeven; — ( zeew.
verliezen : geen wind overgeven; — in iemands
macht of heerschappij geven : ieyrl• aan de politie
4overgcven,; de sleutels der stad, overgeven; de stad gaf
zich zonder slag of stoot, op genade en ongenade
.over; -- zich gevangen geven : de heele compagnie
gaf zich over; ik geef mij oxer, ik geef 't u gewon nen, (ook) ik kan 't niet r. aden; — zich aan den
drank, het spel, den welast, overgeven, daaraan ver

raken, daardoor zich laten beheerschen: — zij-,slafd
gaf zich geheel aan hem over, hij mocht met haar
doen wat hij wilde; — braken, spuwen, kotsen: de
zieke heeft reeds tweemaal overgegeven; -- (gemeen.)
. hij wordt wel kwalijk, maar geeft niet over, hij maakt
wel eens vertoon van medelijden, maar hij geeft
nooit iets. OVERGEVIT`; G, v. (-en), het overgeven.
OVERGEVOELIG, bn. al te gevoelig, a 1 te vatbaar voor aandoeningen; ins al te prikkelbaar.
OVERGEVOELIGHEID, v.
OVERGEWICHT, o. meer dan het vereischte gewicht.
OVERGEWICHTIG, bn. bw. hoogst gewichtig.
OVERGIEREN, (gierde over, is en heeft overgegierd ), (van vaartuigen) gierende van den eenen
.kant naar den anderen drijven; gierende naar den
anderen kant doen gaan.
OVERGIERIG, bn. al te gierig.
OVERGIETEMMER, m. (-s), zeker gereedschap:
-emmer met eene tuit.
OVERGIETEN, (goot over, heeft overgegoten),
gieten va.n het eene voorwerp in het andere : wijn
uit de flesch in eene karaf overgieten; — door gieten
doen overloopen : pas op ! anders giet je de kom
over; — opnieuw, nog eens gieten; —, (overgoot,
heeft overgoten), overal gietend bedekken : de
vruchten met suiker of ergieten; -- (zegsw.) van 't
zelfde nat of sop overgoten zijn., gelijk de anderen
zijn, dezelfde gebreken enz. hebben; — zich overgieten. te veel gieten. OVERGIETING, v.
OVERGIPSEN, (gipste over, heeft overgegipst),
opnieuw gipsen; —, (overgipste, heeft overgipet),
, geheel met gips bestrijken.
OVERGISTEREN, bw. (Zuidn.) eergisteren.
OVERGLANZEN, (glansde over, heeft overgeglansd), opnieuw glanzen.
OVERGLIJDEN, (gleed over, is overgegleden),
over iets heen glijden; naar ééne zijde glij din.
OVERGLOEIEN, (gloeide over, heeft overgegloeid) ; opnieuw doen gloeien.
OVERGODSDIENSTIG, bn.. overdreven, buitengewoon godsdienstig.
1. OVERGOED, bn. bw. ongemeen goed.
2. OVERGOED, o. (w. g.) bovenkleer. en.
OVERGOLVEN, (overgolfde, heeft overgolfd),
met golven over iets heen komen; golvend overstroomen; golfswijze overgieten.
OVERGOMMEN, (gomde over, heeft overgegomd),
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nog eens met gom bestrijken; —, (overgomde, heeft
overgomd), niet gom overdekken.
OVERGOOIEN, (gooide over, heeft overgegooid),
herwaarts gooien, naar deze zijde gooien : gooi
mij hef touw over; het roer, den wissel overgooien,

in eene andere richting gooien; -- over (iets) heen
gooien : zij gooiden steenen ot-er, over de schutting
bv.; — snel over iem. heen gooien, snel er mee
bedekken : ik gooide hem nog gauw een paar dekens
over; een. paard een dekkleed overgooien; — vol
gooien, er mede bedekken : een plein met grint
overgooien.

OVERGORDEL, m. (-s), (zadelm.) bindriem.;
...GORDIJN, o. en v. (-en), een gordijn dat over
een ander heen hangt : tulen raamgordijnen met
donkere orergordijnen. OVERGORDIJNTJE, o. (-s).
OVERGRAAG, bn. bw. zeer gaarne : ik doe het
overgraag; — zeer gezocht : de koffie is tegenwoordig
niet overgraag; — eetlust hebbende : hij heeft eene
overgrage maag.

OVERGRAVEEREN, (graveerde over, heeft overgegraveerd), nog eens en nu beter graveeren;
over iets heen graveeren.
OVERGRAVEN, (graafde, groef over, heeft overgegraven). opnieuw graven, nog eens graven; —
zich overgraven, (overgroef zich, heeft zich overgraven), door graven vermoeien, overwerken.
OVERGRIJPEN, (overgreep, heeft overgrepen),
grijpende omvatten; —, (greep over, heeft overgegrepen), (muz.) de linkerhand aan de viool, de
bas enz. uit de natuurlijke plaatsing brengen. met
de hand over de greep reiken om hoogex tonen
voort te brengen.
OVERGRILLIG, bn. al te grillig.
OVERGROEIEN, (overgroeide, heeft en is overgroeid), groeiende overdekken : de brandnetels overgroeien dat heele stuk land; — door groeien bedekt
worden : die muur is heel overgroeid niet klimop
en wilde wingerd.

OVERGROF, bn. bw. uiterst grof.
OVERGRONDEN, (grondde over, heeft overgegrond). ten tweeden male eene grondverf (over
iets) strijken.
OVERGROOT, bn. buitengemeen groot : eene
overgroote hoeveelheid.

OVERGROOTMOEDER, v. (-s), moeder van dery
grootvader of de grootmoeder.
OVERGROOTOUDERS, m mv. ...GROOTVADER, m. (-s), vader des grootvaders of der groot
-moedr.
OVERGUL, bn. al te gul, zeer gul: een overgul
onthaal.
OVERGUTSEN, (gutste over, heeft en is overge-

gutst), gutsend over (iets) stroomen, vlieten (van
water).
OVERHAAL, m. (-halen), het overhalen, plaats
waar men overhaalt, overzetveer; overtoom:
binnen de Beemster zijn 20 overhalen., die de gemeenschap te water mogelijk maken.

OVERHAALGLAS, o. (...zen), (ccheik.) kolf om
sterk water te distilleeren; ...SCHUIT, v. (-en), pont.
OVERHAALSTER, v. (-s), die overhaalt.
OVERHAASTEN, (overhaastte, heeft overhaast).
te zeer haasten : een.; zaak overhaasten, er niet genoeg tijd aan besteden: — zich . overhaasten, te
groote haast maken. OVERHAASTING, v. het.
overhaasten; met overhaasting te werk gaan, niet al
te veel haast.
OVERHAASTIG, bn. bw. al te haastig : overhaastig antwoorden, besluiten, handelen.

OVERHAGELEN, (overhagelde, heeft ovcrhageld), met hagel bedekt worden.
OVERHAKEN, (haakte over, heeft overgehaakt),
nog eens en nu beter haken.
OVERHALEN, (haalde over, heeft overgehaald),
naar de andere zijde halen : iem. overhalen, (aan
een veer), hem van de eene zijde der rivier naar
de andere halen; den, haan van een geweer overhalen,
hem spannen; (zeees.) de zeilen overhalen, wenden
zoodat de wind nu tegen de andere zijde ervan
blaast; de balans overhalen, doen overslaan; (bili.)
een, bal overhalen; — ( scheik..) distilleeren : eene
vloeistof in een vat verdampen, deze damp in een
ander vat leiden, daar afkoelen en tot vloeistof
condenseeren omn zoodoende eene vloeistof van
niet vluchtige deden te zuiveren, df om meer
vluchtige van minder vluchtige vloeistoffen te
scheiden, Of ook om vloeistoffen met geurstoffen
te bedeelen; droog overhalen, sublimeeren; — (zeew.)
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op zijde liggen, hellen : het schip haalt over; — over
iets heen halen; (breien) van twee pas gebreide
steken de een over de andere halen en zoodoende
minderen; de tent overhalen, spreiden; — doen
besluiten : iem. tot iets overhalen; hij laat zich licht
overhalen, laat zich licht bewegen. bepraten tot
het doen van iets.
OVERHALING, v. (-en), het overhalen; door droge
overhaling wordt teer uit hout verkregen, door droge
distillatie.
OVERHALER, m. (-s), iem. die overhaalt.
1. OVERHAND, v. de meeste macht (in sterkte,
invloed enz.); de overhand hebben, boven iem.
staan, den meesten invloed hebben; — de overhan I
krijgen, bekomen, nemen, toenemen (in gezag enz.),
(ook) overwinnen; die meening kreeg nu, de overhand,
do meeste aanhangers.
2. OVERHAND, bw. (Zuidn.) beurtelings: Jan
en zijn broer waken overhand bij den zieke.
OVERHANDIGEN, (overhandigde, heeft overhandigd), ter hand stellen, met de hand overreiken:
een brief overhandigen. OVERHANDIGING, v.
OVERHANDS, bw. overhands naaien. (naaist.)
twee zelfkanten zonder inslag tegen elkander
naaien met een overhandschen naad of laschnaad.
OVERHANDSCH, bn. een overhandsche naad,
steek, zie overhands; een overhandsche knoop, gelegd
door het eind van een tros of lijn boven en onder
de vaste part heen te nemen, ook halve knoop ne
-hoetn.
1. OVERHANGEN, (hing over, heeft overgehengen), naar ééne zijde hangen, overhellen : de rot..gen
hangen daar sterk over; — over iets heen hangen:
de takken van dien appelboom hangen bij ons over,
bv. over een muur; — over het vuur hangen : de
aardappelen hangen over; — boven het vuur ophangen : hang e aardappelen over. OVERIIANGING, v. het overhangen.
2. OVERHANGEN, o. (zeew.) het overhangen van
den achter- en voorsteven, de sprong of valling van
den achter- en voorsteven.
OVERHARKEN, (harkte over, heeft overgeharkt), nog eens en nu beter harken.
OVERHASPELEN, (haspelde over, heeft overgehaspeld), opnieuw en beter haspelen.
OVERHEBBEN, (had over, heeft overgehad),
meer hebben dan noodig is, niet alles verbruikt,
verteerd hebben : nog van alles overhebben, — kunnen missen; (fig.) veel voor ira,. overhebben, veel
van iem. houden, gaarne veel voor iem doen; —
ergens een gulden voor overhebben, dien er voor
willen geven; — iem. overhebben, bij zich te logeeren
hebben.
OVERHEEN, bw. over iets heen : leg er Fen doek
overheen; de jongen sprong er overheen; — ga er
nog eens met de verf kwast overheen, verf het nog
een weinig over; — (fig.) ergens losjes, licht overheen loopera, het niet achten, het met onverschilligheid behandelen; — ik kan daar niet zoo licht
overheen stappen, het zoo gering achten, (ook) er
zoo licht toe besluiten; — nu loopt het er toch overheen, nu wordt het toch al te erg; — kom, zet er
u overheen, trek het u zoo niet aan, schik er ui
in; — ik ben daar al lang overheen, daarover maak
ik mij niet meer moeilijk; w— ergens overheen praten,
over iets anders praten en zoo de aandacht van
iets trachten af te leiden; — ergens overheen lezen,
bij het lezen niet opmerken; — (plat) er overheen
gaan, trekken, vleeschelijke gemeenschap met eene
vrouw plegen; — er zijn nu al twee ?aar overheen
gegaan, zijn er nu reeds verloopen, verstreken; -bovendien : hij had reeds veel gedronken, en nam er
nog eene flesch overheen.
OVERHEER, m. (-en), (veroud.) opperheer;
meester.
OVERHEEREN, (overheerde, heeft overheard),
regeeren, als heer (iets) besturen; een land overhe en, veroveren, overweldigen, onderwerpen.
OVERHEERING, v.
OVERHEERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), ongemeen
heerlijk, voortreffelijk : het was overheerlijk Weer;
overheerlijk eten.
OVERHEERSCHEN, (overheerschte, heeft overheerscht), over (iem. of iets) heerschee, beheer schen: iem. overheerschen, naar zijn hand zetten;
de wanhoop ovcrheerschte haar, was haar te machtig;
— wat andere zaken overvleugelt, op den achtergrond dringt : zijn alles overheersehende godsdienst
OVERHEERSCHING, v. (-en), het over--ijver.
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heersehen : het land zuchtte onder vreemde overheersching.
OVERHEERSCHER, m. (-s), OVERHEERSCHERES, v. ( -sen), die overheerscht
OVERBEET, bn. al te heet.
OVERHEID, v. personen of lichamen. aan welke
het openbaar gezag (in stad of land) is toevertrouwd; —, (...heden.), lid van zulk een lichaam:
de burgerl ijke, militaire overheden.
OVERHEIDSAMBT, o. (-en), ambt waardoor men
lid der overheid is; ...BEM OEIING, v. (-en), de
oeiing; ... H O O zich steeds uitbreidende overheidsbemoeiing;
GESCHOOL, v. (...scholen), die door de overheid
bekostigd wordt; ...PERSOON, m. (...sonen), lid
der overheid; ...SCHOOL, v. (...scholen), door de
overheid bekostigd en ingericht; ...ZORG, v.
OVERHEKELEN, (hekelde over, heeft overgehekeld), nog eens hekelen; — zich overhekelen. (overhekelde zich, heeft zich overhekeld), zich door
hekelen overwerken. OVERHEKELING, v.
OVERHELDER, bn. bw. zeer helder.
OVERHELLEN, (helde over, heeft overgeheld),
overhangen : de muur helt over; — (zeew.) naar de
eene zijde buigen, op eene zijde liggen; — (fig.)
neiging tot iets toonen : naar het kwade overhellen;
tot een of ander geloof, de eene of andere partij overhellen, geneigd zijn het aan te nemen, zich erbij
aan te sluiten. OVERHELLING, v. het overhellen;
(fig.) neiging.
OVERHELLINGSPUNT, o. (-en), (zeees.) het punt
tot waar een schip kan overhellen zonder te kantelen.
OVERHELPEN, (hielp over, heeft overgeholpen),
iem. helpen om ergens over te komen.
OVERHEMD, o. (-en), hemd, gewoonlijk van
fijnere stof en netter afgewerkt, dat over een
ander gedragen wordt; ook Engelsch hemd geheeten; — halfhemd dat slechts de borst bedekt en
het overhemd vervangt. OVERHEMDJE, o. (-s).
OVERHEMDSKNOOP, m. (-en), sierlijke knoop
dien men aan het overhemd draagt; ...MOUW, v.
(-en), mouw van een overhemd : hij zat in zijne
(over)hemdsmouwen voor het raam, zonder jas aan.
OVERHERKEN, (gew.) overharken.
OVERHEUSCH, bn al te heusch.
OVERHIJSCHEN (ZICH), (overheesch zich, heeft
zich overheschen), door te veel of te lang hijschen
zijne gezondheid benadeelen.
OVERHOEF, m. (...ven), uitwas van het kroonbeen boven den hoef, overbeen.
OVERHOEK, m. (-en), hoek lands die overschiet.
OVERHOEKS, bw. schuin, van den eenen hoek
tot den anderen volgens de diagonaal : overhoeks
gemeten is het 60 M.
OVERHOEKSCH, bn schuin van den eenen hoek
tot den anderen; een vierkant overhoeksch voor zich
hebben, zóó dat de diagonaal loodrecht is; — (plantk. )
afwisselend.
OVERHOLLEN, (holde over, heeft overgehold),
al hollende over iets gaan of loopen : het paard
holde de markt over.
OVERHOOP, bw. (eig.) op een hoop; dooreen,
door elkander ; onderst boven, verward, in wanorde:
alles is er overhoop, niets op zijne plaats.
OVERHOOPGOOIEN, (gooide overhoop, heeft
overhoopgegooid), alles door elkander gooien : van
kwaadheid gooide hij alles overhoop.
OVERHOOPHALEN, (haalde overhoop, heeft
overhoopgehaald), uit den hoek halen, te voor
halen (voorwerpen die netjes opgeborgen-schijn
zijn) : die meid heeft geen slag van werken, alles
haalt zij tegelijk overhoop; met de groote schoonmaak
wordt alles overhoopgehaald.
OVERHOOPLIGGEN, (lag overhoop, heeft overhoopgelegen), (van voorwerpen) dooreen, verward
door elkander liggen : al mijne papieren liggen overhoop; (fig.) met iem. overhoopliggen, in onmin leven.
OVERHOOPRAKEN, (raakte overhoop, is overhoopgeraakt), (van voorw.) in de war raken : al
mijne boeken zijn overhoopgeraakt; — (fig.) oneens
worden, geschil krijgen : met iem. overhoopraken.
OVERHOOPSCHIETEN, (schoot overhoop, heeft
overhoopgeschoten), omverschieten, doodschieten.
OVERHOOPSMIJTEN, (smeet overhoop, heeft
overhoopgesmeten), door elkander smijten, in
wanorde brengen.
OVERHOOPSTEKEN, (stak overhoop, heeft overhoopgestoken), doodsteken : iem. overhoopsteken.
OVERHOOPWERPEN, (wierp overhoop, heeft
overhoopgeworpen), overhoopgooien.
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OVERHOOREN, (overhoorde, heeft overhoord),
laten opzeggen : de geschiedenis overhooren, om te
zien of die goed geleerd is; (recht.) nog eens hooren
(getuigen). OVERHOORING, v. (-en).
OVERHOUDEN, (hield over, heeft overgehouden), nog iets hebben na het gebruik van het
overige, overhebben : wij houden meestal wat eten
over; ik heb nog een gulden overgehouden, niet uit
meer hebben dan noodig was; — (fig.)-gevn;—
dat houdt niet over, het kon beter; — zijn gedrag
en zijne vlijt houden niet over, behoorden beter te
zijn; — bewaren : van dien wijn wil ik wat overhouden voor het aanstaande feest; — melk kan men,
'S zomers haast niet overhouden, tot den volgenden
dag in goeden toestand bewaren; — die- appelen
kan men goed overhouden, gedurende den winter
blijven zij goed; — geraniums houden wij altijd
over, daarvoor dragen wij zorg, dat zij 's winters
niet doodgaan.
OVERHOUWEN, (houwde over, heeft overgehouwen), (van bot geworden vijlen) ze van een nieuwen houw voorzien. OVERHOUWING, v. (-en).
OVERIG, bn. overgebleven, nog voorhanden, nog
onverbruikt, nog onverteerd; — de overige dagen,
de dagen die nog overblijven; — zijn overige leef tijd, de tijd, dien hij nog te leven heeft of had; —
de overige menschen, de andere; laten wij vast gaan,
dan zullen de overigen wel volgen.
OVERIGE, o. wat nog overig is; voor het overige,
wat nu het andere betreft.
OVERIGENS, bw. voor het overige : hij is wat
driftig, maar overigens is hij een goed mensch.
OVERIJDEL, bn. bw. zeer ijdel.
OVERIJKEN, (ijkte over, heeft overgeijkt), nog
eens, opnieuw ijken.
OVERIJLEN, (ijlde over, is overgeijld), oversnellen; — zich overijlen, (overijlde zich, heeft zich
overijld), te veel haast maken, te voorbarig handelen. OVERIJLING, v. met overijling, met te
grootera spoed.
OVERIJVERIG, bn. bw. al te ijverig.
- OVERJAARD, bn. ten gevolge van het verloopen van zekeren tijd vervallen : die schuldvordering

is overjaard.

OVERJAARSCH, bn. (gew.) dat meer dan een
jaar oud is : een overjaarsch zwijn.
OVERJACHTEN, (overjachtte, heeft overjacht),
te sterk jachten, te veel haast maken; zich overjachten, al te overhaastig te werk gaan.
OVERJAGEN, (jaagde of joeg over, heeft overgejaagd), over (iets) heen jagen : kippen de schutting overjagen; —, (overjoeg of overjaagde, heeft
overjaagd), te sterk jagen, door hard jagen benadeelen : een paard overjagen; — ( jag.) de hond is
overjaagd, door te sterk jagen afgemat; — zich
overjagen, zich te veel vermoeien met jagen.
OVERJAREN, (overjaarde, is overjaard), meer
dan een jaar oud zijn; verjaren.
OVERJARIG, bn. meer dan een jaar oud : overjarige wijn; eene overjarige dochter, die boven de
jaren der eerste jeugd is, die veel kans heeft, ongetrouwd te blijven. OVERJARIGHEID, v.
OVERJAS, v. ( -sen), jas, die over eene andere
gedragen wordt; ...JASJE, o. (-s); ...JURK, v.
(-en), jurk die over eene andere gedragen wordt
bij wijze van mantel; ...JURKJE, o. (-s).
OVERKAARDEN, (kaardde over, heeft overgekaard), opnieuw kaarden.
OVERKAATSEN, (kaatste over, heeft overgekaatst), nog eens een kaatsspel spelen; — zich overkaatsen, (overkaatste zich, heeft zich overkaatst),
zich door het kaatsen te veel vermoeien.
OVERKADEN, (kaadde ovér, heeft overgekaad),
(van een water) met eene kade afsluiten.
OVERKAKELEN, (kakelde over, heeft overgekakeld), overbabbelen, klappen; —, (overkakelde,
heeft overkakeld), harder kakelen dan een ander.
OVERKALFD, bn. eene overkalfde koe, te veel
gezwollen, met te veel vruchtwater.
OVERKALKEN, (kalkte over, heeft overgekalkt),
opnieuw, nog eens met kalk bestrijken; — (ge
iets overkalken, het snel overschrijven,-menz.)
afschrijven van een ander, inz. schoolwerk; —,
(overkalkte, heeft overkalkt), met kalk overdekken.
OVERKAMMEN, (kamde over, heeft overgekamd), opnieuw kammen; over iets heen kammen:
de haren overkammen, over het voorhoofd, over
eene kale plek b.v.

OVERKANT, m. tegenovergestelde kant, gene
zijde : aan den overkant der rivier, der straat wonen.
OVERKANTELEN, (kantelde over, is overgekan teld), over den kant omvallen.
1. OVERKAPPEN, (kapte over, heeft overge kapt), opnieuw kappen, zoowel van boomen als
van haar gezegd.
2. OVERKAPPEN, (overkapte, heeft overkapt),
met eene kap bedekken : een huis overkappen; een
terrein overkappen. OVERKAPPING, v. (-en), het
maken van eene kap over iets; eene kap : eene
ijzeren overkapping; — ( Zuidn.) in twee stukken
kappen; h jj heeft den wortel van den boom niet
kunnen overkappen.
OVERKARIG, bn. te karig; overkarig zijn, overdreven spaarzaam.
OVERKARNEN, (karnde over, heeft overgekarnd),
opnieuw, nog eens karnen.
OVERKAUWEN, (kauwde over, heeft overge kauwd), herkauwen, nog eens kauwen; (ook fig.)
men moet voor hem alles overkauwen.
OVERKEGELEN, (kegelde over, heeft overgekegeld), nog eens een kegelspel spelen.
OVERKEEREN, (keerde over, heeft overgekeerd),
nog eens keeren.
OVERKERVEN, (o erkende, heeft overkerfd),
over de gansche oppervlakte kerven.
OVERKEURIG, bn. bw. zeer keurig.
OVERKIJKEN, (overkeek, heeft overkeken),
overzien, zoover de uitgestrektheid reikt de blikken
laten gaan : van deze hoogte kan men de gansche
vlakte overkijken; —, (keek over, heeft overgekeken), nog eens bekijken, nog eens nazien : hebt ge
alles goed overgekeken, zoodat er geene fouten meer
in zijn ?; — over iets heen kijken : de buren kunnen
niet overkijken, de muur is te hoog, (ook) de straat
is te breed.
OVERKIJVEN, (overkeef, heeft overkeuen),
(Zuidn.) bekijven.
OVERKISTEN, (kistte over, heeft overgekist),
in andere kisten doen : de sigaren moeten nog overgekist worden; in eene andere lijkkist doen.
OVERKLADDEN, (kladde over, heeft overgeklad), (gemeenz.) slecht, ruw overschrijven; —,
(overkladde, heeft overklad), geheel bekladden.
OVERKLAPPEN, (klapte over, heeft overgeklapt), overbabbelen : wees voorzichtig met haar:
zij klapt alles over.
OVERKLAUTEREN, (klauterde over, heeft en
is overgeklauterd), over iets heen klauteren.
OVERKLAUWEN, (gew.) overharken.
OVERKLEED,. o. ( -eren, ...kleeren), opperkleed:
kleed, dat over of boven een ander gedragen wordt ;.
koorkleed (eens priesters); —, (-en), vloer-, tafelkleed dat op een ander ligt. OVERKLEEDJE, o.
(-s), (in bet. 1. ook overkleertjes).
OVERKLEEDEN, (kleedde over, heeft overgekleed), nog eens en nu beter kleedera; anders kleeden; —, (overkleedde, heeft overkleed), bekleeden,
met zekere stof bedekken : stoelen opnieuw overkleeden. OVERKLEEDING, v. het overkleeden;
de stof daarvoor dienende.
OVERKLEEDSEL, o. (-s), wat tot bekleeding
dient.
OVERKLEIN, bn. zeer klein.
OVERKLEUREN, (kleurde over, heeft overgekleurd), opnieuw kleuren, voor de tweede maal
kleuren; over iets heen kleuren.
OVERKLIKKEN, (klikte over, heeft overgeklikt),
overbrieven, oververtellen : hij klikt alles over.
OVERKLIMMEN, (klom over, heeft of is overgeklommen), over (iets) heen klimmen : zij zijn bij
ons overgeklommen, over den tuinmuur, over de
schutting; — overspringen : de matrozen klommen.
op het andere schip over; — zich overklimmen,
(overklom zich, heeft zich overklommen), zich door
klimmen bezeeren. OVERKLIMMING, v. het
overklimmen : inbraak door overklimming in een
onbewoond huis.
OVERKLINKEN, (klonk over, heeft overgeklonken), nog eens klinken; in zekere richting klinken
de liefelijke tonen klonken tot ons over; —, (overklonk, heeft overklonken), harder klinken dan.
een ander : het vrijheidslied overklonk alle andere.
OVERKLUIVEN, (kloof over, heeft overgekloven), nog eens kluiven.
OVERKLUIZEN, (overkluisde, heeft overkluisd),
eene gracht overkluizen, die met een gewelf overdekken, ze overwelven.
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OVERKNABBELEN, (overknabbelde, heeft overknabb eld), (Zuidn.) over het heele voorwerp knab belen; — (fig.) (gemeenz.) overwegen, nadenken:
ik zal dat nog eens overknabbelen, voor ik toestem; —

(knabbelde over, heeft overgeknabbeld), in twee
stukken knabbelen.
OVERKNAGEN, (overknaagde, heeft overknaagd),
(Zuidn.) over het heele voorwerp knagen; —
(knaagd e over, heeft overgeknaagd), in twee
stukken knagen.
OVERKNAP, bn. bw. bijzonder knap.
OVERKNAUWEN, (Zuidn.) overknabbelen.
OVERKNEDEN, (kneedde over, heeft overgekneed), nog eens kneden; — zich overkneder, (overkneedde zich, heeft zich overkneed), zich met
kneden vermoeien, overwerken.
OVERKNIKKEN, (knikte over, heeft overge- '
knikt), nog eens knikken : toen wij het den eersten

OVERLAST.

door te zeer gevuld wordt); (fig.) te veel spijs gebruiken : hij heelt zich overkropt met eten; — overladen : zijne maag overkroppen; — iem. met werk
overkroppen, te veel werk opdragen; — ik ben overkropt met bezigheden, ik heb zoo veel te verrichten,
dat ik niet weet wat ik het eerst zal doen; — een
overkropt gemoed, een gemoed dat te veel aange daan is. OVERKROPPING, v. het overkroppen.
1. OVERKRUIEN, (kruide of krooi over, heeft
en is overgekruid of overgekrooien), over iets
heen kruien : aardappelen het veld overkruien; —
kruiende over iets heen gaan : hij is de markt overgekruid; — een molen overkruien, beter op den
wind zetten; — zich overkruien, (overkruide, overkrooi zich, heeft zich overkruid, overkrooien), zich
door kruien te veel vermoeien, overwerken.
2. OVERKRUIEN, (overkruide, overkrooi, heeft
overkruid, overkrooien), kruiend overdekken : de

keer niet zagen, knikten zij over.

ijsschotsen, die het land overkruiden.

OVERKNIPPEN, (knipte over, heeft overgeknipt),
door middel van een knip met den vinger over
iets heen laten vliegen; — nog eens en nu beter
knippen, snij den met de schaar.
OVERKNOOPEN, (knoopte over, heeft overgeknoopt), opnieuw knooten; over iets anders heen
knoopen.
OVERKOEID, bn. meer koeien bezittende dan
men voederen kan : een overkoeide boer.
OVERKOEL, bn. bw. zeer koel; ...KOEN, bn.
bw. bijzonder koen.
OVERKOKEN, (kookte over, heeft en is overgekookt), bij het koken overloopen : het water, de
pap kookt over; de ketel kookt over; (techn.) water
met den stoom meevoeren, opkoken : het overkoken

OVERKRUIPEN, (kroop over, heeft en is overgekropen), kruipende over (iets) heen komen.
OVERKUIEREN, (kuierde over, heeft en is overgekuierd), kuierende over (iets) heengaan.
OVERKUIPEN, (kuipte over, heeft overgekuipt),
nog eens kuipen.
OVERKUISCH, bn. bw. overdreven kuisch, al
te kuisch.
OVERKUNNEN, (konde, kon over, heeft overgekund), (gemeenzame elliptische uitdrukking) ik
kan van avond niet over (varen); hij kon niet over
(gaan), naar eene hoogere klasse op school.
OVERKWIKKEN, (overkwikte, heeft overkwikt),
met kwikzilver bedekken.
OVERLAAIEN, (Westvl.) oplaaien, al vlammende
verteren : schavelingen (krullen) zijn dadelijk overgelaaid, in vlammen opgegaan.
OVERLAARS, v. (...zen), bovenlaars. OVERLAARSJE, o. (-s).
OVERLAAT, m. (...laten), (in eene rivier) rechthoekige opening in dunne wanden wier bovenkant
gelijk komt met den waterspiegel; (waterbouwk.)
een minder hoog gedeelte van een dijk, dat bij
hoogen waterstand een groot deel van het water
overlaat, afvoert en zoo dijkbreuk op eene plaats
lager aan die rivier voorkomt : de Beersche overlaat werkt, laat water op de heide overvloeien;
evenzoo een niet bedijkt gedeelte eener rivier; ook
een overlaat die het overgevloeide water in eene
rivier naar binnen laat : de Bokhovensche overlaat
werkt naar binnen, laat het water van de Beersche
Maas in het Oude Maasje stroomen.
OVERLAATSDIJK, m. (-en), een dijkgedeelte dat
als overlaat werkt.
OVERLADEN, (laadde over, heeft overgeladen),
de lading in een ander voertuig of vaartuig overbrengen; —, (overlaadde, heeft overladen), te
zwaar laden : een wagen, een vaartuig overladen; —
te veel werk, lessen opgeven : de leerlingen der

van het water in den stoomketel wordt ook pruimen
genoemd.

OVERKOLVEN, (kolfde over, heeft overgekolfd),
nog eens kolven.
OVERKOMELIJK, bn. te overkomen, te her. stellen, uit den weg te ruimen : die moeilijkheden, die
bezwaren zijn wel overkomelijk.

OVERKOMEN, (kwam over, is overgekomen), over
iets heen komen : de straat overkomen; wij kunnen
de rivier niet overkomen; — ( zeet.) over boord heen
gaan : er is eene zee overgekomen die de barkas weg
heeft; — van elders bij iem. komen : met-geslan
Paschen komt mijn oom over uit Zeeland; — (fig.)
hij zal moeten overkomen, betalen; — te boven
komen : dat is een slag om niet te overkomen; —
overwinnen : moeilijkheden overkomen; —, (overkwam, is overkomen), gebeuren : wat overkwam
hem ? ; hem is een ongeluk overkomen, hij heeft een
ongeluk gekregen; dat kan den beste overkomen;
zoo iots is mij nog nooit overkomen, met mij gebeurd.
OVERKOMST, v. het overkomen; (Zuidn.) bezoek, volk : hebt ge overkomst ?
OVERKOP, bw. (gew. ) hals over kop : hij viel
overkop.

OVERKOPEREN, (overkoperde, heeft overkoperd), met koper bekleeden : een schip overkoperen.
OVERKORSTEN, (overkorstte, heeft overkorst),
met eene kalk- of steenachtige korst overtrekken
of overtrokken worden : in het meertje van Rockanje
overkorsten de voorwerpen, die er eengen tijd in liggen.

OVERKORT, bn. al te kort; ...KOUD, bn. zeer
koud, overmatig koud.
OVERKOUS, v. (-en), kous, die over eene andere
gedragen wordt : 's winters dragen wij overkousen.
OVERKOUSJE, o. (-s).
OVERKRAAIEN, (overkraaide, heeft overkraaid),
harder kraaien dan andere hanen; door kraaien,
(fig.) door schreeuwen tot zwijgen brengen. OVER KRAAIING, v. het overkraaien.
OVERKRAAIER, m. (-s), OVERKRAAISTER,
V. (- s), die harder kraait of schreeuwt dan een ander.
OVERKRABBELEN, (krabbelde over, heeft overgekrabbeld), (gemeenz.) krabbelend, klein en
slordig, haast onleesbaar overschrijven.
OVERKRACHTIG, bn. bw. ongemeen krachtig.
OVERKRIJGEN, (kreeg over, heeft overgekregen), over iets heen krijgen : hij kon het paard de
brug niet overkrijgen; te veel krijgen; naar zich
toe krijgen; ik heb dit overgekregen, dit is mij gezonden; — hij krijgt familie over, hij krijgt familie
van elders ten bezoek; — (Zuidn.) kapot, in twee
stukken krijgen: hij kon den stok niet overkrijgen.
OVERKROM, bn. al te krom.
OVERKROPPEN, (overkropte, heeft overkropt),
te veel voedsel geven (aan vogels, wier krop daar-

hoogste klassen worden met huiswerk overladen; —
(fig.) iem. met weldaden overladen, hem zeer veel
weldaden bewijzen; — zijne maag of zich de maag
overladen, te veel eten; — (fig.) deze schilderij is
te veel met figuren overladen, er staan te veel beelden

op. OVERLADING, v. (-en), het overladen;

overlading bij het onderwijs, te veel en te velerlei

stof, die men tracht aan te brengen.
OVERLAKKEN, (lakte over, heeft overgelakt),
nog eens lakken; —, (overlakte, heeft overlakt),
verlakken.
OVERLAND, bw. geheel of voor een zeker deel
te land : hij reisde overland naar Java.
OVERLANDMAIL, v....POST, v. de brievenpost
van Indië, die deels overland naar Europa wordt
gebracht; ...REIS, v. (...zen), reis van Indië naar
Europa of omgekeerd voor een deel overland.
OVERLANG, bw. voor lang, lang geleden.
OVERLANGEN, (langde over, heeft overgelangd),
(gew.) overgeven, overreiken.
OVERLANGS, bw. in de lengte : overlangs doorsnijden.

OVERLANGSCH, bn. eene overlangsche doorsnede.
OVERLANGZAAM, brr bw. uiterst langzaam.
OVERLAP, v. (-pen), (stoomw.) deel dat de
sluitvlakken in de stoomschuif grooter zijn dan de
stoompoort. 4
OVERLAPPEN, (lapte over, heeft overgelapt),
ergens een lap overheen naaien; nog eens lappen;
(fig.) nog eens doen.
OVERLAST, m. al te zware last; (fig.) moeite,
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hindernis; (zeew.) alle overtollige zaken aan boord;
— (fig.) iem. overlast aandoen, iem. tot last ver
kwellen, plagen.
-strekn,hm
OVERLASTEN, (overlastte, heeft overlast), overladen; (fig.) hinderen. OVERLASTING, v. het
overladen; (fig.) moeilijke toestand.
OVERLASTIG, bn., (w. g.) te zwaar belast, beladen; (fig.) tot last, hinderlijk; — in hooge mate
lastig.
OVERLATEN, (liet over, heeft overgelaten), overig laten, laten overblijven : ge moet wat voor mij
overlaten; — niets overlaten, alles nemen, alles gebruiken ; — afstaan, overdoen : zijne bezittingen aan
zijne schuldeischers overlaten, ze hun afstaan, zoodat zij eenige betaling kunnen erlangen; — iets
aan iem. overlaten, opdragen, voor iets laten zorgen,
iets laten behandelen of regelen : ik laat de rege-

en het bestuur geheel aan u over; — iem. aan
lot overlaten, niets voor hem doen, hem niet
meer steunen, helpen, raden enz.; — ik ben geheel

ling
zijn

aan mij zelf overgelaten, niemand raadt, steunt,

helpt mij; — over (iets) laten gaan, loopera, rijden
enz.: niemand wordt overgelaten, niemand mag
door of over.
OVERLATING, v. (-en), het overlaten; -, gmv.
(zeew.) akte, waarbij men aan den verzekeraar het
verlies van een vaartuig of van goederen, welke
hij verzekerd heeft en welke men hem overlaat,
aankondigt, met sommatie om er de waarde van
te voldoen.
OVERLEDEN, bn. gestorven, dood.
OVERLEDENE, m. en v. (-n), de afgestorvene.
OVERLEDER, ...LEER, o. gedeelte van een
schoen, dat den bovenvoet bedekt, in tegenstelling
met het onder- en zoolleer; — hij loopt op zijn
overleer, de zolen zijn geheel versleten, zoodat het
overleer den grond raakt.
OVERLEEP, bn. bw. zeer leep.
OVERLEEREN, (leerde over, heeft overgeleerd),
nog eens, opnieuw leeren; — het geleerde herhalen : ik moet nog even mijne les overleeren.
OVERLEG, o. het nadenken, overwegen; beleid:
hij heeft veel overleg; — ( spr.) alle ding met overleg,
.alles moet met beleid geschieden; - overleg is het
halve werk, wie met overleg te werk gaat, komt
vlugger en gemakkelijker klaar; — zonder overleg
.te werk gaan, onnadenkend, onbesuisd; — beraad:
in (gemeen) overleg met, na beraadslaging met...; —
overleg plegen, in overleg treden, zich met iem.
beraden.
OVERLEGGEN, (legde of leide over, heeft overgelegd, overgeleid), iets ergens overheen leggen:
ge moet er een doek overleggen; — ( van schaatsen
beurtelings den eenes voet over den an--rijdes)
deren plaatsen, onder het rijden; — (muz.) (bij
het bespelen van een instrument) een langeren
vinger over een korteren heerzetten; — naar de
andere zijde leggen : (zeew.) het roer overleggen,
wenden; de zeilen, het schip overleggen, wenden,
zoodat de wind tegen de andere zijde ervan komt;
-- ter zijde leggen, besparen, overhouden : geld
,

best f 100 per maand overleggen; — medebrengen, vertoonen : stukken ter
inzage overleggen; de beste getuigschriften kunnen
,overgelegd worden; — opzenden (naar een overheidspersoon): de stukken moeten voor 1 Mei overgelegd worden; -, (overlegde, overleide, heeft overoverleggen; daar kan hij

legd, overleid), overdenken, bepeinzen : ik moet

de zaak nog eens rijpelijk overleggen wat het beste
is; — iets met iem. overleggen, iem. over iets raad-

plegen. OVERLEGGING, v. (-en), het overleggen;
overleg.
OVERLEIDEN, (leidde over, heeft overgeleid,
ergens overheen leiden; herwaarts leiden.
OVERLEKKER, bn. bw. buitengemeen lekker;
...LENIG, bn. al te lenig.
OVERLEUNEN, (leunde over, heeft overgeleund),
tegen iets leunen en zich daarbij een weinig overbuigen.
OVERLEVEN, (overleefde, heeft overleefd), langer leven dan een ander : die grijsaard heeft al zijne

kinderen overleefd; — ik zal dat smartelijk verlies
niet overleven, niet te boven komen; — zijn roem
overleven, langer leven dan zijn roem duurde, nog

beleven, dat men zijn roem vergeet.
OVERLEVENDE, m. en v. (-n), de nablijvende
(na iemands dood).
OVERLEVENDIG, bn. bw. zeer levendig.
OVERLEVERAAR, m. (-s), die overlevert.
Van Dale.
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OVERLEVEREN, (leverde over, heeft overgeleverd), overgeven, (iem.) in het bezit van (iets)
stellen, overhandigen, ter hand stellen; - (fig.)
iem. aan de politie, aan het gerecht overleveren, hem
aanklagen ; — nu is hij aan de Joden, de Heidenen,
de Turken overgeleverd, in handen van slechte
menschen gekomen.
OVERLEVERING, v. (-en), het overleveren; verhaal, inz. uit ouden tijd, dat mondeling van
het eene geslacht aan het andere wordt overgebracht, traditie: de overlevering zegt ons aangaande
Mozes, dat...; (R.-K.) de ongeschreven godsdienstwaarheden, grootendeels in de werken der Kerk
vervat, zijnde die overlevering van de-vaders
daden en leeringen van Jezus en de Apostelen,
welke niet opgeteekend zijn; — zoo iets weet men
slechts bij overlevering, van hooren zeggen, niet op
juiste gronden; — bij overlevering, traditioneel, uit
gewoonte.
OVERLEVING, v. het overleven.
OVERLEVINGSCONTRACT, o. (-en), een contract
van , levensverzekering, waarbij eene bepaalde som
iem. uitgekeerd wordt bij het vooroverlijden van
._ en ander, die in het contract aangewezen is.
OVERLEZEN, (las over, heeft overgelezen), nog
eens, opnieuw (en beter) lezen : dat stuk moet ge
nog eens overlezen; - doorlezen : ik weet het niet,
ik heb het maar vluchtig overgelezen; — onder het
lezen niet opmerken; — men liet het zieke kind
overlezen, er eenige gebeden over uitspreken, met
het doel dat het zou herstellen; — (Zuidn.) belezen, eene bezweringsformule over iem. of iets
uitspreken. OVERLEZING, v.
1. OVERLICHT, bn. zeer licht.
2. OVERLICHT, bn. bw. volstrekt niet zwaar;
heel gemakkelijk.
OVERLICHTEN, (lichtte over, heeft overgelicht),
iem., die over eene donkere plaats moet, met
licht vergezellen.
OVERLICHTEN (ZICH), (overlichtte zich, heeft
zich overlicht), door iets op te lichten bezeeren,
verwonden.
OVERLIEDEN, m. mv. Zie OVERMAN.
OVERLIEF, bn. bw. ongemeen lief.
OVERLIEGEN, (overloog, heeft overlogen), ten
onrechte, valschelijk beschuldigen.
OVERLIGGEN, (lag over, heeft overgelegen), over
iets heen liggen; — blijven liggen; (zeew.) langer
dan den gewonen of den bepaalden tijd liggen;
(zeew.) op een anderen boeg liggen.
1. OVERLIJDEN, (overleed, is overleden), sterven,
den geest geven.
2. OVERLIJDEN, o. de dood, het sterven : bij

zijn overlijden stonden al zijne kinderen om het
bed; te koop, wegens overlijden (in advertentiën).

OVERLIJMEN, (lijmde over, heeft overgelijmd),
nog eens, opnieuw lijmen.
OVERLIJNEN, (lijnde over, heeft overgelijnd),
voor de tweede maal lijnen.
OVERLIPPEN, o. (timm.) eene wijze van houtverbinding door middel van lippen.
OVERLISTIG, bn. bw. zeer listig.
OVERLOKKEN, (lokte over, heeft overgelokt),
naar de andere zijde lokken.
OVERLOMMEREN, (overlommerde, heeft overlommerd), overschaduwen : de beukeboom overlommerde

het heele plein; een heerlijk overlommerd plaats-

je; — ( gew.) de lucht is overlommerd, betrokken,
licht bewolkt; — (fig.) de H. Maagd is Moeder

des Heeren geworden, doordien de kracht des Aller
haar overlommerd heeft.

-hogsten

OVERLOMP, bn. bw. in hooge mate lomp.
OVERLOODEN, (overloodde, heeft overlood),
met lood overdekken.
OVERLOOGEN, (overloogde, heeft overloogd),
met loog overgieten.
OVERLOON, o. (-en), loon boven het gewone,
meer dan het verdiende loon.
OVERLOOP, m. (-en), het overstroomen; (gen.) overloop van gal hebben; — waar men mag
overloopen : hier is een overloop naar den straatwee;
-- smalle gang, portaal van een bovenhuis; (Id.)
overdekte verbindingsstoep; — (zeew.) dek, verdek; stang aan een mast; — (bouwk.) kleine spuwer
boven een ontvangbak of eene dakgoot aangebracht,
om het water af te leiden, ingeval de afvoerbuis
verstopt is. OVERLOOPJE, o. (-s).
1. OVERLOOPEN, (liep over, is en heeft overgeloopen), over iets heenloopen : ik zag hem de
86
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brug overloopen; - (fig.) vluchtig zien, lezen : ik
heb zijn werk even overgeloopen; - overvloeien
(van vocht uit eenig voorwerp, waarin het in te
groote hoeveelheid is of gedaan wordt) : de melk
heeft overgeloopen; - ( spr.) waar het hart vol van
is, daar loopt de mond van over, spreekt men het
liefst en het meest van; - zijn gal liep hem over,
hij werd toornig; - (gew.) het loopt niet over, het
gaat langzaam vooruit met den zieke; - te vol
worden en over den rand laten vloeien : de emmer,
het glas is overgeloopen; - naar de overzijde (der
straat bv.) loopen : ik zal even overloopen; - overgaan van den een tot den ander : tot den vijand,
tot de andere partij overloopen; -, (overliep, heeft overloopen), omverloopen,
onder den voet loopen; - (fig.) vrienden moeten
elkander niet overloopen, te dikwijls bezoeken; deze dokter overloopt zijne patiënten niet, maakt niet
meer visites dan noodig is; - iem. onverwacht
bezoeken, wanneer men zijn bezoek moeilijk hebben kan; - de directeur heeft hen overloepen, op
het plegen van het een ; of ander betrapt; - zich
overloopen, door te sterk loopen, buiten adem
geraken. OVERLOOPING, v. (-en), het overloopen.
2. OVERLOOPEN, o. benaming der steurharingvangst op de kusten van Engeland en Schotland.
1. OVERLOOPER, m. (-s), buis voor het afvoeren van overloopend of overtollig water, iem., die
zijn vaandel verlaat en tot den vijand overgaat,
deserteur; - een jong varken, dat over het jaar
oud is; - eene groote luis, die van een ander
overgekomen is; - (gew.) koe die het eerste jaar
dat zij dragen kan, niet gekalfd heeft.
2. OVERLOOPER, m. (-s), looper van geringe
stof welken men over een anderen looper legt
om dezen te sparen.
OVERLOVEN, (overloofde, heeft overloofd), te
veel loven, overvragen. OVERLOVING, v.
OVERLUCHTIG, bn. bw. zeer luchtig : overluchtig
gekleed gaan; zeer opgeruimd.
OVERLUI, bn. al te lui, ongemeen lui.
OVERLUID, bw. goed hoorbaar, hardop : overluid spreken, lezen, leeren.
OVERLUIDEN, ...LUIEN, (luidde, luide over,
heeft overgeluid), nog eens luiden; -, (overluidde,
overluide, heeft overluid), de klokken luiden (bij
een sterfgeval) : een doode overluiden.
OVERMAAIEN (ZICH), (overmaaide zich, heeft
zich overmaaid), zich door maaien te veel vermoeien, zijne gezondheid benadeelen.
OVERMAASCH, bn. aan de andere zijde van de
Maas : Overmaasche dorpen.
OVERMAAT, v. meer dan de vereischte maat;
(fig.) buitensporigheid; - tot overmaat van ellende
of smart, alsof de ellende of smart nog niet groot
genoeg ware.
OVERMACHT, v. meerdere, grootere macht;
grootere getalsterkte : voor de overmacht moest hij
zwichten.
OVERMACHTIG, bn. meer macht hebbende (dan
een ander) : een overmachtige vijand.
OVERMACHTIGEN, (overmachtigde, heeft overmachtigd), veroveren. OVERMACHTIGING, v.
OVERMAGER, bn. zeer, te mager.
OVERMAKEN, (maakte over, heeft overgemaakt),
nog eens, opnieuw maken : knoeiwerk moet men
overmaken; - meer maken dan bepaald is of opgegeven : ik heb een paar thema's overgemaakt; doen overgaan, verdrijven : ik zal de pijn wel
overmaken, - overzenden, doen toekomen : geld
per postwissel overmaken. OVERMAKING, v.
OVERMALEN, (maalde over, heeft overgema len), opnieuw malen. OVERMALING, v.
OVERMAN, m. (...lui, ...lieden), hoofd van een
gild; aanvoerder; buurman aan de overzijde; medespeler tegenover, partner.
OVERMANGELEN, (mangelde over, heeft overgemangeld), nog eens, opnieuw mangelen.
OVERMANNEN, (overmande, heeft overmand),
door meerdere kracht of macht overwinnen, overweldigen; - overmand worden, voor de meerderheid moeten bukken; - door droefheid overmand,
overstelpt, overweldigd; - eindelijk overinande
hem de slaap, werd de slaap hem te machtig, sliep
hij in.
OVERMANTEL, m. (-s), mantel dien men over
zijne andere kleeren draagt.
OVERMARCHEEREN, (marcheerde over, is over-

OVERNAMING.

gemarcheerd), trekken over iets heen : de soldaten
zijn de heide, de brug overgemarcheerd.
OVERMARMEREN, (marmerde over, heeft overgemarmerd), opnieuw marmeren.
OVERMAST, bn. (zeew.) te hoog van mast.
1. OVERMATIG, bn. bw. ( -er, -st), boven de
maat, meer dan de maat; buitensporig : overmati,r
arbeiden; zich overmatig inspannen; ik houd niet
van die overmatige koude en hitte.
2. OVERMATIG, bn. al te matig, te zuinig : hij
leeft overmatig, nooit zal hij van iets te veel nemen,
lekkernijen gebruikt hij nooit.
OVERMATTEN, (matte over, heeft overgemat),
opnieuw, nog eens matten; -, (overmatte, heeft
overmat), geheel met matten bedekken : 's nachts
worden alle broeiramen overmat.
OVERMAZEN, (maasde over, heeft overgemaasd),
over iets heen mazen.
OVERMEESTEREN, (overmeesterde, heeft overmeesterd), overweldigen, bemachtigen, ten onderbrengen; (fig.) zich door zijne drift, zijne hartstochten
laten overmeesteren, zich daardoor laten vervoeren,
meesleepen. OVERMEESTERING, v.
OVERMENGEN, (mengde over, heeft overgemengd), nog eens, opnieuw mengen.
OVERMERKEN, (merkte over, heeft overgemerkt), opnieuw merken : de letters zijn er uit ver
moet nog eens overgemerkt worden.
-sletn,h
OVERMESTEN, (mestte over, heeft overgemest),
nog eens mesten.
OVERMETEN, (mat over, heeft overgemeten),
nog eens, hermeten ; overmaat geven; al metende
van het eene voorwerp in een ander doen; (gew.>
overgeven, braken. OVERMETING, v. (-en).
OVERMETSELEN, (metselde over, heeft overgemetseld), opnieuw metselen; boven de bepaalde
hoeveelheid metselen; over iets heen metselen.
OVERMIDDEN, bw. door het midden, over het
midden heen.
OVERMILD, bn. al te mild.
OVERMITS, vw. dewijl, daar, aangezien, omdat„
ter inleiding van een redengevenden bijzin : gij
zult onderstuurman bij mij worden, overmits ik den
mijnen in het laatste gevecht heb verloren.
OVERMOED, m. roekeloosheid, vermetelheid
in jeugdigen overmoed; trotschheid, opgeblazenheid
vol overmoed blikte hij rond.
OVERMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), roekeloos, ver
overmoed.-metl,rosch.OVERMDIGH,v.
OVERMOETEN, (moest over, heeft overgemoeten), (gemeenzame elliptische uitdrukking) hij
moest de brug over (loopen, gaan, rijden); ik moet
over (varen); dat moet over (gemaakt worden).
1. OVERMOGEN, (mocht over), (gemeenzame ,
elliptische uitdrukking), hij mag over (gaan naar
eene volgende klasse); hij mocht de brug over (loopen, gaan, rijden).).
2. OVERMOGEN, (overmag, heeft overmocht),
door grooter vermogen overwinnen, te boven gaan
in rang en macht.
OVERMONSTEREN, (monsterde over, heeft overgemonsterd), voor de tweede maal monsteren (inzkrijgsvolk).
OVERMOOI, bn. bw. bijzonder mooi.
OVERMORGEN, bw. de dag na morgen; (fig.>
morgen of overmorgen, nu of dan, te Beniger tijd.
OVERMOUW, v. (-en), mouw over eene andere:
de ondermouwen glad en de overmouwen opgepof t; -morsmouw. OVERMOUWTJE, o. (-s).
OVERMUNTEN, (muntte over, heeft overge munt), nog eens, opnieuw munten; meer munten
dan noodig is.
OVERNAAD, m. (...naden), naad over een anderen; overhandsche naad. OVERNAADJE, o. (-s)..
OVERNAAIEN, (naaide over, heeft overgenaaid),
over (iets) heen naaien : ergens een lap overnaaien; -•
waar twee rafelkanten aan elkander genaaid zijn,
één inslag afknippen en den anderen met een rolnaadje er overheen naaien; nog eens, opnieuw
naaien : dat is te slordig, dat moet overgenaaid worden.
OVERNAAISEL, o. (-s), wat overgenaaid is.
OVERNACHTEN, (overnachtte, heeft overnacht),
den nacht ergens doorbrengen : gij kunt bij mij wel:
overnachten. OVERNACHTING, v. het overnachten.
OVERNACHTIG, bn. (w. g.) gedurende den nacht.
OVERNAME, v. het overnemen : ter overname:
gevraagd, aangeboden eene goed beklante zaak.
OVERNAMING, v. (-en), (redek.) naamverwisse-ling. Zie OVERNOEMING.
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OVERNAT, bn. te nat.
OVERNAUW, bn. bw. in hooge mate nauw; te
nauw.
OVERNAUWKEURIG, bn. bw. overdreven nauw
-keurig.
OVERNEIGEN, (neigde over, heeft overgeneigd),
doen overhellen, overbuigen.
OVERNEMEN, (nam over, heeft overgenomen),
uit iemands handen aannemen (inz. om hem te
ontlasten) : neem dat pak even over; — uit de eene
ruimte in eene andere nemen : de lading overnemen,
in een ander schip; — iets uit een boek, eene andere
krant, van een anderen schrijver overnemen, daaraan
ontleenen, daarvan naschrijven; — woorden uit
het Engelsch overgenomen, daaraan ontleend; —
denkbeelden, gewoonten van iem. overnemen, navol
een ander aannemen; — aan zich-gen,diva
laten overdragen : een winkel overnemen; het commando overnemen, op zich nemen; — de regeling
der zaken overnemen, voor zijne rekening nemen; —
koopen van iem. die het voor eenigen tijd gekocht
heeft, gewoonlijk tegen minderen prijs : boeken van
iem. overnemen; de huur overnemen, als huurder
optreden; — (gew., kaartsp.) met eene hoogere kaart
voor zich nemen : waarom hebt gij dien slag niet
overgenomen I; (zeew.) aan boord nemen. OVERNEMING, v. het overnemen.
OVERNET, bn. bw. zeer net.
OVERNEURIËN, (neuriede over, heeft overgeneuried), binnensmonds iets nog eens zingen.
OVERNOEMING, v. (-en), (redek.) metonymia :
naamverwisseling : eene redekunstige figuur, waar
oorzaak voor 't gevolg, het werktuig voor-bijde
den werker, het inhoudende deel voor den inhoud
en omgekeerd wordt genomen, enz. bv. hij leest in
Couperus; iets opzoeken in Van Dale; de heele stad
wist het; een glas drinken; hij heeft eene gladde tong;
de onschuld woont op het land.
OVERNOMMEREN, ... NUMMEREN, (nommerde, nummerde over, heeft overgenommerd, .. .ge nummerd), opnieuw, nog eens, anders nummeren.
OVEROLIËN, (oliede over, heeft overgeolied), nog
eens, opnieuw met olie besmeren of bestrijken; bij
herhaling olie over (iets) gieten; —, (overoliede,
heeft overolied), beoliën, olie over (iets) gieten.
OVEROUD, bn. zeer oud : in overoude tijden.
OVEROUDGROOTMOEDER, v., ...GROOTVA DER, m. (-s), moeder, vader eens overgrootvaders
of eener overgrootmoeder.
OVEROUDMOEI, v. (-en) of ...TANTE, v. (-s),
...00M, m. (-en), moei of tante, oom eens groot
-vadersofn
grootmoeder.
OVERPAD, o. (-en), pad, dat dwars over een
stuk land heen loopt; het recht van overpad hebben,
het recht om over eens anders land een pad te
hebben.
OVERPAKKEN, (pakte over, heeft overgepakt),
uit het eene in het andere pakken; opnieuw, nog
eens pakken; beter pakken; —, (overpakte, heeft
overpakt), omvatten, omgrijpen; zich overpakken,
zich door te veel te willen ompakken bezeeren.
OVERPAKKING, v. (-en).
OVERPALMEN, (overpalmde, heeft overpalmd),
met uitgespreide hand overdekken. OVERPAL MING, v.
OVERPAPPEN, (papte over, heeft overgepapt),
nog eens pappen.
OVERPASSEN, (paste over, heeft overgepast),
over iets heen passen; nog eens, opnieuw passen.
OVERPASSING, v. het overpassen.
OVERPEILEN, (peilde over, heeft overgepeild),
opnieuw peilen, nog eens de diepte (van het water)
meten.
OVERPEINZEN, (overpeinsde, heeft overpeinsd),
nadenken over, overdenken, overwegen; - (Zuidn.)
zich overpeinzen, ernstig nadenken. OVERPEINZING, v. (-en), het overpeinzen.
OVERPEINZER, m. (-s), die overpeinst.
OVERPEKKEN, (overpekte, heeft overpekt), met
pek besmeren : al de naden van het schip werden
overpekt; -, (pekte over, heeft overgepekt), opnieuw pekken.
OVERPERSEN, (perste over, heeft overgeperst),
nog eens persen; over iets heen persen.
OVERPIKKEN, (overpikte, heeft overpikt), overpekken; -, (pikte over, heeft overgepikt), nog
eens, opnieuw pikken; - (gemeenz.) overschrijven,
afschrijven : die jongens hebben hun thema's overgepikt.

OVERRAMMELEN.

OVERPISSEN, (overpiste, heeft overpist), (plat)
over iets heen wateren : zij heeft mijne heele
broek overpist; (fig.) een haas zou het overpisser,
het is zeer klein; —, (piste over, heeft overgepist),
zoo vol pissen, dat het er overloopt : zij heeft
de pot overgepist.
OVERPLAATSEN, (plaatste over, heeft overgeplaatst), elders plaatsen, verplaatsen : een telegrafist wordt dikwijls overgeplaatst, naar eene andere
plaats gezonden. OVERPLAATSING, v. (-en),
het overplaatsen : overplaatsing naar Den Haag
aanvragen.
OVERPLAKKEN, (overplakte, heeft overplakt),
beplakken : eene schutting geheel met reclamebiljetten
overplakken; -, (plakte over, heeft overgeplakt),
opnieuw, nog eens beter plakken. OVERPLAK KING, v. (-en).
OVERPLAMUREN, (plamuurde over, heeft overgeplamuurd), (schildersw.) opnieuw, nog eens
beter plamuren.
OVERPLANKEN, (overplankte, heeft overplankt),
met planken bedekken.
OVERPLANTEN, (plantte over, heeft overgeplant), op eene andere plaats, elders planten.
OVERPLANTING, v. (-en), het overplanten.
OVERPLEISTEREN, (overpleisterde, heeft overpleisterd), bepleisteren : een muur overpleisteren; wit
overpleisterde graven; -, (pleisterde over, heeft
overgepleisterd), opnieuw, nog eens en nu beter
pleisteren. OVERPLEISTERING, v. (-en), het
overpleisteren.
OVERPLEITEN, (pleitte over, heeft overgepleit),
nog eens pleiten; -, (overpleitte, heeft overpleit),
in het pleiten overwinnen, beter pleiten dan een
ander.
OVERPLETTEN, (plette over, heeft overgeplet),
nog eens pletten.
OVERPLOEGEN, (ploegde over, heeft overgeploegd), opnieuw en beter ploegen; nog eens ploegen;
een stuk over de grens ploegen : hij heeft langs den
weg een voet overgeploegd. OVERPLOEGING, v.
OVERPLOOIEN, (plooide over, heeft overgeplooid), opnieuw plooien.
OVERPOEDEREN, (poederde over, heeft overgepoederd), nog eens, opnieuw poederen; -, (overpoederde, heeft overpoederd), geheel poederen,
met poeder besmeren.
OVERPOEIEREN, overpoederen.
OVERPOETSEN, (poetste over, heeft overgepoetst), opnieuw poetsen.
OVERPOLIJSTEN, (polijstte over, heeft overgep olij st ), nog eens polijsten.
OVERPOMPEN, (pompte over, heeft overge-

pompt), door pompen doen overloopen : den emmer
overpompen.
OVERPOND, o. (-en), een pond meer dan het
vereischte gewicht.
OVERPOTEN, (pootte over, heeft overgepoot),
nog eens poten; opnieuw en beter poten; op eene
andere plaats poten.
OVERPOTTEN, (potte over, heeft overgepot),
overgaren in een spaarpot; in een anderen pot
zetten : deze bloemen moeten overgepot worden, de
aarde is verzuurd, de potten zijn te klein.
OVERPRACHTIG, bn. bw. zeer prachtig.
OVERPRATEN, (praatte over, heeft overgepraat),
vertellen, klappen; —, (overpraatte, heeft overpraat),
door veel praten een ander tot zwijgen brengen;
door lang praten iem. ergens toe overhalen.
OVERPREEKEN, (preekte over, heeft overgepreekt), nog eens preeken; — zich overpreeken, (overpreekte zich, heeft zich overpreekt), zich door preeken afmatten en zijne gezondheid benadeelen.
OVERPRIESTER, m. (-s), opperpriester.
OVERPRIKKELEN, (overprikkelde, heeft overprikkeld), te veel prikkelen; te veel levenskracht
in een orgaan opwekken : overprikkelde hersenen,
zenuwen. OVERPRIKKELING, v. (-en). het
overprikkelen.
OVERPRODUCTIE, v. al te groote productie,
te overvloedige voortbrenging : door overproductie
wordt de markt gedrukt.
OVERRAKEN, (raakte over, is overgeraakt),
langzamerhand overgaan, ophouden, niet langer
duren : dat zal wel overraken; — met moeite en
zorg over (iets) heenkomen, aan den anderen kant,
aan de overzijde komen.
OVERRAMMELEN, (overrammelde, heeft overrammeld), (Zuidn.) afranselen.
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OVERRANKEN, (rankte over, is overgerankt),
in zekere richting zijne ranken verspreiden : het
gewas rankte naar dezen kant over; —, (overrankte,
heeft overrankt), van boven met zijne ranken bedekken : een priëel, overrankt door kamperfoelie.
OVERRANSELEN, (overranselde, heeft overranseld), (Zuidn.) ter dege afrossen.
OVERRAUW, bn. veel te rauw, lang niet genoeg
gekookt.
OVERRAZEN, (overraasde, heeft overraasd),
(Zuidn). overschreeuwen.
OVERREDEN, (overreedde, heeft overreed), door
kracht van redeneering invloed oefenen op den
wil van den hoorder of lezer, hem tot zekere han
bewegen, of van zekere handelingen af--deling
houden : iem. tot iets overreden. OVERREDING, v.
OVERREDEND, bn. geschikt, in staat te overreden: overredende woorden tot iem. richten.
OVERREDINGSKRACHT, v. kracht om iem. te
overreden : er is veel overredingskracht toe noodig;
...KUNST, V. kunst om iem. te overreden.
OVERREEDBAAR, bn. (w. g.) voor overreding
vatbaar, overtuigd kunnende worden.
OVERREGENEN, (overregende, is overregend),
geheel door den regen bevochtigd worden.
OVERREIKEN, (reikte over, heeft overgereikt),
reikende overgeven, toereiken, naar iem. reiken:
iem. iets overreiken. OVERREIKING, v.
OVERREIZEN, (reisde over, heeft en is overgereisd), over iets heen reizen, reizende overtrekken:
wij zijn de Alpen overgereisd.
OVERREKENEN, (rekende over, heeft overgerekend), nog eens, opnieuw rekenen; —, (overrekende,
heeft overrekend), uitrekenen : ik zal eens overrekenen wat me dat reisje zal kosten. OVERREKENING, v.
OVERREKKEN, (rekte over, heeft overgerekt),
nog eens rekken (waschgoed); — zich overrekken,
(overrekte zich, heeft zich overrekt), zich door
rekken bezeeren, vermoeien. OVERREKKING, v.
OVERRENNEN, (rende over, is overgerend), over
iets heen rennen : hij is de straat overgerend; naar
de andere zijde rennen; nog eens rennen; —, (overrende, heeft overrend), omverrennen, door rennen
doen omvallen.
OVERRIJDEN, (reed over, heeft en is overgereden), over iets heen rijden : een plein overrijden,
naar de andere zijde rijden; nog eens rijden; iem.
overrijden, rijdende vervoeren; —, (overreed, heeft
overreden), door rijden doen omvallen, omver
verwonden : er is iem. door den trein over--rijden,
reden, aangereden, (ook) de trein is over hem heen
gereden; door rijden bederven, te sterk rijden : een
paard overrijden; zich overrijden, te sterk of te lang
rijden en daarvan lichamelijk nadeel ondervinden.
OVERRIJK, bn. zeer rijk.
OVERRIJNSCH, bn. aan de andere zijde van
den Rijn. .
OVERRIJP, bn. meer dan rijp.
OVERRIJWAGEN, m. (-s), sleeperswagen (celzoo
te Rotterdam genoemd).
OVERROEIEN, (roeide over, heeft en is overgeroeid), over iets heen roeien : het meer overroeien,
(ook) naar de andere zijde roeien; nog eens roeien;
iem. overroeien, hem door roeien overbrengen; —
zich overroeien, (overroeide zich, heeft zich overroeid), door roeien vermoeien, zich lichamelijk
nadeel toebrengen.
OVERROEPEN, (riep over, heeft overgeroepen),
roepen dat men het aan de andere of overzijde
hooren kan; toeroepen te komen, tot zich roepen; —
(overriep, heeft overroepen), harder roepen dan
een ander; zich overroepen, zich door te hard roepen
zeer doen.
OVERROEREN, (roerde over, heeft overgeroerd),
nog eens roeren; door roeren over den rand doen
storten.
OVERROK, m. (-ken), rok (vrouwenkleedingstuk),
die over een anderen wordt gedragen; groote
over] as.
OVERROLLEN, (rolde over, heeft en is overgerold), naar de andere zijde rollen; over iets heen
rollen.
OVERROMPELEN, (overrompelde, heeft overrompeld), verrassen, onverwachts bespringen, overvallen : eene vesting overrompelen; — (fig.) plotseling met een voorstel voor den dag komen, dat
de ander niet dadelijk weet te weerleggen, te weigeren en zoo goedkeurt, aanneemt; — (Zuidn.)
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iem. door groote woorden, brutaliteit, uiterlijk
vertoon enz. overbluffen. OVERROMPELING,
v. (-en).
OVERROOKEN, (rookte over, heeft overgerookt),
nog eens rookera.
OVERROSSEN, (roste over, heeft overgerost),
nog eens rossen; -, (overroste, heeft overrost),
snel overrijden.
OVERROTEN, (rootte over, heeft overgeroot),
opnieuw roten (vlas).
OVERRUILEN, (overruilde, heeft overruild),
(gew.) ruilen, verruilen.
OVERRUIM, bn. bw. ruim genoeg, meer dan ruim.
OVERSAUSEN, (oversauste, heeft oversaust),
geheel, overal sausen; tabak oversausen, met eene
zekere oplossing besprenkelen, drenken; - met
eene dunne kleurstof oversmeren.
OVERSCHADUWEN, (schaduwde over, heeft
overgeschaduwd), opnieuw schaduwen; -- (overschaduwde, heeft overschaduwd), met zijne schaduw bedekken; (fig.) in de schaduw stellen : hij
heeft al zijne mededingers verre overschaduwd, ver
achter zich gelaten, ver overtroffen; iemands roem
overschaduwen, verdonkeren; — (fig.) beschermen.
OVERSCHADUWING, v. het overschaduwen.
OVERSCHAKEN, (schaakte over, heeft overgeschaakt), eene schaakpartij nog eens spelen.
OVERSCHARIG, bn. (gew.) overscharig vee, wat
te veel in eene gemeenschappelijke weide loopt;
wat overscharig eten aan eene arme vrouw geven,
wat overgeschoten is; - wat te veel is, overtollig,
overbodig : (scherts.) een overscharig heer, iem. die
in een gemengden kring geen dame heeft.
OVERSCHATTEN, (overschatte, heeft overschat),
te hoog schatten : hij heeft zijne krachten overschat;
— (schatte over, heeft overgeschat), opnieuw, nog
eens schatten : mijn inboedel moet overgeschat
worden. OVERSCHATTING, v. het overschatten :
overschatting aanvragen (voor de belasting); te
hooge schatting.
OVERSCHAVEN, (schaafde over, heeft overgeschaafd), nog eens, opnieuw schaven; (ook fig.).
OVERSCHAVING, v. het overschaven.
OVERSCHEEPSRECHTEN, o. mv. ongelden voor
het overschepen.
OVERSCHENKEN, (schonk over, heeft overgeschonken), te vol schenken, door schenken doen
overloopen; van het eene voorwerp in het andere
schenken; boven het vereischte getal (b. v. kopjes,
glazen) schenken. OVERSCHENKING, v. (-en).
OVERSCHEPEN, (scheepte over, heeft overgescheept), overbrengen in een schip; van het eene
vaartuig in het andere brengen; overvaren, een
afstand te water afleggen. OVERSCHEPING,
v. (-en).
OVERSCHEPPEN, (schepte over, heeft overgeschept), uit het eene voorwerp in het andere scheppen; te vol scheppen, zoodat het over den rand
valt. OVERSCHEPPING, v. (-en).
OVERSCHEREN, (schoor over, heeft overgeschoren), opnieuw, nog eens scheren.
OVERSCHERP, bn. bw. bijzonder scherp; (fig.)
zeer streng : een overscherp oordeel.
OVERSCHETSEN, (schetste over, heeft onergeschetst), nog eens en nu beter schetsen.
OVERSCHEUREN, (scheurde over, heeft overgescheurd), opnieuw, kleiner scheuren : die lompen
zijn veel te grof, zij moeten overgeseheurd worden.
OVERSCHIETEN, (schoot over, heeft overgeschoten), over (iets) heen schieten; (zeew.) doen
overgaan (den ballast); iets met aarde overschieten,
bedekken; — overblijven, overig zijn : wat schiet
er voor mij over ?, wat is nu mijn deel ?; er schiet
wat voor je over, je krijgt eene fooi van me; overgeschoten brokken, wat overblijft van een middagmaal enz.; ik geloof dat ik hier overschiet, dat
ik hier te veel ben, dat ik hier niet geteld word.
OVERSCHIJNEN, (overscheen, heeft overschenen), beschijnen, de geheele oppervlakte verlichten : het ijs, door het zilveren maanlicht overschenen.
OVERSCHILDEREN, (schilderde over, heeft overgeschilderd), nog eens, opnieuw schilderen; —,
(overschilderde, heeft overschilderd), beschilderen:
die kerkramen zijn geheel overschilderd.
OVERSCHILLEN, (schilde, over, heeft overgeschild), nog eens schillen.
OVERSCHIMMELEN, (overschimmelde, is overschimmeld), met schimmel overdekt worden : die
schoenen zijn heel overschimmeld.
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OVERSCHITTEREN, (overschitterde, heeft overschitterd), sterker schitteren dan iets anders; (fig.)
boven een ander uitblinken : Adeline Patti overschitterde al de andere actrices.
OVERSCHOEN, m. (-en), schoen, die over een
anderen aangetrokken wordt, inz. van gummi en
bij nat weer gedragen. OVERSCHOENTJE, o. (-s).
OVERSCHOFFELEN, (schoffelde over, heeft overgeschoffeld), nog eens schoffelen; over . iets heen
schoffelen.
OVERSCHOON, bn. bw. ongemeen, bij uitstek
schoon.
OVERSCHOPPEN (schopte over, heeft overgeschopt), iem. of iets over iets heen doen gaan :
ik heb den bal over (den muur) geschopt; ik zal je
de straat overschoppen; naar de andere zijde schoppen; nog eens schoppen.
OVERSCHORT, o. en v. (-en), schort, dat over
een ander gedragen wordt.
OVERSCHOT, o. (-ten), overblijfsel, wat overig
is : armzalig overschot van vroegeren rijkdom; iemands
stoffelijk overschot, zijn lijk; -- (gew.) gij hebt overschot van gelijk, gij hebt meer dan gelijk; — geen
overschot hebben, nauwelijks genoeg hebben; — op
den overschot zitten, bij de verdeeling van iets
overschieten, niets krijgen ; van geen tel zijn.
OVERSCHRAAL, bn. bw. zeer schraal, al te
schraal.
OVERSCHRANDER, bn. bw. zeer schrander:
zijn hond, een overschrander dier.
OVERSCHREEUWEN, (overschreeuwde, heeft
overschreeuwd), het plein overschreeuwen, zoo hard
schreeuwen dat het over het geheele plein gehoord wordt; — iem. overschreeuwen, iem. door
harder te schreeuwen dan hij tot zwijgen brengen; — zich overschreeuwen, zich door schreeuwen
benadeelen. OVERSCHREEUWING, v. het overschreeuwen.
OVERSCHRIJDEN, (overschreed, heeft overschreden), met groote stappen langzaam over iets
heen gaan : hij overschreed de binnenplaats; --- de
grenzen overschrijden, over de grenzen komen, gaan;
(fig.) zijne bevoegdheid overschrijden, te buiten gaan;
— een gebod overschrijden, niet nakomen; de begrooting overschrijden, meer uitgeven dan toegestaan
is; niet overschrijden, binnen de perken blijven.
OVERSCHRIJDING, v. (-en), het overschrijden.
OVERSCHRIJVEN, (schreef over, heeft overgeschreven), nog eens schrijven; af- en naschrijven:
ik zal het even overschrijven, in het net schrijven; —
op eene begrooting f 50,000 overschrijven, van den
eenera post van uitgave op een anderen overbrengen; — de zaak op zijne vrouw laten overschrijven, aan haar overdragen, op haar naam laten
zetten; — schriftelijk mededeelen, bekend maken;
(Zuidn. ook) aanklagen ; — over iets heen schrij ven. OVERSCHRIJVING, v. (-en), het over schrijven.
OVERSCHRIJVER, m. (-s), klerk, kopiist.
OVERSCHRIJVINGSKOSTEN, mv. kosten van
overschrijving, van overdracht.
OVERSCHRIKKELEN, (Zuidn.) overslaan, overspringen : gij hebt bij het tellen een getal overschrik
-keld.
OVERSCHROBBEN, (schrobde over, heeft overgeschrobd), opnieuw of over het heele voorwerp
schrobben.
OVERSCHUDDEN, (schudde over, heeft overgeschud), nog eens schudden ; — van het eene in
het andere schudden : schud de aardappelen in
dezen zak over.
OVERSCHUIEREN, (schuierde over, heeft overgeschuierd), opnieuw schuieren.
OVERSCHUIMEN, (schuimde over, heeft en is
overgeschuimd), schuimende overloopen.
OVERSCHUIVEN, (schoof over, heeft overgeschoven), over (iets) heerschuiven.
OVERSCHUREN, (schuurde over, heeft overgeschuurd), opnieuw schuren.
OVERSCHUW, bn. bw. zeer schuw.
OVERSEINEN, (seinde over, heeft overgeseind),
door seinen doen overkomen; seinende mededeelen,
berichten, inz. door middel van de telegraaf; nog
eens seinen; terugseinen.
OVERSJOUWEN, (sjouwde over, heeft overgesjouwd), sjouwende over (iets) heen brengen:
zware kisten het perron oversjouwer; — zich oversjouwen, (oversjouwde zich, heeft zich oversjouwd), zich
met werken of sjouwen vermoeien, afmatten.
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OVERSLAAN, (sloeg over, heeft en is overgeslagen), over iets heen slaan : ge moet een doek
overslaan, omslaan; — (muz.) (bij het klavierspelen), de eene hand over de andere heenslaan ; —
naar de andere zijde slaan; de weegschaal slaat over,
helt naar de andere zijde over; (fig.) tot iemands
gevoelen overslaan, het omhelzen, zich er mede
vereenigen; — naar de overzijde van iets slaan:
ik heb den bal overgeslagen, over den muur, over
de sloot enz.; — van het eene voorwerp op het
andere slaan, snel gaan : de electr. vonken slaan
over; de bliksem is op den boom overgeslagen; de
vlammen sloegen over op den hooiberg; het roodvonk
slaat over, is besmettelijk; — (Zuidn.) van het eene
schip in het andere overladen; — een overslag
maken, berekenen, ramen: de kosten overslaan; —
voorbijzien, niet opmerken, vergeten te lezen of te
schrijven : zijn naam is overgeslagen; (fig.) kwade
namen moet men overslaan, van onaangename zaken
moet men niet spreken; -- voorbijgaan bij eene
bevordering : hij werd overgeslagen; — laten voor
geen concert slaat hij over; -- (boekdr.)-bijgan:
afgeven: pas gedrukte vellen slaan over; — de gezette
bladzijden behoorlijk in den vorm vereenigen; —
het zingen sloeg tot schreeuwen over, veranderde in
schreeuwen; — zijn stem slaat over, gaat in een
anderen toon over, klinkt scheller, (inz. bij stemwisseling of wanneer iem. in toorn spreekt).
OVERSLAAND, bw. over iets heen slaande;
(timm.) overslaande deur, deur welke tegen het
kozijn en niet in eene sponning rust; — (zeew.)
overslaande golven, die aan den top te veel overhellen en dan naar beneden slaan; — het is eene
overslaande zee, met overslaande golven.
OVERSLAG, m. (-en), omslag aan kleedingstukken, iets dat over iets anders heengeslagen wordt
of is, rand; — berekening, raming : eerst moeten
wij een overslag der kosten maken; — bij overslag,
bij raming, globaal; overslag van de belasting, ver
in overslag werken, de vracht-deling;—(Zu.)
van eene boot rechtstreeks overladen in eene
andere die er gewoonlijk naast ligt.
OVERSLAGER, m. (-s), groote halsdoek.
OVERSLAGIJZER, o. (-s), (timm.) soort van
staartwervel; ...PET, v. (-ten), pet met grooten
rand, dien men over de ooren kan slaan.
OVERSLAP, bn. bw. in hooge mate slap (zoowel
eig. als fig.).
OVERSLAPEN, (sliep over, heeft overgeslapen),
(gew.) slapen bij een ander, inz. bij een vriend, dien
men bezoekt : hij heeft drie nachten overgeslapen; —
zich overslapen, (oversliep zich, heeft zich overslapen), langer slapen dan men zelf wilde.
OVERSLEEPEN, (sleepte over, heeft overgesleept), over (iets) heen sleepen.
OVERSLENTEREN, (slenterde over, heeft en is
overgeslenterd), slenterende over iets heen gaan:
hij is den weg overgeslenterd; naar de overzijde
slenteren.
OVERSLEUREN, (sleurde over, heeft overgesleurd), met geweld over iets heen sleepen.
OVERSLIBBEN, (overslibde, heeft overslibd),
met slib bedekken : het land lag na den vloed geheel
overslibd. OVERSLIBBING, v.
OVERSLIJPEN, (sleep over, heeft overgeslepen),
nog eens, opnieuw en nu beter slijpen. OVERSLIJPING, v.
OVERSLIM, bn. bw. zeer slim.
OVERSLINGEREN, (slingerde over, heeft en is
overgeslingerd), slingerende over (iets) heenbrengen; (zeew.) overhellen (naar ééne zijde); zwaar
overslingeren, aan beide zijden evenveel overhalen.
OVERSLINGERING, v. het overslingeren.
OVERSLOOF, v. (...ven), sloof (boezelaar), die
over eene andere gedragen wordt.
OVERSLUIKEN, (slook over, heeft overgesloken), door sluiken iets over de grenzen brengen:
zout, tabak oversluiker.
OVERSLUIPEN, (sloop over, is overgeslopen),
stilletjes over iets heen gaan, zonder dat het gemerkt kan worden.
OVERSMAL, bn. uitermate smal.
OVERSMEDEN, (smeedde over, heeft overgesmeed), nog eens smeden; over iets heen smeden:
er moet een stukje overgesmeed worden.
OVERSMELTEN, (smolt over, heeft overgesmolten), nog eens, opnieuw smelten. OVERSMELTING, v. het oversmelten; — (nat.) het verschijnsel dat eene vloeistof zoodanig blijft beneden de
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temperatuur van vastworden, ook overafkoeling
geheeten.
OVERSMEREN, (smeerde over, heeft overgesmeerd), nog eens, opnieuw smeren; —, (oversmeerde, heeft oversmeerd), smerend overdekken.
OVERSMERING, v. het oversmeren.
OVERSMIJTEN, (smeet over, heeft overgesmeten), over (iets) heen smijten; in zekere richting smijten; nog eens smijten.
OVERSMOKKELEN, (smokkelde over, heeft overgesmokkeld), over de grenzen smokkelen, zoowel
het land in, als het land uit.
OVERSNAPPEN, (snapte over, heeft en is overgesnapt), over iets heen snappen, gelukkig over
iets heenkomen; — overbabbelen.
OVERSNATEREN, (oversnaterde, heeft oversnaterd), overbabbelen, door luid en veel te snateren,
iem. tot zwijgen brengen.
OVERSNEEUWEN, (oversneeuwde, heeft oversneeuwd), met sneeuw overdekt worden : het
huisje was geheel oversneeuwd.
OVERSNELLEN, (snelde over, heeft overgesneld), vlug, snel over iets heen loopen : de straat
oversnellen; naar de andere zijde snellen.
OVERSNIJDEN, (sneed over, heeft overgesneden), nog eens, opnieuw snijden; te veel snijden;
(Zuidn.) in twee stukken snijden.
OVERSNOEIEN, (snoeide over, heeft overgesnoeid), nog eens snoeien.
OVERSNOEVEN, (oversnoefde, heeft oversnoefd),
door snoeven tot zwijgen brengen, door toesnauwen verschrikken : iem. oversnoeven.
OVERSNOOD, bn. bw. zeer snood, te snood.
OVERSNORKEN, (oversnorkte, heeft oversnorkt),
luider snorken dan een ander; — oversnoeven,
door snorkerijen tot zwijgen brengen.
OVERSNUFFELEN, (oversnuffelde, heeft oversnuffeld), nieuwsgierig of onbescheiden afsnuffelen.
OVERSNUIVEN, (snoof over, heeft overgesnoven), opnieuw een snuifje nemen; nog eens snuiven; (ook) oversnorken.
OVERSOLDEEREN, (soldeerde over, heeft overgesoldeerd), opnieuw, nog eens soldeeren.
1. OVERSPANNEN, (spande over, heeft overgespannen), opnieuw voorspannen of van het eene
rijtuig voor het andere spannen : de paarden moeten
overgespannen worden; —, (overspande, heeft overspannen), met uitgespannen hand overreiken : hij
kon het nauwelijks overspannen; — over iets uit
: de plaats met een zeil overspannen; -- te-spane
sterk spannen : een boog overspannen; zich overspannen, te veel van zijn krachten vergen en
daarvan de nadeelige gevolgen ondervinden, inz.
dat daardoor het zenuwgestel overprikkeld raakt.
2. OVERSPANNEN, bn. te sterk gespannen,
overdreven : een overspannen ijver; overspannen
zenuwen, die te weinig rust hebben; overspannen
verwachtingen, te hoog gespannen ; overspannen
denkbeelden, die te weinig rekening houden met de
werkelijkheid; eene overspannen verbeeldingskracht,
buitensporig.
OVERSPANNING, V. het overspannen; (fig.) te
hevige inspanning; overprikkeld, van streek geraakt
zenuwgestel; —, (-en); deel van eene brug tusschen
twee pijlers : men heeft tegenwoordig bruggen met
eene (over)spanning van meer dan 200 M.; de overspanning van het gewelf is 12 M.
OVERSPAREN, (spaarde over, heeft overgespaard), besparen, overleggen. OVERSPARING,
v. het oversparen; het bespaarde.
OVERSPATTEN, (overspatte, heeft overspat),
geheel bespatten.
OVERSPEELSTER, v. (-s), vrouw die zich aan
overspel schuldig maakt.
OVERSPEL, o. echtbreuk, schending der huwelijkstrouw : gij zult geen overspel doen.
OVERSPELDEN, (speldde over, heeft overgespeld), iets over wat anders vastspelden; nog eens,
op andere wijze vaststeken met spelden.
OVERSPELDER, m. (-s), een hals- of zakdoek,
dien men cam iets heen spelt.
OVERSPELEN, (speelde over, heeft overgespeeld),
opnieuw spelen : een tooneelstuk overspelen.
OVERSPELER, m. (-s), echtbreker.
OVERSPELIG, bn. schuldig aan overspel: eene
overspelige vrouw; overspelige gedachten zijn ook
zondig.

OVERSPELLEN, (spelde over, heeft overgespeld),
nog eens, opnieuw spellen.

OVERSTEEK.

OVERSPIJKEREN, (spijkerde over, heeft overgespijkerd), over iets heen vastspijkeren; opnieuw
spijkeren.
OVERSPIKKELEN, (overspikkelde, heeft over spikkeld), over de geheele oppervlakte bespikkelen.
OVERSPINNEN, (spon over, heeft overgesponnen), te veel spinnen; —, (overspon, heeft oversponnen), al spinnende bedekken.
OVERSPITTEN, (spitte over, heeft overgespit),
nog eens spitten.
OVERSPOEDEN, (spoedde over, is overgespoed),
over iets heen spoeden, snellen; zich naar de overzijde spoeden; zich over de grenzen heen spoeden.
OVERSPOELEN, (spoelde over, heeft overgespoeld), nog eens spoelen.
OVERSPOREN, (spoorde over, heeft en is overgespoord), met een spoortrein overrijden : wij zijn
den Moerdijk overgespoord; een weg in den spoortrein afleggen; goederen met den spoortrein verzenden.
OVERSPREI, V. (- en), bovensprei.
OVERSPREIDEN, (overspreidde, heeft overspreid), met (iets) bekleeden, over (iets) heen spreiden. OVERSPREIDING, v.
OVERSPRENKELEN, (oversprenkelde, heeft oversprenkeld), geheel en al besprenkelen.
OVERSPRINGEN, (sprong over, heeft overgesprongen), over iets heen springen : hij sprong de
sloot over; naar de overzijde (eener sloot) springen :
hij sprong eerst over; — van het eene voorwerp
op het andere springen : die vloo is zeker overgesprongen; wij zagen de elc,ctrische vonken overspringen; — losgaan : de haan van het geweer sprong
over; — overslaan (bij het lezen of vertellen) : ge
hebt een regel overgesprongen; — zich overspringen,
(oversprong zich, heeft zich oversprongen), zich
door springen bezeeren.
OVERSPRONG, m. het overspringen : hij durfde
den oversprong niet wagen; — (Zuidn.) beneden
dak dat over den muur uitspringt.-gedltvanh
OVERSPUITEN, (overspoot, heeft overspoten),
spuitend met eene vloeistof bedekken : hij overspoot het kind met water.
1. OVERSTAAN, (stond over, heeft overgestaan),
langer staan blijven dan noodig is; blijven staan;
goed blijven, duren : het kan wel overstaan; tegen
zijn als getuige; laten overstaan, rusten. -wordig
2. OVERSTAAN, o. ten overstaan van, in tegen
: het examen wordt afgenomen ten-wordighevan
overstaan van den inspecteur.
OVERSTAG, bw. (zeew.) overstag gaan, wenden,
over een anderen boeg gaan; overstag smijten, werpen, schielijk wenden en tegen den wind in houden;
overstag vallen, raken, den wind van voren krijgen;
— (fig.) iem. overstag werpen, iem. een schrik aan
mond stoppen; (fig.) iem. overstag helpen,-jagen;d
iem. den voet lichten.
OVERSTALLEN, (stalde over, heeft overgestald),
in een anderen stal plaatsen.
OVERSTALLIG, bn. bw. (gew.) overtollig, overdadig; buitensporig.
OVERSTAMPEN, (stampte over, heeft overgestampt), opnieuw stampen; meer stampen dan
noodig is; (Zaidn.) kapot of in tweeën stampen:
iem. een been overstampen; -- zich overstampen,
(overstampte zich, heeft zich overstampt), zich
door stampen vermoeien of bezeeren.
OVERSTAPELEN, (stapelde over, heeft overgestapeld), opnieuw stapelen.
OVERSTAPKAARTJE, o. (-s), tramkaartje dat
recht geeft om van de eene tramlijn op eene andere
der zelfde maatschappij over te stappen.
OVERSTAPPEN, (stapte over, heeft overgestapt), naar de overzijde stappen; — over (iets)
heen stappen; (fig.) iets dat men van minder belang
acht, ongemerkt laten voorbijgaan, er geen melding van maken; — ge moet te Utrecht overstappen,
in een anderen spoortrein stappen, gaan; — van
het eene tot het andere overgaan : van het privaat recht tot het publiek recht overstappende; — zich
overstappen, (overstapte zich, heeft zich overstapt),
zich door stappen vermoeien. OVERSTAPPING,
V. het overstappen.
OVERSTE, m. (-n), opperhoofd, aanvoerder;
(eertijds) officier in 't algemeen; (later) commandant van een regiment, kolonel; (thans) niet
naam voor luitenant-kolonel; bestuurder-oficel
(inz. eener monnikenorde); hoofd van een klooster.
OVERSTEEK, m. (...steken), (Zuidn.) overzet-
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veer, plaats waar men kan overvaren; - overhangend deel van een bouwwerk, afdak.
OVERSTEEKSEL, o. (-s), wat over iets anders
heensteekt, vooruitspringend gedeelte.
OVERSTEK, o. (-ken), oversteeksel.
OVERSTEKEN, (stak over, is en heeft overgestoken), over iets heen steken, uitsteken : dat
dak steekt een voet over; - toesteken : wij moeten
gelijk oversteken; oversteken ?, willen wij ruilen I;
ik zou met hem niet willen oversteken, niet in zijne
plaats willen zijn; - naar de overzijde gaan:
hier moeten wij oversteken; - de zee oversteken,
overvaren; - van het eene vat in het andere
overbrengen met een hevel: wijn oversteken; (Zuidn.) in tweeën steken; -- (plaatsn.) nog eens
steken. OVERSTEKING, v. het oversteken (in
alle bet.); -, (-en), oversteeksel.
OVERSTELPEN, (overstelpte, heeft overstelpt),
overdekken; (fig.) overladen : de bruid werd overstelpt met geschenken; de redactie is overstelpt met
kopij; de minister werd overstelpt met verzoeksehrif ten; van smart overstelpt, zonk zij ineen. OVERSTELPING, v. het overstelpen : in overstelping
des harten.
OVERSTEMMEN, (stemde over, heeft overgestemd), opnieuw, nog eens stemmen; -, (overstemde, heeft overstemd), door meerderheid van
stemmen de overhand krijgen : ik ben (of men
heeft mij) overstemd, ik kreeg de meerderheid niet.
OVERSTEMMING, v. (-en).
OVERSTEMPELEN, (stempelde over, heeft overgestempeld), opnieuw stempelen. OVERSTEMPELING, v. het overstempelen.
OVERSTERK, bn. bw. zeer sterk.
OVERSTIER, bw. (gew.) te laat, na het gestelde
uur : het is weer een uur overstier; hij komt altijd
overstier.
OVERSTIJF, bn. bw. te stijf.
OVERSTIJGEN, (oversteeg, heeft overstegen),
hooger stijgen, (fig.) te boven gaan : dat overstijgt
mijne krachten, middelen; dat oversteeg mijn bevat
daar kon ik met mijn verstand-tingsvermo,
niet bij; die moeilijkheden zijn bezwaarlijk te overstijgen, te boven te komen; -, (steeg over, heeft
overgestegen), over (iets) heen stijgen. OVERSTIJGING, v.
OVERSTIJVEN, opnieuw stijven.
OVERSTIL, bn. al te stil, zeer stil.
OVERSTOF, v. (-fen), stof, waarvan het buiten
vervaardigd wordt (tegen -stedrklingu
voering); (ook) winterstof, dikke stof.-stelingva
OVERSTOOMEN, (stoomde over, heeft en is
overgestoomd), met eene stoomboot of spoortrein
overvaren of -rijden.
OVERSTOOTEN, (stiet, stootte over, heeft overgestooten), over (iets) heen stooten; een glas overstooten, er tegen stooten, zoodat een deel van den
inhoud over den rand stort; opnieuw stooten of
stampen.
OVERSTOPPEN, (stopte over, heeft overgestopt), opnieuw, nog eens stoppen; - over iets
heen stoppen; het leggen der inslagdraden eener
stop : de draden, die men overstoet, moeten sluiten
aan het patroon van den rand.
OVERSTORTEN, (overstortte, heeft overstort),
stortende met iets bedekken : een weg met puin
overstorten; (fig.) die woorden overstortten hem met
schaamte; -, (stortte over, heeft overgestort),
gieten van het eene vat in het andere : water in
eene ton overstorten; - in zekere richting storten :
de muur stortte naar de andere zijde over. OVERSTORTING, v. het overstorten; (fin.) quitantie
van overstorting, bewijs van gedane geldstorting
(ook als betaalmiddel gebezigd, bij de landskantoren).
OVERSTOUT, bn. bw. al te stout.
OVERSTRALEN, (overstraalde, heeft overstraald),
van boven overal bestralen; (fig.) in glans en sier
overtreffen : diamanten overstralen alle-lijkhed
andere edelgesteenten; ver overtreffen : zijn roem
overstraalde dien zijner collega's verre.
OVERSTRENG, bn. bw. zeer streng.
OVERSTRIJDEN, (overstreed, heeft overstreden), strijdende overwinnen; - (Zuidn.) afstrijden,
loochenen.
OVERSTRIJKEN, (streek over, heeft overgestreken), nog eens strijken : dat goed moet nog eens
overgestreken worden; -, (overstreek, heeft overstreken), bestrijken, besmeren : een muur met kalk
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overstrijken; - dat fort overstrijkt de gansche vlakte,
kan over de gansche vlakte zijne kogels zenden; (zeew.) van boven met planken beleggen, nieuwe
dekplanken dwars over de oude heen leggen:
het dek overstrijken.
OVERSTROMPELEN, (strompelde over, heeft en
is overgestrompeld), al strompelende over iets
heen gaan : de grijsaard was de markt overgestrom peld; naar de overzijde strompelen.
OVERSTROOIEN, (overstrooide, heeft overstrooid), bestrooien; -, (strooide over, heeft overgestrooid), over iets heen strooien : hij strooide
het geld de tafel over; opnieuw strooien.
OVERSTROOMEN, (stroomde over, heeft overgestroomd), over den rand stroomen : de emmer
stroomde over; (fig.) vol zijn : zijn mond stroomde
over van loftuitingen; -, (overstroomde, heeft
overstroomd), stroomende bedekken, onder water
zetten : de rivier heeft het land overstroomd; (fig.)
Californië werd door gelukzoekers overstroomd, ontzettend veel kwamen er; - onze markt wordt
overstroomd met Duitsch fabrikaat; - eene alles
overstroomende vreugde. OVERSTROOMING, v.
(-en), het overstroomen; watervloed.
OVERSTROOMINGSRAMP, v. (-en), de ramp
eener overstrooming, buiten de oevers treden eener
rivier enz.; ...RIVIER, v. (-en), stroomend water
eener overlaat; ...WATER, o. inz. bij eene overlaat.
OVERSTRUISEN, (overstruiste, heeft overstruist), iets met struis bestrooien.
OVERSTUDEEREN, (studeerde over, heeft overgestudeerd), opnieuw studeeren.
OVERSTUIVEN, (stoof over, is overgestoven),
stuivende overvliegen; (fig.) snel overloopen; hij
stoof de straat over; -, (overstoof, heeft overstoven), bestuiven, met stof overdekken : de Sahara
heeft vele eertijds vruchtbare streken overstoven, met
zand bedekt; wit overstoven kwamen wij aan, wit
van de stof.
OVERSTULPEN, (overstulpte, heeft overstulpt),
overdekken met eene stulp. OVERSTULPING, v.
OVERSTUREN, (stuurde over, heeft overgestuurd), overmaken, overzenden : ik zal u het geld,
de boeken oversturen; ism. oversturen, van eene
andere plaats sturen. OVERSTURING, v.
OVERSTUUR, bw. over een anderen boeg; (fig.)
het is overstuur, de boel loopt verkeerd; hij is geheel
overstuur, uit zijn gewone doen, van streek, van
zijn stuk, er is niets aan overstuur, er is niets aan
gelegen; mijne maag is overstuur, niet in orde, ik
ben onpasselijk; zich overstuur eten, zooveel eten,
dat men er zijne maag door overlaadt.
OVERSUIKEREN, (oversuikerde, heeft oversuikerd), met suiker overdekken : oversuikerde wafelen; -, (suikerde over, heeft overgesuikerd), opnieuw suikeren.
OVERSUKKELEN, (sukkelde over, heeft en is
overgersukkeld), sukkelende overgaan; sukkelende
doorbrengen : dien moeilijken tijd zijn wij weer
overgesukkeld.
OVERTAKELEN, (overtakelde, heeft overtakeld),
(zeew.) van te veel takels voorzien.
OVERTAL, o. getal boven het vereischte.
OVERTALLIG, bn. het juiste getal of de juiste
maat te boven gaande; meer dan genoeg, meer dan
vereischt wordt, te veel.
OVERTALRIJK, bn. zeer talrijk : er was een
overtalrijk publiek.
OVERTAPPEN, (tapte over, heeft overgetapt),
uit het eene vat in het andere tappen; nog eens
tappen. OVERTAPPING, v. het overtappen.
OVERTASTEN, (overtastte, heeft overtast),
(Zuidn.) overal betasten ; eene koe overtasten om
ze te keuren.
OVERTASTER, m. (-s), eene soort van passer
met sterk uitgebogen beenen, en stompe punten,
die dient om de dikte van cilinders en andere, deels
ronde, deels niet ronde voorwerpen te meten,
waarom hij ook diktepasser wordt geheeten.
OVERTEEDER, bn. bw. al te teeder, uiterst teeder : een overteeder kind; iem. overteeder behandelen.
OVERTEEKENEN, (teekende over, heeft overgeteekend), nog eens, opnieuw en nu beter teekenen; over iets heen teekenen : eene houtskoolteekening
met conté overteekenen; - van de eene teekening
op de andere overbrengen, nateekenen; - (krijgsw. )
zich bij een ander korps laten inschrijven : overteekenen naar de Oost, bij de huzaren; - (van
leerringen) voor een hooger bedrag inschrijven dan
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gevraagd wordt, meer dan volteekenen : de leening
is ver overteekend. OVERTEEKENING, v.
OVERTELEGRAPHEEREN, (telegrapheerde over,
heeft overgetelegrapheerd), naar eene andere
plaats met de telegraaf berichten. OVERTELEGRAPHEERING, v.
OVERTELLEN, (telde over, heeft overgeteld),
opnieuw, nog eens tellen; natellen : zijn geld overtellen.
OVERTENT, V. (- en), (zeew.) een dek van zeildoek
tot bescherming tegen de zonnehitte, zonnedek.
OVERTEREN, (teerde over, heeft overgeteerd),
nog eens met teer bestrijken. OVERTERING, v.
OVERTEUTEN, (teutte over, heeft overgeteut),
(gemeenz.) overbabbelen.
1. OVERTIJD, m. tijd dat overwerk verricht
wordt.
2. OVERTIJD, bw. (gew.) het is overtijd, meer
dan tijd, hoog tijd ; — (gew.) eengen tijd geleden.
OVERTIJDEN, (zeew.) tij stoppen, het schip met
de meest dienstige stroomen voort laten drijven
en het in tegentij stoppen en voor anker leggen.
OVERTILLEN, (tilde over, heeft overgetild), tillende over (iets) heen brengen; — zich overtillen,
(overtilde zich, heeft zich overtild), zich door tillen
bezeeren.
OVERTIMMEREN, (overtimmerde, heeft overtimmerd), over iets heen timmeren; — eene plaats
overtimmeren, er een dak boven maken; -- iemands
licht overtimmeren, zoo hoog timmeren, bouwen bij
iemands ramen, dat het licht hem daardoor voor
een deel benomen wordt. OVERTIMMERING,
v. (-en).
OVERTINNEN, (overtinde, heeft overtind), ver
laag tin bedekken.
-tine,m
OVERTOCHT, m. (-en), het overtrekken : de
overtocht der F'ranschen over den Rijn in 167 2; . reis
(inz. te water) : de overtocht naar Amerika duurt
eene week; het afleggen van een afstand.
OVERTOGEN, bn. overdekt ; met schaamrood overtogen; zijn gelaat was met de doodskleur overtogern.
OVERTOLLIG, bn. bw. ( -er, -st), eig. overtallig:
te veel, boven het vereischte getal: hij was er
overtollig; — overbodig, onnoodig, onnuttig:
overtollige moeite aanwenden; overtollige woorden
bezigen; — bovenmatig, overdadig : overtollig eten
en drinken. OVERTOLLIGHEID, v. het te veel
zijn; —, (...heden), wat te veel is.
OVERTONNEN, (tonde over, heeft overgetond),
in andere tonnen doen; nog eens tonnen, met de
ton meten : de koopman liet de aardappelen overtonnen: hij dacht de maat niet te hebben.
OVERTOOG, bedekte : een doodelijk bleek overtoog haar gelaat.
OVERTOOM, m. (-en), dubbel hellend vlak op een
dam, dijk of kade tusschen twee wateren, waar
kleine vaartuigen gehaald worden om ze-over
van het eene water in het andere te brengen; de
hellende vlakken zijn houten vloeren en reiken
een halven M. onder den laagsten waterstand; de
helling is 1 /6 tot '/ t,; de beweging geschiedt meestal
met een windas; losse of vaste rollen legt men
onder het vaartuig; — naam eener buitenbuurt
van Amsterdam.
OVERTOOVEREN, (tooverde over, heeft overgetooverd), tooverende overbrengen.
OVERTOPT, bn. (wapenk.) gedekt; overtopt stuk,
dat nog een ander boven zich heeft; met rood overtopt scheldhoofd, een schild waarvan de bovenrand
een roode balk is.
OVERTRAAG, bn. bw. in hooge mate traag.
OVERTRALIËN, (overtraliede, heeft overtralied),
met traliën bedekken : een kippenhok overtraliën.
OVERTRAPPEN, (trapte over, heeft en is overgetrapt), nog eens trappen; over iets heen trappen.
OVERTREDEN, (trad over, is overgetreden),
over (iets) heen treden; (fig.) tot iem. overtreden,
iemands partij kiezen; tot iemands gevoelen overtreden, het omhelzen; —, (overtrad, heeft overtreden), verbreken, schenden : hij heeft de wet, mijn
gebod overtreden. OVERTREDING, v. (-en), het
overtreden van een gebod of voorschrift; schennis
der wet, van een bevel; wanbedrijf : zich aan overtredingen schuldig maken.
OVERTREDER, m. (-s), OVERTREEDSTER,
v. (-s), die wetten, geboden, bevelen overtreedt.
OVERTREFFEN, (overtrof, heeft overtroffen), te
boven gaan, beter, fraaier, grooter enz. zijn dan
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een ander of iets anders; — uitblinken, (iem.)
voorbijstreven : iem. overtreffen in lengte, kracht,
schoonheid, kennis; - hij heeft zichzelf overtroffen,
hij heeft het beter gedaan, dan men verwacht had.
OVERTREFFEND, bn. (taalk.) overtreffende trap,
die vorm van het bijv. naamw. die aanduidt, dat
eene zelfstandigheid, vergeleken met ééne of meer
andere, eene hoedanigheid in de grootste mate bezit; de volstrekt overtreffende trap duidt aan, dat eene
zelfstandigheid de hoedanigheid in de hoogste mate
bezit, bv. : beste vriend; een alleraardigst kind.
OVERTREK, o. (-ken), wat over iets heengetrokken is, zak : het overtrek van een bed; eene paraplu
met een nieuw overtrek, met nieuwe stof overtrokken.
OVERTREKJE, o. (-s).
OVERTREKKEN, (trok over, heeft en is overgetrokken), over iets heen, naar de andere zijde
trekken : een pontje de gracht overtrekken; —
(Zuidn.) in twee stukken trekken ; - in zekere
richting trekken : een wissel (van de spoorbaan)
overtrekken ; — over iets heen gaan : zij zijnde rivier, het gebergte, de grenzen overgetrokken; —
in zekere richting gaan, drijven : de wolken, de bui
trekt over; — nog eens photographeeren : van
middag moet ik overgetrokken worden; — een land kaartje overtrekken, het papier op het kaartje leggen
en het zoo nauwkeurig natrekken; —, (overtrok,
heeft overtrokken), bedekken, bekleeden : een
stoel met leder overtrekken; een kussen overtrekken,
er eene sloop over doen; - ik moet mijne paraplu
laten overtrekken, er een nieuw overtrek op laten
maken; - (gew.) betrekken, bewolken: de lucht
overtrekt; — nog eens, opnieuw trekken.
OVERTREKSEL, o. (-s), datgene, waarmede iets
overtrokken is. OVERTREKSELTJE, o. (-s).
OVERTRIPPELEN, (trippelde over, is overgetrippeld), al trippelende over iets heen gaan, naar de
overzijde gaan : daar kwam zij overgetrippeld.
OVERTROEVEN, (overtroefde, heeft overtroefd),
(kaartsp.) op eene troefkaart eene hoogere troefkaart leggen; — (Zuidn.) afranselen.
OVERTROUWEN, opnieuw trouwen : Mijnheer
M. is in Amerika getrouwd, maar heeft hier moeten
overtrouwen.
OVERTROTSCH, bn. bw. uiterst trotsch.
OVERTUIGEN, (overtuigde, heeft overtuigd),
klaar en duidelijk bewijzen dat iets is, zooals men
voorgeeft : iem. van de waarheid overtuigen; — zich
van iets met eigen oogen overtuigen, zichzelf zekerheid daaromtrent verschaffen; — de aangeklaagde
werd overtuigd van zijn misdrijf, men bewees met
zekerheid dat hij schuldig was; ik houd mij overtuigd, ik geloof stellig; daarvan ben ik overtuigd,
daaraan behoef ik niet te twijfelen.
OVERTUIGEND, bn. bw. ( -er, -st), geschikt om
te overtuigen : overtuigende bewijzen aanbrengen.
OVERTUIGING, v. (-en), het overtuigen, overreding; gevoel van de waarheid of valschheid eener
zaak; — stukken van overtuiging, schuldbewijzen; —
dit is mijne overtuiging, hiervan ben ik zeker, dit
is mijn onwrikbaar gevoelen.
OVERUUR, o. (...uren), uur dat men werkt
boven de verplichte werkuren : overuren worden
meestal hooger betaald.
OVERVAAK, bn. al te vaak.
OVERVAAKT, bn. (Zuidn.) grooten lust tot
slapen hebbende, overslaap.
OVERVAART, v. het overvaren; afstand te
water : het is eene overvaart van 3 weken; plaats
waar men overvaart veer.
1. OVERVAL, m. (-len), onverhoedsche aanval;
aanranding; overrompeling.
2. OVERVAL, o. (-len), plotselinge ongesteldheid,
toeval; beroerte. OVERVALLETJE, o. (-s).
3. OVERVAL, m. (-len), (smid) bevestigingsijzer
voor het vastzetten van de twee vleugels eener
vleugeldeur : zwartgelakte overvallen.
OVERVALLEN, (viel over, is overgevallen), over
(iets) heen vallen, aan de andere zijde vallen : er
zijn appelen overgevallen, over de schutting, den
scheidingsmuur heen; — (fig.) overgaan, overloopen ; —, (overviel, heeft overvallen), onverhoeds
aanvallen, overrompelen : de vijand overviel ons; —
aanranden : door een struikroover overvallen worden;
— verrassen : de slaap overvalt mij; de nacht overviel
ons. OVERVALLING, v.
OVERVAREN, (voer over, heeft en is overgevaren), naar de overzijde varen; met een vaartuig
of- erzetten : iem. overvaren.
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OVERVECHTEN, (vocht over, heeft overgevochten), nog eqns vechten.
OVERVEGEN, (veegde over, heeft overgeveegd),
nog eens vegen.
OVERVELLEN, o. mv. (drukk.) overbladen, getal
bladen, die de drukkersgezellen boven de te drukken hoeveelheid ontvangen, zoo om proeven te
leveren, als om de bedorvene aan te vullen.
OVERVERFIJND, bn. in hooge mate of te veel
verfijnd; (fig.) onze oververfijnde beschaving.
OVERVERFIJNING, v. wat oververfijnd is; (fig.)
de oververfijning onzer dagen.
OVERVERHITTEN, (stoomw.) (oververhitte,
heeft oververhit), stoom buiten aanraking van
water verwarmen, waardoor men natten stoom in
drogen verandert.
OVERVERHITTER, m. (-s), deel eereer stoom
OVERVERHITTING, v.
-machine.
OVERVERMOEID, bn. door vermoeidheid uit
-geput.
OVERVERNISSEN, (verniste over, heeft overgev€ rnist), voor de tweede maal vernissen.
OVERVERSTANDIG, bn. bw. zeer verstandig.
OVERVERTELLEN, (vertelde over, heeft oververteld), nog eens, opnieuw vertellen; aan een
ander vertellen, overbabbelen, overbrieven.
OVERVERVEN, (verfde over, heeft overgeverfd),
nog eens verven. OVERVERVING, V.
OVERVERZADIGD, bn. meer dan verzadigd;
(scheik.) eene oververzadigde oplossing, die eene
grootere hoeveelheid van eene stof opgelost bevat,
dan met hare temperatuur overeenkomt; oververzadigde stoom, natte stoom, stoom met waterdeeltj es vermengd.
OVERVET, bn. al te vet, meer dan vet : een overvet varken; — overvette zeep, bevat 4 °/ o wolvet,
20 °/ o kalizeep en 76 °/ o medicinale zeep.
OVERVIJLEN, (vijlde over, heeft overgevijld),
opnieuw vijlen, nog eens en nu beter vijlen.
OVERVLECHTEN, (vlocht over, heeft overgevlochten), nog eens, opnieuw vlechten.
OVERVLEUGELEN, (overvleugelde, heeft overvleugeld), (mil.) met de vleugels van een leger zich
verder uitstrekken dan de tegenpartij; den vijand
overvleugelen, eene breedere slagorde dan hij heb
aangrij--benhmzoidflaknerug
pen; omsingelen, overwinnen; — (fig.) iem. overvleugelen, overtreffen, ver achter zich laten; de
handel van Engeland overvleugelde dien van alle
andere landen; de koloniën overvleugelden dra het
moederland, groeiden het boven het hoofd. OVERVLEUGELING, v.
OVERVLIEDEN, (vlood over, is overgevloden), al
vliedende voorbijgaan; over iets heenvlieden : bij
de komst van Alva vloden duizenden de grenzen over.
OVERVLIEGEN, (vloog over, heeft overgevlogen), over (iets) heen vliegen; (fig.) tot iem. overvliegen, in groote haast bij iem. komen.
OVERVLIEGER, m. (-s), zwaarste schrijfpen;
(fig.) hoogvlieger, iem. die boven anderen in iets
uitmunt; groote geest, genie; (fig.) hij is geen
overvlieger, hij munt niet bijzonder uit. OVERVLIEGSTER, v. (-s), iem. die ieder oogenblik
naar een ander overvliegt en haast nooit thuis is;
(fig.) het is geen overvliegster, haar verstand is tamelijk beperkt.
OVERVLIETEN, (vloot over, is overgevlpten),
vlietende buiten de oevers treden, overloopen.
OVERVLIETING, v.
OVERVLIJTIG, bn. bw. ongemeen vlijtig.
OVERVLOED, m. (oudt.) watervloed; -- grootere hoeveelheid dan noodig is of vereischt wordt;
in overvloed, in zeer ruime mate : geld, levensmid
overvloed; zij hebben alles in overvloed; (fig.)-delni
hij leeft in overvloed, geheel onbezorgd; — (spr.)
genoeg is meer dan overvloed; — ten overvloede,
daarenboven; — de horen des overvloeds, (in de
schoone kunsten) een gedraaide horen, met bloemen, - vruchten en andere voorwerpen gevuld,
om overvloed aan te duiden.
OVERVLOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), in overvloed:
een overvloedige voorraad; overtollig; veel meer Sian
noodig is : een overvloedige regen; ruim, in ruime
mate : een overvloedige oogst. OVERVLOEDIG HEI D, v. overvloed.
OVERVLOEIEN, (vloeide over, heeft en is overgevloeid), buiten de oevers treden; (fig.) overvloed
hebben; in zeer ruime hoeveelheid voorhanden
zijn; — vol zijn (van iets) : mijn hart vloeit over
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van dankbaarheid; — ( spr.) waar het hart van vol
is, vloeit de mond van over; land, overvloeiend van
melk en honig. OVERVLOEIING, v.
OVERVLUCHTEN, (vluchtte over, is overgevlucht), vluchtende over iets heen gaan : de grenzen
overvluchten; naar de overzijde vluchten : de straat
overvluchten.
OVERVLUG, bn. bw. zeer vlug; ...VOCHTIG,
bn. te vochtig.
OVERVOEDEN, (overvoedde, heeft overvoed),
te veel voedsel geven : een kind overvoeden. OVERVOEDING, v.
OVERVOEDEREN, (overvoederde, heeft overvoederd), te veel voeder geven : koeien, varkens
overvoederen. OVERVOEDERING, v.
OVERVOEGEN, (voegde over, heeft overgevoegd),
(mets.) de voegen andermaal bestrijken : een muur
overvoegen.
OVERVOEREN, (voerde over, heeft overgevoerd),
over (iets) heenvoeren, geleiden, brengen, dragen :
hij voerde ons het gebergte over; die meisjes werden
naar Engeland overgevoerd; —, (overvoerde, heeft
overvoerd), overvoederen; — (fig.) overladen : de
markt was overvoerd van dat artikel, men bood het
veel te veel te koop aan.
OVERVOL, bn. zeer vol: het was er overvol;
...VOLDOEND, bn. meer dan voldoende; ...VOLLEDIG, bn. zeer volledig.
OVERVORMEN, (vormde over, heeft overgevormd), opnieuw vormen.
OVERVOUWEN, (vouwde over, heeft overgevouwen), opnieuw vouwen, nog eens vouwen.
OVERVRACHT, v. (-en), de vracht die een reiziger meer bij zich heeft dan als passagiersgoed vrij
is; de kosten daarvoor verschuldigd; de kosten
voor het overbrengen van goederen; overlast.
OVERVRAGEN, (overvraagde, overvroeg, heeft
overvraagd), te veel vragen : hij overvraagde een
halven gulden op den Meter; een solied koopman
overvraagt nooit; —, (vraagde of vroeg over, heeft
overgevraagd), nog eens vragen - :(kaartsp.) hooger
vragen : vraagt ge zulk een spel over I OVERVRAGING, v.
OVERVRETEN (ZICH), (overvrat zich, heeft zich
overvreten), door te veel vreten zijne gezondheid
benadeelen, (van dieren, plat ook van menschen).
OVERVRIENDELIJK, bn. al te, zeer vriendelijk;
...VRUCHTBAAR, bn. bijzonder, in hooge mate
vruchtbaar.
OVERWAAG, v. meer gewicht dan vereischt
wordt.
OVERWAAIEN, (waaide, woei over, is overgewaaid), door den wind overgevoerd worden : die
papieren zijn overgewaaid; — ( fig.) hij kwam overwaaien, ongedacht kwam hij eens over op bezoek; — door den wind verdreven worden : de bui
zal wel overwaaien; (fig.) overgaan, verdwijnen:
die kwade luim zal wel overwaaien.
OVERWAAKZAAM, bn. te waakzaam.
OVERWAALSCH, bn. van de overzijde der Waal
afkomstig : overwaalsche paarden.
OVERWAARD, OVERWAARDIG, bn. meer dan
waard.
OVERWAARDE, v. meerdere waarde dan ver
wordt of iets gewoonlijk heeft : gevraagd 5-eischt
mille als hypotheek met ruime overwaarde; gouden
tientjes waarop de koningin met hangend haar hebben
overwaarde.
OVERWAGGELEN, (waggelde over, is overgewaggeld), al waggelende overgaan : de ganzen
waggelden den weg over.
OVERWAKEN (ZICH), (overwaakte zich, heeft
zich overwaakt), zich vermoeien door waken.
OVERWAL, m. (Ind.) de tegenover gelegen
kust : de Chineezen van den overwal.
OVERWALSCH, bn. van den overkant; (Ind.)
overwalsche paarden, van de buitenbezittingen
aangevoerd.
OVERWALKEN, (walkte over, heeft overgewalkt), opnieuw walken, vollen.
OVERWALMEN, (walmde over, is overgewalmd),
in zekere richting walmen; —, (overwalmde, heeft
overwalmd), geheel door walm omhullen.
OVERWALSEN, (walste over, heeft overgewalst),
opnieuw walsen (van ijzer); — (dansk.) nog eens
walsen; al walsende over iets heengaan; — zich
overwalsen, (overwalste zich, heeft zich overwalst),
zich door te sterk, te langdurig walsen afmatten.
OVERWANDELEN, (wandelde over, heeft en is
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overgewandeld), in zekere richting wandelen, wandelende over (iets) heengaan; — zich overwandelen,
(overwandelde zich, heeft zich overwandeld), door
te veel wandelen zich vermoeien, afmatten.
OVERWANNEN, (wande over, heeft overgewand),
opnieuw wannen, voor de tweede maal wannen.
OVERWARM, bn. warm genoeg, meer dan warm.
OVERWARMEN, (warmde over, heeft overgewarmd), opnieuw warmen.
OVERWAS, o. uitwas.
OVERWASEMEN, (overwasemde, heeft overwasemd), met wasem bedekken : de ruiten zijn overwasemd.
OVERWASSCHEN, (wiesch over, heeft overgewas^schen), opnieuw, nog eens wasschen. OVERWASSCHING, v.
1. OVERWASSEN, (wies over, is overgewassen),
naar eene zijde wassen of groeien; —, (overwies, is
overwassen), met iets wassends bedekt worden.
2. OVERWASSEN, (waste over, heeft overgewast), nog eens met was bestrijken, bewassen.
OVERWEEK, bn. zeer week.
OVERWEEKEN, (weekte over, heeft overgeweekt), opnieuw weaken.
1. OVERWEG, m. weg over een anderen heen,
inz. plaats waar een weg den spoorweg kruist en
er over gaat: aan alle overwegen moeten slagboomen geplaatst worden. OVERWEGJE, o. (-s).
2. OVERWEG, bw. met tem. overweg kunnen,
kunnen omgaan; kun je met de nieuwe schrijfmachine
al overweg ?, kun je ze al behoorlijk gebruiken I;
(scherts.) hij kan er mee overweg, hij kan goed eten
(of drinken).
OVERWEGEN, (woog over, heeft overwogen),
opnieuw, nog eens wegen; nawegen; te veel wegen,
te zwaar zijn; -- (kooph.) overwicht geven; (fig.)
dat weegt over, dat gaat te ver, dat is te veel; meer
gelden, gewichtiger zijn, den doorslag geven (van
redenen); —, (overwoog, heeft overwogen), overdenken, overleggen, over (iets) nadenken : ik heb
de zaak rijpelijk overwogen; overwegende dat, geijkte
formule bij besluiten; — alles overwegende, deed
ik beter, thuis te blijven, wanneer ik alles goed
overdenk.
OVERWEGING, v. het overwegen : iets in overweg►ing nemen, geven; —, (-en), (fig.) grond, beweegreden : het besluit was op de volgende overwegingen
gegrond.
OVERWEGEND, bn. ( -er,. -st), zwaarder wegende;
(fig.) afdoende : dat zijn overwegende redenen.
OVERWEGWACHTER, m. (-s), spoorwachter
aan een overweg; ...WACHTERES, v. ( -sen).
OVERWELDIGEN, (overweldigde, heeft overweldigd), met geweld overmeesteren, ' bemachtigen : (fig.) door zijne ontroering overweldigd; een
overweldigenden indruk maken; tot onderwerping
brengen; zich aanmatigen (gezag enz.). OVERWELDIGING, v.
OVERWELDIGER, m. (-s), OVERWELDIG STER, V. (-s), die overweldigt.
OVERWELFSEL, o. (-s), boogvormige muur,
waarmede iets overdekt is, gewelf, verwelf.
OVERWELLEN, (welde over, heeft en is overgeweld), over den rand heen wellen, buiten de
oevers treden; -- (landb.) met de wel of rol over
het heele . stuk land rijden; -- (van uit wolfstukken aaneengesmeed ijzer) het met matige slagen
in welhitte uithameren.
OVERWELVEN, (overwelfde, heeft overwelfd),
met een gewelf overdekken : een kelder overwelven;
eene sloot met eene brug overwelven. OVERWELVING, v.
OVERWENDEN, (wendde over, heeft overgewend), (mew.) weder, opnieuw, nog eens wenden.
OVERWENDING, v.
OVERWENTELEN, (wentelde over, heeft overgewenteld), in zekere richting wentelen; over iets
heen wentelen.
OVERWERK, o. werk boven het gewone of bepaalde; werk na den bepaalden arbeidstijd ver
overwerk wordt dubbel betaald.
-richt:
OVERWERKEN, (werkte over, heeft overgewerkt), meer of langer werken dan bepaald was:
tegen .Paschen moeten de kleermakers vaak overwerken, wel 2 d 3 uur daags; - over iets heen
werken; opnieuw, nog eens werken; — zich overwerken, (overwerkte zich, heeft zich overwerkt),
door te veel werken zich afmatten, zijne gezondheid benadeelen. OVERWERKING, v.
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OVERWERPEN, (wierp over, heeft overgeworpen), naar de andere zijde, omverwerpen; over
iets heen werpen : steenen overwerpen.
OVERWETTEN, (wette over, heeft overgewet),
nog eens wetten, opnieuw wetten (scherp maken).
OVERWICHT, o. meer gewicht dan vereischt
wordt : in den handel geeft men vaak overwicht Of
korting voor goed gewicht; — (fig.) grootere invloed,
meer macht of aanzien : overwicht krijgen, zijn
overwicht verliezen. OVERWICHTJE, o. (-s), (nat.)
klein gewichtje op de valmachine van Atwood.
OVERWICHTIG, bn. zwaarder wegende dan
noodig is : overwichtige dukaten; (fig ) van den
grootsten invloed. OVERWICHTIGHEID, v.
OVERWIEDEN, (wiedde over, heeft overgewied),
alles wieden; opnieuw wieden.
OVERWIJD, bn te wijd : die jas is u overwijd;
...WIJS, bn. bw. al te wijs.
OVERWIKKEN, (overwikte, heeft overwikt), (fig.)
overwegen, overdenken.
OVERWILLEN, (wilde over, heeft overgewild),
gemeenzame elliptische uitdrukking, die men uit
den zin of uit de omstandigheden moet kunnen
aanvullen : ik wil de brug over, overgaan, overrij den enz.; hij wil over, daarom werkt hij zoo hard,
overgaan naar eene hoogere klasse; wij willen 15
October over, naar een ander huis verhuizen.
OVERWINDEN, (wond over, heeft overgewonden), opnieuw winden; ophijschen.
OVERWINNAAR, m. (-s, ...naren), OVERWINNARES, v. ( -sen), die overwint.
OVERWINNELIJK, OVERWINLIJK, bn. ( -er,
-st), overwonnen kunnende worden.
OVERWINNEN, (won over, heeft overgewonnen),
meer winnen dan verteren, van de winst overhouden : hij heeft wel f 1000 overgewonnen; — (fig.)
telen, voortbrengen : ik heb een kind overgewonnen,
(oorspr. van bastaards, later algemeen gebezigd); --,
(overwon, heeft overwonnen), de zege behalen,
meester blijven (in een strijd enz.) : de Boeren
hebben niet overwonnen; iem. in een wedstrijd overwinnen; — beheersehen : zijne hartstochten overwinnen; — te boven komen : moeilijkheden, bezwaren overwinnen; — (gemeen.) dat hebben wij overwonnen, dat zijn wij, na strijd en moeite, te boven
gekomen; -- onderdrukken : den slaap overwinmen. OVERWINNING, v. het overwinnen, triumf;
het overwonnene.
OVERWINST, v. (-en), het overgewonnene; (fig.)
jonggeboren kind.
OVERWINTEREN, (overwinterde, heeft overwinterd), den winter doorbrengen, gedurende den
winter ergens blijven; (zeew.) in winterlaag liggen.
OVERWINTERING, v. het overwinteren : de
overwintering der Hollanders op Nova- Zembla.
OVERWIPPEN, (wipte over, heeft en is overgewipt), over (iets) heen springen; bij zijn overburen
aanloopen : kom van avond eens overwippen.
OVERWITTEN, (witte over, heeft overgewit), nog
eens, opnieuw witten.
OVERWONNELING, m. en v. (-en), die overwonnen is. OVERWONNELINGE, v. (-n).
OVERWRANG, bn. in hooge mate wrang;
...WREED, bn. bw. al te wreed.
OVERWRIJVEN, (wreef over, heeft . overgewreven), nog eens wrijven.
OVERWRINGEN, (wrong over, heeft overgewrorgen), (Zuidn.) verwringen ; al wringende in
stukken breken.
OVERWROETEN, (overwroette, heeft overwroet),
over de heele oppervlakte wroeten : de mollen
hebben mijn heden tuin overwroet.
OVERWULVEN, (overwulfde, heeft overwulfd),
met een verwulfsel bedekken, overwelven.
OVERZAAIEN, (zaaide over, heeft overgezaaid), opnieuw zaaien ; —, (overzaaide, heeft
overzaaid), bezaaien ; (fig.) geheel en al bedekken : de grond lag overzaaid met eikels. OVERZAAIING, v.
OVERZACHT, bn. bw. zeer zacht.
1. OVERZAKKEN, (zakte over, heeft overgezakt), in andere zaken doen.
2. OVERZAKKEN, (zakte over, is overgezakt),
naar eene zijde zakken, overhellen : dat huis zakt
sterk over, zakt uit het lood. OVERZAKKING,
v. (-en).
OVERZALVEN, (zalfde over, heeft o ergezalfd),
opnieuw, nog eens zalven; —, (overzalfde, heeft
overzalfd), met zalf besmeren.
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OVERZAMELEN, (zamelde over, heeft overgezameld), bijeenzamelen en overhouden.
OVERZANDEN, (overzandde, heeft overzand),
met zand overdekken.
OVERZEDIG, bn. bw. zeer zedig.
OVERZEEPEN, (zeepte over, heeft overgezeept),
nog eens met zeep besmeren, nog eens met zeepsop bevochtigen.
OVERZEESCH, bn. aan de overzijde der zee:
de overzeesehe landen, bezittingen, oorlogen.
OVERZEGELEN, (zegelde over, heeft overgezegeld), nog eens zegelen. OVERZEGELING, v.
OVERZEGGEN, (zeide over, heeft overgezegd,
...gezeid), nog eens zeggen; overbabbelen.
OVERZEILEN, (zeilde over, is overgezeild), naar
den overkant zeilen; zeilende overtrekken : eene
rivier overzeilen; —, (overzeilde, heeft overzeild),
tegen een vaartuig aanzeilen, zoodat het beschadigd
wordt of zinkt, omverzeilen. OVERZEILING, v.
(-en).
OVERZEILER, m. (-s), schip dat een ander
schip in den grond loopt; — zeekaart waarop een
groot deel van den oceaan is afgebeeld, ook zeefakkel, zeespiegel, zeeboek, graadboek: de overzeiler
der Middellandsehe Zee; de groote overzeiler, groote
kaart van den Oceaan.
OVERZENDEN, (zond over, heeft overgezonden),
in zekere richting zenden; — toezenden; — over
iets heen zenden : hij is de Schelde overgezonden.
OVERZENDING, v. (-en).
OVERZENDER, m. (-s), die overzendt.
OVERZET, m. (-ten), overzetveer : hier is een
overzet.
OVERZETBOOT, ...SCHOUW, ...SCHUIT, v.
(-en), boot enz. waarmee men overgezet kan worden.
OVERZETTEN, (zette o-v er, heeft overgezet),
overvaren, met een vaartuig naar den overkant
brengen : iem. overzetten; met de pont overzetten; —
naar eene andere zijde zetten, verplaatsen : (schaak
het kasteel overzetten; het bestek overzetten, uit-sp.)
de eene kaart in de andere overbrengen; -- (fig.)
vertalen, overbrengen : dit werk is uit het Engelsch
overgezet; — (bij het klavierspel) de vingers over
den duim zetten; (boekdr.) smetten afgeven; —
(bouwk.) die muur zet wat over, zakt uit het lood,
wijkt; — (goudsm.) steenen overzetten, opnieuw in
edel metaal vatten; — (boekdr.) opnieuw hot
zetsel samenstellen ; — (gew.) zich voortzetten
(van ziekten). OVERZETTING, v. (-en), het
overzetten (in alle bet.); eene nieuwe overzetting
van den Bijbel, eene nieuwe vertaling.
OVERZETTER, m., OVERZETSTER, v. (-s), die
overzet met een vaartuig; vertaler, vertaalster.
OVERZETVEER, o. (-en), plaats waar men over
Bene rivier zet; (ook) het huis van den veerman.
OVERZICHT, o. (-en), het overzien : hier heeft
men een goed overzicht over het terrein; — een overzicht over de geschiedenis hebben, zich daarin gemak
kunnen; — uittreksel: een overzicht-kelijorënt
der ingekomen brieven maken; — beknopt verhaal,
korte opgave : een overzicht der Vaderlandsche ge-
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OVERZICHTELIJK, bn. bw. zoo dat iets gemakkelijk te overzien is, wat een gemakkelijk
overzicht geeft.
OVERZICHTSJAAR, o. (...jaren), jaar waarvan
een overzicht gegeven wordt; evenzoo; ...MAAND,
V. (- en); ...WEEK, v. (...weken).
OVERZIEDEN, overkoken.
OVERZIEN, (zag over, heeft overgezien), om of
over iets heen zien; naar de overzijde zien : de
buren kunnen niet overzien; -- nazien, verbeteren,
herzien : zijn werk overzien; — overlezen (om van
buiten te leeren) : ik moet mijne les nog eens overzien; — (overzag, heeft overzien), van alle zijden
bezien : eene landkaart voor schoolgebruik moet
overzien kunnen worden; een onderwijzer moet zijne
klasse overzien, haar in eens geheel zien; een veld,
dat men niet kan overzien; met één oogopslag alles
overzien; — ($g.) berekenen, bepalen : de kosten
zijn niet te overzien; de gevolgen, de ellende, zijn
ongeluk is niet te overzien. OVERZIENING, v.
het overzien.
OVERZIENBAAR, bn. wat overzien kan worden.
OVERZIENER, m. (-s), die overziet.
OVERZIFTEN, (ziftte over, heeft overgezift), opnieuw, nog eens ziften. OVERZIFTING, v.
OVERZIJDE, ...ZIJ, v. tegenovergestelde zijde:
hij woont aan de overzijde (der straat); de overzijde
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heeft den geheelen dag de zon; de wind komt van de
overzijde; aan de overzijde van het graf, hiernamaals.
OVERZIJDSCH, bn. aan de overzijde.
OVERZILVEREN, (overzilverde, heeft overzilverd), verzilveren, met zilver bedekken. OVERZILVERING, v.
OVERZINDELIJK, bn. bw. zeer zindelijk.
OVERZINGEN, (zong over. heeft overgezongen).
nog eens, opnieuw zingen.
OVERZITTEN, (zat over, heeft overgezeten),
blijven zitten : den ganschen nacht overzitten.
OVERZOEKEN, (zocht over en overzocht, heeft
overgezocht en overzocht), overal, in alle richtingen zoeken.
OVERZOET, bn. al te zoet.
OVERZOLDEREN, (overzolderde, heeft overzolderd), met eene zoldering overdekken; op andere
zolders brengen.
OVERZOMEREN, (overzomerde, heeft overzomerd), den zomer doorbrengen. OVERZOMERING, v.
OVERZOOMEN, (zoomde over, heeft overgezoomd), opnieuw, nog eens zoomen.
OVERZOUT, bn. al te zout.
OVERZOUTEN, (zoutte over, heeft overgezouten), opnieuw, nog eens zouten; —, (overzoutte,
`heeft overzouten), te sterk zouten.
OVERZUINIG, bn. bw. al te zuinig.
OVERZULKS, bw. (w. g.) daarom, om deze reden,
ter inleiding van een redengevenden bijzin.
OVERZWAAR, bn. bw. al te zwaar.
OVERZWALPEN, (overzwalpte, heeft overzwalpt),
(dicht., zeew.) plotseling door een golf overstroomd
worden : de golven overzwalpten het ranke vaartuig.
OVERZWART, bn. bw. al te zwart.
OVERZWARTEN, (zwartte over, heeft overgezwart), nog eens zwarten, zwart overschilderen.
OVERZWEEPEN, (zweepte over, heeft overgezweept), met eene zweep overjagen : hij werd de
markt overgezweept.
OVERZWEMMEN, (zwom over, heeft overgezwommen), zwemmende overtrekken : eene rivier
overzwemmen; — zich overzwemmen, (overzwom
zich, heeft zich overzwommen), zich door zwemmen afmatten, zijne gezondheid benadeelen.
OVERZWIKKEN, (zwikte over, is overgezwikt),
in zekere richting zwikken : pas op, laat het kind
niet overzwikken !
OVO, laat ik ab ovo beginnen, bij het begin aan
-vange.
OXAAL, o. (oxalen), oksaal.
OXAALZUUR, o. (scheik.) zuringzuur : eene vergiftige zelfstandigheid, welke o. a. gebruikt wordt
om inktvlekken uit linnen te verdrijven; 't wordt
in 't plantenrijk veel gevonden, zooals o. a. in de
klaverzuring (oxalis).
OXACIDEN, o. (scheik.) zuurstofzuur : eene verbinding van de zuurstof met een enkelvoudig
lichaam.
OXALIET, o. geelkieurig mineraal, in bruinkolen aangetroffen, ook Humbold-tin genoemd.
OXALURIE, v. (gen.) aanwezigheid van oxaalzuur in de urine.
OXAZINEN, mv. eene groep van teerverfstoffen
die getanneerd katoen licht en waschecht blauw of
violet verven.
OXYCRAAT, o. (...craten), mengsel van azijn
en water.
OXYDASEN, v. mv. fermentachtig werkende
stoffen in dierlijke en plantaardige organismen die
daarin oxydatieprocessen kunnen opwekken.
OXYDATIE, OXVGENATIE, v. (-s, ...tiën),
(scheik.) verzuring, verbinding van eenig lichaam
met zuurstof; —PROCES, o. ( -sen).
OXYDE, o. zuurstofverbinding : verbinding van
een lichaam met de zuurstof in eene bepaalde
verhouding.
OXYDEEREN, (oxydeerde, is geoxydeerd), verzuren, met zuurstof verbinden.
OXYDULE, o. zuurstofverbinding, eene geringere
hoeveelheid zuurstof bevattende dan een oxyde.
OXYGENIUM, o. zuurstof.
1. OXYGOON, bn. scherphoekig.
2. OXYGOON, m. (...gonen), spitshoek.
OXYMEL, o. honigazijn : een verkoelend geneesmiddel uit honig en azijn bereid.
OXYMETER, m. (-s), zuurmeter (werkt.).
OXYMORON, o. stijlfiguur die eene enge ver
tegenovergestelde begrippen-bindgvatwe
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bevat, bv. : een jeugdig grijsaard; hij was levend
dood; de Friezen waren eendrachtig in hun tweedracht.
OXYOPIE, V. het scherpzien; (ook) eene oog ziekte, waarbij men in het donker of bij zwak
licht scherper ziet dan bij klaren dag.
OXYSACCHARUM, o. azijnsuiker : een mengsel
van suiker en azijn.
OZE, OZIE, v. (-s), het over den muur uitstekend gedeelte van het dak, waarvan de regen
afdruipt.
OZENDROP, m. droppels die tijdens en na eene
regenbui van een dak of van boomera afvallen.
OZING, v. (-en), onderste deel van een strooien
of pannen dak, dat over den muur hangt en waaronder geene goot is : de ozing drupt, als het regent.
OZOKERIET, o. een week, buigzaam, kleverig
mineraal, uit eene vermenging van koolwaterstoffen bestaande; het wordt voor de vervaardiging
van kaarsen gebruikt.
OZON, o., OZONE, v. eene soort van verdichte
zuurstof, actieve zuurstof met een sterk oxydeerend
en desinfecteerend vermogen; het ontstaat bij
eene electrische ontlading.

P.

OZONAPPARAAT, o. (...raten), toestel om
met ozon te werken.
OZONBLEEKERIJ, v. (-en), inrichting waar men
linnengoed enz. met ozon bleekt.
OZONGEHALTE, o. gehalte aan ozon; ...HOU
ozonhoudende lucht, die ozon bevat;-DEN,bn.
...INSTALLATIE, v. (-s), inrichting om met ozon
water te zuiveren, linnen te bleeken, te desinfecteeren enz.;
OZONISEEREN, (ozoniseerde, heeft geozoniseerd),
met ozon behandelen : de proeven van Tindal om
water te ozoniseeren, zijn schitterend geslaagd.
OZONISATIE, v. het behandelen met ozon:
de ozonisatie van het afvalwater der fabrieken.
OZONISATOR, m. (-s), toestel om te ozoniseeren.
OZONLUCHT, v. ozonhoudende lucht.
OZONOMETER, m. (-s), werktuig ter bepaling
van het ozongehalte der lucht.
OZONPRODUCTIE, v.; ...RIJK, bn. veel ozon
bevattende; de ozonrijke zeelucht; ...VORMING, v.;
...WASSCHERIJ, v. (-en); ...WATER, o. met
ozon gedesinfecteerd water; ...WATERLEIDING,
v. (-en).

P.

P. v. (-'s), 16e letter van het alphabet; — (spr.)
het is behoorlijk in de P, in orde; wat is hij in de
P, wat is hij prachtig, mooi aangekleed; hij heeft
de P. in, hij heeft gruwelijk het land; in de P
zitten, in de penurie (benauwdheid) zitten; ik heb
hem Bene P. geschreven, ik heb hem opgegeven,
ik reken hem verloren; schrijf daar gerust eene P.
voor, beschouw dat maar als verloren, dat ben je
kwijt; — het is een raadsheer met eene P, het is
een praatsheer, maar aan zijn raad heeft men niet
veel; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met P beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 400; —
Verder in afkortingen :
P.
— pater — vader; - patres — vaderen; —
— patriae -- des vaderlands; —
— Pius — vrome; - pontifex — opperpriester; - populus — volk;
P.— (in studententaal) ploert, proleet,
die niet tot de studentenwereld behooren; —
— (in natuurkundige formules) de
versnelling van een vrij vallend lichaam; (ook) het gewicht;
piano (muz.) — zacht; —
P.—
P. of Pag. — pagina — bladzijde; --P. of Pars. — deel; —
P. of Pl.
— plaat; —
P°.-— primo
eerstens, ten eerste; op den eersten dag der
maand;
P. 4 .
— post annum — na een jaar; —
p. a.
— per adres (op brieven); — par
ami of ainie — met vriend of
vriendin (op adressen); - propriété assurée — verzekerd
eigendom; —
— partibus aequalibus — met of in
p. aeq.
gelijke deelen; -par.
— paragraaf; —
Pb.
— plumbum (scheik.) — lood;
P. C.
— patres conscripts — beschreven
vaderen; —
— par couvert — ingesloten, onder
p. C.
omslag (van brieven); —
— pour condoléance — tot rouwbeklag (op visitekaartjes); —

percent — ten honderd; —
pro Deo — om Godswil, om
niet, gratis; —
Pd.
— palladium (scheik.); —
pd.
— pond; —
p. e. of p. ex. — par exemple — bijvoorbeeld; —
Penn.
— penningmeester; —
per.f.
verleden
— perfectum — (sprk.)
tijd; —
pers.— persoon; —
— per expressum — met een bij p. expr.
zonderen bode; —
p. f.
— par faveur — uit gunst (op ingesloten brieven), - pour féliciter — tot gelukwensching (op visitekaartjes); —
pl .
— poco forte (muz.) — een weinig
sterk; —
— pour faire visite — om een bep. 1. v.
zoek af te leggen (op visitekaartj es); —
P. G.
— Protestantsche Godsdienst; —
Phil. Dr.
— Philosophiae Doctor — doctor of
meester in de wijsbegeerte
(academische graad);
P. K.
— paardekracht — zie aldaar; —
pl.
— pluralis — meervoud; —
P. M
— piae memoriae — zaliger gedachtenis; - pro memoria — om niet te vergeten, ter herinnering; —
p. m.
— plus minus — min of meer, zoo
ongeveer; -- pro of per mille, pour mille, voor
of per duizend; - post meridiem — na den middag; —
p. O, of p. o. — per order — op bevel. op last
van; - per omgaande; —
p. occ.
— per occasionem, par occasion —
met of bij gelegenheid; -P. P.
— pater patriae — vader des vaderlands; —
— pater prier — titel van den eersten of voornaamsten geestelijke in een klooster; - praemissis praemittendis — vooropgesteld, wat billijkerwijze
vooropgesteld moet worden,
d. i. met behoorlijken titel; —
pct.

—

P. D.

—
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— poste payée, (op telegrammen) -post betaald;
— per procurationern, par procuration -- bij volmacht, als lasthebbende; - piu piano (muz.) — zachter; -— pour prendre congé — tot afp. p. C.
scheid (op visitekaartjes); —
p. p. p.
— pianissimo — zeer z acht; —
— populus romanus — het RoP. R.
meinsche volk; -- poste restante (op brieven) — op
het postkantoor blijvend, daar
afgehaald; - poste recommandée (op telegrammen) — post aangeteekend; —
— pour remercier — om te bedanken (op visitekaartjes); —
pr. of praec. — praecedens — de voorgaande; —
— praejatio — voorrede; —
praej.
— praejectus — stadhouder, prefect; —
— praesens — tegenwoordig; —
praes.
— praesente — in tegenwoordigheid
van; —
— praeteritus — verleden;
praet.
P. R. C. — post Romam conditam -- na de
bouwing van Rome; —
— Prediker (Salomo); —
Pred.
Pres.— president — voorzitter; —
Proc.— procureur; —
prof .
— professor — hoogleeraar; —
— proponent; —
Prop.
— Protestantsch; —
Prot.
— Provinciale Staten; —
Prov. St.
P. S.
— postscriptum — naschrift (onder
een brief); —
— Polytechnische school, b.v. aan
P. S.
de P. S. afgestudeerd zijn; een
P. S. student; —
— psalm; —
Ps.
— pond sterling, f 12 (Engelseh
p. st.
geld); —
— pleno titulo of praemisso titulo —
p. t.
met volledigen titel; - post trinitatis — na het feest der
heilige Drieëenheid; - pro tempore — ten tijde.
PA, m. papa, vader. PAATJE, o. (-s).
PAADJE, o. (-s), klein pad; — (Z. A.) scheiding
in het haar : hij draagt zijn paadje in het midden.
1. PAAI, m. (-en), oud man, bestevaar (thans
nog Z. A.); — (zeew.) oud bevaren matroos (evenals de jongste zeuntje heet), belast met het beheer
en de afgifte van sommige benoodigdheden tot
het seheepsw erk : paai van het kabelgat, die alle
touwwerk beheert; paai van de zeilkooi, die belast
is met de zorg voor de zeilen; paai van den mast; —
(volkstaal) oude paai, oude kerel.
2. PAAI, v. (-en), termijn (van betaling); —
(gew.) wat op een bepaalden tijd als loon wordt
uitbetaald : de paai uitrekenen, het loonbriefje opmaken.
PAAIBRIEF, m. (...brieven), (gew.) loonbriefje,
waarop uitgerekend staat, wat de werkman aan
loon te ontvangen heeft.
PAAIEMENT, b. (-en), termijn van betaling : hij
heeft mij in paaiementen betaald; — kleingeld, bijsom (om eene grootere vol te maken).
1. PAAIEN, (paaide, heeft gepaaid), tevreden
iem. met mooie woorden, met beloften paaien;-steln:
zijn geweten paaien, in slaap wiegen; inz. door een
schoonera schijn iem. inpalmen : hij is makkelijk
met een goed vooruitzicht te paaien; zich met een
zweem van hoop paaien; — (Zuidn.) betalen : gij
zult moeten eindigen met te paaien.
2. PAAIEN, (paaide, heeft gepaaid), (zeew.)
harpuizen : een schip paaien, het beneden de waterlijn met harpuis besmeren.
3. PAAIEN, (paaide, heeft gepaaid), paren,
rijden van visschen, om hom en kuit te schieten.
PAAIGEBIED, o. (-en), streek waar de visch paait.
PAAIPLAATS, v. (-en), plaats, in zee vooral,
waar de visschen samenkomen om te paren.
PAAIRIJP, bn. geslachtsrijp (van visschen), voor
de voortteling geschikt.
PAAISKIST, v. (-en), kist nabij den mast,
waarin de paai Benige gereedschappen bewaart,
die bij de hand moeten zijn.
p. p.

PAAITIJD, m. paartijd der visschen; ...VISCH,
m. (...visschee), die door de visschors gespaard
wordt om voort te telen.
1. PAAL, m. (palen), lange sterke boom die in
den bodem ingeheid wordt om er op te bouwen
of om de zeeweringen te versterken : een paal
inheien of inslaan; op palen bouwen; palen voor de
zeewering; — langwerpig hout voor een deel in de
aarde gedreven, om de grens van iets aan te geven :
iets met palen afzetten; — ijzeren of steenera stut of
afscheiding : ijzeren paaltjes voor eene stoep; de
grens- en mijlpalen zijn gewoonlijk van steen; —
als putje bij paaltje komt, als het er op aankomt; —
grenspaal, grens : binnen Hollands palen blijven; —
binnen de palen blijven, de grens niet overschrijden
(ook fig.); (gew. ook) in huis blijven; — dat gaat
de palen te buiten, dat gaat al te ver, dat wordt
nu te erg; paal en perk aan iets stellen, een mis
slechte gewoonte te keer gaan; — iem.-bruik,en
paal en perk stellen, hem beteugelen; — doel (bij
verschillende spelen, wedloopen enz.); (Z. A.) de
paal halen, iets met moeite ten einde brengen; —
(Z. A.) ik vrees dat hij de paal niet haalt, er niet
komt, het er niet goed afbrengt; — (fig.) hij slaat
den paal mis, wat hij zegt is niet goed, hij weet
het niet: — staak, stijl om iets aan vast te maken:
schandpaal, geeselpaal; iem. aan of voor den paal
zetten, brengen, ter strafoefening; palen waaraan de
electrische lampen moeten worden opgehangen; —
(gew.) een huis aan de paal slaan, het te koop
zetten; dat is als een paal zoo vast, bijzonder stevig
vast; hij is zoo stijf als een paal; hij ziet er uit of
hij een paal ingeslikt heeft, gezegd van een houterig
mensch; — paal in of voor eene haven, waaraan
schepen vastgemeerd kunnen worden; (fig.) da t
staat als een paal boven water, dat is voor ieder
duidelijk, dat is eene uitgemaakte zaak; — dat
is een paal onder water, gezegd van iets dat meer
na- dan voordeel aanbrengt; — afsluitboom voor
eene haven : binnen, buiten den paal liggen, in,
buiten de haven liggen met een schip; — mijlpaal;
afstand tusschen twee opeenvolgende mijlpalen; inz.
op Java eene afstandsmaat van 1506,94 M. en op
Sumatra 1851,8 M. — (wap.) loodrechte breede
streep midden over een wapenschild : een witte
paal in een blauw veld; bevat het schild één paal,
dan heeft deze gewoonlijk een derde der breedte
van het schild. PAALTJE, o. (-s), kleine paal;
paaltje wisselen, zeker kinderspel.
2. PAAL, v. m. (palen), ovenpaal, ovenschop;
(spr.) ge komt met de paal als het brood in den oven
is, gij zijt te laat; -- de paal door den oven steken,
zich te gronde richten, tot verval komen; — hij heeft
den paal door den oven gewerkt, hij is bankroet
gegaan.
. PAALBALK, m. (-en), balk die tot paal dient;
benaming voor ruw beslagen hout van bepaalde
afmetingen; ...BEWONER, m. (-s), die in eene
paalwoning woont, inz. als benaming van - zekere
voorhistorische bewoners van Europa; ...BOTJW,
m. het bouwen van paalwoningen; ...BRUG, v.
( -gen), brug die op palen rust; ...BURGERS, m.
mv. (gesch.) in de middeleeuwen die bewoners van
het platteland, welke in eene stad het burgerrecht
verkregen hadden; ...DORP, o. (-en), dorp uit
paalwoningen bestaande: ... FUIK, v. (-en), (vissch.)
met behulp van palen vastgezette vischweer;
...FUNDEERING, v. (-en), eene fundeering van
ingeheide palen : de paalfundeeringen maken de
gebouwen in Amsterdam duur.
PAALGAT, o. (-en), gat waarin een paal geweest
is of moet komen.
PAALGELD, o. (-en), geld, hetwelk door de
schippers voor het onderhoud van paalwerk betaald
moet worden; ...GORDING, v. (-s, -en), rij meerpalen in het water; afsluiting van meerpalen om
den ingang te versperren; — zware eiken plank
welke met ringen aan het paalwerk van zeeweringen
wordt vastgeslagen, om daaraan meer stevigheid
te geven; ...HOOFD, o (-en), hoofd, steiger, uit
aan elkander verbonden palen samengesteld:
...HOUDER, m. (-s), (waterw.) vierkant stuk hout
(thans ook van ijzer) dat men op den heipaal zet,
om hem bij 't indrijven rechtstandig te houden;
...HOUT, o. hout geschikt voor palen; ...HUIS,
o. ( -zen), (w. g.) paalwoning; ...HUT, v. (-ten),
(w. g.) paalwoning; ...JUK, o. (-ken), juk gevormd
door twee palen en een verbindingsstuk.
PAALKETTING, m. (-en), ketting tusschen de
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palen eener stoep; — ketting waarmee de heipaal
in de heistelling wordt opgeheschen.
PAALKIST, v. (-en), verzameling van palen,
eene kisting van zand of steenen omsluitende en
dienende om het geweld van den golfslag te keerera;
...LANTAARN, v. (-s), straatlantaarn op een paal;
...MEESTER, m. (-s), gaarder van het paalgeld;
(ook) opzichter over het paalwerk; ...MENSCH,
m. (-en), bewoner van eene paalwoning : de paal
kenden reeds het paard, den-menschvaEurop
ezel, den hond en den os; ook verstonden zij reeds
de kunst van spinnen en weven; ...MOLEN, m. (-s),
windmolen, die op palen staat; ...MOSSEL, v.
(-en), (nat. hist.) paalworm; ...MUTS, v. (-en),
ijzeren muts op een paal (bij havenwerken).
PAALPLANK, v. (-en), damplank, dikke plank
voor kistdammen enz.
PAALRECHT, bn. zoo recht als een paal.
PAALROOSTERWERK, o. (-en), roosterwerk
dat op ingeheide palen rust.
PAALSCHANS, v. (-en), (vestingb.) palissaden verschansing; van boven open blokhuis bij som
verschansingen in Hongarije, Croatië enz. in-mige
gebruik; ...SCHERM, o. (-en), zeewering bestaande
uit paalwerk; ...SCHOEN, m. (-en), ijzeren schoen,
kegel, waarmede de punten van heipalen die men
door een zwaren grond wil inslaan, worden gewapend; ...SPIJKER, m. (-s), (zeew.) huidspijker;
...STEEK, m. (...steken), (zeew.) eene soort van
knoop, dien men gemakkelijk weer los kan maken;
...STEEN, m. (-en), grenssteen, opstaande steenen
grenspaal.
PAALSWIJZE, bw. (wap.) als een paal, gezegd
van figuren recht boven elkaar geplaatst.
PAALVAST, bn. (eig.) zoo vast als een paal in
den grond staat; (fig.) onbetwistbaar, zeker; standvastig.
PAALVORMIG, bn. den vorm van een paal
hebbende.
PAALWERK, o. (- en), omheining, afschutting
van palen, palissadeering : met paalwerk omsluiten;
werk van ingeheide palen om eene haven af te
sluiten of voor ligplaats geschikt te maken enz.
PAALWONING, v. (-en), woning zooals de
oudste bewoners van Europa en de tegenwoordige
onontwikkelde volken elders tot meerdere veiligheid bouwden op palen boven moerassen, meren
enz.: de eerste paalwoningen in Europa vond men
in den winter van 1853 in het meer van Zürich.
PAALWORM, m. (-en), wormachtig tweespierig
schelpdier (teredo), tot de familie der boorschelp dieren (pholaden) behoorende, dat aan het vooreinde een paar kogelvormige schelpen draagt,
waarmede het in palen en schepen de grootste
verwoestingen aanricht; inz. de verwoestende paal
-worm(T.navlis). 4
PAALWORTEL, m. (-s), een wortel, die in loodrechte richting in den grond dringt, penwortel.
1. PAAN, m. (panen), doek of lap van wollen,
katoenen of linnen stof waarmee de negers hun
lichaam omgeven van het middel tot aan de knieën
of iets lager.
2. PAAN, PANE, v. eene soort van fluweel.
3. PAAN, v. (panen), (Zuidn.) kweekgras (triiicum repen).
PAANACHTIG, bn. fiuweelachtig : de bladeren
van sommige planten zijn zacht en paarsachtig.
PAANAKKER, m. (-s), akker waar veel panen
groeien; ...BOER, m. (-en), wiens akkers vol
panen zijn.
PAANDER, v. (-s), ronde of ovale mand, aan den
arm of op het hoofd gedragen, inz. voor het ver
eetwaren enz. naar of van de markt;-voeran
een blikken gereedschap, dat den vorm van een
paander heeft, met stevig hengsel, waarmede
men inkoopen in de winkels doet; — (Zuidn.) eerre
paander dragen, hebben, met eene paander komen,
gezegd van iem., die wat aanbrengt om een plas
te verdienen; — (Zuidre.) kraamgeschenk; —-dankje
paanderboog.
PAANDERBOOG, m. (...bogen), (timm. en mets.)
een gewelfboog in den vorm eener ellips.
PAANDERDRAGER, m. (-s), (Zuidn.) verklikker, aanbrenger.
PAANDEREN, (paanderde, heeft gepaaliderd),
(Zuidn.) op kraambezoek gaan, eene paander aan
eene kraamvrouw brengen.
PAANDERMAKER, m. (-s), (Zuidn.) mandenmaker.

PAARD.

PAANDERPUNTBOOG, v. (...bogen), (bouwk.)
tudorboog, gewelfboog uit 4, 6 of 8 middelpunten
beschreven.
PAAP, m. (papen), R.-K. geestelijke (bij wijze
van minachting); scheldnaam voor een RoomsehKatholieke; — (bij grondwerkers) spekdam, vierkante aarden zuiltjes die men bij graafwerk laat
staan, om de hoeveelheid uitgegraven aarde te
kunnen nagaan; — (lakenwev.) trapvormige strepen
op het laken, die bij het scheren ontstaan, wanneer de schaar een weinig te snel bewogen wordt;
— stempel op het ondervlak van een ponshamer.
PAAPJE, o. (-s), een kleine paap; — (nat. hist.)
eene soort van grastapuit (pratincola rubetra) :
zeker vogeltje, ook kleine walduiker en stompstaartje geheeten, dat bij ons van het begin van
Mei tot het begin van September in droge, met
heide of laag hout begroeide streken, dikwijls ook
aan onze duinkanten wordt aangetroffen; — naam
in verscheidene streken aan het barmsijsje (cannabina tinaria) gegeven; — blauw paapje, naam bij
Haarlem aan het gekraagde roodstaartje (ruticilla
phoenicurus) gegeven; — tonnetje van een zijdeworm of eene rups ; — (Zuidn.) houten blokje of
kurken stop, waarop geldstukken gelegd worden:
paapken Schieten, naam - van het spel.
PAAPSCH, bn. pausgezind, Roomsch- Katholiek
(minachtend).
PAAPSCHE, m. en v. (-n), die paapsch is.
PAAPSCHGEZIND, bn. pausgezind. PAAPSCHGEZINDHEID , . v.
PAAPSTEEN, m. (-en), (Zuidn.) soort van rooden
baksteen.
1. PAAR, o. (paren), tweetal bij elkander behoorende zaken, die samen eene eenheid vormen : een
paar schoenen, kousen; — tweetal liehaamsdeelen,
die aan een normaal ontwikkeld lichaam voorkomen : een paar ooren, oogen, armen, handen enz.; —
i k heb nog een goed paar handen, beenen, ik kan
nog flink werken, loopen; — twee bij elkander
behoorende schepselen van beiderlei geslacht : een
paar duiven; acht paar dansers; — verloofden, bruid
en bruidegom : dat zal wel een paartje worden; een
jong paartje; — jonggetrouwden : een pas gehuwd
paartje; — het gouden, zilveren paar, echtpaar dat
zijn 50-, 25 -jarig huwelijk herdenkt; — twee : een
paar ossen voor den ploeg; — bij paren gaan, twee
aan twee; — eenige : geef mij een paar kersen; ik
moet nog een paar bladzijden lezen; kom een paar
dagen logeerera. PAARTJE, o. (-s).
2. PAAR, bw. paar of onpaar, even of oneven.
PAARD, o. (-en), sterk en fraai viervoetig lasten trekdier (equus caballus), tot de orde der een
zoogdieren behoorende; het onderscheidt-hoevig
zich van de andere door den langbehaarden staart,
korte opstaande ooren en lange manen; een Arabisch, Engelsch, Friesch paard; een bereden, mak,
schichtig, koppig paard; een wild, dampig, stijf, bevangen (verkouden) paard; te paard stijgen, klim
zitten, rijden; te paard komen; een optocht te-men,
paard, cavalcade ; een paard bij den toom houden,
leiden; — paarden van zessen klaar; paarden mennen,
besturen door leidsels en zweep; — paarden afrijden,
er mede voor het eerst rijden, als zij nieuwe hoef
hebben gekregen; ook schichtige paarden,-ijzers
door ze hard te laten loopen of te laten werken
vermoeien, afmatten, om ze gemakkelijk te kunnen
leiden; — paard onder den man, rijpaard; paard en
rijtuig houden; — hij houdt er een paard op na,
hij bezit een rijpaard; — dit paard teekent niet
meer, is aftandsch, is boven de 8 jaar; —
(in spr.) (w. g.) op zijn paard komen, toornig,
boos worden; — iem. te paard helpen, hem voorthelpen, begunstigen, ondersteunen; (ook) hem
aan eene kostgevende zaak helpen; — iem. over
het paard tillen, hem te veel roemen, prijzen, hem
een grooteren dunk van zich geven, dan hij verdient; — eene ziekte komt te paard en gaat te voet,
Bene zware ziekte komt meestal spoedig aan,
maar men herstelt er langzaam van; — ik noem
u man en paard, ik zeg u den naam voluit van
hem, die het mij verteld heeft, die iets gedaan
heeft; (ook) niets verzwijgen, iets in alle bijzonderheden vertellen; — dat paard ruikt stal, begint
harder te loopen, (fig.) hij gaat meer zijn best
doen; — oude paarden jaagt men aan den dijk, als
men iem. niet meer noodig heeft, ontslaat men
zich er van; — een gehuurd paard en eigen sporen
maken korte mijlen, eigen goed spaart men meer
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dan geleend of gehuurd; — men moet geen gegeven
paard in den bek zien, een geschenk moet men
niet te nauwkeurig beoordeelen; — beter een blind
paard dan een ledigen halster, iets is nog altijd meer
dan niets; — een blind paard zou er geen schade
doen, gezegd van een armoedigen inboedel; — het
paard, de paarden achter den wagen spannen, te
laat met iets komen, (ook) de zaak verkeerd aanpakken; — achteruitgaan als een hollend paard,
hollende achteruitgaan; — paarden die de haver
verdienen, krijgen ze niet, verdienste wordt niet
altijd beloond; — het oog van den meester maakt het
paard vet, die zelf zijne zaken bestuurt, vaart er
het beste bij; — men kan een paard niet loopende
beslaan, alles vereischt tijd; — het hinkende paard
komt achteraan, de bezwaren, de lasten toonera zich
aan het einde; — het beste paard van stal; de beste
paarden worden op stal gezocht, gezegd tegen - een
trouwlustig meisje, dat zich te veel op den voor
wil plaatseis; zie verder PAARDJE; — het-grond
beste paard struikelt wel, de beste en verstandigste
kan soms. dwalen; — dat paard zal mij niet meer
slaan, voortaan zal ik wijzer wezen; -- een paard
op de stang rijden, het flink den teugel doen gevoelen; — men moet een paard den rug niet stuk
rijden, men moet van iets of iem. niet te veel
eischee; -- het Trojaansche paard inhalen. iem.
binnenhalen van wien men later veel overlast
heeft; — (myth.) het gevleugeld paard, Pegasus, de
dichthengst; — hij is zoo sterk als een paard, hij
is buitengewoon, in hooge mate sterk; evenzoo:
werken, zweeten als een paard; de koorts, een honger
als een paard hebben; -- het is eene hoer als een
paard, zij is eene groote hoer; — het is een wijf
als een paard, eene zware, groote vrouw; —
het paard in een schaakspel; — de paarden van
een draaimolen; — een lange springbok in de
gymnastiek; — onderdeel van verschillende werktuigen; — een houten paard, hobbelpaard; ook
vroeger een strafmiddel voor matrozen en soldaten; — (timm.) eene soort van schraag om de
onderlagen in eene bedstede te dragen; houten
schraag om daarop hout te zagen; — (bij leidekkers)
houten stoel die met een haak op het dak vastgemaakt wordt; — (zeew.) rij balken onder het
midden van het onderste of op één na onderste
dek geplaatst; — touw, dat in een bocht onder
de raas hangt en den matrozen dient om er op
te staan bij het aanslaan, reven, vastmaken van
de zeilen; — (bouwk.) spits toeloopende afdekking
van een steenen muur, ezelsrug; -- (sterrenk.) het
groote paard, Equus; Pegasus; het kleine paard,
Equuleus, Cyllaris, namen van twee sterrenbeelden.
PAARDBALK, m. (-en), (gew.) zoldering boven
een paardenstal.
PAARDEBEK, m. (-ken), bek van een paard;
...BIL, V. (- len), bil van een paard; bijzonder
groote bil van een mensch; iem. met eene paardebil;
(ook) koe met zware ronde, vleezige billen; ...BORSTEL, m. (-s), borstel om het haar van paarden
te reinigen en glad te wrijven; ...DAG, m. (-en),
(Zuidn.) dag van zwaren en lastigen arbeid; ... DEK,
o. (-ken), (rijsch.) dekkleed der paarden; ... DEKEN,
V. (- s); ...DRONKEN, bn. (Zuidn.) uitermate
dronken; ...GORDEL, m. (-s), buikriem van een
paard; ...KAM, m. (-men), kam, waarmede de
paarden gereinigd worden; (schild.) wijdgetande
kam.
PAARDEKEUTEL, v. (-s), keutel van een paard.
PAARDEKLAUW, m. (-en), paardenhoef; (plantk.)
hoefblad, ook hoef, stink- en hoosblad geheeten.
PAARDEKLEED, o. (-en), paardedek.
PAARDEKOORTS, v. (Zuidn.) koorts als een
paard, zeer hevige koorts; ...KOP, m. (-pen),
kop van een paard.
PAARDEKRACHT, v. (-en), de kracht van een
paard, als maatstaf : de werkeenheid, gewoonlijk
bij stoomwerktuigen gebezigd, welke eene kracht
aanwijst, die in elke seconde een gewicht van 75
Kilogram ter hoogte van een Meter kan opheffen:
Bene stoommachine van 80 paardekracht (niet:
paardekrachten); electrische paardekracht — 736 volt.
ampères; —UUR, o. (...uren), eenheid, waarbij
het steenkolenverbruik van stoommachines wordt
opgegeven.
PAARDEKUUR, v. kuur zooals men op een
paard zou toepassen.
PAARDELEER, PAARDENLEER, o. leer van
één of meer paardenhuiden gemaakt. PAARDE-
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LEEREN, PAARDENLEEREN, bn. van paar

-de(n)lr.
PAARDELEUGEN, v. (-s), (Zuidn.) overgroote
leugen.
PAARDELIJN, v. (-en), treklijn (aan vaartuigen);
(zeew.) lijn, die het midden houdt tusschen een
tros en een kabel; (veroud.) P'ransche paardelijn,
touwwerk, dat buiten boord werd gehangen om
hun, die gedurende een gevecht over boord vielen,
gelegenheid te geven zich te redden.
PAARDEMAAG, v. (...magen), maag van een
paard; (fig.) hij heeft eene paardemaag, hij kan
veel eten; ...MOLEN, m. (-s), molen die door een
paard in beweging wordt gebracht; — (Zuidn.)
draaimolen, mallemolen.
PAARDEN, (paardde, heeft gepaard), (een vaartuig) door paarden laten voorttrekken; (Ztuidn. >
eene hoeve paarden, van paarden voorzien; — (gew.)
iem. aansporen, aanporren.
PAARDENAAK, v. (...aken), vaartuig om paar
-denovrwat
te vervoeren.
PAARDENARBEID, m., ...WERK, o. het werk
van een paard; (fig.) hij doet paardenarbeid, hij
werkt hard, slooft zich af; dat is paardenwerk, dat,
werk is voor een mensch eigenlijk te zwaar; ...ARTS,
m. (-en), veearts; inz. bij het leger; ...ARTSENIJ,
V. (- en), middel tegen paardenziekte; ...ARTSENIJKUNDE, v. de kennis der middelen tegen de
verschillende paardenziekten; .. .ARTSENIJ SCHOOL, v. (...scholen), leerschool voor paardenartsen.
PAARDENBALSEM, m. gewestelijke naam voor:
watermunt (mentha aquatica) en voor bijvoet
(artemisia vulgaris).
PAARDENBEENHOUWER, m. (-s), (Zuidra.}
paardenslachter.
PAARDENBEL, v. (-len), ronde bel aan het
tuig van paarden.
PAARDENBEN, v. (-nen), (gew.) mand met,
twee ooren die aan den disselboom gehangen wordt,
om de paarden te voederen.
PAARDENBESCHERMER, m. (-s), dynamische
veer, dienende om een wagen gemakkelijker in
beweging te brengen en zoo de paarden bij het
aanzetten te beschermen; ...BESLAG, o. de ijzers
waarmede de paardenhoeven beslagen zijn; ...BEUL,
m. (-en), iem. die zeer hardvochtig jegens paarden is.
PAARDE(N)BIEFSTUK, m. biefstuk van paar
-de(n)vlsch.
PAARDENBIJ, v. (-en), (Zuidn.) paardenvlieg;
...BIJTER, m. (-s), zeker insect, rombout (anisoptera) .
PAARDENBLEI, v. (plantk.) een der volksnamen
van de watermunt, ook rosse ment en bruinheilig
geheeten.
PAARDENBLOEM, v. (-en), (plantk.) eene der
algemeenste samengesteldbloemige planten (taraxacum officinale), met een geel bloemhoofdje, schaaf swij s ingesneden bladeren en gepluimde zaadjes;
zij komt op alle bouw- en.graslanden voor en hare
wortelen en bladeren, alsmede het daaruit bereide
extract wordt bij lever- en miltbloedophoopingen
gebezigd.
PAARDENBLOEMENSALADE, v. molsla, de jon
uitspruitsels der paardenbloem, die als groente-ge
gegeten wordt.
PAARDENBOER, m. (-en), landbouwer die een
of meer werkpaarden heeft : de hoeve van een paar
hoogstens 25 H. A.; ieni. die-denborisva6t
paarden fokt, ze verhuurt en verkoopt; (gew.>
jager van een trekschuit; ...BOOM, m. (-en),
latierboom in een stal; ...BOON, v. (-en), zekere
peulvrucht; (vicia falba) ook veldboon of doorgaans
alleen boon geheeten; ...BOOT, v. (-en), vaartuig
ingericht tot het vervoer van paarden; ...BORD,
o. (-en), plankje dat onder de pootera van een paard
bevestigd wordt om te voorkomen dat het in.
weekera veengrond wegzakt; ...BROOD, o. roggebrood voor paarden; ...DEKEN, m. (-s), (Zuidra.)
natiebaas die het toezicht heeft over de paarden
en de wagens; ...DIEF, m. (...ven), iem. die paarden steelt; inz. iem. die daarvan eene soort van
beroep maakt; ...DIEFSTAL, m.; ...DIEVERIJ,.
v. (-en); ...DISTEL, v. (-s), (plantk.) volksnaam
voor verschillende soorten van distels; ...DOODER,
M. (- s), ...DOODSTER, v. (-s), iem. die paarden
doodt; ...DOKTER, m. (-s), veearts; ...DRACHT,
v. de dracht van een paard; (fig.) zij heelt eene
paardendracht, tijdens hare zwangerschap is zij,
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sterk opgezet, (ook) zij is reeds over hare telling;
... DRANK, m. geneesmiddel dat aan een paard
wordt ingegeven; - zeer onaangenaam smakende,
(ook) zeer krachtig werkende medicijndrank;
...DREK, PAARDEDREK, m. paardenmest;
...DRESSUUR, V. het dresseeren van paarden;
...DRIJVER, m. (-s), iem. die paarden naar of
van de markt drijft.
PAARDENEMMER, m. (-s), emmer die gebruikt
wordt om paarden te wateren, houten stalemmer.
PAARDENET, o. (-ten), vliegennet voor een
paard.
PAARDENFABRIEK, v. (-en), fabriek door
paarden in beweging gebracht.
PAARDENFEEST, o. (-en), (Zuidn.) paardenmarkt.
PAARDENFOKKER, m. (-s), iem. die paarden
fokt; ...FOKKERIJ, v. (-en), het aanfokken van
paarden; plaats waar men paarden aanfokt, stoeterij; ...GELD, o. belasting op de paarden; (ook)
wat men voor het rijden op een paard betaalt;
...GESLACHT, o. geslacht, soort van paarden;
...GETRAPPEL, o. geluid dat door het getrappel
van paarden wordt veroorzaakt; ...GORDEL, m.
(-s), aardgordel waarbinnen de paarden voorkomen; ... GRAS, o. (plantk.) witbol, meelraai (holcus);
(ook) eene soort van dravik (bromos unioloides);
...HAAM, o. (...hamen), haam voor paarden;
... HAAR, o. het haar van paarden; paardenhaar
koken, het bereiden; kussens met paardenhaar opgevuld, (ook) weefsel van paardenhaar; ...HAK, m.
(-ken), hakvormig werktuig door een paard getrokken; ...HALS, m. (...zen), hals van een paard;
(ook) benaming voor zekere stukken leer; ...HAL
riem of touw om den kop van een-STER,m.(s)
paard enz.; ...MANDEL, m. handel in paarden;
...HANDELAAR, m. (-s).
PAARDENHAREN, bn. van paardenhaar ver
paardenhaar opgevuld : paarden -vardig;met
matrassen.
-haren
PAARDENHARK, V. (- en), breede hark op wielen
die door een paard getrokken wordt.
PAARDENHOEF, m. (...ven), hoef van een
paard; (plantk.) klein hoefblad (tussilago farfara);
(ook) zeker gebrek in timmerhout; ...HOOI, o.
hooi voor paarden; ...HOOIER, m. (-s), landbouw
om te hooien, door een paard getrokken;-werktuig
...HORZEL, V. (- s), eene soort van horzel (gastrophilus); (ook) eene groote soort van wesp, hoornaar
(vesper crabro); ...HOUWEEL, o. (-en), eene soort
van wiedmachine door een paard getrokken.
PAARDENIJS, o. ijs zoo sterk dat men er wel
met paard en wagen over rijden kan; (ook) schotsig
ijs, niet geschikt om er op schaatsen te rijden.
PAARDENJONGEN, m. (-s), (Ind.) staljongen.
PAARDENKAMP, o. (-en), weide voor paarden.
PAARDENKASTANJE, v. (-s), voor de vrucht; -,
m. voor den boom : een bladerrijke boom (aesculus
hippocastanum), oorspronkelijk uit Midden-Azië,
in 1567 naar Europa overgebracht en aldus geheeten, omdat de Turken de dikke glinsterende
bruine zaden als geneesmiddel aan aamborstige
en hoestende paarden toedienden; hij is ook bekend
onder den naam van wilde kastanje en kastanje
-kinabom.

PAARDENKENNER, m. (-s), kenner van paarden; ...KENNIS, V. een paardenkenner heeft veel
paardenkennis; ...KNECHT, m. (-s), knecht, belast met de zorg voor de paarden; ...KEURING,
V. (- en), keuring van paarden.
PAARDENKLINKER, m. (-s), soort van getrokken klinker, wegens de hardheid voor straatwegen
in gebruik.
PAARDENKNECHT, m. (-s), knecht belast met
de zorg voor de paarden; ...KOOPER, m. (-s),
iem. die in paarden handelt. '
PAARDENKRACHT, v. kracht als van een
paard : om dat te verzetten, mag-je wel paardenkracht
hebben; vgl. PAARDEKRACHT; ...KUTSER, m.
(-s), (Zuidn.) paardenkooper; ...KWELDER, m.
hooi van kweldergras, voor paardenvoeder bestemd.
...LIEFHEBBER, m. (-s), iem. die veel van paarden houdt; ...LOODS, v. (-en), loods om paarden
in te stallen.
PAARDENLUCHT, v. eigenaardige geur die van
paarden uitgaat; ...LUISVLIEG, v. (-en), zeker
insect (hippobosea equina), 7 á 9 m.M. lang, dat
tusschen de haren der huid van de paarden leeft;
...MARKT, v. (-en), markt waar paarden verhan-
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deld worden : te Beusiehem is eene der grootste
paardenmarkten; ...MATERIAAL, o. de beschikbare voorraad paarden : het paardenmateriaal is
over het algemeen tamelijk licht van bouw; ...MEESTER, m. (-s), veearts.
PAARDENMEST, PAARDEMEST, m. mest van
één of meer paarden.
PAARDENMIDDEL, o. (-en), geneesmiddel voor
paarden; een sterk werkend middel, dat alleen
sterke naturen kunnen verdragen; ...MUG, v.
( -gen), (gew.) paardenvlieg.
PAARDENNATIE, v. (te Antwerpen) vennoot
voor het laden en lossen van schepen die-schap
paarden en wagens gebruikt.
PAARDENNATUUR, v. geaardheid van een
paard; (fig.) zeer sterke natuur : wie overal tegen
kan, heeft eene paardennatuur; ...ONTLEDING, v.
(-en), de ontleding van een paard; ...00G, o.
(-en), oog van een paard; - (Zuidn.) vijffrank
spiegeleieren; (zeew.) knoop in-stuk;(Zidn.)
het paard. Zie PAARD.
PAARDENPAD, o. (-en), pad (in bosschen en
plantsoenen), waarop de ruiters zich mogen bewegen; (in een grintweg) smal gedeelte in 't midden
van den weg dat met klinkers bestraat is voor de
paarden; ...PASSAAT, m. (...saters), passaatwind,
ongeveer 30 0 van den warmte -aequator verwijderd;
...PEEN, v. (...penen), eene soort van groote
witte peen, die tot paardenvoeder dient; ...PONT,
v. (-en), waarmede ook paarden kunnen worden
overgezet; ...POOT, m. boomslag, zie aldaar.
PAARDENPOST, V. post die met paarden bediend wordt (in streken waar geen spoorwegen
zijn); ...POSTDIENST, m.; ...POSTERIJ, v.
paardenpost; kantoor van de paardenpost; ...POST MEESTER, m. (-s).
PAARDENPRUIM, v. (-en), (Zuidn.) soort van
groote pruim.
PAARDENRAS, o. ( -sen), ras, soort van paarden:
het Zeeuwsche paardenras is het sterkste van de
inlandsche rassen.
PAARDENROOKVLEES CH, o. gerookt vleesch
van een paard; ...SALADE, v. (plantk.) (gew.)
paardenbloem; ...SCHILDER, m. (-s), iem. die
voornamelijk paarden schildert; ...SCHOUW,
...SCHOUWING, v. (-en), inspectie der paarden;
...SLACHTER, m. (-s), iem. die paarden slacht;
...SLACHTERIJ, v. (-en), het slachten van paarden; plaats waar men paarden slacht; winkel
waarin men paardenvleesch verkoopt; ...SMID,
m. (...smeden), hoefsmid; ...SOORT, v. (-en);
...SPEL, o. (-len), tent, waarin paarden kunsten
verrichten, circus.
PAARDENSPOOR, -WEG, m. (-en), spoor
waarlangs wagens door een paard worden voortgetrokken.
PAARDENSPORT, v. sport die met paarden
beoefend wordt; -LIEFHEBBER, m. (-s).
PAARDENSTAL, PAARDESTAL, m. (-len), stal
voor één of meer paarden; (fig.) het lijkt hier wel een
paardenstal, alles is vuil en ligt hier overhoop.
PAARDENSTAMBOEK, o. (-en), stamboek voor
raspaarden; ...STAPEL, m. de gezamenlijke paarden die in een land aanwezig zijn; ...STEEN, m.
(-en), steenachtig lichaam dat zich soms in de
maag, de ingewanden, de galblaas of de pisblaas
van paarden vormt; ...STOET, m. (-en), stoet,
optocht van paarden of ruiters; ...STOETERIJ,
V. (- en), plaats, inrichting tot het aanfokken van
paarden.
PAARDE(N)STRONT, m. paarde(n)drek.
PAARDENSTROO, o. stroo tot leger voor paarden; ...STUIT, o. leder gemaakt van de huid van
het achterste van een paard; ...TEELT, v. paardenfokker ; .. TENTOONSTELLING, v. (-en);
...TRAM, v. (-s), tramweg waar paarden als tractie
dienen; wagen eener paardentram; ...TRAMWEG,
m. (-en); ...TREKKRACHT, v. door paarden
verkregen : het aanwenden van paardentrekkracht;
...TUIG, o. tuig voor paarden; ...TUISCHER, m.
(-s), paardenhandelaar; ...TUISCHING, v. handel
in paarden; ...VENKEL, v. (plantk.) waterkervel;
...VILLER, m. (-s), iem. die doode paarden vilt,
van de huid ontdoet.
PAARDE(N)VLEESCH, o. vleesch van een of
meer paarden; (fig.) paarde(n)vleesch gegeten hebben,
bijzonder woelig en lastig zijn.
PAARDENVLIEG, v. (-en), een tweevleugelig
insect, welks maskers op het lijf der paarden en
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herkauwende dieren leven, ook daas geheeten
(tabanus); ...VOEDER, o. voeder voor de paarden;
...VOERTUIG, o. (-en), voertuig dak bestemd is
door een paard getrokken te worden; ...VOLK,
o. (mil.) ruiterij : hij dient onder het paardenvolk;
...VRACHT, v. (-en), wat een paard trekken kan;
zeer zware vracht.
PAARDENWACHTERTJE, o. (-s), (gew.) kwik
zeker vogeltje, waarschijnlijk aldus genoemd,-star;
omdat het de gewoonte heeft van achter de paarden
in de versch omgeploegde voren zijn voedsel te
zoeken.
PAARDENWED, o. (-den), plaats waar paarden
kunnen waden en baden; ...WERK, o. werk, dat
door paarden verricht wordt; (fig.) zwaar werk;
...WESP, v. (-en), horzelwesp 20 mM. lang (vespa
crabro); ...WIK, v. (-ken), paardenboon; .. .ZAAG MOLEN, m. (-s), zaagmolen door paardenkracht
in beweging gebracht; ...ZALF, v. hoornzalf, een
paardengeneesmiddel; ...ZIEKTE, v. ziekte waar
paarden blootstaan.
-na
PAARDEPAD, o. (-en), (in eene grutterij enz.)
de weg waarlangs het molenpaard loopt.
PAARDEPOOT, m. (-en), poot van een paard;
horrelvoet; uit de paardepooten komen, zich uit de
voeten maken; — de duivel, wijl hij met paarde pooten voorgesteld wordt; — (timm.) zeker gebrek
in hout, groote kromlijnig omgebogen springkwast.
PAARDERIB, v. (-ben), rib van een paard.; —
(timm.) hout dat zacht golvend van draad is.
PAARDERIG, bn. (van merriën) tochtig.
PAARDEROL, v. (-len), zware rol die door
een paard over het land getrokken wordt.
PAARDESLECHT, bn. (Zuidn.) zeer slecht, zeer
ziek.
PAARDESPREUK, v. (-en), (Zuidn.) gezegde
dat uitmunt door dwaasheid en ongerijmdheid.
PAARDESPRONG, m. (-en), sprong door een
paard gedaan; (schaaksp.) benaming voor den
loop van het paard; —RAADSEL, o. (-s), raadsel
dat gelezen moet worden door met een paardesprong
telkens verder te gaan.
1. PAARDESTAART, m. (-en), staart van een
paard, onderscheidingsteeken in Turkije : pasja
-met drie paardestaarten.
2. PAARDESTAART, m. (-en), het plantengeslacht equisetum, tot de Cryptogamen behoorende,
waarvan in Nederland zeven soorten worden aan
akker paardestaart (E. arvense), zeer-getrofn;d
algemeen op vochtigen grond, ook hermoes, heringmoes, roobol, roebol, unjer en kattestaart geheeten;
de groote paardestaart (E. talmateja), die 1 M.
hoog wordt en alleen in Gelderland groeit; de
boschpaardestaart (E. sylvaticum), die zeer zeldzaam is; de moeraspaarde4aart (E. palustre), zeer
algemeen op vochtige plaatsen, ook hermoes,
heringmoes, kwadernaat, opeet, onnijt, lidruske,
ruigebol, roobol en roebol geheeten; de slijkminnende paardestaart (E_ lirnosum), die algemeen aan
vn in slooten voorkomt, ook pijpkruid, pijp-hermoes,
rijt en holpijp genoemd; de winter paardestaart
(E. hyemale) in zandige streken, ook schaafstroo
of schrijnwerkersbiezen genoemd, en de bonte
paardestaart (E. variegatum), zeldzaam in .vochtige
duinvalleien.
PAARDESTAARTEN, m. mv. (plantk.) eene
plantenfamilie (eguisetaceae), tot de cryptogamen
of bedektbloeienden behoorende, waartoe alleen
het geslacht paardestaart behoort.
PAARDESTAARTIG, bn.; (plantk.) paardestaar.íige gewassen, de paardestaarten.
PAARDESTAL, ...STRONT, zie PAARDENSTAL, ...STRONT.
PAARDETAND, m. (-en), tand van een paard;
zekere soort van maïs, die tot veevoeder dient.
PAARDETOOM, m. (-en), ...TUIG, o. (-en), tuig
voor een paard; ...VIJG, v. (-en), gewone benaming voor de bolvormige uitwerpselen der paarden.
PAARDEVLEESCH, zie PAARDENVLEESCH.
PAARDEVLEE S CHHOUT, o. eene zware, harde
en fijne houtsoort, bruinrood of kaneelkleurig, die
van den rizophora mangle komt, bijzonder deugd
als sierhout veel in meubelmakerijen-zamisen
verwerkt wordt; eene andere soort komt van den
bulletrie uit Guyana en wordt veel tot strijkstokken
verwerkt.
PAARDEVLOEK, m. (-en), (Zuidn.) groote
vloek : hij liet daar een paardevloek vallen.
PAARDEVOET, m. (-en), voet van een paard;
Van Dale.
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(veroud.) uit de paardevoeten, pas op (namelijk, dat
ge niet overreden wordt), pak je weg; tegenwoordig
zegt men nog, bij verkorting, uit de voeten; —
horrelvoet; — duivel; — volksnaam voor verschillende planten.
PAARDEWEEK, v. (...weken), (Zuidn.) week
van zwaren arbeid; (ook) week zonder feestdagen.
PAARDEZADEL, m. o. (-s), zadel voor een paard:
(nat. hist.) een eenspierig schelpdier (anemia ephippium), tot de familie der oesters behoorende, dat
gewoonlijk op oesterschelpen is vastgehecht;
...ZOEN, m. (-en), slag met den hoef; (fig.) harde
oorveeg.
PAARDGERUST, bn. bw. (Z. A.) doodbedaard,
uiterst kalm.
PAARDIG, bn. tochtig (van merriën, bij uitbr.
ook van menschen gezegd). PAARDIGHEID, v.
PAARDJE, o. (-s), klein paard, hit; (fig.) paardje
rijden, zeker kinderspel; (fig.) hij eet zooveel als een
paardje trekken kan, hij eet zeer veel; — (spr.)
hij is geweldig op zijn paardje, hij spreekt op een
hoogera toon, hij is boos; — hij is gauw op zijn
paardje, hij wordt gauw boos; — wat rijdt hij
weer op zijn paardje, wat gaat hij weer te keer;
het is een losgebroken paardje; — ik geloof dat hij
een paardje schijtgeld' heeft, dat hij schatrijk is; —
ik heb geen paardje schijtgeld op stal, ik heb het
geld niet voor 't grijpen; — in Noord-Holland de
naam voor de 25 of 30 cents korting bij het koopen van een stapel. kaas; (ook bij uitbr.) de naam
voor de hoeveelheid koffie, bier, wijn of sterken
drank, die men voor die korting koopen kan.
PAARDMENSCH, m. (-en), (fab.) centaur; monster, half mensch en half paard.
PAARDRIJDEN, o. het rijden te paard..
PAARDRIJDER, m. (-s), ruiter; ...RIJDSTER,
v. (-s), vrouw die te paard rijdt, amazone.
PAARDRIJDERSKUNSTEN, v. mv.
PAARDSBLOEMEN, v. mv. (plantk.) zwartkoorn,
ook wilde weit en dolik geheeten.
PAARDSLENGTE, v. (-n), lengte van een paard
(als maat bij wedstrijden) : hij won met halve paardslengte.
PAARDSPRINGEN, o. het springen over één of
meer paarden; — (gymn.) het springen over den
langen bok.
PAARDWIJF, o. (...wijven), (gew.) wijf als een
paard, groote stevige vrouw.
PAARL. Zie PAREL.
PAARLEMOER, PARELMOER, o. het harde,
als zilver glinsterende, in zeer fraaie kleuren spelende inwendige bekleedsel der schelp van verscheidene oestersoorten.
PAARLEMOERACHTIG, bn. ( -er, -st), op paarlemoer gelijkende.
PAARLEMOEREN, PARELMOEREN, bn. van
paarlemoer.
PAARLEMOERKAPEL, v. (-len), paarlemoervlinder; ...MOSSEL, v. (-s), (nat. hist.) parelmossel;
...NEUT, v. (-en), (nat. bist.) een tweespierig
schelpdier (nucula margaritacea), tot de familie
der ark-schelpen behoorende; ...PAPIER, o. parel
gesatineerd papier, waaraan door eene latere-grijs
bewerking eenigermate den kleurweerschijn van
paarlemoer wordt gegeven; ... SCHELP, v. (-en),
(nat. hist.) schelp die paarlemoer levert; ...SLAK,
V. (- ken), (nat. hist.) eene soort van huisjesslak,
wier schelp inwendig als paarlemoer glanst;
...STEEN, o. eene soort van albast, dat op paarlemoer gelijkt; ...VLINDER, m. (-s), (nat. hist.)
volksnaam van eene soort van dagvlinders (argynnis)
omdat de onderzijde der ondervleugels met paarlemoerachtige vlekken versierd is; de grootste soort
daarvan is de keizersmantel met 6 cM. vlucht.
PAARLING, v. (-s), (scheik.) stof, die met eene
andere stof verbonden, deze laatste in haar verdere
verbindingen volgt.
PAARPLAATS, v. (-en), paaiplaats (der visschen).
PAARS, bn. ( -er, -t), violetkleurig; paars en
blauw zien van de kov; —, o. het paars, de paarse
kleur; paars katoen;. — (R. K.) liturgisch symbool
van boete; kerkelijke kleur voor de kleeding van
een bisschop, als . symbool dat hij bereid moet
zijn, zijn bloed te storten voor de kerk.
PAARSACHTIG, bn. op paars gelijkende.
PAARSGEBLOEMD, bn. met paarse bloemen
versierd.
PAARSGEWIJS, ...GEWIJZE, ha . bij paren,
twee aan twee.

PAARSROOD.

1378

PAARSROOD, bn. roodachtig paars van kleur.
PAART, o. (-en), (Zuidn.) part, aandeel.
PAARTEN, (paartte, heeft gepaart), (Zuidn.)
deelera, verdeelen.
PAARTIJD, m. tijd van paring bij vogels, vis schen enz.
PAASCHACHTEN, o. Zondag na Paschen;
...ACHTER, o. (R.-K.) laatste Paaschdag;
...AVOND, m. (-en), avondvoor Paschen; ...BEEST,
o. (-en), vette koe of os, dien de slagers gewoonlijk
in de Paaschweek slachten; ...BEREKENING, v.
(-en), berekening op welken dag Paschen valt;
...BERG, m. (-en), hoogte waarop met Paschen
vuren gebrand werden; ... BEST, o. mooiste Zon
zijn paagchbest aantrekken; hij is-dagscheklrn:

op zijn paaschbest gekleed.

PAASCHBEST, bw. hij is paaschbest gekleed.
PAASCHBEURT, v. (-en), (van predikanten)
beurt om op Paschen te ereeken; ... BIECHT, v.
(R.-K.) biecht, voor de verplichte H. Communie
gedurende den Paaschtijd.
PAASCHBLOEM, v. (-en), (plantk.) madeliefje;
keukenschelle; .l.eutelbloem; koekoeksbloem; —
(fig.) een nieuw kleedingstuk, dat men op Paschen
voor het eerst aandoet (voornamelijk bij meisjes) :
zij heeft

eene paaschbioem of paaschbloernetje aan; —

zij, die een nieuw kleedje op Paschen aan heeft:
zij

is eene paaschbloem.

PAASCHBROOD, o. (-en), (gmv. als stofn.)
groot krentenbrood, ter gelegenheid van het paaschfeest gebakken en dat op Paschen soms door de
bakkers aan hunne klanten ten geschenke wordt
gezonden; — (bij de Israëlieten) ongezuurd brood,
enkel van tarwemeel en water gebakken; (bijb.)
brood der armoede.
PAASCHCOMMUNIE, v. (R.-K.) communie die
men in de parochiekerk houdt omtrent Paschen
en waartoe ieder geloovige verplicht is; ... DAG,
m. (-en), een der twee dagen van het Paaschfeest; inz. den eersten dag , ... DRUKTE, V.
drukte of gewoel veroorzaakt door het Paaschfeest;
... EI, o. (... eieren), een bont gekleurd en gekookt
ei; een ei is geen ei, twee eiers is een ei, drie eiers
is een paaschei; inz. een nagemaakt ei van suiker
of chocolade : een netje met paascheitjes; — ( spr.)
men moet geen paascheieren op Goeden Vrijdag

eten, men moet een feest niet vieren voor het gekomen is; ...FEEST, o. (-en), het feest van Paschen;
...GAVE, v. (-n), geschenk op Paschen; ...GEBRUIK, o. (-en), oude gewoonte op Paschen in
zwang; ...GESCHENK, o. (-en); ...GEZANG, o.
(-en), kerkgezang op het Paaschfeest betrekkelijk;
...GRENS, v. de dag op welken de volle maan
valt tusschen 21 Maart en 18 April; ...HEUVEL,
m. (-s), heuvel waarop men het, paaschvuur brandt.
PAASCHKAARS, v. (-en), groote kaars, die op
Paaschavond gewijd wordt en gedurende de hoogmis brandt op den feestdag van Paschen en op
de andere Zondagen tot Hemelvaart; gewestelijke
volksnaam voor verschillende planten; koningskaars, stalkaars, vingerhoedskruid, druifhyacint enz.
...KERS, v. (plantk.) wollekruid, wolkruid; ...KIPJ E, o. (-s), een van suiker of chocolade nagemaakt
kipje, ter gelegenheid van het Paaschfeest den
kinderen gegeven; ...KLEED, o....KLEEDEREN,
o. mv.; ...KLEEDING, v. (-en), kleeding zooals
men die op Paschen draagt; iemands beste kleeren;
...KOEK, m. (-en). (v. gmv. als stofn.) koek ter
gelegenheid van het Paaschfeest gebakken en
gegeten; ...LAM, o. (-meren), lam, dat op Paschen
bij de Joden geslacht wordt; —, o. gmv. Jezus
Christus; — lam omstreeks Paschen geboren; de
boterboer heeft de Paaschlammetjes gebracht, van de
eerste grasboter gebootste lammetjes; ...LELIE,
V. (- s, ...liën), (plantk.) gele, inlandsche of gemeene
narcis; ...LICHT, o. paaschkaars; ...LIED, o.
(-eren), kerkgezang op Paschen; lied dat toepas
-selijkophtPacfs.
PAASCHMAAL, o. avondmaaltijd der Joden
op het Paaschfeest; - maal zooals men op Paschen
nuttigt, inz. krentenbood met eieren.
PAASCHMAANDAG, m. de tweede dag van
het Paaschfeest; ...MANDJE, o. (-s), klein sierlijk
mandje waarin een kipje van suiker of chocolade
op dito eitjes zit te broeden, met Paschen aan de
kinderen gegeven; ...MARKT, v. (-en), drukke
markt, omstreeks Paschen gehouden; ...MOOI, bn.
bw. buitengewoon mooi gekleed : wat benje vandaag

paaschmooi; is er wat aan de hand ?; paaschmooi
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m. nacht voor Paschen;
...NAGEL, m. (-s), een der 5 nagels van wierook
die op Paaschavond in de paaschkaars gestoken
worden in den vorm van een kruis; ...OS, m_
( -sen). Zie PAASCHBEEST.
PAASCHPAARD, o. (-en); ...PLICHT, m. (R. K.>
datgene waartoe men met Paschen verplicht is,
nl. gedurende den Paaschtijd communiceeren
in de parochiekerk; ...POP, v. (-pen), iem. diemet Paschen geheel in het nieuw gestoken is;
...PREEK, v. (-en), preek met Paschen gehouden,.
gewoonlijk op het Paaschfeest betrekkelijk;.
...PRONK, m. paaschbest; ...STEMMING, v.
stemming welke bij het Paaschfeest past; ...STOET,.
m. (-en), (gew.) lang brood zooals met Paschen
wordt gegeten; (spr.) ze heeft armen als paasch-stoeten, buitengewoon dikke armen.
PAASCHTAFEL, v. tafel waarop men met
behulp van het guldengetal en de Zondagsletter
van elk jaar den paaschdatum kan vinden; ...TIJD,
m. tijd van het paaschfeest; (R.-K.) tijd binnen
Kelken men zich van den Paaschplicht moet
k- wijten; ...VACANTIE, v. (-s, ...tiën), vacantie&
omstreeks Paschen gegeven; ...VEE, o. zwaar en
vet vee, bestemd om tegen Paschen geslacht
te worden; ...VLEESCH, o. vleesch van paaschbeesten; ...VUUR, o. (...vuren), vreugdevuur
dat op het Paaschfeest of op Paaschavond in
sommige streken ontstoken wordt; ...WEEK,
v. week vóór Paschen; (ook) het Paaschfeest
der Israëlieten; ...WEIDE, v. (-n), weide waarop het paaschvuur ontstoken wordt; ...WIND ,
m. schrale wind omstreeks Paschen; ...ZATERDAG,
m. Zaterdag voor Paschen; ...ZONDAG, m. (-en),
de eerste dag van het Paaschfeest.
PAATJE, o. (-s), verkleinw. van pa. Zie ook
PAPAATJE.
PACE (Eng.), v. (sport) snelheid, gang.
PACEMAKER (Eng.), m. (-s), (sport) gangmaker.
PACEN, (heeft gepaced), (sport) gangmaken.
PACHA, m. (-'s), zie PASJA.
PACHOMETER, m. (-s), diktemeter, werktuig
om de dikte van belegd spiegelglas te meten.
PACHT, v. (-en), huur (van land, hoeven, mijnen,.
tollen, - veren, vischwater enz., ook van zekere
diensten) : iets in pacht nemen, hebben, geven; de
pacht aanvaarden; — pachttijd : mijne pacht is
met Mei verstreken; — ( fig.) hij heeft eene nieuwe
pacht gemaakt, gezegd van een zwaar zieke die
weer geheel hersteld is; — pachtgeld : ik heb mijne
pacht al betaald; — ( fig.) hij doet, praat, alsof hij
de wijsheid in pacht heeft, alsof hij alleen maar
het goed weet; - gij schijnt dien stoel wel in pacht
te hebben, gezegd tegen iem., die zich het gebruik
ervan voorbehouden wil.
PACHTAKTE, v. (-n), zie PACHTBRIEF.
PACHTBOER, m. (-en), een boer die een stuk
land, eene hoeve niet in eigendom bezit, doch
slechts in pacht heeft.
PACHTBRAAK, v. (Zuidn.) verbreking, ontbinding van het pachtcontract; ... BREKEN, o. het
verbreken van het pachtcontract; ...BRIEF, m.
(...ven), ...CEDEL, v. (-s), ...CEEL, v. (-en)„
...CONTRACT, o. (-en), gezegeld papier waarop
de pachtovereenkomst beschreven en door beide
partijen onderteekend is.
PACHTDISTRICT, o. (-en); ...DUUR, m. duurvan den pachttijd.
PACHTEN, (pachtte, heeft gepacht), huren, in
pacht nemen : eene weide, eene hoeve, een veer, een
pachten; de tienden pachten, voor de opbrengst,-tol
van de tienden zekere som in eens betalen; — de
gekleed zijn; ...NACHT,

jacht,

de visscherij van een landgoed pachten, voor -

het recht gedurende een bepaalden tijd daar te
jagen, te visschee eene zekere som geven. PACH
TING, v. (-en).
PACHTER, m., PACHTSTER, v. (-s), huurder,
huurster (van landerijen, hoeven, van zekere belastingen, tollen enz.); — (Zuidn.) boer op eenegroote hoeve, onverschillig of het land al of niet
zijn eigendom is.
PACHTERES, v. ( -sen), (Zuidn.) pachtersvrouw..
PACHTERIJ, v. (-en), pachthoeve.
PACHTERSDOCHTER, v. (-s), dochter van een
pachter.
PACHTERSGEZIN, o. (-nen); ...HUIS, o. (...huizen), woning van een pachter of boer; ...OPROER,
o. (hist.) volksopstand tegen de pachters der belastingen; ...VROUW, v. (-en), ...WONING, v_
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(-en), ...ZOON, M. (...zonen), vrouw, woning,
zoon van een pachter.
PACHTGEBIED, o. (-en), gebied waarover zich
de pacht uitstrekt; ...GELD, o. (-en), bedrag dat
men aan pacht betalen moet; ...GOED, o. (-eren),
(Zuidn.) pachthoeve; ...HEER, m. (-en), grondheer;
...HOEVE, v. (-n), hoeve, die verpacht of verhuurd
is; in Zuidn. van iedere groote hoeve gezegd;
...HOF, o. (Zuidn.) pachthoeve; ...HUUR, v.
(...huren), prijs, waarvoor iets verpacht is; (ook)
de huurprijs; ...JAAR, o. (...jaren), 12 maanden
van den pachttijd; ...LAND, o. land dat in pacht
of in erfpacht gegeven is; ...MIDDEL, o. (-en),
inkomsten uit het verpachten van iets verkregen;
...OVEREENKOMST, v. (-en), de voorwaarden
waarop eene pacht gesloten is; ...PENNINGEN,
m. mv. pachtgeld.
PACHTPERCEEL, o. (-en), perceel dat verpacht
wordt; ...PRIJS, m. (...prijzen), pachtsom; ...REGLEMENT, o. dat de wijze van verpachting regelt;
...SCHAAL, v. schaal die een overzicht van de
betaalde pacht geeft : de pachtschaal per jaar loopt
nogal uiteen, het bedrag per H.A., dat per jaar
aan pacht betaald wordt; ... SCHAT, m. (Id.)
pachtsom; ...SCHULD, v. onbetaalde pachtpenningen; ...SOM, v. (-men), som gelds aan pacht
uitgegeven of ontvangen; ...SPEL, o. (leenst.)
verpachting met behoud van zekere heerendiensten; (ook) zeker spel, waarbij men den pot der
inzetten pacht; in -sommige streken verkeerdelijk
pakspel genoemd; ... STELSEL, o. het stelsel van
verpachten; ...TERMIJN, m. (-en), termijn gedurende welken iets gepacht wordt; ...TIJD, m. (-en),
tijd gedurende welken men iets in pacht heeft
of geeft.
PACHTVLAS, o. (Zuidn.) vlas van de voor de
pacht vereischte hoedanigheid; ...VOORWAARDE,
V. (- n); ...VRIJ, bn. vrij van het betalen van
pacht of huur; ...WEZEN, o. de aard en wijze
van verpachten.
PACHYDERMEN, o. mv. dikhuidigen : de olifanten behooren tot de pachydermen.

PACIFIC, m. Engelsche benaming voor de Stille
Zee; —SPOORWEGEN, m. mv. de Amerikaansche
spoorwegen die van den Atlantischen Oceaan tot
de Stille Zee zich uitstrekken.
PACIFICATEUR, m. (-s), vredestichter.
PACIFICATIE, v. (...tiën), bevrediging; (Ned.
gesch.) de pacificatie van Gent, de eerste vereeniging,
8 Nov. 1576 te Gent tusschen alle Nederlandsche
gewesten gesloten om de Spaansche troepen te
verdrijven.
PACIFICEEREN, PACIFIEEREN, (pacificeerde
of pacifieerde, heeft gepacificeerd of gepacifieerd),
bevredigen, vrede maken, de rust herstellen, tot
vrede brengen.
PACIFIEK, bn. ( -er, -st), vredelievend, vreedzaam.
PACIFISME, o. strijd tegen de bewapeningen.
PACIFIST, m. (-en), voorstander van den wereldvrede.
PACO, m. (-'s), PACO -KAMEEL, m. (-en), (nat.
kist.) (oudt.) een schaap in Peru met voortreffelijke,
fijne wol : paco -haar of vigogne -wol, die in Engeland
als kam- of kaardwol verwerkt wordt.
PACOTILLE, v. bagage die de matrozen vracht
mogen medenemen, inz. wanneer deze bestaat-vrij
uit koopmansgoederen die zij voor eigen rekening
overzeesch verkoopes; beschadigde koopwaar; (ook)
kooput aar van mindere kwaliteit.
PACT, o. (-en), PACTUM, o. (pacta), verdrag;
verbond, verbintenis; familie-verbond; (ook) verbond met den booze.
1. PAD, o. (-en), smalle weg, vooral voor voet
een pad in een tuin; een binnenpad, jaag--ganers:
pad, toepad. wandelpad; — ( bij uitbr.) weg : hij
is altijd op pad, hij is nooit thuis, slentert, gaat
overal heen; — vroeg, laat op pad zijn, vroeg, laat
op weg zijn; — (Z. A.) het harde pad, de heerweg;
— (fig.) het levenspad; het pad der deugd; vlied de
paden der boozer; — het begane pad volgen, den-

zelfden weg volgen, dien anderen gegaan zijn; —
iem. op het goede, rechte pad brengen, (ook fig.)
hens van de dwalingen zijns weegs terugbrengen;
hij helpt hem van het pad af, hij geeft hem verkeerden raad, brengt hem in 't verderf; — (Zuidn.)
zijn pad schoonmaken, zich verontschuldigen ; —
tnnsschen waarheid en leugen ligt een glibberig pad,

men vertelt zoo licht iets bezijden de waarheid.
PAADJE, o. (-s).
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2. PAD, v. (-den), PADDE, v. (-n), (nat. bist.)
een kikvorschachtig dier (bufo), met korte achter
mond en een met wratten-poten,adlz
overdekt dik lichaam; in ons land komen voor:
pad
(B.
vulgaris)
ook muurpad en zwarte
de gewone
pad geheeten; de groene pad (bufo viridis) en de
kleine of stinkende pad (bufo calamita); — de Sur-inaamsche pad (pipa americana) heeft geene tong; —
vliegende padde, een der namen van onze gewone
nachtzwaluw; — ( spr.) hij is van geld voorzien als
eene pad van veeren, hij bezit totaal niets; — ik
ben zoo dik als eene pad, ik heb zooveel gedronken
of gegeten, dat het mij benauwt; — hij zwelt op als
eene pad, wordt rood van toorn; — (Zuidn.) gij
zoudt er padden mee vergeven, gezegd van spijs of
drank die slecht en walgelijk is; — (Zuidn.) slordige
en vadsige vrouw : (spr.) jaag eenen puit weg, ge
krijgt eene padde in de plaats, op eene slechte meid
volgt dikwijls eene slechtere. PADJE, o. (-s).
PADAN, m. bedrag van 1000 millioen ropijen
(in Eng. Indië).
PADDEBLOOT, bn. (gemeen.) zoo bloot als
eene pad. naakt, vooral van jonge vogels gezegd.
PADDEL (Eng.), m. (-s), pagaai; schoep van
een scheprad eener raderstoomboot.
PADDEN, (padde, heeft gepad), (Zuidn.) op
plompe wijze gaan, inz. van kleine kinderen
gezegd : op handen en voeten kruipen.
PADDENBLADEN, o. mv. (plantk.) volksnaam
voor : groot hoefblad, klein hoefblad, groote weegbree en paddenstoel; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.)
volksnaam voor : stinkende kamille, wilde kamille
en duizendblad; ...BROOD, o. (-en), paddenstoel;
... GE RAK, o. (Zuidn.) kikkerrit, kikvorscheieren;
...GIF(T), o. het scherpe, bijtende vocht, dat de
padden uitzweeten; ... GRAS, o. (plantk.) eene
soort van bloembiezen, ook greppelgras en mothaar
geheeten (juncos bufonius); ...HAAI, m. (-en), de
zeeëngelhaai (rhina squatina), wordt wel 2 M. lang;
...HAAR, o. (gew.) kort en vlassig haar op wang
en hals; het eerste dons van een nestvogel; ...HOED,
m. (gew.) het bovendeel van een padaenstoel.
PADDENKRUID, o. (plantk.) volksnaam voor:
maanvaren, moerasdroogbloem en stinkende kamille; ...NEST, o. een nest van padden : (fig.)
morsig oord; ...POOT, m. (-en), (wev.) dunne of
ijle plaats in het lijnwaad.
PADDENSPOG, o. (gew.) schuim dat men in
den zomer aan bladeren van heesters ziet en dat
afkomstig is van het schuimbeestje, elders kikkerspog, lenteschuim en koekoeksspeeksel geheeten.
PADDENSTEEN, m. (-en), versteende zeewolfstand, welke dezen naam heeft verkregen, wijl men
meende, dat hij in den kop eener pad werd gevonden.
PADDENSTOEL, m. (-en), een plantengeslacht
(agaricus), tot de familie der zwammen behoorende,
dat zich onderscheidt door een hoed op een steel
geplaatst; vele soorten zijn eetbaar, maar ook
vele vergiftig; vergiftige paddenstoel, kampernoelje; — het komt op als paddenstoelen, groeit verbazend
snel; —KEVER, m. (-s), (nat. hilt.).
PADDENVAREN, o. (-s), (plantk.) (Zuidn.)
benaming voor : boomvaren en voor adelaarsvaren.
PADDENVERGIF(T), o. paddengif(t); - (Zuídn.)
wat slecht en walgelijk smaakt (van spijs en
drank) ; ...VILDER, m. (-s), (gew.) bot of stomp
mes.
PADDEVISCH, m. (...visschep), (gew.) kik
zonder pootera.
-vorschlaeng
PADDEVLAS, o. (Zuidn.) eene variëteit van
vlas die met dikke blaadjes uit den grond schiet
en dikke, korte stengels krijgt.
PADDEZAK, m. (-ken), (Zuidn.) zak in eene jas
enz. die voorzien is van eene pad of klep.
PADDOCK (Eng.), o. omheind stuk grasland,
tegelijk bestemd voor weiland en voor oefenplaats
van paarden : (sport) in 't paddock merkten wij
heden vele vreemdelingen; — (Z. A.) speelterrein.
PADDY, m. (spottend) algemeene naam der meren,
verbasterd uit St. Patrick, hun beschermheilige.
PAD!, v. (ook paddi en padie geschreven) de
rijst als graansoort, als plant : de padi wordt ruim
een el hoog; de padi snijden; (de onontbolsterde
korrels heeten gabah, de ontbolsterde bergs); MESJE , o. (-s), waarmee de padi gesneden wordt;
—OOGST, m. (-en); —SCHUUR, v. (—schuren);
—SNIJDEN, o.; —STROO, o.
PADISJAH, m. (eig.) heer der koningen, opper-
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heer : titel, dien de Sultan van Turkije zelf ontvangt en die door hem ook aan de keizers van
Rusland en Oostenrijk wordt gegeven.
PADKOST, m. (Z. A.) mondvoorraad, proviand
voor de reis.
PADLOOPER, m. (-s), (Z. A.) landlooper; leeg
(ook) zekere soort van schildpad.
-loper;
PADMAKER, m. (-s), (Z. A.) personen aan wie
openbare
wegen
toevertrouwd
is.
der
het onderhoud
PADMEESTER, m. (-s), (gew.) persoon wien het
toezicht op het onderhoud der paden is opgedragen.
PADVERKENNER, m. (-s), padvinder.
PADVINDER, m. (-s), knapen die zich aangesloten
hebben bij de vereeniging der boy-scouts, die ten
doel heeft knapen door oefening op te leiden tot
moedige, vaardige, opofferende, zelfstandige mannen.
PADVINDERIJ, v. padvindersbeweging.
PADVINDERSBELOFTE, v. belofte die de padvinders bij hun toetreding moeten afleggen; ...BESTUUR, o.; ... BEWEGING, v.; ...KOSTUUM, o.
-(s); enz.
PADVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.) eene
soort van visch.
PAEAN, m. de heelende god, bijnaam van ver
goden, inz. van Apollo; —-schilendGrk
plechtig koorgezang te hunner eere; (later) lof- en
zegegezang, ook : danklied en krijgslied.
PAEDAGOGIE(K), v. leer der opvoeding, opvoedkunde : paedagogiek bestvdeeren; een leerstoel
voor paedagogiek.
PAEDAGOGISCH, bn. bw. opvoedkundig : paedagogische schetsen, tijdschriften; een paedagogisch
woordenboek; paedagogisch te werk gaan.
PAEDAGOOG, m. (...gogen), opvoedkundige, iem.
die zich toelegt op de studie der paedagogiek;
onderwijzer, schoolmeester.
PAEDIATRIE, V. leer der kinderziekten.
PAEDOLOGIE, v. wetenschappelijke kinderstudie; ...LOGISCH, bn. bw.; ...LOOG, m. (...logen).
1. PAF ! tw. klanknabootsing, van het geluid
van een afgeschoten vuurwapen; klanknabootsing
van een plotselingen slag of stoot.
2. PAF, bn. bw. sprakeloos, verbijsterd, ten
hoogste verbaasd : van dat bericht stond hij paf;
allen waren paf over zooveel geleerdheid.
3. PAF, bn. (-fer, -st), opgeblazen, opgezet : ik
ben pal van het vele eten en drinken; --- paffe
koonen, dik, maar slap van vleesch; — lusteloos,
loom : het is paf weer; zoo'n warmte maakt iem. paf.
4. PAF, m. (-fen), geluid van een afgeschoten
vuurwapen; — slag, klap : een paf om de ooren
kri3gen; — v. (gew.) ik lust die paf niet, die slechte
tabak of sigaren.
1. PAFFEN, (pafte, heeft gepapt), een paf geven;
inz. van het afvuren van een wapen : de geweren
paffen,; — een paffende zoen, een die klapt; —
hoorbaar tabak rooken; inz. geweldig rooken.
PAFFER, m. (-s).
2. PAFFEN, (pafte, heeft gepaft), opzetten; het
eten paft mij, blaast mij op.
PAFFERIG, bn. bw. ( -er, -st), paf, opgeblazen:
ik ben pafferig van het vele eten; — er pafferig uit
zien, ongezond dik; hij is pafferig dik. PAFFE
-RIGHED,v.
PAFFIG, bn. bw. ( -er, -st), paf, pafferig. PAF
-FIGHED,v.
PAFZAK, m. v. (-ken), dik, log mensch.
PAGAAI, v. (-en), (zeew.) roeiriem met breed
ondereinde en met een kruk tot handvat, bij de
Indianen, de inlanders in den Indischen Archipel
enz. in gebruik.
PAGAAIEN, (pagaaide, heeft gepagaaid), met
de pagaai roeien; wrikken.
PAGAAIER, m. (- s), die pagaait; (zeew.) pagaai.
PAGADDER, m. (-s), (Zuidn.) snaak, guit,
kwajongen.
PAGADET, v. (-ten), eene soort van sierduif met
roode oogen en een vleezig uitwas op den bek;
(gemeenz.) een behaagziek vrouwspersoon.
PAGADETTERIG, bn. (eig.). als eene pagadet
(duif) gedoken zittende; (oneig.) zich onwel gevoelende, landerig, beroerd, omhangerig : Ik ben vandaag zoo pagadetterig.
PAGADIET, o. Chineesche speksteen.
PAGANIST, m. (-en), onchristen, heiden; benaming voor ieder die niet tot eene der orthodoxe
staatspartijen behoort. PAGANISTISCH, bn. bw.

1. PAGE, m. (-s), edelknaap, hofjonker; —
kleine soort -van dagvlinders (thecla).
2. PAGE, v. (-s), bladzijde; —TOUW, o. (boekdr.)
dun touw- waarmede de gezet zijnde bladzijden
worden opgebonden.
PAGGELAAR, m. (-s), (gew.) iem. die paggelt.
PAGGELEN, (paggelde, heeft gepaggeld), (Zuidn.)
moeilijk, onzeker en waggelend gaan (inz. van
kleine kinderen en oude, zwakke lieden gezegd);
— (Zuidn.) knoeien, prutsen : aan iets paggelen
en tichelen, er nog allerlei kleinigheden aan verrichten, die dienen om het af te werken.
PAGGELGAT, m. en v. (-ten). (Zuidn.) iem. die
moeilijk ter been is, paggelaar.
PAGGER, m. (-s), (Ind.) heg, heining, schutting
van planten, bamboe, matten enz,.: paggers van.
bamboe; (spr.) door den pagger gaan (soldatenterm),
dronken zijn; —KOFFIE, v. die binnen de omheining der inlandsche kampongs groeit; in tegenst.
met tuin- en boschkoffie.
PAGGEREN, (paggerde, heeft gepaggerd), (Id.)
een pagger maken. PAGGERING, v.
PAGINA, v. (-'s), bladzijde; (boekdr.) de pagina
opbinden, het zetsel stevig met een touwtje omwinden, zoodat het een geheel wordt.
PAGINA-PAPIER, o. (boekdr.) een 3- of 4 -maal
toegevouwen stevig blad papier, waarop de zetter
zijne afgezette en met bindtouw saamgebonden
bladzijde schuift.
PAGINATUUR, v. (...turen), nummering der
bladzijden.
PAGINEEREN, (pagineerde, heeft gepagineerd),
de bladzijden nummeren. PAGINEERING, v.
(-en), het pagineeren.
PAGINEERMACHINE, v. (-s), toestel om de
bladzijden van kantoorboeken enz. te pagineeren.
PAGODE, v. (-s, -n), afgodstempel in Oost-Indië,
China en aangrenzende landen; heilige toren in
pyramidevorm; afgodsbeeld, dat in zulk een tempel
gevonden wordt; goudmunt en rekenmunt in
Oost-Indië, van onderscheiden gewicht, gehalte en
waarde, van f 3,98 tot f 5,25 Nederlandsch.
PAILLAS, v. zie PALJAS.
PAILLE (Fr.), bn. stroogeel : eene paille zijden
japon, —GEEL, bn.
PAILI,.ET, v. geelachtig roode wijnsoort, inz. uit
Provence.
PAI(H)TEN, (Ind.) bitteren, bitter drinken.
PAI(H)TJE, o. (-s), (Ind.) bittertje.
PAILLETTEN, v. mv. plaatje, reepje gouden of
zilveren foelie, parelmoer enz. inz. gebezigd tot
versiering van kleedingstukken : eene koorddanseres
wier keurs met pailletten en goudloovertjes versierd was.
PAIR (Fr.), m. (-s), (in Eng. PEER) (oudt., leepst.)
edelman, welke uit denzelfden stand als de vorst
was en het naast aan den troon stond; lid van
het Engelsche Hoogerhuis; vroeger lid der Eerste
Kamer in Frankrijk.
PAIRESSE, v. (-n), vrouw van een pair.
PAIRSBENOEMING, v. (-en), verheffing tot pair.
PAIRSCHAP, o. rang en waardigheid van pair.
PAIS, v. vrede : pais en vrede maken.
PAJO(E)NG, m. (-s), (Ind.) zonne- of regenscherm;
als onderscheidingsteeken voor inlandsche hoofden
en ambtenaren : de kleur enz. duidt den rang aan.
1. PAK, o. (-ken), eenige gelijke of verschillende
voorwerpen bij elkander gebonden, in elkander
gerold of met iets omwonden, zoodat het Bene soort
van geheel vormt : een pak boeken, brieven, papieren,
een pak vuil linnen; -- dikwijls van eene bepaalde
maat, hoeveelheid of gewicht : een pakje bloem,
garen, breikatoen, wol, watten; pakken tabak, katoen;
een pak lucifers; een pakje aardappelmeel, thee, 1
H.G. wegende; een pak mediaan, twee riem papier; —
(spr.) met het pak gaan of loopen, met een pak
manufacturen, galanteriewaren enz. op boeren
ze aan de huizen ten ver--platsenrodi
koop aanbieden; — met pak en zak vertrekken, met
al zijne have: — dat is een lastig pak, dat is eene
moeilijke taak, eene lastige kwestie; — (Zuidn.)
zijn pak wegdragen, te biechten gaan; — elk moet
zijn pakje dragen, ieder heeft zijn deel van kommer
en zorg hier op aarde; — ieder meent, d : t zijn pakje
het zwaarst is, ieder meent, dat een ander het
beter, gemakkelijker heeft dan hij zelf; — de groot
een lastig pak, en klein te wezen is gemak; —-heids
bij de pakken blijven neerzitten, (eig.) van ver
niet verder kunnen; (fig.) uit moede -moeidh
zijne zaken verwaarloozen en alles op-losheid
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zijn beloop laten ; — dat lag snij als een pak op het
hart, dat veroorzaakte mij veel kommer en zorg; —
dat is een pak van mijn hart, waar ik zoozeer voor
vreesde, is nog goed terechtgekomen; — (gew.)
,met het pak thuiskomen, van eene dienstbode gezegd, wegens zwangerschap uit den dienst ,geraken; — zij heeft haar pak(je) afgelegd, zij is bevallen,
inz. gezegd van iem., die hare zwangerschap geheim wilde houden; — iem. een pak slaag geven,
eene dracht slagen; — hij kreeg een pak voor zijn
broek, klappen; — er is een dik pak sneeuw gevallen,
eene groote hoeveelheid; — hij heeft een pak boeken,
zeer veel; — (steenb.) een pak steenen, vier steenen
samen; —
luiers enz. om een ingebakerd kind : een kind
in het pak doen; — een geheel stel bovenkleeren, inz.
jas, vest en broek; een nieuw pak aanhebben, laten
aanmeten, laten maken, aanpassen; — ( fig.) iem.
een pak aanpassen, hem flink afranselen; — iem.
in het pak steken, hem een nieuw stel bovenkleeren
geven; (fig.) hem beetnemen, in de luren leggen; —
(fig.) door die ziekte heeft hij een heel pak uitgetrokken,
is hij zeer mager geworden; — hij krijgt van hetzelfde laken een pak, met hem zal ik evenzoo handelen; -- een nat pak halen, nat regenen of in
het water vallen; — de gezamenlijke rokken van
eene vrouw of meisje : zij tilde haar pak omhoog.
PAKJE, o. (-s).
2. PAK, m. de handeling van pakken, inpakken:
zij waren druk aan den pak voor de reis; — de
daad van pakken of grijpen - bij den eersten pak
had ik hem vast; — ( Zuidn.) mijn woorden hebben
geen pak op hem, geen vat, maken geen indruk; —
(Zuidn.) ergens een goeiere pak aan doen, iets
voordeelig koopen, een buitenkansje hebben ; —
't is maar een pak, een slag, eene handigheid; —
trouwen is een pak, een lot in de loterij, tevoren
weet men niet of het mee- of tegenvalt. PAKJE,
o. (-s), omhelzing, knuffel: iem. een lekker pakje
geven; inz. tegen kleine kinderen gezegd : toe, geef'
me eens een pakje, sla je armpjes lief om mijn
hals enz.; de kleine kan al pakjes geven.
3. PAK, o. pakpapier.
PAK-AAN, m. iem. die aanpakt : 't is er een
van pak-aan, die flink de hand aan het werk slaat;
inz. naam voor waakhonden; — (Zuidn.) hengsel,
handvat, leuning eener trap enz.
PAKBAAR, bn. (Zuidn.) strafbaar voor de
wet.
PAKBERM, m. (-en), (waterb.) berm van rijshout opgewerkt, die tegen den teen van een dijk
gelegd wordt.
PAKDARM, m. (-en), (gew.) endeldarm.
PAKDIER, o. (-en), pakpaard, pakezel.
PAKDIJK, m. (-en), (waterb.) rivierdijk welks
buitenglooiing gesteund wordt door pakwerk, eene
steile bekleeding van rijshout en puin.
PAKDOEK, o. grof linnen om pakken mee te
ontwikkelen; (gew.) kinderluier.
PAKDRAGER, PAKKEDRAGER, m. (-s), (gew.)
tern. die met de (het) pak den boer opgaat of gesmokkelde waren over de grenzen brengt.
PAKET, v. (-ten), verkorting van paketboot; —
(Ind.) de opvarenden van de bootee der Kon.
Paketvaart-Maatschappij : de paketjes waren door

het dolle heen.

PAKETBOOT, v. (-en), snelzeilend vaartuig, dat
op gezette tijden de brievenmaal overbrengt, en
mede is ingericht tot het vervoeren van passagiers;
snelvarend stoomschip tot vervoer van personen
en goederen; benaming voor bepaalde passagiers
-boten.
PAKETVAART, v. paketbootclienst; —MAAT
maatschappij tot het snelle-SCHAPIJ,v.(en)
vervoer per stoomboot van personen en goederen.
PAKEZEL, m. (-s), ezel waarop men pakken
vervoert.
PAKFONG, o. witkoper : een Chineesch metaal
uit 40 °/ o koper, 25 °/ o zink, 3 °/ o tin en-inegsl,
32 °/ o nikkel bestaande.
PAKGAREN, o. garen om pakken mede dicht
te naaien, vast te binden enz.; ...GELD, o. (-en),
kosten van het verpakken; ...GEREEDSCHAP, o.
(-pen), ...GEREI, o. alles wat men tot het inpakken van goederen noodig heeft; ...GOED, o. (-eren),
ingepakte waren; ...HAAI, m. (-en), zeeëngelhaai
(rhina squatina); ...HAAK, m. (...haken), haak
aan het draagzadel van pakdieren om daaraan
de goederen op te hangen.
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PAKHAMEREN, o. (smid.) het uitsmeden van
een pak ijzer tot bladijzer.
PAKHOOI, o. hooi om glaswerk enz. in te
pakken.
PAKHUIS, o. (...zen). bergplaats voor koopwaren, magazijn; — (fig.) het is hier net zoo'n pakhuis,
het staat hier overvol met alles, alles staat hier
over en door elkander; — staan, kijken als een
kat in een vreemd pakhuis, weg noch steg weten,
(ook) in het geheel niet weten, wat men doen moet;
—BAAS, m. (-bazen), pakhuismeester; —HUUR,
v. (-huren), huur die men voor een pakhuis betaalt;
—JONGEN, m. (-s); —KNECHT, m. (-s, -en);
—MEESTER, m. (-s), opzichter van een pakhuis;
(Ind.) ambtenaar belast met het toezicht op de
pakhuizen waarin de koloniale waren worden
opgeslagen; —RUIMTE, v. laadruimte voor koopwaren.
PAK-IJS, o. dicht opeengepakt drijfijs in de Poolzeeën, dat eene groote uitgestrektheid beslaat.
PAKJESDRAGER, m. (-s), iem. die voor reizigers
en anderen tegen eene kleine vergoeding de pakjes
en koffers draagt of thuis brengt.
PAKJESGOED, o. (gew.) iets dat in pakjes in
den handel wordt gebracht, in tegenst. met fteschjes-

goed.

PAKKAGE, v. (-s), bagage, (reis)goederen.
PAKKAMER, v. (-s), (papierfabr.) kamer, waar
het papier in riemen gepakt wordt; (sigarenfabr.)
kamer waar de sigaren gesorteerd, gebost en in
kistjes gepakt worden; — (Z. A.) provisiekamer;
...KAST, v. (-en); ...KELDER. m. (-s), kelder waarin men goederen opslaat, die dient tot pakhuis.
PAKKEMAN, m. (Zuidn,) boeman.
PAKKEN, (pakte, heeft gepakt), verschillende
voorwerpen ordelijk in eene daartoe bestemde
ruimte bijeenvoegen, of met iets omwikkelen of
omwinden, zoodat er een pak ontstaat; ook eerie
ruimte ordelijk daarmede vullen : kleeren in een

koffer pakken; een koffer pakken; — zijne koffers
pakken, zich voor de afreis gereedmaken; — heb
je al gepakt ? , zijn uwe koffers reeds gepakt ? ,
(ook) ben je al gereed voor de verhuizing; — hij
kan zijn boeltje wel pakken, gezegd van iem. die
uit zijn dienst ontslagen zal worden; — zijne biezen
pakken, vluchten, aan den haal gaan; — boeken
en schriften in eene boekentasch pakken; zijne boekentasch pakken; haringen in eene ton pakken; —
haring pakken, in tonnen doen; — wij zaten als
haringen op elkander gepakt, wij zaten erg gedrongen; — dat is te veel in elkander gepakt, ineengedrongen, samengeperst; — iets in grauw papier,

waslinnen, in stroo pakken, daarmee omwikkelen; — (stoomw.) het omleggen en aanzetten
der henneppakkingen in de pakkingbossen van een
stoomwerktuig; — de sneeuw pakt, laat zich gemakkelijk tot een bal samenvoegen (wanneer het
niet vriest); —
tot zich nemen : hij pakt al wat hij krijgen kan; —
willen we er nog eentje pakken ?, nog een borrel
nemen ?; — (fig.) de spreker pakt, de hoorders
gaan geheel met den spreker mee, denken aan
niets anders dan aan hetgeen zij hoorera; — lekker
knuffelen, liefkoozend omvatten : een meisje lekker
pakken; — stevig grijpen en vasthouden : hij

in

pakte den dief bij den arm, bij den kraag, om het
lijf; — (bij het krijgertje spelen enz.) grijpen,
vangen of met de hand aanraken; — de kat heeft
eene muis gepakt, gevangen ; de dief is gepakt,

aangehouden, opgebracht, achter slot gezet; —

iem. te pakken krijgen, hem beetnemen (eig. en
fig.); — ik kon de logarithmen maar niet te pakken
krijgen, ze niet begrijpen, onthouden; — hij heeft
het leelijk te pakken, hij is zwaar verkouden, (ook)

ernstig ziek; (ook) tot over zijn ooren verliefd; —
de koorts heelt hem leelijk te pakken, hij heeft zwaar
de koorts; — het anker pakt, houdt in den grond; —
die schroef pakt niet meer, houdt niet meer vast; —
verf pakt slecht op nat hout, kleeft daar niet aan
vast; — (Zuidn.) het pakt niet, het lukt niet : hij
wilde hen weer verzoenen, maar 't pakte niet. PAK -

KING, v. het pakken.
PAKKENDRAGER, m. (-s), sjouwerman, zakken
-drage.

PAKKER, m., PAKSTER, v. (-s), die pakt; de
Schotsche, de Fransche pakkers, enz., (oudt.) zekere
gilden van goederenbestellers te Amsterdam; pakker
op eene sigarenfabriek, die op de pakkamer werkt.
PAKKERIJ, v. het pakken; —, (-en), plaats,
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waar ingepakt wordt, voornamelijk op fabrieken,
pakkamer.
PAKKERSVEEM, o. (-en, een der twee rotten
van waagdragers te Amsterdam : de pakkersveemen
plachten zich door de kleur hunner hoeden te onder
-scheidn.
PAKKET, o. (-ten), klein pak, inz. bij de posaangegeven
waarde.
terijen : pakketten zonder, met
PAKKETJE, o. (-s).
PAKKETIJZER, o. (smid.) zeer taai staafijzer,
van geweld en uitgerekt afval van smeedijzer
verkregen.
PAKKETPOST, v. de afdeeling der posterijen,
welke met de verzending van kleine pakketten
belast is; ...WEGER, m. (-s), eene soort van veerweegschaal om gemakkelijk postpakketten te
wegen : pakketweger, wegende tot 5 Kilo.
PAKKING, v. (-en), (stoomw.) opvulsel van
hennep rondom den stoomzuiger om het ontsnappen van den stoom te beletten, henneppakking;
losse ringen, om eene luchtdichte sluiting te krij gen, metaalpakking; zelfsmerende palcking; (waterb.) rijzen pakwerk.
PAKKINGAANZETTER, m. (-s), gereedschap om
de pakking aan te drijven; ...BOS of ...BUS, v.
( -sen), bus van eene henneppakking, waarbinnen
de hennep opgevuld is; ...RING, m. (-en), deel
eereer metaalpakking; ...STOFFEN, v. mv. stoffen, waarmede men openingen lucht- of stoomdicht
afsluit; ...VEER, v. (-en), metalen veer of veeren
tot aanvulling der speelruimte, in stede van pak
...ZUIGER, m. (-s), zuiger die van eene-king;
pakking is voorzien.
PAKKIST, v. (-en), kist waarin goederen verpakt
worden of zijn geweest : pakkisten te koop;
...KNECHT, m. (-s), knecht die dienst doet als
pakker; ...KOOPMAN, m. (...kooplui), (gew.)
reizend koopman in ellewaren, marskramer; ...KOSTEN, mv. kosten van verpakking; ...LINNEN,
o. (-s), pakdoek; ...LOOP, o.; ...LOOPER, m.
(-s), (gew.) pakkoopman; ...MAND, v. (-en), mand
waarin goederen verpakt worden of geweest zijn;
...MEESTER, m. (-s), een der conducteurs op
sommige spoortreinen, die voor de bagage en
vrachtgoederen zorgt; ...NAALD, V. (- en), zeer
groote ijzeren naald met wijd oog, om pakken
dicht te naaien; ...OS, m. ( -sen), lastdragende os;
... PAARD, o. (-en), paard in bergachtige streken,
dat dient tot het dragen van lasten; (bij 't leger)
paard dat de ammunitie draagt; ...PAPIER, o.
grof en sterk papier om in te pakken; ...RIEM,
m. (-en), lederen riem om een koffer enz.;
...SCHOUW, m. (-en), (dij kw.) schouw over het
pakwerk van een dijk; ...SCHUIT, v. (-en), vracht
binnenwateren; ...SINGEL, m. (-s),-schuitop
singel aan het pakzadel; ...SPELD, v. (-en), bakerspeld; ...STOK, m. (-ken), stok om wasschen enz.
in te pakken; ...STROP, m. (-pen), strop voor
het ophijschen van zware pakken; ...TEEN, v.
(-en), sterke teen om iets mee vast te binden, inz.
deksels op pakmanden; ...TON, v. (-nen), ton
waarin goederen verpakt en verzonden worden;
...TOUW, o. (-en), bindtouw, dik pakgaren; ...WAGEN, m. (-s), wagen tot het vervoer van pakken;
... WERK, o. (waterb.) rijswerk ter verdediging
van den oever, pakberm; ...ZADEL, m. o. (-s), zadel
waaraan pakken opgehangen kunnen worden;
...ZOENTJE, o. (-s), zoentje met eene omhelzing
gepaard; (inz. tegen kleine kinderen gezegd) geef
me maar een pakzoentje; ...ZOLDER, m. (-s), zolder
waarop men goederen opslaat, die dient tot pakhuis.
1. PAL, m. (-len), eikenhouten of metalen pen
of klamp, om een spil of rad vast te zetten, zoodat
het terugdraaien belet wordt, ook zetter geheeten;
de pal in een uurwerk heet gewoonlijk het anker; (slot.) de pal van een slot, stuk ijzer hetwelk den
schieter in Tederen stand onbeweeglijk maakt; pal in eene viool, pen onder den kam, waar de esnaar ligt; - (gew.) (fig.) te pal komen, in moei
geraken, slecht te pas komen.
-lijkhedn
2. PAL, bw. iets pal zetten, met een of meer
zetten,
iem.
pal
pallen vastzetten (ook fig.);
hem vastzetten, zoodat hij zich niet verweren
kan, (ook) hem met woorden tot zwijgen brengen; de zaak liep pal, liep spaak, er kwam niets van; pal staan, onbeweeglijk blijven stilstaan; - pal
staan in het gevaar, niet terugdeinzen; - hij moet
pal te bed liggen, mag niet opstaan; - ik zit er
pal op te wachten, kan intusschen niets anders
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uitvoeren; - voortdurend; de wind waait maar
pal uit het Testen; (Z. A.) hi j komt pal te laat; juist, precies : de wind staat pal op het venster;
hij liep pal tegen mij aan, niet rakelings; - hij
woont pal over het stadhuis, juist daar tegenover; pal naast de deur, vlak naast de deur; - (Zuidn.)
de dief is pal, is gevangen; hij zit pal, in de gevangenis.
PALADIJN, m. (-en), ridder uit het gevolg van
Karel den Grooten; ook toegepast op de helden
van koning A r t u r's tafelronde; beschermend.
dienend ridder; ridderlijke held.
PALAEOGRAAF, m. (...grafen), beoefenaar, kenner der PALAEOGRAPHIE, v. leer der oude
schriftsoorten.
PALAEOLOGIE, V. oudheidkunde, ook wel =
palaeontologie.
PALAEONTOGRAPHIE, v. beschrijving en afbeelding der fossiele overblijfselen uit de voor
-werldijk
schepping.
PALAEONTOLOGIE, v. wetenschap der uitgestorven dier- en plantensoorten, leer van de ver
voorwereldlijke levensvormen. PALAE--stend
ONTOLOOG, m. (...logen), kenner, beoefenaar
der palaeontologie.
PALAEOPHYTOGRAPHIE, v. leer van de planten der voorwereld.
PALAEOPHYTOLOGIE, v. leer betreffende de fossiele overblijfselen van voorwereldlijke planten.
PALAEOTYPEN, mv. incunabelen.
PALAEOZOËN, mv. voorwereldlijke dieren;
PALAEOZOLOGIE, v. wetenschap der fossiele
dieren.
PALAGONIET, m. (-en), bruin bazaltglas, een
vulkanisch, bazaltachtig tufgesteente.
PALAMEDES, m. een der Grieksche koningen
voor Troje, door Ulysses ten onrechte van verraad
beschuldigd en door het leger gesteenigd.
PALANDER, m. (-s), (hist.) oorlogsvaartuig in
de 2e helft der 17 de eeuw, met twee mortieren en
6 of 8 stukken gewoon geschut.
PALANK, v. (-en), (vestingb.) palanken zijn palissaden van 30, 35 of meer duim middellijn, of
geheele boomstammen op de lengte van palissaden,
6 duim van elkander in den grond geplaatst.
PALANKIJN, m. (-s), draagstoel (in Azië) gewoonlijk door vier personen op de schouders gedragen, waarmede aanzienlijke personen zich van
de eene plaats naar de andere laten dragen; (Ind.) gesloten rijtuig op vier wielen, van persiennewerk, soort vis -à.-vis.
PALANKIJNDRAGER, ni. (-s).
PALATIE, v. (Zuidn.) wat dient , om te paleeren, tooisel, paleersel.
PALATIJN, m. (-en), naam die vroeger door den
voornaamsten der Hongaarsche baronnen of magnaten werd gedragen; - ook de naam van een
der 7 heuvelen van Rome, tevens het oudste
gedeelte der stad. PALATIJNSCHAP, o. ambt,
waardigheid van den palatijn.
PALATINAAT, o. de Palts; paltsgraafschap.
PALATINE, v. (-n), pels, manteltje of kraag
voor dames (in het begin der 19de eeuw).
PALAVER, o. (-S), (gemeenz.) bespreking, onderhandeling : al die palavers dienen tot niets.
PALE-ALE (Eng.), v. lichte ale, Engelsche
biersoort.
PALEERBOOR, V. (...boren), sierlijke boor.
PALEERDER, m. (-s), versierder.
PALEEREN, (paleerde, heeft gepaleerd), (Zuidn.)
tooien, opschikken, versieren; - (Zuidn.) (scherts.)
iem. paleeren, hem leelijk toetakelen; zijn schoenen
paleeren, bevuilen; hij is gepaleerd, dronken. PALEERING, v. (-en), versiersel, tooi; (ook) schrob
aframmeling.
-bering,
PALEERNAALD, v. (-en), ...PRIEM, m. (-en),
(Zul dn.) haarnaald.
PALEERSEL, o. (-s), (Zuidn.) versiering, tooi.
1. PALEI, v. (-en), katrol; (oudt.) foltertuig:
iern. aan de palei (of paleie) slaan; met de palei
dreigen; - (wev.) onderdeel van een weefgetouw.
2. PALEI, v. (-en), (Zuidn.) dunne laag aarde
die neen met de spade of den ploeg afsteekt.
PALEIBALK, m. (-en), (wev.) stok waar de
paleien van een weefgetouw aan hangen.
PALEIEN, (paleide, heeft gepaleid), (Zuidn.)
paleien delven, zoo graven dat men bij eiken
steek de spade vol aarde heeft.
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PALEIKOORD, v. (-en), koord waarmede men
oudtijds iem. folterde.
PALEIRIEM, m. (-en), (wev.) een der beide
Zeeren riemen die dienen om het garen in zijne
wisseling te houden.
PALEIS, o. (...zen), gebouw dat tot woning
dient voor een koning of ander vorst, vorstelijk
verblijf : het koninklijk paleis; officieele woning
van een aartsbisschop; uitgestrekt en fraai ingericht
gebouw : paleis van justitie, paleis voor volkse lift;
(fig.) zijn huis is een paleis, het ziet er zeer rijk bij
hem uit.
PALEISBANKET, o. zeker amandelgebak;
...BOUW, m.; ... DEUR, v. (-en); enz.
PALEISTOK, m. (-ken), paleibalk.
PALEIZEEL, o. (-en), paleikoord.
PALEIZENSTAD, v. stad met veel paleizen.
PALEN, (paalde, heeft gepaald), als een paal
in den grond zetten; grenzen, raken aan...; (fig.)
deugd en ondeugd palen dikwijls aan elkander.

PALENBERM, m. (-en), met palen versterkte
berm (bij rijswerken); ...DIJK, m. (-en), dijk aan
de buitenzijde door eene beschoeiing van palen
versterkt.
PALEO ... Zie PALAE O .. .
PALESTEEL, m. (...stelen), (wapenk.) smalle
dwarsbalk met drie of meer hangers, in de boven
schild over de andere figuren heen-helftvan
geplaatst, thans barensteel geheeten.
PALESTINA, o. het Heilige Land, vroeger ook
Kanaten geheeten.
PALESTRIJNSCH, bn. Palestrijnsche muziek,
meerstemmig kerkgezang volgens de leer van het
strenge contrapunt, zoo geheeten naar G. P. d a
P a l e s t r i n a (1526-1594) die à- capella werken
voor 8, 12 of meer stemmen schreef.
1. PALET, o. (-ten), (schild.) een dun, min of
meer ovaalvormig plankje met een gat er in voor
den duim, waarop de schilder zijne verven plaatst
en mengt; het palet opvatten, gaan schilderen; de mannen van het palet, de schilders; (fig.) kleur
schilderwijze : hij heeft een schitterend-mengi,
palet; - ( pottenb.) platte spaan van verschillenden
vorm met een handvat, waarmede aan de potten
de vereischte vorm gegeven wordt ; - (glasbl. )
ijzeren kubus waarin zes peervormige openingen
van verschillende grootte zijn uitgespaard.
2. PALET, v. (-ten), kaatsplankje.
3. PALET, v, (Zuidn.) soort van werpspel met
metalen schijven naar een aarden doel in afdeeIingen verdeeld.
PALETMES, o. ( -sen), buigzaam mes van ver
vorm om de kleuren van het palet-schilend
af te nemen; - tempermes.
PALETOT (Fr.), v. (-s), korte overjas.
PALETTEN, (palette, heeft gepalet), met den
bal spelen, raketten.
PALFRENIER, m. (-s), tweede koetsier, koets bediende.
PALFRENIERSKLEEDING, v. (-en), livrei van
een palfrenier; ...WERK, o. werk dat een palfrenier te doen heeft.
PALHAAK, m. (... haken), haakvormig gedeelte
van den pal.
PALI, o. heilige taal van Achter-Indië, uit het
Sanskrit ontstaan en waarin de heilige boeken
van den godsdienst van B o e d d h a geschreven
zijn.
PALIE, v. (paliën), (Zuidn.. gewest.) bolster,
kaf; - afval, schilfers, gruis dat van iets afkomt; hamerslag; - de paliën van een snoek, de schubben; - zijn hoofd zit altijd vol paliën, schilfertjes.
PALIJZER, o. (-s), in een houtzaagmolen, ijzer
dat in de tanden van het krabbelrad grijpt.
PALIKAAR, m. (...karen), (eert.) Grieksch
soldaat in den strijd voor hun onafhankelijkheid;
(w. g.) moedig jongeling, vurig, jong strijder.
PALILLOGIE, v. het herhalen van een woord of
volzin bij den aanvang van eene nieuwe periode.
PALIMPSEST, m. (-en), een perkamentrol die
na afkrabbing van het oorspronkelijk geschrevene,
opnieuw beschreven is.
PALING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.) welbekende roofzuchtige, slangvormige visch (anguilla
vulgaris), die nagenoeg alle zoete wateren van
Europa bewoont : paling is grooter, vetter, spitser
van kop, bruiner van kleur en lichter aan den buik
dan de aal; paling in 't zuur; paling steken, paling
vangen; (fig.) paling vangen, door het ijs zakken, in
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het water vallen; - (fig.) lang en mager persoon;
- (Zuidn.) iem. die zijn werk slecht doet, die
zich misdraagt enz. : Jan is een vieze paling; (gew.) plooi in eene afgezakte kous of sok. PALINKJE, o. (-s).
PALINGBOER, ni. (-en), iem. die paling vent.
PALINGBROODJE, o. (-s), een broodje, waarin
een mootje paling gebakken is.
PALINGENESIE, v. wedergeboorte, hervorming,
het verkrijgen eener nieuwe gestalte, zooals b. v.
bij de rupsen plaats heeft; - (godg.) de geestelijke
wedergeboorte van den mensch.
PALINGFUIK, v. (-en), ...KAAR, v. (...karen),
...KORF, m. (...ven), enz. Zie op aalfuik, aalkar,
enz.
PALINGKOUS, v. (-en), (gew.) kous waarin door
het afzakken plooien gekomen zijn.
PALINGKRAAM, v. (...kramen), waar men gerookte paling verkoopt.
PALINGPLANK, v. (-en), (waterb.) damplank.
PALINGSOEP, v. met paling bereide soep.
PALINGSTEKEN, ...TREKKEN, o. het paling
vangen; (ook) zeker volksspel, waarbij een paling
vastgebonden wordt aan een touw, dat over eene
sloot of gracht gespannen is; de deelnemers varen
hier onderdoor en trachten den paling den kop
af te rukken; wien dit gelukt is de held van het
feest; (thans bij de wet verboden).
PALINGSTEKER, m. (-s), aalgeer.
PALINGTREK, m. het trekken der palingen
naar zee, op gezette tijden van het jaar : in den
palingtrek was bij ééne sluis in ééne week 2000 t!,•
paling gevangen.

PALINGVEL, o. (-len), vel van een paling:
...VROUW, v. (-en), vrouw die paling verkoopt
of vent.
PALINKJE, o. (-s), een kleine paling.
PALINODIE, v. herroeping van eene lasterlijke
aantijging.
PALINUUR, m. (...vuren), (dicht.) stuurman;
schipper (naar Palinuris, den stuurman van Aeneas):
(dicht., overdr.) een palinuur van staat, een kundig
staatsman.
PALISSADE, v. (-n), een schanspaal, die, aan
beide einden gespitst, 5 à 6 voet boven den grond
uitsteekt; eene rij van zulke palen, die ; aan elkander
verbonden, de kracht van een verdedigingswerk
verhoogen.
PALISSADECEL, v. (-len), (plantk.) cel van het
palissadeparenchym.
PALISSADEEREN, (palissadeerde, heeft gepalissadeerd), met palissaden versterken, afsluiten.
PALISSADEERING, v. (-en), het palissadeeren:
paalwerk.
PAL'ISSADEKAP, v. (-pen), rieten of strooien
dak boven een stapel palissaden.
PALISSADENWORM, m. (-en), een geslacht van
d r a a d w o r m e n, die in de zoogdieren, vogels
en kruipende dieren parasiteert, behalve in den
darm, ook in de longen en in andere organen gevonden. de palissadenworm uit den twaalf vingen gen
darm van den mensch (dochmius duodenalis) wordt
hoogstens 12 mM. lang; de reusachtige palissaden worm (eustrongylus gigas) kan 1 M. lang en 1 cM.
dik worden.
PALISSADEPARENCHYM, o. ... WEEFSEL, o.
(plantk.) laag van langwerpige cellen onder de
opperhuid van een blad gelegen; het is rijk aan
bladgroenkorrels en bezit weinig intercellulaire
ruimten.
PALISSANDER, -HOUT, o. zekere fijne, harde
en dichte houtsoort, donkerbruin van kleur, ook
violet-, purperhout genoemd.
PALISSANDERBOOM, m. (-en), een boom in
Guyana (jacaranda brasiliana), welke het palissanderhout oplevert.
PALISSANDERHOUTEN, bn. van palissanderhout gemaakt.
1. PALJAS, v. ( -sen), PALJASSE, v. (-n), (gew.)
stroozak, bultzak, stroobed : op eene paljas op den
grond slapen; - stroo dat voor de paarden in den
stal gespreid wordt; stroo.
2. PALJAS, m. ( -sen), hansworst, potsenmaker;
- (Z. A.) toovermiddel : hij draagt paljas, verstaat
tooverij.
PALJASACHTIG, bn. bw. als een paljas of
hansworst.
PALKLAMP, m. (-en), klamp, die een pal van
achteren steunt; (zee«- .) dwarshout voor het windas.
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PALLA, V. (-' s), (R. K.) vierkant stuk karton,
overtrokken met wit linnen, ter bedekking van
den kelk in de Mis; moet gebenediseerd zijn.
1. PALLADIUM, o. (-s), beeld der beschermgodin
Minerva of Pallas te Troje, waarvan het heil der
stad afhankelijk was; (fig.) iets dat de veiligheid
enz. van een staat, een recht enz. waarborgt:
de grondwet is het palladium der vrijheid.
2. PALLADIUM, o. een blauwachtig wit metaal
in 1803 door Wollaston ontdekt, dat veel in gouden platina-ertsen voorkomt; het is het gemakkelijkst smeltbaar van al de platinametalen.
1. PALLAS, v. naam van Minerva; naam eener
kleine planeet tusschen Mars en Jupiter, aangeduid
door het teeken

0.

2. PALLAS, m. ( -sen), een ongeveer 1 M. lange,
rechte steekdegen, met meestal tweesnijdende
kling; het gewone wapen der zware cavalerie.
3. PALLAS, V. zie PALLA.
PALLEN, (galde, heeft gepald), ingrijpen, invallen
(gezegd van den pal, die in de tanden van 't schakelrad grijpt); — met een of meer pallen vastzetten.
PALLIATIEF, o. (...ven), verzachtend genees middel, dat de verschijnselen der ziekte in hevigheid
doet afnemen, zonder de ziekte zelve tot genezing
te brengen : bij pijn is opium een algemeen gebezigd
palliatief; — tijdelijke hulp; — (fig.) uitvlucht,
bewimpeling, bemanteling.
PALLICHTER, m. (-s), hefboom dienende om
den pal uit de tanden van een palrad te lichten.
PALLIEEREN, (pallieerde, heeft gepallieerd), ver
vergoelijken, bemantelen, verbloemen.-zachten;—
PALLIUM, o. (pallia), (oorspr.) schoudermantel
der aartsbisschoppen; - thans een drie vingers
breede, witte wollen band, met zes zwart zijden
kruisjes doorboeven; hij wordt als een ring om de
schouders gelegd, terwijl over borst en rug een
gedeelte afhangt; zij zijn een teeken van groote
waardigheid en jurisdictie en worden verleend
aan patriarchen, primaten en aartsbisschoppen,
soms ook aan bisschoppen; - mantelwolk, eene
soort van regenwolk.
1. PALM, v. (-en), vlak der hand; twee gulden
in de palm van je hand, dadelijk betaald; — zekere
lengtemaat = 1 decimeter; eene vierkante palm =
1 dM 2 ; eene kubieke palm = 1 dM 3 of 1 Liter; —
(zeew.) maat volgens welke in de zeehavens de
diameter van het masthout wordt berekend:
mast van 20 palm omtrek.
2. PALM, m. (- en), palmboom (palma); de palmen hebben een onvertakten zuilvormigen stam;
zij leveren brood, wijn, olie en hout; van de palmbladeren maakt men papier, touw en vlechtwerk;
(spr.) die heeft ook niet straffeloos onder de palmen
gewandeld, gezegd van oudgasten die zeer ver
ziekelijk uit de Oost terugkomen; —-bruindof
palmtak : de palm is 't zinnebeeld der overwinning; —
den palm wegdragen, de overwinning behalen; (ook)
boven anderen uitmunten; (w. g.) palm in het
vuur leggen, zoete broodjes bakken; - (orn.) afbeelding van den palmboom; — (oudt.) Palmzondag:
wij hebben hieraan tot Palm genoeg; (fig.) hier is
spek tot palm, alles in overvloed.
3. PALM, v. welbekende heester met altijdgroene,
kleine blaadjes, waarvan dwergachtige exemplaren
tot het afzetten van bloemperken gebezigd worden
(buxus sempervirens), ook steekpalm, palmboompje
en boksboompje genoemd.
PALMA, v. (-'s), Oostindisch vaartuig met zeer
lagen verlengden voorsteven en een hoogen achtersteven.
PALMAANPLANTING, v. (-en), het planten van
jonge palmboomen.
PALMA-CHRISTI, wortelknollen van de orchidee
groote muggenorchis of naaktklier (gymnadenia
conopsea) waaraan vroeger genezende kracht werd
toegeschreven; — wonderboom (ricinus).
PALMACIETEN, m. mv. versteende palmtronken.
PALMARIUM, o. zegeloon : extra-betaling aan
een advocaat voor het winnen van een proces.
PALMAVOND, m. de Zaterdag vóór Palmzondag.
PALMBLAD, o. (-eren), blad van den palmboom.
PALMBOOM, m. (-en), Zie PALM '2 en 3; (ook)
naam aan den jeneverboom (juniperus communis)
gegeven, die de zoogenaamde Duitsche sandarak
oplevert; — Europeesche palmboom, benaming voor
den schietwilg, schotwilg (salix alba).
PALMBOOMEN, bn. palmhouten.
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PALMBOOMPJE, o. (-s), kleine palmboom; inz.
de buksboom (buxus sempervirens), zie PALM 3.
PALMBOTER, v. hardgeworden palmolie;
...BRANDEWIJN, m. gegiste palmwijn, toddy.
PALMBREED, o. de breedte van Bene handpalm.
PALMDRAGEND, bn. (plantk.), de palmdragende
gewassen (palmaceae).
PALMEEKHOREN(TJE), o. (-s), Westindische
meerle.
1. PALMEN, m. mv. eene hoogst nuttige planten familie (palmae), meerendeels uit hooge, slanke
boomera bestaande, aan wier top eene prachtige
kroon van sierlijke groote bladeren, waartusschen
de bloemen en vruchten prijken; er behooren ver
soorten toe : zooals de sago-, de kokos -,-scheidn
de goemoetie-, de areca-, de suikerpalm enz.,
welke soorten over 't algemeen in de keerkringslanden voorkomen, terwijl enkele, als de dadel-,
de dwergpalm, in Zuid-Europa zeer menigvuldig
zijn en zich tot in de gematigde luchtstreek uit
-strekn.
2. PALMEN, (palmde, heeft gepalmd), (Zuidn.
de op. Palmzondag gewijde palmtakjes op de hoeken der bezaaide velden steken of tusschen de
wassende vruchten.
3. PALMEN, (palmde, heeft gepalmd). hand
over hand hij schen.
PALMENBOORDER, m. (-s), soort van Indischen
snuitkever met zeer hard pantser (rhynchophorus);
ook een fluweelzwarte 5 cM. lange snuitkever in
tropisch Z. Amerika (calandra palmarum),
PALMENDOEK, m. (-en), sjaal, doek waarvan
de teekening als hoofdmotief een palm(blad)
vertoont.
PALMENWOUD, o. (-en), een woud van palmboomen.
PALMET, v. (-ten), (bouwk.) versiering, op een
palmblad gelijkende; - (tuinb.) benaming voor
een der vormen waarin een vruchtboom geleid
wordt; -VERSIERING, v. (-en); ...VORM, m. (-en).
PALMGREEP, v. (...grepen), greep met de hand;
ook in de gymra.
PALMGROEN, o. groen der palmboomen.
PALMHAAG, v. (...hagen), heg van palm of
buksboom; ook van taxus.
PALMHENNEP, m. vezels der palmbladeren,
waarvan men touw maakt; ...HOF, m. (.. .ven),
plaats met palmboomen beplant; ...HONIG,
...HONING, m. verdikt sap van den Zuidamerikaansehen palm jubaea spectabilis en cocos nucifera;
...HOUT, o. hard, fraai geteekend, geel hout van
verschillende palmsoorten.
PALMHOUTEN, bn. van palmhout gemaakt.
PALMHUIS, o. (...huizen), groote broeikas waarin
palmboomen gekweekt worden.
PALMIET, o. meel, merg van sommige palmsoorten; palmkool; — (Z. A.) eetbaar merg van
de palmietbies, aangenaam naar okkernoten
smakende.
PALMIETBIES, v. (...zen), eene biezensoort
(prionium palmita), die in de wateren van ZuidAfrika groeit en daar den stroom van het water
belemmert; ... SAP, o. (Z. A.) sap of merg van
de palmietbies; (ook) nieuwe wijn eer hij volkomen
gegist is.
PALMINE, v. het vet der kokosnoten; plantenboter.
PALMITINE, v. (scheik.) een van de hoofdbestanddeelen der meeste vetten; —ZUUR, o.
PALMKERMIS, v. ( -sen), kermis omtrent Palmzondag; ...KERN, v. (-en), palmpit; ...KOOL, v.
(-en), jonge, nog onontwikkelde bladeren van
sommige palmsoorten, die als groente gegeten
wordt.
PALMLIJSTER, v. (-s), (nat. hist.) zekere soort
van lijster in Cayenne; ...MARKT, v. markt vóór
Palmzondag gehouden; ...MEERLE, v. (-n), (nat.
hist.), palmlijster; ...MERG, o. meelachtig merg
van sommige palmboomen inz. dat van den sagopalm; ...NOOT, v. (...noten), de vrucht van som
...OLIE, v. (...oliën), eene-migepalbon;
soort van olie, gewoonlijk gestold tot eerre gele
vetsoort (smeltpunt 27 ° C.), die vooral in Guyana
en Guinea, deels door uitpersing, deels door uit
uit de vleezige vruchten van onderscheiden-koing
soorten van oliepalmen (vooral van elaeis guineënsis) verkregen wordt; zij is geel van kleur en
zoet van smaak en wordt als boter en tot het
bereiden van zeep gebruikt; ...OLIEZEEP, v.
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PALMPAARDENMARKT, v. (-en), paardenmarkt
vlak vóór Palmzondag gehouden.
PALMPAASCH, ...PASCHEN, v. Palmzondag; —
versierde en met allerlei lekkernijen bestoken
stok, waarmede de kinderen in den morgen van
Palmzondag rondloopen.
PALMPIT, V. (-ten), pit der vrucht van den oliepalm; ...PITTENBOTER, v.; ...PITTENOLIE,
v.; ...PITTENVET, o. enz.
PALMRAND, m. (-en), rand van palm om een
tuinbed.
PALMRIET, o. Spaansch riet, rottingriet.
PALMRIETEN, bn. van palmriet gemaakt.
PALMSAP, o. sap uit verschillende palmboomen
verkregen.
PALMSLAG, m. (-en), slag met de hand in die
van een ander ter bevestiging van een koop of
eene gelofte; onder palmslag staan; ...SPIER, v.
(-en), (ontl.), spier in de handpalm.
PALMSOORT, v. (-en), verscheidenheid van de
familie der palmen : men kent ongeveer 800 palmsoorten; ...STOK, m. (-ken), stok van den palmboom gemaakt; palmpaasch.
PALMSTRUIK, m. (-en), een klein plantje (buxus
sempervirens), met lancetvormige dikke blaadjes,
dat veel als sierplantje gekweekt wordt.
PALMSUIKER, v. suiker bereid uit het sap
van sommige palmsoorten; ...TAK, m. (-ken), tak
van een palmboom, bij de Ouden het teeken der
overwinning; (R. K.) de palmtakken met Palmzondag in de kerk rondgedragen; ... WAS, v. was
gewonnen van de bladeren van sommige palmsoorten in Z. Amerika.
PALMW IJDEN, o. (R. K.) het wijden der palmen
op Palmzondag; ...WIJDING, v.
PALMWIJN, m geestrijk vocht, verkregen inz.
door gisting van het suikerhoudende sap der bloem
verschillende palmsoorten; ...WOR--schednva
TEL, m. (-s), wortel van den palmboom.
PALMZONDAG, m. Zondag vóór Paschen; waarop de palmtakken, door de Roomsch-Katholieken
gewijd en rondgedeeld worden, ter herinnering van
Jezus' intocht in Jeruzalem.
PALOETER, m. (-s), (Zuidn.) bedrieger.
PALOETEREN, (paloeterde, heeft gepaloeterd),
(Zuidn.) bedriegen.
PALPABEL, bn. bw. ( -er, -st), voel -, tastbaar
(van bewijzen); zonneklaar.
PALPITATIE, v. • (-s, ...tiën), hartklopping,
pols -, aderslag.
PALPITEEREN, (palpiteerde, heeft gepalpiteerd),'
kloppen, slaan, jagen (van den pols of het hart)
van angst of aandoening.
PALRAD, o. (-eren), rad met hellend op den
omtrek aangebrachte tanden, waarin een pal
grijpt om het terugloopen te voorkomen; in een
horloge, het rad dat de veer opgewonden houdt.
PALSLEUTEL, m. (-s), sleutel met ingekerfden
baard; ...SLOT, o. (-en), slot waarbij door den
sleutel pallen verschoven worden.
PALSTAAL, o. bijzonder stevig staal tot het
vervaardigen van kleine pallen.
PALSTER, m. (-s), palsterstok.
PALSTERSTOK, m. (-ken), ...STAF, m. (...ven),
pelgrimsstok.
PALSTIJL, m. (-en), stijl in een houtzaagmolen
waar de palstok aan verbonden is; ...STOK, m.
(-ken), stok om het krabbelrad te schorten; ...TAND,
m. (-en), tand aan een palrad; ...TOUW, o. (-en),
touw waarmede de pal van de as (in windmolens)
wordt weggetrokken.
PALT, v. (-en), (gew.) lap, vod, lomp : die rok
hangt er in palten bij; — kleiner of grooter stuk:
eene palt hout.

PALTERIG, bn. (gew.) haveloos, slordig : een
palterige rok; er palterig uitzien.

PALTER, m. (-s), groote haak met een ring om
balken te kantelen. 1
PALTROK, m. (-ken), pelgrimsrok, -tabbaard;
(ook) eene soort van zaagmolen, onderkruier.
PALTS, v. de naam van twee vroegere Duitsche
staten : Opper- en Benedenpalts.
PALTSGRAAF, m. (...graven), naam eener vorstelijke waardigheid. PALTSGRAAFSCHAP, o.
ambt, waardigheid van een paltsgraaf.
PALTSGRAFELIJK, bn. overeenkomende met,
betrekking hebbende op een paltsgraaf.
PALTSGRAVIN, v. (-nen), vrouw van een palts graaf.

PALUL, v. (-len), (Zuidn.) vod, lap; (fig.) Jan
Palul, de voddenman; (ook) iem. die niet deugt,
waaraan men niets heeft; van boven krul en van
onder palul, gezegd van kale juffers; — iets zonder
waarde, waaraan men niets heeft; dronkaard.
PALULLEN, (Zuidn.) beetnemen, foppen; leuteren, zijn tijd nutteloos verbruiken.
PALVEER, v. (-en), (slot.) veer die den pal in
de insnijdingen van den schieter drukt; ... VIN, v.
(-nen), voortzetting van den pal, waartegen de
baard van den sleutel draait om den palhaak uit
den schieter te beuren; ...WERK, o. inrichting
om het losschieten van sloten, geweren enz. te
voorkomen.
PAMFLET, o. (-ten), (oudt.) vlugschrift: (thans)
schotschrift : blauwboekje.
PAMFLETACHTIG, bn. als een pamflet.
PAMFLETTENCATALOGUS, m. waarin de pamfletten uit een bepaald tijdperk of uit eene bepaalde boekerij worden beschreven; ...LITERATUUR, v. enz.
PAMFLETSCHRIJVER, m. (-s), iem. die een
of meer pamfletten heeft geschreven.
PAMFLETTIST, m. (-en), schotschriftschrijver,
lasteraar (in geschriften).
PAMOR, o. wit ijzer tot het damasceeren van
klingen.
PAMPA, v. (-s en -'s), uitgestrekte boomlooze
vlakte in Z. Amerika, inz. in Argentinië en aangrenzende landen.
PAMPASGRAS, o. zeer hooge grassoort met
groote pluimen der pampas (gynerium argenteum),
in Europa als sierplant gekweekt.
PAMPELEN, (pampelde, heeft gepampeld), (gew.)
overdadig eten; (gew.) met zorg opkweeken; (gew.)
zich met huismiddeltjes zoeken te genezen; (gew.)
kreukelen, frommelen.
PAMPELMOES, enz. zie POMPELMOES.
PAMPERA, m. (-'s), (zeew.) snel opkomende
wind op de Zuidamerikaansche oostkust.
PAMPERLANGEN, (Z. A.) flikflooien, mooi
praten om bij iem. in de gunst te komen.
PAMPOENTJES, mv. (Z. A.) ziekte waarbij de
keelklieren opzwellen.
PAMPOESJE, o. (-s), Oostersch muiltje.
PAMPZAK, m. (-ken), (gew.) iem. die overmatig
dik is en zich daardoor slechts traag beweegt.
1. PAN, m. (myth.) Grieksche god der weiden
en bosschen, beschermer der herders en kudden,
voorgesteld met een afzichtelijk gelaat, horens op
het hoofd, een baard als een bok. spitse ooren,
een staart en bokspooten, die er vermaak in had,
door zijn plotseling verschijnen den mensch hevig
te doen schrikken.
2. PAN, - v. (-nen), min of meer diep bekken
vaatwerk van metaal of steen, in de keuken,-vormig
in brouwerijen, zoutziederijen, suikerraffinaderijen
enz. gebruikt om daarin te koken, te braden of
vloeistoffen te verdampen : braadpan, koekepan,
steenen pan, geëmailleerd pannetje; visch, vleesch in
de pan bakken; — ( spr.) aan de pan blijven hangen,
kleven, zich om bestwil met iets bemoeien en er
slecht afkomen; — hij heeft aan de pan gelikt, hij

is leeljk terechtgekomen, (ook) hij heeft veel
schade gehad; — ook een veeg uit de pan krijgen,
ook zijn deel krijgen, inz. eene flinke berisping,; —
(Zuidn.) 't is eene . pan, dat loopt verkeerd : geld
uitleenen is veelal eene pan; — ( Zuidn.) er is iets
in de pan, er is iets ophanden; — (Zuidn.) van de pan
geraken, getrouwd geraken; — de pan is goed aan
't glijden, gezegd wanneer jeugdige echtgenooten
spoedig in de kinderen komen; — een pannetje
lusten, nemen, een borrel lusten, nemen; — hij
bakt uit twee pannen, hij spreekt met twee monden; — den vijand in de pan hakken, diens leger
geheel vernielen, er zeer veel van dooden met de
sabel; — wat eenigermate op eene pan gelijkt
de pan van een oud geweer, de holligheid van het
slot : kruit op de pan doen; — daar is kruit op de
pan, hij vat licht vuur; de pan van een mortier,
waarin de spil draait; — gewrichtsholte; — hersenpan; — duinvallei : in de pannen, verbouwt men
wel aardappelen; — laagte in eene aardlaag (bij
den wijnbouw); — (Z. A.) laagte waarin het water
van de naburige heuvelen afstroomende, zich opzamelt : het water van sommige pannen is brak en
zout; —

dakpan; de pannen smoren, als zij reeds gebakken
zijn, ze gedurende eene week aan den rook van
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groen elzenhout blootstellen in den oven, waardoor
ze blauw van kleur worden; gesmoorde pannen,
onverglaasde blauwe pannen; — (spr.) er zijn
pannen op het dak, wees voorzichtig in uw spreken,
.er zijn er te veel bij, die het niet hooren mogen
of moeten; — (gew.) de pannen van het dak gooien,
(van een zieke gezegd) achteruitgaan, minder
worden ; — een huis met zilveren pannen (gedekt),
met hypotheek bezwaard; — (Zuidn.) pannen
leggen, de kaart zoo behendig steken en schikken
dat men zelf de beste kaarten krijgt; — onder de
pannen slapen, op zolder, inz. onder het onbeschoten dak. PANNETJE. o. (-s).
3. PAN. v. rommel: de heele pan is geen cent
waard; — rumoer : bij dien onderwijzer is het zoo'n
-pan; — grappig voorval : wat eene pan was dat !; —
gezellig, ongedwongen bijeenzijn : 't is hier eene
leuke, eene gezellige pan.
PANAAL, m. ( ... al.en ), (v. als stofn.) aal geschikt
om in de pan te stoven.
PANAANSLAG, m. wat zich door den aanslag
van het vuur tenen de pan aanzet.
PANAARDE, v. (steenb.) aarde gebruikt tot het
maken van pannen en vloertegels.
PANAARZEN, (panaarsde, heeft gepanaarsd),
(veroud.) geeselen, britsen. PANAARZING, v.
(-en), geeseling.
PANACEE, v. algemeen geneesmiddel, wondermiddel.
PANACHE, v. (-s), vederbos, helmbos, pluimbos.
PANADE, v. broodsoep; inz. bouillon met fijn
-gemaktbrod.
PANAMA, m. (-'s), zeer buigzame hoed van
zoogenaamd panamastroo gevlochten; —, o. halfwollen stof met driedraadschen katoenen ketting
en dubbelen wollen inslag, gelijkend op het vlechtwerk der Panamahoeden; —HOED, m. (-en);
—SCHANDAAL, o. bij de doorgraving der landengte van Panama had men met veel zwendelarij
te doen (1888) die tot de veroordeeling van de
beide de Lesseps en anderen voerde in 1893; (bij
uitbr.) zwendel in groote financieele ondernemingen;
—STROO, o. de bladeren eener struik in M. Amerika, bombanaxa genaamd.
PANAPPEL, m. (-s, -en), braadappel.
PANBOOR, v. (...boren), (wondh.) trepaneerboor.
PANBORING, v. (-en), (heelk.) boring van de
hersenpan, schedelboring.
PANCARTE, v. (-n), plakkaat, plakschrift, plakbrief; bordpapieren omslag; groote uitslaande lijst
van artikelen.
PANCHRESTUM, o. (-s), algemeen geneesmiddel.
PANCHROMATISCH, bn. (phot.) voor alle kleuren lichtgevoelig : panchromatische platen en films.
PANCRATESIE, v. alleenbezit, alleenheerschappij.
PANCRATISCH, bn. zeer krachtig; een pancratisch microscoop, dat zeer sterk vergroot.
PANCRATIUM, o. (-s), (bij de oude Grieken)
worstel- en vuistkamp; worstel- en vuistkampoefening; — eene machine, uit vele raderen en
veeren samengesteld, wier eerste rad door een
gewicht in beweging wordt gebracht, en welke tot
opheldering dient van vele waarheden, welke op
tijds- en krachtsuitsparing betrekking hebben.
PANCREAS, v. (ontl.) alvleeschklier.
PANCREATINE, v. (gen.) vloeibare of vaste
preparaten uit de pancreas van runderen of varkens
bereid, ter verhooging der darmwerkzaamheid voor
-geschrvn.
1. PAND, o. (-en), zijstuk, slip van eene jas of
rok : iem. bij de panden van zijne jas vasthouden;
een jasje met pandjes. PANDJE, o. (-s).
2. PAND, o. (-en), iets dat men aan een schuld
geeft, om bij niet -betaling daarin vergoe--eischr
ding te vinden, waarborg, onderpand; op pand
leenen, in of te pand geven; — een pand lossen, het
terugvragen, waarbij men de verschuldigde som
betaalt; — het pand is vervallen of verstaan, de
tijd tot het lossen is verstreken; — (bij uitbr.)
iets dat aan een ander wordt gegeven ter verzekering van eene aangegane verbintenis of belofte:
een pand der huwelijksmin, een kind; mijn woord
zij u tot pand; — mijn hoofd tot pand, ik sta er
met mijn leven voor in; — alles wat tot pand
dienen kan, inz. huizen en landerijen : onze dier
panden, onze kinderen en verwanten, (ook)-barste
onze bezittingen; dat huis is een kostelijk pand; ik
heb twee panden gekocht aan de Suezkade, twee
huizen; — huis: Notaris N. zal verkoopen het pand,
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staande en gelegen ....; op hoeveel komt u dit pand?,
deze woning ?; de belendende panden, de aangrenzende huizen; — goed en bloed of lijf en leven te pand
zetten, alles er aan wagen; — voorwerp, dat men

bij het pandverbeuren afgeeft tot een onderpand,
dat men zich aan de straf zal onderwerpen, die
ons later zal worden opgelegd, omdat men tegen
een of ander voorschrift van het gezelschapsspel
gezondigd heeft; — pandrecht; — (Zuidn.) galerij
rondom de binnenplaats van een klooster; breede
gang in een groot gebouw. PANDJE, o. (-s).
PANDAEMONIUM, o. de algemeen tempel voor
de halfgoden of daemonen bij de Grieken; alle
booze geesten bij elkander; inz. het rijk van satan.
PANDANACEEËN, mv. schroefboomen, eenlob
plantenfamilie met meer dan 220 soorten van-bige
houtgewassen van Afrika tot Polynesië.
PANDANUS, m. palmachtige boom tot de familie der pandanaceeën behoorende; sommige
soorten leveren eetbare vruchten en sterke vezels
voor vlechtwerk.
PANDBELEENER, m. (-s), iem. die geld leent
op pand, inz. in een huis van leening; ...BESLAG,
o. beslag, dat de verhuurder op bebouwde of onbebouw de eigendommen voor hem verschuldigde
huurpenningen leggen mag op de goederen, die
zich op het gehuurde goed bevinden, en die hem
in het bijzonder voor de huur verbonden zijn.
PANDBEZITTER, m., ...BEZITSTER. v. (-s),
die iets ten onderpand heeft; beleener, beleenster;
hypotheekhouder, ... houdster.
PANDBLOEM, v. (-en), (plantk.) gew. naam voor
de gele ganzenbloem (chrysanthemum segetum).
PANDBRIEF, m. (...ven), schuldbewijs door eene
hypotheekvereeniging uitgegeven tegen eene vaste
rente en waarvan het bedrag moet strekken, om
aan anderen voorschotten onder hypothecair verband te geven.
PANDECTEN, v. mv. het voornaamste gedeelte
van het corpus juris, bestaande uit uittreksels uit
de werken van Romeinsche rechtsgeleerden.
PANDEKSEL, o. (-s), deksel van eene pan; inz.
bij oude geweersloten.
PANDELING, m. en v. (-en), persoon die door
een ander voor Bene schuld in pand genomen is,
schuldslaaf.
PANDELINGSCHAP, o. toestand van een pandeling, van iem. die voor zijn schuldeischer werken
moet : afschaffing der slavernij en het pandelingschap
(in Oost -Indië).
PANDEMIE, V. (ën), eene over een geheel land
verbreide ziekte : eene langdurige pandemie (der
cholera) duurde van 1846 tot 1860.
PANDEMISCH, bn. algemeen, overal verbreid
(van ziekten).
PANDEN, (pandde, heeft gepand), beslag leggen
op goederen; goederen gerechtelijk laten verkoopen
ter voldoening van schuld; in pand geven, beleenen.
PANDING, v. (-en), het panden; verkoop bij
executie.
PANDER, m. (-s), iem. die iets in pand geeft;
iem. die iets in pand neemt; deurwaarder, gerechtelijk pandverkooper.
PANDGEVER, m. (-s), die iets in pand geeft;
...GOED, o. (-eren), goed dat in pand gegeven is.
PANDHOF, m. (...ven), binnenplaats : pandhof
eens kloosters.

PANDHOUDER, m. (-s), pandbezitter; ...HUIS,
o. (...huizen), (Ind.) pandjeshuis.
PANDJESHUIS, o. (...zen), bank van leening voor
zeer kleine panden, kleine lommerd; huis van verkoop met recht van weder-inkoop; —BAAS, m.
(...bazen), iem. the een pandjeshuis houdt.
PANDLIEDEN, m. mv. (veroud.) gijzelaars.
PANDLOSSING, v. het lossen van een pand.
PANDNEMER, m. (-s), die iets in pand neemt,
pandhouder.
PANDOER, m. (-en), Hongaarsche voetsoldaat tot
eene weleer geduchte rooverbende behoorende: —
(Zuidn.) diender, politieman.
PANDOEREN, (pandoerde, heeft gepandoerd), zeker kaartspel spelen; het pandoeren, dit kaartspel.
PANDOERING, v. (-en), (gew .) iem. eene pandoering draaien, geven, een pak slaag geven; eene pandoering krijgen, een pak slaag krijgen; men hoort
ook niet zelden pandoer geven, krijgen.
PANDOERKAART, v. (-en), (kaartsp.), troefkaart
bij het pandoeren.
PANDORA, v. (myth.) de eerste vrouw der
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aarde, wier naam, woordelijk, de albeschonkene
beteekent; de goden schonken haar de heerlijkste
gaven; Zeus echter de doos van Pandora, waarin
allerlei onheilen voor de menschen besloten waren;
toen haar echtgenoot Epimetheus deze opende
vlogen alle onheilen eruit en verspreidden zich
over de aarde, alleen de hoop bleef er in; (fig.) de
bron van alle kwaad; - naam eener planeet.
PANDRECHT, o. recht dat een schuldeischer
heeft op eene door zijn schuldenaar hem ter hand
gestelde of voor hem aan een derde gegeven
roerende zaak, om uit de opbrengst dier zaak bij
voorkeur boven de andere schuldeischers betaald
te worden; ...SCHULD, v. (-en), schuld waarbij
de schuldeischer door een pand gewaarborgd is;
hypotheekschuld; ...SCHULDENAAR, m. (...naren), die schuldig is wegens hypotheek.
PANDSPEL, o. (-en), zeker gezelschapsspel, gewoonlijk pandverbeuren geheeten.
PANDVERBEUREN, o. zeker gezelschapsspel,
waarbij men moeilijke woorden of rijmelarijen naspreken of zonderlinge verrichtingen nadoen moet;
hij, die hieromtrent in gebreke blijft, moet het
eene of andere afgeven tot een onderpand, dat hij
zich aan de straf zal onderwerpen, die men hem
aan het einde van het spel daarvoor zal opleggen.
PANEEL, o. (-en), houten beschot, dat als 't
ware in een raam is gevat; eene kamer met beschilderde paneelen; eene deur met paneelen; de paneelen
in parketvloeren zijn ongebost; - achterstuk van

een spiegel of schilderij; - houten blad, waarop
men schildert; - schilderstukje op hout : ik heb
een paar mooie paneeltjes gekocht; - een vierkant
stuk stof, waarmee de zitplaats van een koetsier
wordt belegd. PANEELTJE, o. (-s).
PANEELDEUR, v. (-en), deur met paneelen bewerkt; ...GEWELF, o. (...ven), gewelf met vakken.
PANEELHOUT, o. breede planken die men in
paneelen verwerken kan, wagenschot; ... RAAM, o.
(...ramen ), raam, waarin een paneel wordt gezet;
...SCHILDER, m. (-s), die zich bijzonder toelegt
op het beschilderen van paneelen; ...WERK, o.
(-en), houten wand, lambrizeering enz. die uit
paneelen bestaat; ...ZAGER, m. (-s), inbreker,
dief, inz. iem. die zich toegang weet te verschaffen
door een paneel uit te zagen: ...ZOLDERING, v.
(-en), zoldering van paneelwerk.
PANEEREN, (paneerde, heeft gepaneerd), vleesch
vóór het braden met fijngewreven beschuit of
geroosterd brood bestrooien.
PANEERMEEL, o. fijngestampte beschuit of
geroosterd brood om te paneeren.
PANEGYRICUS, ' m. PANEGYRIEK, v. (-en),
(oorspr.) eene feestrede voor eene volksvergadering
gehouden; - lofrede, lofdicht; lage vleierij.
PANELLE, v. gele ruwe suiker in schijfvormige
stukken uit Zuid-Amerika en de Antillen.
1. PANEN, v. mv. (plantk.) een der vele volks
kruipende tarwe.
-namevd
2. PANEN, bn. (Zuidn.) van paan of fluweel
gemaakt.
PANFLUITJE, o. (-s), 8 buisjes van riet of metaal
naast elkander, die voortdurend kleiner worden
en waarop men eene toonschaal kan fluiten door
er wind schuin in te blazen, zoo geheeten naar den
boschgod Pan, die zulk een fluitje placht te bespelen.
PANGERAN(G), m. (-s), (in Ned.- Indië) eeretitel van hoogere inlandsche ambtenaren; -PATIE,
m. kroonprins van Dj ocj o- of Soeracarta.
PANGERMANISME, o. zucht of streven. alle
Germaansche stammen tot eene politieke eenheid
te brengen.
PANGEWEER, o. (...geweren), (Z. A.) ouderwetsch schietgeweer met kruitpan.
PANGHOELOE, m. (-'s), (Ind.) moskeepriester,
(op Sumatra) hoofd eener genealogische of territoriale eenheid.
PANGLIMAN, m. (-s), aanvoerder, vorstelijke
titel op Java.
PANHARING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
versche, groene haring; naam door vischverkoopers
aan het alvertje gegeven; - (Zuidn.) (fig.) magere
manspersoon.
PANHARMONICON, o. (-s), een door Miilzel te
Weenen in 1814 uitgevonden klavierinstrument van
5 octaven toonomvang, met blaasbalg en walsen,
een volledig harmonie -orkest nabootsende.
PANHELLENION, o. de in 1828 ingestelde op-
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perste staatsraad in Nieuw - Griekenland; ...HELLENISME, o. het streven om alle Grieksche stammen tot eene politieke eenheid te brengen.
PANICONOGRAPHIE, v. methode om door etsen
zinken reliëfplaten voor de drukpers te maken,
in 1850 door Gillot te Parijs uitgevonden.
PANIEK, v. plotselinge en algemeene angst : door
een loos brandalarm ontstond er eene paniek, waarbij
velen onder den voet geraakten; loos alarm; plotselinge algemeene, doch ongegronde schrik : er kwam
eene paniek in het leger; er heerschte heden eene
paniek aan de beurs (inz. in den fondsenhandel),

ieder zocht te verkoopen.
PANIKGRAS, o. een plantengeslacht (panicuni),
waarvan drie soorten in Ned. in 't wild voorkomen:
het bloedrood vingergras (P. sanguinale); het onbehaard vingergras (P. glabrum) en het egelgras (P.
crus galli), ook vogelgras, franiegras, wild panikkoorn,
wild gras en hanepoot geheeten.
PANIKGRASSEN, o. mv. eene groep of onderfamilie der grassen, waartoe de geslachten panikgras en naaldaar behooren.
PANIKKOORN, o. (gew.) wild panikkoorn, egel gras; eene soort van panikgras.
PANISCH, bn. panische schrik, plotselinge alge
doch ongegronde schrik (inz. onder een-men
vechtend leger); alzoo genoemd volgens een oud
geschiedverhaal, naar den schrik, dien de veldgod
Pan den Galliërs bij den Delphischen tempel op
't lijf joeg.
PANISLAMISME, o. gevoel van samenhang tusschen alle belijders van den islam.
1. PANJE, v. (-s), (zeew.) beteerd stuk zeildoek,
dat de visschers op den rug dragen, wanneer zij
eene schuit op het hout helpen.
2. PANJE, gemeenzame afkorting voor : champagne.
PANKONG, v. (-en), zeker Chineesch vaartuig.
PANKRAM, v. (-men), krammen tegen het afwaaien van dakpannen; ...KRUIT, o. kruit dat
men op de pan van een geweer doet; ...LAT, v.
(-ten), eene lat op de kepering om de pannen te
dragen; (fig.) lange, magere persoon; ...LIJSTER,
v. (-s), (gew.) spreeuw.
PANLIKKEN, PANNELIKKEN, (panlikte, heeft
gepanlikt), tafelschuimen, op de klap loopera.
PANLIKKER, PANNELIKKER, m., ...STER,
v. (-s), klaplooper, tafelschuimer, klaploopster,
tafelschuimster.
PANLIKKERIJ, v. (-en), het klaploopen.
1. PANNE, v. (Zuidn.) trijp; fluweel, zie PAAN.
2. PANNE, v. (sport) gedwongen oponthoud : de
vliegeniers hadden eene panne van 15 minuten.

PANNEBIER, o. bier dat men den werklieden
geeft bij het bouwen van een huis, als zij de pannen
op het dak leggen; vroeger een feestje op het
werk, thans veelal eene fooi; ...BROOD, o.; ...DEKSEL, o. (-s), deksel van eene pan.
PANNEGRAS, o. (plantk.) eene grassoort.
PANNEKOEK, m. (-en), eene soort van ronden
dunnen koek; (spr.) ziekten van rijke en pannekoeken van arme lieden kan men ver ruiken; - (fig.)
drek van eene koe, ook wel : pannekoek in de zon
gebakken; - ( plantk.), witte plomp; - (gen- .)

eene soort van vlinder, wiens lichaam en vleugels
met ongelijk groote stippen bezaaid zijn; - kleine,
ronde ijsklompen. PANNEKOEKJE, o. (-s).
PANNEKOEKEN, (pannekoekte, heeft gepannekoekt), (gemeen.) leuteren, lanterfanten; lang
staan te wachten.
PANNEKOEKSMES, o. ( -sen), mes met lang
lemmet om pannekoeken in de pan om te keeren.
PANNELIKKER, m. (-s). Zie PANLIKKER.
PANNEN, bn. (Zuidn.) van panne, van trijp
gemaakt.
PANNENBAKKER, m. (-s), vervaardiger van
dakpannen; ...BAKKERIJ, v. (-en), fabriek van
dakpannen; ...BANK, v. (-en), (steenb.) werk
waarop de pannen gemaakt worden; ...BLOK.,-bank
o. (-ken), (steenb.) houten blok waarop de pannen
gemaakt worden; houten gestel waarop de pannen
te drogen staan; ...BOETER, m. (-s), ketelboeter;
...DAK, o. (-en), dak met pannen belegd; ...DEK
-KER,m.(s)die
een dak met pannen dekt.
PANNENGLOOIING, v. (-en), glooiing van pannen
gemaakt : deze kade is door pannenglooiing beschermd.

PANNENSTRIJKER, m. (-s), (mets.) een troffel
van een paar vingers breed, om kalk tusschen de
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pannen te strijken; metselaar die de pannen aan
-strijk;
beunhaas onder de metselaars.
PANNESTEEN, m. (-en), ketelsteen. Zie dit
woord.
PANNESTUK, o. gedeelte eener (dak)pan; (spr.) dat komt met een pannastuk uit, dat komt
verkeerd uit.
PANOE, (Ind.) soort van veel voorkomenden
huiduitslag.
PANOPHTHALMITIS, v. ernstige oogziekte, ontsteking van den geheelen oogappel, meestal met
geheele blindheid eindigende.
PANOPTICUM, o. (-s), eene inrichting, waar inz.
beroemde en beruchte personen, in was geboetseerd, zijn tentoongesteld.
PANORAMA, o. (-'s), algezicht, vergezicht : op
dien heuveltop heeft men een prachtig panorama;
bedrieglijke voorstelling (eener stad enz.) in een
rond gebouw, in welks midden zich de beschouwer
bevindt en waar hij niet zien kan waar de werkelijkheid eindigt en het doek begint; het gebouw zelf.
PANOTYPIE, v. photographie op wasdoek.
PANOVEN, m. (-s), vereenvoudigde koepeloven
(ijzerbereiding).
PANPERCEEL, o. (-en), perceel van eene oesterbank; ...OESTER, v. (-s), oester van de pannen
gehaald.
PANSEE, v. (-s), (Fr. pensée), wilde pansee, het
driekleurige of wilde viooltje; -, o. gmv. paarsblauwe kleur.
PANSER, enz. Zie PANTSER enz.
PANSFLUIT, v. (-en), rieten fluit, herdersfluit,
panfluit.
PANSLAVISME, o. het streven van alle Slavische
volken (het noorden van Turkije, de Wallachijers,
Serviërs, Dalmatiërs, Croaten, Zevenbergers, de
Russen enz.) om zich tot ééne natie te vereenigen.
PANSOPHIE, v. alwijsheid.
PANTAFEL, v. (-s), tafel waarop de pannen in
eene pannenfabriek gevormd worden.
1. PANTALON, m. (-s), hansworst; (ook) de bedrogen vader in de Italiaansche blijspelen en in
het ballet.
2. PANTALON, v. (-s); lange broek; (muz.)
opstaande pen (in het klavier).
PANTALONMAKER, m. (-s), kleermaker voor
een kleedingmagazijn, die uitsluitend broeken
maakt.
PANTALONROK, m. (-ken), op een pantalon
gelijkende damesrok; ...STOF, v. stof bijzonder
geschikt voor het maken van broeken.
PANTATYPIE, v. eene soort van zincographie,
bijzonder geschikt voor het spoedig maken van
vluchtige schetsen voor de boekdrukkunst.
PANTELEGRAAF, v. telegraphisch toestel waar
schrift, de teekening enz. van den-menht
afzender op het station van ontvangst kan reproduceeren.
PANTER, m. (-s), -DIER, o. (-en), een gevlekt,
verscheurend zoogdier (,delis pardus), tot de familie
der katten behoorende, Aziatische luipaard, in
Afrika meer luipaard geheeten. PANTERTJE,
o. (-s).
PANTERHAAI, m. (-en). (nat. hist.) getijgerde
haai.
PANTERHOK, o. (-ken), hok van een panter;
...HUID, v. (-en), huid van een panter; gevlekte
huid als een panter; ...JACHT, v. (-en), jacht op
panters; ...KAT, v. (-ten), eene kleinere soort
van panter in Zuid-Amerika (.felis tigrina);
...SLANG, v. (-en), eene soort van renslang in
Guyana en Brazilië, 2 M. lang (ptyas pantherinus);
...VEL, o. (-len).
PANTHEISME, o. geloof dat de wereld zelve
God is.
PANTHEÏST, m. (-en), aanhanger van het geloof, dat God en de natuur één zijn.
PANTHEÏSTISCH, bn. bw. als van een pantheïst;
op het pantheïsme betrekking hebbende.
PANTHEOLOGIE, v. leer van het pantheisme.
PANTHEON, o. in 't oude Rome een tempel,
aan alle goden te zamen gewijd; later gewijd aan
de maagd Maria en alle heiligen; eeregebouw voor
al de overleden beroemde mannen van een land;
letterkundig pantheon, eene uitgave der beroemde
letterkundige werken.
PANTOCRATIE, v. alleenheerschappij, het bestaan van één heerscher over allen.
PANTOEN, m. (-s), vierregelige dichtvorm der
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Maleiers, uit 2 helften van 2 regels bestaande,
die met elkander niet in verband staan.
PANTOFFEL, V. (- s), eene soort van schoeisel,
met laag bovenwerk, vooral door vrouwen gedragen, huisschoen; muil; - (fig.) hij staat, zit onder
de pantoffel, hij laat zich door zijne vrouw regeeren; -- de pantoffel kussen, onder de pantoffel
zitten; - het op zijne pantoffeltjes afkunnen, het
niet druk hebben; - (plantk.) pantoffelbloem.
PANTOFFELTJE, o. (-s).
PANTOFFELBLOEM, v. eene éénjarige plant
(calceolaria) in Chili en Peru in het wild groeiende
en hier gekweekt om haar sierlijken vorm, ook
akelei, klokjesbloem, venusschon, onze-lieve -vrouweschoen en papeschoen geheeten; ...HELD, m. (-en),
iem. die onder de pantoffel zit; ...HOUT, o. kurk;
...HOUTBOOM, m. (-en), (plantk.) kurkeik;
...IJZER, o. (-s), elk hoefijzer zonder kalkoenen,
dat naar de takken geleidelijk in dikte afneemt;
...PARADE, ...PROMENADE, v. (-s), het wandelen van den voornamen stand op eene bepaalde
plaats en een bepaalden tijd.
PANTOGRAAF, m. (...grafen), teekenaap : zeker
kunstmatig werktuig, dienende om den omtrek
eener vlakke figuur over te brengen, hetzij op
dezelfde grootte, hetzij in eene zekere verhouding
vergroot of verkleind.
PANTOMETER, m. (-s), asmeter, hoekmeter; een
werktuig om allerlei afmetingen op het veld en
aan den hemel te bepalen.
PANTOMIME, v. (-s, -n), voorstelling van gedachten, gewaarwordingen en handelingen alleen
door kunstige beweging van het lichaam, in ver
dans en muziek.
-enigmt
PANTOMIMIEK, v. gebarenkunde.
gebaren
aangeduid;
bn.
door
PANTOMIMISCH,
een pantomimisch ballet, eene soort van drama,
waarin de gewaarwordingen der handelende personen door gebaren en dansen, al of niet begeleid met muziek, worden vertoond en uitgedrukt.
PANTOMIMIST, m. (-en), gebarenspeler.
PANTOPHAAG, bn. met alles zich voedende; -,
m. (... phagen ), veelvraat.
PANTSER, o. (-s), eene bekleeding van het
lichaam tegen verwondingen, kuras, harnas; ijzeren
bekleedsel van schepen enz.
PANTSERDEK, o. (-ken), scheepsdek van pantserplaten, ...DEKSCHIP, o. (...schepen), schip dat
voorzien is van een pantserdek.
PANTSERDIER, o. (-en), (nat. hist.) (chlannydophorus), dier met een pantser van leerachtige gordels op den rug, terwijl het overige lichaam met
zijde-achtige haren bedekt is; gordeldier (dasypus).
PANTSEREN, (pantserde, heeft gepantserd), met
een kuras of harnas bekleeden; een gepantserd
schip, vaartuig, geheel met ijzer beslagen (zoodanig,
dat do vijandelijke kogels het niet beschadigen
kunnen); gepantserde treinen, door pantserplaten
tegen vijandelijke kogels beschermd. PANTSERING, v. (-en), het pantseren; de gezamenlijke
pantserplaten.
PANTSERFORT, o. (-en), (krijgsw.) ronde of
ovale toren, met pantserplaten bedekt, waartusschen zich beton bevindt.
PANTSERHAAN, m. (...hanen), (nat. hist.) een
visch der Middellandsche Zee; ...HAGEDIS, v.
( -sen), (nat. hist.) schubhagedis.
PANTSERHANDSCHOEN, m. (-en), (heelk.)
handschoenverband; ...HEMD; o. (-en), eene bekleeding van het lichaam, uit draad gevlochten, die
men in vroegere dagen in den oorlog als een pantser
onder zijne kleeding droeg; (ook) eene soort van
maliënkolder; ...LINOLEUM, o. zeer zwaar en
tamelijk onverslijtbaar linoleum (is ruim 10 m.M.
dik); ...MAKER, m. (-s), iem. die pantsers maakt;
...PLAAT, v. (...platen), plaat van ijzer of staal,
tot bescherming tegen geschutvuur aangebracht
op schepen of versterkingen; pantserplaten van
nikkelstaal hebben het dubbele weerstandsvermogen
van gewone staalplaten.
PANTSERSCHIP, o. (...schepen), oorlogsschip
met stalen platen ompantserd.
PANTSERSTOF, o. schildstof.; stof, waaruit de
schilden der insecten bestaan en dat schijnt gevormd te worden uit eene innige verbinding van
eene eiwitachtige stof met eene plantaardige cel
deze dieren tot hunne voeding gebruiken.-stof,die
PANTSERTREIN, m. (-en), gepantserde trein.
PANTSERVISCH, m. (...sschen), familie van zee-
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visschen (cataphracti) waarvan het lichaam bedekt
is met zeer harde schubben en beenplaten; hiertoe
behooren inz. de geharnaste donderpad, de vliegende
visch en de draakvisch.
PANTSIER, o. (-s), (veroud.) pantser.
PANURG, m. (-en), sluw, boosaardig mensch.
PANURGIE, v. arglistige boosaardigheid.
PANURGISCH, bn. bw. sluw kwaadaardig.
PANVISCH, PANNEVISCH, m. (...sschen), (v.
gmv. als stofra.) visch om te bakken; gebakken,
gebraden visch.
PANVLIES, o. (...zen), (ontl.) vlies, boven de
hersenpan.
PANVOGEL, m. (-s), (gew.) eene soort van vlinder ; elders pannekoek geheeten.
1. PAP, v. (mv. -pen in de bet. van soorten van
pap), kooksel van meel, brood enz. met melk;
alles wat tot eene brij gekookt of geworden is;
Spaansche pap, eene soort van dikke zoetemelkssoep met rij stblocm en suiker en veel eieren; —
(spr.) 'met iets zijne pap koelen, zich paaien, zich
bezighouden; — hij verdient het zout in de pap
niet, van iem. gezegd die weinig of niets verdient; —
iem,. de pap in den mond geven, hem doen gevoelen.
begrijpen hoe hij handelen moet, wat hij zeggen
moet; — daar heeft hij geene pap voor gegeten,
daar heeft hij geen verstand van; — (Z. A.) hij
praat met zijn mond vol pap, binnensmonds, onduidelijk; — wien de pap geboden wordt, moet gapen,
men behoort van de gelegenheid gebruik te maken; — (Zuidn.) dat heb ik nog nooit in mijn pap
gevonden, dat is mij nog nooit overkomen; — geen
pap meer kunnen zeggen, uiterst vermoeid zijn;
(ook) overdadig gegeten hebben; -- iets zoo beu
zijn als koude pap, er meer dan genoeg van hebben, ervan walgen; -- mijn hoed is als pap, doornat ; — (heelk.) verzachtend middel op zweren
enz. ; — (wev.) eene uit meel of stijfsel gekookte
kleverige stof, waaronder in enkele gevallen eenige
lijm, of soms ook wel eenige talk wordt gemengd,
met welke stof de kettingdraden worden bestreken; -- (papierm.) toebereid heelgoed, papierbrij;
— (zeew.) smeersel.
2. PAP, bn. bw. (Z. A.) pappig. te zacht : die
perzik is te pap; niet lekker : ik voel mij vandaag
zoo pap.
PAPA, PA, m. (-'s), vader; hij is papa geworden,
hij heeft een kind gekregen; — in de Grieksche
kerk de titel voor hooge geestelijken; paus.
PAPAAL, bn. pauselijk; papaal systeem, het stel
pauselijke opperheerschappij in de kerk.-seldr
PAPAATJE, o. (-s), verkleinwoord van papa.
PAPABILE (It.), m. (...li, -s), die kardinalen
welke bij eene pauskeuze kans hebben, te worden
gekozen.
PAPACHTIG, bn. ( -er, -st), als pap; (gew.) van
pap houdende : ik ben niet papachtig.
PAPAJA, v. (-'s), meloenboom; de vrucht ervan.
PAPAYOTINE, v. (gen.) plantaardige pepsine
uit het melksap van den meloenboom (carica
papaja) gewonnen; aangewend bij zwakte en stoornissen bij de spijsverteringsorganen.
PAPAVER, v. (-s), een plantengeslacht van de
familie der papaverachtigen, waarvan er vijf soorten
in Ned. in 't wild worden aangetroffen : de ruige
klaproos (papaver argemone) of wilde ruige basterdheul, algemeen op zanderig bouwland; de bastaard
alleen bij Maastricht ge--klapros(P.hybidum),
vonden; de gemeene klaproos (P. rhoeas), zeer algemeen op bouwland, langs wegen en in tuinen,
ook koornroos, koornheul, kollebloem en kanker
geheeten; de kleine klaproos (P. dubium), en-bloem
m
(P. somnif erum), ook slaapbol of zwarte
de maankop
heul
PAPAVERACHTIG, bn. papaverachtige planten,
eene plantenfamilie (papaveraceae), wier zaaddoozen
verdoovende eigenschappen bezitten.
PAPAVERBLOEM, v. (-en), de bloem van eene
papaverplant; de geheele plant.
PAPAVERINE, v. (gen.) uit opium bereid genees middel, veel bij kinderen tegen diarrhee aangewend.
PAPAVERMELK, v. het dikke witte plantensap
der papavers; ...OLIE, v. eene soort van olie, ook
maanolie genoemd, die door persing uit het papaverzaad wordt verkregen; ...PLANTEN, v. de papavers; ...SIROOP, ...STROOP, v. (apoth.) een
stroopje met maansap vermengd, een slaapmiddel;
...VERF, v. verf in papaverolie gemalen en met
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terpentijn verdund; ...ZAAD, o. zaad van de
papaverplanten; ...ZUUR, o. morphine.
PAPBAARD, m. en v. (-en), die verzot is op
pap; (ook) die pap morsig eet.
PAPBESCHUIT, v. (-en), (o. gmv. als stofn.)
beschuit voor pap ; ...BOER, m. (-en), (Zuidra.)
logge boerenlummel; ...BORSTEL, m. (-s), (wev.)
borstel om pap op de kettingdraden of over het
geweven goed te smeren; ...BROEK, m. (-en),
persoon zonder pit, papzak, lammeling; ...BROEKIG, bn. (Z. A.) lamlendig, papzakkerig; ...BROOD,
o. brood om pap van te koken; ...BUIK, m. (-en),
dikbuik, diklijvig persoon ; ...EETSTER, v. (-s),
meisje of vrouw die pap eet, die veel van pap
houdt; die erg flauw en laf is.
PAPEGAAI, m. (-en), zekere fraaie tropische
vogelsoort (psittacini), tot de orde der klimvogels
behoorende; zij kunnen de menschelijke stem goed
nabootsen; den papegaai of naar den papegaai
schieten, zeker schuttersspel; (fig.) den papegaai
geschoten hebben, een goeden slag hebben gedaan; —
(fig.) naprater; — (spr.) klappen als een papegaai,
zonder verstand spreken; hij is een ware papegaai,
hij spreekt of bauwt alles na. PAPEGAAITJE,
o. (-s).
PAPEGAAIACHTIG, bn. op een papegaai gelijkende : de papegaaiachtige vogels.
PAPEGAAIDUIKER, m. (-s), zekere zwemvogel
(mormon arcticus of fratercula arctica), zoo groot als
eene duif, met een papegaaisbek en zwarte geel gestreepte veeren, bewoont de Noordzee. den
N. Atlantischen Oceaan en de N. IJszee tot 80°
N. B.
PAPEGAAIEKOP, m. (-pen), kop van een
papegaai. --PAPEGAAIENKRUID, o. (plantk.) duizendschoon.
PAPEGAAIENNEST, o. (-en), nest van een paar
papegaaien.
PAPEGAAIETONG, v. (-en), dikke, vleezige
tong van een papegaai.
PAPEGAAIKOLEN, v. mv. donkergrijze steenkolen, die fel branden.
PAPEGAAISBEK, m. (-ken), bek van een papegaai; -- eene soort van ijzeren schaar die eenigszins
het fatsoen heeft van den bek des papegaais, en
die, bevestigd boven op een staak, dient om dunne
takken van de boomen af te knippen door middel
van een touw of ijzerdraad, waaraan men trekt
om de schaar te doen knippen ; — schaaf die
den vorm heeft van een papegaaisbek; — (dierk.)
eene versteende mossel ; — (plantk.) eene soort
van tulp.

PAPEGAAISKOOI, v. (-en), kooi van (voor) een

papegaai; ...NEUS, m. (...zen), neus van een
papegaai; (fig.) kromme neus; ...STOK, m. (-ken),
(zeew.) stok, uit den achtersteven van eene sloep
stekende om er den druil (een klein onderzeil) op
uit te halen.
PAPEGAAIVISCH, m. (...sschen), eene soort van
lipvisch (scares) met een snavelachtig naar buiten
uitstekenden bek en schoone bonte kleuren; zij
komen vooral in den O. I. Archipel voor.
PAPEKUL, v. (plantk.) nachtschade, dolkruid.
PAPEKULLEKENS, o. mv. (plantk.) benaming
van het klein huislook.
PAPELINE, o. een dicht halfzijden weefsel.
PAPENAAD, m. (...naden), (zeew.) naad tusschen
de zeilen.
PAPENBLOEM, v. (-en), (plantk.) paardenbloem.
PAPENDOM, o. alle Roomsch-Katholieke geesteken bij elkander; hunne denk- en handelwijze
(minachtend); ... END, o. (-en), (zeew.) papenaad;
...GEBROED, ...GEBROEDSEL, o. (fig.) minachtende naam voor priesters (inz. R.-K.); ...HOED,
m. (-en), priesterhoed; (ook plantk.) kardinaalsmuts; ... HOUT, o. (gew.) hout van de kardinaalsmuts.
PAPENKAP, v. (-pen), (vestingb.) papenmuts,
zie aldaar; ...KRUID, o. paardenbloem; ...KWAAD,
o: (plantk. ), (gew.) eene soort van duizendknoop
(polygonum amphibium) ook veenwortel en wilde
wilg geheeten; ...MUTS, v. (-en), (vestingb.) papen kap, priestermuts, zwaluwstaart : dubbel tangwerk
tegenover een bolwerk, welks voorste gedeelte één
uitspringenden en twee inspringende hoeken vormt;
-- (plantk.) kardinaalsmuts, zie dit woord;
...SCHOEN, m. (-en), (plantk.) venusschoen;
... STOELEN, m. mv. (plantk.) een der volks
paardenbloem; (ook) naam aan de-namevd
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eetbare kampernoelje of witten champignon gegeven.
PAPERASSEN, v. mv. onbruikbare, beschreven
papieren, scheurpapier; ik zal u de paperassen
zenden, geringschattend voor : alle benoodigde
stukken en papieren.
PAPERIJ, v. het papendom.
PAPETEN, o. zeker volksspel, waarbij twee geblinddoekten elkander pap voeren.
PAPETER, m. (-s). iem. die pap eet; (overdr.)
een flauwe, laffe vent.
PAPETERIE, v. (-ën), papierhandel; voorwerpen
van papier en karton; elegante doos met postpapier en enveloppen.
PAPIER, o. (-en), (gmv. als stofn.) eene zelf
eerst uit de papyrus of papier--standighe,
plant, maar later uit katoenen en linnen lompen
en nu uit verschillende andere stoffen wordt ver
dient om op te schrijven, te teekenen-vardigen
enz.; een boek papier; een riem papier; vloei —,

post—, schrijf—, kaart—, bord—, kas—, stroo—,
pak—, teekenpapier; -- machinaal papier, door

machines vervaardigd en niet op de oudhollandsche
wijze in een molen; — papier zonder einde, machinaal papier van eene buitengewone lengte; —
scheurpapier, oude papieren; — een stuk papier:
doe uwe boterham in een papier; — het papier als
schrijfmateriaal: het papier vloeit; zijne gedachten
op het papier brengen, zetten, schriftelijk uitdrukken; — iets aan het papier toevertrouwen, iets wat
min of meer een geheim is, opschrijven; - het
papier is geduldig, men schrijft op papier wat
men wil; --- elk beschreven grooter of kleinerblad, hetzij verklaring, getuigschrift, rekening,
aanwijzing : hunne papieren waren niet in orde; —
(fig.) hij heeft goede papieren, goede aanbevelingen,
getuigschriften enz.; — papieren geld : duizend
gulden in papier; — geldswaardig papier, als akten
van aandeel, obligatiën enz. : zijn gansche vermogen
bestaat uit papier; — de papieren rijzen, dalen, de
effecten worden hooger, lager; — (fig.) zijne papieren rijzen, dalen, zijne positie, zijn kansen, zijn
invloed wordt meer, minder; — dat loopt in de
papieren, dat zal veel geld kosten; — papier aan
toonder, schuldbekentenis, waarbij de schuldenaar
op zich neemt, niet aan een bepaald uitgedrukten
persoon, maar jegens ieder, die op een gegeven
tijdstip houder van dat stuk zijn mag, eene zekere
verbintenis te vervullen; wissels : duizend gulden
in papier; — dagblad : de F'ransche papieren;
(scherts. kaartsp.) goede papieren hebben, mooie
kaarten. PAPIERTJE, o. (-s), stukje papier; bewijsje, briefje; notitie; bankbiljetje; papillot.
PAPIERACHTIG, bn. als papier, op papier
gelijkende.
PAPIERBEDERVER, m. (-s), slechte schrijver,
knoeier; ...BEHOEFTE, v. behoefte aan papier:
de papierbehoefte stijgt met den dag; ... BEKLADDER, m. (-s), (fig.) slechte schrijver.
PAPIERBLAD, o. (-eren), blad papier; ...BLOEM,
v. (-en), (plantk.) stroobloem : witte papierbloem;
...BOOM, m. (-en), (oudt.) papyrus; ...BRIJ, v.
papierpap.
PAPIERDRAGEND, bn. papierdragende planten,
welker schors tot schrijven dient.
PAPIEREN, bn. van papier; papieren geld, papier, dat een wettigen koers of geldswaarde heeft; —
gedekt papieren geld, waarvoor een gelijk bedrag
zilver of goud voorhanden is; — ongedekt papieren
geld; — de papieren wereld, geldwereld, fondsen; —
(fig.) papieren mannetje, een zwak ventje; — (fig.)
papieren kind, gezegd van een letterkundig werk,
ten opzichte van den auteur; — papieren maatregelen. die op het papier goed schijnen, doch in
werkelijkheid niet uitgevoerd worden of kunnen
worden; — de papieren paedagogiek, alleen op de
theorie gebaseerd en niet uitvoerbaar in de practijk;
hij loopt papieren zoldertje, hij loopt op ijs, dat voor
zijne voeten wegbuigt, hij maakt een buigertje.
PAPIERFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
papier maakt; ...FABRIKANT, m. (-en), eigenaar
eereer papierfabriek; ... HANDEL, m. handel in
papier; (ook) effecten -, fondsenhandel; ...HANDELAAR, m. (-s), ...HANDELAARSTER, v. (-s),
die in papier handelt; ...KAST, v. (-en), kast
waarin men papier , bewaart; ...KNIPPER, m.,
...KNIPSTER, v. (-s), die allerlei figuren enz.
kunstig uit papier weet te knippen; ...KNIPSEL,
o. (-s), uit papier geknipte figuren; ...KOLEN, v.
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mv. eene soort van bruinkolen, in dunne lagen
voorkomend; ...KOOPER, m. (-s); ...KRAAM, v.
kraam, waar papier verkocht wordt; (ook fig.)
effectenhandel, -beurs; ...KRAMER, m. (-s);
...KUIP, v. (-en), kuip waarin de papierpap bereid wordt; ...KUNST, v. prenten; kunst van den
papierknipper.
PAPIERLADE, v. (-n), lade waarin men papier,
inz. schrijfpapier bewaart; ...LINNEN, o. manchetten, boorden, fronts, van papier vervaardigd
en het linnen bedrieglijk nabootsende of met zeer
dun weefsel beplakt; ...LUIS, v. (...zen), (nat.
hist.) eene kleine luizensoort die van oud papier
leeft.
.
PAPIER-MACHÉ, o. deeg van oud papier, onder
toevoeging van lijm, gom, gips enz. in geoliede
vormen geperst en onder hooge temperatuur gedroogd, inz. tot het vervaardigen van kinderspeelgoed : eene pop van papier -maché; thans maakt
men er allerhande voorwerpen van.
PAPIERMACHINE, v. (-s), machine die het papier bewerkt; ...MAGAZIJN, o. (-en); ...MAKER,
m. (-s), iem. die papier maakt; papierfabrikant;
...MAND, v. (-en), mand om scheurpapier en
snippers in te bergen; ...MATRIJS, v. (...zen),
papieren vorm waarin de drukletters gegoten
worden, inz. noodig voor de rotatiepers; ...MERK,
o. (-en), letters of teekens, die men in het papier
ziet, watermerk; ...MES, o. ( -sen), mes om papier
te snijden; vouwbeen; ...MOLEN, m. (-s), papier
-fabriek;.MOT,v(tn)emosrdi
oud papier en inz. in oude boeken voorkomt:
...NATTEN, o. het bevochtigen van het papier
vóór het bedrukt wordt, om het beter inkt te
doen opnemen; ...NATTER, m. (-s), werkman die
het papiernatten tot taak heeft.
PAPIERNAUTILUS, m., ( -sen), (nat. hist.) argonauta argo, zeker koppootig weekdier, dat eene
helderwitte en half doorschijnende schelp bewoont,
welker vorm eenigermate op een bootje gelijkt en
zoo dun als papier is.
PAPIEROLIE, v. (...oliën), bruin vocht, van verbrand papier achtergebleven; ...PAP, v. de brei
massa van fijngemaakte lompen en andere-achtige
stoffen, waarvan het papier gemaakt wordt; ...PAK
arbeider op eene papierfabriek, die-KER,m.(s)
het gereed zijnde papier in riemen pakt; ...PLAKJE, o. (-s), vierkant of rond plakje bordpapier in
café's enz., dat onder de glazen gezet wordt bij
wijze van bordjes; ...PLANT, v. (-en), papierriet.
PAPIERRIET, o. (-en), papyrus : een 8-10 voet
hoog cypergras, met een sterk groeienden, houtigen,
aromatischen wortel en bladerlooze, driehoekige
halmen, die van onderen dikwijls eene armsdikte
hebben; ofschoon de Egyptenaren deze plant ook
bezigden tot het vervaardigen van vlechtwerk,
touw enz., was de bereiding van papier uit de
vezelen der halmen de hoofdzaak: ... ROOK, m.
rook van half verbrandend papier.
PAPIER SANS FIN, o. doorloopend bewerkt papier zonder afscheiding van ramen (inz. tot behangsel en voor krantenpapier dienende).
PAPIERSCHAAR, v. (...scharen), schaar, geschikt om papier te knippen; schaar om coupons
van effecten enz. af te knippen; ... SCHEPPER,
m. (-s), arbeider in eene papierfabriek, die het
papier met den vorm uit de kuip schept; ...SNIPPER, m. (-s), kleine stukjes papier; ...SPIJKER,
m. (-s), (zeew.) spijker met grooten, platten kop
om het mos of papier, onder de koperhuid der
pantserschepen gelegen, vast te spijkeren; .. .STAM PER, m. (-s), zeker werktuig in den papiermolen;
...STOF, o. de pap waarvan het papier wordt
gemaakt; ...STRAMIEN, o. met regelmatige openingen voorzien kartonpapier, dat als stramien
gebruikt wordt; ...STROOK, v. (-en), eene strook
papier; ...STRUIK, v. (-en), papierplant; ...VAK,
o. alles wat met de vervaardiging van papier in
verband staat : vele landen zijn bij het papiervak
geinteresseerd; ...VERKOOPER, m., ...VERKOOP STER, V. (- s), iem. die papier verkoopt; ...VOCHTER, m. (-s), (boekdr.) papiernatter; ...VORM,
m. (-en), vorm, waarop het papier geschept wordt;
...WINKEL, m. (-s), winkel, waar men papier
verkoopt; (ook fig.) effecten, fondsen; ... WORM,
m. (-en), larve van de papiermot; (fig.) arme klerk,
kantoorschrijver.
PAPILLEN, v. mv. (plantk.) aanhangselen der
opperhuid van fluweelachtige bloembladeren.
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PAPILLOT, V. (- ten), papiertje tot het oprollen
der haren; karbonades in papillotten, die in papier
gewikkeld worden gebraden; maak van uw opstel
papillotten, er deugt niets van.
PAPILLOTEEREN, (papilloteerde, heeft gepapilloteerd), in papillotten wikkelen; (fig.) overdreven,
bloemrijk spreken.
PAPILLOTTENIJZER, o. (-s), ijzer om krulletjes
in het haar te branden.
PAPINIAANSCH, bn. papiniaansche pot, een door
P a p i n (1647-1714) uitgevonden ijzeren pot,
welke door middel van een schroefdeksel hermetisch
gesloten wordt, waarin het water boven het kookpunt verhit kan worden, waardoor beenderen op gelost en tot gelei gekookt kunnen worden.
PAPISME, o. pausdom, inz. leer der R.-K. kerk
van den Paus als stadhouder van Christus en van
zijne onfeilbaarheid in zaken van godsdienst en
zedeleer.
PAPIST, m. (-en), pausgezinde; aanhanger van
den Paus.
PAPISTERIJ, v. (-en), blinde vergoding van
het Katholicisme.
1. PAPJE, o. (-s), kleine dunne pap; een papje
opleggen, op eene verzwering bv.; — (fig.) iem.
een papje koken, hem vergif bereiden; (ook) iem.
eene poets spelen; bedriegen.
2. PAPJE, o. (-s), papegaaitje.
PAPKIND, o. (-ers, - eren), kind, dat met pap
wordt gevoed : het is een papkindje, (ook) een kindje
dat zeer zwak is; ...KOMMETJE, o. (-s); ...LEPEL,
m. (-s), lepel waarmede men pap eet; — (spr.)
het met den paplepel ingeven, iets inpompen; —
dat is hem met den paplepel ingegeven, dat is hem
in zijn vroegste jeugd al ingeprent; — hoeveelheid
die op een paplepel gaat : van dit drankje ieder
uur een paplepel; ...LEPELTJE, o. (-s).
PAPNAT, bn. bw. (Z. A.) doornat, druipnat.
PAPOEA, m. (-'s), donkerbruine inboorling van
Nieuw- Guinea en in 't algemeen neger in Australië.
PAPPEBLAREN, o. mv. (gew.) rond kaasj eskruid (malva borealis).
PAPPEL, m. (-s), populier; witte pappel, heemst.
PAPPELEN, bn. van populierenhout gemaakt.
PAPPELENHOUT, o. populierenhout.
PAPPEN, (papte, heeft gepapt), met of door
pap weeken (eene zweer enz.); met pap stijf maken:
dit goed is gepapt; stoffen pappen, appreteeren; —
(zeew.) het haar of papier onder het koperbeslag
leggen. PAPPING, v. (-en), het pappen.
PAPPENHEIMER, m. (-s), hij kent zijne pappen
wel, hij kent zijn volkje, zijne volgelingen-heimrs
goed.
PAPPER, m. (-5), vogel door den mensch met
pap grootgebracht, inz. leeuwerik.
PAPPERIG, bn. pappig. PAPPIGHEID, v.
PAPPERIJ, v. (Ziiidn.) pap, melkspijzen.
PAPPERLAPAP, tw. malligheid, onzin, gekheid;
ook als z.n. gebezigd : ik geef om al die papperlapap geen zier.

PAPPIG, bn. ( -er, -st), vol pap, niet stevig geappreteerd (van stoffen); — zacht, week : de grond
is erg pappig; — er pappig uitzien, ongezond dik.
PAPPIGHEID, v.
PAPPLEISTER, v. (-s), eene pleister van pap
om zweren door te pappen; ...POT, m. (-ten),
pot waarin pap gekookt wordt; een pot met pap; —
een kind met den pappot grootbrengen, met pap
voeden; — bij moeders pappot blijven, bij moeder
thuis blijven; ...REGELAAR, m. (-s), onderdeel
eener papiermachine die de papierpap regelt;
...SCHOOL, v. (scholen), (Zuidra.) (minachtend)
kinderschool, bewaarschool; ...SCHOTEL, m. (-s),
schotel met pap; schotel voor pap.
PAPSEL, o. (-s), pap, lijm.
PAPTAART, v. (-en), (w. g.) roomtaart : taart
van room, eieren, wittebrood en suiker.
PAPYROGRAAF, m. (...grafen), werktuig tot
het snel copieeren van teekeningen of schrifturen
langs chemischen weg; het levert 200 à 300 goede
facsimilé's.
PAPYROGRAPHIE, v. beschrijving van het papier; karton -steendruk.
PAPYROLIEN, o. papier waarop aan de eene
zijde linnen of eene andere stof is gelijmd.
PAPYRUS, m papierplant, zie dit woord; —ROLLEN, v. mv. aan elkander gelijmde strooken papyrus, die aan één kant beschreven werden en
om een stok opgerold.

PAPZAK, m. en v. (-ken), iem. die gaarne pap
eet, die veel pap eten kan; (gemeenz.) dik, zwaar
mensch die eig. te dik is om zich in te spannen.
1. PARA, v. (-'s), kleinste Turksche munt =
1 / 40 piaster; in Servië = '/ 1 o„ dinar of een halve cent.
2. PARA, o. paragummi.
PARAAF, v. (parafen), pennetrek, krul, die men
onder de naamteekening pleegt te halen; handteekening door middel der beginletters, bij akten enz.
PARAAT, bn. bw. dadelijk, onmiddellijk: (recht.)
parate executie, voltrekking van een vonnis op,
staanden voet; — parate kennis, beschikbare kennis, kennis die men ter beschikking heeft.
PARABEL, v. (-en, -s), (redeneerk.) gelijkenis:
vertelling om eene zedelijke waarheid aanschouwelijk te maken.
PARABOLISCH, bn. bw. bij wijze van gelijkenis; — (wisk.) in de gedaante eener parabool.
PARABOLISEEREN, (paraboliseerde, heeft geparaboliseerd), door gelijkenissen spreken (op de
wijze der oosterlingen).
PARABOLOÏDE, v. (-n), (wisk.) parabolische kegel, lichaam, begrensd door het vlak, dat ontstaat
door de wenteling eener parabool om hare as.
PARABOOL, v. (...bolen ), (wisk.) die • kegelsnede, welke evenwijdig loopt met eene zijde des
kegels, opgesloten kromme lijn.
PARACENTRISCH, bn. ongelijkmiddelpuntig.
PARACHROMASIA, v. kleurenbedrog.
PARACHRONISME, o. (-n), tijdfout, misslag in
de tijdrekenkunde, inz. zulk een, die eene gebeurtenis later opgeeft, dan zij heeft plaats gehad.
PARACHUTE, v. (-s), valscherm, daalscherm
van luchtreizigers.
PARA CLEFT, m. bemiddelaar (in de wij sbeg.) ;.
trooster, de H. Geest.
PARADE, v. (-s), exercitie van troepen in den
regel op vorstelijke verjaardagen of bij andere
bijzondere gebeurtenissen waarbij de troepen in
groote tenue defileeren voor den hoogst in rang
aanwezigen officier, wapenschouwing : parade houden; — paradeplaats; — de soldaten, die op de.
parade verschijnen : uit hoeveel manschappen bestaat de parade ?; — ijdele vertooning : hij moest
zooveel parade niet maken met; (spr.) groote parade
en klein garnizoen, groote vertooning en niet veel
zaaks; — (schermk.) het afweren (van een stoot).
PARADEBED, o. (-den), praalbed, waarop het
lijk van een aanzienlijk persoon ter bezichtiging
ligt.
PARADEEREN, (paradeerde, heeft geparadeerd),
pralen, pronken : zij paradeert met hare kleinodiën,,
met hare deugd; — parade houden (ter inspectie,
ter monstering) : de troepen hebben heden geparadeerd; — de matrozen paradeerden in het want,

werden op het verdek gemonsterd (bij eene feestelijke gelegenheid).
PARADEERLIJN, v. (-en), (zeew.) de doorgaande
weeflijn aan boord.
PARADEKLEED, o. (-eren), staatsiekleed;
...MARSCH, m. (-en), marsch der troepen dieparadeeren; — (muz.) opwekkende marsch voor
de parade; ...PAARD, o. (-en), een paard om
parade mede te maken, pronkpaard; ...PAS, m.
pas waarin de soldaten parade maken : in den
paradepas loopen; ...PLAATS, v. (-en), plaats•
waar de soldaten parade maken.
PARADIGMA, o. (-'s, -ta), voorbeeld, modelwoord, een in de spraakkunst geheel verbogen of
vervoegd woord, dat tot model voor vele andere
dienen kan.
1. PARADIJS, o. (...zen), lusthof, de bekoorlijke,.
gezonde en vruchtbare landstreek, waar het eerste
menschenpaar zou gewoond hebben : Adam en
Eva in het paradijs; — hij slaapt als Adam in
het paradijs, ongestoord en vast; — het huwelijk
is uit het paradijs afkomstig, daar werd het eerste ,

huwelijk gesloten; — verblijf der gelukzaligen:

heden zult gij met mij nog in het paradijs zijn; —
hij droomde van het paradijs der vrijheid, waar de

vrijheid door niets gestoord werd; — (fig.) bekoorlijk
verblijf : het is hier een aardsch paradijs; met haar
zou het eenzaamst oord mij een paradijs zijn; —

de engelenbak in den schouwburg. PARADIJSJE,
o. (-s).
2. PARADIJS, m. (...zen), paradijsappel.
PARADIJSACHTIG, bn. op het paradijs gelijkende : een paradijsachtig oord.
PARADIJSAPPEL, m. (-en), groote appel met
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eene mooie, roode kleur; — de roode besvrucht der
solanum lycopersicum, die in Zuid-Europa en bij
ons gekweekt voorkomt, ook tomaat en guldenappel
geheeten; ...EKSTER, v. (-s), eene soort van
ekster (lophorina nigra) met twee waaiervormige
pluimen langs den bovenkop; ...GESCHIEDENIS,
V. het Bijbelsche verhaal aangaande de eerste
ongehoorzaamheid van het eerste menschenpaar
aan God, welke hunne uitdrijving uit het paradijs
ten gevolge had.
PARADIJSHOP, m. mooie vogelsoort in N. Guinea (epimachus) met prachtige goudgele losbaardige
zijdeveeren; vleugels en staart zijn glanzend violet,
24 +. 8 cM. lang; de gekraagde paradijshop heeft
een 42 cM. langen staart.
PARADIJSHOUT, o. aloë; ...KOREN, o.; ...KORREL, v. (-s), eene soort van peper, het zaad van
een aan de gember verwant gewas; ...KOSTUUM,
o. zij waren in paradijskostuum, geheel naakt;
...LAURIER, m. (-en), eene soort van laurier;
...MUSCH, v. (...sschen), (nat. hist.) Braziliaan
dikbek, een paradijsvogel zoo groot als eene-sche
mulch; ...RAAF, v. (...raven), katoendief, witte
paradijsvogel; ...VIJG, v. (-en), ongewone benaming voor de banaan of pisang.
PARADIJSVISCH, m. eene O. I. zoetwatervisch
(polyacanthus viridiauratus) met prachtige kleuren.
PARADIJSVOGEL, m. (-s), vogelsoort met leven
schitterende kleuren, inz. op N. Guinea en-dige
omliggende eil.; de groote paradijsvogel (paradisa
apoda) der Aroe-eil. heeft een sierpluim van lange
losbaardige veeren ter weerszijden van het lichaam
en twee zeer lange staartveeren (27 + 18 cM.);
de prachtige paradijsvogel is 13 + 10 cM. lang;
de inlandsche paradijsvogel, de wielewaal; (ook)
zeker sterrenbeeld; ...VREUGDE, v. (fig.) zalige
vreugde.
PARADIJSWEEUWTJE, o. (-s), (nat. hist.) eene
soort van vlasvink; eene soort van vogel, ter grootte
van een vink, in Zuid-Afrika, die 's zomers ver
bonte kleuren krijgt, terwijl uit den-schilend
staart twee breede veeren te voorschijn komen
van 2 à 3 d.M. lengte.
PARADIJSZAAD, o. (plantk.) paradijskoren.
PARADOS (Fr.), m. (krijgsw.) dekking tegen
rugschoten; achterwaartsche gronddekking.
1. PARADOX, v. (-en), wonderspreuk; (nat.) de
hydrostatische paradox, de stelling dat de drukking
eener vloeistofkolom op den bodem van een vat
niet afhangt van het volume, maar alleen van de
hoogte en van de grootte van den bodem; —
schijnbare strijdigheid : het schijnt eene paradox,
maar het is toch waar; — gedwongen wijsgeerige
stelling : dat zijn slechts paradoxen, die ge niet
bewijzen kunt.
2. PARADOX, bn. wat als eene paradox klinkt;
vreemd, wonderspreukig; gezocht.
PARADOXAAL, bn. paradox : het klinkt paradoxaal.
PARADOXIE, v. voorstelling van paradoxen.
PARAFEEREN, (parafeerde, heeft geparafeerd),
onderteekenen, merken met eene paraaf.
PARAFFINE, v. o. (scheik.) eene witte, doorschijnende, op spermaceti gelijkende stof, die bij
droge distillatie van hout, bruin- en steenkolen
het laatst overkomt; zij vormt eene beste lichtstof,
want zij bestaat slechts uit kool- en waterstof en
kan dus als een samengedrongen lichtgas beschouwd
worden, waarom men er fraaie kaarsen uit ver
(gen.) vloeibare paraffine, mengsel van-vardigt;
vloeibare koolwaterstoffen, uit ruwe petroleum
verkregen; — (Z. A.) petroleum.
PARAFFINEBAD, o. (scheik.) bad dat paraffine
bevat; ...BLIK, o. (-ken), (Z. A.) vijfgallonblik
waarin de petroleum verscheept wordt.
PARAFFINEEREN, (paraflineerde, heeft geparaffineerd), (lucifers) in paraffine indoopen. PARAFFINEERING, v.
PARAFFINE - INDUSTRIE, v. die tak van nijverheid, die zich met het vervaardigen van paraffine
bezighoudt; ...KAARS, v. (-en), kaars uit paraffine
gemaakt; ...KACHEL, v. (-s), (Z. A.) petroleumkachel; ...LAMP, v. (-en), (Z. A.) petroleumlamp;
...OLIE, v. eene zware minerale olie, waaruit men
lichtgas bereidt; (ook) goed gezuiverde aardolie;
... SMAAK, m. (Z. A.) petroleumsmaak, enz.
` PARAFFINEZALF, v. (gen.) witte, tusschen 40
en 50° vloeibaar wordende zalf, veel op gezuiverde
vaseline gelijkende.
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PARAGOGE, v. (taalk.) achteraanvoeging : de
aanhechting van eene of meer letters achter een
woord tot versterking van zijn uitgang, zonder
dat de beteekenis er door verandert.
PARAGOGISCH, bn. (sprk.) eene paragogische t.
treffen we aan in fazant, en in de volkstaal in wecht,
wascht, voor : weg, wasch.
PARAGON, PARANGON, v. (boekdr.) lettersoort van 18 punten, die het midden houdt tusschen
dubbele dessendiaan en tekst; (ook) naam voor
zeer groote briljanten.
PARAGONDRAAD, o. U-vormig staaldraad voor
paraplubaleinen.
PARAGONIET, o. geelachtig of grauwachtig wit
mineraal, tot de mica's behoorende: het is harder
dan gips en heeft een schoonen paarlemoerglans.
PARAGRAAF, v. (...fen), afdeeling in een geschrift; teeken boven of voor zulk eene afdeeling
geplaatst (§). PARAGRAAFJE, o. (-s).
PARAGRAFEEREN, (paragrafeerde, heeft geparagrafeerd), in paragrafen afdeelen : om het verwijzen en het overzien gemakkelijker te maken, heb
ik mijn werk geparagrafeerd.
PARAGRAM, o. (-s), vervalsching, verandering
in een geschrift; schertsende verandering eener
letter in een naam.
PARAGRAPHIE, v. (gen.) verschijnsel bij zekere
hersenziekte, dat men niet meer gewoon kan
schrijven of lezen.
PARAGUMMI, v. gummi langs de Pararivier
gewonnen.
PARALIPOMENA, v. de boeken der Kronieken
in de H. S.
PARALIPSIS, v. (sprk.) voorbijgang : de rede
figuur welke, onder den schijn van iets-kunstige
te willen voorbijgaan, daarop juist de aandacht
vestigt, bv. ik wil niet zeggen, dat hij ... , ook niet
dat hij...
PARALLACTISCH, bn. tot de parallax behoorende; de parallactische driehoek, driehoek op de
hemelglobe die tot hoekpunten heeft een hemellichaam, 't zenith van de plaats van waarneming
en de pool; parallactische hoek, hoek van dezen
driehoek bij het hemellichaam gelegen.
PARALLATISCH, bn. op de parallel betrekking
hebbende.
PARALLAX, v. (-en), (sterreek.) verschilzicht,
verschil in richting waarin eenzelfde voorwerp uit
verschillend standpunt gezien wordt.
1. PARALLEL, bn. evenwijdig, gelijk : die twee
wegen, lijnen loopen parallel; dit is een parallel
geval; (muz. j parallel toonsoorten, de toonsoorten,
die cone gelijke voorteekening hebben, de verwante
toonsoorten.
2. PARALLEL, v. (-len), parallelcirkel; de lijn,
die evenwijdig loopt met eene andere; het vlak,
dat evenwijdig loopt met een ander; — vergelij king : er is geene parallel te maken tusschen deze
twee personen; -- (vestingb.) loopgraaf, welke bij het
belegeren eener vesting nagenoeg evenwijdig aan
het front van aanval gegraven wordt.
PARALLELCIRKEL, m. (-s), breedtecirkel op
de aard- en de hemelglobe, die evenwijdig met
den evenaar getrokken wordt.
PARALLELEPIPEDUM, o. (-s), (wisk.) balk; een
meetkundig lichaam, door zes parallelogrammen
ingesloten, waarvan de tegenoverstaande gelijk en
gelijkvormig zijn.
PARALLELKLAS, v. ( -sen), klas waarin hetzelfde onderwijs gegeven wordt als in eene andere;
...LIJN, v. (-en), evenwijdige lijn.
PARALLELNERVIG, bn. (plantk.) met verscheiden onvertakte, tamelijk evenwijdige nerven : de
grassen hebben parallelnervige bladeren.
PARALLELOGRAAF, m. (...fen), werktuig om
onderling evenwijdige lijnen te trekken.
PARALLELOGRAM, o. (-men), (wisk.) een vierhoek, waarvan de zijden twee aan twee evenwijdig
loopen; rechthoekig parallelogram, rechthoek; —
(nat.) parallelogram van krachten, als twee krachten
op hetzèlfde punt werken, kan de resultante in
richting en grootte voorgesteld worden door de
diagonaal van het parallelogram, beschreven op
de lijnen, die de krachten in richting en grootte
voorstellen; — (stoomw.) parallelogram van Watt,
inrichting bij balansmachines om de rechtlijnige
beweging van de zuigerstang te verzekeren.
PARALLELPLAATS, v. (-en), gelijkluidende
plaats (bij auteurs); ...SCHAKELING, v. (-en),
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(electr.) de aaneenschakeling der elementen tot
Bene batterij naast elkander; ...SLOOT, v. (-en),
,sloot die evenwijdig loopt met de spoorbaan;
...TOONSCHAAL, v. (...schalen), de majeur- en
mineurtoonschalen met dezelfde voorteekens;
...WEG, m. (-en), weg die evenwijdig aan een
anderen, inz. aan spoorwegen loopt.
PARALOGIE, v. het in strijd zijn met het ver
dwaling.
-stand;
PARALOGISEEREN, (paralogiseerde, heeft geparalogiseerd), valsche sluitredenen, valsche gevolg
maken.
-treking
PARALOGISME, o. valsche sluitrede, verkeerde
gevolgtrekking.
redeneering of
PARALYSEEREN, (paralyseerde, heeft gepara]yseerd), verlammen; krachteloos maken, ontzenuwen.
PARALYSIE, v. (...siën), verlamming; beroerte.
PARALYTISCH, bn. lam, verlamd; aanleg tot
eene beroerte hebbende.
PARAMAGNETISCH, bn. magnetisch : men verdeelt de stoffen in twee groepen: de diamagnetische en
de paramagnetische.
PARAMAT, o. eene gekeperde wollen stof met
driehoekige keper uit katoenen ketting en kam
-wolgarenis.
PARAMENT, o. (-en), (R. K.) het ornaat van
een priester.
PARAMETER, m. (-s), (meetk.) standvastige lijn,
waarvan men zich tot meting van kromme lijnen
bedient en die tot verklaring van de eigenschappen
der kegelsneden strekt; de lijn die loodrecht op
de hoofdas door het brandpunt gaat.
PARAMNESIE, v. eigenaardige werkzaamheid
van den geest, waarbij men meent, personen of
zaken die men voor 't eerst ziet, die reeds vroeger
gezien te hebben.
PARANESE, v. aan het slot eener rede de krach
opwekking tot hetgeen de rede aangeprezen-tige
heeft; toepassing van eene preek.
PARANG, v. (-s), (Ind.) soort van kapmes.
PARANIMF, m. (-en), bruidgeleider, -jonker;
speelnoot; candidaatsgeleider (bij eene promotie).
PARANOTEN, v. mv. Braziliaansche kastanjes;
kokeleko-noten.
PARAPET, o. (-ten), (vestingb.) borstwering.
PARAPHRASE, v. (-n), verklarende omschrij ving van de denkbeelden eens schrijvers : eerre
paraphrase maken; (fig.) wijdloopigheid.
PARAPHRASEEREN, (paraphraseerde, heeft gepáraphraseerd), in het breede omschrijven.
PARAPHRAST, m. (-en), oorschrijver, kantteekenaar (van klassieke werken).
PARAPLUIE, v. (-s), PARAPLU, v. (-'s), regen
PARAPLUUTJE, o. (-s), kleine paraplu.-scherm.
PARAPLUBAK, m. (-ken), bak met (meestal
lossen) zinken bodem, om daarin natte paraplu's
te bewaren; ...KWASTJE, o. (-s), tot sieraad aan een
paraplustok; ...MAKER, m. (-s), iem. die paraplu's
nieuw maakt; ook iem. die ze herstelt; .. .STAN DER, m. ...STANDAARD, m. (-s), min of meer
sierlijk voorwerp van hout, steen of ijzer om daarin
paraplu's te plaatsen; ...STOK, m. (-ken), stok
eener paraplu; ...WINKEL, m. (-s), winkel waarin
men paraplu's en parasols verkoopt.
PARARUBBER, o. caoutchouc of gummi uit
Z. Amerika.
PARASCHILDKLIEREN, v. mv. (ontl.) twee
paren lichaampjes links en rechts van de schildklier; verwijdering ervan deed bij den patiënt
hevige krampen ontstaan die binnen 14 dagen
den dood tengevolge hadden.
PARASIET, m. (-en), tafelschuimer, klaplooper;
iem. die ten koste van anderen leeft : de parasieten
der maatschappij; — (nat. bist.) woekerdieren, die
tijdelijk of hun geheele leven ten koste van andere
dieren leven, hetzij inwendig zooals de ingewandswormen, hetzij uitwendig zooals de vloo en luis; —
(plantk.) woekerplanten : die planten welke hare
wortels doen doordringen in de weefsels van andere
planten en zich geheel of ten deele ten koste van
het sap van deze voeden.
PARASIETENDRAGER, m. (-s), mensch of dier
die parasieten bij zich heeft; (ook) bacillendrager.
PARASIETISCH, bn. woekerend, ten koste van
anderen levend : parasitiesehe planten en dieren;
het luiskruid (pedicularis) is toevallig parasietisch,
doordat hare wortels met die van andere planten
vergroeien.
Van Dale.
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PARASIETKEGEL, m. (-s), kleine zijkegel van een
vulkaan, die alleen werkt; ...PLANT, v. (-en),
woekerplant; ...VLIEG, v. (-en), eene vliegenfa
(tachininae), waarvan de larven binnen in-mile
andere insecten leven, vooral in rupsen.
PARASITAIR, bn. parasietisch; parasitaire ziekte, besmettelijke ziekte.
PARASITEEREN, (parasiteerde, heeft geparasiteerd), als een parasiet leven.
PARASITISME, o. de verhouding waarin een
organisme in of op een ander organisme en min
of meer ten koste daarvan, leeft.
PARASOL, v. (-s), zonnescherm. PARASOLLETJE, o. (-s).
PARASOLMIER, v. (-en), (nat. hist.) eene soort
van visitemier (occodoma cephalotes) in Z. Amerika
die het uitgesneden bladsegment rechtop draagt.
PARASTATEN, m. mv. zijpilaren, zijkolommen.
PARAVENT, m. (-s), Spaansche wand; windscherm, windschut.
PARC VACCINOGÈNE, o. plaats waar ingeënt
wordt.
PAR CE, v. (-n), (myth.) eene der drie schikgodinnen, die den levensdraad der menschen spinnen
en op den bepaalden tijd afsnijden.
PARCEEL, o. (-en), gedeelte, deeltje. Zie PERCEEL.
PARCIMONIE, v. karig-, zuinig -, gierig -, vrekkigheid.
PARCIMONIEUS, bn. gierig, vrekkig.
PARDAF, tw. (Zuidn.) klanknabootsing van
iets, dat valt of losbrandt.
PARDEL, m. (-s), panter.
PARDOEF, tw. (Zuidn.) pardaf.
PARDOEN, v. (-s), (zeew.) lang touw van zwaar
touwwerk, tot steun der stengen zijdelings achter
dat van den masttop loopt naar het want,-warts,
waarop het bevestigd is.
PARDOES, tw. (eene verzachting van het Spaan
par Dios, bij God !) hals over kop : hij sprong-sche
pardoes in het water, zonder zich te bedenken.
PARDON, o. vergiffenis, vergeving, kwijtschelding, genade : geen pardon geven, het leven der
vijanden niet sparen; — (spr.) die pardon vraagt;
erkent schuld; — beleefdheidsformule : pardon!
voor : Je voos demande pardon, met uw verlof!,
neem mij niet kwalijk!!
PARDONNABEL, bn. vergeeflujk, verschoonbaar.
PARDONNEEREN, (pardonneerde, heeft gepardonneerd), vergeven, vergiffenis schenken; door de
vingers - zien, ten goede houden, het leven der
vijanden sparen.
PAREEREN, (pareerde, heeft gepareerd), sieren,
tooien, opsmukken, vertoon maken, schitteren; —
(schermk.) afwenden, keerera; — (rij sch .) een paard
uit den gang tot stilstaan brengen.
PAREGGEEREN, (pareggeerde, heeft gepareggeerd), sluiten, vereffenen (rekeningen).
PAREL, v. (-s, -en), PAARL, v. (-en), ronde ophooping van paarlemoerstof in het lichaam van de
pareloester of parelmossel, gewoonlijk door verwonding ontstaan; als sieraad zeer gezocht en van
hooge waarde : ronde, peervormige, eivormige paarlen;
paarlen van wit, geel water, van die tint; paarlen
visschen, naar parels duiken; paarlen rijgen, rangschikken en een snoer er van maken; — iets wat
zoo kostbaar, zoo mooi, zoo te waardeeren als
parels is : dat is eerre parel aan zijne kroon, daarop
mag hij terecht trotsch zijn; — eerre parel van eenre
vrouw; Java, die parel van Insulinde; — (spr.)
(zijne) paarlen voor de zwijnen gooien, werpen,
weldaden verspillen aan hen, die er de waarde
niet van kunnen of willen beseffen; ook van goeden
raad, redeneering, voorlichting enz. gezegd; —
wat rond en doorzichtig is als eene parel of er
eenigermate op gelijkt : onechte paarlen, paarlen
van glas; parels van zweet stonden op zijn voorhoofd,
zweetdroppels; in haar oog blonk eerre groote parel,
traan; aan ieder blaadje of bloempje schitterde eene
parel, een dauwdroppel; de parels van den wijn,
luchtblaasjes die er bij het inschenken op komen;
(jag.) paarlen aan het gewei van herten en reeën,
kleine knobbelvormige uitwassen; — (heelk.) eene
parel op het oog, eene witte vlek op het hoornvlies,
een gerstekorrel; — knoopje in kant; — (drukk.)
kleine druklettersoort van 5 punten, tusschen
nonpareil en robijn of diamant in. PARELTJE,
PAARLTJE, o. (-s).
PARELACHTIG, bn. op parels gelijkende.
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PARELADDER, v. (-s), (nat. hist.) eene soort
van adder; ...ADMIRAAL, m. (-s), (nat. hist.)
parelkegelslak : eene der schoonste kegelslakken;
...ASCH, V. Amerikaansche potasch, zuiverste en
volkomen witte potasch; ...BANK, v. (-en), plek,
waar veel pareloesters zich bevinden; ...BOOR, v.
(...boren), boor om gaatjes in paarlen te boren;
...BOOT, o. eene soort van paarlemoer, maar met
levendiger kleurschakeering; ...COKES, v. mv.
kleine stukjes cokes; ... DRUIF, v. (.. .ven), eene
kleine soort van heerlijke druiven; ... DUIKER,
m. (-s), visscher van parelen; (ook) werktuig tot
de parelvisscherij gebezigd; - (nat. hist.) soort
van zeeduiker (urinator arcticus), wordt 75 cM.
lang, dien men alleen op den trek aan onze kust
en op onze binnenwateren aantreft.
PARELEN, (parelde, heeft gepareld), parelvormige blaasjes opgeven : de wijn parelt in het glas;
- in droppels te voorschijn komen : het zweet
parelde hem op het voorhoofd; - den vorm van
parels geven : geparelde (zeer fijne) garst (parelgarst
verdient de voorkeur).
PARELGARST, v. zeer fijne garst, geheel rond
van vorm; ... GERST, v.; ... GLANS, m. de eigen
echte zeeparels; ...GORT, v.-ardigelnsv
zeer fijne en geheel ronde gort; ... GRAS, o. eene
familie der grassen (melica), die in Nederland
niet veel voorkomt; de drie gevonden soorten
zijn : het gewimperd parelgras (M. ciliata), het
knikkend parelgras (M. nutans) en het éénbloermig
of teer parelgras (M. unit ora).
PARELGRIJS, bn. grijs- of blauwachtig wit van
kleur, zeer lichtgrijs; -, o. de parelgrijze kleur.
PARELGRUIS, o. kleinste soort van parelen.
parelzaad; ...HAAN, m. (...hanen), (nat. bist.)
mannetje van het parelhoen; ...HAGEDIS, v. ( -sen),
(nat. bist.) beparelde hagedis; ... HANDEL, m.
handel in parels; ...HANDELAAR, m. (-s), ...HANDELAARSTER, v. (-s), die in parels handelt.
PARELHOENDERS, o. mv. (numida) een tot de
familie der fazanten behoorend vogelgeslacht met
naakten hals en kop, nederhangenden staart en
lichte parelvormige vlekken op een donkeren
grond, die in West-Afrika in het wild voorkomen
en van zaden en granen leven; de bekendste soort
is het Numidische hoen (N. meleagris) met blauw
veeren; gewoonlijk poelpetaat (poule pintade)-zwarte
geheeten.
PARELKEGELSLAK, v. (-ken), pareladmiraal.
PARELKLEUR, v. parelgrijs.
PARELKLEURIG, bn. de parelkleur hebbende.
PARELKNOBBEL, m. (-s), parelachtig uitwas
aan het gewei van grof wild; ...KOFFIE, v. de
kleine ronde boontjes, die voor de beste gehouden
worden; ...KRANS, m. (-en), ...KROON, v.
(...kronen), krans of kroon van parels.
PARELKRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht
(lithospermum), tot de familie der ruwbladigen behoorende, dat niet zeldzaam in de duinen en op
zandig bouwland voorkomt; het gemeen parelkruid
(L. officinale) en het akker parelkruid (L. arvense)
zijn de twee hiertoe behoorende soorten.
PARELKUST, v. (-en), kust waar men parelen
vischt; ...LETTER, v. (-s), (drukk.) kleine druk
punten.
-letrsovan5
PARELMAAT, v. (...maten), plaat met gaatjes
van onderscheidene wijdte, naar welke de grootte
der parelen gemeten en hare waarde bepaald
wordt.
PARELMOER, enz. Zie PAARLEMOER enz.
PARELMOEREN, bn. Zie PAARLEMOEREN.
PARELMOS, o. (plantk.) leverkruid.
PARELMOSSEL, v. (-en), eene mosselsoort (unio
margaritifera), tot de familie der stroommossels
behoorende, welke in vele rivieren en beken van
Zuid-Duitschland, Zweden en Schotland voorkomt
en die de rivierpaarlen opleveren, welke ook in
den handel gebracht worden.
PARELNAALD, v. (-en), naald, waarmede parelen
worden aangeregen; naald met parelen bezet.
PARELOESTER, v. (-s, -en), parelschelp; ...OLIE,
V. (scheik.) olie uit de parelen gehaald; ...PEER,
v. (...peren), eene langwerpige, kleine soort van
Septemberpeer.
PARELSCHELP, v. (-en), een éénspierig schelp
(meleagrina margaritifera), tot de familie der-dier
hamerschelpen behoorende, gewoonlijk pareloester
geheeten, dat de kostbare zeeparels oplevert en
in de Perzische golf, op de westkust van Ceylon,
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bij Malakka enz. gevonden wordt; schelp der
pareloesters.
PARELSCHRIFT, o. zeker klein schrift; drukwerk
met de parelletter gezet; ... SLAK, v. (-ken);
... SNOER, o. (-en), een aantal aaneengeregen parelen; ...SPELD, v. (-en); ...STEEN, m. (-en),.
(mijnw.) eene soort van delfstof; ... STIKKER, m.,
...STIKSTER, v. (-s), die in of met parelen werkt;
borduurt; ...SUIKER, v. eene grove soort van
suiker; ... THEE, v. eene fijne soort van thee, dietot kleine balletjes gekneed wordt en ook buskruitthee genoemd wordt; ...VANGER, m. ...VISSCHER, m. (-s), iem. die naar parels vischt;
...VANGST, v. ...VISSCHERIJ, v. (-en), het vis schen naar paarlen; de plaats waar dat geschiedt;
...VLIEG, v. (-en), (nat. kist.) eene familie der
rechtvleugelige insecten (perlidae), waarvan de
larven in stroomend water onder steenen leven en
zich bij voorkeur met larven van haften voeden;
waterjuffertje; bladluisvlieg.
PARELVORMIG, bn. den vorm van parels,
hebbende.
PARELWATER, o. (apoth.); ...WIT, o. chloor
ZAAD, o. kleine parels, die bij het,-bismut;.
gewicht worden verkocht; - (plantk.) parelkruid;
...ZAND, o. grofkorrelig zand; ...ZIEKTE, v. eens
soort van tuberculose bij het rundvee : aan parelziekte gestorven vee; ...ZIJDE, v. schoon Perzische ,
zijde; ...ZOUT, o. oververzadigde zwavelzure soda;
...ZUCHT, v. parelziekte; ...ZWART, o. (schild.>
Zweedsch zwart.
PAREMENT, o. (-en), versierend belegsel; (bouwk>
steenen buitenbekleeding van zware muren; zie
PARAMENT.
PAREN, (paarde, heeft of is gepaard), tot een
paar of tot paren maken : kousen paren; - twee
aan twee rangschikken : de dansers paren; koppelen, huwen : zij zijn gepaard; - dekken,
bevruchten : vogels, dieren laten paren; - (fig.>
vergezeld gaan van : dat ging met groote kosten
gepaard.
PARENCHYM, o. celweefsel der planten; volkomen parenchym, als de cellen aaneensluiten; onvolkomen parenchym, als de cellen door tusschenruimten gescheiden zijn; -CEL, v. (-len).
PARENTAGE, v. bloedverwantschap, familie:
hij is ook van de parentage, hij behoort ook tot defamilie.
PARENTEEREN, (parenteerde, heeft geparenteerd), een lijkoffer brengen; eene lijkrede houden
bij de doodbaar of het graf van den overledene;
aan iem. geparenteerd zijn, verwant, vermaagschapt..
PARENTHESE, ...THESIS, v. tusschenzin; bij
parenthese, als inlassching; teksthaakjes, (); (algebra) haakjes om de deelen eener grootheid bij
elkander te verbinden.
. PARESSEUSE, v. (-s), eene soort van damesmutsje; een kussen op eene sofa; een licht sluitend
lijfje, in plaats van het korset.
PARFAIT AMOUR (Fr.), v. fijne likeur.
PARFORCE -JACHT, v. (-en), groote drijfjacht
op reeën en herten, waarbij veel honden gebruikt•
worden, die daarop afgericht zijn.
PARFUM, o. heerlijke geur; reukwerk.
PARFUMEEREN, (parfumeerde, heeft geparfumeerd), welriekend maken, met een aangenamen
geur vervullen : papier, linnengoed parfumeeren;
deze eau-de-cologne is licht geparfumeerd; die dames
zijn sterk geparfumeerd.
PARFUMERIE, v. (-ën), reukwerken, stoffen die
een aangenamen, doordringender geur verspreiden.
PARFUMEUR, m. (-s), iem. die parfumerieën
maakt of verkoopt.
PARGASIET, o. groenachtige verscheidenheid
van hoornblende.
PARHELIUM, o. (...liën), (sterrenk.) bijzon.
1. PARI; al pari, van gelijke waarde, honderd
ten honderd; de wissel staat pari, de koersen wegen
tegen elkander op; de fondsen staan op (al) pari,
staan op 100 pCt.; boven, onder of beneden part
koopera, verkoopen.
2. PARI, o. weddingsehap : met iem. een pan
aangaan.
PARIA, m. en v. (-'s), een lid van de laagste
kaste of de volksklasse in Hindostan, die door de.
Hindoes als onrein veracht en geschuwd wordt;
zij staan buiten de bescherming der wet en mogen
geene bezittingen hebben; (fig.) verworpeling, ver: de paria's der beschaving.
-stoeling
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PARIAHOND, m. (-en), in vele Oostersche landen
in 't wild rondloopende huishond.
PARIEEREN, (parieerde, heeft geparieerd), wedden, verwedden.
PARIJSCH-BLAUW,
Berlijnsch-blauw;
o.
... GOUD, o. kunstgoud, eene metaallegeering;
... ROOD, o. eene verfstof.
PARIJS-KRUID, o. eenbes (paris quadrifolia),
tot de familie der struikwinden behoorende vergif
woudplant, welker vrucht eene enkele zwart--tige
bruine bes is.
PARING, v. (-en), de gemeenschap, het samen
geslachten, welke de bevruchting-komenvadtw
voorafgaat : een stier van een jaar is reeds voor de
paring geschikt; — (dierk.) eenvoudige paring, de
vermenging van een mannelijk en een vrouwelijk
dier; wederkeerige paring, waarbij twee hermaphrodieten elkander bevruchten; samengestelde paring,
wanneer een enkel hermaphrodiet zichzelf bevrucht; — (bouwk.) schreef die over een aantal
aaneensluitende en pasklaar gemaakte planken
getrokken wordt om de wijze van aansluiting
later te kunnen terugvinden.
PARI-REKENING, v. berekening betreffende de
wezenlijke waarde der muntspecies, in verband
met de wisselkoersen in de verschillende landen.
1. PARIS, m. (myth.) tweede zoon van Priamus,
schaker van Helena.
2. PARIS, v. ( -sen), (plantk.) parijskruid.
PARISCH-MARMER, o. wit marmer van het
eiland Paros.
PARISIEN, m. (-s), korte driekante stootdegen.
PARISIENNE, v. (-s), eene Parijsche vrouw, een
Parijsch meisje; Parijsch volkslied, in de Juliomwenteling van 1830 door Casimir Delavigne
vervaardigd; — fijne zijden stof met kleine stipjes.
PARISISME, o. (-n), woord, zegswijze, zinswending eigen aan het Parijsche dialect.
PARITEIT, v. (recht.) gelijkheid, rechtsgelijkheid; (hand.) gelijkheid van koers op verschillende
plaatsen : de introductie zal plaats hebben tot ongeveer de pariteit van den koers te Londen.
PARITEITENTAFEL, v. (-s), lijsten of staatjes,
waarop de overeenkomstige wisselkoersen tusschen
verschillende landen staan uitgerekend.
PARITEITSREKENING, v. van raap- en lijnolie
naar verschillende koersen per H. L., tegenover
een gewicht van 100 K. G.
PARK, o. (-en), perk, door een hek afgesloten
ruimte (inz. voor wandelaars) : het Nationale Park
in Noord- Amerika aan de Yellow-stone; diergaarde;
hoenderpark; slottuin; artillerie-park, zie ARTILLERIE; — een park dijk, dijkvak dat door één
persoon gemaakt en onderhouden moest worden; —
(gew.) een parkje netten, een stel of zes stuks vischnetten.
PARKEEREN, (parkeerde, heeft geparkeerd),
vuurmonden in parken opstellen.
PARKEERLIJN, v. (-en), touw met ringen waar
bij het bivakkeeren de paarden worden vast--an
gelegd.
PARKET, o. (-ten), afgesloten ruimte, vertrek;
(fig.) iem. in het parket, in een moeilijk, een lastig
parket brengen, in het nauw, in een moeilijk, een
lastig geval; — eene afgezonderde, ingesloten
ruimte in gerechtszalen, waar de rechters gezeten
zijn en de advocaten hunne plaats hebben; de
mannen van het parket, de rechters en advocaten;
(bij uitbr.) ook voor die personen zelven gebezigd,
b. v. : en wat beweert nu het parket ?; — (in een
schouwburg) ruimte tusschen de stalles en het
parterre; — (beursterm) afgesloten plaats op de
beurs voor de makelaars.
PARKETEEREN, (parketeerde, heeft geparketeerd), een vloer met fijn hout inleggen : eene geparketeerde zaal.
PARKETVLOER, m. (-en), vloer in keperverband,
gemaakt uit vierkant hard hout, gewoonlijk van
24 mM. dikte en 35 à 40 cM. zijde.
PARKETVLOERSTEEN, m. (-en), meerkleurige
vloersteenen, tot het maken van parketvloeren.
PARKIET, m. (-en), eene familie van platstaartpapegaaien (platycercidae) waarvan verschillende
soorten onder onderscheiden benamingen voorkomen in de tropische gewesten, in Australië, Zuid Amerika enz.; de edelparkiet (palaeornis) in Indië,
zoo groot als eene lijster; de langstaartige parkiet
komt in Amerika voor van Carolina tot Vuurland.
PARKIETJE, o. (-s).
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PARKIETENKOOI, v. (-en); ...VOER, o.;
...ZAAD, o. voer, zaad voor parkieten in kooien.
PARKOENPAAL, m. (...palen), perkoenpaal.
PARLANDO (It.), (muz.) meer sprekend dan
zingend.
PARLEMENT, o. (-en), elke vergadering, waar
het woord gevoerd wordt, inz. regeeringsraad; ver
volksvertegenwoordigers, (inz. in-gaderin
Groot-Brittannië) het Hooger- en Lagerhuis; het
lange parlement (ten tijde van Cromwell, dat Karel
I van Engeland ter dood veroordeelde).
1. PARLEMENTAIR, m. (-s, -en), onderhandelaar
(tusschen twee legers of eene belegerde vesting en
de belegeraars).
2. PARLEMENTAIR, bn. bw. naar de wijze van
een parlement, beleefd, omzichtig : de parlementaire
vormen in acht nemen; zich parlementair uitdrukken;
parlementaire vlag, onderhandelingsvlag.
PARLEMENTARISME, o. regeeringsstelsel waar
vorst de ministers benoemt uit die partij-bijde
welke in het parlement de meerderheid heeft:
bij het parlementarisme regeert de parlementsmeer derheid door den vorst.
PARLEMENTEEREN, (parlementeerde, heeft geparlementeerd), onderhandelen door een parlementair; (fig.) lang en breed redekavelen en tegenspreken.
PARLEMENTEN, (parlementte, heeft geparlement), (gemeenz.) praten, snappen, babbelen; redetwisten.
PARLEMENTSGEBOUW, o. (-en), ...HUIS, o.
(...zen), paleis waar het parlement (inz. in Engeland) vergadert; (ook) het parlement zelf.
PARLEMENTSGEZINDE, m. (-n), die tot de
partij van het parlement behoort; ...HEER, m.
(-en), lid van het parlement; ...LID, o. (...leden);
...MEERDERHEID, v.; ...VERGADERING, v.
(-en); ...ZITTING, v. (-en), vergadering van het
parlement.
PARLESANTEN, PARLASANTEN, (parlesantte,
heeft geparlesant), (veroud.) razen, tieren, vloeken; — (thans gemeenz.) praten, veel woorden
den hals breken.
PARLEVINKEN, met eene roeiboot langs de
schepen op stroom varen om koopwaar te slijten;
(gemeenz.) zeuren, zaniken.
PARLEVINKER, m. (-s), kleinhandelaar in grutterswaren en veevoeder; — kleinhandelaar te
water die in allerlei waren doet; diens schuit.
PARMAFOIS, bw. (Zuidn.) op zijn parmafois, op
zijn Fransch.
PARMANT, bn. ( -er, -st), parmantig; — (Z. A.)
brutaal, vrijpostig; (ook zn.) brutaal mensch,
zonder respect voor zijn meerderen.
PARMANTIG, bn. bw. ( -er, -st), zwierig, schoon
uitgedost; (bij uitbr.) statig, deftig; durvend, moe
parmantig ging het kleine kereltje er op af.-dig:
PARMANTIGHEID, v. zwier, trots; statigheid;
moed; — iem. die parmantig is : 't is zoo'n parmantigheidje.
1. PARMEZAAN, m. (...zanen), inboorling van
Parma (in Italië).
2. PARMEZAAN, v. (...zanen), eene kaassoort,
die in het voormalige hertogdom Parma, inz. in
den omtrek van Lodi bereid wordt en om haar
voortreffelijken smaak beroemd is.
PARMEZAANKAAS, v. (...kazen), kaas uit
Parma.
PARMEZAANSCH, bn. Parmezaansche kaas.
1. PARNAS, PARNASSUS, m. (fab.) berg der
dichters, der muzen of zanggodinnen : een aan
Apollo en de Muzen gewijde berg in het Grieksche
landschap Phocis, aan welks voet de stad Delphi
lag; (oneig.) de woonplaats der dichters, het gebied
der dichtkunde; den Parnas beklimmen, op den
Parnas stijgen, dichten.
2. PARNAS, m. ( -sim), of PARNASSIJN, in. (-s),
Israël. kerkmeester, kerkvoogd; (bij uitbr.) iem.
die er welgedaan uitziet.
PARNASKRUID, o. moerassig parnaskruid (parnassia palustris), eene overblijvende plant niet vrij
groote, alleenstaande bloemen, in Nederland eigen
aan vochtige heigronden, veenstreken en duin
ook de-valein;tohprskudben
hortensia's.
PAROCHIAAL, bn. tot eene parochie behoorende:
eene parochiale school.
PAROCHIAAN, m. en v. (...anen), bewoner, be% ooraster, lid eerar parochie.
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PAROCHIE, v. (...chiën), zelfstandige kerkelijke
gemeente bij de Katholieke en Episcopale kerk;
kerspel.
PAROCHIEEL, bn. wat de parochie betreft : het
parochieele werk in die gemeente is zwaar.
PAROCHIEKERK, V. (- en), ...PRIESTER, m.
(-s), kerk, priester der parochie.
PARODIE, v. (...dieën), boertige nabootsing van
een ernstig stuk waarbij vorm en toon behouden
blijft, doch het onderwerp veel lager en kluchtiger
is; inhoud en vorm hebben dan door hun contrast
eene comische werking; — bespotting, spotternij
dat lijkt wel eene parodie.
PARODIEEREN, (parodieerde, heeft geparodieerd), boertig navolgen; in boert omwerken; iets
ernstigs kluchtig voordragen; iem. bespottelijk
maken door zijn eigenaardigheden na te bootsen.
PARONIEM, bn. stamverwant; — o. (-on),
stamverwant woord : woord, dat met een ander
van denzelfden wortel is afgeleid.
PAROOL, o. (...rolen), (krijgsw.) wachtwoord:
het parool geven; — leus, herkenningswoord, waaraan
de partijgenooten zich in den krijg als vrienden
herkennen; -- de krijgsgevangene werd op parool
(parole d'honneur) losgelaten, op zijn eerewoord,
niet meer tegen zijn overwinnaar te strijden.
PAROXYSME, o. de aanval eener tusschenpoozende koorts; (oneig.) de hoogste graad van kommer,
smart enz.
PARSEN, m. mv. vuuraanbidders in Perzië.
PARSISME, o. de tegenwoordige vorm van de
leer van Zoroaster.
1. PART, o. (-en), deel : het vierde part van iets;
appelen aan parten snijden; ieder krijgt zijn part,
zijn aandeel; — (spr.) ik heb er part noch deel aan,
ik ben daaraan geheel onschuldig, ik wist er niets
van; — ik, voor mijn part, voor mijn deel, voor
zooveel mij aangaat; — voor mijn part kan hij
ophoepelen, wat mij betreft, mijnentwege; — (zeew.)
loshangend touw, van eene scheerlijn het deel
van een blok tot het naastvolgende : halende en
luie part van een takel.
2. PART, v. (-en), listige trek; iem. parten spelen,
iem. belagen, zoeken te foppen; — mijn geheugen
speelt mij parten, daarop kan ik mij niet meer
verlaten;

—

gril, zotternij, kuur.

PARTAGEEREN, (partageerde. heeft gepartageerd), deelen, verdeelen onder.
PARTEN, (partte, heeft gepart), (Zuidn.) deelen,
verdeelen.
PARTERRE, o. dat gedeelte der schouwburgzalen,
't welk zich gelijkvloers achter het parket bevindt;
(overdr.) de toeschouwers in het parterre; — bene
tuin-, bloembed.
-denvripg;—
PARTHENOGENESIS, v. (nat. bist.) het verschijn
dat sommige lagere diersoorten, inz. insecten,-sel
zonder paring voor ontwikkeling vatbare eieren
leggen.
PARTHENON, o. (-s), tempel, aan Minerva gewijd
(op den burg van het oude Athene); (fig.) kunst
-templ.
PARTIAAL, bn. bw. partijdig; deelswijze.
PARTIALITEIT, v. partijdigheid.
PARTICIPANT, m. en v. (-en), deelhebber, deelnemer.
PARTICIPATIE, v. (-s, ...tiën), deelneming.
PARTICIPEEREN, (participeerde, heeft geparticipeerd), deelnemen (aan), deel hebben (in).
PARTICIPIUM, o. (-s, ...pia), (sprk.) deelwoord.
PARTICULARISEEREN, (particulariseerde, heeft
geparticulariseerd), iets omstandig, in alle bijzonderheden vertellen, uiteenzetten.
PARTICULARISME, o. het stellen der particuliere belangen boven het algemeen belang; — het
streven naar de grootst mogelijke zelfstandigheid
der verschillende afdeelingen van een bond enz.;
partij die dit voorstaat.
PARTICULARIST, m. (-en), een aanhanger van
het particularisme.
PARTICULARISTISCH, bn. bw. een particularistisch streven, een streven om de bijzondere belangen te veel op den voorgrond te plaatsen.
PARTICULARITEIT, v. (-en), bijzonderheid;
eigenaardigheid.
1. PARTICULIER, m. (-en), ambteloos burger;
(inz.) die geen soldaat is. PARTICULIERE, v. (-n).
2. PARTICULIER, bn. bijzonder, afzonderlijk:
iem. in het particulier spreken; — eene particuliere
woning, huis dat geen stads- of publiek gebouw
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is; — iemands particuliere zaken, zijne eigene, familie-aangelegenheden; — ik ken hem particulier,
zeer intiem; — eigenaardig, wonderlijk : dat is al
zeer particulier; — (Z. A.) nauwgezet, nauwlettend:
hij is danig particulier op zijn kleeren.
PARTIEEL, bn. gedeeltelijk : eene partieele zonsverduistering, bij gedeelten geschiedend : partieele
grondwetsherziening.
PARTIJ, v. (-en), (rechtsw.) elk der beide vijandig
tegenover elkander staande personen of vereenigingen : een advocaat moet de belangen zijner partij
voorstaan; de klagende en de aangeklaagde partij;
men moet beide partijen hooren; de partijen hebben
een vergelijk aangegaan; men kan niet rechter en
partij tevens zijn; — groot aantal personen die zich
tot een. geheel vereenigen om zekere belangen
voor te staan, daarvoor te strijden, vooral op staat
gebied : de clericale, de democratische, de libe--kundig
rale, de radicale partij; de partijen in de Kamers,
in de volksvertegenwoordiging; de partij van het
behoud, van den vooruitgang; tot eene partij behooren,
overgaan; zijne partij verlaten, getrouw blijven; —
partij kiezen, zich bij eene staatspartij aansluiten; —
legerafdeeling tot het een of ander doel uitgezonden:
eene partij op buit, op verkenning uitzenden; —
eene groote menigte van personen, bende : eene
partij nieuwsgierigen, dieven; ge hebt daar met eene
partij schurken te doen; — een aantal personen,
tot hun genoegen bij elkander : dat is eene vroolijke
partij; buitenpartij; jachtpartij; ik ben ook van de
partij, ik doe ook mee; — feest, gastmaal : partijen
geven; eene verjaarpartij, verlovingspartij; daar is
partij; ik moet op partij; danspartij, muziekpartij;
(iron.) kibbelpartij, grompartij; — ( kooph.) groote
menigte, eene onbepaalde hoeveelheid : eene partij
goederen, koffie, koopwaren; eene partij boeken; bij
partijen is de prijs minder; ik heb er nog eene heele
partij van; —
persoon in betrekking tot een ander gedacht:
dat meisje is eene goede, rijke partij voor hem; —
zij doet eene goede partij, doet een goed huwelijk; —
laat partijen binnen, om te trouwen; — partijen
kwamen overeen, in eene akte, voor een notaris; —
de contracteerende partijen, die een contract aan
iemands bijzondere belangen : iemands-gine;—
partij opnemen, kiezen; - besluit : de wijste parts j,
die hij kon doen, was... ; —
spel dat door twee of meer personen wordt gespeeld : eene partij biljarten, kaarten, schaken; ik
won de partij; — afdeeling eenigermate een geheel
uitmakende : in deze landstreek heeft men mooie
partijen; op die schilderij komen de partijen goed
uit; — muziekpartij : de partijen waren goed bezet;
zijne partij zuiver zingen, spelen; de partijen uit
een stuk bezaaid of beplant land :-schrijven;—
ik heb daar een paar partijen tarwe; — nut, voor
van iets partij trekken; hij weet van alles persij-del:
te trekken, tot zijn voordeel aan .te wenden. PARTIJTJE, o. (-s), een klein feest : een partijtje geven;
— spel : een partijtje biljarten, kaarten; een partijtje
maken; — onbepaalde hoeveelheid : een partijtje
aardappelen.
PARTIJBELANG, o. (-en), het belang der partij:
de partijbelangen eischen het; ...BELEID, o. het
beleid der woordvoerders eener partij, om ze zooveel mogelijk invloed te verschaffen; ... BLAD, o.
(-en), dag- of weekblad dat de belangen eener
partij voorstaat; .. DAG, m. (-en), dag dat de
leden eener partij bijeenkomen:... DISCIPLINE, v.
PARTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), de belangen van
den een of ander op eene onbillijke wijze tegen
beterweten in voorstaande : een rechter mag niet
partijdig zijn; partijdig te werk gaan; - — door voor
niet onbevangen in zijn oordeel-ingeomhd
zijn : de haat is partijdig, maar de liefde nog meer; - een partijdig ordeel, eenzijdig. PARTIJDIGHEID,
v. het partijdig zijn; het partijdig handelen.
PARTIJGANGER. m. (-s), (oorl.) volgeling, aanhanger; vrijbuiter; bevelhebber over vrijbuiters.
PARTIJGANGERSOORLOG, m. (-en), vrijbuiters oorlog.
PARTIJGEEST, m. de heerschende meening in
Bene (staats)partij; de neiging, het etre' en de
partijbelangen zooveel mogelijk te begunstigen;
...GELD, o. zekere ongelden bij het afschrijven
van kapitalen van het grootboek der nationale
schuld; geld dat men voor het spelen eener partij
biljart enz. moet betalen; ...HAAT, m. haat dien
de aanhangers der verschillende partijen elkander
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toedragen; ...HOOFD, o. (en), aanvoerder eener
partij..
PARTIJKE, v. een geslacht van planten (lythruin), waarvan 2 soorten in Nederland worden
aangetroffen : de gemeene partijke of wilde kattestaart (L. saliearia), veel aan waterkanten groeiende, en de hysopbladige (L. hyssopifolia), die vrij
zeldzaam is.
PARTIJKWESTIE, v. (-s, ...tiën), eene kwestie
die het wezen, de kern eener partij raakt; ...LEUS,
V. (...zen), de leus, het wachtwoord eener partij;
de zaak waarnaar eene partij streeft; ...MAN, m.
(-nen), iem. die tot eene partij behoort; iem. die
sterk partij kiest voor het een of ander; ... NAAM,
m. (...namen), naam waardoor de eene partij zich
van de andere onderscheidt en tevens hare richting
aanduidt; ...ORGANISATIE, v. (-s, ...tiën), de
regeling, de inrichting eener partij tot een zooveel
mogelijk invloedrijk geheel; ...PERS, v. de dagen weekbladen eener partij; ...SCHAP, v. (-pen),
verdeeldheid : partijschappen in ons land; woeling;
kuiperij, kabaal; ...STEMMING, v. (-en), eene
stemming, waarbij alleen het belang der partij
beslist en niet ieders persoonlijk inzicht; ...WOEDE,
v. blinde ijver voor de belangen zijner partij;
... ZUCHT, v. partijschap.
PARTIJZUCHTIG, bn. ( -er, -st), iem. die gaarne
eene partij vormt; ook die de belangen zijner partij
sterk voorstaat.
PARTIKEL, o. (-s), klein, onbuigbaar rededeel,
zooals de voorzetsels en de voegwoorden.
PARTISAAN, v. (...saven), eene korte piek met
breede punt, dikwijls van weerhaken voorzien.
PARTITIE, v. (-s, ...tiën), in-, verdeeling; de
soldaten die ter partitie van Holland stonden; (ook)
partituur.
PARTITUUR, v. (...turen), (muz.) de gemakkelijk
te overziene samenstelling of onder elkander voeging van al de partijen van een meerstemmig
toonstuk, waarnaar de leiding of directie geschiedt;
—LEZEN, o. het vermogen om bij het lezen der
partituur zich eene juiste voorstelling te maken
van den indruk die de uitvoering van het stuk
geven zal.
PARTNER (Eng.), m. (-s), medespeler, maat (in
het kaartspel., enz.); dansgenoot; medehandelaar.
PARTNERSHIP (Eng.), o. deelhebberschap; inz.
der loonarbeiders eener fabriek enz. in de winst
die de onderneming maakt.
PARTUUR, o. (...turen), persoon, die geschikt
is om met een ander een paar te maken; iem. die
tegen een ander opgewassen is, evenknie : dat is
geen partuur, de krachten staan niet gelijk.
PARTUURLIJN, v. Zie PORTUURLIJN.
PARUIK, v. (-en). Zie PRUIK.
PARVENU, m. (-'s), iem. die door een plotselinger
keer der fortuin, met of zonder verdiensten rijk
geworden is en zoo uit geringere stand tot eer en
aanzien kwam; inz. iem. die zich op zijn rijkdom
laat voorstaan.
•PARVENU-ACHTIG, bn. bw. wat aan den parvenu herinnert : parvenu-achtig handelen, optreden;
parvenu-achtige handelwijze.
1. PAS, m. ( -sen), trede, tred; schrede, stap : de
passen (van het dansen) leeren; gewone pas, gezwinde pas, verdubbelde pas; in den pas blijven,
gelijk stappende voortgaan; uit den pas raken; —
afstand tusschen de voeten bij het loopen : groote,
kleine passen maken; twee passen vooruit !; op 10
pas afstands; — ( rijsch.) telgang : het gelijktijdig
verzetten van den voor- en achterpoot aan eene
zijde van het lichaam; halve pas, half pas, half
draf; — smalle doorgang : ienz. den pas afsnijden,
den doorgang, den weg belemmeren; — laagte
of inzinking tusschen de bergen van een gebergte,
bergengte : de passen in de Alpen; — zeeëngte :
Pas de Calais; — reispas, ambtelijk stuk voor
reizenden, ter vaststelling hunner identiteit : een
pas halen, nazien, iem. een pas geven; — bij iem.
in den pas staan, goed aangeschreven; — Turksche
pas, eene soort van zeebrief of vrijgeleide, waarvan de schepen, die de Middellandsche Zee bevoeren, zich voorzagen om geen overlast te hebben
van de Barbarijsche zeeroovers. PASJE, o. (-s),
kleine pas : kleine pasjes maken.
2. PAS, m. het passen : zie zoo, nu ga ik eens
op mijn pas, nu ga ik eens alles afpassen en nameten; — (kleerm.) een pak in den pas brengen,
het ter aanpassing brengen, voor het geheel afge-
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werkt is, om zoo noodig nog kleine veranderingen
aan te brengen; zoo ook een pak uit den pas halen.
3. PAS, o. tijdstip, keer, gelegenheid : op dit
pas; — de rechte, gelegen tijd : gij komt juist van
pas, gij komt als geroepen, ik heb u juist noodig; —
ieder moest er aan (bij) te pas komen, er aan helpen,
er van weten enz.; — een woordje op zijn pas is
zoo goed als geld in de tasch of is een daalder waard,
weten te spreken waar het behoort is van groote
waarde; — dat komt hem in zijne kraam te pas,
daarvan kan hij gebruik maken; — dat komt goed
te pas, komt op het juiste tijdstip, hiervan kunnen
wij een goed gebruik maken; -- dat kan nog wel
eens te pas komen, dat kon nog wel eens dienstig
zijn; — hij is daar leelijk, slecht te pas gekomen,
hij is daar leelijk terechtgekomen; — ik weet het
nergens te pas te brengen, ik weet er nergens gebruik van te maken; — ik zal het u wel weer eens te
pas brengen, u vroeg of laat vergelden; — dat
kwam zoo onder het spreken te pas; — (Zui dn.) op
zijn pus, op zijn gemak ; — (Zuidra.) Jan van
Pas, de verwachte en verlangde bruidegom : als
Jan van Pas komt, zal ze wel trouwen; —
de rechte maat : iets van pas maken, zoo maken
dat het juist past; die broek is net pas, niet te wijd
of te nauw; — (zeew.) het schip is op zijn pas geladen, zoo geladen dat het gemakkelijk zeilt en
stuurt; — (gew.) ik ben wel te pas, flink, gezond;
ik voel mij kwalijk te pas, niet wel; — het behoorlijke, het zich betamende : dat geeft geen pas, dat
komt niet te pas, dat is onbehoorlijk.
4. PAS, o. ( -sen), (gew.) biljet, waarop de prijs
van het brood is aangegeven; — dat deel van eene
vrouwenmuts, dat het hoofd bedekt tusschen
het voorhoofd en den schedel.
5. PAS, bw. zooeven : hij is pas aangekomen; —
nu eerst : ik heb pas gedaan; — niet eerder dan :
hij gaat pas om één uur naar bed; — dat noem ik
pas werken, in hooge mate, flink.
PASANGGRAHAN, v. (-s), (Ind.) gebouw van
gouvernementswege opgericht voor tijdelijk ver
ambtenaren op reis; als er plaats over is-blijfvan
ook voor particulieren in die streken waar geen
hotels of logeergelegenheden zijn.
PASAR, m. Zie PASSER.
PASCHA, o., PASCHEN, v. (bij de Joden) feest
ter herinnering aan de verlossing uit Egypte; (bij
Christenen) feest ter gedachtenis aan de opstanding van Jezus; wij hebben dit jaar eene vroege, eene
late Paschen; eene groene Kerstmis, eene witte Paschen, maar eene witte Kerstmis, eene groene Paschen; — beloken Paschen, Zondag na Paschen;
(R.-K.) zijn paschen halen of houden, omstreeks
Paschen ter communie gaan; — de Paschen naar
de zieken dragen, hun de Paascheommunie thuis
bezorgen ; — als Paschen en Pinksteren op één dag
vallen, met Sint Jutmis, nooit; — het is Paschen
en Pinksteren bij hem, hij is gelukkig, zijne zaken
gaan voordeelig; als hij lacht, is het Paschen achter
zijne ooren, van iemand gezegd, die alleen bij hooge
uitzondering lacht ; — (gemeenz.) hij laat zijne
Paschen en Pinksteren zien, zijne billen en schaam deelen; — paaschlam.
PASDIJSJE, o. (-s). Zie het betere PASSEDIESJE.
PASEBAN, v. (-s), (Ind.) tweede estrade van een
balé, waar de mindere hoofden en geestelijken
zitten.
PASGANG, m. (-en), (rijsch.) telgang.
PASGANGER, m. (-s), (rijsch.) telganger, hakkenei.
PASGEBOREN, brr. nog niet lang geleden geboren : een pasgeboren kind; ...GEHUWDEN, m. mv.
jonggehuwden.
PASGELD, o. kleingeld.
PASGETROUWDEN, m. mv. jonggetrouwden,
nog niet lang door den echt verbondenen.
PASHOOGTE, v. (-n), hoogte van den bergpas:
tafeltje van de pashoogten van de Alpen.
PASIGRAPHIE, v. algemeen schrift dat alle
volkeren der wereld zou kunnen dienen, om hunne
gedachten voor alle aardbewoners duidelijk uit
te drukken; wereldtaal.
PASJA, m. (-'s), Turksch staatsambtenaar, welke
in naam van den Grooten Heer het bewind voert
in de provinciën, dus een Turksch stadhouder;
staatsraad; voornaam krijgsbevelhebber, heer
-voerd.
PASJE, o. (-s), (letterz.) staafje, dat zich niet
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laat drukken en alzoo de noodige ruimte tusschen
de woorden aangeeft; — retourkaartje op eene tram.
PASJES, bw. zoo even; nauwelijks; passelijk.
PASKAART, v. (-en), eene soort van zeekaart,
die de passen of doortochten aanwijst en waarop
de afgelegde mijlen en koersen worden afgepast;
— (kaartsp.) kaart om te passen, om het spel niet
aan te nemen.
PASKLAAR, bn. zoo klaar dat het geheel past:
de stoffeerder was bezig het kleed pasklaar te maken,
zoo te snijden dat het geheel in de kamer paste;
— het is nog niet pasklaar, nog niet geheel passend gemaakt; — het kostuum is morgen pasklaar,
gesneden en geregen, dus geschikt om aangepast
te worden.
PASKWIL, o. (-]en), schotschrift, pamflet; alles,
in geschrift of in teekening, waardoor men iem. of
iets belachelijk maakt : ergens een paskwil van maken; het is zeker een paskwil, eene grap, eene aardigheid; — (slot.) paskwilslot. PASKWILLETJE,
o. (-s).
PASKWILMAKER, ...SCHRIJVER, m. (-s), iem.
die een paskwil schrijft.
PASKWILSLOT, o. (-en), (slot.) deurslot met
rondselschuif.
PASLOOD, o. (-en), loodlijn, meetsnoer, peillood;
...MAAT, V. (...maten), (mil.) werktuig ter afineting van den pas der infanterie; ...MODEL, o.
(-len), model dat aangepast wordt, om daarnaar
japonnen, mantels enz. voor dames te maken;
(ook) meisje in een damesconfectiewinkel, die de
verschillende japonnen enz. moet aanpassen om
te laten zien hoe dat model staat; ...MUNT, v.
kleingeld; in ons land de kleinere munten tot en
met het kwartje.
PASPOORT, o. (-en), bewijs om te mogen reizen,
reispas; — inz. bewijs van ontslag uit den krijgsdienst enz.; een rood paspoort, een ongunstig; een
blank paspoort, een gunstig; — iemands paspoort
vragen (aan een landlooper, een onbekende enz.),
naar zijne papieren van herkomst vragen; — (fig.)
iem. zijn paspoort geven, ontslag uit den dienst; —
zijn paspoort is al geschreven, onderteekend, bij het
minste of geringste zal hij uit zijne betrekking ontslagen worden; -- zijn paspoort onder de voeten
nemen, het hazenpad kiezen.
PASPORTEEREN, (pasporteerde, heeft gepasporteerd), met paspoort uit den dienst ontslaan:
een gepasporteerd onderofficier.
PASSAAT, m. (...saters), regelmatige luchtstrooming over de aarde naar den evenaar in de heete
luchtstreek; op bepaalde tijden ook buitei de
keerkringen; anti passaat, de bovenluchtstrooming
van den evenaar.
PASSAATGORDEL, m. die streek der aarde,
waar de passaten voorkomen; ...STOF, o. door
den antipassaat medegevoerde en in de lucht
zwevende gebleven stofdoelen van kiezel-, aluinaarde, ijzer- en mangaanoxyde enz. die op de
westkust van Afrika, soms ook in Italië, Zweden
en Rusland neerkomt; ...WIND, m. (-en), passaat;
...WOLKJE, o. (-s), zeer hooge wolken, door den
anti-passaat medegevoerd.
PASSABEL, bn. (Z. A.) doorwaadbaar : die
spruit is nu niet passabel.
PASSAGAAI, v. (-en), werpspies.
PASSAGE, v. (-s), doorgang, doorvaart : de passage versperren; — eene met glas overdekte winkel
verbinding tusschen twee hoofdstraten-stra,de
vormende; — drukte, verkeer : hier is weinig passage, er passeeren hier weinig menschen; — (zeew.)
overtocht : passage nemen, bespreken, plaats bestellen op een schip; — gedeelte, volzin uit een
werk of een muziekstuk : lees, speel, zing die passage
nog eens; — ( muz.) versiering der melodienoten;
ook de gelijkvormige voortzetting van eene noten
gedurende verscheidene maten, een gezwinde-figur
loop, eene muzikale phrase of periode.
PASSAGEBILJET, o. (-ten), biljet dat ten bewijs
is, dat men passage neemt; ...GELD, o. geld dat
men voor den overtocht moet betalen, passagiers
vracht, vervoerloon.
-geld,
PASSAGE-INSTRUMENT, o. (-en), meridiaankijker, kijker om den doorgang van een hemelli chaam door den meridiaan waar te nemen; ...PUNT,
o. (stern.) het punt in den meridiaan, waardoor het
middelpunt eener ster heengaat.
PASSAGIER, m. (-s), iem. die op een vaartuig
medevaart, zijne overvaart betaalt en geen deel

van de manschap uitmaakt; (ook) iem. die in een
rijtuig of een spoortrein vervoerd wordt; reiziger; blinde passagier, iem. die zijne vracht niet of slechts
ten deele betaalt, die als passagier niet medetelt; —
(nat. hilt.) slechtvalk (falco peregrinus), komt hier
's winters voor, doch trekt in Dec. meestal nog
zuidelijker; zij broeden in N. O. Europa.
PASSAGIEREN, (passagierde, heeft gepassagierd),
(zeew.) voor een dag aan wal gaan, uitgaan.
PASSAGIERSBOOT, v. (-en), boot die passagiers
medeneemt, in tegenstelling van vrachtboot of
sleepboot; ...DIENST, m.; ...GOED, o. (-eren),
bagage van de passagiers; ...LIJST, v. (-en), lijst
der passagiers die met eene mailboot meegaan;
...TREIN, m. (-en), trein die passagiers vervoert,
in tegenstelling met goederentrein; ...WAGEN, m.
(-s), (Z. A.) wagen die passagiers vervoert.
PASSANT, m. (-en), voorbijtrekkende, doorreizende; (in de wapenk.) dier dat als stappende met
den rechterpoot opgelicht voorgesteld is; — schouderbedekking aan uniformen; — en passant, in 't
voorbijgaan : en passant kunt ge het pakje halen; —
terloops : en passant zeide ik.
PASSANTENHUIS, o. (...zen), huis waarin doortrekkende soldaten geherbergd kunnen worden;
huis waarin uit de gevangenis ontslagenen opgenomen kunnen worden, tot zij weer eene betrekking hebben; huis waarin behoeftige lieden een
onderkomen vinden kunnen; — (fig.) de aarde
waar de menschen vertoeven, vóór zij naar betere
oorden verhuizen.
PASSATO, bw. verleden : den 3den passato (der
vorige maand); anno passato, verleden jaar.
PASSE, v. (-n), (schermk.) uitval, sprong naar
de tegenpartij.
PASSEDIESJE, o. boven de tien, dobbelspel
waarbij men met drie dobbelsteenen boven tien en
daarbij op twee steepen evenveel oogen moet
werpen : een passediesje spelen.
PASSEDIEZEN, (passediesde, heeft gepassediesd), het passediesje spelen.
PASSE-DROIT, m. verongelijking, het voorbij gaan (bij eene ambtsbegeving) van iem., die meer
rechten had dan de benoemde.
PASSEEREN, (passeerde, heeft en is gepasseerd),
doorgaan, doortrekken : eene stad passeeren; de
soldaten passeeren deze straat; — voorbijgaan :
mag ik u even passeeren ? ; de linie passtieren; (zeew.)
niets gepasseerd, (bij het praaien van een schip
gebezigd), niets voorbijgaan; — (sterrenk.) bij
eene maansverduistering passeert de aarde de zon; —
(fig.) hij is gepasseerd, men heeft een ander, die
minder aanspraken had, benoemd; — dat mag ik
niet laten passeeren, dat mag ik niet toestaan,
goedvinden, daar moet ik aanmerkingen op maken; — (bij een diner) doorgeven, aangeven : vrouw,
laat nog eens de tarbot passeeren; passeer mij s.v.p.
even dien schotel; — gebeuren, voorvallen : wat is
hier gepasseerd ? ; daar passeeren vreemde dingen; —
eene akte passeeren, voor of door een notaris opmaken, verlijden; -- laten voorbijgaan : het is om
den tijd te passeeren, door te brengen, te slijten.
PASSELIJK, bn. bw. ( er, st), redelijk, tamelijk.
PASSEMENT, o. boordsel, omboordsel van goud of zilverdraad, dat tot sieraad op kleedenen dient;
dragon.
PASSEMENTMAKER, m. (s), ...MAAKSTER,
v. (-s), die passementwerk maakt; ...WERK, o.
(-en); ...WERKER, m. (-s), ...WERKSTER, v.
G -s); ...WERKERIJ, v. (-en), het vervaardigen
van passementwerk; inrichting, werkplaats waar
men het vervaardigt; ...WINKEL, m. (s).
PASSEN, (paste, heeft gepast), juist zoo zijn
als het wezen moet : die kleeren passen mij, zijn
mij juist goed; — die kurk past op deze flesch, sluit
de halsopening nauwkeurig af; — de sleutel past
op dit slot, het kan er mede geopend of gesloten
worden ; — dat past als eene bus, zeer goed; —
die planken passen in elkander, sluiten nauwkeurig aan elkander : — iets juist passend maken, zien of iets goed past : planken aan elkander
passen; een hoed passen; de naaister komt morgen
passen, wat zij te maken heeft, komt zij dan aan passen; — (spr.) effen is kwaad passen, het is moeilijk het juiste punt te treffen; -- met passen en
meten wordt de meeste tijd gesleten, veel tijd gaat
teloor met nuttelooze voorbereidingen; — uien
de schoen past, die trekke hem aan, wie zich schuldig
weet, houde het zich voor gezegd; — dat past
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op hem, dat slaat, ziet op hem; -- er is geen pot
zoo krom, of er past een deksel op, de zaak kan zoo
gek niet gaan, of men heeft altijd nog uitvluchten; -- juist zooveel betalen als men moet, niet
te veel, niet te weinig : zijn reisgeld passen; — dat
is juist gepast, ge behoeft geen geld terug te hebben; kunt gij het niet passen ?, juist afpassen ?; —
bij elkander behooren, overeenstemmen : het een
past bij het ander; — die menschen passen niet bij
elkander, stemmen niet genoeg overeen; -- die
meid past mij niet, staat mij niet aan, kan ik niet
gebruiken; -- voegen, betamen : het past u niet,
aldus te spreken; die woorden passen niet in den
mond van een jong meisje; -- (spel) niet spelen,
niet aannemen, niet vragen; --- zich wachten voor:
hem geld leenes, daar zal ik wel voor passen; —
acht geven op : op de kinderen passen; past op
uwe zakken, neemt u in acht voor de zakkenrollers;
op zijne woorden passen, wel bedenken wat men
zegt; — (zeew.) de kaart passen, op de paskaart
den afstand tot eene zekere plaats bepalen en het
bestek afzetten. PASSING, v. ( en), het passen.
PASSEND, bn. bw. ( -er, -st), gepast, behoorlijk:
in passende bewoordingen iem. toespreken; een passend gebruik van iets maken.
PASSENSTELSEL, o. het stelsel van reispassen
te vorderen van vreemdelingen, zonder welke zij
niet toegelaten worden.
PASSE-PARTOUT, m. (-s), looper, hoofdsleutel;
horlogesleutel met verscheidene pijpjes; — doorloopende toegangskaart; -- lijstje voor photographieën en schilderijtjes.
1. PASSER, m. (-s), markt, bazaar in N. Indië.
2. PASSER, m. (-s), tweebeenig werktuig om
cirkels te beschrijven en kleine afstanden te meten
bij teekeningen. PASSERTJE, o. (-s).
PASSERBEEN, o. (-en), been van een passer;
...DOOS, v. (...zen), doos met gereedschappen voor
het bouwkundig teekenen met minstens één passer
er in; ...SCHROEF, v. (...ven), schroef waarmee
de beerven van een passer vastgezet worden;
...TREK, m. (-ken), trek met een passer.
PASSIBEL, bn. lijdelijk; onderhevig aan.
PASSIBILITEIT, v. lijdzaamheid; vatbaarheid
voor.
1. PASSIE, v. lijden (van Christus); lijdensgeschiedenis; tijd waarin over de lijdensgeschiedenis
gepreekt wordt; (spr.) als de vos de passie preekt,
boer wacht uw ganzen, of : pas op uw ganzen, een
huichelaar kan men nooit vertrouwen.
2. PASSIE, v. (-s, ...siën), drift, hartstocht; in
passie geraken, in toorn ontsteken.
PASSIEBLOEM, v. (-en) of PASSIFLOREN, v.
mv. een plantengeslacht met 120 soorten vooral
in tropisch Amerika; volgens de legende ontsproot
aan den voet van het kruis, bedauwd door 's Heren
bloed, eene nieuwe bloem, waarin het Lijden
verzinnebeeld zou zijn : de bloedige doornenkroon =
den dradenkrans tusschen bloemdek en meeldraden;
de kruisnagels = de stampers; de vijf heilige wonden = de helmknoppen; de drie kruisen = de
drie stempels; de vierhoekige passiebloem (passifora
quadrangularis) en de laurierbladige passiebloem
(P. laurifolia) zijn de meest bekende soorten.
PASSIEBOEK, o. (-en), boek waarin de passie
of het lijdensverhaal van Jezus (naar de Evangelisten) staat; gebedenboek voor de lijdensweek.
PASSIEF, bn. (...ver, -st), lijdend, lijdelijk;
(kooph.) de passieve handel, de invoerhandel.
PASSIEF, o. (...siva), het verschuldigde, schuld
die men te betalen heeft; het actief en passief van
een inboedel; tekort : Notaris N. is voortvluchtig:
in zijne kas was een passief van 5 ton.
PASSIEKRUIS, o. (R. K.) kruis waarop de
passiewerktuigen zijn aangebracht.
PASSIEPREEK, v. (-en), preek over de lijdens
Jezus; ...SPEL, o. (-en), drama--geschidnva
tische voorstelling van 't lijden en sterven van
Jezus : de passiespelen te Ober- Ammergau worden
, om de 10 jaren opgevoerd; ...TIJD, m. (R. K.) de
tijd gedurende de 40 daagsche vasten vóór Paschen;
inz. de twee weken van Passiezondag tot Paascha-s and ; ...WEEK, v. lijdensweek ; ...WERKTUIGEN, o. mv. (R. K.) werktuigen bij Jezus' krui
gebruikt; ladder, speer, lans, geesels, door--sign
nenkroon, hamer, nijptang enz.; ...ZONDAG, m.
, (-en), Zondag vóór Palmzondag; ... ZUIL, v. (-en)
zuil waarop de passiewerktuigen zijn afgebeeld en
op wier top de haan staat.
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PASSIM (Lat.), verspreid, op verschillende
plaatsen, door het heele boek heen.
PASSIONATO, bw. (muz.) hartstochtelijk.
PASSIVUM, o. (sprk.) de lijdende vorm van
het werkwoord.
PASSUS (Lat.), m. zinsnede.
PASTA, o. deeg, naam van vele pharmaceutische
praeparaten.
PASTEI, v. (-en), gerecht bestaande uit eene
korst van fijn deeg en gevuld met gehakt vleesch,
gevogelte enz.; (spr.) bij gebrek aan brood eet men
korstjes van pasteien, gezegd wanneer men bij gemis van een of ander ding iets kostelijkers gebruikt;
—, (letterz.) door elkander gevallen zetsel : alles
is in pastei gevallen. PASTEITJE, o. (-s).
PASTEIBAKKER, m. (-s), iem. die pasteien
bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en), het bakken van
pasteien; inrichting waar dit geschiedt.
PASTEIBAKKERSGAST, m. (-en), knecht van
een pasteibakker; ...TAFEL, v. (-s), kneed- en
vormtafel van den pasteibakker.
PASTEIDEEG, o. deeg voor pasteien; ...GEBAK, o., ...KORST, v. (-en).
1. PASTEL, v. (plantk.) verversweede (isatis
tinctoria), eene zeldzaam in het wild voorkomende
plant welker bladeren eene schoone blauwe kleurstof opleveren, die thans echter algemeen door de
indigo vervangen is.
2. PASTEL, o. ( len), kleurstift; (bij uitbr.) teekening in pastel : die heer bezit verscheidene fraaie
pastellen.
PASTELKLEUR, v. eigenaardige tint eener
pastelteekening; ...KUIP, v. (-en), weedekuip.
PASTELSCHILDER, m. (-s), iem. die pastelteekeningen vervaardigt.
PASTELSCHILDEREN, o. die wijze van schilderen, waarbij droge verven met pastelstiftjes worden
opgebracht en de strepen ervan met een doezelaar
worden weggewischt; ...STIFT, v. (-en), gekleurde
cilindrische stift, welke uit een zacht, sterk afkleurend mengsel. is vervaardigd en voor gekleurde
teekeningen wordt gebruikt; ...TEEKENAAR, m.
(-s), die het pastelschilderes beoefent; ...TEEKENING, v. (-en), teekening in pastel; ...VERF.
V. (...ven), droge lak- en metaalverf, vermengd
met porseleinaarde enz.; ...WERK, o. (-en), pastelschilderen; pastelteekening.
PASTEN, v. mv. afdruksels van gesneden steenen,
van oude munten enz. (inz. in glas of zegelaarde);
afgietsels (in zwavel, gips of metaal).
PASTEURISATIE, v. het pasteuriseeren.
-PASTEURISEEREN, (pasteuriseerde, heeft gepasteuriseerd), door verhitting ten deele bacterie
daardoor meer duurzaam maken : melk,-vrijen
room, wijn, bier pasteuriseeren.
PASTILLE, v. (-s), tabletje, balletje of pijpje
van met vruchtensap en suiker toebereid deeg.
PASTINAK, v. (-en), ook witte peen en, bij verbastering, pinksternakel geheeten : eene scherm
(pastinaca sativa) met gele bloemen-bloemigpant
en een vleezigen wortel, die aromatisch van smaak
is en bij sommige gerechten wordt opgedischt.
PASTINA'KENBED, o. (-den), bed, met pastinaken beplant; ...WORTEL, m. (-s), de vleezige
wortel van de pastinak; ...ZAAD, o.
PASTOOR, m. (-s, ...oren), zielenherder; (R.-K.)
geestelijke die aan 't hoofd eener parochie staat; —
de pastoor zegent zich zelf eerst, ieder zorgt eerst
voor zich zelf ; — (nat. hist.) volksnaam voor:
zeemeeuw.
PASTOORSCHE, v. (-n), (gew.) predikaatsvrouw.
PASTOORSHUIS, o. (...zen), pastoorswoning;
...KLEEDING, v. (-en); ...MEID, v. (-en), meid
die de huishouding voor een pastoor waarneemt;
...PLAATS, v. (-en), betrekking voor pastoor;
...WONING, v. (-en).
1. PASTORAAL, bn. tot den pastoor behoorende;
herderlijk; pastorale brief, herderlijk schrijven van
een bisschop aan de leden der kerkelijke gemeen
pastorale theologie, deel der practische godge--te;
leerdheid, dat aanwijst hoe een Evangeliedienaar
zijn verkeer in de gemeente het best ten goede
kan laten werken ; — pastorale zeden, herderlijk,
landelijk eenvoudig; pastorale muziek, gewoonlijk in
6 /s maat gezette muziek voor liederen, missek voor
Kerstmis.
2. PASTORAAL, v. herderslied, herdersdans,
meestal van een eenvoudig landelijk en daarbij
teeder karakter, en van eene gematigde beweging;
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andaar de benaming van muziekstukken, welke
in dien trant en geest gecomponeerd zijn; ook Bene
soort van kleine opera, herdersspel; tooneelstuk
waarin herders ei herderinnen handelend optreden.
PASTORALIA, mv. aangelegenheden de pastorie
betreffende, pastoors- of piedikantszaken; pastorie goederen.
PASTORIE, v. (...rieën). woning van een pastoor,
of een predikant.
PASTORIEGOEDEREN o. mv. goederen, die aan
eene pastorie behooren.
PAT, bw. stand van den koning in het schaak
noodzaakt zichzelven schaak te zet--spel,dihm
ten, waardoor de partij remise is.
PATAAT, v. (...taten), (plantk.) meelachtige
wortelknol van den convolvulus batatus of de pataatwinde : een voedsel voor vele volken, die tusschen
de keerkringen wonen; zoete aardappel; (Z. A.)
hij kwam met het heele mandje patat op de lappen,
met de heele waarheid voor den dag; — (ook)
de naam, door de reizigers aan de verschillende
soorten van jams of broodvrucht gegeven; —
(Zuidn.) aardappel; ergens patsten met zure gezichten kri:gen, slecht ontvangen worden.
PATACAO, m. (-'s), Braziliaansche zilvermunt,
ter waarde van f 2,50.
PATAS, V. ( - sen), uitlegger, zeker klein vaartuig,
dat tot den dienst van groote schepen gebezigd
wordt, of brieven over en veder brengt, of wel gewapend aan den ingang van rivieren en baaien
ligt en met het onderzoek der inkomende schepen
belast is.
PATAT, m. (-ten), (Zuidn.) aardappel; (Z. A.)
zoete aardappel, pataat; (ook) klap, slag : iem. een
patat geven.
PATATBOL, m. (-len), (Zuidn.) zaadappel van
een aardappelstruik; ...BOER. m. (-en), handelaar
in aardappelen.
PATATER, m. (-s), (gew.) aardappel.
PATATGROND, m. (Zuidn.) aardappeljaar;
...JAAR, o. (...jaren) ; ...KELDER, m. (-s) ;
...SCHOTEL, m. (-s), enz.
PATCHOELI, v. een sterk riekend kruid in
Nieuw-Holland; de daaruit bereide sterk riekende
kamferachtige stof.
PATEEL, v. (-en), (Zuidn.) platte schotel.
PATEEN, v. (... tenen), (R. -K.) kleine gouden of
vergulde schotel, bestemd om de hostie op te
laten rusten.
1. PATENT, o. (-en), (oudt.) open brief, giftbrief, vrijheidsbrief; — (in Engeland bv.) octrooi
aan uitvinders of verbeteraars van verschillende
zaken; — inz. in ons land bewijs dat iem. bevoegd
is tot liet uitoefenen van handel, beroep, bedrijf
of handwerk : patent nemen, aanvragen; het recht
dat hij hiervoor moest betalen; in 1893 afgeschaft.
PATENTJE, o. (-s).
2. PATENT, bn. bw. ( -er, -st), (van personen)
goed, rond en eerlijk : een patent mensch; — opperbest, uitstekend : dat is patent; er patent uitzien.
PATENTAS, v. ( -sen), eene beste soort van as.
PATENTBELASTING, v. (-en), belasting op het
patent (in 1893 afgeschaft).
PATENTEEREN, (patenteerde, heeft gepatenteerd), een patent geven, uitreiken; behoorlijk gepatenteerd, van een patent voorzien; een gepatenteerde, patenthouder; — een gepatenteerde leugenaar,
iem. die schaamteloos liegt.
• PATENTENKAMER, v. (-s), die afdeeling eenar
gemeente-secretarie, waar patenten werden uit
-gevn.
PATENTHAGEL, m. eene beste soort van schiet
...HOUT, o. houtsurrogaat, houtdeeg;-hagel;
...IJZER, o. eerste kwaliteit ijzer; ...OLIE, v.
bereide olie voor lampen, gezuiverde raapolie.
PATENTPLICHTIG, bn. gehouden om patent
te nemen; de patentplichtigen.
PATENTRECHT, o. (-en), patentbelasting; geld
dat men voor zijn patent aan den Staat moest
betalen.
PATENTSCHAAF, v. (.. .schaven), schaaf met
een opgeschroefd ijzeren ondervlak; ... SLUITING,
v.; ...STANGPASSER, m. (-s), een stokpasser met
maatverdeeling; ...STIJFSEL, v. eerste kwaliteit
stijfsel; ...TOUW, o. gelijkdrachtig touw.
PATENTWET, v. (-ten), wet, houdende voorschriften betreffende het patent; ...ZEGEL, o. (-s).
PATER, m. (-s), vader; (R.-K.) priester die tot
eerie geestelijke orde behoort; — het is een pater

PATIËNT.

goedleven, iem. die een gemakkelijk en overdadig
leven leidt, die er welgedaan uitziet; — dat is alleen
voor pater en mater, en niet voor 't geheele convent,
dat is geen spek voor uw bek, dat is voor u te
duur, te hoog, te geleerd enz.; — een patertje langs-den -kant, eene soort van rondedans; -- pater
familias, huisvader; — pater, peccavi, vader, ik
heb gezondigd, benaming voor eene rouwmoedige
schuldbekentenis; — (nat. hist.) de pekzwarte
watertor (hydrophilus piceus); zekere bonte vlinder,
ook schoenlapper geheeten. PATERTJE, o. (-s).
PATERNITEIT, v. vaderschap : onderzoek naar
de paterniteit was lang verboden.
PATERNOSTER, o. • (-s), (R.-K.) Onze Vader
(gebed), een paternoster bidden; elk tiende, grootere
balletje van een rozenkrans, omdat daarbij een
paternoster gebeden wordt ; — een Franschen
paternoster bidden, vloeken ; — de geheele rozen
versiering aan venster -krans;—ozevmig
handboei; — oogenblik-kozijne;—(gm.)
(eig. zooveel tijd als er noodig is om een paternoster, een Onze Vader, af te rammelen).
PATERNOSTERBOOM, m. (-en), (plantk.) Egyptische acacia; paternosterboom van Jamaïca, een
boom met bundelvormige bloesems en eene gladde,
bleekgele of groene bes.
PATERNOSTEREN, (paternosterde, heeft gepaternosterd), (gemeenz.) de handboeien aanleggen.
PATERNOSTERERWT, v. (-en), Bene Oostersche
peulvrucht; te Amsterdam worden de granen van
deze plant weesboontjes geheeten, naar het zotte
kostuum der weeskinderen aldaar.
PATERNOSTERKRAAL, v. (...kralen), groote
kraal van een rozenkrans; ...KRUIS, o. (-en), kruis
dat aan een rozenkrans hangt.
PATERNOSTERWERK, o. machine om water op
te voeren, bestaande uit een riem of ketting zonder
einde, waaraan zuigers (in eene pompbuis) of emmers bevestigd zijn; emmerketting van eene baggermachine; (vi ssch.) kurken paternosterwerk, snoer
kurken tot ophouding der netten.
PATERSBIER, o. het beste bier; ...KAP, v.
(plantk.) monnikskap.
PATERSTUK, o. (-ken), tusschenrib (van een
rund).
PATERSVAATJE, o. (-s), (fig.) de beste wijn of
bier; uit het patersvaatje tappen, de beste wijn of
het beste bier uit den kelder tappen.
PATERVLEESCH, o. gerookte osserib.
PATETICO (It.), (muz.) pathetisch : met hartstocht voorgedragen.
PATHEFOON, v. soort van phonograat die zonder
stalen of bamboenaald werkt; —PLAAT, v. (...platen), ebonieten plaat voor eene pathefoon.
PATHETISCH, bn. bw. aandoenlijk, roerend,
zielroerend, hartroerend, hoogdravend.
PATHOGEEN, bn. ziekteverwekkend, ziekteveroorzakend : pathogene bacteriën.
PATHOGENIE, v. leer van het ontstaan der
ziekten.
PATHOGNOSTISCH, bn pathognostische teekenen, waaraan men duidelijk en klaar eene ziekte
herkent.
PATHOLOGIE, v. ziektenleer : de leer van de
afwijkingen in bouw en verrichting van de organen
der levende wezens en van de daardoor ontstane
stoornissen in hun toestand en hunne ontwikkeling;
de algemeene pathologie leert de wetten van het
ziek zijn kennen; de bijzondere pathologie handelt
over bijzondere ziekten en de vormen, waaronder
zij zich voordoen ; de cellulaire pathologie van
V i r c h o w leert dat alle ziekteverschijnselen
voortvloeien uit ziekelijke veranderingen der
cellen.
PATHOLOGISCH, bn. bw. tot de ziektenleer behoorende : pathologische anatomie, chemie, weten
een pathologisch laboratorium is de werk--schapen;
plaats van hen die de pathologie beoefenen, waarin
inz. verschillende producten van den zieke afkom stig chemisch, microscopisch en bacteriologisch
onderzocht worden; pathologische verschijnselen, die
op eene ziekte wijzen.
PATHOLOOG, m. (...logen), ziektenkundige.
PATHOS, o. het aandoenlijke, treffende, roerende
in uitdrukking; de hartstochtelijke verhevenheid,
de hooge gevoeligheid van een redenaar of dichter,
vuur; hoogdravendheid; gezwollenheid : met veel
pathos spreken; valsch pathos.
PATIËNT, m. en v. (-en), zieke die onder behan-
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deling van een dokter is. PATIËNTE, v. (-n). P ATIËNTJE, o. (-s).
1. PATIËNTIE, v. geduld; -, (-s), geduldspelletj e; zeker gebak.
2. PATIËNTIE, v. (plantk.) patig.
PATIËNTIEKRUID, o. geduld.
PATIËNTIEWERK, o. werk van geduld.
PATIG, v. (gew.) stompbladige zuring of bitterblad (rumex obtusifolius), algemeen op grazige
plaatsen, tusschen kreupelhout voorkomende.
PATIH, m. (-s), (Ind.) titel van verschillende
ambtenaren op Java, meest raadslieden of verte
vorsten.
-genwordisva
PATIJN, v. (-en), (Zuidn.) schoen met hoogen
hiel; - zie PATINA.
PATIJNEN, (patijnde, heeft gepatijnd), patineeren.
PATIJTSCH, bn. (mets.) patijtsche laag, zie
KOPLAAG; patijtsche steen, steen van eene patijtsche laag.
PATIK, o. (plantk.). Zie PATIG.
PATINA, o. antiek brons : dichte groene, glanzende roest op bronzen voorwerpen, koperen munten
enz.; het kunstmatig verwekte roest.
PATINEEREN, (patineerde, heeft gepatineerd),
kunstmatig laten roesten (bronzen voorwerpen).
PATISSERIE, v. (-ën), pastei -, banketbakkerij.
PATISSIER (Fr.), m. (-s), pastei -, banketbakker.
PATJAKKER, m. (-s), liederlijke vent, gemeene
kerel, smeerlap.
PATJOL, m. v. (-s), houweelachtige spade waar
blad loodrecht op den houten steel zit en-vanhet
waarmee de Javaan den grond bewerkt.
PATJOLLEN, (patjolde, heeft gepatj old ), met
den patjol den grond bewerken.
PATOIS, o. (minachtend) volkstaal, dialect.
PATOOT, v. (patoten), (gew.) vrouw die er
vreemd of leelijk uitziet.
PATRES, m. mv. vaderen; eeretitel der oud romeinsehe raadsheeren; de patres conscripti, de
senatoren in den senaat; - ad patres gaan, overlijden.
PATRIA, v. vaderland; pro patria, voor het
vaderland; in patria, in het vaderland; (ook) eene
soort van Hollandsch papier, aldus geheeten naar
het opschrift van 't watermerk.
PATRIARCH, m. (-en), aartsvader, stamheer; de
stamvaders van het Israëlietische volk; titel van
het hoofd der Christenen (in Turkije, Griekenland
enz.); - (fig.) eerwaardig grijsaard.
PATRIARCHAAL, bn. bw. aartsvaderlijk : het
gaat er heel patriarchaal toe.
PATRIARCHAAT, o. de waardigheid van patriarch; geestelijk gebied van een patriarch.
PATRICIËR, m. (-s), adellijk burger in het oude
Rome; afstammeling van een raadsheer te Venetië;
(fig.) aanzienlijke, iem. van den eersten stand.
PATRICISCH, bn. adellijk, aanzienlijk : een
patricisch geslacht.
1. PATRIJS, m. (...zen), eene soort van vogel
(perdrix cinerea) tot de hoenderachtigen behoo rende, die een allersmakelijkst wildbraad oplevert;
ook veldhoen en door jagers bloot hoen geheeten;
Mlexicaansche patrijs, eene soort van patrijs, die
om zijn vleesch zeer gezocht is en door de pracht
en de verscheidenheid zijner vederen ver boven
onzen gewonen patrijs uitmunt; - patrijshond.
2. PATRIJS, m. (...zen), (letterg.) de gesneden
stempel, waarmede, door dien in eene zachtere
stof te slaan, de matrijs vervaardigd wordt. PATRIJSJE, o. (-s).
PATRIJSBALK, m. (-en), (zeew.) zekere balk,
boven den trekbalk, die de benedenste fries van
het dek ondersteunt; ...DUIF, v. (...duiven), soort
van duif; ...GRANAAT, v. (...haten), granaat
waarmede men op patrijzen schiet; ... HAAN, m.
(...hanen), mannetjespatrijs; ...HOND, m. (-en),
eene kleine soort van jachthond van middelbare
grootte, die bij het naderen van het wild, daarvoor
blijft staan; inz. voor de jacht op patrijzen dienende.
PATRIJSKRUID, o. (plantk.) gew. naam voor:
teunisbloem (oenothera biennis).
PATRIJSNET, o. (-ten), sleepnet.
PATRIJSPOORT, v. (-en), (zeew.) poortje in de
batterijpoort om licht en lucht tusschendeks te
brengen; rond glazen raampje in de hutten en
kajuiten van oorlogsschepen en passagiersbooten.
PATRIJSVALK, m. (-en), (nat. hist.) (gew.)
havik of duivenvalk (astur palumbarius).
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PATRIJZENEI, o. (- eren), ei van een patrijs;
...JACHT, v. (-en), jacht op patrijzen; ...NEST,
o. (-en); ... OOG, o. (-en), oog van een patrijs;
(plantk.) zekere boom in China; eene soort van
schurftkruid; (gew.) eene soort van likdoorn tusschen de teereen; (delfst.) naam van onderscheidene
ste^n..n; ...VALK, m. (-en), havik; ...VANGER, m.
(-s), iem. die patrijzen vangt met netten.
PATRIMONIAAL, bn. tot het vaderlijk erfgoed
behoorende.
PATRIMONIUM, o. vaderlijk erfdeel, aangeërfd
goed; Patrimonium Petri, het gebied van Rome,
met de schenking van Poplin begonnen en door
Hendrik II en Margkravin Mathilde nog vermeerderd; - naam eener werkliedenvereeniging in ons
land.
PATRIOT, m. (-ten), vaderlander, iem. die uit
liefde voor zijn vaderland er alles voor veil heeft;
naam der voormalige tegenstanders van het huis
van Oranje hier te lande.
PATRIOTTENTIJD, m. tijd der patriotten, der
patriottische woelingen, inz. ] 785-1795; - (Zuidre.)
tijdperk der Protestaritsche omwenteling tegen
Jozef 1I vCAn Oostenrijk.
PATRIOTISME, o. vaderlandsliefde, burgerzin.
PATRIOTTISCH, bn. vaderlandschgezind.
PATRIOTSCH, bn. de patriotsche partij; - o.
(Z. A.) schimpnaam voor de Z. A. volkstaal.
PATRISTIEK, v. deel der godgeleerdheid, dat
het leven, de geschriften en de leerstellingen der
kerkvaders behandelt; - zekere richting in de
wijsbegeerte van de 2de tot de 5de eeuw, zoo geheeten naar de kerkvaders.
PATROCINATIE, v. bescherming, verdediging;
patroonschap.
PATROCINEEREN, (patrocineerde, heeft gepratrocineerd), beschermen, hoeden.
PATROLOGIE, v. kennis en geschiedenis der
kerkvaders ; de wetenschap der oud-christelijke
letterkunde.
PATRONAAT, o. (...naten), ambt van beschermheer; beschutting, toezicht; behartiging der stoffelijke en zedelijke belangen van iem.; een patronaat
uitoefenen; het patronaat aannemen over...; (R. K.)
vereeniging van jonge meisjes en jongens onder
leiding van een priester en van leeken van hoogeren stand.
PATRONAATSRECHTEN, o. mv. verschillende
rechten toegekend aan personen aan eene kerk of
eene beneficie verbonden.
PATRONEN, (patroonde, heeft gepatroond), met
het patroon overeenkomen, samenvallen : dat tapijt
patroont gemakkelijk; 't is niet erg gepatroond.

PATRONES, v. ( -sen), PATRONESSE, V. (-n),
beschermvrouw, - heilige; schutsvrouw.
PATRONYMICUM,' o. vadersnaam, zooals Jan-

sen, Hendriks, Arnoldi.
1. PATROON, m. (-s, ...tronen), beschermer, beschermheilige, schutsheer : St. Hubert is de patroon
der jagers; - heer, meester, baas : de patroon werkt
zelf mee; - titel door makelaars, boekdrukkers
enz. aan hunne begunstigers gegeven.
2. PATROON, v. (...tronen), papieren, houten of
blikken huls, waarin projectiel en buskruitlading
tot een geheel vereenigd zijn; losse patronen, alleen
met kruit gevuld; scherpe patroon, met kruit en
projectielen gevuld; al zijne patronen verschieten;

(ook fig.).
3. PATROON, o. (...tronen), voorbeeld, model,
vorm (om na te maken); borduurpatroon. PATROONTJE, o. (-s).
PATROONFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
patronen maakt; ...KOKER, m. (-s), huls voor
patronen; ...MAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v.
(-s); ...ROLDER, m. (-s), of ...STOK, m. (-ken),
(vuurw.) stokje om patronen te rollen.
PATROONSCHAP, o. Zie PATRONAAT.
PATROONTASCH, v. (...sschen), lederen tasch,
waarin de soldaat zijne patronen bergt; -RIEM,
m. (-en).
PATROUILLE, v. (-s), kleine troepenafdeeling
uitgezonden tot het opsporen en verkennen van den
vijand; (in vredestijd) tot het voorkomen van wanordelijkheden bij volksbewegingen; (ook) de wacht die
door de straten trekt om de orde te handhaven.
PATROUILLEEREN, (patrouilleerde, heeft gepatrouilleerd), als patrouille dienst doen.
PATS, v. (-en), (gemeenz.) slag : iem. eene pats
geven.
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PATSER, m. (-s), gemeene vent, smeerlap, schurk.
PATSERIG, bn. bw. als een patser : zich patserig
aanstellen.
PAUK, V. (- en), PAUKE, v. (-n), keteltrom,
een muziekinstrument van hout of koper en soms
van zilver, dat op een van onderen rond toeloopenden ketel gelijkt, met een kalfs- of ezelsvel bespannen en met stokken, die van kleine ballen
voorzien zijn, geslagen.
PAUKEN, (paukte, heeft gepaukt), op de pauk
slaan.
PAUKENGESCHAL, o. geluid met pauken gemaakt.
PAUKENIST, m. (-en), iem. die in een orkest
de pauke slaat, pauker, paukslager.
PAUKER, m. (-s), paukenist, paukslager.
PAULINISCH, bn. Paulinische brieven, van den
apostel Paulus.
PAUPER, m. (-s), arme.
PAUPERISME, o. armwezen; chronische armoede
in een land of landstreek; staat, toestand der
armen : het pauperisme neemt hand over hand toe,
de armen worden talrijker en derven voortdurend
meer.
1. PAUS, m. (-en), geestelijk opperhoofd der
R.-K. kerk, heilige vader; (spr.) wier zal de paus
biechten I; wij kunnen niet allen Paus van Rome
zijn, één moet de eerste wezen; — (fig.) Protestantsch geestelijke, die over zijne medebroeders
tracht te heerschen; (fig.) iem. die anderen de
wet voorschrijven wil: hij is een rechte paus.
2. PAUS. Zie PAUZE.
PAUSDOM, o. pausschap; de instelling, de regeering, het gezag van den paus.
PAUSEEREN, (pauseerde, heeft gepauseerd), rus
stilhouden, verpoozen. PAUSEERING, v. (-en),-ten,
(toon.) rust (tusschen twee bedrijven enz.).
PAUSELIJK, PAUSLIJK, bn. tot den paus behoorende, van den paus : de pauselijke stoel; het
pauselijk gebied, de voormalige Kerkelijke Staat;
de pauselijke kroon, de driekroon of tiare; — de
pauselijke familie, geestelijken en leeken die voor
den persoonlijken dienst van den Paus en zijn
Hof zijn aangewezen; — van den paus afkomstig,
van hem uitgaande : een pauselijk decreet, eene
pauselijke bul, encycliek.
PAUSGEZIND, bn. den paus aanhangende.
PAUSIN, v. alleen voorkomende in : paus-in Johanna, eene vrouw die, naar 't voorgeven van
sommige schrijvers, na Leo IV den pauselijken
stoel zou bezeten hebben.
PAUSJE, o. (-s), kleine paus; (fig.) geestelijke,
die zich veel aanmatigt, geleerde die het alleen
meent te weten; enz.
PAUSKEUZE, v. verkiezing van een paus.
PAUSSCHAP, o. waardigheid, ambt van den
paus; duur eener pauselijke regeering.
PAUW, m. (-en), Oostersche vogel tot de fazanthoenders behoorende met prachtige kleuren (pavo
cristatus), als siervogel in Europa gekweekt; de
sleep of staartveeren van het mannetje kunnen 12
en 13 dM. lang worden; - (fig.) vrouw, die zich
gaarne opschikt en een trotschen gang heeft; zij
stapt als een pauw; — een sterrenbeeld aan den zuideliken hemel. PAUWTJE, o. (-s), kleine pauw.
PAUWACHTIG, bn. op een pauw gelijkende, als
een pauw.
PAUWBLAUW, bn. groenachtig blauw.
PAUWENEI, o. (- eren), ...HOK, o. (-ken),
...NEST, o. (-en), ei, hok, nest van een pauw;
...00G, o. (-en), oog van een pauw; het op een
oog gelijkende prachtige gedeelte van een staart
pauw.
-vedran
PAUWEPEN, v. (-nen), ...STAART, m. (-en),
meel
...VEER, v. (-en); ...VLEESCH, o. (gew.)
gekookt.
-spijnwater
PAUWFAZANT, m. (-en), (nat. hist.) met eene
pauw
geop
die
van
den
vederkroon op den kop,
lijkend; Indische pauwazant; schitterende pauw fazant, een heerlijk schoonti vogel in de bergen van
Noord-Indië, welks kuif en rugvederen als goud,
smaragd en saffier weerschijnen, terwijl de staart
bruinrood zijn.
-vedrn
PAUWGANS, v. (...zen), soort van zeegans
(branta bernicla), ook rotgans en ringelgans geheeten.
PAUWIEZEN, m. mv. zekere hoenderachtige vo
(crax) in West-Indië, met korte afgeronde-gels
vleugels.
PAUWIN, v. (-nen), wijfje van den pauw; --
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zeker sterrenbeeld. PAUWINNETJE, o. (-s), kleine
pauw; (fig.) ijdel meisje.
PAUWOOG, m. (-en), fraaie dagvlinder, schoenlapper (vanessa io), met twee sterk sprekende
oogen op de rosbruine achtervleugels; — eene soort
van lipvisch met zulk eene vlek op den staart; —
eene soort van marmer met roode en bruine vlekken op grijzen grond.
PAUWOOGPIJLSTAART, m. (-en), (nat. hist.)
een pijlstaartvlinder (smerinthus ocellata) met twee
rose en blauwgetinte oogen op de achtervleugels;
de blauwachtig groene rups leeft in het najaar
op wilgen en populieren.
PAUWSPIEGEL, m. (-s), (nat. kist.) pauwoog.
PAUWSTAART, m. (-en), soort van duif met
kleinen kop, slanken achterwaarts gebogen hals,
korten romp en loodrecht geplaatsten, waaier
-vormigutespdn
staart.
PAUZE, v. (-n), PAUS, v. (...zen), rust; pauze
generale, algemeene pauze, rust voor alle partijen
in een orkest tegelijk; — stilstand, verpoozing;
eene pauze maken; — afdeeling van een psalm : de
3de pauze van den 119den psalm; — (muz.) rust,
zwijgteeken : eene vierde pauze; eene achtste
pauze.
PAVANA, v. (-'s), oude Spaansche dans, pauwedans; trotsche gang, pauwetred.
PAVANEEREN (ZICH), (pavaneerde zich, heeft
zich gepavaneerd), pronken (als een pauw), eene
hooge borst zetten, zich trotsch aanstellen.
PAVEDETTE, v. (-n), postduif.
PAVEIEN. Zie PLAVEIEN.
PAVILJOEN, o. (-s), vlag; — tentvormig zomer
hoofdgebouw afgescheiden bijge--huisje;vant
bouw; — (zeew.) achterdek; eerste kajuit op een
stoomboot; -- eene soort van ledikant; — (R.-K.)
draaghemel waaronder de priester het H. Sacrament
draagt; — het bovendeel van een geslepen steen.
PAVILJOENSTELSEL, o. stelsel van paviljoenen
in plaats van één groot gebouw te stichten, inz.
voor scholen, krankzinnigeninrichtingen enz.
PAVILJOT, v. (-ten), (gew.) papillot.
PAX, v. vrede; pax vobiscum !, vrede zij met u;
pax humanitate, internationale vredebond; pax
intrantibus, vrede den binnentredenden (opschrift
op veel herbergen).
PAYABEL, bn. betaalbaar.
PEAUTER, o. Zie PIAUTER.
PECCADILLE, v. (-n), kleine zonde, een geringe,
vergeeflijke misstap.
PECCAVI ! ik heb gezondigd; — o. rouwmoedige
schuldbekentenis.
PE C CO, v. eene zeer fijne en geurige Chineesche
theesoort.
PECH (Hd.), o. tegenspoed : pech hebben; —VOGEL, m. (-s), iem. wiep alles tegenloopt.
PECTINE, PECTOSE, v. eene reeks van bewerktuigde lichamen, uit kool -, water- en zuurstof
samengesteld; het voornaamste bestanddeel van het
sap in vruchten en wortels; het pectine-zuur stolt
in water tot gelei; plantengelei; —LICHAMEN,
o. mv.; —VERBINDING, v. (-en); —ZUUR, o.
het pectine-zuur vormt het hoofdbestanddeel der
vruchtengeleien.
PECTORAAL, bn. de borst betreffende; —, o.
v. (...ralen), borstmiddel; — (R. K.) borstkruis
door bisschoppen en abten gedragen, wordt aan
een groen of violet koord gedragen.
PECULAAT, o. geldverduistering uit de staatsof de gemeentekas.
PECUNIA, v. geld; penningen; vermogen.
PECUNIAIR, PECUNIEEL, bn. geld betreffende;
pecuniair belang, geldelijk belang.
PEDAAL, o. (...alen), voettrede aan draaibanken
en andere werktuigen; trapper aan een rijwiel;
voetklavier aan het orgel, op hetwelk de toetsen
der bastonen door middel van zekere werktuigen
met de voeten nedergedrukt kunnen worden; inrichting aan eene piano, om de tonen al of niet
te laten doorklinken.
PEDAALHARP, v. (-en), (muz.) de meest volkomen soort van harp, waarbij men door middel van
5 tot 7 pedalen alle tonen spelen kan.
PEDAALRUBBER, o. (-s), rubber om de pedalen
van rijwielen.
PEDATI, v. (-'s), Javaansche buffelkar.
PEDANT, bn. ( -er, -st), schoolmeesterlijk, waanwijs, verwaand; — m. (-en), iem. die pedant is
schoolvos; wijsneus, waanwijze.
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PEDANTERIE, v. (-ën), schoolvosserij, waanwijsheid, pralerij met kennis.
PEDDELAAR, m. (-s), die peddelt.
PEDDELEN, (peddelde, heeft gepeddeld), (sport)
pagaaien; fietsen.
PEDEL, m. (-s, -len), bediende, bode aan eene
universiteit.
PEDELSKAMER, v. (-s), kamer van den pedel.
PEDERAST, PAEDERAST, m. (-en), knapen schender, sodomiet.
PEDERASTIE, PAEDERASTIE, v. sodomie,
mannen-ontucht.
PEDESTAL, PIEDESTAL, o. (-len), voetstuk van
een standbeeld, zuil enz.; (fig.) iem. op een pedestal
zetten, hem te veel prijzen, opkammen.
PEDICURE, m. (-s), likdoornsnijder.
PEDOMETER, m. (-s), schredenteller, pasteller,
werktuig om de lengte van den afgelegden weg te
bepalen; ook hodometer geheeten.
1. PEE, v. (gemeenz.) in de pee zitten, in de
penarie, in moeilijkheden; de pee inhebben, de pest
inhebben; alles is in de pee, in orde, afgedaan.
2. PEE, v. (-ën), (plantk.) (gew.) peen.
3. PEE, m. (Zuidn.) oude man, zie PEKE.
PEEK, m. (-en), oude visscher.
PEEKOFFIE, v. surrogaat van koffie : tot poeder
gemalen gebrande wortelen van sommige planten,
inz. van de cichorei.
1. PEEL, v. (pelen), breede haarband, wrong.
2. PEEL, v. (pelen), moerassig, drassig land.
PEELLAND, o. (-en), eene streek moerassig veen
op de grens van Noord-Brabant en Limburg,
thans grootendeels vergraven.
PEEM, v. (pemen), (gew.) de lange peesachtige
wortel van zekere grassoorten, voornamelijk van
het kweekgras of hondsgras (triticum repen).
PEEN, v. (penen), eene plant (damtas carota),
tot de familie der Schermdragenden behoorende met
witte bloemen, vindeelige bladeren en een vleezigen, zoeten wortel, die als toespijs of groente veel
gebruikt wordt; de wortel dezer plant; witte peen,
pastinak; - (spr.) dat is andere peen, dat is wat
anders; - ergens de peentjes opscheppen, den boel
opscheppen. PEENTJE, o. (-s).
PEENBED, o. (-den), smal bed met gele of witte
peen beplant; ... GRAS, o. (plantk.) een der vele
volksnamen van de kruipende tarwe; ... HAAR,
o. sluik geelachtig haar; ...LOOF, o. het groen
van eene peen boven den grond; ...SNIJDER, m.
(-s), iem. die peen snijdt; werktuig om peen aan
stukken te snijden tot veevoeder; ... ZAAD, o.
(...zaden), het zaad van de peen(plant).
PEER, v. (peren), de sappige vrucht van den
pereboom : handperen, stoofperen; - ( spr.) hoe
smaakt u die peer ?, hoe bevalt u dat ? (gezegd
van iets onaangenaams); daar zat hij met zijne
gebakken peren, gebezigd als men iets stellig verwachtte en dat toch niet uitkwam; iem. een (muil)
peer geven, een klap in 't gezicht; - (Zuidn.) eene
peer ophebben, beschonken zijn ; - (Zuidn.) het in
zijne peer hebben, fier, trotsch zijn : hij heeft het
niet weinig in zijne peer sinds hij geërfd heeft; -

voorwerp dat den vorm eereer ' peer heeft : de peer
eener lamp, de oliebak; - electrische peer, peervormig gloeilampje; parel in den vorm eener peer;
-, m. pereboom. PEERTJE, o. (-s), kleine peer.
PEERD, m. (-en), (sport en gew.) paard.
PEERDIG, v. (gew.) stompbladige zuring of
bitterblad.
PEERDROPS, mv. peervormige, roode zuurtjes.
PEERDSKLEI, v. (plantk.) veldmunte.
PEERSMAAK, m. eigenaardige smaak van peren.
PEERSPIER, v. (-en), (ontl.) peervormige spier.
PEERVORMIG, bn. (ontl.) den vorm van eene
peer hebbende : de peervormige spier.
PEERZOET, bn. -, o. de suikerachtige deelen
eener peer.
1. PEES, v. (pezen), (dierk.) het uiteinde der
spieren, het glinsterende, witte, taaie niet samen
gedeelte, dat de spieren met het beenvlies-trekba
van de beenderen verbindt; dik spierbundelvlies :
een peesje in het vleesch; - ( Zuidn.) navelstreng; een snoer van samengedraaide of aaneengevlochten
draden, inz. tot het spannen van een boog dienende : de pijl vliegt van de pees; - ( spr.) hij heeft
twee pezen op zijn boog, hij heeft meer dan één
middel, om iem. te overreden, zich door eene
moeilijkheid heen te slaan enz.; - (w. g.) aan de
pees moeten, aan den arbeid; iem. op de pees zetten,
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het hem moeilijk maken; - (visch.) pezen, zijlij nen, die van de hoofdlijn der netten uitgaan; teellid van een bul, anders bullepees; - ( gew.)
dunne, lange wortel van hondsgras, peem; - trekwortel van een boom, dien men velt. PEESJE, o. (-s).
2. PEES, v. (pezen), (Zuidn.) zeker kaartspel met
32 kaarten, tusschen twee personen, waarbij 't
vooral op het vereenigen van heer en vrouw derzelfde kleur in ééne hand aankomt.
PEESACHTIG, bn. op pezen gelijkende, taai.
PEESGEZWEL, o. (-len), gezwel in eene pees;
...KNOOP, m. (-en), (heelk.) opzwelling eener pees
door opneming van waterdeelen; een peesknoop
breken, door sterke drukking de waterdeelen verspreiden en zoo de zwelling wegnemen; ...ONTSTEKING, v. (-en), (gen.) ontsteking in eene
pees; ...SCHEEDE, v. (-n), stevig vlies van bindweefsel dat eene pees omhult.
PEESVLEUGELIGEN, m. mv. zekere orde van
insecten (neuroptera), met vier meestal even groote
vliezige vleugels, die door zoogenoemde aderen
netvormig verdeeld zijn.
PEESVLIES, o. (...zen), (ontl.) verbreeding eener
pees tot eene soort van vlies.
PEET, m. en v. (peten), peter, peetoom en
meter, peettante; (R.-K.) getuige bij het doopsel
of bij het vormsel; - (Z. A.) loop naar je peet,
loop naar de pomp.
PEETDOCHTER, v. (-s), meisje over wie men
peet is geweest.
PEETERMAN, m. (Zuidn.) soort van wit bier
te Leuven gebrouwen.
PEETGESCHENK, o. (-en), petegift, geschenk
van een peet aan zijn petekind; ...LAP, m. en v.
(-pen), plaatsvervangende peet; ...00M, M. (- s) ,
...TANTE, v. (-s), man, vrouw die over iem. als
peet is, is geweest; ...ZOON, m. (-s), jongen over
wien men peet is geweest.
PEETSCHAP, o. het peet-zijn : het peetschap bekleeden, de plaats van peet vervullen.
PEG, v. ( -gen), (Zuidn.) kleine houten Pen of
pin, waarmede men iets vastmaakt.
PEGASUS, m. ( -sen), (fab.) gevleugeld paard
(der dichters); op zijn Pegasus stijgen, gaan dichten; - zeker sterrenbeeld aan het N. halfrond, kenbaar aan eene groote ruit, waarvan de sterren tot
de tweede grootte behooren, ook het groote paard
geheeten.
PEGEL, m. (-s), merk of knopje boven in eene
meetkan enz., om aan te wijzen hoever zij gevuld
moet worden, om de vereischte hoeveelheid vocht
te bevatten; - (Ind. gemeenz.) gulden.
PEGELEN, (pegelde, heeft gepegeld), merken,
ijken; (fig.) veel drinken.
PEGELER, m. (-s), (w. g.) ijker (van vochtmaten);
(fig.) drinkebroer.
PEGELSTOK, m. (-ken), maatstok, ijkstok.
PEGGEN, (pegde, heeft gepegd), (Zuidn.) van
peggen voorzien (de schoenen) ; schoenwaken.
PEGGER, m. (-s), (Zuidn.) schoenmaker; (ook)
schachelaar in koeien en kalveren.
PEIGER, bn. (diev.) dood.
PEIGNOIR, m. (-s), (oorspr.) kapmantel; (thans)
ochtendjapon.
PEIL, o. (-en), watermerk, hoogtemerk van den
gewonen waterstand : boven, beneden of onder peil;
de boezem is niet peil, de waterstand is te laag; Imsterdamsch peil, gemiddelde hoogte van den
dagelijkschen vloed bij Amsterdam, vóór de afsluiting van het IJ; - peil van een schip, diep gang; - graad van sterkte : het bier is niet op
zijn peil gebrouwen, niet op de bepaalde sterkte; er is geen peil op te trekken, men weet niet, wat
men er aan heeft, men kan er zich niet op verlaten; - (bouwk.) een vast kenmerk, waardoor
men zich een denkbeeldig waterpas vlak voorstelt.
hetwelk tot vergelijking van alle genoemde hoogten
moet dienen; - zijne kennis is beneden peil, onvoldoende; - die behandeling is beneden peil,
allesbehalve netjes; - (fig.) het peil te boven gaan,
de palen overschrijden; God schenkt uit goedheid
zonder peil (onmetelijke goedheid) ons 't eeuwig
zalig leven.

PEILBORD, o. (-en), bord waarop het waterpeil
af te lezen is : het water is aan het peilbord tot

A . P. gestegen.

PEILEN, (peilde, heeft gepeild), de hoogte of
diepte van het water opnemen met het peillood of
den peilstok : eene haven peilen; - land peilen, den
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bodem met het peilwerktuig bereiken; — (fig.)
wie peilt de diepte hunner ellende !, wie zal daarvan
de grootte bepalen !; — iemands grond peilen,
achter iemands meening of geheim komen; —
(heelk.) eene wonde peilen, de diepte ervan onder
de wonden der maat -zoeknmtsd;(fig.)
peilen; — de zon peilen, haar azimuth-schapij
bepalen; — (zeew.) een vuurtoren peilen, den hoek
bepalen, dien eene lijn, van het kompas daarheen
getrokken, maakt met het magnetische noorden; —
eene kust peilen, waarnemen en bepalen hoever van
het schip en in welke windstreek zij is; — jenever,
brandewijn peilen, de sterkte er van onderzoeken;
(fig.) iemands hart peilen, doorgronden. PEILING,
v. (-en), het peilen, diepgang.
PEILER, m. (-s), die peilt (wijn enz.).
PEILGLAS, o. (...glazen), (stoomw.) stevige
glazen buis aan een stoomketel, om • daaraan den
waterstand in den ketel op te nemen; ...KETEN,
v. (-s, -en), ...KETTING, m. (-en), (wijn)roeiersketting; ...KOKER, m. (-s), (scheepst.) koker vlak
bij de pompen, die tot onder in het schip doorloopt, om na te gaan hoeveel water er in het ruim
is; ...KOMPAS, o. ( -sen), kompas om de kusten
te peilen; ook om de afdrijving of wraak van het
schip te bepalen; ...KRAAN, v. (...kranen), kraan
aan een stoomketel, om daarmede het water op
peil te brengen; ...LOOD, o. (-en), dieplood.
PEILLOOS, bn. waarvan de diepte niet gepeild
kan worden : het peilloos diep der zee; een peillooze
afgrond; — (fig.) zeer diep, zeer groot : peillooze
ellende.
PEILMALING, v. peilmaling in een polder, het
op peil malen van het polderwater; ...MOLEN, m.
(-s), watermolen met een maalpeil, seinmolen. die
seint dat het water op maalpeil staat, ook baakmolen geheeten.
PEILSTANG, v. (-en), ...STOK, m. (-ken), (zeew.)
ijzeren staaf van 1 M. lengte, aan een eind marlijn
neergelaten, om te zien hoeveel water er in het
ruim staat; ... SCHAAL, v. (... schalen), plank, of
(steenen) paal in de rivieren, grachten enz., bij
sluizen, bruggen, watermolens, tegen vaste voor
aangebracht, waarop eene verdeeling in-werpn
Meters en onderdeelen is uitgezet,' om daarop de
verandering van den waterstand te kunnen aflezen; ...TOESTEL, o. (-len), ieder toestel om
mede te peilen.
PEINE, V. moeite : het is niet de peine
waard.
PEINZEN, (peinsde, heeft gepeinsd), diep en
ernstig over iets denken, waarbij men zijne omgeving vergeet : waar peinst gij over ?; — (scherts.)
hij peinst waar de deur moet komen, gezegd van
iem. die in gedachten verzonken is; -- mijmeren:
altijd nog peinst hij over het verlies zijner geliefden.
PEINZING, v. (-en), het peinzen; ernstige en
diepe gedachte.
PEINZEND, bn. diep nadenkend : een peinzend
gelaat, hetwelk aanduidt, dat men ernstig en diep
over iets nadenkt.
PEINZER, m. (-s), PEINSSTER, v. (-s), die
peinst; die de gewoonte heeft van te peinzen.
PEIS, v. (veroud. dicht.) vrede.
PEISTEREN, (veroud.) voeden, weiden; (Zuidn.)
pleisteren, vertoeven.
PEJERATIE, v. (...tiën), meineed.
PEJEREEREN, (pej gireerde, heeft gepej ereerd),
valsch zweren, een meineed doen.
PEJORATIE, v. (...tiën), verslimmering, verergering.
PEK, PIK, o. eene zwarte, kleverige en zeer
brandbare zelfstandigheid, die achterblijft, als men
teer distilleert; wit en geel pek zijn mengsels van
harsen; — (spr.) hij is zoo zwart als pek, zeer zwart;
— wie met pek omgaat, wordt er mede besmet of die
pek hanteert, bezoedelt zich, wie met slechte menschen
omgaat, wordt zelf slecht; — hij heeft pek aan
zijn gat, van bezoekers gezegd, die niet weten
heen te gaan.
PEKACHTIG, PIKACHTIG, bn. ( -er, -st), als,
van pek.
PEKARI, o. (-'s), het muskuszwijn (dicotyles
torquatus en D. labiatus), dat in Zuid-Amerika in
kudden leeft; het heeft 3 teereen aan de achter
-poten
geen staart.
PEKBLOEM, v. (-en), vrij zeldzaam plantje, in
zandige streken zoowel gekweekt als in 't wild
voorkomende, met blauwachtig berijpte bladeren
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en kleveriger stengel (silene armeria), ook tuin lijmkruid geheeten.
PEKBOOM, PIKBOOM, m. (-en), pijn-, hars boom.
PEKBRANDER, PIKBRANDER, m. (-s), iem.
die pek brandt uit dennenhout of uit teer.
PEKBROEK, m. (-en). Zie PIKBROEK.
PEKDRAAD, m. (...draden). Zie PIKDRAAD.
PEKE, PEKEN, m. (peken), (Zuidn.) oude man;
grootvader; zijn peken is al meer dan 80 jaar oud.
PEKEL, v. zoutig vocht : water, waarin zout
opgelost is en waarin spijzen voor bederf worden
bewaard : vleesch, spek in de pekel leggen, doen,
inzouten; een haring uit de pekel, pas uit het vat; —
(spr.) het vleesch goed onder de pekel houden, stevig
drinken; — onaangename toestand, waaruit men
haast niet kan komen : in de pekel zitten; — iem.
in de pekel zetten, in het nauw, in de verlegenheid
brengen; — hij is in de pekel blijven steken; —
iem. uit de pekel helpen, hem uit de verlegenheid
helpen; —, o. (fig.) (dicht.) de zee.
PEKELAAR, m. (-s), (Z. A.) gezouten visch,
inz. haring en snoek.
PEKELACHTIG, bn. ( -er, -st), zoutig.
PEKELBRON, v. (-nen), zoutbron.
PEKELEN, (pekelde, heeft gepekeld), in de pekel
leggen, met zout besprenkelen : visch, vleesch pekelen; — met zout doordrongen worden : het spek,
vleesch pekelt goed; de snijboonen beginnen al te
pekelen, ze worden reeds goed zout; — (Zuidn.) iem.
aframmelen.
PEKELHARING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
gepekelde haring, zoute haring; — (w. g.) (fig.)
grappenmaker; magere snoeshaan; ...HOER, v.
(-en), oude, afgeleefde lichtekooi; ...NAT, o. zout
(dicht.) de zee, oceaan; ... SAUS, v.-vocht;(fig.)
(-en), zoute saus; ...SCHUIMUI, o. schuim van
pekel; (fig.) het schuim der baren; ...SPEK, o.
spek dat in de pekel gelegen heeft; ...VELD, o.
(fig.) de zee; ...VLEESCH, o. ingezouten vleesch;
...WAGEN, m. (-s), bijzondere wagen eener trammaatschappij, om de rails van sneeuw en ijs te
ontdoen, door er pekel op te laten droppelen;
.. WORST, v. (-en), gezouten worst.
PEKELZONDE, v. (-n), oude zonde : die kwaal
komt van zijne pekelzonden; — kleine, geringe
zonde die men iem. niet hoog moet aanrekenen.
PEKING, v. gebrocheerde zij den stof.
PEKENSHUIS, o. (... zen) , (Zuidn.) oude -mannenhuis.
PEKJONGEN, m. (-o), leerjongen op een scheepstimmerwerf, belast met het bereiden van pek,
pluis, kalfaatwerk enz.
PEKKEN, (pekte, heeft gepekt), met pek besmeren, inz. om reten of kieren te dichten : de
zuurkooltonnen laten pekken.
PEKKETEL, m. (-s), ketel, waarin het pek bewaard of gekookt wordt; ...KLEED, o. (-en),
...DOEK, m. (-en), (zeew.) bepekt linnen of doek
(om den mast enz. ).
PEKKIG, bn. ( -er, -st), als pek, met pek besmet.
PEKKOOL, v. (...kolen), de donkerste soort van
bruinkolen; ...KRANS, m. (-en), een van brandbare stoffen vervaardigde en met pek en hars
bestreken krans, bij vreugdebedrijven tot ver
dienende; vroeger ook in oorlogstijden in-lichtng
gebruik, om gebouwen enz. in brand te steken;
...KWAST, m. (-en), dot werk aan een korten
steel, om liggende naden vol met pek te strijken.
PEKLAP, m. (-pen), (schoenm.) een stuk lijn
waardoor de schoenmaker zijn pikgaren-wad,
trekt; scheldnaam voor schoenmaker; (fig.) lastige
bezoeker, die van geen vertrek weet, plakker. '
PEKLAPPEN, (geklapte, heeft gepeklapt), blij ven, blijven zitten, van geen opstaan weten, blijven
plakken.
PEKLEPEL, m. (-s), ijzeren lepel waarmede men
hellende scheepsnaden vol giet met gesmolten pek;
...OLIE, v. harsolie, ontstaan bij het distilleeren
van teer; inz. deze olie met wijn vermengd en
voor een krachtdadig middel in zenuwziekten enz.
gehouden; ...OVEN, m. (-s), oven waarin men pek
uit teer of uit dennenhout stookt; ...PAN, v.
(-nen), pan om pek in te smelten of te bewaren;
pan waarin men pekkransen laat branden; ...PLEISTER, v. (-s), (gen.) mengsel van 32 dennenhars,
12 gele was en 12 terpentijn ondereengesmolten,
als huidprikkelend middel aangewend; ...POT, m.
(-ten), pot om pek in te smelten of te bewaren;
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...STEEN, m. (-en), glasachtige steen uit kiezel zure klei en kiezelzure kali bestaande.
PEKTON, v. (-nen), ton met pek; ton waarin
pek geweest is; zulk eene ton met brandbare stoffen opgevuld, die men bij vreugdefeesten ontsteekt : pektonnen branden; ook dienende om
daarmede seinen te geven; ...TOORTS, v. (-en),
fakkel uit pek en werk vervaardigd; ... WIJN, m.
(-en), wijn met pekolie vermengd. Zie pekolie.
PEKZWART, bn. Zie het betere PIKZWART.
PEL, v. (-len), PELLE, v. (-n), dop, vlies (van
boonen, eieren enz.); — (Zuidn.) schilfer; — eene
soort van kippen die goed eieren leggen : goud
pellen.

-lakensch

PELAGIANEN, m. mv. aanhangers van Pelagius
(een Engelsche monnik uit de 5de eeuw, die de
erfzonde loochende en beweerde, dat de mensch
uit eigen kracht kan zalig worden).
PELARGONIUM, v. (-s), een talrijk plantengeslacht, tot de familie der Ooievaarsbekken behoorende, waarvan er vele soorten in onze kamers en
tuinen als sierplanten gekweekt worden en gewoonlijk geranium geheeten worden.
PELEN, (peelde, heeft gepeeld), ontharen:
huiden, vellen pelen, van de haren ontdoen.
PELERINE, v. (-s), kort schoudermanteltje door
dames op de japon gedragen; een dergelijk kleedingstuk op eene jas of mantel; —JAS, v. ( -sen),
--MANTEL, nl. (-s), jas, mantel met eene pelerine.
PELERWT, v. (-en), doperwt.
PELGRIM, m. (-s), bedevaartganger, iem. die
naar eene andere plaats reist, om daar eene godsdienstige handeling te verrichten; — (nat. hist.)
een uiterst zeldzame avondvlinder.
PELGRIMAGE, v. (-s), bedevaart.
PELGRIMSFLESCH, V. (...sschen), eene omtuinde of met leder omkleede flesch der pelgrims;
...GEWAAD, o. (...gewaden), kleeding van een
bedevaartganger; ...HAVEN, v. (-s), haven waar
pelgrims zich inschepen, inz. die naar Mekka
gaan; ...HOED, m. (-en), hoed van een pelgrim;
hoed met eene heilige schelp tegen den opgeslagen
rand, zooals de pelgrims dragen; ...KAP, v. (-pen),
...KLEED, o. (-eren), ...MANTEL, m. (-s), kap,
kleed, mantel, zooals de pelgrims dragen; ...REIS,
V. (...zen), reis naar eene zoogenaamde heilige
plaats; ...STAF, m. (...staven), ...STOK, m. (-ken),
lange wandelstaf der pelgrims; ... TASCH, - v.
(. . .tasschen), reistasch der pelgrims; ...TOCHT,
m. (-en), pelgrimsreis : een pelgrimstocht naar
Kevelaar, naar Lourdes.

PELHENNEP, m. eene soort van hennep, die
verkregen wordt door den bast der hennepstengels
met de vingers te pellen.
PELIKAAN, m. (...kanen), zekere zwemvogel
(pelecanus), tot de familie der Roeipootigen behoorende; zij hebben lange snavels, waarvan de
onderkaak uit twee buigbare zijden en een vliezigen zak bestaat, waarin de gevangen visch kan
bewaard worden : de gewone pelikaan of kropgans
(P. onocrotalus) is grooter dan een zwaan en heeft
roodachtig witte veeren; de gekuifde pelikaan (P.
crispus) heeft gekroesde nek- en schedelveeren;
zwarte pelikaan, zeeraaf; — de pelikaan is het zinnebeeld der zelfopofferende liefde (volgens de oude
fabel zou de pelikaan zijn jongen met zijn bloed
voeden, waartoe hij zich de borst openpikt); —
(tandm.) kromme tang om tanden te trekken; —
vroeger eene soort van geschut; — distilleerkolf
met twee handsvaten. PELIKAANTJE, o. (-s).
PELIKAANACHTIG, bn. op de pelikanen gelijkende; (nat. hist.) de pelikaanachtige vogels (steganopodes of pelicanidae), eene familie der zwemvogels, ook roeipootigen geheeten.
PELIKAANSKROP, m. (-pen), de krop van een
pelikaan : de vliezige zak van zijn ondersnavel;
...VOET, m. (-en), eene 2 cM. groote vleugelslak
(aporrhais pes-pelecani), die op onze kusten voorkomt.
PELITA, v. (-'s), (Ind.) nachtlampje.
1. PELLEN, (pelde, heeft gepeld), van de pel,
de harde buitenhuid ontdoen : noten, eieren, gar-

nalen pellen; gepelde garst; (spr.) met iem. een eitje

te pellen hebben, iets onaangenaams met hem te
bespreken hebben; — (papierm.) papier, na het
persen, vel voor vel van elkander nemen, om het
te drogen.
2. PELLEN, o. (-s), pellengoed; (oudt. ook) zeker
kleedingstuk van pellengoed vervaardigd.
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PELLENGOED, o. zeker met figuren gewerkt
linnen, voor handdoeken, luiers enz.
PELLENWEVER, m. (-s), die pellengoed weeft.
PELLETERIE, v. (-ën), pelswerk, bontwerk;
bontwinkel.
PELLIES, v. (...zen), een met bont gevoerde
vrouwenmantel.
PELMEEL, o. tweede soort meel van garst
gemalen.
PELMOLEN, m. (-s), molen, waar garst of rijst
gepeld wordt; ...MOLENAAR, m. (-s), iem. die
een pelmolen heeft of daarin werkt.
PELOTON, o. (-s), (mil.) eene afdeeling van eene
compagnie, die gewoonlijk in twee pelotons verdeeld is : eerste peloton, halt !, een commando.
PELOTONS-COMMANDANT, m. (-en), aanvoerder van een peloton.
PELOTONSGEWIJZE, bw. (mil.) bij rotten.
PELOTONSVUUR, o. (...vuren), gelijktijdige los
geweren van een peloton.
-brandige
PELS, m. (...zen), de met haren bezette huid
van sommige roofdieren : de pels van een tijger,
een beer; — zulk een vel, dat met de haren er op
gelooid is : een pels op den grond vóór de piano; —
eene jas, met bont gevoerd of omzet : warm in
zijn pels gewikkeld; — ( gew.) de gezamenlijke
rokken die eene vrouw aan heeft; -- (spr.) iem.
den pels uitkloppen, afrossen, (ook) harde verwijtingen doen hooren; — (plat) iem. eene luis in den pels
zetten, hem tot het opnemen van een lastig mensch,
tot het aanvaarden eener netelige zaak bewegen,
hem een grievender argwaan berokkenen; — eene
luis in zijn eigen pels poten, zichzelven last of
nadeel berokkenen; — den leeuw in een vossepels
steken, list aan overmacht paren. PELSJE, o. (-s).
PELSBIJ, v. (-en), metselbij.
PELSDIER, o. (-en), dier met goed behaarde
vacht : de jacht op pelsdieren in het hooge Noorden.
PELSER, m. (-s), eene soort van groote Bardijn,
aan de Britsche en Fransche kusten zeer veel
gevangen (clupea pilchardus); hij wordt 2 dM. lang.
PELSHANDEL, m. (-s), handel in pelswerk; pel
...JAGER, m. (-s), iem. die op-terijnwkl;
pelsdieren jacht maakt; ... JAS, v. ( -sen), jas die
met pels of bont gevoerd is; ...KEVER, m. (-s),
kever wiens larve de zoozeer gevreesde pels- of
kleedermot is (tinea pellionella); spekkever;
...KRAAG, m. (...kragen), kraag op eene jas of
een mantel, van pels gemaakt of daarmee gevoerd;
...LAARS, v. (...zen), laars met pels gevoerd;
...MAAKSTER, V. (- s), ...MAKER, m. (-s), bont
werker; ...MANTEL, m. (-s), met pels-werkst,
of bont gevoerde mantel; ...MOF, v. (- fen); ...MOT,
v. (-ten), kleedermot; ...MUTS, v. (-en); ...ROK,
m. (-ken); .SCHOEN, m. (-en).
PELSVLEUGELIGEN, o. mv. eene groep der netvleugelige insecten, waartoe de familie der kokerjuffers of schietmotten behooren (phryganidae).
PELSWERK, o. pelterij; ...WERKER, m. (-s),
...WERKSTER, v. (-s), die het pelswerk tot
allerlei kleedingstukken verwerkt.
PELTERIJ, V. (- en), bontwerk, pelzen en daaruit
vervaardigde kleedingstukken; —FABRIEK, v.
(-en); —HANDEL, m.; —KOOPER, m. (-s);
—KOOPMAN, m. (...lieden); —WINKEL, m. (-s).
PELUCHE, v. zie PLUCHE.
PELUW, v. (-en), langwerpig onderkussen, hoofd
ook peuluw en peul geheeten; —OVER--matrs;
TREK, o. (-ken), de zak die om de peluw gedaan
wordt.
PELZEN, bn. van pels, bonten.
1. PEN, v. (-nen), lange, stevige veer van vogels,
inz. uit den staart of de vleugels; — zulk eene
pen van eene spleet voorzien en tot schrijven dienend : eene bos (ganze)pennen; pennen bereiden, ze
geschikt maken om er mede te schrijven; pennen
snijden, versnijden, vermaken; -- metalen werktuig
om mede te schrijven : stalen, koperen pennen; de
pen indoopen, in den inkt; de pen spat; de spleet
der pen; pennen voor rondschrift; de pen opvatten,

gaan schrijven; — iem. iets in de pen geven, voorzeggen, aangeven wat hij schrijven moet; — de
ven voeren schrijver zijn: — (fig.) de pen neer leggen, niet meer in het openbaar schrijven; —
met geene pennen te beschrijven, onmogelijk alles
omstandig mede te deelera; — een man van de pen,
iem. die flink schrijven kan; — hij leeft van zijne
pen, van de opbrengst van hetgeen hij schrijft; iets onder de pen nemen, er een artikel over schrij -
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ven; - eene welversneden pen, een fraaie stijl,
goede schrijftrant; — bitse pen, een hekelende,
scherpe stijl; — zijne pen scherpen, bitse woorden
bezigen in geschrift; - zijne pen tegen iem. scherpen,
hem in geschrifte duchtig hekelen; — hij heeft eene
scherpe pen; — ( spr.) het puntje van eene vlugge
pen is het scherpste wapen, dat ik ken; — haat en
wraakzucht bestuurden zijne pen, deden hem zoo
schrijven; — het is in de pen, er is sprake van dat
het zal geschieden; - het is al lang in de pen geweest, men was het reeds lang van plan; - dat
woord is in de pen gebleven, bij het schrijven ver
— in de pen blijven, onuitgevoerd of ach -getn;
blijven eener voorgenomen of besliste-terwg
zaak; — met de pen, in geschrifte; - dit is met
de pen gedaan, niet gedrukt; - (Zuidn.) daar wordt
men met de pen gevoederd, 't is er magere keuken ; (gemeenz.) eene stalen pen, een galarok: hij heeft
zijne stalen pen aangetrokken. PENNETJE, o. (-s).
2. PEN, v. (-nen), (timen.) houten nagel, pin :
met pennen vastmaken; verbinding met pen en gat;
(schoenm.) klein houten of metalen pennetje om
het onderwerk aan den rand te bevestigen; ijzeren pennen, kleine ijzeren spijkertjes zonder
kop voor lederwerkers; — (horl. smed.) dunne
nageltjes;
es; — (nat. hist.) schacht of stekel van een
egel; — houten stop; - breipen; (fig.) (gew.) van
de pen zijn, in de war, van streek zijn; het weer
is van de pen, het is los, buiig weer; - rijgpen; —
metalen pen om papieren aan vast te steken, ten
einde ze te bewaren; (Z. A.) nu ben je aan de pen,
nu ben je er aan, in 't nauw gebracht; — (zeew.)
ieder spits of stomp toeloopend einde van houten
of ijzeren voorwerpen, dat in een gat moet ingelaten worden en daarin juist sluit : de pen der
stengen, het bovenste gedeelte van den top, vierkant
bijgehakt tot het ontvangen van het ezelshoofd; —
spijkerpen, houten pen om een spijkergat te vullen;
roerpen; — knijppennetje, prang : het waschgoed op
de drooglijnen met pennen vastzetten; — ( fig.) iem.
de pen op den neus zetten, vermanen en met straf
bedreigen. PENNETJE, o. (-s).
PENAAL, bn. lijfstraffelijk : de penale wetten;
Code penal, wetboek van strafrecht van Napoleon.
PENALITEIT, v. strafbepaling; straf; lijfstraffelijkheid.
PENALTY-GOAL (Eng.), (-s), (sport) strafpunt,
bij het voetbalspel; ...-KICK (Eng.), (-s), (sport)
strafschop, bij het voetbalspel.
PENANT, o. (-en), (bouwk.) een der gemetselde
vierkanten steunpilaren van het fondament van
een gebouw; breede muurstijl, deel van den wand
tusschen twee vensters.
PENANTKASTJE, o. (-s), muurkastje in het
penant tot berging van huishoudelijke benoodigdheden; ...SPIEGEL, m. (-s), langwerpig smalle
spiegel, die de ruimte tusschen twee vensters
inneemt; ...TAFEL, v. (-s), ...TAFELTJE, o.
(-s), tafeltje om tusschen twee vensters te plaatsen.
PENARI, in de penari zitten, zie PENURIE.
PENATEN, m. mv. (Rom. gesch.) huisgoden;
(fig.) zijne penaten ergens opslaan, zich daar metterwoon vestigen; (fig.) eigen haard : zijne penaten
opzoeken, naar zijn eigen huis gaan.
PENCE (Eng.), mv. van penny, stuiver.
PENCHANT, o. (-s), neiging, lust; zwak (voor iets).
PENDANT, o. (-en), tegenhanger, tegenstuk (van
eene schilderij); (ook fig.).
PENDOPPO, v. (-'s), (Ind.) soort van hal of open
galerij aan eene aanzienlijke inlandsche woning.
PENDULE, v. (-s), slinger van eene klok; slinger
staand pronkklokje.
-urwek;inz.
PENE, v. (-n), straf, boete : op pene van.
PENETRABILITEIT, v. doordringbaarheid : de
eigenschap der lichamen, andere stoffen in hunne
poriën te kunnen opnemen.
PENETRANT, bn. ( -er, -st), doordringend,
scherp : eene penetrante koude; scherpzinnig.
PENETREEREN, (penetreerde, heeft gepenetreerd), doordringen; doorgronden; uitvorschen.
PENGRAS, o. (gew.) kruipende tarwe, ook peengras geheeten.
PENHAMER, m. (-s), hamer van eene langwerpige gedaante, waarvan het eene einde in eene
lange punt of pen eindigt.
PENHORENSLAK, v. (-ken), eene familie van
slakken met een langen snuit, die van voren uitgesneden en met wratjes bezet is (turritella communis); de meeste bewonen de tropische zeeën.
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PENHOUDER, m. (-s), zie PENNENHOUDER.
PENIBEL, bn. ( -er, -st), pijnlijk, moeilijk, smartelijk : in penibele omstandigheden verkeeren.
PENIS, m. mannelijke roede.
PENITENT, m. (-en), boeteling. PENITENTE,
v. (-n), boetelinge.
PENITENTIARIE, v. pauselijke penitentiarie, één
der colleges, die te Rome onder voorzitterschap
van een kardinaal, den Paus behulpzaam zijn in
het bestuur der Kerk, ieder . op verschillend gebied;
tot het gebied der penitentiarie behoort de behandeling der verzoekschriften, die aan den H. Stoel
gericht worden, om vrijspraak en dispensatie in
die gevallen, welke aan de onmiddellijke rechtspraak des Pausen zijn voorbehouden.
PENITENTIARIS, m. ( -sen), ook penitencier of
grootpenitencier geheeten, hoofd of regent van de
penitentiarie.
PENITENTIE, v. (-s, ...tiën), boete, straf, die
de priester wegens begane fouten oplegt; (bij uitbr.)
dit is eene harde penitentie, dat is eene zware straf,
(ook) een moeilijk geval; 't is eene ware penitentie;
— oude zonde, nieuwe penitentie, de gevolgen van
begane feilen gevoelt men nog lang daarna.
PENNAAL, m. (...halen), groen, nieuwe aankomeling (onder de Duitsche studenten); pennelikker.
PENNEKUNST, v. kunst, vaardigheid om met de
pen te teekenen; schoonschrijfkunst; ...LIKKER,
m. (-s), scheldnaam voor : klerk; ...MES, o. ( -sen),
mes, eertijds dienende om pennen te versnijden;
klein mesje in een zakknipmes.
1. PENNEN, (pende, heeft gepend), gedurig,
altijd door schrijven : ik heb den heelera avond zitten
pennen.
2. PENNEN, (pende, heeft gepend), met pennen
of pinnen vastmaken : die schoenen zijn gepend,
niet genaaid; — (timen.) hout pennen, twee stukken
hout, waarvan het eene een gat en het andere
eene passende pen heeft, aan elkander voegen; —
(slag.) die rollade moet gepend worden, met houten
pennen doorstoken en zoo stevig aaneengevoegd
worden; - zich pennen, zich te sterk inrijgen, een
te nauw korset dragen : dat meisje is erg gepend; —
(gew.) van hoogzwanger vee : persen, schuiven,
een natuurlijk pogen om de vrucht kwijt te
raken.
PENNENAAM, m. (...namen), schuilnaam, pseudoniem.
PENNENBAK, m. (-ken), ...BAKJE, o. (-s), bak,
bakje om daarin de penhouders te bewaren, inz.
in scholen; ...BEREIDER, m. (-s), ...BEREID STER, v. (-s), iem. die uit vogelpennen schrijfpennen bereidt, ze door heete asch haalt om ze van
de vettige huid te ontdoen; ... DOOSJE, o. (-s),
doosje om pennen in te bewaren; doosje voor of
met pennen; ... DRAGER, m. (-s), ... DR,.GERTJE,
o. (-s), klein toestelletje, inz. bij een inktkoker,
om daarop de pen te leggen, als men er even niet
mede schrijft; ...HOUDER, m. (-s), stokje in welks
eene eind een gleufje is gemaakt of een blikken
busje is bevestigd, waarin men eene stalen pen
steekt; de gewone uitspraak is penhouder; ...KOKER, m. (-s), koker om daarin pennen te bewaren;
...KOOPER; ...VERKOOPER, m. (-s); ...WINKEL, m. (-s); ...WISSCHER, m. (-s), bos ganzepennen om daarmede te wisschen, inz. een schoolbord schoon te vegen van het krijt.
PENNER, m. (-s), iem. die pent, schrijft; PENSTER, v. (-s).
PENNE S CHA CHT, v. (-en), het vaste van onder
holle gedeelte eener vogelpen, dat geschikt is om
er mede te schrijven; penneschachten aan penseelen;
— (nat. hist.) een buisvormige poliepenstok (tubularia calamaris), die aan het einde eenvoudig
en recht is, aan den grond gewrongen, onregelmatig
vertakt en geringd.
PENNESTRIJD, m. twist (over eenig punt) in
openbare geschriften, dagbladen enz.; polemiek;
...TREK, m. (-ken), trek, krul met de pen; paraaf
onder een naam; (fig.) uitspraak, beslissing : met
één pennetrek was het vonnis geveld; ...VEER, v. (-en),
de baard eener veer; ...VISSCHEN, m. mv. zekere
visschen, met penachtige stekels gewapende huid,
die de zeeën tusschen de keerkringen bewonen
(diodon), ook egelvisschen en tweetandigen geheeten;
...VOERDER, m. (-s), iem. die de pen voert voor
eene vereeniging of een ander persoon, soms =
secretaris; ...VRUCHT, v. (-en), voortbrengsel der
pen, wat iem. geschreven en openbaar gemaakt
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heeft : zijne jongste pennevrucht, zijn laatste geschrift, opstel, boek, enz.
PENNING, m. (-en), gemunt, gestempeld (meest
rond) plat stuk metaal, dat diende om de eene of
andere gebeurtenis te herinneren of eene zekere
waarde vertegenwoordigde : eere-, gedenkpenning,
medaille; legpenning; betaalpenning; — kleine
koperen pasmunt, in verschillende streken van
verschillende waarde, in Holland bv. = '/ i stuiver;
— (spr.) iem. tot den laatsten penning betalen, geheel
en al; geen penning waard, rijk zijn; geen penning
bezitten; (fig.) iem. den penning gunnen, hem de
klandizie gunnen; - (Zuidn.) bekend zijn lijk een
kwaden penning, een slechten naam hebben.; - (bij
uitbr.) geld: de penningen maken den oorlog, zonder
geld kan men geen oorlog voeren; beheerder van
's lands penningen; belastingpenningen; - zijn penningske offeren, eene kleinigheid bijdragen; - iem.
een (teer)penning geven; - belastingpenning voor
honden : onze hond is zijn penning kwijt; - zekere
waardebepaling : de 5de penning, van de vijf penningen één, dus 20 ten honderd; de 10de, de 20ste penning, 10 en 5 °/ o ; ( Ned. gesch.) de tiende penning, de
belasting, welke Alva in 1572 hief, waarbij een

tiende gedeelte der waarde van iederen verkoop,
die gedaan werd, in de schatkist moest worden
gestort; - iets tegen den penning zestien lossen,
leerren, koopera, verkoopen, is 16 penningen geven
voor 1 penning inkomen, dus 6'/ 4 °/ o ; ( bij uitbr.)
iets tegen den penning zestien verkoopen, zeer duur
verkoopen; hij is op den penning zestien, hij is
gierig; hun jaarlijksche bijdrage konden zij afkoopen
tegen den penning 20, door in eens 20 X de jaarlijksche bijdrage te geven ; — vloeken, razen, tieren
tegen den penning zestien op, geweldig vloeken,
razen, tieren. PENNINKJE, PENNINGSKE(N),
PENNINKSKE(N), o. (-s).
PENNINGBLAD, o. penningkruid; ...BLOEM, v.
(-en), paaschbloem, breedbladige violier; penningkruid; ...KABINET, o. (-ten), verzameling van
oude munten en penningen, medailles enz.; de
kamer waarin zij bewaard worden; ...KASTJE,
o. (-s), kastje waarin men zijn penningkabinet
heeft.
PENNINGKRUID, o. (plantk.) rondbladige wederik (lysimachia nummularia), zekere plant, tot de
familie der sleutelbloemigen behoorende, algemeen
aan slootkanten, in vochtige weilanden en in de
venen voorkomende; zij ontleent haar . naam aan
de overeenkomst, die het blad heeft met een penning; - (gew.) penningbloem.
PENNINGKUNDE, v. kennis der oude munten
en penningen, numismatiek; een boek dat daarover
handelt.
PENNINGKUNDIG, bn. op de penningkunde betrekkelijk, daarin ervaren.
PENNINGKUNDIGE, m. (-n), die de penningkunde verstaat.
PENNINGMEESTER, m. (-s), beheerder der gelden van eene vereeniging. PENNINGMEESTER
ambt, waardigheid van den penning--SCHAP,o.
meester.
PENNINGSTEEN, m. (-en), nummuliet.
PENNINGSWAARDE, v. juiste waarde, de vastgestelde prijs.
PENNINGVERZAMELAAR, m. (-s), iem. die
penningen verzamelt; ...VERZAMELING, v. (-en).
PENNIST, m. (-en), (w. g.) klerk, schrijver.
PENNON, o. (-s), riddervaantje, vierkant met een
of meer lange punten, soms driehoekig.
PENNY, v. (pence), Engelsche stuiver.
PENNYBOOT, v. (-en), stoomboot op de Theems
tot vervoer op de rivier; ...MAGAZIJN, o. weekblaadje, dat een penny kost; ...POST, v. de stuiverspost (vroeger de brievenposterij binnen de stad).
PENOVEREND, bw. (Z. A.) recht overeind; rechtop : hij zat penoverend in bed.
PENRECHTOP, bw. (Z. A.) loodrecht.
PENRAD, o. (-eren), (zeew.) rad dat op eene
pen draait; ...REINIGER, m. (-s), toestelletje om
de metalen pennen van inkt te reinigen, als men
met schrijven eindigt.
PENS, v. (-en), smeerbuik; - de eerste af dealing
der maag van de herkauwende dieren, waarin het
voedsel geweekt wordt; ingewand; (Zuidn.) beuling ; — (plat) buik : zijne pens vol eten; eene dikke
pens hebben (van vrouwen gezegd), hoog zwanger
zijn; - (plat) lichaam : hij kreeg op zijne pens,
hij kreeg ransel.

PENSBUIK, m. (-en), dik, zwaarlijvig man;
dikbuik.
PENSEE, o. paarsachtig blauw.
PENSEEBLOEM, v. (-en), driekleurig viooltje.
PENSEEL, o. (-en), fijn, zeer dun kwastje om
vloeistoffen ergens op te smeren, inz. om te schilderen : hij weet handig met het penseel om te gaan,
hij kan aardig schilderen; - (gen.) zijne keel met
een penseel insmeren, eene vloeistof voorzichtig
op eene ontstoken plaats in de keel smeren; —
(fig.) trant, wijze van schilderen : het penseel van
Rubens, van Rembrandt; een stout penseel. PENSEELTJE, o. (-s).
PENSEELAAPJE, o. (-s), een sierlijk soort van
klauwaapje (hapale penicillata), ook witbandaapje
geheeten.
PENSEELBAKJE, o. (-s), een klein blikken bakje,
waarin men zijne penseelen schoonmaakt; ... BE HANDELING, v. kunstvaardigheid in de behandeling van het penseel; ...DOEKEN, m. mv.
(schildersom.) linnen morslappen of doeken, waarvan
men zich bedient, om het palet of de penseelen
af te vegen.
PENSEELEN, (penseelde, heeft gepenseeld), met
een penseel natmaken : de keel, de huig penseelen;
met een penseel laven; - schilderen : dat is mees
gepenseeld.

-terlijk

PENSEELHAARTJE, o. (-s), haartje uit een
penseel; ...KUNST, v. schilderkunst; ...LAPJE, o.
(-s), doekje om daarop het penseel af te vegen;
...MAKER, m. (-s), iem. die penseelen maakt;
...SCHRIJVER, m., ...SCHRIJFSTER, v. (-s),
die met het penseel weet te schrijven (opschriften,
namen enz.); ...STEEL, m. (...stelen), houten
steeltje van een penseel; ...STREEK, m. (...streken); ...TREK, m. (-ken), streek, trek met een
penseel.
PENSEELVORMIG, bn. den vorm van een
penseel hebbende.
PENSEELZWIJN, o. (-en), zeker dier.
PENSENARIS, m. ( -sen), pensverkooper.
PENSENFEEST, o. (-en), ...KERMIS, v. ( -sen),
(Zuidn.) feestje bij gelegenheid van het slachten
van een zwijn, waarbij de penser fj ervan wordt
gereed gemaakt.
PENSENKRUID, o. (Zuid?.) keulen dat men
gebruikt bij het bereiden der pensen of beuling.
PENSERIJ, v. ingewand, gedarmte der dieren.
PENSHAL, v. (-len), publieke plaats waar men
de pens en het ingewand van geslacht vee verkoopt.
PENSIEF, bn. (...ver, -st), nadenkend, mijmerend.
PENSIOEN, o. (-en), jaarwedde, jaargeld dat iem.
ontvangt, omdat hij of een aangewezen familielid
vroeger gedurende een zekeren tijd eene betrekking heeft vervuld : recht op pensioen hebben; pensioen
krijgen; onder genot van pensioen; militaire, burgerlijke en Indische pensioenen; - op pensioen gesteld
worden, uit den dienst ontslagen worden met
genot van pensioen; - voor zijn pensioen storten,

een deel van zijne jaarwedde afstaan ten bate
van het pensioenfonds, om later recht op pensioen
te hebben. PENSIOENTJE, o. (-s).
PENSIOENBEREKENING, v. (-en), het berekenen
van het pensioen; wijze waarop het bedrag vastgesteld wordt; ...BEWEGING, v. (-en), beweging
door eene categorie van ambtenaren, door Bene
partij op touw gezet, om voor Bene zekere klasse
van menschen pensioen te krijgen; ...BEWIJS, o.
(...zen), bewijs waarop men zijn pensioen kan
ontvangen; ...FONDS, o. (-en), gelden of stichting
waaruit pensioenen betaald worden; ... KAS, v.
( -sen); ...RAAD, m. (...raden), raad van beheer
over een pensioenfonds; inz. college dat belast
is met de administratie van staatspensioenen; lid
van zulk een raad; ...REGLEMENT, o. (-en), reglement waarin de rechten en verplichtingen van
de pensioentrekkenden bepaald omschreven zijn.
PENSIOENSAANVRAGE, v. (-n), het aanvragen
van pensioen; ...AANSPRAAK, v. (...spraken),
pensioensaanspraken hebben, krijgen, doen gelden.

PENSIOENSBIJDRAGE, v. (-n), geld dat men in
de pensioenkas moet storten : de pensioensbijdrage
zou op 5/ van de jaarwedde gesteld moeten worden;

...REGELING, v. (-en), regeling die men treft
voor het uitkeeren van pensioenen, het vormen
van Bene pensioenkas enz.
PENSIOENTREKKEND, bn. gelden trekkend uit
Bene pensioenkas : hertrouwt eene pensioentrekkende
weduwe, dan houdt haar pensioen op.
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PENSIOENVERZEKERING, v. (-en), eene verzekering die men sluit, waardoor men later recht
heeft op pensioen; ...WET, v. (-ten), staatswet
betreffende de pensioenen.
PENSION, o. (-s), plaats waar men kan logeeren,
met de maaltijden inbegrepen : pension aangeboden,
gevraagd; hij is daar in pension, daar geniet hij
kost en inwoning; — kamers te huur, met of zonder
pension, met inbegrip van of zonder maaltijden; —
huis waar men menschen in pension neemt; kostschool; —VEREENIGING, v. (-en), vereeniging
(in groote steden), die geheele huizen tot pension
inricht en exploiteert.
PENSIONAAT, o. (...naten), kostschool; (Zuidn.)
(scherts.) hij is zes jaar in 't pensionaat geweest.
in de gevangenis.
PENSIONARIS, m. ( -sen), (Ned. gesch.) stads
als pleitbezorger bij stedelijke ge--advoct,ie
dingen optrad en in het algemeen de rechtsgeleerde
raadsman der stedelijke regeering was; gewoonlijk
was hij ook de afgevaardigde naar de Staten der
Provincie.
PENSIONNAIRE, m. v. (-s), iem. die ergens in
pension is; iem. die als leerling op eene kostschool is.
PENSIONNEEREN, (pensionneerde, heeft gepen
pensioen geven, op pensioen stellen; in-sionerd),
de termen vallen, gepensionneerd te worden, wegens
den vereischten leeftijd.
PENSIONNEERING, v. (-en), het pensionneeren:

staatspensionneering.

PENSJAGER, m. (-s), (Zuidn.) iem. die op wild
jaagt, zonder recht van jagen te hebben, wildstrooper.
PENSMARKT, v. (-en), penshal; ...MES, o.
( -sen); NAT, o. ...ROLLEN, v. mv. rolpens.
PENSUM, o. (-s), opgegeven straf, taak (in eene
school).
PENSVERKOOPER, m. (-s), ...VERKOOPSTER,
v. (-s), iem. die pens verkoopt; ...WIJF, o. (...ven),
vrouw die pens rondbrengt; ... ZAK, m. en v.
(-ken), (plat) dikbuik.
PENT, o. (gew.) moes : appelpent.
PENTA, vijfledig.
PENTAËDER, m. (-s), prisma met gelijkzijdige
driehoeken tot eindvlakken.
PENTAGOON, m. (...goners), (wisk.) vijfhoek.
PENTAMETER, m. (-s), vijfvoetig vers.
PENTAPHONIUM, o. vijfstemmig muziekstuk.
PENTARCHIE, v. (-ën), regeering, oppermacht
van vijf vorsten.
PENTATEUCH, m. de vijf boeken van Mozes.
PENTAURA, m. zekere steen, waarvan beweerd
wordt, dat hij andere steenen aantrekt en de
kracht der andere edelsteenen in zich vereenigt.
PENTE, v. (-n), zeker Venetiaansch licht vaartuig.
PENTEEKENING, v. (-en), teekening met de pen
gemaakt.
PENTELENTIG, brr. (gew.) gevoelig, teer, zwak,
spoedig ziek.
•
PENTER, m. (-s), (houtz.) toegespitst plat ijzqr
aan een ring, waarmee balken uit het water worden gelicht.
PENTERBALK, m. (-en), (zeew.) davit, zie aldaar.
PENTEREN, (penterde, heeft gepenterd), door
middel van een penter een balk uit het water
lichten.
PENTERHAAK, m. (...haken), (zeew.) zware
ijzeren haak aan het katblok, waarmede men den
ring van het anker vat, als dat uit het water komt,
om het onder den kraanbalk te brengen.
PENTERIG, bn. (gew.) pappig, drassig (van land);
penterige aal, dunne aal.
PENTERTALIE, v. (-s), (zeew.) talie om ankers
te verwerken.
PENURIE, ook PENARIE, v. groot gebrek aan;
ellende, groote behoefte : in de penurie zitten ; (ook)
angst, verlegenheid, moeilijke omstandigheid.
PENVOET, m. (-en), zeker raderdiertje.
PEPEL, m. (-s), (Zuidn.) vlinder.
PEPER, v. de prikkelende specerijkorrel met
scherpen, heeten smaak van den peperstruik; witte
peper, de rijpe en van de vruchtschil ontdane
bessen van den peperstruik; zwarte peper, de onrijpe gedroogde bessen; groze peper, de peperkorrels :
fijne peper, gemalen peperkorrels; de peper werd
eertijds tegen goud opgewogen; — ( spr.) dat ruikt
naar peper, dat is erg duur; — daar zal hij peper
aan eten, dat zal hem duur te staan komen; waart
gij waar de peper groeit, hier ver vandaan; — (eer-
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tijds) peper halen, naar de Oost varen; iem. om
peper zenden, naar de Oost of ver van huis zenden;
de peper wast hem op den rug, hij wil hier niet
oppassen; — (gemeen.) zij is zoo heet als peper,
in hooge mate heet; — de peperstruik; roode peper,
naam van het peperboompje, alzoo genoemd naar
de kleur der vruchten; zwarte peper, altijdgroen
peperboompje; Spaansehe peper, piment; — peper
en zout, grauw en wit gespikkelde stof, b. v. half
witte en half zwarte sajet; zijn haar wordt al peper
en zout, hij begint al te grijzen; peper - en zoutkleur,
wit gespikkeld, met grauw of grijsblauw tot hoofdkleur; — mengsel van doppen en meel der boekweit,
een uitstekend varkensvoeder.
PEPERACHTIG, bn. op peper gelijkende, daar
smakende; van peper houdende : ik ben niet-nar
erg peperachtig.
PEPERBAAL, v. (...balen), baal waarin men de
peper verzendt; ...BOOM, m. (- en), de boom of
struik (piper nigrum), die ons de peper oplevert.
PEPERBOOMPJE, o. (-s), een vergiftige heester
(daphne mezereum), die, ook als sierplant, vrij zeldzaam is, met fraaie lichtroode of witte bloemen
en roode bessen, welks bast (garoe -bast) een blaartrekkend middel oplevert; dat de echte peper
van dit boompje afkomstig is, is eene dwaling.
PEPERBUS, v. ( -sen), bus waarvan de deksel
of het boveneinde van gaatjes is voorzien, waardoor men de fijne peper strooit; ...DOOS, v. (...zen),
doos voor peper; (dicht., oudt.) Oostindievaarder.
PEPERDROOG, bn. zeer, buitengewoon droog.
PEPERDUUR, bn. uitermate duur.
PEPEREN, (peperde, heeft gepeperd), met peper
bestrooien, met peper toebereiden : het eten is te
sterk gepeperd; — ( fig.) sterk kruiden : gepeperde
uien tappen; — ik zal het hem gepeperd toedienen,
daar zal hij van lusten; — (fig.) duur verkoopen.
PEPERETER, m. (-s), pepervreter; ...GEWAS,
o. ( -sen), de plant die ons de peper verschaft; de
peperopbrengst; ...HAVEN, v. (-s), haven waar
peper uitgevoerd wordt; ...HUISJE, o. (-s), puntig
papieren zakje : een peperhuisje maken.
PEPERINO, m. pepersteen : een grauwe of groene tufsteen, menigvuldig in de vlakte van Rome
voorkomende en eertijds door de Romeinen als
bouwsteen gebezigd.
PEPERKERS, v. peperkruid.
PEPERKOEK, m. (-en), eene soort van met peper
gekruide zoete koek; — (spr.) dat smaakt als peperkoek, is bijzonder lekker; —BARKER, m. (-s).
PEPERKOOR, v. (...koren), (Zuldn.) bruin vlekje
in de huid met eenige haartjes er op, moedervlek:
...KORREL, v. (-s), het rijpe zaad, of de onrijpe
gedroogde bessen van den peperstruik : witte en
zwarte peperkorrels; ...KORRELTJES, o. mv.
(Z. A.) schimpnaam voor de Boschjesmannen.
PEPERKRUID, o. (plantk.) breedbladig of groot
peperkruid, eene kruisbloemige plant, (lepidium
latifolium), die aan de zeekusten op de Hollandsche duinen zeldzaam voorkomt en ook peperkers
wordt geheeten.
PEPERKUST, v. naam van een deel van de
kust van Opper- Guinea; ...LAND, o. Oost-Indië;
inz. de Molukken; — (spr.) iem. naar het peperland
zenden, iem. naar de Oost of ver van huis zenden.
PEPERLING, v. zeker geel gekleurde boomzwam,
eene eetbare bladzwam met peperachtigen smaak.
PEPERMOLEN, m. (-s), molen waarin de peper
-korels
fijn gemalen worden.
PEPERMUNT, v. (plantk.) eene soort van munt
(mentha piperita), die in Engeland op moerassige
plaatsen in het wild groeit en een zeer scherpen
kamferachtigen smaak heeft; — een met peper
toebereid suikergebak; — eene fijne op-muntolie
pepermunt overgehaalde likeur. PEPERMUNTJE,
o. (-s), een meestal rond plaatje suiker, met peper
toebereid; — een glaasje op pepermunt-muntolie
overgehaalde likeur.
PEPERMUNTDOOSJE, o. (-s), doosje om pepermuntjes in te bewaren; ...OLIE, v. eene vluchtige
olie uit den pepermuntstruik bereid : pepermuntolie
helpt uitstekend tegen buikpijn; ... SMAAK, m. de
eigenaardige smaak van pepermunt; ...SPIRITUS,
m. 10 °/ o oplossing van pepermuntolie in spiritus;
...STEEL, m. (...stelen), ...STOK, m. (-ken), steel
of stokje van pepermuntsuiker; ...STROOP, v.
(gen.) groenachtig bruine stroop bereid uit een
extract van verdunden spiritus met pepermuntbladen en suiker; ...SUIKER, v. suiker met peper-
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munt toebereid; ...THEE, v. aftreksel van de
bladeren van de pepermunt, als artsenij aangewend; ...WATER, o. eene oplossing van pepermuntolie in water.
PEPERNOOT, v. (...noten), ...NEUT, v. (-en),
kleine stukjes peperkoek in den vorm van dobbel
om of met pepernoten spelen.
-stenj;
PEPERONI, v. onrijpe Spaansche peper, in azijn
ingemaakt.
PEPERPLANT, v. (-en), de plant waaraan de
peper groeit; ...SAUS, v. (-en), eene sterk met
peper gekruide saus; ...STRUIK, m (-en), een
struik (piper; P. nigrum), die in geheel Oost-Indië
gevonden wordt en ons de bekende peper oplevert;
...TUIN, m. (-en), kweekplaats van peperstruiken,
stuk grond waarop men peper verbouwt : nieuwe
pepertuinen werden overal aangelegd; ...VOGEL, ni.
(-s), pepervreter.
PEPERVRETER, m. (-s), eene soort van klim
(ramphastus), met een snavel zoo groot als-vogel
zijn vleugel, nl. 23 cM. en waarvan de randen
getand zijn; ook toekan geheeten; hij houdt zich
meestal in Zuid -Amerika op en wordt in Venezuela,
naar het geluid dat hij maakt, piopoco genoemd.
PEPERWORTEL, m. (-s), zekere plant (cochlearia
armoracia), tot de familie der kruisbloemigen behoorende, die zelden in het wild voorkomt, doch
in onze moestuinen wordt aangekweekt om de
vluchtig prikkelende eigenschappen van den wortel
verschillende wijzen toebereid, als-stok,diep
toespijs genuttigd wordt; ook mierik geheeten; eene
andere soort (armoracia rusticana) komt niet zeldzaam aan het zeestrand en aan dijken voor.
PEPERZWAM, v. (-men), soort van eetbare
plaatzwam (cantharellus cibarius), algemeen in
naaldbosschen.
PEPOEN, v. (-en), (plantk.) kalebas, pompoen.
PEPPEL, m. (-s), populier.
PEPPELEN, bn. van peppelenhout gemaakt:
peppelen en wilgen klompen.

PEPPELENHOUT, o. het hout van den populier.
PEPPELING, m. (-en), pippeling : eene fijne,
lekker smakende appelsoort.
PEPPELLAAN, v. (...lanen), laan van populieren.
PEPSINE, v. bestanddeel van het maagsap, dat
de vertering van de eiwitlichamen bewerkt; kunst
een enzym uit het slijmvlies van-matigepsn
varkens -, schapen- of kalvermagen bereid en gewoonlijk met melksuiker gemengd; droge pepsine,
een grijsachtig stikstofhoudend poeder, als middel
om de spijsvertering te bevorderen, aangewend;
—OPLOSSING, v. (-en), (geneesk.) eene oplossing
van pepsine in Malagawijn, onder toevoeging van
Benig zoutzuur en glycerine, uitstekend middel
, om de spijsvertering te bevorderen; -WIJN, m.
PEPTON, o. (-en), eiwitachtige stoffen waarop
de pepsine ingewerkt heeft, geschikt om in het
bloed opgenomen te worden; ook oververhit water
kan eiwitstoffen in peptonen omzetten; kunstmatig
pepton, een uitstekend voedingsmiddel voor zwakke

magen; -OPLOSSING, v. (-en).
PER, vz. door, met, in (in bepaalde verbindingen):
ik zend het u per post (met de post), per schipper,
per Van Gend en Loos; per as wordt alles aangevoerd, in een rij - of voertuig; - het kost drie gulden
per K. G.; hij verdient f 40 per week; - per eeeidens, bij toeval; per acquit, voldaan, betaald; per ami(e), met vriend(in), op een adres; - per
an gusta ad augusta, door lijden tot heerlijkheid; per aspera ad astra, door strijd tot overwinning; per cassa, contant, in gereed geld; - per contant,
tegen gereede betaling; - per couvert, onder omslag; - per ƒas et nefas, met ja en neen, met recht

en onrecht, met rechtmatige en onrechtmatige
middelen; bij alles wat heilig is; - per saldo, als
-overschot der vorige rekening; - per se, stellig:

,

hij heeft het per se gedaan.

PERANAKAN, m. (-s), (Ind.) afstammeling van
een Chinees, Arabier of anderen vreemden oosterling en eene inlandsche vrouw.
PERCEEL, o. (-en), stuk land; vast goed, gebouw, huis met erf : een duur perceel; - persoon:
dat is een raar, een naar, een vreemd perceel. PERCEELTJE, o. (-s), klein perceel; het is een zwak
perceeltje, een zwak kindje.
PERCEELSGEWIJZE, ...GEWIJS, bn. bw. aan
perceelen : perceelsgewijze verkoopes; de perceelsge-w ijze ligger der gemeente A, de kadasterkaart.
PERCENT, o. (-en), ten honderd : woord, dat
Van Dale.
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inz. de verhouding van de winst tot het kapitaal

uitdrukt; 5 percent of 5 °/ o, 1/ kapitaal; tegen hooge
percenten geld uitleenen; 16 °/ a verdienen; het schoolverzuim is gemiddeld 4°/ 0 , 4 schooltijden van de
100 worden er gemiddeld verzuimd; hoe hoog is
het percent armlastigen in uwe gemeente ? PERCENTJE, o. (-s).
PERCENTAGE, o. percentsgewijze berekend bedrag of hoeveelheid : het percentage absoluut school-

verzuim is bij mij 1 / 4 .

PERCENTREKENING, v. het berekenen van per-

centen : de percentrekening past zeer goed in het
kader der lagere school.
PERCENTSARBEID, m. arbeid die met een zeker
percent der waarde der gemaakte goederen betaald
wordt.
PERCENTSGEWIJZE, bn. bw. in percenten berekend, uitgedrukt : vele statistische gegevens zijn
percentsgewijze uitgedrukt.

PERCENTSLOON, o. (-en), loon dat voor percentsarbeid betaald wordt.
PERCEPTUR, m. (-s), ontvanger, inner van
belastingen.
PERCEPTIBEL, bn. ( -er, -st), bemerkbaar.
PERCEPTIE, v. (-s, ...tiën), inning, ontvangst,
heffing; - (wijsbeg.) waarneming.
PERCEPTIEKOSTEN, m. mv. kosten aan het innen (van belastingen) verbonden; ...LOON, o. (-en).
PERCUSSIE, v. (...siën), slag, stoot; - (gen.)
aanklopping; die methode van onderzoek, waarbij
men uit den toon, die door licht aantikken op de
oppervlakte van eene der holten van het lichaam
wordt voortgebracht, den toestand van het onder
het aangetikte punt gelegen orgaan nauwkeuriger
zoekt te bepalen; men onderscheidt de onmiddellijke
percussie van de middellijke, die gebruik maakt van
plessimeter en percussiehamer.

PERCUSSIEDOPJE, o. (-s), slaghoedje; ... GEWEER, o. (... geweren), geweer, dat door den slag
van een hamertje op een busje met knalkruit afgaat; ...GRANAAT, v. (...granaten), granaat met
percussieslot; ... HAMER, m. (heelk.) hamertje
waarmede op den plessimeter geklopt wordt om
te percuteeren; ...SLOT, o. (-en), slot van een
percussiegeweer.
PERCUTEEREN, (percuteerde, heeft gepercuteerd), (geneesk.) aankloppen (tot onderzoek van
de borst ens.).
PERDENDO (It.), bw. (muz.) langzaam afnemend.
PERDITIE, v. (R.-K.) verdoemenis, verderf.
PERDOEN, v. (-s). Zie PARDOEN.
PERDOES, tw. Zie PARDOES.
PEREAT, o. het tegengestelde van vivat: iem. een
pereat brengen, hem zijn ondergang toewenschen.
PEREBLOESEM, m. (-s), bloesem van den pereboom; ...BLOESEMKEVER, m. (-s), soort van
bloesemsnuitkever die op pereboomen leeft (anthonomus pyri); ...BOOM, m. (-en), boom waaraan
peren groeien. PEREBOOMPJE, o. (-s).
PEREBOOMEN, bn. van pereboomhout.
PEREBOOMHOUT, o. het hout van den pereboom, inz. door schrijnwerkers gezocht.
PEREBOOMVLIEG, v. (-en), (nat. hist.) zeker
insect, welks larve op onderscheidene planten leeft
en daar de bladluizen najaagt.
PEREGRINATIE, v. (-s, ...tiën), omzwerving,
omdoling.
PEREL, v. (-s). Zie PAREL.
PERELAAR, m. (...laren), (Zuidn.) pereboom.
PERELLE, v. zekere grauwe kalkachtige aard
uit Auvergne in Frankrijk.
-sort
PEREMTOIR, PEREMTORISCIH, bn. kort, afdoend, beslissend : een peremtorisch argument, wat
de tegenpartij geheel verslaat.
PEREN, (peerde, heeft gepeerd), een stevig
glas drinken : hij geert tegenwoordig ook al.
PERENCIDER, m. perenwijn; ... DRANK, rn.
drank uit peren verkregen; ... HOUT, o. pereboomhout; ...MOES, o. fijn gekookte peren; dik ingekookt
perensap; ...MOST, m. perendrank, die nog niet
in gisting gekomen is.
PERENNEEREND, bn. het geheele jaar doorblijvend, bestaande : perenneerende planten, overblijvende planten.
PERENSAP, o. het sap van peren; ...STROOP,
v.; ...TAART, V. (- en); ...WIJN, m. het gegiste
sap van peren, perencider.
PEREPIT, v. (-ten), ...SCHIL, v. (-len), pit, schil
van eene peer.
89
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PERETAK, m. (-ken), tak van een pereboom; —
zwaar gebouwde, grove, wollige spanrupsvlinder
(phigalia pilosaria).
PERFECT, bn. bw. ( -er, -st), volmaakt, volkomen, geheel.
PERFECTIBILITEIT, v. volmaaktheid, vatbaarheid voor volmaking.
PERFECTIE, v. volmaaktheid, volkomenheid:
iets in de perfectie weten, kennen.
PERFECTIONNEEREN, meer volkomen maken;
de laatste hand aan iets leggen.
PERFIDE, bn. bw. trouweloos, valsch, verraderlijk.
PERFIDIE, v. trouweloosheid.
PERFORATIE, v. (-s, ...tiën), het perforeeren.
PERFOREEREN, (perforeerde, heeft geperforeerd), (in 't algem.) doorboren; — (heelk.) de
wanden van natuurlijke of onnatuurlijke holten
doorboren, om den inhoud ervan te doen wegvloeien; — (verlosk.) den schedel van het foetus
doorboren, wanneer de grootte van het hoofd
een onoverkomelijke hinderpaal voor de verlossing
zou zijn; — (in 't bijz.) (van papier, waarvan
strooken moeten gescheurd worden) het op de
plaats, waar de afscheuí.ing moet plaats hebben,
met de perforeermachine doorboren, om het afscheuren te vergemakkelijken : de postzegels zijn
slecht geperforeerd.
PERFOREERMACHINE, v. (-s), machine om
papier te perforeeren.
PERICOPEN, mv. (R. K.) gedeelten, fragmenten
uit de H. Schrift, welke in vaste orde als epistel
en evangelie in de H. Mis voorkorren.
PERICULEUS, bn. bw. (...zer, -t), gevaarlijk,
hachelijk.
PERICULUM IN MORA, er is dringend gevaar
bij uitstellen of dralen.
PERIGEUM, o. (sterrenk.) het punt der maanbaan, waar deze het dichtst bij de aarde is.
PERIHELIUM, o. (sterr.) punt in de loopbaan van
een om de zon bewogen lichaam, waar het deze
op den kleinsten afstand nadert; — punt in iedere
kegelsnede, hetwelk van al de punten der kromme
lijn het naast is aan het brandpunt, in hetwelk ten
opzichte der planeten en kometen de zon staat.
PERIKEL, o. (-s), gevaar.
PERIMETER, m. (-s), (meeti.) omtrek eener
kromlijnige figuur; som van al de zijden eener
rechtlijnige figuur.
PERIODE, v. (-n), tijdruimte, tijdvak : periode
van overgang; de puberteit is eene gevaarlijke periode;
deze periode kenmerkt zich door groote laksheid; —
(sterrenk.) tijdruimte waarbinnen zekere astronomische verschijnselen geregeld plaats vinden; —
tijdvak der geschiedenis waarin gebeurtenissen
plaats grepen, die er een eigenaardigen stempel
op drukten; (scheik.) tijd waarin eene stof tot
op de helft vervalt : de periode voor radium is
1900 jaar; — (rekenk.) dat deel eener repeteerende
breuk, dat telkens wederkeert : de periode bestaat
uit twee cijfers; — (taalk.) breed opgebouwde
volzin met voor -, tusschen- en nazinnen; — (muz.)
muzikale volzin, bestaande uit verscheidene zinsneden, die eene volledige gedachte uitdrukken.
PERIODENBOUW, m. de samenstelling eener
zinperiode uit hare deelen.
PERIODICITEIT, v. periodieke terugkeer.
PERIODIEK, bn. op zekere bepaalde tijden
terugkeerende; een periodiek geschrift, maandwerk,
weekblad, almanak enz.; — de periodieke winden,
die op gezette tijden waaien; — de periodieke af treding, van bestuurders, regeeringspersonen enz.
wier diensttijd op een bepaald tijdstip eindigt; periodieke traktementsverhooging; (rekenk.) de periodieke breuken, de repeteerende breuken; -- o. (-en),
periodieke geschriften.
PERIOPTRICA, v. leer der straalbreking of terug
aan de oppervlakte der lichamen.
-katsing
PERIPATETISCH, bn. de wijsbegeerte van Aristoteles betreffend, zoo geheeten omdat de wijsgeer
zijne lessen al rondwandelende gaf; volgens hem
is de wijsbegeerte het weten der waarheid, dus
de wetenschap der beginselen en oorzaken, die
haar doel in zichzelf heeft.
PERIPETIE, v. onvoorzien geval; ontknooping.
PERIPHERIE, v. (meetk.) cirkelomtrek; door
eene kromme lijn begrensd vlak.
PERIPHRASE, v. (-n), omschrijving, eene rhetorische figuur, die, in plaats van een begrip te
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noemen, het omschrijft door er eigenschappen, de
omgeving of de werking van op te geven, bv. het
schip der woestijn, voor de kameel; de bode der
lente, voor de zwaluw; (uitvoerig uitgewerkt wordt
het beschrijving).
PERIPOLYGONISCH, bn. veelhoekig, veelvlakkig.
PERISCOOP, m. (...scopen), lange draaibare buis
van ongeveer 20 cM. middellijn, van boven van
een glazen prisma en verder van lenzen voorzien,
instrument op onderzeebooten waarmee men van
de ongeveer 5 M. onder water varende boot den
horizon boven de oppervlakte van het water kans
waarnemen.
PERISCOPISCH, bn. periscopische glazen, holbolle lenzen.
PERISPERME, o. zaadvlies; zaadvaatje.
PERISTALTISCH, bn. wormvormig : de eigenaar
beweging die aan de darmen eigen is en aan-dige
andere holten, die door spiervezels ringvormig omkleed zijn : de peristaltische bewegingen van de maag.
PERISTYLE, o. (-n), met zuilen omgeven open
plaats of voorhal, zuilengang.
PERK, o. (-en), bloemperk, zie park; aan iets
paal en perk stellen, een einde maken. PERKJE,
o. (-s).
PERKAAL, PERCALE, o. dicht wit katoenen
weefsel.
PERKALEN, bn. van perkaal.
PERKAMENT, PERKEMENT, o. de bereide
huid van hamels, kalveren, geiten, bokken, ezels
en ook van varkens, geschikt om er op te schrijven,
boeken in te binden, trommelvellen van te maken
enz.; een op perkament geschreven stuk.
PERKAMENTACHTIG, bn. op perkament gelijkende.
PERKAMENTBEREIDER, m., ...BEREIDSTER,
v. (-s), iem. die dierenhuiden tot perkament ver
-werkt.
PERKAMENTEN, PERKEMENTEN, bn. van
perkament : perkamenten band; — (fig.) een perkamenten gezicht, iem. met droge, gele huid.
PERKAMENTFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
men perkament maakt; ...MAKER, m. (-s);
...MAAKSTER, v. (-s); ...MAKERIJ, v. (-en),
het maken van perkament; perkamentfabriek;
...PAPIER, o. zwaar ongelijmd papier, in verslapt
zwavelzuur gedoopt, waardoor het veel overeen
krijgt met de blaas van dieren.
-komst
PERKARA, v. (-'s), (Ind.) gerechtszaak.
PERKEL, v. (-s), (gew.) wilde perzik.
PERKELBOOM, m. (-en), (gew.) wilde perzikboom.
PERKEN, (perkte, heeft geperkt), met een perk
omsluiten, beperken.
PERKENIER, m. (-s), planter van muskaatnoteboomen in de Molukken.
PERKHOORIGE, m. (-n), (Ind.) eertijds : onvrije arbeider in een notenperk.
PERKINGSROOSTER, m. (-s), (stoomw.) rooster
met holle ijzers, waardoor de rooster duurzamer is
en de verbranding bevorderd wordt.
PERKLIJST, v. (-en), (stukadoorswerk) lijst die
een perk in het plafond maakt.
PERKOENPAAL, m. (...palen), lange eiken of
dennen palen; tusschen perkoenpalen worden dergelijke steenglooiingen soms opgesloten.
PERKOETOET, v. (-en), (Ind.) wilde tortelduif
op Java.
PERM, v. (-en), klein Turksch vaartuig.
PERMANENT, bn. bw. voortdurend, aanhoudend : die permanente droogte deed veel schade aan
den landbouw; zich permanent verklaren, niet uit
gewestelijke- of gemeente -enga(iz.vlds,
permanente commissie, die niet-vergadin);
telkens veranderd of vernieuwd wordt; — permanente tentoonstelling van schooluitgaven; — permanent Hof van Arbitrage.
PERMEABEL, bn. doordringbaar (van stoffen
die vocht doorlaten).
PERMIS (Ir.), o. verlof -, geleibriefje.
PERMISSIE, v. verlof, vergunning; inz. van
soldaten om te mogen uitblijven, en van koffie
om te mogen openblijven gezegd : permissie-huizen
vragen, geven, hebben; doorloopend permissie hebben,
verlof, vergunning tot weder opzeggens toe; hij
is met permissie, met verlof (van korten duur); —
met permissie, met verlof, gebruikt als men iets.
minder netjes vertelt, meedeelt enz. : en hij deed
met permissie wat in zijne broek.
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PERMISSIEBRIEFJE, o. (-s), ...KAARTJE, o.
(-s), (mil.) bewijs dat men permissie heeft : zijn

permissiebriefje halen, afgeven, vergeten.

PERMIT (Eng.), o. (-s), verlof -, geleibriefje.
PERMITTEEREN, (permitteerde, heeft gepermitteerd), veroorloven, vergunnen, toestaan : permitteer ! met uw verlof (als men iem. in de rede
valt); dat is niet gepermitteerd, dat is niet veroorloofd.
PERMUTATIE, v. (-s, ...tiën), om -, verplaatsing:
er is veel permutatie onder de postambtenaren; —
(wisk.) een aantal grootheden in eene bepaalde
volgorde gerangschikt.
PERNICIEUS, bn. bw. (...zer, -t), verderfelijk,
nadeelig, schadelijk.
PERORATIE, v. (-s), slotrede, slotwoord.
PERPENDICULAIR, bn. bw. loodrecht, rechtstandig; — v. (-s), loodlijn.
PERPETUEEL, bn. altijddurend; levenslang; perpetueelen, vroegere naam van zekere Spaansche
effecten.
PERPETUEEREN, voortzetten, doen aanhouden,
bestendigen, op de lange baan schuiven.
PERPETUUM MOBILE, o. (werkt.) werktuig dat
voortdurend nuttigen arbeid kan leveren, zonder
dat men er eenig arbeidsvermogen aan geeft:
een perpetuum mobile samen te stellen is onmogelijk;
(fig.) het onmogelijke; (muz.) compositie die van
begin tot einde zich in een zelfde levendige tempo
voortbeweegt.
PERPLEX, bn. bw. ontsteld, onthutst, verbluft,
verbijsterd.
PERPLEXITEIT, v. verlegenheid, bedremmeldheid, ontsteltenis, onzekerheid, verbijstering.
PERQUISITIE, v. (-s, ...tiën), gerechtelijk onderzoek.
PERRON, o. (-s), stoep langs de spoorbaan bij
een stationsgebouw, waarop de reizigers uit den
trein uitstappen.
PERRONKAARTJE, o. (-s), toegangskaartje tot
het perron, door vele spoorwegmaatschappijen
ingevoerd, om beter controle te kunnen voeren op
de reizigers ; ...LENGTE, V. (- n), lengte van het
perron.
PERROTINEDRUK, m. methode om katoen te
drukken met groote houten vormen, zoo breed
als het stuk; katoen dat op die wijze bedrukt is.
1. PERS, v. (-en), werktuig waarin iets tusschen
twee platen of walsen sterk gedrukt wordt om
het daardoor samen te drukken, glad te maken,
fijn te drukken of over te drukken : hooipers,
lakenpers, wijnpers, kopieerpers, drukpers; iets
onder de pers leggen, het persen; — hydraulische
pers, die werkt door de stuwkracht van het water; —
handpers; —
inz. drukpers : het werk is ter perse, wordt gedrukt; het werk komt juist van de pers, is pas gedrukt; — de pers doen zweeten, den drukkers veel
te doen geven; -- zweetende, krakende persen,
waarop veel gedrukt wordt; -- alle geschriften die
gedrukt worden, inz. dagbladen en tijdschriften :
het oordeel van de pers, wat in de verschijnende
geschriften en kranten over iets gezegd wordt;
de vrijheid, de invloed der pers; — hij heeft eene
goede pers, gunstig wordt over hem in de dagbladen
geschreven; -- schrijvers, journalisten : de zedelijke
verantwoordelijkheid, de waarheidszin der pers; —
glans dien menig voorwerp inz. stoffen door het
persen bekomt : het laken heeft de pers verloren,
glanst niet meer; -- de pers is er uit; -- (kleerm.)
de pers moet er nog eens over, een zwaar strijkijzer,
waarmede de naden plat en de kreuken weggestreken
worden. PERSJE, o. (-s).
2. PERS, m. (...zen), inboorling van Perzië.
3. PERS, v. (-en), (Zuidn.) stang, paal.
4. PERS, m. (-en), (gew.) perzikboom; vroege
pers; abrikozeboom.
PERSBAAR, bn. voor samendrukking vatbaar.
PERSBAARHEID, v.
PERSBALK, m. (-en), balkplank in een molen;
... BEUGEL, m. (-s), beugel aan eene pers; ... BLAD,
o. (-en), blad eener pers; ...BOOM, m. (-en), werktuig der wijngaardeniers; ...BORD, o. (-en), bord,
plank van eene pers; ...BUREAU, o. (-'s), bureau
dat berichten levert aan de dagbladen; ...CILINDER, m. (-s), cilinder waarmede geperst wordt;
...CONGRES, o. ( -sen), congres waar vertegenwoordigers der groote bladen bijeenkomen ter
bespreking van verschillende gemeenschappelijke
belangen; ...CORRECTIE, v. (-s, ...tiën), correctie
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van een geschrift welke ter drukkerij plaats heeft;
...DEKSEL, o. (-s), deksel eener pers; ...DELICT,
o. (-en), misdaad, iets strafbaars door middel van
de pers begaan; ... DOEK, m. (-en), doek om kruiden af te trekken, doorslagdoek.
PERSEBOOM, m. (-en), (gew.) perzikboom.
PERSEBOONEN, v. mv. snijboonen; boonen
welke aan persen, staken groeien.
PERSECUTEEREN, (persecuteerde, heeft gepersecuteerd), vervolgen.
PERSECUTIE, v. (-s, ...tiën), vervolging (inz.
om staatkunde en geloof).
PERSEÏDEN, mv. groep van vallende sterren
tusschen half Juli en half Augustus, die uit 'een
punt van het sterrenbeeld Perseus uitstralen.
1. PERSEN, (perste, heeft geperst), in eene pers
of met een persijzer sterk samendrukken : hooi
persen; sigaren persen; — de naden van eene japon
persen, met een persijzer ze goed plat maken; —
zoo samendrukken dat er eene zekere gedaante
aan iets gegeven wordt : ijzer tot plaatijzer persen;
metalen voorwerpen persen; versieringen op den
band van een boek persen; — zoo samendrukken
dat er eene zekere glans op het goed komt : ka toenen stoffen, laken persen; — sterk drukken om
iets van de vochtigheid te ontdoen : papier tusschen
vilt persen; planten voor een herbarium persen; —
sterk drukken om het sap van iets te winnen :
aalbessen, citroenen, druiven persen; zaden persen,
om olie er uit te winnen; olie, wijn persen; — (fig.)
dwingen, noodzaken, pressen : iem. tot iets persen;
dat gezicht perste hem tranen in de oogen, trof hem
zoo, dat hem de tranen in de oogen kwamen.
PERSING, v. (-en), drukking; drukking van vloeistoffen; het gas brandt niet helder: de persing is
zeker niet voldoende.
2. PERSEN, o. het persen, drukken.
PERSENNING. Zie PRESENNING.
PERSER, m. (-s), PERSSTER, v. (-s), die perst;
(ook) vormer van machinale steenen (aan eene
steenfabriek).
PERSEUS, m. zeker sterrenbeeld.
PERSEVEREEREN, (persevereerde, heeft gepersevereerd), volharden, volhouden.
PERSGAS, o. gas onder sterke drukking; verlichting met persgas; —GLOEILICHT, o. (-en),
gloeilicht van persgas; —VERLICHTING, v.
PERSGELD, o. (-en), geld, dat voor het persen
betaald wordt; ...GESTEL, o. (-len), werktuig
der wijnpersers; ... GLANS, m. (-en), glans door
het persen op geweven stoffen ontstaan; ... HEMEL,
m. (-s), bovenplaat, bovenstuk eener pers; ...HUIS,
o. (...zen), ...HUT, v. (-ten), huis of hut waarin
de (wijn)pers staat.
PERSICO, v. likeur, bereid uit perzikpitten of
bittere amandelen, op alcohol getrokken.
PERSIE, v. (Z. A.) bloedloop, bloedontlasting.
PERSIEK,. m. (-en), (bouwk.) mannelijk beeld
onder balkons enz., denzelfden dienst doende als
de vrouwelijke caryatide.
PERSIENNE, v. (-s), zonneblind van schuin in
een raam gezette plankjes, aan de buitenzijde van
het venster aangebracht.
PERSIFLAGE, v. (-s), fijne bespotting, spotternij
of beschimping, bespottende lof.
PERSIFLEEREN, (persifleerde, heeft geper*fleerd), op eene fijne wijze bespotten, beschimpen,
belachelijk maken, voor den zot of voor den gek
houden.
PERSIJZER, o. (-s), zwaar strijkijzer der kleermakers.
PERSISTEEREN, (persisteerde, heeft gepersisteerd), volhouden, staan op...
PERSKANTOOR, o. (...toren); ...KUIP, V. (- en),
kuip waarin druiven uitgeperst worden; kuip om
het sap van geperste bessen en ander fruit op te
vangen; ...LOON, o. loon dat men voor het persen
geeft of ontvangt; ... LOOP, v. (w. g.) buikloop,
hevige diarrhee; ...MAN, m. (-nen), man van de
pers, journalist; ...MEESTER, m. (-s), opzichter
over de persers; ...MUSKIET, v. (-en), schimpnaam voor een onbescheiden reporter die iem. tot
het laatste bloed uitzuigt (tot het laatste uithoort).
PERSONAGE, v. en o. (-s), persoon; hooge personages, de aanzienlijke personen; een raar personage,
een wonderlijk mensch; — (toon.) medespelende,
rol waarin een acteur optreedt; karakter dat hij
voorstelt; zijne personage spelen, zijne rol spelen,
(ook fig.) allerlei streken uithalen.
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PERSONA GRATA (Lat.), iem. die ergens zeer
gezien, zeer gewild is.
PERSONALIA, mv. allerlei bijzonderheden, een
of meer personen betreffende; inz. opschrift van
eene vaste rubriek in eene courant betreffende
benoemingen, overplaatsingen enz.
PERSONALITEIT, v. (-en), persoonlijkheid; persoonlijke beleediging; - scherpe, hatelijke zet,
die iemands persoon raakt : iem. personaliteiten
zeggen, hatelijkheden op den man af; - geen
personaliteiten !, ik duld hier geen persoonlijke
hatelijkheden.
1. PERSONEEL, bn. persoonlijk; personeele belasting, rijksbelasting die men voor zijn persoon of
als hoofd van een gezin betalen moet : de personeele

belasting wordt berekend naar de huurwaarde, haard
meubilair, en verder van dienstboden,-stedn
paarden en rijwielen; - personeele vrijheid, de
vrijheid van ieder persoon; - in den twist personeel
worden, personaliteiten zeggen; - het abonnement,
de toegangskaart is strikt personeel, voor niemand
anders geldig; - (recht.) personeele crediteur, die

geen onderpand voor zijne schuldvordering heeft.
2. PERSONEEL, o. personeele belasting : wet op
het personeel; - al de personen die een tooneeltroep, een orkest, een bureau enz. samenstellen; korps ambtenaren : voor zoo iets is een heel personeel
noodig; - mijn personeel, de menschen die ik in
dienst heb; - het dienstdoend personeel.
PERSONENRECHT, o. het jus personarum, deel
van het recht, dat handelt over de hoedanigheden
der personen en hunne betrekking tot elkander,
voor zooverre die hun staat betreffen.
PERSONENTREIN, m. (-en), spoortrein die
hoofdzakelijk personen vervoert; ...VERKEER, o.
het verkeer van personen; ... VERVOER, o. aantal
personen dat met een of ander vervoermiddel
van de eene plaats naar eene andere gebracht
wordt : het personenvervoer op deze lijn stijgt voort dur end .

PERSONIFICATIE, v. (-s, ...tiën), (stijlleer) persoonsverbeelding, de voorstelling eener zaak als
persoon om de rede aanschouwelijker te maken.
PERSONIFIEEREN, (personifieerde, heeft gepersonifieerd), als een persoon voorstellen : in de

fabel worden dieren gepersonifieerd; de heer N is
het gepersonifieerd gezag, egoïsme, dat kan men

bij hem in alle sterkte waarnemen.
PERSOON, m. en v. (...sonen), (eig.) het masker
van een tooneelspeler; (bij uitbr.) rol van een tooneelspeler; de door hem voorgestelde persoonlijkheid : dit stuk bestaat uit 5 personen; wie speelt de
hoofdpersoon ?; - zelfbewust individu : de theologie

onderscheidt in God drie personen; Vader, Zoon en
Heiligen Geest; in fabels treden dieren als handelende
personen op; aanzienlijke, vorstelijke personen; ons
gezin bestaat uit 6 personen; - het kost een gulden
per persoon, voor ieder; -- ik voor mijn persoon,
wat mij betreft; - hij kwam in eigen persoon, hij
kwam zelf, zond geen plaatsvervanger; - handelen
zonder aanzien des persoon, zonder op rang of
stand in de maatschappij te letten; - hij is de
aangewezen persoon, daarvoor wordt hij het meest

geschikt gerekend, (ook) komt hij in de eerste
plaats in aanmerking; - personen van zaken schei
( minachtend) een manspersoon, een vrouws--den;
persoon; -- iem. ten opzichte van zijn uiterlijk:

hij is groot, klein, knap, teelijk van persoon; van
persoon is hij niets veranderd; ik ken hem niet van
persoon; -

(taalk.) de vormen van het werkwoord, die de
verhouding uitdrukken tusschen den spreker en
het onderwerp der werking; de eerste persoon, wanneer de spreker het onderwerp der werking is; de
tweede persoon, wanneer de aangesprokene het
onderwerp is; de derde persoon, wanneer noch spreker, noch aangesprokene, maar eene derde zelfstandigheid het onderwerp is; - de aangesproken
persoon, de naam van den werkelijken of als zoodanig voorgestelden persoon, tot wien men zijne
rede richt en welke buiten de grenzen van den
volzin staat. PERSOONTJE, o. (-s).
PERSOONKILOMETER, m. (-s), vervoer van 1
persoon 1 K. M. ver (in statistieken van spoorwegmaatschappijen)..
PERSOONLIJK, bn. bw. den persoon betreffend,
daartoe behoorend : iemands persoonlijke hoedanig -

heden; eene persoonlijke beleediging; een persoonlijk
feit; - een persoonlijk recht, recht dat iemand als
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persoon heeft, wel te onderscheiden van personenrecht; - een persoonlijk onderhoud, met den persoon
zelf; - iem. persoonlijk kennen, van aangezicht,
van uiterlijk; - aan een strijd persoonlijk deelnemen,
als persoon; - (taalk.) persoonlijke voornaamwoorden, de woorden die zelfstandighedep aanduiden
met onderscheiding van den spraakkunstigen persoon; - persoonlijke werkwoorden, werkwoorden
die niet onpersoonlijk zijn.
PERSOONLIJKHEID, v. (...heden), de som van
iemands hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken, waardoor hij zich tot een persoon
stempelt : de persoonlijkheid van den onderwijzer

is van grooten invloed op de zedelijke opvoeding zijneg
leerlingen; - op jeugdigen leeftijd was hij reeds
eene persoonlijkheid, iem. van karakter; - een
persoon zelf.
PERSOONSVERBEELDING, v. (-en), (stijlleer)
toekenning van eene zinnelijke eigenschap, welke
aan een persoon doet denken, aan abstracte be grippen of levenlooze dingen, b. v. zal de twist

hare wreede fakkel zwaaien.

PERSOONSVERWISSELING, v. (-en), verwisseling van personen.
PERSOVERZICHT, o. (-en), overzicht van hetgeen de pers in hoofdzaak omtrent iets zegt.
1. PERSPECTIEF, v. doorzichtkunde, de kunst
om voorwerpen zoo op een plat vlak af te beelden, dat zij op het oog denzelfden indruk maken
als de voorwerpen zelf, uit een gegeven standpunt.
gezien; er zit perspectief in die teekening, het is
goed volgens de perspectief geteekend; - de leer,
de regels dezer kunst : gronden der perspectief; iein.

in de perspectief examineren; leerboek der per spectief; - perspectivische teekening : de perspectief
van een punt, eene lijn, een vlak, een kubus enz.
2. PERSPECTIEF, o. (...ven), vergezicht : van
dien heuveltop heeft men een prachtig perspectief; de afbeelding van een vergezicht; - (fig.) vooruitzicht, toekomst.
PERSPECTIEFHOORN, m. (-s), de platte kegel
hoorn van eene Oostindische kamkieuwige-vormige
slak (solarium perspectivum), zoo geheeten wijl de
hoorn, wanneer men er in kijkt veel dieper schijnt
dan hij werkelijk is; dit wordt veroorzaakt doordien de ledige ruimte versmallende inwaarts loopt;
-SLAK, v. (-ken), kamkieuwige slak die den
perspectiefhoorn oplevert, ook verrekijkerslak en
zonnewijzerslak geheeten.
PERSPECTIVISCH, bn. bw. volgens de kunst,
de leer der perspectief : perspectivisch zien, teekenen;

Bene perspectivische teekening, opgave, regel; een
perspectivisch vraagstuk.

PERSPECTOGRAAF, v. (...grafen), toestel om
mechanisch het perspectief van meetkundige figuren weer te geven en omgekeérd.
PERSPICACITEIT, v. scherpzinnigheid.
PERSPLANK, v. (-en), plank eener pers : eene
handpers met acht 8 ° persplanken; ... POMP, v.

(-en), werktuig om water alleen door persing in
de hoogte te voeren; luchtpomp om lucht in elkander te persen; ...PUNT, o. (nat.) middelpunt
van drukking; ...REVISIE, v. (-s), revisie van
de laatste drukproef; ...SCHROEF, v. (...ven),
schroef eener pers; ...SLANG, v. (-en), slang
waardoor het water uit de brandspuit naar den
brand bv. geperst wordt; ...TAFEL, v. (-s), plaat
aan het bovenste gedeelte van den zuiger eener
drukpomp; ...TELEGRAM, o. (-men); ...TOESTEL. o. (-len), toestel om te persen.
PERSUADEEREN, (persuadeerde, heeft gepersuadeerd), overreden, overtuigen, doen gelooven.
PERSUASIE, v. overreding.
PERSVLOOT, v. (...vloten), bakje waarin men
de kazen zet, als zij onder de pers worden gebracht;
...VORM, m. (-en), vorm eener pers; ...VRIJ HEID, v. vrijheid der drukpers, tegenstelling van
censuur; ...WET, v. (-ten), wet op de drukpers;
...ZAK, m. (-ken), zak eener pers.
PERTINENT, bn. bw. tot de zaak behoorende,
gepast, doelmatig, juist, recht, billijk, behoorlijk,
naar den eisch, beslist : ik verlang van u eene perti,-

nente verklaring; hij weigerde pertinent; pertinent
liegen, onbeschaamd.

PERTIZAAN, v. (...zanen), eene soort van helle
lans of spies, met eene tweesnijdende bijl-bard,
onder de spits; -DRAGER, m. (-s).
PERTURBATIE, v. (-s. . . .tiën), storing, stoornis,
verwarring.

PERUBALSEM.
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PERUBALSEM, m. een naar vanille riekend dik
vloeibaar hars, dat vooral uit het Peruaansche
balsemhout gewonnen en bij de chocolade gevoegd
of tot reukoliën gebruikt wordt; -BOOM, m.
(-en), de in Peru groeiende balsemboom (myroxylon
sonsonatense), die den perubalsem verschaft;
-POPULIER, m. (-en), balsemperuboom : zekere
boom, die in onze tuinen gekweekt wordt.
PERUVIENNE, v. zekere gebloemde stof : ge
gros de Tours.
-bloemd
PERUZILVER, o. uit nieuwzilver vervaardigd en
galvanisch goed verzilverd; 2°/ o der zwaarte is
zilver.
PERVERS, bn. bw. verkeerd, slecht, verdorven.
PERVERSITEIT, V. verdorvenheid; (psych.)
ontaarding der gevoelens en driften, zoodat men
behagen schept in dingen die normale menschen
afschuwelijk vinden.
PERZIK, v. (-en), kogelronde, met een zacht
dons bedekte, sappige, heerlijk smakende vrucht
van den perzikboom; - (spr.) die perzik smaakt
naar 'meer, van iets aangenaams, lekkers gezegd;
-, m. (-en), perzikboom. PERZIKJE, o. (-s).
PERZIK-ABRIKOOS, v. (...kozen), eene vrucht,
tusschen perzik en abrikoos in staande.
PERZIKBLAD, o. (-en, -eren), blad van den
perzikboom; ...BOOM, PERZIKEBOOM, m. (-en),
een vruchtboom (amygdalus persica), tot de familie
der Amandelachtigen behoorende; ...BRANDEWIJN, m. persico.
PERZIKKRUID, o. (plantk.) eene algemeen
voorkomende soort van duizendknoop (polygonum
persicaria), ook wilde wilg, roowilg, roodbeen, roode
rister, Jezusgras, platzaad en krodde geheeten; (ook)
een der namen van het gewoon of groot glaskruid
(parietaria officinalis).

PERZIKPIT, v. (-ten), ...STEEN, m. (-en), de
steenige pit van de perzik.
PERZISCH, bn. als een Pers; als in Perzië; o. de Perzische taal.
PESANTE (It.), bw. (muz.) slepend; zwaarmoedig.
PESETA, v. (-'s), Spaansche zilveren munt,
eenheid van het Spaansche muntstelsel, ongeveer
50 cent.
PESO, o. gewicht, last; - (kooph.) al peso, naar
het gewicht; - eenheid van het muntstelsel in
de Spaansch-Amerikaansche landen, ongeveer f 2,50
in goud; in zilver zeer uiteenloopend van 90 cent
in Chili tot f 2,40 in Panama.
PESSEM, V. (plantk.), (gew.) kruipende tarwe.
PESSIMISME, o. de leer of het gevoelen dat de
wereld door en door slecht is; zwartgallige wereld
-beschouwing.
PESSIMIST, m. (-en), die alles en allen voor
donkeren
kant
alles
van
den
slecht houdt, die
bekijkt.
PESSIMISTISCH, bn. bw. overeenkomstig, vol
pessimisme : pessimistische beschouwingen,-gensht
denkbeelden; - pessimistisch gestemd zijn, alles van
de donkere zijde inzien.
PEST, v. (-en), besmettelijke ziekte van den
gevaarlijksten aard, eene soort van typheuze
koorts, waarbij het lichaam met pestbuilen overdekt is : de pest is endemisch in de steppen rondom
het Baikalgebergte; de pest is uitgebroken; aan de
pest stierf 25 °/ o der bevolking; - de pest mededeelen,
met de pest besmetten; - krijg de pest, platte
verwensching; - (plat) ik heb de pest in, ik heb

verschrikkelijk het land; - (fig.) wat eenigermate
als de pest werkt, hoogst nadeelig : dat is de pest
voor hem; - zedenbedervend misbruik : de jenever
is de pest der maatschappij; -- (fig.) (plat) gevaarlijk,
onverdraaglijk menseh : dat is eene ware pest in
huis; ik heb er de pest aan gezien, ik heb er een
vreeselijken hekel aan; - iem. schuwen als de
pest, den hevigsten afkeer van hem hebben.
PESTACHTIG, bn. ( -er, -st). op de pest gelijkende,
er eenig kenmerk van bezittende : eene pestachtige
ziekte.

PESTADEM, m. verpestende, hoogst ongezonde
adem; ... AZIJN, m. een naar men wil, door 4
roovers uitgevonden kruidenazijn, waarmede zij
zich gedurende eene pest tegen besmetting zouden
beveiligd hebben; ... BACIL, m. (-len), de pest
veroorzakende bacil; ...BESTRIJDING, v.;
... BLAAR, v. (...blaren), pestbuil; ... BLAD, o.
pestkruid; ...BUIL, v. (-en), pestgezwel; ...COR
om eene met pest besmette streek;-DON,o.crdn

... DAI\IP, m. (-en), verpestende, hoogst ongezonde
damp; ... DOKTER, m. (-s).
PESTEL, m. (-s), as van een molenrad.
PESTEN, (pestte, heeft gepest), (plat) geducht
kwellen, treiteren, het land opjagen, negeren : wat
is hij weer aan 't pesten; ik zal hem ook pesten.

PESTERIJ, v. (-en), het pesten, getreiter.
PESTGEVAL, o. (-len), geval van pest : er hebben
zich 10 nieuwe pestgevallen voorgedaan; ... GEZWEL,

o. (-len), kwaadaardig gezwel, tengevolge der
pestziekte; ...HAARD, m. (-en), broeinest der
besmetting met pest; ...HOL, o. (-en), zeer ongezond hol; - (fig.) verderfelijke plaats; bordeel;
...HUIS, o. (...zen), gasthuis voor pestlijders,
lazaret.
PESTIG, bn. ( -er, -st), (gew.) verpestend, besmettelijk; - (fig.) ik heb er een pestigen hekel aan,
een vreeselijken hekel.
PESTILENTIE, v. (...tiën), pest.
PESTILENTIEWORTEL, v. (plantk.) groot hoefblad (petasites officinalis).
PESTKNOOP, m. (-en), pestkool; ...KOOL, v.
(...kolen), kwaadaardig meestal doodelijk gezwel
van pestlijders; ...KOORTS, v. (-en), koorts tengevolge der pestziekte; de ziekte zelf; ...KOP,
m. (-pen), pestgezwel; scheldnaam voor iem. die
een ander treitert, negert, pest; ...KRUID, o.
(plantk.) pestilentiewortel; ...LIJDER, m. (-s),
...LIJDERES, v. ( -sen), iem. die aan de pest
lijdt; ...LUCHT, v. (-en), verpeste lucht; (ook
fig.) ondraaglijke stank; ...MAN, m. (...lieden,
...lui), dienaren in de pesthuizen, lijkdragers;
...MEESTER, m. (-s), geneesheer in een pesthuis;
...POKKEN, v. mv. kwaadaardige pokken; ...SERUM, o. serum tegen de pest; ...TIJD, m. (-en),
seizoen, waarin pest heerscht.
PESTVOGEL, m. (-s), zekere vogel ter grootte
van een spreeuw (ampelis garrula), roodachtig
grijs, met een kuifje op den kop en roode streepjes
op de vleugelveeren, hier zelden en alleen in den
winter verschijnende; in de M. E. beschouwd als
een voorbode der pest; hij wordt ook beemer, wijn
zijdestaart, sneeuwvogel, zwartemantel en in-star,
Groningen lakvogel geheeten.
PESTWORTEL, v. (plantk.) pestilentiewortel;
...ZIEK, bn. lijdende aan de pestziekte, pestbacillen
hebbende : pestzieke ratten moeten overbrengers dezer
ziekte geweest zijn; ...ZIEKE, m. en v. (-n), iem.
die aan de pest lijdt; ...ZIEKTE, v. de pest.
PET, v. (-ten), PETJE, o. (-s), hoofddeksel, muts
met klep; (spr.) zij zijn onder eene pet te vangen,
heel mak, men kan er mee doen wat men wil; (gew.) put; - (gew.) poel, in eene lage veenach tige weide.
PÉTARD, m. (-en), met kruit gevuld, meestal
kegelvormig metalen vat, vroeger gebruikt om
vestingmuren te laten springen; - knalsignaal,
bij spoorlijnen.
PETE, v. (-n), (Zuidra.) peet; grootmoeder.
PETEGIFT, v. (-en), geschenk van een peetoom
of eene peettante; ...KIND, o. (- eren); ...MOEI,
v. (-en), peettante.
PETER, m. (-s), peetoom, gevader.
PETEROLIE, V. (gew.) petroleum.
PETEROOM, m. (-s), peetoom.
PETERSCHAP, o. hoedanigheid, betrekking van
peetoom : het peterschap aanvaarden of bekleeden;
onderling peterschap.

PETERSELIE, (gew.) PIETERSELIE, v. eene
schermdragende plant (petroselinum); de gewone
peterselie (P. sativum) kweekt men hier in tuinen;
de kroeze peterselie heeft gekrulde bladeren; -,
(gew.) dolle peterselie, dolle kervel; wilde peterselie,
hondspeterselie; wilde peterselie, melkeppe.
PETERSELIEACHTIG, bn. op peterselie gelijkende; van peterselie houdende : ik ben niet peter-

selieachtig.

PETERSELIEBED, o. (-den), perk met peterselie
beplant; ...BLAD, o. (-eren), blad van de peterselieplant; ...DRUIF, v. (...ven), (plantk.) zekere
druiveboom, welks bladeren op die van de peterselie gelijken; ...GEUR, m. eigenaardige geur van
de peterselie; ...KAAS, v. (kazen), kaas met peterselie bereid; ...REUK, m.; ...SAUS, v. (-en), saus
met fijngesneden pet€ rselieblaadjes toebereid;
... SMAAK, m. eigenaardige smaak van de peterselie; ...SOEP, v. rijstsoep met peterselie toebereid.
PETERSELIEVLIER, v. gew. naam voor de
bergvlier (sambucus raceniosa); ...VLINDER, m.
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(-s), fraai geel en oranje gekleurd vlindertje waar
rups op de peterselie leeft (antocharis car--vando

damines).

PETERSELIEWORTEL, m. (-s), (plantk.) eene
verscheidenheid van de gewone peterselie, die bij
het eten van visch bij ons veel gebruikt wordt;
...ZAAD, o. (...zaden), het zaad van de peterselie,
inz. -als pisafdrijvend middel gebezigd.
PETER-SIMONSWIJN, m. een Spaansche wijn
uit Rijnsche druiven, welke door Peter Simons,
een Hollander, in Spanje werden overgebracht.
PETERSPENNING, m. (-en). Zie PETRUS PENNING.
PETEVADER, m. (-s), (Zuidn.) grootvader.
PETILLEEREN, (petilleerde, heeft gepetilleerd),
fonkelen; knappen; paarlen van wijn : de wijn
petilleert in het glas; — ( fig.) blinken, schitteren;
hij petilleert van geest, hij is vol geest.
PETINETGLAS, o. glasfiligrain of draadglas;
glas erk waarin sierlijk dooreengewerkte witte of
gekleurde lijnen of banden zich vertoonen; —,
(...glazen), voorwerp van petinetglas vervaardigd.
PETINGGI, m. (-'s), (Ind.) dorpshoofd.
PETIOTISEEREN, de moer der druiven met
water en suiker behandelen en er een besten nawijn van maken.
PETIT-GRIS, o. pelterij van de huid der eek
-horentjs.
PETITIE, v. (-s, ...tiën), verzoekschrift, request
dat aan de regeering of aan eene der staatsmachten
gericht wordt door een of meer ingezetenen en
waarin om het nemen of nalaten van een of anderen maatregel verzocht wordt : ieder ingezetene
heeft het recht van petitie; (wijsbeg.) petitie principii,
bewijsgrond, die ten onrechte als reeds bewezen
aangenomen wordt, maar zelf eerst bewezen dient
te worden; schijngrond.
PETITIERECHT, o. het recht door de Grondwet
aan eiken staatsburger toegekend, om zijne bezwaren, grieven enz. aan de regeering kenbaar te
maken.
PETITIONARIS, m. ( -sen), iem. die eene petitie
indient.
PETITIONNEEREN, (petitionneerde, heeft gepetitionneerd), verzoekschriften indienen (inz. door
velen tegelijk).
PETITIONNEERING, v. PETITIONNEMENT,
o. (-en), het indienen van verzoekschriften.
PETIT-MAITRE, m. (-s), (w. g.) pronker. saletjonkertje, windbuil.
PETITSELS, o. mv. (Zuidra.), (geneesk.) koortsvlekken.
PETJOE, m. (-s), (Ind.) scheldnaam voor de
minste soort van kleurlingen.
PETREFACT, o. (-en), versteening, versteend
lichaam.
PETRIFICATIE, v. (-s, ...tiën), het doen ver
-sten.
PETRIFICEEREN, versteenen, in steen veranderen.
PETROGRAPHIE, v. beschrijving der gesteenten,
hun samenstelling en hun eigenschappen.
PETROGRAPHISCH, bn. petrographische kaarten,
landkaarten waarop de bergsoorten en hare grenzen
zijn aangewezen.
PETROKLASTIET, o. een springmiddel uit
natronsalpeter, zwavel en pek bestaande, dient
om zachte gesteenten te doen springen.
PETROLEUM, v., —OLIE, v., PETEROLIE, v.
zekere steen- of bergolie, die vet, kleverig op het
gevoel, een eigenaardigen butimineusen reuk ver
licht, reeds op eengen afstand van de-spreidtn
vlam, ontvlambaar is; in het begin dezer eeuw in
Kentucky in de Vereenigde Staten van NoordAmerika ontdekt, wordt zij thans in alle aard
gevonden; blijft zij aan de lucht blootgesteld,-deln
dan wordt zij taaier, dikker en kleveriger en verandert in bergteer of aardpek; geraffineerde petroleum,
waaraan de petroleumaether, - naphtha en benzine
onttrokken zijn, is weinig gekleurd of helder als
water en brengt tot eene temperatuur van 48°
C. geen ontvlambare dampen voort; deze wordt
vooral tot verlichting in lampen en als brandstof
gebezigd; in de scheikunde ook tot het bewaren
van natrium, kalium enz.
PETROLEUMAANDEEL, o. (-en), aandeel in
eene exploitatie van petroleumbronnen.
PETROLEUMAETHER, m. mengsel van kool
distillatie uit ruwe petroleum-watersofnd

PETTO,

verkregen; hij is kleurloos, helder, eigenaardig
riekend, volkomen vluchtig en licht ontvlambaar.
PETROLEUMBLIK, o. (-ken), blikken bus
waarin petroleum verzonden wordt; ...BOER, m.
iem. die met petroleum langs de huizen vent, die
petroleum in 't klein verkoopt; ...BRON, v. (-non),
bron waar petroleum uit den grond opborrelt,
opwelt; ...DAMP, m. (-en), damp van petroleum:
petroleumdamp is uiterst brandbaar; sterke petroleumlucht : er is hier zoo'n petroleumdamp in, huis;
...ETABLISSEMENT, o. (-en); ...FORNUIS, o.
(...zen), fornuis met petroleum tot brandstof;
... GAS, o. gas uit petroleum gestookt : in deze
lampen brandt petroleumgas; ...GEBIED, o. (-en),
streek waar petroleum in den grond voorkomt;
...HANDEL, m. handel in petroleum; ...HAVEN,
v. (-s), in groote handelssteden, de haven waar
de petroleumschepen moeten liggen; wegens het
groote brandgevaar veelal op een grooten afstand
der stad.
PETROLEUMKACHEL, v. (-s), ...KACHELTJE,
o. (-s), kachel(tje), waarin de noodige warmte door
eene of meer petroleumvlammen verschaft ' wordt;
...KAN, V. (- nen), blikken kan voor of met petroleum; ...KOMFOOR, o. (...foren), komfoor waarin
de verhitting door eene petroleumvlam bewerkt
wordt; ...KOOKTOESTEL, o. (-len), groot petroleumkomfoor, waarop men koken kan; ...KRACHT MACHINE, v. (-s), petroleummotor.
PETROLEUMLAAG, v. (...lagen), steen- of aard
hoeveelheid petroleum be--lagendi rot
vatten; ...LAMP, v. (-en), lamp waarin brandende
petroleum de lichtbron is; ...LEIDING, v. (-en);
...LICHT, o. het licht van brandende petroleum,
inz. in eene lamp; ...LUCHT, v. eigenaardige
lucht die petroleum, inz. verwarmde petroleum,
verspreidt; ...MARKT, v. prijs der petroleum;
...MOTOR, m. (-s, -en), motor waarbij de zuigers
in den cilinder door de ontploffing van een mengsel
van petroleumdamp en lucht (ontstoken door eene
bestendige vlam) bewogen worden; ...PRODUCT,
o. (-en), stoffen die uit de ruwe petroleum bereid
worden, zooals : benzine, petroleumspiritus, bergteer, kleurstoffen enz.; ...RESIDU, o. wat bij
het raffineeren der petroleum overblijft : de stoom
stoken petroleum--botenpdKasichz

residu.

PETROLEUMSCHIP, o. (...schepen), schip dat
petroleum vervoert, hetzij in vaten, hetzij los in
't ruim; ... SMAAK, m. smaak van petroleum : er
is een petroleumsmaak aan het brood, het smaakt
er naar; ...SPIRITUS, m. petroleumaether;
... STANK, m. onaangename geur dien petroleum
verspreidt, inz. brandende petroleum; ...STEL,
o. (len), petroleumkooiitoestel; ...TANK, v. (-s),
groot ijzeren reservoir voor petroleum; ...TANKSCHIP, o. (...schepen); ...TANKWAGEN, m. (-s);
...VAT, o. (-en), houten of ijzeren vat waarin
men petroleum verzendt of verzonden heeft;
...VELD, o. (-en), petroleumhoudend veld : de
petroleumvelden in Roemenië; ...VENTER, m. (-s),
petroleumboer; ...VLAM, v. (-men), vlam van
brandende petroleum; ...WAGEN, m. (-s), wagen
waarin men petroleum langs de straat rijdt, voor
den kleinhandel; ...WAGON, m. (-s), spoorwagon
tot het vervoer van petroleum ingericht; ... WALM,
m. dikke, vettige damp van brandende petroleum;
... VEL, v. (-len), wel waar petroleum uit den
grond opborrelt; ...ZWART, o. de koolstof die
zich uit den petroleumwalm afzet.
PETROLEUR (Fr.), m. (-s), lom. die bij oproer
brand sticht met petroleum, inz. tijdens de Commune in 1871 te Parijs. PETROLEUSE, v. (-s).
PETRUS, m. ( -sen), eigennaam; inz. een der
apostelen die in naam der overigen het woord
voerde en de eerste bisschop van Rome genoemd
wordt; — (spr.) hij weet wel, waar Petrus den sleutel
had, hij weet het fijne van de zaak wel.
PETRUSPENNING, m. (-en), vrijwillige gift, door
de leden der R.-K. kerk bijeengebracht ten behoeve
van den pauselijken stoel, gewoonlijk PIETERS PENNING gezegd.
PETTEKWAST, m. (-en), kwast aan eene pet
tot sieraad.
PETTENGOED, o. goed waarvan men petten
maakt; ...MAKER, m. (-s); ...STOF, v. pettengoed;
...WINKEL, m. (-s), winkel waarin men petten
en mutsen verkoopt.
PETTO, v. (fig.) in petto houden, bewaren tot
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gelegener tijd, voor zich houden; in petto hebben,
in voorraad, klaar hebben.
PEUERAAR, m. (-s), peurder, iem. die met de
peur viseht : een Leidsche peueraar.
PEUEREN, (peuerde, heeft gepeuerd), met de
peur visschen.
PEUK, V. (- en), wat klein is : een peukje sigaar,
een klein eindje; — kleine jongen of meisje : wat
heeft zoo'n peuk een praats; een kleine peuk; —
(gew.) vod.
1. PEUL, v. (-en), (plantk.) éénhokkige, met
twee kleppen openspringende doosvrucht met ééne
rij van zaden; inz. de vrucht van de peulerwt:
wij eten van middag peulen, peen met peulen; peulen
afhalen, ze van de vezeldraden ontdoen. PEULTJE, o. (-s).
2. PEUL, v. (-en). Zie PELUW.
PEULDOP, m. (-pen), de kleppen der peul(vrucht).
1. PEULEN, v. mv. peulerwten.
2. PEULEN, (peulde, heeft gepeuld), erwten,
booreen uit de doppen doen.
PEULERWT, v. (-en), (plantk.) eene soort van
erwt, waarvan de peulen medegegeten worden;
...GEWAS, o. ( -sen), de peulvruchten (leguminosae);
...KLAVER, v.; ...SCHIL, v. (-len), de schil of
klep eener peul; — (spr.) dat is maar een peul schilletje voor hem, maar eene kleinigheid, dat
doet hij met het grootste gemak; — ' t is waarachtig
geen peulsehilletje, 't is geen kleinigheid.
PEULUW,
en). Zie PELUW.
PEULUWEN, (peuluwde, heeft gepeuluwd),
(Zuidn.) (volkst.) slaan, kloppen.
PEULVORMIG, bn. op eene peul gelijkende, den
vorm er van hebbende.
PEULVRUCHTDRAGEND, bn. (plantk.) peul vruchtdragende planten, de peulvruchten.
PEULVRUCHTEN, v. mv. eene zeer uitgebreide
plantenfamilie (leguminosae), die een groot aantal
kruiden, boomen en heesters omvat.
PEUR, v. (-en), verscheidene aardwormen, aan
een sajetten of katoenen draad aangeregen en in
den vorm van een tros aan het eind van den peur stok vastgemaakt, waarmede aal en paling gevangen
wordt : met de peur vissehen.
PEURANGEL, m. (-s), hengel, waarmede men
peurt; ... BAK, m. (-ken), eene kuip of tobbe, waarin
men den paling uit het water laat vallen, als hij
aan de peur bijt.
PEURDER, m. (-s), iem. die peurt.
PEUREN, (peurde, heeft gepeurd), naar paling
met de peur visschen; (fig.) ergens aan peuren,
beginnen; — ergens naar toe peuren, zich naar
eene plaats begeven.
PEURKWAST, m. (-en), (nat. hist.) kleine
lamprei; ...STOK, m. (-ken), stok waaraan de
peurtros hangt; ...TROS, m. ( -sen), tros aardwormen aan den peurstok; ...WORMEN, m. mv.
groote aardwormen, geschikt om tot eene peur
aangeregen te worden.
PEUT, m. (-en), (gemeenz.) opstopper, klap,
stop : iem. een peut geven.
PEUTER, m. (-s), pijpenuithaler; — klein persoon : het is een peuter van een vent, — inz. liefkoozend tot en van een klein kind gezegd : slaapt
de kleine peuter al I; komt maar hier, jelui peuters.
PEUTERAAR, m. (-s), iem. die peutert; muggezifter.
PEUTEREN, (peuterde, heeft gepeuterd), met den
vinger of een spits voorwerp wroeten, insteken
om iets uit te halen : in den neus peuteren; in de
tanden peuteren; een band uit den knoop peuteren; —
aan iets peuteren, er aan werken (met de vingers
of kleine werktuigen); — hard stu deeren : hij
heeft de lc: atste drie maanden wat afgepeut-Ord; —
fij n en geestdoodend werk verrichten; — (fig.)
daaraan mag men niet peuteren, dat mag men niet
aanraken, dat moet men onbesproken, ongemoeid
laten. PEUTERING, v. (-en), het peuteren.
PEUTERIG, bn. bw. kleingeestig, op de kleinste
kleinigheden lettend : zoo'n peuterige vent; wat
ben-3e peuterig bezig !; iets peuterig afmaken.
PEUTERWERK, o. een peuterig werk. PEUTER
-WERKJ,o.(s)
PEUZEL, m. (-s), klein kereltje, klein meisje,
klein kind : die kleine peuzels zijn altijd in bewe-

v. (-

1)
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ging; — iem. die talmt, treuzel. PEUZELTJE,
o. (-s).
PEUZELAAR, m. (-s). PEUZELAARSTER, v.
(-s), iem. die peuzelt.
PEUZELEN, (peuzelde, heeft gepeuzeld), langzaam en met smaak eten door kleine stukjes uit
te zoeken of af te plukken; zie OPPEUZELEN; —
(gew.) talmen, dralen. PEUZELING, v. langzame
wijze van eten; — (gew.) (fig.) wisjewasje, zotteklap.
PEUZELWERK, o. kleingoed, suikertjes (bij het
nagerecht); treuzelwerk.
PEWTER (Eng.), o. zie PIAUTER.
PEZEL, m. (-s), (Zuidn.). Zie PIJZEL.
PEZERIK, m. (-en), bullepees; de uitgesneden
roede van een varken, die inz. door zagers gebruikt
wordt om hunne zagen te smeren.
PEZEWEVEN, (pezeweefde, heeft gepezeweefd),
(Zuidn.) talmen, dralen.
PEZEWEVER, m. (-s), , (Zuidn.) talmer, draler.
PHAENOMEEN, ') o. (...ena), luchtverschijnsel;
(fig.) merkwaardig verschijnsel, wonder, genie; —
(wijsbeg.) het beeld of de -verschijning, die zich in
den geest bij de waarneming van daar buiten bestaande zinnelijke voorwerpen vormt : de zichtbare
wereld is voor den menschelijken geest een samenstel
van phaenomena.
PHAENOMENAAL, bn. (wijsbeg.) op de phaenomena betrekking hebbende : al onze kennis is slechts
phaenomenaal: wij kunnen niet tot het wezen der
zaken doordringen; — verbazingwekkend.
PHAENOMENOGENIE, v. het ontstaan of het
voortbrengen van verschijnselen.
PHAENOMENOGONOLOGIE, v leer van het
ontstaan der verschijnselen, inz. bij ziekten.
PHAENOMENOGRAPHIE, v. beschrijving der
natuurverschijnselen.
PHAENOMENOSCOPIE, v. waarneming, onderzoek der verschijnselen.
PHAËTON, m. (-s), (Myth.) naam van d n zoon
van Apollo; (sterreek.) wagenman, voerman : zeker
Noordsch sterrenbeeld; —, (-s), (nat. hist.) zekere
keerkringsvogel van de grootte eener duif; zwem
een watervogel; --- licht open rijtuig-mendphaëto,
op twee wielen.
PHALANSTÈRE, v. (-s), gemeenschappelijke
woon- en werkplaats voor eene phalanx of eene
vereeniging van een paar duizend personen, volgens
het stelsel van den socialist F o u r i e r (overl. 1 837 ).
PHALANX, V. (- en, phalangen), gesloten krijgsbende : de Macedonische phalanx, een in het vierkant of wigvormig nauw aaneengesloten krijgsbende van 4, 8 tot 16 duizend man, met lange
spiesen gewapend, die door het geweld van haar
aanval dikwijls den veldslag besliste; -- groote
vereeniging van huisgezinnen, zie phalanstère.
PHANEROGAMEN, v. mv. zichtbaar bloeiende
planten, in tegenstelling met de Cryptogamen.
PHANTASCOOP, m. en o. (...stopen), tooverlantaarn.
PHANTASEEREN, (phantaseerde, heeft gephantaseerd), ook FANTASEEREN, zich aan ijdele
voorstellingen overgeven, allerlei grillen voeden; —
ijlen (in de koorts); — (muz.) op een speeltuig
improviseeren; naar de ingeving van het oogenblik
spelen.
PHANTASIE, v. (-ën), ook FANTASIE, inbeelding, verbeelding, verbeeldingskracht : reproductieve
phantasie, terugroepende verbeeldingskracht; —
productiev phantasie, de scheppende verbeeldingskracht, Foie uit aanwezige voorstellingen nieuwe
groepeer: ngen maakt : hij heeft eene levendige
phantas-.e; — eene phantasie, het voortbrengsel der
produc sieve phantasie; — gril, kuur; — een muziek
voor de vuist gecomponeerd en gespeeld-stukca
wordt zonder bepaalden vorm; -- uitweiding over
bestaande motieven en thema's : eene phantasie
voor 'piano; — (in het algemeen) alles wat niet
gekleed, niet in stijl, niet echt is (van stoffen,
meuLelen, snuisterijen ens.) : dat is phantasie, maar
deze ' armbanden zijn echt. PHANTASIETJE, o.
(-s). (Voor de samenstellingen zie men onder FAIN TASSIE ).
EHANTASMA, . PHANTOMA, v. (-'s), PHANT0OM, o. (...tomen), spook, spooksel, schim,
schijnbeeld, schrikbeeld, hersenschim; (geneesk.)
kujistmatig nagebootst lichaamsorgaan.

Enkele vreemde woorden, welke men niet onder B vindt, zoeke men onder F.
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PHANTASMAGORIE, v. (-ën), het door optische
middelen te voorschijn brengen van menschelijke
en andere figuren in een donker vertrek; geesten verschijning; tooverij.
PI-jANTASMAGORISCH, bn. bw. op phantasmagorie berustende : een phantasmagorisch verschijnsel.
PHANTAST, m. (-en). zie FANTAST.
PHANTASTISCH, bn. zie FANTASTISCH.
PHANTOOM, FANTOOM, o. (...tomen), spook,
geestverschijning, droombeeld.
PHARAO, FARAO, de koning, de vorst : naam
der oud-Egyptische koningen. Zie FARO.
PHARAO-RAT, v. (-ten), eene soort van civetkat
in Egypte (herpestel ichneumon) bij de oude Egyptenaren heilig wegens de verdelging der krokodilleneieren.
PHARMACEUT. m. (-en), apotheker; student in
de pharmacie.
PHARMACEUTISCH, bn. artsenijkundig : de
pharmaceutische

chemie.

PHARMACIE, v. artsenijbereidkunde, de wetenschap van den apotheker; kennis der geneesmiddelen en van hunne bereidingen; - apotheek.
PHARMACODYNAMISCH, bn. werkend als geneesmiddel : overzicht van de samenstelling en pharmacodynamische waarde der geneesmiddelen, titel
van een boek, in 1885 te Amsterdam uitgegeven.
PHARMACOLOGIE, v. artsenijleer.
PHARMACON, o. geneesmiddel; tooverdrank;
vergif.
PHARMACOPOEA, v. handboek der artsenijbereiding; wat de artsenijkunde omvat; pharmacopoea pauperism, voorschriften betreffende de armenapotheken (zooals de berekening van de prijzen
der geneesmiddelen enz.); lijst van gebruikelijke
geneesmiddelen : pharmacopoea neerlandica.
PHARMACOTHEEK, v. (...theken), huis- of reis
-apothek.
PHARUS, m. vuurtoren, baak.
PHASE, v. (-s, -n), lichtgestalte (der maan enz.);
verandering; standpunt : de ziekte is eene nieuwe
phase

ingetreden.

PHEBUS, PHOEBUS, m. de zonnegod, de zon.
PHENACETINE, v. geneesmiddel tegen zenuw
hoofdpijn en koorts; -POEDER, v.-overspanig,
(-s), afgepaste hoeveelheid phenacetine die men in
eens inneemt.
PHENOL, o. (-en), (scheik., geneesk.) carbolzuur,
een uit steenkolenteer verkregen organisch zuur,
bestaande uit koolstof, waterstof en zuurstof; het
kristalliseert in kleurlooze naalden en smaakt
brandig; -OPLOSSING, v. (-en), eene oplossing
van phenol in water, carbolwater: eene 3 °/o phenoloplossing, een ontsmettingsmiddel; -VERFSTOF,
V. (-ten), een aantal uit phenol bereide verfstoffen;
-VERGIFTIGING, v. (-en), de uitwerking van
eene sterke phenoloplossing op uitgestrekte wond
beklemming. verzwakking der hartwer--vlakten:
king en de dood.
PHENOMEEN, o. Zie PHAENOMEEN.
PHENYL-ALCOHOL, o. carbolzuur; ...KLEURSTOF, v. (-fen), verfstof uit phenol en phenolverbindingen verkregen; ...ZUUR, o. carbolzuur.
PHILANTHROOP, m. (...tropen), menschenvriend.
PHILANTHROPIE, v. menschlievendheid, weldadigheid, het streven om de armoede te verminderen.
PHILANTHROPISCH, bn. bw. menschlievend,
weldadig : philantropische inrichting.
PHILATELIE, v. het verzamelen van :.postzegels.
PHILATELIST, m. (-en), verzamelaar -van postzegels.
PHILHARMONISCH, bn. de toonkunst beminnende : een philharmonisch orkest.
PHILHELLEEN, m. (...lenen), Griekenvriend.
PHILIPPICA, v. (gesch.) redevoering door
Demosthenes tegen Philippus van Macedonië
uitgesproken, om de Grieken af te raden zich aan
hem te onderwerpen; (fig.) heftige strafrede tegen
iem. of iets.
PHILIPPINE, v. (-s), amandel met dubbeho pit,
die door een heer en dame wordt gegeten onder
afspraak van elkaar op een bepaalden tijd i het:
Dag, Philippe (en Philippine) te begroeten; wie
dit verzuimt, moet den ander een cadeautje geven.
PHILISTER, m. (-s), gemeene burger, niet-student.
PHILISTERIJ, v. platburgerlijke manier van
denken, bekrompenheid, ploertigheid.
PHILISTERIUM, o. ploertendom.

PHOSPHOR.

PHILOLOGIE, v. de taalwetenschap.
PHILOLOGISCH, bn. taalkundig; tot de taalkunde behoorende.
PHILOLOOG, m. (...logen), taalgeleerde, taal- en
oudheidvorscher, inz. iem. die zich aan de wetenschappelijke studie der talen, letterkunde en geschiedenis van de klassieke oudheid (der Grieken
en Romeinen) wijdt.
PHILOMELE, v. (-n), (myth.) de in een nachtegaal veranderde dochter van Pandion, koning van
Athene. Verg. FILOMEEL.
PHILOSOOF, m. (...sofen), wijsgeer, beoefenaar
der philosophie; student in de philosophie.
PHILOSOPHASTER, m. (-s), iem. die zich ala
philosoof aanstelt, in wijsgeerig lijkende taal beuzelpraat uitslaat.
PHILOSOPHEEREN, (philosopheerde, heeft ge philosopheerd), over wijsgeerige vraagstukken handelen; wijsgcerig eene stof behandelen : hij loopt
?ten heelen dag te philosopheeren, de oorzaak der
dingen nasporen.
PHILOSOPHIE, v. wijsbegeerte.
PHILOSOPHISCH, bn. bw. wijsgeerig : philoso-

beschouwing over de zelfgenoegzaamheid der
deugd; - philosophische wol, bij de oude schei

phische

langs den drogen weg verkregen-kundigeht
zinkoxyde, dat bij de behandeling van zinkhoudende
stoffen met vuur als een witte rook opsteeg; (sterrenw.) philosophische teekens, de Steenbok en
de Waterman; - (natuurk.) philosophisch ei, een
eivormige glazen bol, rustende op een koperen
voet met kraan, die op de luchtpomp kan worden
geschroefd; het toestel dient om den invloed van
de meerdere of mindere drukking der lucht op den
glans van het electrische licht te onderzoeken.
PHILTRUM, o. (...ra), liefde -, minne -, tooverdrank.
PHIOOL, v. (...olen). Zie FIOOL.
PHLEGMA, o. Zie FLEGMA.
PHLEGMATISCH, bn. bw. Zie FLEGMATISCH.
PHLOGOSCOOP, m. o. (...scopen), werktuig, dat
den graad van hitte aanwijst; zekere rookverterende
spaarkachel, die niet alleen verwarmen, maar ook
verlichten moet.
PHLOX, m. eenjarige sierplant met witte of
roode bloemen (phlox drummondii), vlambloem; ook Bene overblijvende plant, herfstsering (phlox
decussata).

1. PHOENIX, m. Zie FENIKS.
2. PHOENIX, v. (plantk.), (gew.) smeerraai, gemeen raygras.
PHONETIEK, v. klankleer, leer der juiste uitspraak : de phonetiek beoefenen.
PHONETISCH, bn. bw. overeenkomstig de phonetiek : phonetisch schrift, dat zoo juist mogelijk
de uitspraak benadert.
PHONOGRAAF, v. (...grafgin), toestel, door den
Amerikaan Edison uitgevonden, dat klanken opschrijft en die later weer kan doen hooren, geluidschrijver; -ROL, v. (-len), geprepareerde rol voor
de phonograaf.
PHONOGRAM, o. (-men), door de telephoon
overgebracht telegrambericht.
PHONOLA, v. (-'s), andere naam voor PIANOLA.
PHONOLI9T, m. (-en), klinksteen : een dicht vulkanisch, donker, groengrauw gesteente, eenigszins
schilferig, grootendeels uit veldspaat bestaande.
PHONOMETER, m. (-s), instrument ter bepaling
van den druk der uitademing bij het spreken.
PHONOMETRIE, v. onderzoek met de stemvork
naar den weerklank van sommige lichaamsholten.
PHONOPHOTOGRAPHIE, v. onderzoek van
klanken door middel van de photographie.
PHONOPHOOR, m. zeer gevoelig microfoon.
PHOROMETER, m. (-s), draagkrachtmeter : een
werktuig ter bepaling van het draagvermogen van
bruggen, gewelven enz.
PHOROMETRIE, v. wetenschap, die den 'graad
der beweging leert bepalen.
PHORONOMIE, v. bewegingsleer, leer der beweging van vaste en vloeibare lichamen.
PHOSPHOR, m. eene licht ontbrandbare stof,
welke veelvuldig in verbinding met andere lichamen,
voornamelijk in de beenderen van dieren, voorkomt;
zij wordt daaruit door scheikundige werkingen
verkregen, en is dan in den zuiversten toestand
doorzichtig, kleurloos en week; in de geneeskunde
en ter vervaardiging van lucifers wordt hij veel
gebruikt.
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PHOSPHORBRONS, o. mengsel van koper, tin
en phosphor.
PHOSPHORSTEKSKE, o. (-n), (gew.) lucifer.
PHOSPHAAT, o. phosphorzuur zout.
PHOSPHORESCEEREN, (phosphoresceerde, heeft
gephosphoresceerd), zacht licht geven, zonder dat
daarmede gloeiing of verbranding gepaard gaat:
in de 3 rijken der natuur komen voorwerpen voor,
die phosphoresceeren kunnen.

PHOSPHORESCENTIE, v. het phosphoresceeren.
PHOSPHORETEN, mv. verbindingen van metalen
met phosphor.
PHOSPHORIET, o. een mineraal, grootendeels
uit phosphorzure kalk bestaande.
PHO SPHORNE CRO SE, v. necrose door witten
phosphor, ziekte der arbeiders in phosphorlucifersfabrieken.
PHOSPHOROGRAPHIE, v. onderzoek der ultraviolette lichtstralen door een spectrum dat men
laat vallen op een zwak phosphoresceerende zelfstandigheid.
PHOSPHOROLIE, v. (gen.) eene oplossing van
phosphor in amandelolie; het dient om sommige
lichaamsdeelen daarmede in te wrijven.
PHOSPHOROSCOOP, m. (...stopen), toestel van
B e c q u e r e l waarin men eene stof korten tijd
laat belichten en daarna het nalichten waarnemen.
PHOSPHORUS, m. zie PHOSPHOR.
PHOSPHORVERGIFTIGING, v. (-en), ontstaat
door het binnendringen van phosphor in het
lichaam; ...ZOUT, o. (-en), (scheik.) phosphorzuur
ammoniak-natron; ...ZUUR, o. het hoogste oxyde
van phosphor.
PHOTISMEN, o. mv. kleur- of lichtgewaarwordingen, welke door geluidstrillingen veroorzaakt
worden.
PHOTOBACTERIËN, mv. lichtverspreidende bacteriën.
PHOTOCHEMIE, v. leer der chemische werking
van het licht.
PHOTOCHEMISCH, bn. bw. de photochemische
lichtstralen zijn blauw, violet en ultraviolet; photochemische reactie, onder invloed van het licht
ontstaat chemische energie.
PHOTO CHROMATIS CH, bn. photochromatische
beelden, gekleurde lichtbeelden ; photochromatische
therapie, behandeling van zieken, van krankzinnigen met gekleurd licht.
PHOTOGALVANOGRAPHIE, v. het maken van
cliché's van photographieën langs galvanoplastischen weg.
1. PHOTOGEEN, PHOTOGENIUM, o. eene zeer
vluchtige, brandbare koolwaterstofverbinding, uit
teer gewonnen; ook mineraalolie geheeten.
2. PHOTOGEEN, bn. lichtgevend : van de photogene bacteriën zijn er thans een 30 -tal bekend.

PHOTOGRAAF, m. (...grafen), die photographieën maakt; een amateur-photograaf, die voor liefhebberij, tot uitspanning photographieën maakt.
PHOTOGRAM, o. (-men), lichtbeeld, portret.
PHOTOGRAMMETRIE, v. bepaling uit de
photographie van de afmetingen van een voor
doen van terreinopnemingen door-werp;inz.ht
middel der photographie.
PHOTOGRAPHEEREN, (photographeerde, heeft
gephotographeerd), lichtbeelden vervaardigen : iem.,
een landschap photographeeren; zich laten photographeeren.

PHOTOGRAPHIE, v. (-ën), de kunst om door
chemische inwerking van licht , op Bene gevoelige
plaat eene afbeelding van voorwerpen te bekomen;
zulk eene afbeelding; -ALBUM, o. (-s), album
voor photogrammen; -ARTIKELEN, o. mv.
-BENOODIGDITEDEN, v. mv. wat men voor
het -photographeeren noodig heeft; --STANDER,
m. (-s), om daar Bene photographic op te zetten;
-TOESTEL, o. (-len).
PHOTOGRAPHISCH, bn. volgens de photographie : een photographisch portret.
PHOTOGRAVURE, v. (-n), zeer volkomen middel
om teekeningen te reproduceeren : heliographische
vervaardiging van koperdrukken met behulp van
eene glaspoederhoudende gelatinelaag, waarvan na
het belichten eene galvanoplastische drukplaat genomen wordt; zulk Bene drukplaat; gravure hiermede gedrukt.
PHOTOLITHOGRAPHIE, v. wijze van steen
waarbij de beelden langs photographischen-druken,
weg op den steen worden overgebracht.

PHYSTEK.

PHOTOMETEOREN, o. inv. atmosferische lichtverschijnselen.
PHOTOMETER, m. (-s), lichtmeter : zeker toestel
dat geschikt is om de betrekkelijke intensiteiten
van twee lichtbronnen te vergelijken; de photometer
van Bunsen bestaat uit een stuk wit papier met
eene doorschijnende vetvlek in het midden; dit
wordt zoo tusschen de lichtbronnen geplaatst, dat
de vetvlek niet zichtbaar is; de betrekkelijke afstand der lichtbronnen is dan evenredig aan de
betrekkelijke kracht.
PHOTOMETRIE, v. het meten der betrekkelijke
lichtsterkte van twee lichtbronnen.
PHOTOSCOOP, m. o. (...stopen), lichtkijker,
lichtmeter (werktuig).
PHOTOSFEER, v. (...sferen), lichthulsel om de
zon, lichtkring.
PHOTOTECHNIEK, v. verlichtingskunst : de
phototechniek heeft in de laatste 10 jaren groote
vorderingen gemaakt.

PHOTOTYPIE, v. kunst om lichtbeelden te ver vaardigen; inz. om door middel van de photographie teekeningen op metalen platen over te brengen,
zoodat zij voor de boekdrukpers geschikt zijn.
PHOTOZINCOGRAPHIE, v. Zie HELIOTYPIE.
PHRASE, v. (-n, -s), spreekwijs, volzin; (minachtend) zinledige, schoonklinkende uitdrukking:
het zijn holle phrasen; van phrasen houden, schijnbaar degelijk spreken, zich van ledige phrasen bedienen.
PHRASEERING, v. (muz.) de juiste wijze van
voordragen ten opzichte van rhythme en betoning.
PHRASEOLOGIE, v. (...giën), verzameling van
spreekwijzen; - (spr.) wat hij zegt, is niets dan
phraseologie, het klinkt wel aardig, maar de inhoud
zegt niet veel.
PHRASEUR, m. (-s), iem. die zich veel van
phrasen bedient : onder de redenaars vindt men
vele phraseurs.

PHRENESIE, v. waanzinnigheid; (geneesk.) hersenvliesontsteking.
PHRENETIEK, PHRENETISCH, bn. bw. waanzinnig.
PHRENOLOGIE, v. schedelleer, hersenleer.
PHRENOLOGISCH, bn. bw. volgens de hersenleer : phrenologische onderzoekingen; phrenologisch
gesproken, de verstandsknobbel is bij hem nooit te
vinden.

PHRYGISCHE MUTS, v. (-en), roode muts (der
vrijheid, der republikeinen).
PHTHISIS, v. tering, uittering.
PHYLACTERION, m. (-s), wachtpost; schutswacht, toevluchtsoord; gebedsriem der Joden.
PHYLLIET, m. (-en), versteend plantenblad;
afdruksel van een blad in steen; donkergrijs leigesteente, dat uit glimmer, chloriet, kwarts en veldspaatdeeltjes bestaat, ook primatieve leemlei geheeten.
PHYLLOGENESE, v. leer der afstammingsgeschiedenis van eene groep dieren of planten.
PHYLLOXERA, v. druifluis, Bene wortelluis van
den wijnstok (phylloxera vastatrix), die den wijnstok
verwoest.
PHYSALIET, m. (-en), blaassteen, eene soort van
topaas.
PHYSALIETEN, m. mv. slakkenversteenselen.
PHYSHARMONICA, v. (-'s), een muziekinstrument door A. Háekel in 1818 in gebruik gebracht:
het wordt met een klavier bespeeld en de tonen
door metalen tongen voortgebracht, die qf door
een windstroom, qf door aanslaan van hamertjes,
toon geven.
PHYSIATER, in. (-s), natuurarts, arts die vooral
vertrouwen heeft in de geneeskracht der natuur.
PHY S IATR IE, v. natuurgeneeswijze.
PHYSIATRISCH, bn. op de physiatrie berustende : eerre physiatrische geneeswijze; physiatrische
inrichting, ziekeninrichting, herstellingsoord waar
de physiatrie in toepassing wordt gebracht.
PHYSICA, v. natuurkunde; natuurwetenschap
les in de physica geven; leerboek der physica; leerboek
over deze wetenschap.
PHYSICALISCH, bn. tot de physica behoorende.
PHYSICO- MATHEMATISCH, bn. de natuur en
de wiskunde tegelijk betreffende, natuurkundig
met wiskundige berekeningen.
PHY SI C U S, m. (... ci ), natuurkundige; natuur
-onderzk.
PHYSIEK, bn. bw. natuurlijk, lichamelijk : zijn
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physiek gestel, lichaamsgestel; het is physiek onmogelijk, bepaald onmogelijk; — o. lichaamsgestel:
hij heeft een krachtig physiek.
PHYSIOCRATIE, v. natuurkracht, het vermogen
• der natuur.
PHYSIOCRATISCH, bn. de physiocratische school,
die richting in de staathuishoudkunde, welke leert
dat de rijkdom van een volk bestaat in den grond
en niet in de beurs.
PHYSIOGENIE, v. ontwikkelingsgeschiedenis der
functies in levende lichamen.
PHYSIO(G)NOMIE, v. (-ën), gelaatstrekken; uiterlij k voorkomen van dier of plant.
PHYSIOGNOMIEK, v. gelaatkunde, de kunst om
de menschen te leeren kennen uit hunne gelaatstrekken of uit hun physiek gestel; het inwendige
van den mensch te leeren kennen door het uit
-wendig.
PHYSIOGRAPHIE, v. (-ën), natuurbeschrijving.
PHYSIOLOGIE, v. natuurleer; leer van de levens
dieren en planten : de physiologie-verschijnld
van den mensch; (fig.) schets, beschrijving.
PHYSIOLOGISCH, bn. bw. op de physiologie betrekkelijk : de physiologische verschijnselen, wetten.
PHYSIOLOOG, m. (...logen), iem. die studie maakt
van de levensverschijnselen bij dieren en planten;
iem. die in de physiologie ervaren is.
PHYSIONOMIE, v. (-ën), zie PHYSIOGNOMIE.
PHYSIONOMIST, m. (-en), gelaatkenner, gelaat
-kundige.
PHYSIOPHILOSOPHIE, v wijsbegeerte der
natuur.
PHYSIS (Gr.), de natuur.
PHYSISCH, bn. betrekking hebbende op de
natuur, overeenkomende met de natuur, physische
therapie, genezing van ziekten met natuurlijke
middelen, zonder medicijnen.
PHYTOBIBLIA, v. mv. versteende plantenbladeren; bladeren-af druksels.
PHYTOCHEMIE, v. leer van de scheikundige
samenstelling der planten.
PHYTOGEEN, bw. uit planten ontstaan, van
plantaardigen oorsprong : phytogene vorming, vorming van aardlagen door planten, zooals steen
bruinkolen, drijftillen enz.
-kolen,
PHYTOGLYPHEN, m. mv. steenen met planten
plantenkennis; ...GRA--afdruksel;.GNOSIE,v
PHIE, v. beschrijving der gewassen, beschrijvende
plantkunde ; ...LIET, m. (-en), plantenversteensel; ...LOGIE, v. plantkunde; ...NECTAR, m. de
zuiverste honig uit de plantenbloesems; ...NOMIE,
v. leer betreffende het plantenleven en zijne wetten;
...PATHOLOGIE, v. leer van de ziekten der
planten; ...PRAAG, m. (...phagen), plantenetend
dier; ...THERAPIE, v. plantenheelkunde; ...TOMIE, v. practische ontleedkunde der planten.
PI, v. het getal pi, dat aanduidt hoe groot de
omtrek van den cirkel is, wanneer de middellijn
gelijk aan 1 gesteld wordt.
PIADET, v. (-ten), Turksche sloep, die inz. in
de Dardanellen gebezigd wordt.
PIAKIEP, v. (-en), rooversvaartuig, in de Molukken.
1. PIANINO, bw. (muz.) een weinig zacht.
2. PIANINO, v. (-'s), eene soort van piano waar
snaren opwaarts loopen.
-vande
PIANISSIMO, bw. (muz.) zeer zacht.
PIANIST, m. (-en), PIANISTE, v. (-n), pianospeler, -speelster.
1. PIANO, bw. (muz.) zacht, zwak.
2. PIANO, v. (-'s), een muziekinstrument, dat
uit snaren bestaat, die boven een zoogenaamden
klankbodem zijn gespannen en door middel van
hamertjes, met leder of vilt bekleed en door toetsen
in beweging gebracht, worden aangeslagen, terwijl
het naklinken des verkiezende kan worden voorkomen, door op de aangeslagen snaar den zoogenaamden demper te doen vallen; pianino.
PIANOCONCERT, o. (-en), openbare uitvoering
van pianomuziek; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek
waar men piano's vervaardigt; ...FABRIKANT,
m. (-en), eigenaar eener pianofabriek; ... -FORTE,
v. (-s), piano.
PIANOFORTE, bw. (muz.), zacht sterk.
PIANOKAARS, v. (-en), eigenaardige kaars voor
de piano; ...KIST, v, (-en), kist waarin men piano's
verzendt; ...KLASSE, v. (-n), klasse eener muziek
waar les op de piano gegeven wordt;-schol,
...KRUK, v. (-ken), verstelbaar stoeltje zonder
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leuning vóór de piano, waarop men bij het pianospelen gaat zitten.
PIANOLA, v. (-'s), toestel waarmee mechanisch
eene piano wordt bespeeld.
PIANOLAMP, v. (-en), lampje voor de piano;
...LES, v. ( -sen), les in het pianospelen; ...MEESTER, m. (-s), iem. die pianoles geeft; ...MUZIEK,
v. muziek op de piano gemaakt; muziekstukken
voor de piano; ...ORGEL, o. draaiorgel dat in
klank de piano nabijkomt; ...SPEL, o. het pianospelen; pianomuziek; ...SPELEN, o. het bespelen
van de piano; ...STEMMER, m. (-s), iem. die de
snaren eener piano stemt.
PIAS, m. ( -sen), paljas; hij speelt voor pias, hij
vermaakt allen met zijne grappen en dwaze ver
-tonige.
PIASSIG, bn. bw. als een pias, gek, kluchtig.
PIASTER, m. (-s), Spaansch-Mexicaansche munt,
eigenlijk de peso; Egyptische munt = 12 cent;
in Turkije ongeveer evenveel; in Tunis wat hooger.
PIAUTER, PEAUTER, o. een mengsel van lood
en tin, waarvan vaatwerk vervaardigd wordt.
PIAllA (It.), v. (-'s), plein, markt.
PIC, PICO, m. spits; hooge zeer spits toeloopende berg; —, el (lengtemaat in het Oosten).
PICADOR, m. (-es), te paard zittende stieren
-bevchtr.
PICARESK, bn. picareske romans, schelmenromans.
PICARO (Sp.), m. (-'s), bandiet, schelm.
PICCOLO (It.), bn. klein; — m. (-'s), koffiehuis -,
hoteljongen.
PICCOLOFLUIT, v. (-en), kleine octaaffluit.
PICKLES (Eng.), v. mv. in azijn ingemaakte
en sterk gekruide plantenspijzen, zooals augurken
en komkommers in 't zuur.
PICKNICK (Eng.), m. (-s), gemeenschappelijke
maaltijd buiten, waartoe iedere deelnemer eenige
spijzen geeft, waarbij elk zijn gelag betaalt.
PICKNICKEN, (picknickte, heeft gepicknickt),
een picknick houden.
PICKNICKPARTIJ, v. (-en); ...WEER, o. mooi
weer, gunstig voor een picknick.
PICKPOCKET (Eng.), m. (-s), zakkenroller.
PICO, m. een woord dat men bij zeker kaart
gebruikt om aan te duiden, dat men spelen-speln
wil om slechts één slag te halen : de pico gaan.
PICRINEZUUR, o. eene verfstof die men verkrijgt
door salpeterzuur op phenol te laten inwerken; een hevig springmiddel, in 1 R 87 uitgevonden.
PICTURA (It.), v. schilderkunst.
PICTURALE, o. het picturale in zijn stijl, het
schilderachtige.
PIDJITTEN, (Ind.) zacht masseeren.
PIÈCE DE MILIEU, o. een middenstuk tot
tafelversiering.
PIED-A-TERRE (Fr.), o. optrekje, buitenhuisje.
PIEDESTAL, PEDESTAL, o. (-len), voetstuk.
PIEF-PAF-POEF, tw. het geknal van geweerschoten nabootsend : en ik schiet je pief-paf-poef dood.
PIEK, v. (-en), lans met eene platte ijzeren punt,
waarmede, vóór de invoering van het bajonetgeweer, het voetvolk gewapend was; — (spr.) de
piek schuren, vluchten, deserteeren; — groote
naainaald; — (aardr.) een in eene punt uitloopende
berg : de Piek van Tenerife; -- streep door een
geschrift; — wat puntig uitsteekt : je mag die
piek haar wel eens afknippen; — (zeew.) (op boeiers
en smakken) gaffel: spriet, waaraan men het
smakzeil vastmaakt; (op groote schepen) spriet,
die met een klauw door de kraallijn aan den bezaansmast vast is en waaraan het bezaanszeil is
uitgehaald en opgeheschen wordt; allerachterste
gedeelte van de koebrug : kleine driehoekige ruimte
tegen den achtersteven aan.
PIEKDRAGER, m. (- s), PIEKENIER, m. (-s),
die met eene piek gewapend is.
PIEKELEN, (piekelde, heeft gepiekeld), (Ind.)
lasten aan een pikel over de schouders dragen en
vervoeren; (Z. A.) torsen, met veel moeite dragen.
PIEKEN, (piekte, heeft gepiekt), (zeew.) de raas
recht brassen, in 't kruis zetten : de gaffels zooveel
ophijschen, dat het achterlijk van de bezaan stijf
komt; — (gemeen.) hard naaien : die naaister
zit den heelere dag te pieken; - puntig uitsteken :
je haar piekt, maak het even op; de lamp piekt,
brandt te hoog, de vlam komt boven het glas uit.
PIEKEREN, (piekerde, heeft gepiekerd), ingespannen denken, peinzen : ik heb daar lang over
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gepiekerd; afgetrokken over iets mijmeren
zit den heelen dag te piekeren.

: hij

PIEKERIG, bn. met uitstekende punten : dat
meisje heeft piekerig haar.

PIEKEVAL, o. (-len), (zeew.) zeker touw, dienende
om de piek op te houden of te strijken; touw,
dat aan het bovenste uiteinde van de gaffel of
piek vastgemaakt, achtereenvolgens loopt door
een dubbel blok, vastgemaakt op het bezaansezelhoofd, en door twee enkele blokken, op de gaffel
geslagen; het dient om aan de gaffel (piek) hare
richting te geven.
PIEKFIJN, bn. bw. in hooge mate fijn : een
piekfijne boel; zich piekfijn

kleeden.

PIEKGRAS, o. (plantk.) liesgras, eene grassoort

(glyceria aquatica), algemeen langs vaarten, plassen
en slooten voorkomende.
PIEKSCHACHT, v. (-en), ...STOK, m. (-ken),
...STUK, o. (-ken), lanssteel.
PIEL, m. (-en), roepnaam voor jonge eend; —
(gemeenz.) penis, mannelijke roede.
PIELEMAN, m. (-nen), (gemeenz.) penis, mannelijke roede.
PIELEN, (pielde, heeft gepield), (gew.) met een
stomp mes snijden; — (gew.) zijn best doen, zich
toeleggen op.
PIELEPOOTEN, (gew.) dekken, bevruchten, beslapen.
PIEMEL, m. (-s), klein stuk; — (gemeenz.) mannelijke roede.
PIEMELEN, (piemelde, heeft gepiemeld), wateren, urineeren (inz. door en tegen kinderen gezegd) :
ik moet eens piemelen; — ( gew.) om iets piemelen,
huilen, zeuren.
PIEMPAMPOENTJE, o. (-s), (gew.) (nat. hist.)
onzelieven-heers-haantje.
PIENDER en PIENTER, bn. bw. helder, bijdehand, schrander : een pienter kereltje; pientere oogjes
hebben; glad, sluw : hij is in alles even piender;

piender te werk gaan.

1. PIEP, tw. dat dient om het geluid van muizen, musschen enz. na te bootsen.
2. PIEP, m. (-en), (gemeen.) mannelijke roede.
PIEPAUW, m. (-en), (nat. hist.) piempampoentje.
PIEPEN, (piepte, heeft gepiept), een dun scherp
geluid geven (als muizen of jonge vogels) : de muizen
piepen; — ( gemeenz.) zij piept gauw, bij het minste
klaagt zij al; — piepen van angst; schreeuwen; zij
piepen van den honger, zij hebben een geweldigen
honger; — (spr.) zoo als de ouden zongen, piepen
de jongen, wat de ouden (goed) deden, volgen de
jongen (gebrekkig) na; — kraken : de deur piept;

nieuwe schoenen piepen; — (gemeenz.) hij heeft hem
gepiept, is stil weggegaan, heimelijk vertrokken; —

(gemeenz.) maffen, slapen.
2. PIEPEN, (piepte, heeft gepiept), in heete asch
braden, poffen : appels, aardappels piepen.
PIEPEND, bn. een piepend geluid, een dun scherp
geluid; eene piepende stem, stem met een piepend
geluid.
1. PIEPER, m. (-s), hij, die piept; — (gew.)
piepende kus : een pieper geven; — ( gew.) zeker
rood kevertje dat veel in de leliën zit en gedurig
piept, als men 't in de hand gesloten houdt; (gew.)
iets dat klein en zwak is. PIEPSTER, v. (-s),
zij, die piept.
2. PIEPER, m. (-s), rieten fluitje, lokfluitje.
PIEPERTJE, o. (-s).
3. PIEPER, m. (-s), een geslacht van vogels
(anthus), tot de familie der kwikstaarten behoorende, welke veel overeenkomst met de leeuweriken
hebben en waarvan 5 soorten in ons vaderland
voorkomen, als : de groote pieper (A. richardi),
die in 't najaar uit het Zuiden komt overvliegen;
de duinpieper (A. campestris), in de duinen voorkomende; de waterpieper (A. aquaticus) in 't najaar aan de hoofden te vinden; de graspieper of
A. pratensis), op wei- en heilanden
veldpieper (A
A.
veelvuldig aangetroffen; en de boompieper (A
arboreus), in de boschjes langs den duinkant en
de heivelden levende.
4. PIEPER, m. (-s), (gew.) aardappel : de piepers
bennen gaar.

PIEPERIG, bn. ( -er, -st), piepend : een pieperig
stemmetje, dun en hoog stemmetje; — (gew.) zwak
en tenger : een pieperig kindje. PIEPERIGHEID, v.
PIEPJONG, bn. zeer jong : een piepjong kereltje;
een piepjong luitenantje, pas aangesteld.
PI.EPKUIKEN, o. (-s), jong kuiken.
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PIEPZAK, m. (gemeenz.) in den piepzak zitten,
in de benauwdheid, in grooten angst; — (gew-)
koffie met melk en suiker door elkaar gekookt.
1. PIER, V. (- en), aardworm; — (spr.) hij is zoo
dood als eene pier, alle leven is er uit, (ook fig.); —
hij is voor de pieren, hij is dood, (ook) hij zal er
wel het hachje bij inschieten; — zoek-je pieren?,
tegen iemand gezegd, die in zijn neus peutert.
2. PIER, m. mansnaam, Pieter; (spr.) hij is
altijd de kwade pier, hij krijgt altijd de schuld.
3. PIER, V. lang en betrekkelijk smal steenen
landhoofd, in zee vooruitstekende; lange steenen
krib; — lange in 't water uitgebouwde havendam;
wandelhoofd in zee uitstekende : te Scheveningen

is de pier ruim 250 M. lang; er is muziek op de
Pier - niet die hitte waren duizenden wandelaars op
de pier.

PIERAARZEN, (pieraarsde, heeft gepieraarsd),
(Zuidn.) weifelen.
PIERE, V. (- n), (Zuidn.) val, duivenkijker.
PIEREN, (pierde, heeft gepierd), pieren vangen;
iets zeer kleins bekijken; foppen, bedriegen.
PIERENBAKJE, o. (-s),.bakje waarin een visscher
zijne pieren meeneemt; ...KRUID, o. wormkruid;
...KUILTJE, o. (-s), (gemeenz.) hij gaat het pieren kuiltje in, hij gaat dood.
PIERENVERSCHRIKKERTJE, o. (-s), (gemeenz.)
een borrel : een pierenversehrikkertje nemen.
PIEREWAAIEN, (pierewaaide, heeft gepierewaaid), (gemeenz.) aan den zwier gaan of zijn,
doordraaien; -- een liederlijk leven leiden.
PIEREWAAIER, m. (-s), iem. die pierewaait.
PIERIG, bn. (gew.) wormstekig : die appel is

pierig.

PIERNAAKT, bn. (gemeenz.) zoo naakt als eene
pier, moedernaakt, meestal spiernaakt gezegd.
PIERROT, m. (-s), hansworst (op het Fr. tooneel).
PIES, v. urine; — (gew.) (op fabrieken) wat met
stukwerk meer dan het uurloon verdiend en later
verrekend en uitbetaald wordt.
PIESEN, (pieste, heeft gepiest), wateren (inz.
door en tegen kinderen gezegd): zie pissen.
PIESJE, o. (-s), (gew.) klein stukje; kleinigheid.
PIESPOT, m. (-ten), waterpot.
PIET, m. (-en), mansnaam; — (fig.) iem. die den
grooten heer uithangt : 's Zondags is hij een heele
Piet; — iem. die veel weet, die veel in zijn mandje
heeft : het is een Piet; —r hij is een Piet in taal.
in rekenen; — de groote Pieten in Den Haag, de
groote heeren; -- hij is altijd Pietje de Voorste,
overal het eerst bij, (ook) bij alles voorbarig in
zijn oordeel; -- een Pietje Ongeduld, iem. die in
de hoogste mate ongeduldig is; — Piet Snot, iem.
die niets te beteekenen heeft; — hij ziet er uit als
Piet Snot, heel onnoozel of zonder energie; — voor
Piet Snot staan, niets te vertellen, niets te zeggen
hebben; — (kaartsp.) zwarte Piet, schoppenboer;
(ook) die bij het zwartepieten deze kaart het laatst
in de hand blijft; — (nat. bist.) bonte Piet, scholekster; — (gew.) een dikke Piet, groote kalfskarbonade
van een half pond; — hoofdluis.
PIËTA (It.), v. (-'s), vroomheid, barmhartigheid;
(beeldh.) voorstelling van de H. Maria met het
lichaam van Jezus op haar schoot.
PIËTEIT, v. vroomheid, vereering; inz. de kinderlijke liefde tot de ouders; liefdevolle gedachtenis:
uit piëteit iets doen of laten.
PIETERIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) als een
Piet : wat zie je er pieterig uit, wat ben je netjes; —
(gew.) klein, min, tenger : een pieterig ventje; een
pieterig stukje vleesch; er pieterig uitzien; pieterig
schrijven, klein, peuterig. PIETERIGHEID, v.

1. PIETERMAN, m. (-s), (v. gmv. als stofn.)
zekere zeevisch (trachinus), tot de groep der baars
behoorende; het kieuwdeksel is van een-achtigen
scherpen stekel of doorn voorzien; de zeer lange
rugvin heeft vooraan zeer scherpe vinstralen; komt
ook aan onze kusten voor : de kleine pieterman
(trachinus vipera) wordt 20 cM. lang.
2. PIETERMAN, m. naam van een uitmuntend
Brabantsch bier; — (gemeenz.) een gulden.
PIETERSBOND, m. eene vereeniging tot onthouding van sterken drank voor bisschoppen,
opgericht in 1903.
PIETERSELIE. Zie PETERSELIE.
PIETERSKERK, v. basiliek van het Vatikaan,
grafkerk van den H. Petrus.
PIETERSPENNING, m. (-en), zie PETRUS PENNING.
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PIETERVISCH, m. (...sschen), eene familie van
vissehen (trachinidae) waartoe o. a. de pieterman
en de sterrenkijker behooren.
PIËTISME, o. die godsdienstrichting, welke zich
met de praktijk van geloof en leven bezighoudt
of, in 't algemeen, die de vroomheid als hoofdzaak
in den godsdienst beschouwt en deze in de kerk
tracht te bevorderen; in ergeren zin, die richting,
welke door Spener en zijne aanhangers sedert
1689 is ontwikkeld en bij welke ook de praktijk
des Christendoms op den voorgrond stond.
PIËTIST, m. (-en), overdreven vrome; aanhanger
van het piëtisme; schijnheilige, femelaar.
PIËTISTERIJ, v. schijnheiligheid; femelarij.
PIËTISTISCH, bn. vroom; schijnheilig; femelig.
PIETJE, o. (-s), verkleinwoord van Piet; meisjes naam; - een muntstukje van 6 /2 stuiver, het 1 /e
van een Zeeuwschen rijksdaalder, die 52 stuivers
deed; - als pietje bij paaltje komt, als het er op
aankomt, (ook) als de rekening betaald moet
worden; - hij heeft pietjes, hoofdluizen.
PIETJESWAGEN, m. (-s), (gew.) groote wagen,
waarin men voor een pietje meereed; soort van
janplezier.
PIETLUT, m. en v. (-ten), kleingeestig mensch,
Wien alles nauw steekt, die op allerlei kleinigheden
scherp toeziet; wat heeft hij een pietlut op zijn
lijf, eene koude drukte.
PIETLUTTIG, bn. een pietluttige kerel, een klein
PIETLUTTIGHEID, v. (...heden),-zielgmnsch.
kleinzieligheid.
PIETSJE, o. (-s), (gew.) piesje, ietsje, kleinigheid.
PIEUS, bn. (...zer, -t), godvruchtig, vroom : pieuze

instellingen; eene pieuze gilt.

PIEZEL, m. (-s), klein stukje, beetje.
PIEZELIG, bn. bw. zeer klein : een piezelig

stukje; dat is piezelig klein.

PIEZOMETER, m. (-s), drukkingsmeter : toestel
om de samendrukbaarheid der vochten te meten.
PIFPAFFEN, (pifpafte, heeft gepifpaft), met een
vuurwapen schieten.
PIGMENT, o. kleurstof, inz. de bruine en zwarte
kleurstof in de weefsels van menschen en dieren.
PIGMENTBACTERIËN, mv. deze veroorzaken
kleuren op dranken en spijzen.

PIGMENTDRUK, m. wijze van photographieën
te maken op papier met een mengsel van gelatine
en kleurstoffen bedekt, nadat de gelatine door
baden in eene kaliumbichromaatoplossing in lichtgevoelig chroomlijm veranderd is; -, (-ken), op
deze wijze verkregen beeld.
PIGMENTKORRELTJES, o. mv. de zwarte of
bruine korreltjes, waarmede de stervormige zes
cellen, die in het vaatvlies of adervlies van-hoekig
het oog voorkomen, gevuld zijn; ...LAAG, v.
(...lagen ), de laag pigmentkorreltjes, die aan de
binnenzijde van het vaatvlies voorkomt en dient
om de in het oog vallende lichtstralen op te slorpen; ...PAPIER, o. geprepareerd papier voor
den pigmentdruk.
PIGOTT, m. een zeer groote diamant van 47
karaat, in het bezit van den pasja van Egypte.
PIJ, v. (-en), grove wollen stof; trijp; een kleed
daaruit vervaardigd : eene monnikspij; de pij
aannemen, monnik worden; - (fig.) op zijne pij
krijgen, afgeranseld worden.
PIJACHTIG, bn. op pij gelijkende.
PIJGEREN, (pijgerde, is gepijgerd), een natuurlijken dood sterven (inz. van schapen gezegd).
PIJJEKKER, m. (-s), wambuis; korte mansoverjas van grof duffel, jekker.
1. PIJL, m. (-en), dun, cilindervormig werptuig,
in eene scherpe punt eindigende, gewoonlijk door
een boog voortgeworpen : met pijl en boog vechten;

pijlen snijden, afschieten; vergiftige pijl; zoo recht
als een pijl, kaarsrecht; - (spr.) als een pijl van
den boog, zeer snel; - al zijne pijlen zijn verschoten,
hij weet niets meer te zeggen; - men moet niet al
zijne pijlen verschieten, men moet niet alles in eens
zeggen, nog wat voor later bewaren; - ik heb
nog andere pijlen in mijn koker, ik weet nog een
ander verweermiddel; - die pijl is uit uw koker
niet gekomen, die wijsheid hebt ge van u zelf niet; (fig.) de pijlen van den laster, lasterpraat; - de
pijlen zijner gramschap op iem. afschieten, iem.

duchtig zijne gramschap doen gevoelen; -- wat
als een pijl voortgeworpen, voortgeschoten wordt:
voorpijl, brandpijl, lichtpijl; - ( dicht.) de zon
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schiet hare gloeiende pijlen, stralen; Amors pijl,

de liefde; wat eenigermate den vorm van een pijl heeft:

yen geteekende pijl, om de richting van iets aan
te geven : de richting van den stroom is met pijltjes
aangegeven; - zij droeg gouden pijlen in het haar,
tot sieraad; - (wisk.) de pijl van een boog, loodlijn
op het midden der koorde; - (plantk.) stam,
stengel; - (triktrakspel) veld : elk der langwerpige
driehoeken op het triktrakbord; - (stern) een
klein Noordsch sterrenbeeld, ten O. aan Hercules,
ten W. aan den Dolfijn grenzende. PIJLTJE, o. (-s).
2. PIJL, PIEL, m. (-en), (gew.) jonge eend.
PIJLADDER, v. (-s), pijlslang, eene zich snel
bewegende slangensoort (coluber jaculus) in Suriname en Zuid -Afrika; Kaapsche pijladder.
PIJLAKEN, o. baai.
PIJLBLOEM, v. (-en), (plantk.), eene Oostindische bloem met pijlvormige helmknopjes; ...BOOG,
m. (...bogen), boog waarmee men pijlen schiet;
...BOOM, m. (-en), hondsboom; ...BUNDEL, m.
(-s), bundel pijlen; de Nederlandsche Leeuw met den
pijlbundel, als zinnebeeld van : eendracht maakt
macht; ... DRAAK, m. (... draken), gedrochtelijke
zeedraak met een langen stekel op den rug.
PIJLENBUNDEL, m. (-s), zie PIJLBUNDEL;
...MAKER, m. (-s), iem. die pijlen maakt.
PIJLER, m. (-s), zuil, pilaar; inz. de pijlers van

eene brug.

PIJLGIF(T), o. (-en), dierlijk of plantaardig vergif,
waarmede wilde volken hunne pijlen vergiftigen;
...HOUT, o. hondsboom; hout van een pijl; hout
geschikt om pijlen van te maken; - (spr.) alle hout
is geen pijlhout, niet alles is even bruikbaar; ...IJ ZER, o. (-s), ijzeren of met ijzer beslagen punt
van een pijl, dikwijls van weerhaken voorzien.
PIJLINKTVISCH, m. (...sschen); eene soort van
inktvisch (loligo): groote pijlinktvisch (L. sagittata);
...KAST, v. (-en), eene soort van vuurwerk, waar
vele pijlen tegelijk afgeschoten worden; groote-bij
pijlkast, een vuurrad; ...KOKER, m. (-s), koker
voor of met pijlen.
PIJLKRUID, o. een plantengeslacht (sagittaria),
tot de familie der waterweegbreeën behoorende,
waarvan slechts ééne soort (S. - sagittifolia) in
Nederland voorkomt, die, evenals het geslacht
ook adderkruid, serpentstongen en snoekenblad wordt
geheeten; de plant ontleent haar naam aan hare
pijlvormige bladeren.
PIJLKRUIS, o. (-en), (wapenk.), kruis uit pijlen
bestaande; ...NAAD, m. (...naden), (heelk.) naad,
welke de beenderen des voorhoofds verbindt.
PIJLRECHT, bn. zoo recht als een pijl, zeer
recht : hij stond pijlrecht; die weg loopt pijlrecht
naar zijn huis.

PIJLROG, m. ( -gen), eene soort van rog (raja
clavata), met langen staart, die vooral aan het

uiteinde van scherpe doornen is voorzien; hij wordt
1,5 M. lang en 1 M. breed; uit de groote lever bereidt men eene soort van olie.
PIJLROGOLIE, v. olie uit de lever van den
pijlrog bereid, vroeger als een paladium tegen
allerlei verwondingen gebezigd.
PIJLSCHOOT, m. (...schoten), dracht van een
pijl; (gew.) afstand zoo ver als gemeenlijk een pijl
uit den handboog vliegt; ...SCHOT, o. (-en), schot
met een pijl gedaan; ...SLANG, v. (-en), gele
lansslang, pijladder (zamenis acontistes).
PIJLSNEL, bn. bw. zeer snel, zoo snel als een
pas afgeschoten pijl : in pijlsnelle vaart kwam hij
aanrijden.

PIJLSNOEK, m. (-en), (nat. bist.) eene soort van
snoek (sphyraena vulgaris).
PIJLSTAART, m. (-en), achtereind van den
pijl; -- staart in den vorm van een pijl; -- (nat.
hist.) eene soort van zwemeend (anas acute), door
de Amsterdamsche poeliers langhals geheeten; pijlstaartrog (trygon pastinaca); - schemering vlinder, pijlstaartvlinder of 'sphinx; - op Java
het vliegend eekhoorntje (sciurus sagitta); - ( zeew.)
schip of vaartuig, breed van voren en smal van
achteren.
PIJLSTAARTJE, o. (-s), (nat. hist.) staartmees.
PIJLSTAARTROG, m. ( -gen), eene soort van roggen (trygonidae) die meerendeels de tropische
zeeën bewonen.
PIJLSTAARTRUPS, v. (-en), rups der schemeringvlinders met langwerpig lichaam en op den
rug van het voorlaatste segment van een hoorn
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voorzien; vaak fraai gekleurd; ...VLINDER, m.
(-s), schemeringvlinder uit de pijlstaartrups (sphingidae crepuscularia), op dennen, oleanders, populieren enz. voorkomende.
PIJLSTEEZQEN, m. mv. belemnieten, versteende
overblijfselen van een uitgestorven dierengeslacht;
...STOK, m. (-ken), stok van een pijl, inz. van
een vuurpijl; ...STORMVOGEL, m. (-s), eene
soort van stormvogel; ...TONGIGEN, v. mv. eene
groep van slakken (toxoglossa), waarvan de tong
met twee rijen lange, spitse haken bedekt is; ...UIL,
m. (-en), pijlstaartvlinder; ...VERGIF(T), o. (-en),
pijlgift; ..VISCH, M. (...sschen), (nat. hist.)

naaldvisch.
PIJLVORMIG, bn. den vorm van een pijl hebbende : pijlvormige bladeren.
PIJLWORTEL, m. (-s), een wortel, die loodrecht
naar beneden groeit; inz. de wortel van de maranta;
...WORTELMEEL,• o. arrowroot.
1. PIJN, PIJNBOOM, m. (-en), een plantengeslacht (pinus), tot de familie der kegeldragenden of
naaldboomen behoorende, waarvan de grove den,
de mastboom of Schotsche spar (pinus sylvestris)
algemeen op zand- en heigrond voorkomt; aangeplant komen hier ook voor de bergden (pinus
montana), de zeepijn (P. pinaster) en de Weymouthpijn (P. strobus).
2. PIJN, v. (-en), smartelijke gewaarwording,
smart : pijn in het hoofd, in het lijf, in de kiezen; —
pijn in 't haar hebben, katterig zijn ; -- wee,
zielelij den : de eeuwige pijn; pijn en martelingen
doorstaan.
PIJNAPPEL, m. (-s, -en), de vruchtkegel van den
pijnboom, die uit talrijke open vruchtbladen bestaat, welke aan hun binnenkant de aanstaande
zaden dragen, terwijl aan de buitenzijde schutbladen worden aangetroffen, die bij rijpheid der
vrucht dikwijls houtachtig verhard zijn.
PIJNAPPELKERN, v. (-en), pit; ...KLIER, v.
(-en), (gen.) eene eironde klier boven in de hersenen, waarin vele zenuwen samenloopen; zij is
vaak hol en bevat zandachtige korrels, het zoogenaamde hersenzand.
PIJNBANK, v. (-en), folterbank : op de pijnbank
bekennen; de pijnbank is afgeschaft; — ( fig.) hevige
marteling : iem. op de pijnbank leggen, hem hevig
martelen.
PIJNBOOM, m. (-en), pijn. Zie aldaar (1 ste art.).
PIJNBOOMSPINNER, m. (-s), (nat. hist.) zeker
schadelijk insect (lasiocampa pini), dat in ons
land zelden voorkomt.
PIJNDEK, m. (-s), (w. g.) iem. die straft; beul.
PIJNDISTEL, v. (-s), (plantk.) eene soort van
distel.
1. PIJNEN, (pijnde, heeft gepijnd), drukken,
persen; gepijnde honig, honig die uit de raten geperst wordt, nadat de maagdelijke honig er uit
gevloeid is; — (gew.) gepijnd zijn of zitten, beangst
of verlegen zijn.
2. PIJNEN (ZICH), (pijnde zich, heeft zich gepijnd), (w. g.) zich bevlijtigen, beijveren, zijne
krachten inspannen, zijn best doen.
3. PIJNEN, v. mv. (plantk.) een der volksnamen
van de kruipende tarwe.
PIJNGROEN, o. het groen der pijnen, de naalden

der naaldboomen.
PIJNHARS, v. en o. hars van den pijnboom.
PIJNIGEN, (pijnigde, heeft gepijnigd), pijn veroorzaken; folteren, - martelen : het geweten pijnigt
den misdadiger; zich pijnigen. PIJNIGING, v.
(-en). foltering, marteling.
PIJNIGER, m. (-s), ,beul, folteraar.
PIJNKAMER, v. (-s), kamer waar een beschuldigde op de pijnbank werd gelegd.
PIJNKERN, v. (-en), kern van den pijnappel.
PIJNLIJK, bn. bw. ( -er, -st), smart, pijn veroorzakende : eene pijnlijke wonde, operatie; een pijn
dood sterven; -- lijdende : de zieke is erg-lijken
pijnlijk; hij is overal pijnlijk, overal gevoelt hij
pijn; — zijne woorden deden mij pijnlijk aan, smartten, griefden mij; — eene pijnlijke herinnering; —
(fig.) moeilijk, onrustbarend : in pijnlijke omstandigheden verkeeren. PIJNLIJKHEID, v. (...heden),
ziektegevoel, smartgevoel.
PIJNLOOS, bn. geene smart veroorzakende:
eene pijnlooze operatie; — zonder pijn : de zieke
is pijnloos.
PIJNNOOT, v. (...noten), pijnappel; ...RAAM,
o. (...ramen), zeker werktuig, bij de pijnbank in

gebruik; ...RUPS, v. (-en), (nat. hist.) eene op
pijnboomen levende rupsensoort.
PIJNSTILLEND, bn. verzachtend; (gen.) pijn
middelen, middelen die de gevoeligheid-stilend
der zenuwen of de vatbaarheid voor indrukken in
de hersenen of beide tegelijk verminderen.
PIJNWOUD, o. (-en), bosch van dennebooniett.
1. PIJP, v. (-en), cilindervormige buis : gaspijp,
vlampijp, stoompijp; — de pijp eener goot, waardoor
het water afgevoerd wordt; de pijpen der waterleiding; de ronde en platte pijp eener kachel; de
pijp eereer brandspuit; — de kaars brandt in de
pijp, is haast opgebrand; — hij begint in de pijp
te branden, hij wordt oud, raakt op, zijn energie
vermindert; — cilindervormige buis die door het
inblazen van lucht een schel geluid geeft : de pijpen
van een orgel; — de pijpen stellen, de orgelpijpen
stemmen, (fig.) razen, tieren, lawaai maken; (spr.) naar iemands pijpen dansen, alles doen wat
hij begeert; zijne pijpen in den zak houden, zwijgen,
niets te zeggen hebben; — in 't riet zitten en pijpjes
snijden, van de gelegenheid gebruik maken; —
buisvormig en van een kop voorzien rookwerk
Goudsche pijpen bestaan uit witte, vuurvaste-tuig:
klei; — Duitsche pijp, uit verschillende deelen
(kop, waterzak, roer en mondstuk) bestaande; —
Turksche pijp, kostbare pijp, waarbij de rook
door water gaat, vóór hij in den mond komt; meerschuimen pijp; eene pijp stoppen, opsteken,
rooken, uitrooken, uitkloppen, uitpeuteren; -- sigaren
— hoeveelheid tabak, die in eens in eene-pije;
pijp gaat : iem. eene pijp tabak geven; — (fig.)
ik gaf er geene pijp tabak voor, het is mij niets
waard; hij rookt eene pijp of vier per dag; — (spr.)
daar kan hij eene leelijke pijp aan rooken, dat kan
hem zuur opbreken; — iem. op eene pijp vragen,
vragen of hij eens komt praten, gezellig den avond
komt doorbrengen; — eene aangekleede pijp, een
avondpartijtje; — het rooken : ik kan niet buiten
eene pijp; de pijp bederft den eetlust; eene pijp geeft
verstrooiing; —
wat min of meer den vorm eener cilindervormige
buis heeft : de pijpen eener broek, dat gedeelte
waarin het been zit; — de pijpen in den arm, hol
been; — mergpijpen; ellepijp; luchtpijpen; — de
pijp van een sleutel, deel tusschen oog en baard; —
eene pijp kaneel; — stang of staafje : eene pijp
lak, drop; — de gangen die een dassen -, vossen of konijnenhol vormen; — de pijp van eene eendenkooi, de smalle sloot waarin de eenden verward
raken en gevangen worden; — zeer smal straatje,
inz. zonder uitgang, slop; — eene soort van langwerpig vat, waarin men olie, wijn, azijn enz. ver zendt : eene pijp madera. PIJPJE, o. (-s), kleine pijp.
2. PIJP, v. (-en), plooi van eene muts.
PIJPAARDE, v. zekere soort van fijne, taaie
klei, inz. tot het bakken van pijpen dienende, zonder
kalk- of ijzerdeelen, die eene witte, soms meer of
min blauwachtige kleur heeft, doch in het vuur
'vit uitbakt en niet verglaast.
PIJPBLOEM, v. (-en), een plantengeslacht (aristolochiaea), waarvan de bloemen een pijpvormig
bloemdek hebben; slechts ééne soort, de gemeene
pi?pbloem (A. ciematitis), wordt in Nederland aan

-getrofn.
PIJPBLOEMIG, bn. met pijpvormige bloemen:
pijpbloemige gewassen.

PIJPBOOM, m. (-en), (plantk.) (gew.) witte pijpboom, jasmijn; ...CELPOLIEP, v. (-en), (nat. hist.)
eene soort van poliep; ...DOORSTEKERS, m. znv.
gew. naam voor het bentgras of smeeltjes (molinia
coerulea); ... DROP, o. het drop aan pijpen, laurier. drop.

PIJPEBESLAG, o. (-en), het beslag van metaal
aan pijpen; ...DOP, m. (-pen), ...DOPJE, o. (-s), dekseltje (meest van draadwerk) op een pijpekop; ... KAS,
v. ( -sen), houten koker, waarin de tabaksrooker zijne
pijp sluit en in den zak draagt; ...KOP, m. (-pen),
dat gedeelte der pijp, waarin de tabak wordt gestopt; ...KOTER, m. (-s), pijpewroeter.
1. PIJPEN, (peep, heeft gepepen), fluiten, op de
fluit blazen; (ook) piepen.
2. PIJPEN, (pijpte, heeft gepijpt), eene pijp rooken.
3. PIJPEN, (pijpte, heeft gepijpt), pijpen of
plooien maken : kant pijpen; mutsen pijpen, met
eene pijpschaar of pijpijzer plooien of pijpen in
de strook van eene muts leggen.
PIJPENBAKKER, m. (-s), iem. die pijpen bakt:
...BAKKERIJ, v. (-en), het bakken van pijpen;
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inrichting waar zulks plaats heeft; ...BEN, v.
(-nen); ...BENNETJE, o. (-s), pijpenmand; ...BOOR,
V. (...boren), lange boor om daarmede pijpen uit
te boren; ...BORD, o. (-en), pijpenplank, plank
met gaten in een orgel, waarin de orgelpijpen staan,
om te worden vastgehouden; ... DRAAIER, m.
(-s), die pijpen draait; ...DRAAIERIJ, v. (-en),
het draaien van pijpen; inrichting waar dit geschiedt; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
pijpen, inz. tabakspijpen maakt; ...FABRIKANT,
m. (-en), eigenaar, beheerder eener pijpenfabriek;
...KETEL, m. (-s), eene soort van stoomketel
met vlampijpen.
PIJPENLADE, v. (-n), lange smalle lade om
lange Goudsche pijpen te bewaren; - ruimte die
lang en naar verhouding zeer smal is : dit huis,
die zaal is net eene pijpenlade; ...LADEACHTIG,
bn. als eene pijpenlade : pijpenladeachtige kamers;
...MAKER, m. (-s), iem. die pijpen maakt; (nat.
lust.) zeker raderdiertje (melicerta); ...MAKERIJ,
v. (-en), het maken van pijpen; pijpenfabriek;
...MAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-s), langwerpig
smal mandje, waarin men lange Goudsche pijpen
bewaart of verzendt; ...PLANK, v. (-en), plank
met gaten, door welke de orgelpijpen gaan; (ook)
plank waarop doorgaans de tabakspijpen liggen;
...REK, o. (-ken), een rekje voor tabakspijpen.
PIJPENSTANDER, m. (-s), zeker huisraad, bestemd om er pijpen in te stellen; ...STELLER, m.
(-s), (fig.) deugniet; ...STOK, m. (-ken), (org.) Bene
plank boven de windlade met gaten, waarin de
onderste einden der orgelpijpen staan en den
wind ontvangen; ...TON, v. (-nen), ...VAT, o.
(-en), langwerpige ton of vat, waarin men olie
en wijn verzendt; ...UITHALER, m. (-s), ...UIT HALERTJE, o. (-s), stokje of staafje om pijpen
uit te halen; ...VORM, m. (-en), de vorm van
eene pijp.
PIJPEPEUTER, m. (-s), pijpenuithaler.
PIJPER, m. (-s), fluitspeler; de pijpers bij de
marine bespelen kleine dwarsfluiten.
PIJPERTURF, v. lichte turfsoort die men ver
veenlaag onder de afgegraven laag.-krijgtvande
PIJPEROER, o. (-en), het roer van Bene tabaks pijp; ...STEEL, m. (...stelen), langst en nauwst
gedeelte der pijp; - (spr.) het is geen pijpesteel
waard, niets hoegenaamd; ...STOPPER, m. (-s),

iem. die eene pijp stopt; iets om de brandende
tabak in Bone pijp vast te drukken; ...WROETER,
m. (-s), pijpenuithaler; ...ZEEFJE, o. (-s), klein
zeefje dat men onder in den kop eener tabakspijp
doet om het verstopt raken te voorkomen.
PIJPGAST, m. (-en), brandspuitgast, lulleman;
... GAT, o. (-en), deel van een orgel, windgat; .. .GEZWEL, o. (-len), fistel; ...GOLF, v. (...ven), plooi
in eene muts of in kant; ...HERMOES, v. (gew.)
kleiminnende paardestaart (equisetum limosum),
Bene plant met harde, holle stengels; ... HOUT, o.
duighout, vaathout : gekloofd eikenhout van 10
Rijnlandsche voeten lengte; ...HOUVASTEN, o.
mv. houvasten waarvan de kromming nagenoeg
halfcirkelvormig is, om eene pijp te omvatten,
die door het houvast moet worden vastgezet;
...IJZER, o. (-s), korte dunne of dikke ijzeren
cilinder, die, in het vuur gewarmd, dient om pijpen
te vormen in lijnwaad enz.
PIJPKAN, v. (-nen), kan met zuigpijpje, lurkkan; ...KANEEL, o. kaneel in bast; ...KETEL,
m. (-s), pijpenketel; ...KLEMMER, m. (-s), soort
van schroef, waarin ijzeren buizen kunnen vastgeschroefd worden; ...KORAAL, o. (...ralen),
valsche koraal; ...KRUID, o. (plantk.) wilde
kervel (choerophyllum sylvestre), ook toeters en
nachtegaalskruid geheeten ; eene soort van stekelzaad; kleiminnende paardestaart; ...LEIDER, m.
(-s), iem. die de straalpijp van de brandspuit leidt;
...LEIDING, v. (-en), buizengeleiding : de pijpleiding bij verwarming door stoom.
PIJPMUTS, v. (-en), muts met pijpplooien;
...PLOOI, v. (-en), rolvormige plooi; ...POLIEP,
v. (-en), eene soort van poliep; ...RIET, o. (-en),
riet waarvan men fluitjes snijdt; ... SCHAAR, v.
(... scharen), Bene schaar, waarmede men mutsen
pijpt; ...SLEUTEL, m. (-s), sleutel die onder in
de schacht Bene opening heeft; ... SLOT, o. (-en),
slot dat met een pijpsleutel geopend wordt; ...VOERDER, m. (-s), brandspuitbedienaar, lulleman;
...WEL, v. (-len), wel die het water door Bene
buis of pijp opwerkt : Norton-pi3pwellen slaan;
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...WERK, o. (-en), toestel van buizen (bij waterwerken, orgels enz.); ...ZAK, m. (-ken), doedelzak;
...ZWAVEL, v. zwavel in pijpen; ...ZWAM, v.
een zwammengeslacht (boletus), waarvan de vleezige hoed van onderen fijne buisjes bevat; ...ZWEER,
V. (...zweren), (geneesk.) zie FISTEL.
PIJROK, m. (-ken), zeker kleedingstuk (van
grove stof).
PIJZEL, m. (-s), (Zuidn.) graanzolder.
1. PIK, o. zie PEK.
2. PIK, m. het pikken van een vogel; - prik; het eten met eene vork : eet een pik mee, eet wat
mee; - het is fijne pik, het is iets fijns; - een stuk
komkommer in het zuur : een cent een pik !; (plat) mannelijke roede; - het naaien : er gaat
een heele pik aan, men moet er heel wat aan naaien,
vóór het af is. PIKJE, o. (-s).
3. PIK, v. (-ken), (landb.) Bene soort van kleine
zeis met korten steel, die mega met de rechter hand zwaait om de korenhalmen af te kappen; pikhaak; - pikhouweel.
4. PIK, m. wrok, haat : een pik op iem. hebben,
hem niet mogen lijden en dat door allerlei hate lijkheden laten merken.
PIKACHTIG, bn. pekachtig.
PIKANT, bn. bw. ( -er, -st), scherp, den smaak
sterk prikkelend : eene pikante saus; - die geschiedenis is zeer pikant, zij prikkelt zeer de belang
vinnig : zij is altijd pikant,-steling;(f.)b,
scherp, beleedigend; --- pikant ' op elkander zijn,
wangunstig op elkander, in 't geheim vijandig.
PIKANTERIE, v. (-ën), bitsheid, scherpte van
toon; verholen vijandschap; -- iem. pikanterieën
zeggen, hatelijkheden, steken onder water.
PIKBLOEM, v. (-en), (plantk.) pakbloem.
PIKBROEK, m. (-en), (fig.) matroos.
PIKDONKER, bn. stikdonker, zeer duister.
PIKDRAAD, m. (...draden), (o. gmv. als stofra.)
garen met pik bestreken; meester pikdraad, een
schoenmaker.
PIKEEREN, (pikeerde, heeft gepikeerd), prikken;
kantoorboeken onderling vergelijken, posten aan
gepikeerd-tekn;(fig.)mbdteljkhon;
zijn, zich beleedigd, gékrenkt achten.
PIKELEN, zie PIEKELEN.
PIKET, o. (-ten), (krijgsw.) piketpaal; - beschikbare troep, die in tijd van nood dadelijk gereed is om uit te rukken; in 't bijzonder kleine
afdeelingen, opgesteld ter ondersteuning der veldwachten, waar deze te ver van het voorpostendetachement verwijderd zijn of waar zich tusschen
beide een bergpas bevindt, dien men bezetten wil,
om den terugtocht der veldwacht te verzekeren; het brandpiket hebben, (eertijds bij de schutterij)
aangewezen zijn (beurtelings) om bij het uitbarsten
van brand op te komen, ten einde de orde te handhaven; de luitenant van piket; - eene soort van
kaartspel tusschen twee personen met 32 kaarten.
PIKETPAAL, m. (...palen), (mil.) paaltje in den
grond geslagen als vast merk bij opmetingen; kleine, in den grond geslagen schoor of stijl tot
spanning of vastmaking van de touwen eener
tent, tentstijl; (ook) een zware paal, aan beide
einden met ijzer beslagen en van ringen voorzien,
waaraan men de paarden in het kamp vastmaakt.
PIKETSPEL, o. een bekend kaartspel, gewoonlijk
tusschen twee personen met 32 kaarten; (ook) de
kaarten om te piketten.
PIKETTEERINGEN, v. mv. (mil.) aangepunte
paaltjes, die dicht bij elkander op ongelijke hoogten
schuins in den grond worden geslagen op plaatsen,
waar het van belang is 's vijands voortgang moeilijk
te maken.
PIKETTEN, (pikette, heeft gepiket), piket spelen.
PIKEUR, m. (-s), jager te paard; africhter van
paarden; rijmeester. PIKEURSCHAP, o.
PIKHAAK, m. (...haken), houten steel met een
omgebogen ijzeren tand, die dient om de koren halmen bij het pikken te verzamelen en bijeen te
houden.
PIKHOUWEEL, o. (-en), tweepuntig houweel
om steenachtiger grond los te werken.
PIKJE, o. (-s), kleine slag met den bek (van
vogels); - (gemeenz.) mondvol, hapje, vorkje
neem nog een pikje (prikje) salade.
PIKKEDILLEN, v. mv. kleinigheden, nesterijen,
kleine zonden (der jeugd).
PIKKEL, m. (-s), (Zuidn.) voet eener tafel, van
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een stoel enz.; - bikkel; - pikkels in 't zuur, allerlei
groenten in 't zuur.
PIKKELEN, (pikkelde, heeft gepikkeld), (Zuidn.)
bikkelen.
PIKKELING, PIKKERLING, m. (-en), (landb.,
Zuidn.) de hoeveelheid korenhalmen, die de pikker
in zijn haak bijeenhaalt en in eens op den grond legt.
PIKKELSTOEL, m. (-en), (Zuidn.) drievoet, elk
meubelstuk, dat op drie voeten rust.
- 1. PIKKEN, (pikte, heeft gepikt), met pek of
pik insmeren, bestrijken : de naden dezer tonnen
moeten gepikt worden.

2. PIKKEN, (pikte, heeft gepikt), met den bek

slaan tegen... (van vogels) : de vogel pikte tegen
de ruit; de musch pikte van de kers, at er een deel
van; - het eten der vogels : de kippen pikten de
gerst; - ( gemeenz.) het eten der menschen : zij
zaten rustig te pikken; een aardappel van den schotel
pikken, aan de vork steken en van den schotel

nemen; - trekkebekken (van vogels); - (fig.)
altijd aanmerkingen maken, (ook) op bedekte
wijze hooreen, beleedigingen toevoegen, steken
onder water geven.
3. PIKKEN, (pikte, heeft gepikt), het koren met
eene pik maaien : de klavers worden meestal gepikt;
(spr.) hij heeft zooveel als hij pikken en maaien kan,
hij is overkropt van 't werk; - steken, prikken;
ik pik mij aan de brandnetels; iem. met eene naald
pikken; - naaien: die naaister zit den heelen dag te
pikken, vgl. PIEKEN.

PIKLAPPEN, (piklapte, heeft gepiklapt), altijd
maar op zijn stoel blijven zitten, zonder te denken
om heen te gaan.
PIKOL, o. (-s), (Ind.) schoudervracht; handelsgewicht = 61,5 K. G.
PIKOLAN, m. (-s), (Ind.) draagstok van bamboe.
PIKOLGELD, o. (Ind.) draagloon; ... PAARD,
o. (-en), (Ind.) lastpaard.
PIKSLEDE, v. (-n), prikslede.
PIKVERSCH, bn. (gew.) kersversch.
PIKVIN, v. (-nen), (gew.) stekelig persoon,
vooral van vrouwen en meisjes gezegd.
PIKZWART, bn. zoo zwart als pik; (fig.) pik
-donker.
PIL, v. (-len), rond balletje van geneesmiddelen
ter grootte van eene groene erwt, dat in zoethout
poeder wordt gerold of in een zilver- of goudblaadje is gewikkeld; pillen draaien, maken; pillen
slikken, ze , innemen; - (fig.) dit is eene bittere
pil om te slikken, die zaak is pijnlijk om te vol
(ook) die tijding is hard te vernemen; --breng;
de pil vergulden, eene onaangename zaak fraai of
aannemelijk voorstellen, met zoete woordjes iets

zeer pijnlijks zeggen; - iem pillen ingeven, iem.
iets wijsmaken, raad geven; - (Ind.) pil nummer
elf, gemeenz. voor vergif dat men iem. toedient;
te dikke boterham : wat geef-je me daar eene pil; scheldnaam voor apothekers, dokters en inz. voor
student in de medicijnen. PILLETJE, o. (-s),
kleine pil.
PILAAR, m. (...laren), pijler, zuil (rond of vierkant) waarop een deel van een gebouw steunt : de
pilaren der kerk; - ( fig.) iem. die eene vereeniging
of inrichting steunt; - iem. die haast altijd op
eene bepaalde plaats te vinden is : de pilaren der

PINAKEL.

PILATUS, m. Romeinsch landvoogd over Judea
in de dagen van Jezus 14-37 n. C.; (spr.) iem. van
Pontius naar Pilatus zenden, iem. voor niets heen
en weer laten loopen, om zijne zaak op de lange
baan te schuiven (vgl. Lucas 23 : 6-12); - het
zijn vrienden als Herodes en Pilatus, vijanden
die voor 't oogenblik samengaan om zoo beter
hun doel te kunnen bereiken (vgl. Lucas); Pilatus heeft dat zoo geschreven, aldus is beslist
en daaraan is niets meer te veranderen (vgl. Johannes 19 : 22).
PILATUSVISCHJE, o. (-s), pitvisch.
PILAU, v. rijstmoes; rijst in vleeschnat, vet,
boter enz. gekookt, eene geliefkoosde spijs der
Turken en andere Oosterlingen.
PILKRUID, o. het eenige watervaren, dat in
Nederland voorkomt (pilularia globulifera).
PILLEBLOEM, v. (-en), (plantk.) kleoma, eene
soort van bloem met pilvormige honigkliertjes in
den kelk; ...GELD, o. pillegift; ...GIFT, v. (-en),
doopgeschenk.
PILLENDEEG, o. deegachtig mengsel, waaruit
pillen gedraaid worden; ...DOOS, v. (...doozen),
...DOOSJE, o. (-s), doos(je) voor of met pillen;
... DRAAIER, m. (-s), apotheker (scheldnaam).
PILLENKEVERS, m. mv. eene keversoort
(ateuchus), tot de groep der mestkevers behoorende,
die uit mest ballen draaien, waarin het wijfje een
ei legt, en die daarop in den grond gegraven worden;
ook drekroller geheeten.
PILLENMACHINE, v. (-s), pillenvormer; ...SLIKKER, m., ...SLIKSTER, v. (-s), (fig.) die zeer
aan medicijnen gehecht is; ...VORMER, m. (-s),
werktuig waarmede men 30 pillen tegelijk maakt.
PILLOW, o. weefsel, glad fustein, eene soort van
bombazijn : eene broek van pillow.
PILOOT, m. (piloten), stuurman, loods.
PILOTARIS, m. ( -sen), havenmeester.
PILS, o. afkorting van Pilsener: een glas Pils;
een f esehj e Pils.

PILSNER, PILSENER, o. eene soort van biei;
zoo geheeten naar het stadje Pilsen.
PIMENT, o. gedroogde onrijpe vruchten van den
pimentboom, ook Jamaïca -pepergeheeten;-BOOM,
m. (-en), eene schoon, hooge boom (eugenia pimenta) in West-Indië, ook in Oost-Indië gekweekt,
waarvan de bessen als piment gebruikt worden;
--OLIE, v. olie uit piment geperst; -SAUS, v.
(-en), met piment gekruide saus.
PIMPAMPOEN, PIEMPAMPOEN, m. (-en),
(gew.) onze -lieven -heershaantje.
PIMPEL, m. (-s), pimpelmees; - (fig.) zwak mannetje; - het veel jenever drinken : aan den pimpel
zijn.

PIMPELAAR, m. (-s), PIMPELAARSTER, v.
(-s), drinkebroer; zuipster.
PIMPELEN, (pimpelde, heeft gepimpeld), drinken, pooien, sterk drinken.
PIMPELMEES, v. (...zen), eene soort van mees
(pares coeruleus), ter grootte van een sijsje, blauw
op den kop, den staart en de vleugels, geel van
onderen, in geheel Europa gevonden; - (fig.)
zwak mannetje; (fig.) het is eene pimpelmees, het
is een drinkebroer.
PIMPELPAARS, bn. donkerpaars : hij is pim-

beurs, der kerk; - hij is een pilaar van de kroeg,

pelpaars van de kou.

een stamgast. PILAARTJE, o. (-s).
PILAARBIJTER, m. (-s), iem. die druk naar de
kerk loopt; schijnheilige; femelaar, PILAARBIJTERIJ, v. (-en), femelarij, schijnheiligheid.
PILAARDOLLAR, m. (-s), Spaansche dollar, zoo
geheeten omdat op eene der zijden de zuilen van
Hercules afgebeeld zijn.
PILAARHEILIGE, m. (-n), zuilbewoner, kluizenaar die als boetedoening een groot gedeelte van
zijn leven op den top van eene hooge zuil doorbrengt : zekere Syrische monnik, Simeon genaamd,

PIMPELTJE, o. (-s), (w. g.) likeurglaasje.
PIMPERBOOM, m. (-en), pistacheboom.
PIMPERNEL, v. (-len), eene plant (poterium
sanguisorba), tot de roosachtigen behoorende, die
als toekruid gekweekt en als schapenvoeder geroemd wordt; groote of roode pimpernel (sanguisorba officinalis), sorbenkruid, bloedkruid.
PIMPERNELROOS, v. (...rozen), eene soort van
laagstammige roos met gele dorens en gladde
bladen, die op die van de pimpernel gelijken (roses
lutea); ... REUK, m. eigenaardige reuk van de
pimpernel.; ... SMAAK, m. de prikkelende smaak
van de pimpernel; ...TINCTUUR, v.; ...WORTEL,
m. (-s).
PIMPERNOOT, v. (...noten), pistache; ...NOTEBOOM, m. (-en), klappernoteboom, pistacheboom

was de eerste dier pilaarheiligen.

PILAARHOOFD, o. (-en), (bouw.) kapiteel;
...KAP, v. (-pen), dekstuk van een pilaar; ...LIJST,
v. (-en), lijst of randversiering van een pilaar;
... SCHACHT, ... SCHAFT, v. (-en), zuil zonder
den voet of den kop; ... VOET, m. (-en), basis der
zuil.
PILASTER, m. (-s), vierkante, platte zuil uit
een wand of uit den hoek van twee wanden een
weinig naar voren komende; - zeer fraai bewerkte
breede deurstijl; - steunsel van een schoorsteenmantel; - hoofdstijl bij trapleuningen.

(staphylea).

PIN, v. (-nen), zwik, pen (meest van hout om
touwen, ook bekleedsels vaneen te houden); eene
soort van spiering; zie PEN. PINNETJE, o. (-s).
PINACOTHEEK, v. (...theken), schilderijenkabinet.
PINAKEL, m. (-s), klein siertorentje in de Gothi-

PINANG.

1424

sche bouworde, als afdekking op altaren, bij ven
biechtstoelen enz.
-ster,
PINANG, m. (-en), (plantk.) pinangpalm; -, v.
pinangnoot; -BOOM, m. (-en), een in Oost-Indië
algemeen voorkomende palmboom (areca catechu);
-NOOT, v. (.. .noten), vrucht van den pinangpalm : eivormige noot, die de Indiërs met betelbladeren en een weinig kalk kauwen; -PALM,
m. (-en), pinangboom.
1. PINAS, v. ( -sen), eene soort van lange en
smalle schoener, die zeer snel zeilt; op een na de
grootste boot aan boord van oorlogsschepen, van
eene schroefstoommachine voorzien, gewoonlijk 10
M. lang en kan van 80 tot 100 man bevatten.
2. PINAS, o. weefsel van ananasvezels.
PINCEEREN, (pinceerde, heeft gepinceerd), knijpen; met een pincet aanvatten; - (muz.) de snaren
(eener viool bv.) tokkelen in plaats van aan te
strijken. PINCEERING, v. (-en).
PINCE-NEZ, m. knijpbril, lorgnet, bril zonder
zijmontuur.
PINCET, o. (-ten), fijn tangetje tot het aanvatten
en vasthouden van kleine voorwerpen.
PINCHER (Eng.), m. (-s), schrandere, levendige
soort van honden, buitengewoon belust op jagen.
PINDUIKER, m. (-s), (nat. hist.), (gew.) middelste
zaagbek of kleine duikergans (mergus senator).
PINDUS, m. zangberg : de aan Apollo en de
Muzen geheiligde berg in Oud- Griekenland.
PINEGEL, m. (-s), (gew.) egel, stekelvarken.
PINGEL, V. (- en), de zoete noot van eene in
Zuid-Europa voorkomende soort van pijnboom
(pinus pinea), die in smaak en grootte op een
amandel gelijkt.
PINGELAAR, m. (-s), PINGELAARSTER, V.
(-s), die pingelt.
PINGELEN, (pingelde, heeft gepingeld), dingen,
naar den prijs eener waar vragen en daarop afdingen.
PINGPONG (Eng.), o. soort van tafeltennis;
-SPEL, o.
PINGUÏN, v. (-en), (nat. bist.) vetgans (aptenodytes), een aan de kusten van Zuid-Amerika en
Z. -Afrika levend vogelgeslacht, waarvan de korte
vleugels meer op vinnen gelijken; de goudharige
pinguïn wordt 50 cM. lang.
PINHAMER, m. (-s), penhamer.
1. PINK, m. (-en), kleinste vinger; - (spr.) daar
zou ik mijn pink wel voor willen geven, dat zou
ik buitengewoon graag hebben; - de een is wijzer

in zijn pink dan een ander in zijn geheele lijf. PINK-

JE, o. (-s), kleinste vinger; (naaist.) langwerpige
naairing; - een gebakje in dezen vorm.
2. PINK, v. (-en), eene soort van visschersvaartuig; - hij is bij de pinken, hij is bijdehand, gevat,
vlug.
3. PINK, m. en v. (-en), éénjarig kalf, dat nog
alle melktanden heeft.
4. PINK, v. (-en), (nat. kist.), (gew.) bokje,
kleinste soort van snip, ook halfke geheeten.
1. PINKEN, PINKELEN, (gew.) flikkeren, glinsteren, tintelen : de sterren pinken.
2. PINKEN, (pinkte, heeft gepinkt), met de
oogen knippen; een traan pinken, met den pink
een traan uit het oog wisschen.
PINKER, m. (-s), springstokje, tip.
PINKEREN, (piekerde, heeft gepinkerd), met
den pinker spelen.
PINKERING, PINKRING, m. (-en), kleine ring
dien men aan den pink draagt.
PINKERS, m. mv. de met haren bezette oogleden
of de haren der oogleden.
PINKEVAST, ba. (gew.) kneukelvast.
PINKHAAR, o. wimper; ...LEDER, o. leder van
de huid van een pink of eenjarig kalf.
PINKNET, o. (-ten), eene soort van vischnet of
zegen.
PINKOOGEN, (pinkoogde, heeft gepinkoogd),
pinken.
PINKOPS, v. (wev.) overgebleven katoen, dat
niet verwerkt kan worden; poetskatoen.
PINKSTER, PINKSTEREN, v. herinneringsfeest aan de nederdaling van den Heiligen Geest
op de apostelen; (Israël.) feest der eerstelingen,
wekenfeest; pinkster één, pinkster twee, eerste,
tweede dag van Pinkster; pinkster drie, Dinsdag
na Pinkster, door sommigen ook nog als feest- of
rustdag beschouwd.
PINKSTERANJELIER, v. (-s), eene soort van
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grijze anjelier (dianthus plumarius); ...APPEL,
m. (-s, -en); ...AVOND, m. (-en), avond aan den
ingang van Pinksteren; ...BEURT, v. (-en), (van
predikanten) beurt om op Pinksteren te preeken.
PINKSTERBLOEM, v. (-en), (gew.) bloem die
met Pinksteren bloeit, inz. de boterbloem, de gemeene veldkers, de gemeene koekoeksbloem, de
moeraslisch; - (fig.) een nieuw kleedingstuk, dat
men op Pinksteren voor het eerst aandoet; meisje
of kind, met Pinksteren in nieuwe kleerera gestoken; - (spr.) het is eene pinksterbloem van eene
meid, ze ziet er gezond en blozend uit; ...BRUID,
v. (gew.) op Pinksterzondag begeven zich op som
plaatsen de melksters naar de weide om de-mige
koeien te melken; na het melken komen zij op
eene bepaalde plaats bijeen, waar zij eene koningin
van het feest (Pinksterbruid) kiezen en zich met
jonge mannen vermaken.
PINKSTERDAG, m. (-en), een der twee dagen
van het pinksterfeest; ...DINSDAG, m. (-en),
Dinsdag na Pinksteren; ...FEEST, o. (-en), Pinksteren; ...GAST, m. (-en), iem. die met Pinksteren
de gast is; ...GEZANG, o. (-en), kerkgezang op
het pinksterfeest betrekkelijk; ...KONINGIN, v.
(-nen), pinksterbruid; ...KROON, v. (...kronen),
(gew.) kroon, door kinderen van bloemen en groen
vervaardigd, die op plaatsen wordt opgehangen,
waar veel menschen voorbijgaan, van • welke zij
dan eene fooi vragen.
PINKSTERLELIE, v. (-s, ...liën), (plantk.) witte
narcis of tijdeloos; ...LIED, o. (- eren), toepasselijk
lied met Pinksteren gezongen; ...MAAND, v. (-en),
maand waarin Pinksteren valt; ...MAANDAG, m.
(-en), tweede dag van het pinksterfeest; ...MORGEN, m. morgen van pinksterzondag; ...NACHT,
m. nacht van den ingang van Pinksteren; ...NAKEL, v. (-s), eene soort van brood; pastinak;
...PEER, v. (...peren), eene bijzondere soort van
peer; ...POP, v. (-pen), iem. die met Pinksteren
geheel in 't nieuw steekt; ...PREEK, v. (-en),
preek met Pinksteren gehouden, op Pinksteren
toepasselijk; ...ROOS, v. (...rozen), eene soort van
pioen; ...TIJD, m. (-en), tijd omstreeks Pinksteren;
...VACANTIE, v. (-s, ...tiën), vacantie ter gelegenheid van het pinksterfeest gegeven; ...VREUGDE,
v.; ... VUUR, o. vreugdevuur, den tweeden of
derden Pinksterdag op de pinksterweide ontstoken;
...WEEK, v. (...weken), de week op Pinksteren
volgende; ...WEIDE, v. (-n), weide waarop het
pinkstervuur ontstoken wordt; ...ZANG, m. (-en),
pinkstergezang; ...ZONDAG, m. (-en), eerste dag
van het pinksterfeest.
PINKSTIER, m. (-en), éénjarige stier.
PINKSTOKJE, o. (-s), pinker.
PINKZOUT, o. een dubbelzout, uit tinchloride
en chlooramonium bestaande, dat als bijtmiddel
bij den weefseldruk gebruikt wordt en wel vooral
om rood op katoen te brengen.
PINNACIDIËN, o. mv. (meetk.) meetvizieren.
PINNEMUTS, v. (-en), (gew.) mansslaapmuts.
PINNEN, (pinde, heeft gepind), zie pennen
(2de art.)
PINSBEK, o. eene koperlegeering, uit 1 deel
messing en 2 deelen koper bestaande.
PINSBEKKEN, bn. van pinsbek gemaakt.
PINSTERNAK. Zie PASTINAK.
PINT, v. (-en), oude vochtmaat (zeer verschillend
van inhoud, ongeveer = 6 d.L.), vooral gebezigd
voor olie, brandewijn en melk; hoeveelheid die in
zulk eene pint gaat : eene pint bier drinken; (gew.) 5 dL. : eene pint melk, een halve Liter.
PINTSCHER, m. (-s), zie PINCHER.
PINTELEN, (pintelde, heeft gepinteld), (Zuidn.)
pinten drinken, drinken, zuipen.
1. PINTER, m. (-s), (Zuidn.) drinker.
2. PINTER, v. (-s), (zeew.) ronde pinter, zie
STOPPER.
PINTFLESCH, v. (...sschen), ...GLAS, o. (...glazen), ...KAN, v. (-nen), ...ROEMER, m. (-s), met
een inhoud van eene pint; ...SCHOTEL, m. (-s),
(gew.) een ronde houten bak uit één stuk vervaar digd, waarmede op hofsteden melk wordt gemeten.
PINXIT (op schilderstukken), (hij heeft het) geschilderd.
PIOEN, (-en), PIOENE, v. (-n). e ene soort van
fraaie bloem (peonia), elders stinkbloem geheeten.
PIOENACHTIGEN, v. mv. pioenachtige planten
eene onderafdeeling der ranonkelachtige gewassen.
PIOENROOS, v. (...rozen), pioen, boerenroos.
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PION, m. (-s), boer (in het schaakspel) : een pion
nemen; zijn pion tot koningin brengen; met een pion
coifé spelen, met een bepaalden pion mat zetten.
PIONNETJE, o. (-s).
PIONIER, m. (-s), schansgraver; wegbaner; (fig.)
de pioniers der beschaving, de baanbrekers.
PIONIEREN, (pionierde, heeft gepionierd), pionierswerk verrichten, loopgraven, veldkeukens
maken, enz.
PIONIEROOS, v. (...rozen), pioen.
PIONIERSWERK, o. werk van een pionier.
PIONTEN, V. mv. (plantk.) (gew.) bent, bentgras; —, V. mv. (gew.) pijpdoorstekers, die van
de halmen of stengels van het bent of bontgras
vervaardigd worden.
PIOT, m. (-ten), (schelde.) soldaat; luis.
PIP, V. eene ziekte der vogels, vogeldiphtherie,
waarbij de ademhaling belemmerd is door verstopping van den neus met slijm en het opkomen van
vliezige blaren in de mondholte; (fig.) hij heeft de
pip, de koorts; — krijg de pip, eene verwensching;
-- men behoeft haar de pip niet af te nemen, zij weet
haar tongetje duchtig te roeren.
PIPA, v. (-'s), (nat. bist.) Surinaamsche padde :
zeker kruipend dier, tot de orde der kikvorschachtigen behoorende, dat zijne eieren op den rug
draagt in eene holte, waarin de maskers blijven,
totdat zij hun staart hebben ingetrokken; —
schertsend voor papa : daar komt de pipa aan.
PIPET, V. (- ten), glazen buisje van 1 tot 5 cM 3 .
inhoud, van onderen spits toeloopende, in de scheikunde gebruikt om vloeistoffen te analyseenen.
PIPETEEREN, (pipeteerde, heeft gepipeteerd),
het gebruik maken van eene pipet.
PIPKRUID, o. (gew.) pijpkruid of wilde kervel.
PIPPELING, m. (-en), eene soort van zoeten appel.
PIPPING, m. (-en). Zie PIPPELING.
PIPRIS, v. ( -sen), sloep van de negers aan de
kust van Guinea en de Groene Kaap.
PIPSCH, brr. ( -er, meest -), met de pip behept; —
(fig.) niet fiksch, ongesteld : zij ziet er pipsch uit,
zij is ingevallen en bleek, (ook) zij schijnt zwanger
te zijn. PIPSCHHEID, v.
PIQUÉ, o. eene soort van katoenen stof met dubbelen ketting, de onderste van grover, de bovenste
van fijner garen : een piqué vest.
PIRAAT, m. (...raten), zeeroover.
PIRAMIDAAL, PYRAMIDAAL, brr. als, in den
vorm eereer piramide; buitengewoon groot : het is
piramidaal; dat was een piramidale blunder.
PIRAMIDAALGETALLEN, PYRAMIDAALGETALLEN, o. mv. getallen die voortkomen uit de
sommeering van 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...n polygonaalgetallen.
PIRAMIDE, PYRAMIDE, v. (-n), vier- of meer
grafmonument der Egyp--zijdgsptoeln
tische koningen : de piramiden van Egypte; —
(meetk.) een lichaam dat een veelhoek tot grond
heeft en waarvan de zijvlakken driehoeken zijn.-vlak
PIRATERIE, v. zeerooverij.
PIROUETTE, V. (- n), snelle draai of wending op
één voet bij het dansen; (rijsch.) het kort en snel
wenden te paard.
PIROUETTEEREN, (pirouetteerde, heeft gepi rouetteerd), zwenken, draaisprongen maken.
PIS, v. (plat) het geloosde water van menschen
of dieren, urine : het stinkt naar de pis; de pis
scheikundig onderzoeken; -- zijne pis laten loopen,
onwillekeurig loozen; — ik heb zoo'n pis, een sterken
aandrang tot pissen; — het pissen; de koude pis
hebben, eene moeilijke en herhaalde waterloozing; —
(fig.) slechte, slappe drank : dat bier schijnt pis.
PISACHTIG, bn. als pis.
S
PISAFDRIJVEND, bn. (gen.) pisafdri,jvende middelen, die de waterloozing bevorderen.
PISAFSCHEIDING, v. (gen.) de afscheiding van
de pis door de nieren; ...AFTAPPING, v. (-en),
(heelk.) kunstmatige waterloozing.
PIS-ALLER, (Fr.), o. het minst kwade van
twee zaken waaruit men kiezen moet; wat men
aanwendt bij gebrek aan beter; au pis-aller, in het
ergste geval.
PISANG, V. (- s), vrucht van den pisangboom,
banaan, een smakelijk en geschikt voedingsmiddel;
—, m. pisangboom; (fig.) wat een pisang, wat een
hatelijke kerel; — een rare pisang, een rare snuiter; -- dat is de ware pisang, je ware.
PISANGBOOM, m. (-en), eene soort van banaan
(mesa) in Azië, Afrika en Amerika; ...VOGEL, m.
Van Dale.
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(-s), eene soort van buidelspreeuw (icterus bananáe);
...VRETER, m. (-s), banaanvreter : zekere vogel
(buceros galeatus); ...VRUCHT, V. (- en), de vrucht
van den pisang.
PISBAK, m. (-ken), ijzeren of houten bak, waarin
men zijn water loost; ...BEKKEN, o. (-s), (ontl.)
trechtervormige zak aan de binnenzijde der nieren,
waar de piskelken zich vereenigen.
PISBLAAS, v. (...blazen), (onti.) vliezige zak in
den onderbuik, waarin de urine eenigen tijd opgezameld en bewaard wordt vóór het loozen;
—KRAMP, v. (-en), (gen.) kramp in de pisblaas;
—ONTSTEKING, v. (-en), (gen.) ontsteking der
pisblaas; —SPIER, v. (-en); — STEEN, m. (-en),
pissteen; ...ZENUW, v. (-en).
PISBOODSCHAPJE, o. (-s), een pisboodschapje
maken, zich even verwijderen om te wateren; (ook)
(gemeenz.) zich onder een nietig voorwendsel even
verwijderen, ergens heengaan; ... BROEK, m. en
V. (- en), jongetje of meisje dat nog in de broek
watert.
PISBUIS, V. (...zen), (ontl.) buis waardoor de pis
geloosd wordt; —ONTSTEKING, v. (-en), (gen.)
ontsteking in de pisbuis, ten gevolge van steen vorming gewoonlijk; —SNEDE, v. (-n), (heelk.)
eene operatie tot verwijdering van den pissteen;
—VERNAUWING, v. (-en), (gen.) vernauwing van
de pisbuis, waardoor de pisloozing moeilijker en
met tusschenpoozen geschiedt.
PISCICULTUUR, V. kunstmatige vischteelt.
PISCINE, v. (-n), vijver voor kunstmatige vischteelt; waterbassin; waterbekken, doopbekken; (R.
K.) nisje waarin de ampullen gedurende de H.
Mis geplaatst worden.
PISDOEK, m. (-en), pisluier.
PISDRIJVEND, bn. (gen.) een pisdrijvend middel,
pisafdrijvend.
PISÉ, m. ineengestampte aarde (bouwstof voor
de muren van huizen); —BOUW, m. stampbouw,
manier van bouwen waarbij de muren gemaakt
worden van tusschen planken vastgestampte
aarde of leem, of kalk met grofkorrelig zand.
PISEND, o. (-en), (zeew.) zeker eind van een touw.
PISFLESCH, v. (...sschen), pisglas; ...GANG,
m. (-en), (ontl.) pisleider; ...GLAS, o. (...glazen),
eene soort van fiesch, waarin het door zieken geloosde water wordt bewaard; glas met een schuinen
hals, waarin zieken gemakkelijk hun water loozen,
urinaal; ...HOEK, m. (-en), plaats waar gewaterd
wordt.
PISKANAALTJE, o. (-s), (oat!.) buisje in de
nieren, waarin de urine uit het bloed afgescheiden
wordt; ...KELK, v. (-en), (ontl.) holte in de nieren,
waarin de piskanaaltjes uitkomen; ...KIJKER,
m. (-s), arts of kwakzalver die voorgeeft uit de
pis de ziekte te onderkennen; ...KIJKERIJ, V.
het piskijker; .KOUS, v. (-en), pisster; (fig.)
jong meisje, nufje; ...KROEG, v. (-en), gemeen
bordeel; ...LAP, m. (-pen), een wollen lap, dien
men onder een klein kind legt; ...LEIDER, m.
(-s), (ontl.) eene lange, dunne buis, welke de pis
uit het pisbekken naar de pisblaas leidt; ...LOOZING, v. (-en), het wateren, urineeren; ...LUIER,
V. (- s), ..,LUUR, v. (...luren), luier die men kleine
kinderen aandoet; luier waarin gewaterd is; ...NIJDIG, bn. bw. zeer nijdig. ...POT, m. (-ten), waterpot.
PISPOTTEN, V. mv. (zeew.) bras van de bezaansroede.
PISPRAATJE, o. (-s), (plat) nietig -, zot geklap.
1. PISSEBED, v. (-den), (nat. gesch.) de pissebedden (isopoda) maken eene familie uit onder de
tienpootige kauwende schaaldieren; — (plantk.),
(gew.) paardenbloem.
2. PISSEBED, m. en v. (-den), (fig.) die in bed
watert.
PISSEBLOEM, v. (-en), (gew.) paardenbloem.
PISSELINGS, bw. (plat) druipende.
PISSEN, (piste, heeft gepist), (plat) zijn water
loozen, urineeren; wateren, loozen: bloed pissen; -(volkstaal) 't is zoo lekker, of een engeltje op je tong
pist, het is buitengewoon lekker ; — buiten het
potje pissen, overspel bedrijven ; — (fig.) zaniken,
leuteren.
PISSER, m., PISSTER, v. (-s), die pist.
PISSERIG, bn. veel moetende pissen : wat is
dat kind pisserig vandaag.
PISSERTJE, o. (-s), kind dat pist; — schaamdeel, van een kind; kraantje; — (fig.) een pissertje
'maken, zich heimelijk verwijderen : doen alsof men
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zich eens even verwijderen moet om te wateren,
PITOOR, PUTOOR, m. (...oren), roerdomp
en wegblijven.
(ardea stellaris).
PISSTOF, v. (scheik.) organische stoffen die in
PITSEN, (pitste, heeft gepitst), (Zuidn.) nijpen.
de pis opgelost zijn; ...SUIKER, v. druivensuiker
PITSJAAR, m. (...sjasen), PITSJAARSVLAG,
in de pis opgelost.
v. ( -gen), (zeew.) eene soort van commando -vlag
PISTACHE, v. (-s), groene amandel: de olie
waarmee de admiraal de kapiteins aan boord seint
welsmakende op hazelnoten gelijkende-achtige
om met hen te beraadslagen; ook om de sloep
vrucht van den pistacheboom; wilde pistache, pimnaar boord te doen terugkeeren.
pernoot; - knalbonbon, een verrassinkje bij bruiPITSJAREN, (pitsjaarde, heeft gepitsjaard), met
loften, maaltijden enz. in zilver- of goudpapier
den pitsjaar seinen; (ook) zich voor een dag aan
opgerold.
land begeven.
PITSTANG, v. (-en), (Zuidn.) nijptang.
PISTACHEBOOM, m. (-en), zekere groene amandelboom (pistacia vera) in 't Oosten en in ZuidPITTE, v. (plantk.) agave of Amerikaansche aloë,
Europa.
welker tweede schil weefbare vezels oplevert.
PISTOLE (Fr.), v. afgezonderd vertrek in eene
PITTETOUW, o. (-en), touw van pitte vervaargevangenis waar een gevangene op eigen kosten
digd.
kon leven.
PITTIG, bn. bw. ( -er, -st), vol pitten; (fig.) vol
PISTOLENGOUD, o. zeer zuiver goud van
merg en kracht : pittig laken; pittige wijn; 21 à 22 karaat, waarvan men vroeger de pistolen
(sport) een pittig schot krachtige worp; - geestig,
sloeg.
snedig; een pittige stijl, kort en zaakrijk. PITTIG1. PISTON, m. (-s), zuiger; luchtklepje; cornet d
HEID, v.
piston, zie aldaar; 2vterus-piston, geneeskundig
PITTORESK, bn. bw. ( -er, -st), schilderachtig,
instrument.
treffend (voor het gezicht; fig., ook voor het ver
2. PISTON, v. (-nen), ;ton waarin men watert.
-stand).
PITVISCH, m. (...sschen), zekere visch (callionyPISTONIST, m. (-en), iem. die op de cornet à
piston blaast.
mus lyra), die het Kanaal en de kusten der Noord zee tot aan het Kattegat bewoont; hij wordt ook
1. PISTOOL, v. (...olen), zekere oude Spaansche
pilatusvischje en schelvischduivel geheeten.
gouden munt = f 10,30 ongeveer, later minder.
PITVRUCHT, v. (-en), eene plantenfamilie, ook
2. PISTOOL, v. en o. (...olen), klein handvuurdie der appelachtigen geheeten, waartoe o. a. bewapen met korten loop, te Pistoja (16de eeuw) uitgehooren de volgende in Nederland voorkomende
vonden, thans vrijwel door de revolver verdrongen:
geslachten : de meidoorn, de mispel, de appel, de
op de pistool vechten, duelleeren; met de pistool
peer en de lijsterbes; -, kernvrucht, zie aldaar.
schieten; (fig.) met de pistool op de borst iets vragen,
PIU (It.), bw. (muz.) meer; piu allegro, sneller;
dreigende eischen, iem. in het nauw brengen; -,
gehuurde kamer in eene gevangenis, waar men
piu forte, sterker, krachtiger; piu moto, vlugger,
opgewekter; piu stretto, korter, sneller.
tegen betaling iets beter gevoed en gehuisvest
PIUSVEREENIGING, v. eene vereeniging in 1848
wordt dan de andere gevangenen.
te Mainz opgericht, om de onbeperkte autonomie
PISTOOLCAMERA, v. eene soort van photograin
de R.-K. kerk zooveel mogelijk te bevorderen.
phisch werktuig; ...GREEP, v. (...grepen), kolf
PIXIS, m. ( -sen), (R.-K.) met een deksel gesloten
Y ,n een pistool; ...HOLSTER, m. (-s), holster voor
ciboriekelk.
dc ruiterpistolen, aan beide zijden van het zadel.
PIZZICATO, bn. bw. (muz.) de snaren niet gePISTOOLKEVER, m. (-s), eene soort van kever
streken, maar met de vingers getokkeld.
(brachinus) die een onaangenaam riekepden damp
PLAAG, v. (plagen), kastijding, straf : de tien
met gedruisch aan het uiteinde van het achterlijf
plagen van Egypte; - onheil, ramp : besmettelijke
kan laten ontsnappen.
ziekte en andere plagen; - geesel : oorlog is eene
PISTOOLKOGEL, m. (-s), kogel voor een pistool;
ware plaag voor de volken; - kwelling, verdriet:
...KOKER, m. (-s), pistoolholster; ...LOOP, v.
een kwaad wijf is eene erge plaag; de plagen van
(-en); ...MAKER, m. (- s); ...SCHOOT, m. (-en),
den geest, van het lichaam; - ( spr.) komen die tijden,
dracht van een pistool; ...SCHOT, o. (-en), los
dan komen die plagen, wie dan leeft, die dan zorgt,
een pistool; ...SLOT, o. (-en).
-brandigv
(of) geene zorgen vóór den tijd; - iem. die een
PISTOOLTJE, o. (-s), klein pistool; - (nat. hist.)
ander het leven verbittert, (ook) die veel van plagen
de gamma -uil, zekere nachtvlinder (plusia gamma),
houdt : je bent een echte plaag; - (gew.) ziekte,
alzoo genoemd naar eene zilveren figuur op de
besmettelijke ziekte : de plaag is in de aardappelen
bovenvleugels, welke op de Grieksche gamma
gekomen; vijf koeien zijn aan de plaag gestorven.
of op een pistool gelijkt.
PLAAGJE, o. (-s).
PISVLOED, m. (-en), (gen.) ziekelijke ontvloellng
PLAAGAL, m. en v. iem. die veel plaagt : het
van het water; ...WEG, m. (-en), (ontl.) pisgang.
is een rechte plaagal.
PISZUUR, o. een dierlijk zuur, dat In de urine
PLAAGBAST, m. (-en), ...BEEST, o. (-en),
van menschen en de meeste vleeschetende dieren
...DUIVEL, m. (-s), ...GEEST, m. (-en), kwelduivel,
gevonden wordt en een hoofdbestanddeel van de
demon : (fig.) die onophoudelijk plaagt en lastig is.
uit deze afgescheiden vaste stoffen uitmaakt; ook
PLAAGHOSPITAAL, o. (...talen), (Z. A.) hospimaakt het een hoofdbestanddeel uit van de guano;
taal voor pestlijders; ...HUIS, o. (...huizen), (Z.
-ZOUT, o. (scheik.) uraat.
A.) huis waar pestlijders in zijn; ...KAMP, o. (-en),
1. PIT, v. (-ten), zaadkorrel van alle ooftsoorten
(Z. A.) kamp waar men hen samenbrengt die met
en bessen : pitten van druiven; een appel heeft 10
pestlijders in aanraking zijn geweest; ...LIJDER,
pitten; rozijnen zonder pitten; - de door het vrucht
m. (-s), pestlijder; ...REGULATIE, v. (Z. A.)
ingesloten steen : pitten van kersen en-vlesch
regeling, verordening betreffende de pestbestrijpruimen; zaadkorrel, kern in den steen : in den
ding; enz.
perziksteen zit de perzikpit; pitten van noten. van
PLAAGSTER, v. (-s), plaaggeest.
amandelen; - schijven, geld : hij heeft pitten, hij
PLAAGSTOK, m. (-ken), (Zuidn., gemeen.)
is rijk. PITJE, o. (-s).
plaaggeest.
2. PIT, v. (-ten), katoen (eener lamp of kaars),
PLAAGZIEK, bn. ( -er, -st), vol zucht tot plagen,
kousje; - brander : gaspitten; - vlam : de lamp
tot kwellen, lastig.
brandt met een klein pitje; - lamp; - (toon.) op
PLAAGZUCHT, v. lust tot plagen.
de pit leunen, op den souffleur spelen.
PLAAN, v. (planen), (Zuidn.) planeerbeitel, po
3. PIT, o. merg, kracht : het pit van een vlier
haalmes der kuipers en wagenmakers;-lijsta;
fig.) innerlijke waarde, zelfstandigheid,-bom;(
strijkhout der steenvormers; besnijmes der tinne
het beste. kern : daar zit pit in dat laken; - er
-gietrs.
beinhoud
steekt niet veel pit in die redeneering, de
PLAANBOOM, m. (-en), plataanboom.
teekent niet veel; - er zit nog pit in, geestkracht,
PLAAT, v. (platen), geplet stuk metaal, gewoon
energie; - ik heb dien vent pit gegeven, een flink
j k rechthoekig en vrij dun, dienende om iets te-li
pak slaag.
dragen of iets steviger te maken : schoorsteenplaat;
PITCHPINE (Eng.), m. Noordamerikaansche pijnplaat op een fornuis; haardplaat onder den schoorboom; grenenhout daarvan; ook als bn. een pitchpine
steen; - dekstuk van een slot, van een geweerslaapkamerameublement.
kolf, van een koppel; - (spr.) de plaat poetsen,
PITHOMETER, m. (-s), werktuig om den inhoud
aan den haal gaan, wegloopen, (ook) wegblijven
van een vat te meten.
van het gevecht; - ijzeren plaat waarop men
PITMOP, v. (-pen), eene , soort van koekjes,
iets in een oven bakt; - brood op zulk eene plaat
waarop fijngesneden amandelen gebakken zijn. o
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gebakken; — een plat, vierkant stuk marmer,
hout, steen enz.: eerre plaat marmer; platen zijn
planken, dikker dan 5 cM. en breeder dan 17'/2 cM.; —
bodemplank; — wijzerplaat; — achter- of onderstuk van eene drukpers; — de muurplaat; —
glasplaat; — (phot.) het negatief : de plaat blijft
voor nabestelling bewaard; droge platen; — (gray.)
koper, staal, steen waarop gegraveerd of geteekend
is; -- afdruk, prent, afbeelding : een boek met
platen; -- (plantk.) vlakker en breeder deel van
een bloemkroonblad; — (aardr.) zandbank; —
(Z. A.) uitgestrekte klip- of rotsbank, klipplaat.
PLAATJE, o. (-s), kleine plaat; centenplaatjes, stuk jes brons, nog ongemunt en tot centen bestemd.
2. PLAAT, v. (platen), gew. naam voor : schol.
PLAATBAL, m. (-len), inktbal van den plaatdrukker; ... BOL, m. (-len), (gew.) soort van wittebrood, uit 8 zeer hard gebakken kleine broodjes
aan elkaar, op eene plaat gebakken; ...BROOD,
o. (-en), brood op eene plaat gebakken; ... DRUK,
m. het drukken van katoenen stoffen met platen;
op die wijze bedrukt katoen; — (drukk.) diepdruk, druk van platen die in koper of staal zijn
gegraveerd.
PLAATDRUKKEN, o. koperen of stalen platen
afdrukken; eigenaardige wijze van katoendrukken;
...DRUKKER, m. (-s), graveur, drukker van plaatwerken; ...DRUKKERIJ, v. (-en), werkplaats der
plaatdrukkers; —, gmv. kunst des plaatdrukkers;
... DRUKPERS, v. (-en), pers der plaatdrukkers;
...ETSER, m., ...ETSSTER, v. (-s), die met sterk
water op koper etst.
PLAATGLAS, o. glas aan platen, zooals vensterglas, in tegenstelling met holglas.
PLAATGRAVEUR, m. (-s), iem. die koper- of
staalplaten graveert; ...GRENDEL, m. (-s), ijzeren
knip met eene plaat er onder; ...GRENDELTJE,
o. (-s); .HANDEL, m. handel in staalgravures.
PLAATIJZER, o. geslagen (in tegenst. van gegoten) ijzer : eene kachel, kachelmantel van plaatijzer;
...KETTING, m. (-en), zelfwerkend lostoestel van
een stoombaggermolen, bestaande uit een ketting
zonder einde, van platen met opstaanden rand,
die samen eene soort van goot vormen.
PLAATKIEUWIGEN, m. mv. derde klasse der
weekdieren (lamelli-branchiata), ook schelpdieren
geheeten.
PLAATKNIE, v. (-ën), (zeew.) zekere ijzeren
plaat tot de verbinding eener kunstknie gebezigd;
...KOEK, m. (-en), eene soort van pannekoek (van
zeer grof meel); .KOPER, o. koper tot platen
geplet, in tegenstelling van staafkoper; ...KRAAM,
v. (...kramen), kermiskraam waarin plaatkoek gebakken wordt; ...PAPIER, o. papier dat tot plaatdrukken geschikt is; ...PERS, v. (-en), drukpers
van den plaatdrukker.
PLAATS, V. (- en), platte of platgemaakte weg,
stuk grond tot een bepaald doel vlakgemaakt:
anker -, bad-, begraafplaats; speelplaats; — eene door
huizen ingesloten vlakte, plein; — eene door muren
ingesloten vlakte van kleineren omvang : de plaats
achter een huis; de ramen zien uit op eene binnen

-plats;—
stad, vlek of dorp : in welke plaats woont hij ?;
Den Haag is eene schoone plaats; eene kleine, groote,
vervelende, prettige plaats; geboorteplaats; woonplaats; -- in verband met bedrijven, beroepen,
handel enz.: handelsplaats, visschersplaats; de voor
plaats voor de speldenindustrie; stapelplaats,-namste
zeeplaats; — met betrekking tot de verdediging:
versterkte en open plaatsen; eene plaats bestormen,
innemen, ontzetten; de commandant der plaats; —
landgoed, buitenplaats : hij heeft daar eerre mooie
plaats; — plaats waar men verwijlt, vertoeft, zich

ophoudt : publieke plaatsen; beruchte plaatsen
bezoeken; rust-, slaap -, stook-, werkplaats; —
volzin, gedeelte uit een werk, aanhaling : deze
plaats uit Cicero luidt aldus; bijbelplaatsen; bewijs
aanvoeren; zie den schrijver ter aangehaalde-platsen
plaatse; -- plek aan het lichaam : op die plaats
gevoel ik pijn; iem. op eerre, vreemde plaats aan
plaats, om daarnaar een-paken,htiszo'r
dokter te laten zien; —
ruimte die een persoon of zaak inneemt of innemen kan : alles neemt plaats in; dat beslaat veel
plaats; is daar nog plaats voor mij ?; eerre nauwe,
kleine, groote, ruime plaats hebben; — plaats nemen,
gaan zitten; — voor iem. plaats maken, zoodat hij
kan gaan zitten, kan voorbijgaan; -- plaats !, maak
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plaats, maak ruimte, uit den weg; — eene plaats
bespreken, zich het gebruik daarvan verzekeren; —
besproken plaatsen, vooruit besteld en betaald (in
een schouwburg, enz.); — gij hebt mijne plaats
ingenomen; — iem. zijne plaats afstaan, hem toestaan die plaats in te nemen; — (fig.) aan eene
plaats gebonden zijn, die niet kunnen verlaten; —
die kist is van de plaats niet te krijgen, is niet te
vervoeren; — (spr.) men kan niet op twee plaatsen
te gelijk zijn, men kan niet overal te gelijk zijn,
voor alles te gelijk zorgen; — hij weet zijne plaats
niet, weet niet waar hij staan moet (ook fig.); —
iets op zijne plaats zetten, op de plaats die het gewoonlijk inneemt; — (fig.) iem. op zijne plaats
zetten, hem scherp te recht zetten, hem zijn hoogen
dunk ontnemen; — het is hier de plaats niet, dat te
bespreken, de geschikte plaats; — hij is op zekere
plaats, hij voldoet aan eene natuurlijke behoefte,
is op de bestekamer; — iets op zijne plaats laten,
er niet aan komen; (fig.) wij zullen dat maar op
zijne plaats laten, dat laten rusten, er niet over
spreken; — hij bleef op de plaats dood, op de plaats
dood waar hij zich bevond; — van de Atjehers
zijn 100 man op de plaats gebleven, gesneuveld; —
(spr.) een goed woord vindt altijd eene goede plaats,
een goed woord vindt gemakkelijk ingang; —
iem. een plaatsje in zijn hart geven, hem in liefde
gedenken; — hij heeft het hart op de rechte plaats,
hij is gevoelig, medelijdend van aard; eene bede
plaats geven, haar toestaan; — plaats hebben, grijpen,
vinden, gebeuren, voorvallen, geschieden; —
ruimte die iets of iem. inneemt met betrekking
tot zekeren rang : de plaatsen der leerlingen worden
geregeld naar hunne vorderingen; de betrekkelijke
waarde der cijfers wordt bepaald door hunne plaats;
hij bekleedde daar eene eerste plaats; Vondel komt
de eerste plaats onder onze dichters toe; — in de
eerste plaats moet gij u wachten voor de ledigheid,
voor alles- moet gij zorg dragen, altijd wat te doen
te hebben; — in de eerste, tweede, derde plaats
enz.; -- (in betrekking tot wat personen of zaken
te verrichten hebben) : zij vervangt daar de plaats
van moeder, zij treedt daar als moeder op; — in
uwe plaats deed ik het, als ik in uw geval verkeerde; — als ik in uwe plaats was; — hij is daar niet
op zijne plaats, daar kan hij niet zooveel verrichten,
uitwerken, als men zou mogen verwachten; —
daar is hij juist op zijne plaats, een beteren werk
er voor hem niet; hij bleek de rechte man-krings
op die plaats te zijn, die betrekking zeer goed te
vervullen; —
betrekking, ambt, werkkring : eene vacante, opengevallen plaats, die niet vervuld is; — naar eene
plaats dingen, solliciteeren, staan, trachten, zijn
best doen voor die betrekking benoemd te worden; -- (in betrekking vooral tot het loon, het
salaris) : die plaats wordt schraal bezoldigd; — eene
voordeelige plaats, waaraan een goed inkomen
verbonden is; — d die meid heeft daar eene goede
plaats, een goeden dienst, betrekking; —
in plaats van geld geeft hij mooie woorden; in
plaats van zelf te komen, stuurt hij een briefje.
PLAATSJE, o. (-s).
PLAATSAANWIJZER, m. (-s), iem. die de opdracht bij een feest enz. heeft, den deelnemers
hunne plaats aan te wijzen; marktmeester; ...AAN
WIJZING, v. (-en), aanwijzing der plaatsen, die
kramen op eene markt enz mogen innemen.
PLAATSBEGEVER, m., ... BEGEEFSTER, v.
(-s), iem. die plaatsen of ambten uitdeelt; ...BEKLEEDER, m. (-s), ...BEKLEEDSTER, v. (-s),
die eene plaats bekleedt; plaatsvervanger, ... ster;
...BEPALING, v. (-en), het bepalen der plaats,
waar een oord zich hier op aarde bevindt, met
behulp van lengte en breedte.
PLAATSBESCHRIJVEND, bn. plaatsbeschrijvende
aardrijkskunde, topographie.
PLAATSBESCHRIJVER, m., (-s), iem. die eene
plaats beschrijft; ..BESCHRIJVING, v. (-en),
topographie; ...BESPREKING, v. het bespreken
van plaatsen in een schouwburg, op eene stoomboot
enz.; ...BESTEMMING, v. (-en), plaats waarheen
iets of iem. bestemd is; ...BEWAARDER, m. (-s),
...BEWAARSTER, v. (-s), iem. die de gehuurde
of besproken plaatsen bewaart of aanwijst (in eene
kerk, in een schouwburg); ...BEWIJS, o. (...zen),
plaatskaartje; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs eener
besproken plaats; ...BUREAU, o. (-'s), bureau
van den plaatscommandant; ... COMMANDANT
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m. (-en), hoogste militair bevelhebber in eene
stad.
PLAATSCHUIF, v. (...ven), schuif waarbij de
knip of grendel op eene ijzeren plaat bevestigd is.
PLAATSELIJK, bn. bw. van eene plaats, eene
gemeente : het plaatselijk bestuur; de plaatselijke
bevelhebber, commandant; plaatselijke verordeningen,
gemeente-verordeningen; plaatselijke goederen, die
eene gemeente toebehooren; de plaatselijke gesteld
wat aan eene plaats bijzonder eigen is:-heid;—
plaatselijke gewoonten en gebruiken; — (gen.) zich
tot eene zekere plaats van het lichaam bepalende:
een plaatselijk gebrek; — plaatselijke geneesmiddelen,
uitwendig ; een plaatselijk bad, koorts; iets plaatse
behandelen, heelkundig; — iets plaatselijk-lijk
onderzoeken, beschouwen, op de betreffende plaats; —
een plaatselijk onderzoek werd ingesteld.
PLAATSEN, (plaatste, heeft geplaatst), eene
plaats geven aan, stellen, zetten : waar zullen wij
de piano plaatsen ?; zijne gasten met overleg plaatsen; — een nieuweling op school in de 8ste klasse
plaatsen, hem daar laten medeleeren; — iem. op
den troon plaatsen, tot vorst verkiezen; — hij
plaatste zich naast mij, aan de deur, nam daar
plaats; — de tijd, waarin wij den zondvloed plaatsen,
ons denken; — (fig.) ik kan dat van hem niet plaatsen.
niet billijken, niet zetten; — eene advertentie plaatsen,
in de krant doen opnemen; — zijn geld goed, voor
plaatsen, beleggen; — een handelsartikel-delig
plaatsen, verkoopen; — (fig.) zijn hart is goed geplaatst, hij heeft eene goede inborst; — men moet
wel toezien, waar men zijne vriendschap plaatst,
aan wiep men haar schenkt; — dienstboden plaatsen,
aan eene betrekking helpen; — ik kan nog iem.
plaatsen, in mijn dienst nemen; — iem. plaatsen,
eene betrekking verschaffen; — hij is eindelijk
geplaatst, heeft eindelijk eene betrekking; — zijn
zoon bij de administratie geplaatst zien te krijgen,
trachten dat hij daar eene betrekking krijgt; —
hij heeft al zijne kinderen goed weten te plaatsen,
aan eene goede betrekking geholpen. PLAATSING,
v. (-en), het plaatsen.
PLAATSGEBREK, o. gebrek aan plaats : plaats
noodzaakt ons, vele stukken tot het volgende-gebrk
nummer uit te stellen; wegens plaatsgebrek worden
geene nieuwe leerlingen meer aangenomen; ...GE-

HEUGEN, o. geheugen om juist de plaats zich
te herinnerén, waar men iets gezien, gelezen heeft
enz.; ...GELD, o. (-en), geld dat kramen enz. op
eene kermis, eene markt voor hare standplaats
moeten betalen ; ...GESTELDHEID, v. plaatse
gesteldheid ; ...HOND, m. (-en), ketting -,-lijke
bulhond ; ...HOUDER, m. (-s), plaatsbekleeder;
plaatsvervanger ; ...HOUDSTER, v. (-s).
PLAATSKAARTJE, o. (-s), kaartje voor eene
plaats in spoortrein, boot enz.; ook in een schouw burg enz.
PLAATSLIJPER, m. (-s), ...SLIJPSTER, v. (-s),
iem. die platen slijpt, inz. marmeren en stalen
platen.
PLAATSMAJOOR, m. (-s), majoor eener plaats;
...NAAM, m. (...namen), eigennaam eener plaats
(stad, dorp ens.).
PLAATSNIJDEN, o. het graveeres; ...SNIJDER,
m. (-s), ...SNIJDSTER, v. (-s), graveur, graveerder,
...ster; ...SNIJKUNST, v. de graveerkunst.
PLAATSOPNEMING, v. (-en), het opnemen eener
plaats; gerechtelijke plaatsopneming, het in oogenschouw nemen eener plaats door één of meer leden
van het hof of de rechtbank met den griffier, ten
einde derzelver staat en gelegenheid op te nemen
en daarvan eene akte van bevinding uit te brengen;
...RUIMTE, v. (-n), de ruimte eener plaats : de
advertentiekosten worden naar plaatsruimte berekend;
...SCHOUWING, v. (-en), het schouwen, opnemen
eener plaats.
PLAATSTAAL, o. staal aan platen.
PLAATSTOOF, v. (...stoven), eene stoof, waar
benedenvlak aan weerszijden verlengd en-vanhet
met een rood koperen plaat bedekt is.
PLAATSTRAP, m. (-pen), (sport) trap tegen den
(voet)bal wanneer die stil ligt.
PLAATSVERANDERING, v. (-en), verandering
van plaats.
PLAATSVERVANGEND, bn. bij afwezigheid van
iem. zijne werkzaamheden waarnemende : een
plaatsvervangend kantonrechter; tot plaatsvervangende
leden der commissie zijn benoemd...; (gen.) een
plaatsvervangend middel, dat een ander kan ver-
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vangen; — (aardr.) plaatsvervangende dieren en
planten, dieren en planten die de plaats vervangen
van andere verwante soorten, welke in eene bepaalde streek niet voorkomen.
PLAATSVERVANGER, m., ...VERVANGSTER,
v. (-s), die de plaats van een ander inneemt, hem
of haar vertegenwoordigt; (mil.) remplacant : een
plaatsvervanger stellen; ...VERVANGING, v. het
innemen van eens anderen plaats; (mil.) remplacement : bureau van plaatsvervanging; waar persoonlijke dienstplicht is, is de plaatsvervanging
afgeschaft.
PLAATSVERVULLING, v. de plaats vervullen
van : de erfgenaam was overleden en nu traden diens
erfgenamen bij plaatsvervulling op en ontvingen
de erfenis.
PLAATSVERWISSELEND, bn. van plaats ver
-wiselnd.
PLAATSVULLING, v. (-en), opvulling van eene
plaats of ruimte; bladvulling : anekdote tot plaats
-vuling.
PLAATVINK, m. (-en). (gew.) grauwe of grijze
vliegenvanger (muscicapa grisola), 8 + 6 cM.
PLAATWERK, o. (-en), werk, boek met platen
of met teekeningen enz.; geïllustreerd werk; —
(smed.) het werken in plaatijzer; — wat van plaat
gemaakt is; ...WIJZER, m. (-s), wijzer op-ijzer
de wijzerplaat van een uurwerk.
PLAATZAND, o. zand eener plaat in eene
rivier.
PLAATZWAM, V. (- men), min of meer vleezige
zwam (agaricini); de champignons, melkzwammen
en peperzwammen behooren er toe.
PLACENTA, v. (vroedk.) moederkoek, nageboorte; — (plantk.) zaadkoek, zaadlob.
1. PLACET, o. (-ten), verzoekschrift; stoeltje zonder leuning, kruk.
2. PLACET, o. koninklijke toestemming, inwilliging der landsregeering; recht van placet, (R.-K.)
recht om de pauselijke verordeningen of bisschoppelijke besluiten al dan niet af te laten kondigen.
PLADIJS, PLADDIJS, v. (... zen), (nat. hist.)
platvisch, Bene soort van schol (pleuronectes platessa).
PLAFOND, o. (-s), zoldering; inz. gepleisterde
of beschilderde zoldering, waarvan de draagbalken
niet zichtbaar zijn.
PLAFONDHAAK, m. (...haken), haak die door
het plafond heen aan den vloer der bovenverdieping bevestigd is, om daaraan eene lamp enz. op
te hangen; ...HANGER, m. (-s), hanger om het
plafond vrij van de bintiaag te houden.
PLAFONNEERDER, PLAFONNEUR, m. (-s),
iem. die plafonds maakt.
PLAFONNEEREN, (plafonneerde, heeft geplafonneerd), van een plafond voorzien : alle kamers
zijn geplafonneerd. PLAFONNEERING, v. (-en).
PLAG, v. ( -gen), PLAGGE, v. (-n), langwerpig
vierkante meer of minder dikke lap, die van een
dichtbegroeid heideveld afgestoken wordt, om tot
brandstof te dienen, tot strooiing onder het vee
en alzoo tot mestmaking of tot het bouwen van
hutten; plaggen maaien of steken; (oudt.) buiten
aanwas van grond.
-dijksche
PLAGEN, (plaagde, heeft geplaagd), onaangenaamheden aandoen.. lastig vallen : zij plagen elkander; hij houdt veel van plagen; — mag ik u even.
plagen ?, beleefdheidsformule als men iem. een
weinig overlast aandoet, b.v. bij 't passeeren laten
opstaan enz.; — iem. om iets plagen, hem voortdurend daarom verzoeken; — iem. met iets plagen,
met iem. ter zake van het eene of andere schertsen; -- het was maar om te plagen gezegd, het was
niet in ernst gemeend; — kwellen : ik ben al weken
met kiespijn geplaagd; — ( Bijb.) met groote onheilen,
rampen bezoeken, kwellen : de Heer plaagde Pharao met groote plagen.
PLAGER, m. (-s), die kwelt; onderdrukker. dwingeland. PLAGERIJ, v. (-en), het plagen, kwellen.
PLAGGEN, (plagde, heeft geplagd), plaggen afsteken, graszoden uitsteken.
PLAGGENHUT, v. (-ten), van plaggen gebouwde
hut.
PLAGGENMAAIER, m. (-s), iem. die plaggen
afsteekt, afslaat; ...SCHOP, v. (-pen), scherpe
schop om plaggen af te steken; ...SNIJDER, m.
(-s), raamwerk op raderen met 3 snijders waarmee
plaggen gesneden worden; ...STEKER, m. (-s),
plaggenmaaier; plaggenschop; ...ZICHT, v. (-en),

PLAGIAAT.

1429

soort van zicht, waarmede men plaggen maait,
afslaat.
PLAGIAAT, o. (...aten), letterdieverij; gedachtenroof, het overnemen van stukken, gedachten,
redeneeringen van anderen en deze laten doorgaan
voor eigen werk.
PLAGIARIS, m. ( -sen), iem. die plagiaat pleegt.
PLAID (Eng.), v. (-s), geruite wollen mantel
der Bergschotten.
PLAINTE (Fr.), v. (-s), gerechtelijke aanklacht.
PLAISANTERIE (Fr.), v. (-ën), kortswijl, scherts.
PLAIT-IL ? (Fr.), wat belieft u?
PLAIT-IL, PLAITIE, PLATIE, PLETI, v. heimelijk gemak.
PLAK, v. (-ken), schijf van een appel, van
vleesch, ham enz. : neem nog een plakje ham; —
breede, dunne lineaal, die vroeger in de school
als strafwerktuig dienst deed; slag met zulk eene
plak; — slag in het algemeen : geef hem liever wat
plakken om de ooren; — de plak voeren, de baas
ergens zijn, er het meeste te zeggen hebben; hij staat onder de plak van zijne vrouw, zij is hem
de baas; — (fig.) er de plak op leggen, kastijden; iem. onder de plak houden, in bedwang houden; —
onder de plak zitten, niet veel durven uithalen; aan de plak ontgroeid zijn, te groot geworden zijn
om nog met klappen geregeerd te worden, (ook)
meer vrij, vrijpostig geworden zijn; - (gew.)
plagge; - grogte inktvlak; - dunne bladen fijn
hout, waarmede meubelen opgelegd worden,
fineer; - iem. eene plak aanzetten of aanwrijven,
bij heen schuld maken; - op de plak koopen, op
den pof. PLAKJE, o. (-s).
PLAKALMANAK, m. (-ken), almanak op een
stevig karton geplakt, om aan den wand opgehangen
te worden, vroegere soort van wandkalender;
...BOEK, o. (-en), boek waarin kinderen uitgeknipte prentjes en plakplaatjes plakken; — boek
waarin de winkelier opschrijft, wat men bij herai
op de plak haalt : hij staat bij mij in 't plakboek,
hij staat bij mij in 't krijt.
PLAKBORD, o. (-en), (bij mets., plafonneurs
enz.) een klein vierkant bord van hout met een
handvat, waarop de mortel ligt, die zij moeten
gebruiken; - een houten bord, in enkele straten
van eene plaats (vaak tegen een muur bevestigd)
waarop afkondigingen of bekendmakingen van
overheidswege worden aangeplakt; ...BRIEF, m.
(...ven), ...BRIEFJE, o. (-s), plakkaat, affiche,
bekendmaking ; ... BROEK, m. (-en), iem. die
ergens lang blijft plakken, die van geen weggaan weet : het is een echte plakbroek.
PLAKET, v. (-ten), voormalige Belgische munt
van biljoen, ter waarde van 14 centen.
PLAKHAMER, m. (-s), hamer der stukadoors;
...IJZER, m. (-s), soort van troffel om te plafonneeren; ... JONGEN, m. (-s), een jongen die plakken
moet, inz. de randjes om en de étiquetten op sigarenkistjes; ...KAART, v. (-en), kaart die opgeplakt moet worden.
PLAKKAAT, o. (...katen), bevelschrift (vanwege
de regeering), bekendmaking, edict; — aanplakbiljet; - biljet van overheidswege aan een huis
geplakt, ter waarschuwing dat daar eene besmette
ziekte is : Ik heb een plakkaat voor de deur: de-lijke
kinderen hebben roodvonk; —BOEK, o. (-en) : het
groot plakkaatboek, verzameling van alle (oudNederlandsche) plakkaten.
PLAKKAMER, v. (-s), kamer eener fabriek, waar
de plakjongens zitten.
PLAKKEN, (plakte, heeft geplakt), doen kleven
op (door stijfsel, lijm enz.) : eene kaart op linnen
plakken; behang op den muur plakken; onze schoen
plakt stukjes leer op het overleer; - meube--maker
len opleggen met fineer; — kleven : die stijfsel
plakt niet; — met kracht iem. of iets tegen iets

smijten, zoodat hij of het er aan blijft hangen:

ik plakte hem tegen den muur, tegen den grond; —
iem. in een hoek plakken, daarin terugdringen; neerploffen; — gevangenzetten : zij hebben hem in
de gevangenis geplakt; - lang ergens blijven:
het beviel mij daar wel, ik bleef er plakken; - borgen,

op de plak koopen; - (gemeenz.) naschrijven,
spieken.
1. PLAKKER, m. (-s), die iets beplakt of aanplakt; plafonneerder, plafonneur; - (Z. A.) behanger; — iem. die altijd lang ergens blijft, inz. in
Bene kroeg. PLAKKERIJ, v. (-en), het plakken.
2. PLAKKER, m. (-s), (nat. hist.) zekere vlinder
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(ocneria dispar), ook stamuil geheeten, die zijn
naam ontleent aan de wijze, waarop de vrouwelijke
vlinder hare eieren tegen de stammen der boomera
aanplakt en met de bruine haren van haar achter
bedekt; - (ook) naam bij Haarlem aan de-lijf
koolmees gegeven.
PLAKKERIG, bn. ( -er, -st), kleverig; — (van
laken) een onaangenamen sterken glans hebben
van zoodanig voorkomen, alsof het haar aaneengekleefd is.
PLAKLEEM, o. klei met schift en kort stroo
dooreengewerkt, tot het bepleisteren van muren;
...LES, v. ( -sen), les in kartonarbeid, soort van
slöjd; ...LETTER, v. (-s), reliëfletter die men
ergens op plakt; ...MORTEL, v. mortel om te
pleisteren; ...PAPIER, o. papier om iets op te
plakken; (Z. A.) behangselpapier; ...PLAATJE, o.
(-s), veelkleurig reliëfplaatje dat kinderen in een
plakboek of in poëzie -albums plakken; ...PLEISTER, v. (-s), (apoth.) pleister die men ergens op
kleeft; (fig.) hij heeft daar eene plakpleister zitten,
een meisje of vrouw bij wie hij gaarne lang vertoeft; ...SCHRIFT, o. (-en), plakkaat.
PLAKSCHULD, v. (-en), schuld die men heeft
wegens koopen en niet betalen.
PLAKSEL, o. wat geplakt is:, kleefstof; pleister;
schuld.
PLAKSTER, v. (-s), zij die plakt; zij die lang
ergens blijft.
FLAKSTIJFSEL, v. stijfsel om mee te plakken;
..VOERDER, m. (-s), iem. die de plak voert, die
de baas is; ...WEEG, v. (...wegen), (gew.) muur
van latten met mortel bepleisterd; ...WERK, o.
bekleeding van de taluds der aarden werken met
vette leem of klei; - voorwerpen die door plakken
aaneengehecht zijn, dus niet genaaid, gespijkerd
of iets dergelijks; vandaar : knoeiwerk; - opgelegde meubelen; - pleister tegen een muur.
PLAKZEGEL, o. (-s), een zegel dat op quitantiën
boven de tien gulden en wissels moet geplakt
worden ter voldoening van het zegelrecht.
PLAKZEGELDOOS, v. (...zen), doos waarin
plakzegels bewaard worden.
PLAKZODE, v. (-n), zulk eene graszode, welke
met hare wortelzijde plat en aansluitende op de
glad afgestoken glooiing van een dijk enz. gelegd
wordt.
PLAMMOTEN, (plammootte, heeft geplammoot),
bevlekken, met vuile handen bezoedelen.
PLAMMOTEREN, plammoten.
PLAMMUISTEREN, (Zuidra.) plammoten.
PLAMUREN, (plamuurde, heeft geplamuurd),
de oneffenheden van hout met eene pap van ge
pijpaarde, loodwit en gekookte lijnolie-wrevn
volsmeren om het voor verrotting te bewaren; —
de grondlaag verf leggen om daar overheen goed
glad te verven; (schild.) het oliedoek met eene
zeer dikke en tamelijk fijn gewreven verf gronden.
PLAMUUR, o. datgene waarmede men plamuurt:
pijpaarde-plamuur, bestaande uit 1 /, pijpaarde, '/a
loodwit en 1 / 3 mineraalwit met gekookte lijnolie, is
het beste plamuursel; strijk -planzuur wordt door
rijtuigschilders gebruikt.
•

PLAMUURMES, o. ( -sen), mes waarmede men
plamuurt.
PLAMUURSEL, o. plamuur.
PLAMUURSPAAN, v. (...spanen), plamuurmes.
PLAN, o. (-s, -nen), plattegrond, zoowel van
iets dat reeds bestaat als van wat nog gebouwd
moet worden : plan van een huis; plan der stad
's- Gravenhage; plan der uitbreidingen dezer stad;
een plan schetsen, teekenen; — ontwerp, schets

(met inbegrip der middelen, waarmede men zijn

doel tracht te bereiken) : plannen maken, vormen,
beramen; groote, verregaande, weldoordachte plannen;
volgens een bepaald plan te werk gaan; zonder plan
werken; leerplan; ik kan mij met zijn plan niet
versenigen; tot de uitvoering van een plan overgaan; —
(mii.) plan de campagne, plan of ontwerp van de
bewegingen der troepen bij een veldtocht; (fig.)
doel dat men beoogt met de middelen die men
zal aanwenden; - voornemen : ik ben van plan,

eens hard te werken; - wat is hij van plan ?, wat
denkt hij nu te doen ?; - hij heeft groote plannen,
denkt veel te doen; - de weg naar de hel is met
mooie plannen geplaveid, veel neemt men zich
voor, maar weinig brengt men ten uitvoer; - ons
plan viel in duigen, daarvan kwam niets. PLAN-

NETJE, o. (-s).
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PLANARIËN, o. mv. (nat. kist.) trilwormen met
een vertakt darmkanaal (dendrocoela).
PLANCHET, o. (-ten), platte balein in een rijg lijfje; (meetk.) meetinstrument; —SCHUIF, V.
(...ven).
PLANCONCAAF, bn. plathol: planconcave
lens, aan de eene zijde plat en aan de andere
zijde hol geslepen ; ...CONVEX, bn. platbol,
aan de eene zijde plat en aan de andere bol
geslepen.
PLANEERDER, m. (-s), iem. die planeert.
PLANEEREN, (planeerde, heeft geplaneerd), gladmaken, oneffenheden aan de oppervlakte wegnemen; — (metaalbewerking) gedreven metalen voorwerpen door een luchtig kloppen aan de buitenste
oppervlakte met den planeerhamer gladhameren; —
(papierbereiding) drukpapier door lijmwater halen,
het persen en drogen, waardoor het stijver en
gladder wordt en op schrijfpapier gaat gelijken.
PLANEERING, v. (-en).
PLANEERHAMER, m. (-s), (metaalbew.) een
hamer met twee tamelijk gladde banen om de
buitenoppervlakte der gedreven voorwerpen glad
te hameren; ...WATER, o. lijmwater met aluin
gekookt om papier te planeeren.
PLANEET, v. (...eten), donkere bol, die in eene
elliptische baan zich om eene vaste ster, inz. om
de zon beweegt en van haar licht en warmte ontvangt; — de binnenplaneten, die niet zoo ver als
de aarde van de zon verwijderd zijn; — de buiten
die op grooteren afstand dan de aarde-planet,
om de zon wentelen; — de kleine planeten, de
asteroïden tusschen Mars en Jupiter; — (fig.) de
oorzaak van alles wat hier op aarde geschiedt,
lot, noodlot, voorbeschikking : hij is onder Bene
ongelukkige planeet geboren, hij heeft veel tegenspoed; — iem. zijne planeet stellen, lezen, trekken,
uit den onderlingen stand der sterren hem zijn
toekomstig lot voorspellen; — blaadje papier
waarop iemands toekomstig lot te lezen staat:
(op kermissen) planeet trekken, dames ! slechts 10
cent. PLANEETJE, o. (-s).
PLANEETBAAN, v. (...banen), baan eener planeet
om hare zon; ...BOEK, o. (-en), boek dat over de
planeten handelt; inz. met behulp waarvan men
iemands planeet kan trekken; tooverboek; ... JAAR,
o. (...jaren), de omlooptijd eener planeet om hare
zon; ...KENNER, m. (=s), sterrenwichelaar; ...KENNIS, v. sterrenwichelarij; ...KIJKER, m. (-s),
sterrenkundige; (ook) telescoop; ...LEZER, m.
(-s), ...LEESSTER, v. (-s), waarzegger, waarzeg
beweging, loop der planeten;-ster;.LOP,m
...METER, m. (-s), sterrenkundig werktuig, planetolabium,; ...RADEREN, o. mv. de drie raderen
die om bet koningsrad draaien; ...SPIEGEL, m.
(-s), tooverspiegel.
PLANEN, (plaande, heeft geplaand), (steenfabr.)
met de plaan afsnijden en effen strijken. PLANING, v. (-en).
PLANETARISCH, bn. ronddwalend : planetarische dieren, die op de laagste trappen van het
dierlijk leyen staan en wier uitwendige lichamen
niet veel . erschillen van delfstoffen.
PLANETARIUM, o. (-s), planetenlijst; - kunstmatig toestel, door een raderwerk in beweging gebracht, dat bolletjes, die de planeten voorstellen,
om een grooteren bol, die de zon verbeeldt, doet
omloopen, waardoor dan de inrichting en beweging van het zonnestelsel wordt afgebeeld; het
planetarium van Eisinga te Franeker is in ons
land algemeen bekend.
PLANETENSTELSEL, o. (-s), stelsel van planeten
en bijplaneten om eene zon : het Heelal is gevormd
door eenige duizenden van planetenstelsels, die in
uitgestrektheid en zwaarte zeer van elkander ver
het zonnestelsel waarvan de Aarde-schilen;z.
een deel uitmaakt.
PLANETENTAFEL, v. (-s), zeker sterrenkundig
boek.
PLANETOIDEN, v. mv. kleine planeten.
PLANETOLABIUM, o. (-s), werktuig tot het waarnemen der planeten.
PLANIGLOBE, v. (-n), voorstelling van een
hemel- of aardhalfrond op eene vlakke kaart.
PLANIMETER, m. (-s), vlaktemeter, kunstig
werktuig dat den inhoud van eene willekeurige
vlakke figuur bepaalt door het bewegen van eene
stift langs den omtrek.
PLANIMETRIE, v. vlaktemeetkunde.

PLANT.

PLANISFEER, v. (...sferen), voorstelling van
den sterrenhemel op een plat vlak.
PLANK, v. (-en), deel, hout uit de volle breedte
van een boomstam gezaagd, met geene meerdere
dikte dan 5 cM.; deel van zulk eene plank; boomstammen aan planken zagen; iets van planken maken; — geploegde planken, van ploeg en veer voorzien; — iets met planken beschoeien; — het huisje
van vier planken, de doodkist; eene sterke plank
over eene sloot leggen; — eene plank leggen, van den
wal naar een schip; — het mes over de plank halen,
over de slijpplank; - (van een huis) de plank
aanslaan, het verhuurbord, het te huur zetten; —
(fig.) dit laken is als eene plank, zeer dik en stevig; —
(spr.) de plank mis zijn, zich vergissen; - eene
plank voor 't voorhoofd hebben, in hooge mate onbeschaamd zijn, (ook) zeer onbevattelijk zijn; —
de planken betreden, tooneelspeler zijn, worden; —
op de planken komen, als tooneelspeler optreden; —
dat stuk blijft lang op de planken, wordt dikwijls
opgevoerd; — (spr.) van dik hout zaagt men planken,
als het noodig is, moet men kras, gevoelig optreden;
— eene verhoogde plank om iets op te zetten, op
te bewaren enz.: de planken van eene boekenkast;
eene linnenkast met vier planken; de keukenplanken,
om daarop allerhande keukengereedschap enz. te
bergen; — (spr.) hij kan goed bij de planken, hij
is zeer gegoed, zit er warmpjes in; — dat is van
de bovenste plank, zeer goed; — je bent iem. van de
bovenste plank, je bent een goede, beste jongen; —
glazen planken, glazen platen voor eene winkeletalage. PLANKJE, o. (-s), kleine plank.
PLANKEN, bn. van planken gemaakt. (Beter
als samenstelling te beschouwen, daar plank geen
stofnaam is.)
PLANKENBESCHOT, o. (-ten), beschot van
planken; ...HUIS, o. (...zen), huis van planken
gemaakt; ...KOORTS, v. zenuwachtige, koortsachtige overspanning van een tooneelspeler, als
hij optreedt of optreden moet; ...LOODS, v. (-en),
...SCHUUR, v. (...schuren), loods, schuur van
planken gemaakt, (ook) om planken in te bewaren;
...VLOER, m. (-en) vloer uit planken samengesteld.
PLANKER, m. (-s), (zeew.) leverancier van losplanken.
PLANKET, o. (-ten), plankenvloer; plankenbeschot; — latwerk voor leiboomen; — veldtafeltje
van een landmeter.
PLANKETSEL, o. (-s), plankenbeschot.
PLANKIER, o. (-en), gootplank voor eene
stoep; — (ook) houten bevloering boven het water
achter de huizen; — zulk enne houten bevloering
langs de dijken van kanalen enz., aan plaatsen
waar vaartuigen aanleggen; -WERK, 0. (- en),
langs de steenglooiing ligt een plankierwerk.
PLANKSTRIJKSTER, v. (-s), meisje of vrouw
die linnengoed enz. op eene strijkplank strijkt : 4
plankstrijksters gevraagd aan de waschinriehting
van...
PLANKTON, o. het geheel van lagere plantaardige
en dierlijke organismen dat voorkomt aan de
oppervlakte der zee, en ook van zoete wateren,
in welk geval men ook van limnoplankton spreekt:
alle zeedieren groeien slechts uit het plankton.
PLANKTONBUIS, v. (...zen), koperen cilinder
van voren open en van achteren met gaas afgesloten, die men achter aan het schip laat slepen
om het plankton op te halen; ...ONDERZOEK, o.
PLANKWERK, o. (-en), getimmerde toestel van
planken.
PLANMATIG, bn. bw. volgens een vast plan:
een planmatig onderzoek; planmatig te werk gaan.
PLANNENMAKER, m., ...MAAKSTER, v. (-s),
iem. die allerlei plannen maakt.
PLANO, vlak; IN PLANO, in geheele bladen.
PLANOMETER, m. (-s), werktuig om te onderzoeken of eene (gevijlde) oppervlakte volkomen
zuiver is; gewoonlijk eene gladde gegoten ijzeren
plaat.
PLANPAPIER, o. eene soort van zeer doorschij nend papier, dat bijna zoo wit is als gewoon fijn
papier en dat door de bouwkundigen gebruikt,
wordt om hunne plans te calqueeren.
PLANPLAN, bw. (Ind.) zachtjes aan.
PLANT, v. (-en), gewas, levend wezen dat zich
kan voeden en voortplanten, doch gevoel en wille
beweging mist : planten opkweeken; uit -keurig
planten; — gezellige planten,-hemsc,inlad
die alleen in elkanders nabijheid kunnen tieren; —
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kasplanten, planten in broeikassen gekweekt, in
tegenstelling met planten van den kouden grond; gewas waarvan de stengel niet houtachtig is:
planten verzamelen, drogen en opplakken; - jong
gewas inz. wanneer het verzet wordt, doch dan
meest in samenstellingen als : sla-, kool-, andijvie planten enz. PLANTJE, o. (-s).
PLANTAARDE, v. tuinaarde.
PLANTAARDIG, bn. plantaardig voedsel, voedsel
uit planten bestaande of van planten afkomstig;
plantaardige delfstoffen, brandbare delfstoffen, die
afkomstig zijn van vroegere planten.
PLANTAGE, v. (-s), aanleg van plantsoen; openbare wandeltuin; - grond waarop (in Oost- of WestIndië) meest rijst, koffie, suiker enz. wordt geteeld.
PLANTDIER, o. (-en); de plantdieren, die ook
straaldieren worden geheeten, vormen de vierde
hoofdgroep van het dierenrijk.
PLANTEIN, v. (plantk.) (gew.) weegbree; vrouwelijke-, vrouwtjes -plantein, groote weegbree; mannelijke of mannetjes-plantein, smalle weegbree.
1. PLANTEIT, v. (gew.) overvloed.
2. •PLANTEIT, bw. (gew.) hij bleef er maar planfeit
zitten.
PLANTEN, (plantte, heeft geplant), in aarde, in
den grond zetten (inz. om te doen groeien) : bloemen
in den tuin planten; aardappelen planten, poten; (fig.) ergens plaatsen met het doel dat het er lang
zal blijven : het geschut op den wal planten; den
standaard planten; - de vaan des oproers planten,
het oproer beginnen. PLANTING, v. (-en), het
planten.
PLANTENAARDRIJKSKUNDE, v. de leer van
de verdeeling der planten over den aardbodem en
van de oorzaken, die daartoe meegewerkt hebben,
benevens de beschouwing der planten in betrekking
tot de plaats, waar zij voorkomen, hare talrijkheid
en het eigenaardige voorkomen, dat de planten
aan de verschillende streken geven; ...AFDRUK,
m. (-ken), afdruk van eene plant : steen met planten
...AFVAL, m.; ...ALBUM, o. (-s), boek-afdruken,
met gedroogde en opgeplakte planten, herbarium; boek waarin de planten in kleurendruk afgebeeld
zijn; ...ASCH, v. asch van verbrande plantendeelen;
...BED, o. (-den), stuk grond met planten bezet;
...BESCHRIJVER, m. (-s), iem. die planten beschrijft; ...BESCHRIJVING, v. (-en); ...BOEK,
o. (-en), plantenalbum; ...BOTER, v. plantenvet,
op boter gelijkende; ... BUS, v. ( -sen), langwerpige
blikken bus om planten of plantendeelen, inz. in
't wild groeiende bloemen, in ongeschonden staat
te kunnen meenemen : met plantenbus en loupe
gewapend, zwierven zij door het veld om te botaniseeren; ...CEL, v. (-len), elementair orgaan der
planten; ...DEEL, o. (-en), deel eener plant; ... EI
WIT, o. eene plantenstof, die in opgesloten toestand
in de cellen der planten voorkomt.
PLANTENETEND, bn. plantenetende dieren, dieren die zich voeden met planten.
PLANTENETER, m. (-s), plantenetend dier;
...GEBIED, o. (-en), gebied, streek der aarde,
waar eene zekere soort van planten voorkomt;
... GELEI, v. (scheik.) eene plantenstof die men in
vele vruchten vindt en een bestanddeel van het
vruchtvleesch uitmaakt; ...GEOGRAPHIE, v.
plantenaardrijkskunde; ... GEUR, m. (-en), de
geur eener plant; ... GIF, o. het gif dat in sommige
planten voorkomt of uit planten bereid wordt;
...GORDEL, m. (-s), plantengebied; ...GROEI, m.
het groeien der planten; de plantengroei is op I Jsland zeer beperkt, er komen daar weinig planten voor.
PLANTENKAASSTOF, v. eene plantenstof, die
vooral in de zaden van onze peulvruchten in opgelosten toestand voorkomt; ...KALENDER, m.
(-s), samenstelling van gewassen, die zoodanig is
geordend, dat de bloei der planten de maand aanduidt, waarin men zich bevindt; ...KENNER, m.
(-s), botanist; ...KENNIS, v. botanie; ...KIEM,
v. (-en), kiem eener plant; ...KUIP, v. (-en), kuip
om planten in te zetten; ...KUNDE, v. de leer
der planten, plantkunde.
PLANTENKWEEKER, m. (-s), ...KWEEKSTER,
v. (-s), iem. die planten kweekt; inz. iem. wiens
beroep dat is; ...KWEEKERIJ, v. (-en), het kweeken van planten; inrichting waar zulks plaats
heeft; ..LEER, v. de leer, de kennis der planten;
...LEVEN, o. het leven der planten, waaraan
alle hooger gevoel ontbreekt; (fig.) een plantenleven
leiden, als eene plant leven, vegeteeren.
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PLANTENLIJM, v. (scheik.) kleefstof die in de
planten voorkomt; ...LOOGZOUT, o. (scheik.)
vaste alcali, potasch; ...LUIS, v. (...zen), bladluis;
...MELK, v. dik wit plantensap, eenigermate op
melk gelijkende, doch niet in samenstelling;
...MERG, o. het merg van planten; ...MEST, m.
mest die het beste geschikt is voor planten; ...MOD DER, v. modder door verrotting uit planten ontstaan; ...OLIE, v. (...oliën), olie uit planten bereid
of in planten voorkomende; ...ORNAMENT, o.
(-en), ornament waarvan het motief aan het plantenrijk ontleend is; ...REINIGER, m. (-s), toestelletje met twee zachte borsteltjes of sponsjes
om kamerplanten van stof te reinigen; ... RIJK,
o. een van de drie rijken der natuur, alle planten
-sorten.
PLANTENSAP, o. (-pen), een doorschijnend, reu
doorgaans smakeloos vocht, dat aan de-kelosn
plant dezelfde diensten bewijst als aan de dieren
het bloed, dat door hunne aderen stroomt; ... SLAAP,
m. - slaap der planten; ...SLIJM, o. (scheik.) zekere
plantenstof die in het slijm der zaden van de kwee appels, van het vlas, van den heemstwortel en
van nog onderscheidene andere planten voorkomt;
...SOORT, v. (-en), soort van planten; ...STEEN,
m. (-en), versteende plant of plantendeel; ...STEK,
v. (-ken), stek eener plant; ...STELSEL, o. (-s),
eene op bepaalde beginselen gegronde verdeeling
van het plantenrijk; het plantenstelsel van Linnaeus
berust in hoofdzaak op de bloem, het aantal meel
-draen
stampers.
PLANTENTEELT, v. het telen van planten:
kennis der plantenteelt; ...TUIN, m. (-en), kruidtuin : de beroemde plantentuin te Buitenzorg; ...VEZEL, v. (-s, -en), vezel van planten; .. .VEZEL STOF, v.; ...VLOO, v. (...vlooien), eene vlooien
(podura), die parasietisch op planten leeft;-sort
...VOEDING, v. voeding met planten; ...WAS,
o. en v. was van planten verkregen; ...WERELD,
v. het plantenrijk; ...ZAAD, o. (...zaden); ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte waaraan planten onderhevig
kunnen zijn; ...ZIJDE, v. zijde, kunstmatig uit
plantendeelen bereid; ...ZOUT, v. (-en), (scheik.);
...ZUIGER, m. (-s), insect dat den planten het
sap afzuigt; ...ZUUR, o. (...zuren), (scheik.) zure
verbinding van plantensappen.
1. PLANTER, m. (-s), die plant; - eigenaar eener
plantage.
2. PLANTER, m. (gew.) pootaardappel, poter.
PLANTERIJ, v. (-en), plantage.
PLANTEUR, m. (-s), iem. die planter is; - sigaar
op de tabaksplantages van fijne tabak gemaakt,
maar ruw van vorm; sigaar die op deze ruwe
wijze gemaakt is.
PLANTGEWAS, o. ( -sen), gewas dat men ver
kan; ...GOED, o. goed dat men plant:-plante
jonge oesters, pootaardappelen. jonge tabaksplanten enz.; .. HOF, m. (...hoven), planterij;
...HOUT, o. poothout.
PLANTIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig der
tuinlieden om gaten in den grond te steken
voor den nieuwen aanplant ; ...KERVEL, v,
Roomsche kervel (myrrhis odorata), eene Alpenplant.
PLANTKLAAR, bn. een veld plantklaar maken,
geschikt maken om de jonge planten in den grond
te zetten.
PLANTKUNDE, v. leer der planten, botanie;
leerboek der botanie ; ...KUNDIGE, m. (-n),
botanist; ...KWEEKER, m. (-s), plantenkweeker;
...LUIS, v. (...zen), eene onderorde der snaveldragende insecten, waartoe de bladvlooien en de
bladluizen behooren; ...NAAM, m. (...namen),
naam eener plant.
PLANTRAAP, v. (...rapen), (plantk.) koolraap.
PLANTSOEN, o. (-en), tak van boomera, dien
men bij andere van dezelfde of verschillende soorten
in den grond steekt, om hem wortel te doen schieten
en tot een boom te doen opgroeien; - grond met
planten bezet : openbare tuin, publieke wandel
eik geschikt om gezaagd en vertimmerd-plats;
te worden, doch nog zonder kroon; -AANLEG,
m. het aanleggen van plantsoen; -ARBEIDER,
m. (-s), arbeider in een openbaar wandelpark;
-BOSCH, o. (...sschen).
PLANTWIJDTE, v. afstand tusschen de planten
die geplant worden.
PLANTWORDING, v. het worden, ontkiemen
van planten.
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PLANTZAAD, o. aardappels, boonen enz. die
bestemd zijn om geplant te worden.
PLAPPEREN, (plapperde, heeft geplapperd),
slobberen, ploeteren, zooals de eenden en andere
watervogels in 't water of in de modder doen, bij
't zoeken naar voedsel; — snateren, (fig.) niet
meer weten wat men zegt, de kluts kwijt zijn.
PLAREN, (plaarde, heeft geplaard), (gew.) in
water plassen.
PLAS, m. ( -sen), ruimte, met water of ander
nat bedekt : een plas water; in de plassen loopen;
de plassen blijven op het land staan; een plas bloed; —
(gew.) het land ligt plas, staat even onder water; —
een door uitvening ontstane poel : de Hollandsche
en Friesehe plassen; de droogmaking onzer plassen; —
(fig., dicht.) de wijde plas, de groote plas, de zee.
PLASJE, o. (-s).
PLASBERM, m. (-en), berm van rijshout op de
kwelders, om de landaanwinning te bevorderen:
een met steen bezette, 3 M. breede rijzen plasberm,
met den bovenkant op 1,5 M. beneden volzee.
. PLASDANKJE, o. (-s), dankbetuiging waarnaar
iem. met bijoogmerken streeft : hij deed het om
een plasdankje te behalen, verdienen; hij kreeg een
plasdankje, eene koele dankbetuiging, waar hij op
eene belooning gerekend had.
PLASMA, o. (nat. bist.) eiwitachtig beslag tegen
de binnenvlakte van het binnenblaasje der cellen
(zoowel van dieren als van planten); — (delfst.)
donkergroen, zeer gezocht kwarts, dat men uiterst
glad kan polijsten; — (beeldh.) boetseerwerk.
PLASMA-ARMEN, m. mv. de uitsteeksels van
het plasma.
PLASMODIUM, o. (plantk.) cellen van voorbij
aard : een voor uitzetting en inkrimping-gande
vatbaar voortbrengsel, dat aan de wording eener
bepaalde soort van champignons (de myxomyceten)
voorafgaat.
PLASREGEN, m. (-s), stort-, slagregen, regen
waarbij plassen gevormd worden.
PLASREGENEN, (het plasregende, heeft geplasregend), stortregenen, slagregenen.
PLASSEN, (plaste, heeft geplast), plompen, ploeteren door of in het water, in het water stoeien;
door 't water gaan; met water knoeien : die vrouw
houdt veel van wasschen en plassen; — opspatten:
een steen in 't water gooien, dat het plast; — in
plassen storten : water op de trap plassen; een
plassende regen, een plasregen.
PLASSERIJ, v. het geplas, geploeter.
PLASTICITEIT, v. kneedbaarheid.
PLASTIEK, v. de kunst om uit zachte stoffen
beelden en figuren te maken; de boetseerkunst in
gips, leem, was enz.; — (heelk.) operatie waarbij een
verloren gegaan of verscheurd deel nieuw gevormd
of hersteld wordt.
PLASTISCH, bn. aanschouwelijk door vormen:
de plastische kunsten; — plastische chirurgie, heelkundige operaties, ondernomen met het doel,
misvormingen van het lichaam weg te nemen of
te verbeteren.
PLASTOGRAPHIE, v. nagebootst schrift.
PLASTRON, o. (-s), plaat die de borst bedekt:
het plastron van een batist overhemd; papieren
plastrons; (schermk.) beschuttende leerera borstlap.
PLASVERVENING, v. (-en), (oudt.) het vervenen waarbij een plas ontstond; toen bestond nl.
de bepaling nog niet, zulke veenplassen later
weer droog te maken.
PLASWATER, o. wasch-, morswater.
1. PLAT, bn. bw. (-ter, -st), zich in de breedte
uitstrekkende zonder verhooging of verdieping:
een plat vlak; platte figuren; een platte driehoek; —
niet diep : een platte schotel; een plat bord; platte
pannen, in tegenstelling met de diepe; een plat
schip, een platbodemd schip; — niet dik : een plat
lineaal; een platte borstel; — eene platte beurs, waar
niets of bijna niets in is; (fig.) eene platte beurs
hebben, geen geld meer hebben; — (naaist.) een
platte naad, zoom; plat borduren, niet hoog opwerken; — weinig gewelfd, niet rond : eene platte
borst hebben; een plat voorhoofd, een platte neus; —
(slag.) de platte bil, deel eener koe, in tegenstelling
met ronde bil en zijdebil; — hij heeft een platten
buik, hij heeft niet veel gegeten, (ook) hij heeft
al in geruimere tijd niet gegeten; — zij is zoo plat
als een scholletje, haar boezem steekt niets vooruit,
zij heeft bijna geene borsten; — eene platte kaart,
eene landkaart naar Mercators projectie; — een
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platte spiegel, in tegenstelling met de gebogen
spiegels; — (boekdr.) plat zetsel, wanneer de regels
onmiddellijk op elkander volgen; — plat op den
grond zitten, liggen, onmiddellijk op den grond,
niet op eenig voorwerp; — hij viel plat ter aarde,
languit op den grond; — plat te bed liggen (van zieken), niet mogen of kunnen opstaan; — plat op
den buik liggen, voorover en lang uit; — platte
kinderen, kinderen die nog zeer jong zijn, die nog
niet loopen kunnen; —
niet verheven, alledaagsch, zouteloos, laf, gemeen : een platte stijl, een alledaagsche stijl; — de
platte waarheid, de zuivere, de onopgesmukte
waarheid; — de platte volkstaal; plat spreken, in
dialect, (ook) gemeen, triviaal; — platte uitdruk kingen bezigen; eene platte ui, eene vuile aardigheid.
2. PLAT, o. (-ten), plat dak, dat een huis of een
deel van een huis bedekt en gewoonlijk met zink
of lood bekleed is : op zijn plat zitten, staan; op
het plat klimmen; — terras; — (krijgsw.) hoog
aardewerk dat boven plat is; — de vaste en ondoorschijnende deden in de kant; — vlak, platte
zijde : het plat van den degen, van de liniaal; een
boek op zijn plat leggen; -- (fig.) op zijn plat vallen,
bekennen, door de mand vallen; •— (wev.) plek in
het weefsel waar de inslagdraden niet gekruist
worden door scheringdraden, maar plat naast
elkaar liggen ; — platboomde boerenschuit met
platten achtersteven.
PLATAAN, m. (.. .tanen), —BOOM, m. (-en), de
platanen vormen eene plantenfamilie van statige
boomen met gladde, witgrijze stammen, waarvan
bij ons in plantsoenen een paar soorten voorkomen : de Oostersche plataan (platanus orientalis) en
de gewone of grootbladige plataan, die ook waterbeuk
wordt geheeten.
PLATACHTIG, bn. ( -er, -st), eenigszins plat.
PLATAF, bw. ronduit, kortweg : hij heeft het
plataf geweigerd.
PLATBEK, m. (-ken), eene soort van musch in
Amerika.
PLATBEKKIG, bn. met eenigszins platten bek.
PLATBOL, bn. aan de eene zijde plat en aan
de andere zijde bol, planconvex: platbolle lenzen.
PLATBOOMD, ...BODEMD, bn. (zeew.) plat van
bodem : een platboomd vaartuig.
PLATBROEK, m. (-en), (w. g.) gesnedene, gelubde.
PLATBUIKIG, bn. met een platten buik : die
heele familie is erg platbuikig.
PLATDAK, o. (-en), (bouwk.) dak dat niet oploopt, doch plat is.
PLATDRAAD, o. (wev.) plaats in het geweven
goed, waar twee kettingdraden samenvallen.
PLATDRUKKEN, (drukte plat, heeft platgedrukt), door drukken platmaken.
PLATDUWEN, platdrukken.
PLATDUITSCH, o. taal der Duitsche veldbewoners.
PLAT DU JOUR (Fr.), o. maaltijd in een restaurant volgens het menu van den dag : plats du jour
van af . 1 gulden.
PLATEAU, o. (-'s), hoogvlakte, tafelland : het
plateau van Auvergne.
PLATED (Eng.), bn. met een zeer dun laagje
goud of zilver overtrokken, pleet; -- o. vergulde,
verzilverde koperen platen, waarvan men vooral
in Engeland vele voorwerpen maakt.
PLATEEL, o. (-en). PLATEELGOED, o. gewoon
plateelgoed, goed, uit gezuiverde, na het bakken
meer of minder roodachtige potaarde of ]eenmergel,
met wit ondoorschijnend tinverglaassel, dikwerf
met eenvoudig schilderwerk; — fijn plateelgoed,
goed, uit witte, vuurvaste klei, met doorschijnend
verglaassel hetwelk uit een ongekleurd loodoxydehoudend glas bestaat; — bruin plateelgoed, eene
fijne soort van aardewerk met bruin loodglazuur;
inz. tegels van fijn aardewerk.
PLATEELBAKKER, m. (-s), iem. die plateelwerk
bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en), het bakken van
plateel: inrichting waar zulks plaats heeft; ...FABRIEK, v. (-en); ...LIKKER, m. (-s), (Zuidn.)
gulzigaard; ...SCHILDER, m. (-s), schilder der
eenmaal gebakken tegels op eene plateelfabriek;
...WERK, o. verschillende voorwerpen van plateel.
PLATENAARS, m. mv. eene soort van meekrap
op Overflakkee en Goedereede.
PLATENDIJK, m. (-en), (w. g.) dijk die met
eene plating beschoeid is.
PLATENKASTJE, o. (-s), kastje waarin men
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platen, inz. de photographieplaten en platen voor
de spreekmachine bewaart; ...MAKER, m. (-s),
iem. die platen maakt, inz. de gevoelige platen voor
-de photographie; - ...VORMER, m. (-s), arbeider
aan een hoogoven.
PLATFORM, o. (-s), balkon van een spoor- of
tramrijtuig; verhooging waarop men staat om iets
goed te overzien.
PLATGAT, m. (-ten), iem. met een plat gat; —
kleermaker, snijder; knoeier; — (zeew.) schip met
een platten achtersteven.
PLATGOED, o. (in den vischhandel) allerhande
platvisschen.
PLATGOOIEN, (gooide plat, heeft platgegooid),
(Z. A.) zich uit de voeten maken, op den loop gaan.
PLATHEID, v. (...heden), het plat zijn; alle
-dagscheof
platte uitdrukking.
PLATHOEF, in. (...ven), een hoef waarvan de
zool in dezelfde vlakte met den draagrand ligt;
paard met plathoeven.
PLATHOL, bn. planconcaaf : aan de eene zijde
plat en aan de andere zijde hol : platholle lenzen.
PLATINA, o. een zilverwit edel metaal, dat
moeilijk smeltbaar is, alleen in koningswater oplost
, en een soortelijk gewicht van ruim 20 heeft; ook
wit goud geheeten; — (wev.) een der haken waardoor het harnas eener Jacquard-machine wordt
, opgeheven.
PLATINABLIK, o. zeer dun uitgeslagen platina:
...DRAAD, m. (...draden), (o. gmv. als stofnaam)
zeer dun uitgerekt platina; ... ERTS, o. platinahoudend erts.
PLATINAHOUDEND, bn. platina in zich bevattend : platinahoudende gesteenten.
PLATINALAMP, v. (-en), waterstoflamp; ...METALEN, o. mv. de metalen die gewoonlijk met
platina vermengd gevonden worden, zooals goud,
palladium, iridium, osmium enz.; ...MUNT, v.
(-en), muntstuk uit platina geslagen; ...OXYDE, o.;
...SPONS, v. fijne, los samenhangende platina deeltjes van eene grauwe kleur zonder glans, die
overblijven, wanneer men chloorplatina met salammoniak nederploft; ...ZWAM, o. platinaspons.
PLATINEEREN, (platineerde, heeft geplatineerd),
met een laagje platina overdekken; — rood koper
wit maken met een amalgama van tin en kwikzilver.
PLATING, v. (-en), plat houten bekleedsel van
een wal, walbescherming.
PLATINOTYPIE, v. methode om spoedig duurzame kopieën met plartina-zouten langs photographischen weg te maken.
PLATITUDE, v. (-s), gemeenheid, platheid in
uitdrukkingen.
PLATJE, o. (-s), klein plat; klein plat dak; —
rond open plekje; — (gemeenz.) wandluis; —
(fig.) guitje, kwantje ; iem. die van platte uit
-drukinge
houdt.
PLATKEVERS, m. mv. eene soort van insecten.
PLATKLOPPEN, (klopte plat, heeft platgeklopt),
door kloppen platmaken.
PLATKOP, m. (-pen), eene soort van grooten
scheepsspijker, klampspijker; — (nat. bist.) naam
van zekere visch en zeker insect; -WORM, m.
(-en), eene soort van ingewandsworm (trichocephalus
dispar), tot de draadwormen behoorende.
PLATLEGGEN, (legde plat, heeft platgelegd),
iets zoo leggen, dat het plat ligt; -- (huidenvetters)
het getaande leer uit de strooikuip plat openspreiden en met gewichten bezwaren, zoodat het onder
het opdrogen niet omkrult.
PLATLIGGEN, (lag plat, heeft platgelegen), ziek
te bed liggen; — (Z. A.) onder het wegloopen zich
vooroverbuigen, er snel vandoor gaan.
PLATLOOD, o. geplet lood; (zeew.) deklood voor
het zinkgat van het kanon; ...LUIS, v. (...zen),
eene luis (phthirius inguinalis) die zich op de behaarde doelen der huid met uitzondering van het
hoofd vasthecht en eehe ondraaglijke jeukte ver
arme kerel die geen cent bezit. -orzakt;(fig.)
PLATLUIZENZALF, v. zalf waarvan de platluizen sterven.
PLATMAKEN, (maakte plat, heeft platgemaakt),
iets zoo maken, dat het plat is, pletten. PLATMAKING, v. (-en), het pletten.
PLAT-MENAGE, v. (-s), tafelstel (voor zout,
peper enz.).
PLATMETING, v. (-en), vlakmeting.
PLATNEUS, m. en v. (...zen), iem. met een

eenigszins platten neus; — (gew.) guit, slimmerd,
platje.
PLATO, m. beroemd Grieksch wijsgeer te Athene
(427-347 V. C.).
PLATONISCH, bn. naar Plato, naar de leer van
Plato; eene platonische liefde, geestelijke liefde,
zonder zinnelijk element, inz. de nauwe verbintenis
tusschen man en vrouw, die door de zuiverste
liefde, zonder eenige zinnelijke neiging vereenigd
zijn; - een platonische maaltijd, een eenvoudig
maal, waarbij meer over wijsgeerige of geleerde
onderwerpen gesproken dan wel gegeten wordt; —
de platonische republiek, wijsgeerige inrichting van
een Staat volgens de ideeën van Plato, doch practisch onbestaanbaar; — (sterrenk.) platonisch
zonnejaar, de omloopstijd van den ganschen sterrenhemel.
PLATRIBBIG, bn. met platte ribben : een platribbig paard.

PLATRIEM, m. (-en), dikke platte riem; (Z. A.)
strafwerktuig : met de platriem krijgen, geven.
PLATROND, bn. plat en rond : onze munten
zijn platrond.

PLATSCHAAF, v. (...schaven), vlakschaaf.
PLATSCHELP, v. (-en), zeker schelpdier (tellina);
de voornaamste soorten zijn de linksgestreepte, de
dunne en de grove platsehelp.
PLATSCHIETEN, (schoot plat, heeft platgeschoten), hevig beschieten, zoodat alles instort : eene
vesting platschieten.

PLATSEL, o. geplet gouddraad of goudband.
PLATSEN, (platste, heeft geplatst), (Zuidn.)
plonzen.
PLATSLAAN, (sloeg plat, heeft platgeslagen),
door slaan platmaken; — iem. platslaan, hem zoodanig slaan, dat hij niet meer loopen kan : hou-Je
mond, of ik sla je plat.
PLATSTAART, m. (-en), eene soort van zeeslang
(platurus), die wel 2 M. lang kan worden; ...STER,
V. ( - ren), Bene soort van zeester (archaster), waarvan
de stralen kort zijn.
PLATTEBAND, m. (-en), bovenband eener
broek; - (bouwk.) Bene vierkante lijst in de bouworden, welke meer hoogte dan sprong heeft; ... BOON,
v. (-en), (plantk.) zekere peulvrucht; ...BORSTEL,
m. (-s), borstel waarvan het hout van boven plat
is; . — (gew.) (nat. hi st.) keldermot.
PLATTE- DRIEHOEKSMETING, v. vlakke trigonometrie .
PLATTEEREN, (platteerde, heeft geplatteerd),
een metaal met een dun laagje van een beter metaal
overtrekken, inz. vergulden of verzilveren : koper
met goud platteeren; geplatteerd zilver. PLATTEERING, v.
PLATTEERWERK, o. allerhande metalen voorwerpen, die geplatteerd zijn.
PLATTEGROND, m. (-en), teekening van den
grond eener stad of van een gebouw.
PLATTELAND, o. land dat geen of weinig gebouwen heeft (in tegenstelling van de steden):
iem, van het platteland, geen stedeling.
PLATTELANDER, m. (-s), iem, van het platteland, dorpeling.
PLATTELANDSCH, bn. van het platteland,
dorpsch.
(-s),
PLATTELANDSHEELMEESTER, m.
...SCHUTTERIJ, v. heelmeester, schutterij van
het platteland.
PLATTEN, (platte, heeft geplat), pletten.
PLATTER, m. (-s), (nat. hist. ), (gew.) blei; —
(gew.) plaatkoek.
PLATTERD, m. (-s), (gew.) weetniet, domoor,
ongeletterde.
PLATTEZEUG, v. (-en), (nat. hist.) keldermot.
PLATTING, v. (-s), (zeew.) platte streng, welke
men uit de hand vlecht van een oneffen getal draden.
PLATTRAPPEN, (trapte plat, heeft platgetrapt),
door trappen platmaken : het gras, het graan plattrappen.

PLATUIT, bw. ronduit, vlakuit : iem. platuit de
waarheid zeggen.

PLATVISSCHEN, m. mv eene familie van vis schen (pleuronectoidei), tot de orde der weekvinnigen
behoorende, die overdwars dicht bij de ruggestreep
platgedrukt schijnen te zijn; tot de platvisschen
behooren do heilbot, de tarbot, de schol, de bot,
de tong, de schar, de griet enz.
PLATVLEUGELIGEN, o. mv. eene groep van
netvleugelige insecten.
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1. PLATVOET, m. (-en), breede onbevallige
voet, waarbij de binnenrand zijne normale welving
verloren heeft, zoodat bij het loopen de geheele
zool plat neergezet wordt; —, m. en v. (-en), die
zulke voeten heeft.
2. PLATVOET, v. (plantk.) (gew.) groote weegbree (plantago major); (ook) knoopige duizendknoop
(polygonum nodosum) en perzikkruid (polygonum
persicaria).
3. PLATVOET, m. (zeew.) platvoetwacht.
PLATVOETEN, (platvoette, heeft geplatvoet),
lang staan wachten (op iem.); (zeew.) tegen zijn zin
op en neder gaan : den geheelen nacht staan platvoeten.
PLATVOETEIEREN, o. mv. scherts. voor menschendrek.
PLATVOETIG, bn. (nat. gesch.) platvoetige vogels
of de platvoetigen.
PLATVOETS, bw. (gew.) niet op schaatsen:
mijn broer was platvoets.
PLATVOETWACHT, v. (zeew.) wacht aan boord
van 4 tot 8 uur 's avonds.
PLATVOETZOOL, v. (...zolen), binnenzool in
een schoen voor iem. die platvoeten heeft.
PLATWEG, bw. platuit, rondweg : platweg vroeg
hij het mij.
PLATWORM, m. (-en), (nat. hist.) eene klasse
der wormen (platyhelminthes) met een langgestrekt,
min of meer plat lichaam.
PLATZAAD, o. (plantk.) collectieve benaming
voor platte zaden (lijnzaad, hennepzaad), in tegen
rondzaad (koolzaad enz.); — perzik -stelingmkruid.
PLATZAK, m. (-ken), iem. met leegen zak;
platzak zijn, geen geld meer hebben; (jag.) jager die
zonder wild huiswaarts keert.
PLATZETTER, m. (-s), (letterz.) zetter die altijd
aan boekwerk bezig is.
PLAUSIBEL, bn. waarschijnlijk, aannemelijk,
schijnbaar : onder plausibele redenen.
PLAUSIBILITEIT, v. (-en), aannemelijkheid;
waarschijnlijkheid.
PLAVEI, v. (-en), vloer-, straatsteen.
PLAVEIBLOK, o. (- ken), werktuig om de straat
-stenva
te stampen.
PLAVEIEN, (plaveide, heeft geplaveid), bestraten, vloeren (met steenen, geprepareerde houtblokken enz.). PLAVEIING, v. (-en), het plaveien.
PLAVEIER, m. (-s), bevloerder, straatmaker.
PLAVEISEL, o. (-s), bestrating, bevloering;
vloer-, straatsteenen.
PLAVEISTEEN, m. (-en), straatsteen.
PLAVUIS, v. (...zen), steen, uit leem of magere
pottenbakkersklei gebakken, meestal rood of
blauw van kleur en inz. tot bevloering dienende,
vloertegel, estrik.
PLEBAAN, m. (...banen), (R. K.) pastoor eener
kathedraal die in naam van den bisschop de bis
-schopker
bestuurt.
PLEBEJER, m. (-s), onadellijke (bij de Romeinen,
in tegenstelling van den Patriciër); — (fig.) burgerman; — scheldnaam voor iem. - zonder opvoeding
of fatsoen : dat is me een plebejer.
PLEBEJISCH, bn. niet-adellijk, niet-patricisch;
burgerlijk : plebejische familiën; hij is van plebejische afkomst, hij is van minne burgerafkomst.
PLEBEJISME, o. gemeen gedrag.
PLEBISCIET, o. (-s), volksbesluit, stemming door
het geheele volk ter bekrachtiging of afkeuring
eener regeeringsdaad : een plebisciet instellen.
PLEBS, o. gemeene volksklasse, grauw, gepeupel.
PLECHT, v. (-en), (zeew.) klein voor- of achterdek op een klein vaartuig; — klein afschutsel van
planken voor of achter op een licht vaartuig, dienende om eenige voorwerpen te bergen : de voorplecht: de stuurplecht; bergplaats onder de plecht;
op grootere schepen een halfdek; — (fig.) van de
plecht rollen, schipper te voet worden, zijn post
verliezen; de plecht is al van 't schip, dat is de gewoonte niet meer.
PLECHTANKER, o. (-s), zwaar anker op de
plecht, dat men altijd klaar heeft om uit te werpen : het plechtanker uitwerpen; — noodanker:
zelfs het plechtanker hield niet meer; — (fig.) behoud,
toeverlaat : de godsdienst, God is het plechtanker
aller vromen; het plechtanker der hope; hij was mijn
plechtanker in den nood.
PLECHTANKERTOUW, o. (-en), touw van het
plechtanker.
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PLECHTGAARD, v. (-en), roede of boom, waarmede de bodem gepeild wordt.
PLECHTGEWAAD, o. (.. . gewaden), ambtsgewaad, feestelijke kleedij : de burgemeester in plecht-gewaad.
PLECHTIG, bn. bw. ( -er, -st), statig, waardig,
ernstig, van ceremoniën vergezeld en uit eene
hoogere stemming voortkomende of die veroorzakende: het was een plechtig oogenblik, toen Karel V
zijne waardigheden overdroeg aan zijn zoon; een
plechtige dag; een plechtig feest; de Staten zwoeren
Filips I I plechtig af; eene plechtige stilte heerschte alomme: de gedachten verhieven zich tot God; — ( muz.
ernstig en eenvoudig van melodie en harmonie met.
eene langzame beweging. PLECHTIGLIJK, bw..,
(w. g.). PLECHTIGHEID, v. (...heden), statigheid, feestelijkheid : de plechtigheid van den doop;
de plechtigheid van het huwelijk.
PLECHTMATIG, bn. ( -er, -st), met plechtigheid.
PLECHTSTATIG, bn. ( -er, -st), ten hoogste statig.
PLECHTSTATIGHEID, v.
PLECHTTOUW, o. (-en), plechtankertouw.
PLECTRUM, o. (-s), staafje waarmede de snaren
van eene mandoline, eene citer, een triangel enz.
tot toongever gebracht worden.
PLEE, v. (-'s), bestekamer, geheim gemak : op
de plee zitten; naar de plee moeten. PLEETJE, o. (-s).
PLEEDEUR, v. Fen), deur van de plee; ...PAPIER, o. closetpapier; ...REINIGER, m. (-s),
iem. die de plee reinigt; soort van bezem, waarmee
dit geschiedt; ...RUIMER, m. (-s), iem. die de
plee ruimt, leegmaakt.
PLEEGBROEDER, m. (-s), die met een ander
samen opgevoed wordt; — broeder -ziekenverpleger;
...DOCHTER, v. (-s), meisje dat iem. als zijner
eigen dochter grootbrengt; ...HEER, m. (-en),
voogd; pleegvader; ...IJZER, o. (-s), (glasfabr.)
ijzeren tweetand aan een langen steel, waarmede
de pas geblazen voorwerpen in den koeloven goed
gelegd worden; ...KIND, o. (- eren), kind dat men
als zijn eigen kind opvoedt; ...MOEDER, v. (-s),
moeder die iem. als kind aangenomen heeft, ver
...OUDERS, m. mv. menschen die iem.-zorgste;
als hun eigen kind aangenomen hebben; ...VADER,
m. (-s), vader die ons als kind aangenomen heeft;
verzorger ; ...ZOON, m. (-s, ...zonen); ...ZUSTER,
v. (-s), die met een ander samen opgevoed wordt
of werd, alsof zij eene zuster ware; — pleegzuster,
verpleegster.
PLEET, o. met een dun laagje goud of zilver
overdekt koperblik; —WERK, o. alles wat van
pleet gemaakt is; —ZILVER, o. zeer dun verzilverd koperblik.
1. PLEGEN, (placht), gewoon zijn : zoo placht ik
altijd te doen; kind ! placht hij te zeggen.
2. PLEGEN, (pleegde, heeft gepleegd), begaan,
bedrijven (iets kwaads) : eene misdaad plegen; er
is een moord gepleegd; onrecht plegen; — met iem.
raad plegen, met iem. te rade gaan; — verplegen; —
(gew.) (op eene glasfabriek) de geblazen voorwerpen
met een pleegijzer in den koeloven rangschikken.
PLEGING, v. het plegen, bedrijf.
PLEGER, m. (-s), (gew.) (glasfabr.) werkman die
de pas geblazen voorwerpen in den koeloven ver
rangschikt.
-zorgt,
PLEI, v. (-en), (zeew.) vooruitstekende landpunt
tusschen de twee armen eener rivier; — onderdeel
van een weefgetouw; naam van een folterwerktuig,
ook polei genoemd.
PLEIADEN, v. mv. het zevengesternte : zekere
sterrengroep.
PLEIDOOI, o. (-en), pleitrede (van een advocaat
of van iem. die -als advocaat voor iets optreedt),
verdediging, pleit.
PLEIEN, (pleide, heeft gepleid), (kinderspel) met
een plat steentje of stukje lood enz. tegen een
muur werpen, zóó dat het dicht bij een ander
steentje of stukje neervalt, waarmede evenzoo gehandeld is; is de afstand klèiner dan eene bepaalde
maat, dan heeft men gewonnen; — (gew.) zeker
kansspel waarbij met centen naar eene streep
wordt geworpen en wie er het dichtst bij komt,
mag de centen opwerpen, die dan „kruis" vallen,
zijn voor hem; de andere centen werpt nummer
2 op, enz.
PLEIN, o. (-en), eene effen en vlakke plek gronds
naast, voor of achter een groot gebouw; plein voor
een kasteel, esplanade; plein voor het paleis; voor
ein; — open veld bij een steenoven, waarop de-pl
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gevormde st,eenen te drogen liggen; — (gew.)
dorschvloer; — open ruimte, gewoonlijk bestraat,
of tot park ingericht, in eene stad : marktplein; het
plein 1813; het Oranjeplein. PLEINTJE, o. (-s).
PLEINVREES, v. zenuwstoring waardoor iem.
niet alleen een plein durft overgaan.
1. PLEISTER, v. (-s), (heelk.) een taai, kleverig,
door de warmte zacht wordend geneeskrachtig
middel, dat op linnen, taf of zacht leer gestreken,
op eene wonde of op de huid gelegd wordt : hecht
trekpleister; Engelsehe pleis--pleistr;k
ter; -- (fig.) verzachting, troost : dit was eene
pleister op zijn wond; — eene gouden pleister op
iets leggen, iets met geld verzachten. PLEISTERTJE, o. (-s).
2. PLEISTER, o. (mets.) fijne kalk; kalkmengsel
waarmede muren gepleisterd worden; — gips : een
beeld in pleister; iets, iem. in pleister afdrukken,
afgieten; — mengsel van fijn marmer en gips,
om daarvan reliëfbeelden te maken : het is geen
marmerbeeldje, het is maar pleister; -- het teekenen
naar pleistermodel : van middag hebben we pleister.
PLEISTERAAR, m. (-s), stukadoor, werker in
fijne kalk.
PLEISTERACHTIG, bn. kalk -, gipsachtig; (ook)
kleverig (als eene pleister).
PLEISTERAFGIETSEL, o. (-s), beeld van iem.
of iets, in pleister gegoten; ...BEELD, o. (-en),
...BEELDJE, o. (-s), beeld(je) van pleister, van
gips : Italiaansche rondventer van pleisterbeeldjes.
1. PLEISTEREN, (pleisterde, heeft gepleisterd),
met pleisters beleggen; — met fijne kalk of gips
(ook met klei) bestrijken : muren pleisteren. PLEIS TERING, v. (-en), het pleisteren (in alle bet.).
2. PLEISTEREN, (pleisterde, heeft gepleisterd),
korte rust houden (op reis) : hier zullen wij pleisteren; de paarden laten pleisteren, hun voeder geven.
PLEISTERGEWELF, o. (...ven), (bouwk.) gestukadoord plafond; ...GROEVE, v. (-n), pleisterkuil;
... KALK, v. kalk of -mengsel, waarmede men
pleistert : pleisterkalk uit gezeefd wit marmer en
kalk of lijnt, stuc voor gangen en pleisterbeeldjes; —
pleisterkalk van gips en kalk, voor plafonds en
ornamenten; — pleisterkalk van kalk, zand en cement, om muren te pleisteren; — pleisterkalk van
leem en gekapt stroo of hooi, om wanden te berapen.
PLEISTERKAST, v. (-en), (apoth.) zalfkast.
PLEISTERKUIL, m. (-en), kuil waaruit fijne
kalk gedolven wordt; ...MODEL, o. (-len), teekenmodel in pleisterkalk gegoten; ...MORTEL, o.
kalkmengsel om muren te bepleisteren; ...ORNAMENT, o. (-en), ornament in pleisterkalk, zoowel
teekenmodel als muur- en plafondversiering.
PLEISTERPLAATS, v. (-en), tusschenplaats, halt
op een weg, waar men de paarden drenkt of zelf
uitrust en zich verfrischt : onze gewone pleisterplaats
is in De oude Deyl; (fig.) plaats waar men eengen
tijd vertoeft.
PLEISTERSTRIJKER, m. (-s), spatel om pleister
op linnen, taf of zacht leer te strijken.
PLEISTERTEEKENEN, o. het teekenen naar
pleistermodellen.
PLEISTERWERK, o. (-en), stukadoorsel. PLEISTERWERKER, m. (-s), stukadoor; — iem. die
pleisterafgietsels maakt.
PLEISTOCENE, bn. (aardr.) pleïstoeene formatie,
die formatie uit het tertiaire tijdperk, waarbij het
grootste gedeelte der versteeningen met de thans
levende diersoorten overeenkomt.
1. PLEIT, v. (-en), (zeew.) plat vaartuig van 30
tot 60 lasten, dat in Vlaanderen tehuis behoort
en met vracht op Engeland vaart, gewoonlijk met
5 koppen bemand; elders : platronde visschersschuit; (ook) plat kanaalschip met smalle zeilen.
2. PLEIT, o. rechtsgeding; het spreken ten voor
iets; (dicht.) twist : het pleit is-delvanim.of
beslist.
PLEITBEZORGER, m. (-s), iem. die voor een
ander pleit, zijn verdediging op zich neemt, advocaat, praktizijn; ... DAG, m. (-en), dag waarop gepleit wordt (voor de rechtbank).
PLEITE, v. (diev.) bankroet : pleite gaan, bankroet gaan; pleite maken, zich verstoppen, verbergen; — pleite schiften, op den loop gaan.
PLEITEN, (pleitte, heeft gepleit), voor eene
rechtbank eene zaak voeren, behandelen, bepleiten:
de advocaat heeft gepleit (beweerd) dat...; over, om,
wegens iets pleiten; — voor een deugniet pleiten,
te zijnen voordeele spreken; — (fig.) dat pleit voor
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hem, spreekt te zijnen voordeele; — de schijn pleit
tegen hem, is in zijn nadeel.
PLEITEND, bn. twistend, procesvoerend : de
pleitende partijen; -- een pleitend advocaat, in tegen

-stelingm
een raadgevend advocaat.
PLEITER, m. (-s), die pleit, die eene rechtszaak
voert : pleiter beweerde dat..., de advocaat zeide
dat... PLEITSTER, v. (-s), die pleit, proceszieke
vrouw. PLEITERIJ, v. het pleiten.
PLEITGEDING, o. (-en), gerechtszaak waarover
gepleit wordt; ...HANDEL, m. proces, pleit;
...HOF, 0. (...ven), gerechtshof; ...KAMER, v.
(-s), kamer der terechtzittingen; ...KUNST, v.
welsprekendheid der balie : die advocaat is zeer
ervaren, is een nieuweling in de pleitkunst.
PLEITREDE, v. (-nen), pleidooi, verdediging (ook
in geschrifte); ...VOGEL, m. (-s), (fib. , die gedurig
procedeert; twistzoeker, chicaneur; ... ZAAK, v.
(...zaken), zaak waarover voor den rechter gepleit
wordt; iets waarover geschil bestaat; ...ZAAL, v.
(...zalen), gerechtszaal waarin gepleit wordt;
...ZAK, m. (-ken), zak waarin de processtukken
zijn; (fig.) pleitvogel.
PLEITZIEK, ...ZUCHTIG, bn. ( -er, -st), steeds
willende procedeeren : zijn pleitzieke buurman liep
dadelijk naar den rechter.
PLEITZIEKTE, ...ZUCHT, v. zucht om altijd
te procedeeren.
PLEIZIER, PLEZIER, o. (-en), vermaak, uit
: die dag was geheel aan pleizier gewijd,-spanig
men dacht aan geene ernstige bezigheden of beslommeringen; — voor zijn pleizier uit zijn, (iron.)
veel verdriet van, bij iets hebben; — hij kan zijn
pleizier wel op, te veel genot heeft hij niet; — op
reis een ongekend pleizier hebben; - genoegen:
doe mij het pleizier en ga even mee; ik had het pleizier,
mijn vroegaren leermeester te ontmoeten; — het
doet mij pleizier, dat te hooren, zoo iets hoor ik
gaarne; — niet veel pleizier aan iem. beleven, veel
reden tot droefheid, ergernis door hem hebben; —
hij schildert voor pleizier, uit liefhebberij; - daar
heb ik geen pleizier in, dat doe ik niet gaarne; —
met alle pleizier, beleefdheidsformule; - nu, veel
pleizier, bij het afscheidnemen; — (euphemistisch)
meisjes van pleizier, publieke meiden. PLEIZIERTJE, o. (-s), kleine uitspanning, uitstapje.
PLEIZIERBOOT, v. (-en), boot die tegen verminderden prijs eene extra-reis maakt : met de pleizierboot meegaan.
PLEIZIEREN, (pleizierde, heeft gepleizierd), pleizier maken; -- pleizier doen : iem. met iets pleizièren.
PLEIZIERIG, bn. ( -er, -st), genoeglijk, vermakekelijk : iets pleizierig vinden; — een pleizierige dag,
dag waarop men veel pleizier heeft, prettig, genot
— eene pleizierige tijding, die ons pleizierig-vol;
stemt, die genot geeft.
PLEIZIERJACHT, o. (-en), jacht, dat iem. voor
zijn pleizier houdt.
PLEIZIERMAKER, m. (-s), iem. die veel pleizier
maakt, die vroolijk en opgeruimd is; ... PAARD,
o. (-en), paard dat men tot zijn genoegen, tot
ontspanning houdt; ...PARTIJ, v. (-en), ...PARTIJTJE, o. (-s), uitspanning, bezoek; tochtje (tot
vermaak).
PLEIZIERREIS, v. (...zen), ...REISJE, o. (-s),
...TOCHT, m. (-en), ...TOCHTJE, o. (-s), dat
men voor zijn genoegen, tot zijne ontspanning
maakt; ...TREIN, m. (-en), trein die tegen ver
prijs eene extrareis maakt; ... VAART,-minder
v. (-en), spelevaart, watertochtje tot uitspanning;
(ook) reis op eene stoomboot (tot verminderde
vracht).
PLEK, V. (- ken), grooter of kleiner deel der
aardoppervlakte : het is hier eene mooie plek; een
plekje grond; een uitstekend plekje om. eene villa op
te bouwen; — plaats : het boek lag nog op dezelfde
plek; — plaats aan het lichaam van mensch of
dier, die zich door iets bijzonders onderscheidt:
hij krijgt al kale plekken op het hoofd; blauwe plekken.
op den arm; roode plekken in 't gezicht; - vlek :
dat zijn leelijke olieplekken; - ( gew.) in plek van,.
in plaats van. PLEKJE, o. (-s), kleine plek; (gew.) eene kleine hofstede, waar men geene paarden houdt : een koelplekje, waar men koeien houdt;
een geiteplekje.
PLEKKEN, (plekte, heeft geplekt), (gew.) met
plekken, vlakken maken; met plekken, vlakken
komen; vlakken veroorzaken.
PLEMP, v. (-en), eene soort van vischschuit; -
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(gew.) kaasvorm aan een stok met handvat, door
visschers gebruikt om de visch in de netten te
jagen; - eene hoeveelheid vocht, scheut.
PLEMPEN, (plempte, heeft geplempt), modder,
slijk opwerpen (tegen dijken enz.); met zand opvullen : eene sloot, een gat in een weg plempen; (gew.) met een plons neergooien (vloeistoffen); (gew.) met de plemp op het water slaan.
PLENAIR, bn. de plenaire commissie, commissie
in pleno.
PLENGEN, (plengde, heeft geplengd), gieten,
vergieten, storten; wijn plengen (ten offer); tranen
plengen; bloed plengen. PLENGING, v. (-en),
het plengen ; offerande (van wijn enz.) op een
altaar.
PLENGFEEST, o. (-en), feest waarbij een pleng
gebracht wordt; ...OFFER, o. (-s), het uit -ofer
kostbare vloeistof ter eere eener-storen
Godheid : wijn, olie tot een plengoffer bezigen;
...WIJN, m. wijn dien men ter eere der Godheid
uitstort.
PLENIPOTENTIARIS, m. ( -sen), gevolmachtigd
gezant of minister.
PLENS, V. eene hoeveelheid vocht : ik kreeg eene
plens water over mijn schoenen.
PLENUM, o. volle vergadering, waartoe alle
leden zijn opgekomen.
PLEO CHRO I SME, o. de eigenschap van doorschijnende kristallen, om doorvallend licht naar
verschillende kleuren of afwisselende intensiteiten
-eener zelfde kleur te vertoonen.
PLEONASME, o. (-n), woordovertolligheid (als
oude grijsaard, zwarte moor enz.).
PLEONASTISCH, bn. overtollig (in woorden).
PLEORAMA, o. (-'s), scheepvaart -tafereel, oeverbeeld : een beweeglijk tafereel,.dat zich voorbij den
beschouwer schijnt te bewegen.
PLESIOSAURUS, m. eene op de hagedis gelijkende uitgestorven diersoort der voorwereld, waar
overblijfselen het eerst in het jaar 1821-vande
door den Engelschen geoloog Conybeare in den
omtrek van Bristol zijn ontdekt.
PLESSIMETER, m. (-s), dun ivoren plaatje,
waarop een geneesheer bij het percusseeren met den
percussiehamer klopt, om den toon bij het aankloppen helder en gelijkmatig te maken en ook,
, om den lijder geen pijn te doen.
PLET, v. (-ten), (in een oliemolen) de pletterij
de pletrollen waartusschen het zaad gekneusd
wordt.
PLETBAK, m. (-ken), bak voor het zaad dat
geplet wordt.
PLETBLAD, o. (-en), ...BORD, o. (-en), bord of
dik blad papier, waartusschen de afgedrukte vellen
in de pletpers glad geplet worden; ...CILINDER,
m. (-s), pletrol.
PLETEN, bn. van pleet.
PLETHAMER, m. (-s), zware, platte hamer.
PLETI, v. (-'s), (gew.) bestekamer, plee; -PAPIER, o. pleepapier; --RUIMER, m. (-s), plee ruimer.
PLETMACHINE, v. (-s). machine om te pletten;
...MOLEN, m. (-s), molen waarin koper, lood enz.
geplet wordt; ...PERS, v. (-en), eene pers der
boekdrukkers om de moet uit de gedrukte vellen
te persen; ...ROL, v. (-len), zeker werktuig om te
pletten.
PLETS, v. (-en), (Zuidn.) slag.
PLETSEN, (pletste, heeft gepletst), (Zuidn.)
plonzen, plassen, kletsen : het regende, dat het
pletste, het stortregende; met de vlakke hand in 't
water pletsen; een klik water op den vloer pletsen,
morsen, storten.
PLETSTEEN, m. (-en), zware rolsteen om metaal
te pletten of om keien te verbrijzelen.
PLETTEN, (plette, heeft geplet), platmaken:
ijzer, koper pletten; gouddraad tot goudband pletten; verbrijzelen, vergruizen : keien pletten; - met
moeten komen : fluweel plet gauw; - (boekdr.)
(van gedrukte vellen) ze onder de pletpers brengen
, om de moet, die door het drukken ontstaat, te
verdrijven.
1. PLETTER, m. (-s), iem. die plet.
2. PLETTER, m. te pletter trappen, onder de
voeten verpletteren; te pletter slaan; te pletter vallen,
in stukken slaan, vallen; hij viel van het dak te
pletter. morsdood.
PLETTEREN, (pletterde, heeft gepletterd), plat
slaan : ijzer pletteren, herhaald pletten; - stuk-
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slaan, verbreken, verpletteren : onder het zware
kanon werd hij gepletterd.
PLETTERIJ, v. (-en), plaats of inrichting waar
metalen geplet worden; -, gmv. het pletten.
PLETWERK, o. werk dat geplet wordt.
PLEURA, V. borstvlies : vlies dat de borstholte
inwendig en de longen uitwendig bekleedt, zoodat
de longen zonder letsel in de borstkas zich kunnen
bewegen.
PLEUREUSE, v. (-n), rouwband; rouwfloers; de
zwarte rouwrand aan papier; - (oudt.) gehuurde
klaagster bij lijkstaatsiën.
PLEURIS, v. ( -sen), (gen.) hevige pijn in de zijde,
veroorzaakt door eene ontsteking van het inwendige borstvlies en somwijlen van het uitwendige
gedeelte der longen, zijdewee.
PLEVIER. Zie PLUVIER.
PLEZIER, o. -BOOT, v. (-en), enz. zie men
onder PLEIZIER.
PLICHT, m. (-en), wat iem. volgens de wet,
volgens eene overeenkomst, volgens zijne betrekking, volgens zijn zedelijk bewustzijn gehouden
is te doen; - inz. een zedelijk moeten, dat boven
de zinnelijke en beperkte natuur van den bijzonderen mensch verheven is, de stem der rede, die
in den geest der menschheid spreekt en de wet
der zedelijke bestemming daarvan uitmaakt : de
plichten der onderdanen; de plichten der ouders jegens
de kinderen, der kinderen jegens de ouders; de plichten
des huwelijks; zijn plicht betrachten, volbrengen,
nakomen, schenden, verzuimen, uit het oog verliezen; - naast rechten staan ook plichten, gezegd
tegen iem., die het altijd druk heeft over zijne
rechten; - naast plichten staan ook rechten, gezegd
tegen iem., die zijne minderen voortdurend op
hun plicht wijst; - zich ten plicht stellen, zich ernstig voornemen, te doen; - zich van een plicht
kwijten, doen waartoe men gehouden is; - dat is
niets meer dan een staaltje van uw plicht, dan waartoe
gij gehouden zijt; - tegen eed en plicht handelen,
zeer verkeerd handelen; • - iem. tot zijn plicht
brengen, hem tot het volbrengen ervan noodzaken; - iem. den laatsten plicht bewijzen, hem mede
begraven; - zijn huwelijksplicht verzuimen, den
bij slaap niet volbrengen.
PLICHTBESEF, o. plichtsbesef.
PLICHTELIJK, bn. bw. (w. g.) plichtmatig.
PLICHTENLEER, v. stelsel der plichten, ethica.
PLICHTGEBOD, o. (-en), hoogst gebod.
PLICHTIG, bn. uitsluitend in samenstellingen:
verplicht tot iets : dienstplichtig, belastingplichtig
enz.; (Zuidn.) schuldig, overtuigd van misdaad.
PLICHTIGHEID, v. (Zuidn.) schuld.
PLICHTMATIG, bn. bw. ( -er, -st), verbindend,
overeenkomstig, volgens den plicht.
PLICHTPLEGER, m. (-s), ...PLEEGSTER, v.
(-s), die vol plichtplegingen is.
PLICHTPLEGING, v. (-en), overdreven hoffelijk
maak Beene plichtplegingen; het is geene ijdele-heid:
plichtpleging.
PLICHTSBESEF, o. besef van zijn plicht : bij
velen spreekt het plichtsbesef niet luide; ...BETRACHTING, v. (-en), het betrachten van, zijn plicht:
ijverige plichtsbetrachting.
PLICHTSCHULDIG, bn. (w. g.) verplicht, volgens
plicht.
PLICHTSHALVE, bw. uit hoofde van zijn plicht:
plichtshalve deed hij het.
PLICHTVAARDIG, bn. bw. (w. g.) gereed om
zijn plicht te doen.
PLICHTVERGETEN, bn. bw. zijn plicht, zijn
zedelijken plicht vergetende : een plichtvergeten
booswicht.
PLICHTVERGETER, m. (-s), ...VERGEETSTER,
v. (-s), (w. g.).
PLICHTVERZUIM, o. het verzuimen van zijn
plicht : zich aan plichtverzuim schuldig maken;
wegens plichtverzuim ontslagen worden.
PLICHTVRIJ, bn. (w. g.) geene bijzondere plichten hebbende.
PLIEEREN, (plieerde, heeft geplieerd), buigen, nijgen (in den dans) ; - (fig.) achteruitdeinzen : het leger moest zich naar het dorp
plieeren.
PLINT, v. en o. (-en), (bouwk.) vlak stuk tot
verzwaring aan den voet van een gebouw, een
vertrek of eene lambrizeering; - inz. de houten
bekleeding aan den voet der wanden in gangen
en kamers, gewoonlijk 10 it 13 cM. breed en ook
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wel voetlijst geheeten; — doordraaiende plint, die
met de deur meedraait. PLINTJE, o. (-s).
PLIOCENE -FORMATIE, v. dat deel der tertiaire
formatie, waarin een groot gedeelte der versteende
soorten met de thans levende overeenstemt.
PLISJE-PLASJE, bw. plisje-plasie gooien, een
plat steentje langs het water keilen, zoodat het
verscheidene malen opspringt.
PLISPLASSEN, (plisplaste, heeft geplisplast),
veel met water plassen : die meiden moeten op
Zaterdag allen plisplassen.

PLISSEEREN, (plisseerde, heeft geplisseerd),
zeer fijn plooien.
PLISSEERINRICHTING, v. (-en), inrichting
waar men plisseert.
PLISSEERMACHINE, v. (-s), machine om goed
zeer fijn te plooien.
PLOD, (-den), PLODDE, v. (-n), (gew.) vod;
—, m. (fig.) luiaard; deugniet.
PLODDEREN, (plodderde, heeft geplodderd),'
(Zuidra.) plonzen.
1_ PLOEG, in. (-en), landbouwwerktuig om de
aardoppervlakte om te keeren, om te leggen:

Duitsche ploeg; Waalsche ploeg; — achter den ploeg
loopen, den ploeg sturen, (ook) boer zijn; — (fig.)
lustig aan den ploeg gaan, vroolijk, welgemoed aan
den arbeid beginnen; — de handen aan den ploeg
slaan, zich aan 't werk begeven; — dat is zijn
wagen en zijn ploeg, (ook) dat is zijn ploeg en zijn
akkers, dat zijn zijne middelen van bestaan, daar
hangt zijn wel en wee van af; — de ossen achter
den ploeg spannen, eene zaak verkeerd aanvatten; (gew.) het sterrenbeeld de groote beer. PLOEGJE,
o. (-s).
2. PLOEG, v. (-en), vore; groeve, plooi : ploegen

in het voorhoofd hebben.

3. PLOEG, V. (- en), (timm.) ploegschaaf; — messing, op den smallen kant van Bene plank gemaakt,
waarin eene andere plank door middel van eene
gleuf wordt aangesloten.
4. PLOEG, v. (-en), groep, afdeeling : eene ploeg
werklieden, afdeeling werklieden onder hetzelfde
opzicht en tot denzelfden arbeid gebezigd; — de

arbeiders zijn verdeeld in eene dag- en eene nacht
dag werd er eene ploeg van 16 jongelui-ploeg;idrn
geëxamineerd; — de Gouden Ploeg, bond van rijke

aannemers van waterbouwkundige werken over de
geheele wereld.
PLOEGAS, v. ( -sen), as van een ploeg.
PLOEGBAAR, bn. geploegd kunnende worden.
PLOEGBAAS, m. (...bazen), opzichter, baas over
eene ploeg arbeiders; ...BALK. m. (-en), balk van
een ploeg; ...BEEN, o. (- deren), (ontl.) een der
aangezichtsbeenderen in het midden der neus
...BIJL, v. (-en), eene soort van bijl; ...BOOM,-holte;
m. (-en), het lang stuk hout. dat in horizontale
richting den staart verbindt aan het voorslag
van den ploeg en waaraan kouter en ploegschaar
zitten; ...DIER, o. (-en), dier dat den ploeg voorttrekt; ...DISSEL, m. (-s), dissel van een ploeg.
PLOEGDRIJVERTJE, o. (-s). (gew.) witte kwikstaart.
1. PLOEGEN, (ploegde, heeft geploegd), het
land met den ploeg omwerken : het land voor den

eersten keer, voor den tweeden keer ploegen; — (fig.)
de zee ploegen, doorklieven, bevaren; — het strand
(de rotsen) ploegen, nutteloos werk doen; — zwaar

werk verrichten, zwoegen; — (timm.) met de
ploegschaaf ploegen of messingen aan eene plank
schaven; twee planken aan elkander ploegen, met
eene ploegverbinding aan elkander bevestigen; —
(boekb.) de bladen afranden met het ploegmes.
PLOEGING, v. (-en), het ploegen.
2. PLOEGEN, o. het omwerken van het land
met den ploeg.
PLOEGENSTELSEL, o. (-s), stelsel om de arbeiders niet allen tegelijk, maar bij ploegen te laten
werken; in de gasfabriek is het drieploegenstelsel
ingevoerd, iedere ploeg werkt achtereenvolgens 8
uur per. dag.
PLOEGER, m. (-s), die ploegt.
PLOEGHAK, v. (-ken), werktuig om het ploegijzer te reinigen, in sommige streken ook ploeg
geheeten; ...HOUT, o. (-en), hout waaraan-stoker
het ploegijzer vastzit; ...IJZER, o. (-s), kouter;
...JONGEN, m. (-s), jonge boer die den ploeg
door het land stuurt: ...KNAAP, m. (...knapen),
deel van een wielploeg, waarop de lijn rust;
...KOUTER, o. (-s), ploegijzer ; ...LAND, o.

(-en), bouwland ; ...LOON, o. (-en), loon voor
het ploegen.
PLOEGMACHINE, v. (-s), werktuig om zonder
ossen of paarden den ploeg te drijven; ...MES, o.
( -sen), (boekb.) mes waarmede een boekbinder
de bladen afrandt; ...O S, m. ( -sen), ...PAARD, o.
(-en), os, paard dat den ploeg voorttrekt; — hij
werkt als een ploegpaard, hij werkt buitengewoon
hard; — (fig.) iem. die hard en ijverig werkt; ...RAD,
o. (-eren), rad van een wielploeg; ...SCHAAF, v.
(...schaven), (timm.) zekere lange schaaf, waarmede een timmerman de planken ploegt; ...SCHAAR,,
v. (...scharen), ploegijzer; ...SCHIJF, v. (...ven),
(boekb.) ploegmes der boekbinders.
PLOEGSGEWIJZE, bn. bw. bij ploegen : ploegs-

gewijze oproepen, examineeren; ploegsgewijze uit

-betaln.

PLOEGSTAART, m. (-en), achtereinde van den
ploeg, waarmede hij bestuurd wordt; ...STEEL,
m. (...stelen), ploegstaart; ...STEL, o. (-len), toestel van den boekbinder om de boeken te ploegen:
eene snijpers met ploegstel; ...STOK, m. (-ken),
ploegstaart; ...STOKER, m. (-s), (gew.) ploeghak;
... STREEK, v. (... streken), diepte van de voor.
PLOEGVERBINDING, v. (-en), verbinding van
planken met ploeg en veer.
PLOEGVOET, m. (-en), houten staaf in den
ploegbalk op en neer beweegbaar, die een dwarshout draagt, dat het dieper in den grond dringen
van het ploegijzer belet: opkrullende voet onder
aars het steunhout van een ploeg zonder wielen;
...VOOR. v. (...voren), geploegde voor; — zeker
versteensel (in de Schotsche mijnen).
PLOEGVORMIG, bn den vorm van het ploegijzer
hebbende : het ploegbeen is een ploegvornnig been,
dat de neusholte middendoor deelt.

PLOERT, m. (-en), niet student; huisbaas van

een student; — schoft, gemeene kerel: iem. voor
ploert uitschelden; (Ind.) de koperen ploert, gemeenz.

voor : de zon.
PLOERTACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een
ploert, liederlijk, gemeen, laag : zich ploertachtig

gedragen, aanstellen; dat is eene ploertachtige streek
van je; — kleinburgerlijk, bekrompen, alledaagsch :.
,

ploertachtige ideeën hebben; een ploertachtige stijl..

PLOERTACHTIGHEID, v. (...heden).
PLOERTENDOM, o. (stud.) allen die niet student
zijn, inz. de lagere volksklassen : het ploertendom

was er goed vertegenwoordigd.

PLOERTENDOODER, m. (-s), stok met looden
knop : iem. met een ploertendooder in zwijm staan;
...STREEK, v. (...streken), ploertige, gemeene,
lage streek.
PLOERTERIJ, V. (- en), ploertige streek.
PLOERTIG, bn. bw. ( -er, -st), laag, gemeen..
PLOERTIGHEID, v. (...heden).
PLOERTIN, v. (-nen), hospita van een student..
PLOETERAAR, m. (-s), iem. die ploetert.
PLOETEREN, (ploeterde, heeft geploeterd), plapperen (van watervogels); in het water plassen,
knoeien; — hard werken; — een moeitevol leven
leiden, vol zorg : hij moet hard ploeteren om aan

den kost te komen.

1. PLOF, tw. klanknabootsing, om het doffe
geluid uit te drukken, dat een zwaar, vallend
lichaam maakt : plof ! daar lag hij op den grond.
2. PLOF, m. (-fen), dof geluid : wij hoorden tweeploffen; — slag, smak : een plof doen.
PLOFFEN, (plofte, heeft en is geploft), hard, met
een plof nedervallen; met een plof neersmijten;
een plof geven : een gasmotor ploft voortdurend.
PLOK, m. (-ken), handvol, pluk; armvol: een
plok hooi nemen; — plokgeld. PLOKJE, o. (-s).
PLOKGELD, o. (-en), premie aan den meestbiedende bij eene afmijning (van huizen, schepen enz.)
uitgereikt., strijkgeld; ...PENNING, m. (-en), plok geld, strijkgeld.
PLOMB, v. (-s), overtrokken stuk lood, waaraan
het naaiwerk vastgespeld wordt.
PLOMBEERDER, m. (-s), die plombeert.
PLOMBEEREN, (plombeerde, heeft geplombeerd),
van overheidswege met lood verzegelen; van een
looden stempel voorzien; — (tandm.) holle tanden
of kiezen vullen met lood. goud, zilver, caoutchouc
enz. PLOMBEERING, v. (-en).
PLOMBEERKOSTEN, m. mv. de kosten van het
plombeeren; ...LOOD, o. lood waarmede men iets
verzegelt of merkt.
PLOMBEERSEL, o. (-s), datgene waarmede iets,.
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geplombeerd wordt; — vulsel van eene holle kies
of tand.
PLOMBEERSTEMPEL, m. (-s), stempel om
loodjes te merken; ...WERKTUIG, o. (-en), werktuig om mede te plombeeren.
PLOMBIÈRE, v. (-s), vruchtenijs als verfrissching
(bij banketbakkers) : eene plombière eten.
L PLOMP, tw. klanknabootsing van het geluid,
waarmede een zwaar voorwerp in het water (of
-eene andere vloeistof) valt : daar viel hij, plomp!
in eens in het water.
2. PLOMP, m. (-en), het geluid waarmede een
zwaar voorwerp in het water valt : wij hoorden
•twee plompen: twee personen waren in het water
gesprongen.
3. PLOMP, bn. bw. ( -er, -st), grof, zwaar; het
tegengestelde van fijn, sierlijk : plompe voeten,
schoenen; plompe meubelen; — onhebbelijk, onbeleefd, lomp : een plompe kerel; in plompe taal gaf
hij zijne meening te kennen; op plompe wijze groeten;
-een plomp gelaat. grof; — plompe scherts, onhebbelijk, grof en ruw; — eene zaak plomp aanpakken,
links, onhandig; — (w. g.) bot, stomp : een plomp
mes.
4. PLOMP, m. (-en), (plantk.) familie van waterplanten met groote drijvende gaafrandige bladen
die aan den voet hartvormig ingesneden zijn; de
-witte plompen (nymphaea albs) en de gele plompen
(nuphar luteum), welke in bloeienden toestand het
,sieraad onzer binnenwateren uitmaken; de witte
plompen worden waterrozen, waterlelies, waterplom_pen, witte waterkruiken, pannekoeken en meerbladeren geheeten; — kleine plompen, andere naam
voor de waterboterbloem, eene plantensoort, die
tot het geslacht dotterbloem behoort, (caltha palu8tris); -- kleine witte plompen, duitblad, kikker
Guiaansche plomp (victoria regia), welker-kruid;
bladeren soms een omtrek van 4 M. hebben, terwijl
-die der bloem soms een M. te boven gaat. PLOMPJE, o. (-s).
PLOMPAARD, PLOMPERD, m. (-s), lomperd.
PLOMPEBLAD, o. (- eren), blad van een plomp
of waterlelie.
PLOMPEN, (plompte, heeft of is geplompt),
met een dof geluid in het water vallen, springen,
smijten : de steen plompte in het water; de redder
plompte neer in zee; — bij het visschen met het
zware einde van een stok in het water slaan.
PLOMPERD, m. (-s), lom. die plomp is; lomperd.
PLOMPHEID, v. (...heden), lompheid, grofheid.
PLOMPVERLOREN, bw. onverwachts; zoo maar
in hens, hol over bol : zoo maar, plompverloren in
het honderd, smeten ze alles in het water.
PLOMPWEG, bw. botweg : plompweg gaf hij
ten antwoord.
PLONDEREN. Zie PLUNDEREN.
PLONGEEREN, (plongeerde, heeft of is geplongeerd), duiken, dompelen.
1. PLONS, tw. klanknabootsing van het geluid,
waarmede een voorwerp in het water (of eene
andere vloeistof) valt, een weinig korter en hooger
van toon dan plomp: plons ! daar viel het in het water.
2. PLONS, m. (...zen), het geluid waarmede een
voorwerp in het water valt : een plons en nog een
plons en alles werd weder stil.
PLONSSTOK, m. (-ken), (vissch.) kloet, pols om
,de visschen uit de modder en van tusschen het
riet in de netten te jagen.
PLONZEN, (plonsde, heeft en is geplonsd), met
-een plons in het water vallen, springen, smijten; —
(gew.) met half ontbloote beenen in het water
plassen.
PLOOI, v. (-en), vouw : de plooien van het goed;.
- iets in de oude plooien vouwen; — daar is eene val
plooi in het tafellaken, eene die er niet in hoort;-.sche
— die moet valt juist in de plooi, dus niet in het
oog; — de plooien van een rok. eene muts; de plooien
-van eene kies; (ontl.) de plooien (of windingen) der
hersenen; — (fig.) dat is eene leelijke plooi in zijn
karakter, een leelijke trek; — eene goede plooi aan
iets geven, eene goede wending; — de plooien van
,het voorhoofd ; de rimpels; — zijn gezicht in de plooi
zetten, ernstig zien; — hij raakt nooit uit de plooi
verliest nooit zijn ernst, zijne waardigheid; — zij
weet haar mondje o, zoo aardig in de plooi te zetten,
zoo lief, zoo aardig weet zij zich voor te doen (veel
beter dan zij inderdaad is); — de plooien van 't
menschelijk hart, de geheimste schuilhoeken.
PLOOITJE, o. (-s), kleine vouw; rimpeltje; er
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was geen plooitje in zijn gelaat te zien, hij zag er
zeer ernstig uit.
PLOOIBAAR, bn. (-der, -st), buigzaam; (fig.) een
plooibaar karakter, dat zich nogal weet te plooien
naar de omstandigheden. PLOOIBAARHEID, v.
PLOOIBOUT, m. (-en), ijzeren bout waarmede
men plooien in mutsen strijkt.
PLOOIEN, (plooide, heeft geplooid), vouwen,
plooien inleggen : een rok plooien; stof plooien; een
kraagje plooien, — fronsen : zijn voorhoofd plooien; —
(fig.) wenden : hij wist het zoo te plooien, dat ieder
tevreden was; — vergoelijken, schikken : laat mij
dat zaakje maar plooien; — in der minne schikken:
ik zal het met hem wel plooien, (ook) hem niet te
veel rekenen; — zich naar iemands wenschen of
inzichten plooien, zich daarnaar schikken, voegen.
PLOOIING, v. (-en), het plooien.
PLOOIEB, m. (-s), PLOOISTER, v. (-s), die
plooit.
PLOOIIJZER, o. (-s), plooitang; ...KUNST ; v.
de kunst om te plooien (eig. en fig.); ...MANIER,
V. (- en), manier waarop men iets kan plooien;
...MUTS, v. (-en), muts met plooien; ...SCHAAR.
v. (...scharen), werktuig van den smid en van de
mutsenstrijkster, om iets in plooien te leggen.
PLOOILOOS, bn. zonder plooien.
PLOOISEL, o. (-s), wat men op iets anders
plooit : een plooisel
oi
van dezelfde stof. PLOOISELTJE, o. (-s).
PLOOISLAKKEN, v. mv. eene slakkenfamilie
(volutacea), tot de groep der smaltongigen behoorende; met uitpuilende plooien op de spil; ...TANG
v. (-en), plooischaar; ...VLEUGELIGEN, m. mv.
eene groep van netvleugelige insecten (strepsiptera),
waarvan de mannetjes kleine, opgerolde dekschildjes
hebben en achtervleugels, die als een waaier kunnen geplooid worden; ...WERK, o. werk dat
geplooid is; werk dat geplooid moet worden.
PLOOT, v. (ploten), schapevacht waarvan de
wol is afgeschoren.
PLOOTWOL, v. wol die men van schapevellen
scheert, in onderscheiding van de wol, die men
van de levende schapen verkrijgt.
PLOTEN, (plootte, heeft geploot), schapevellen
scheren.
PLOTER, m. (-s), die ploot. PLOTERIJ, v.
het afhalen of afscheren van haar of ruigte; —,
(-en), plaats, waar men ploot.
1. PLOTS, tw. klanknabootsing van het geluid,
dat men bij het vallen van een lichaam plat op
den grond hoort.
2 PLOTS, bw. onverwacht, onverwachts, in
ééns, eensklaps.
3. PLOTS, m. eigenaardig geluid, dat men bij
het vallen van een lichaam plat op den grond
hoort : het gaf een plots.
PLOTSELIJK, bn. bw. schielijk, onverwacht.
1. PLOTSELING, bn. onverwacht, schielijk : een
plotselinge dood.

2. PLOTSELING, PLOTSELINGS, bw. eensklaps,
onverwacht : hij is plotseling verdwenen; hij stierf
plotseling.

PLOTSEN, (plotste. heeft en is geplotst), ploffen,
plompen, met een plots vallen.
PLOYEEREN, (ployeerde, heeft of is geployeerd),
buigen, vouwen.
PLUCHE, v. wolfluweel.
PLUCHEN, bn. van pluche gemaakt.
1.PLUG, v. ( -gen), bom, stop, mondstuk; — houten
nageltje, waarmede de schoenmakers de hielen
vastslaan; (zeew.) kleine prop of pen, die in den
kop der houten nagels gedreven wordt; — (gasfitter) schroefbout dien men in gasbuizen draait
om de opening af te sluiten. PLUGJE, o. (-s).
2. PLUG, m. ( -gen), losbol, ploert. PLUGJE
o. (-s).
PLUGIJZER, o. (-s), (zeew.) ijzer waarmede men
gaten in de nagels slaat, ook deutelijzer geheeten;
...TREKKER, m. (-s), vaatmede men de plug
uit een vat trekt.
PLUIM, v. (-en), veder; (fig.) hij ligt nog in de
pluimen, hij ligt nog te bed; — hij zit er mee in
de pluimen, hij is met de zaak verlegen; — vederbos : een hoed met pluimen; — iem. een pluim op
den hoed steken, hem mooi maken; (fig.) hem loven,
prijzen; — (jag.) staart van een haas of een konijn; — kwastje : de leeuw heeft een staart met
Bene pluim; — ( plantk.) bloeiwijze met verlengde
hoofdas en vertakte zijassen, wier vertakking
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naar boven afneemt : het geheel heeft een piramidalen vorm; — varenbladeren; — (gew.) bloemaar der lischdodden; — sieraad van kant in den
vorm eereer pluim.
PLUIMACHTIG, bn. als eene pluim.
PLUIMAGE, v. (-s), gevederte.
PLUIMAKELEI, V. zekere plant (thalictrucm).
PLUIMALUIN, v. zekere delfstof, haaraluin.
PLUIMBAL, m. (-len), vederbal, een van veeren
voorziene bal, die met een raket voortgeslagen,
of uit een beker opgeworpen en daarin weder op,gevangen wordt : met den pluimbal spelen; ... BALSPEL, o. (-len), het spel met den pluimbal; ...BEREIDER, m. (-s), ...BEREIDSTER, v. (-s);
...BEZEM, m. (-s), kleine bezem van vederen;
.. BOOM, m. (-en), eene soort van cypres, (ook)
naam van den pruikenboom, zie aldaar; ...BOR,S TEL, m. (-s), plumeau; ...BOS, m. ( -sen), vederbos
PLUIMCELPOLIEP, v. (-en), knikkende bloem poliep (corymorpha nutans), eene soort van celpo
welke vijftig tot zestig lange en zeer ont--liep,
wikkelde voelers heeft; haar cellenstok is op een
stijl vastgehecht en bestaat gewoonlijk bij oudere
voorwerpen uit een tiental poliepen; -- glazen pluim celpoliep, eene soort van celpoliep, wier cellenstok
uit eene geleiachtige zelfstandigheid bestaat, die
de cellen verbindt.
PLUIMDRAGER, in. (-s), (nat bist.) eene soort
van kleine slak (valvata) waarbij de vedervormige
kieuw uit de mantelholte naar buiten treedt en
door het kruipende dier omhoog gedragen wordt;
kleine pluimdrager, platte pluimdrager; uijverpluim-

drager.

PLUIMELOOS, PLUIMLOOS, bn. bw. zonder

pluimen of veeren : het diertje was nog pluimloos
jong, zóó jong dat het nog geheel naakt is.

PLUIMEN, (pluimde, heeft gepluimd), van pluimen of veeren berooven, plukken : een vogel
pluimen; — ( fig.) iets ontnemen, aftroggelen
hebben hem gepluimd; — van eene pluim voorzien:
een gepluimde hoed; van pluimen of veeren voorzien : de gepluimde zangers van het woud.
PLUIMENBED, o. (-den), veerenbed.
PLU IME S CH, m. (... sschen ), eene soort van esch
(fraxinus ornus), waarvan in 't Zuiden van Europa
de manna wordt gewonnen; ...GEDIERTE, o.
gevogelte: ...GRAAF, m. (graven), opzichter van
het gevogeltje; ook aan boord een matroos, daarmee
belast ; groot valkenier ; ...GRAS, o. éénjarig
beemdgras (poa annua), een der algemeenste gras
ook tuingras en bosjesgras geheeten; muggepoot,-sen,
zie dit woord (2de art.).
PLUIMMUTS, v. (-en), muts van pluimen voorzien.
PLUIMPJE, o. (-s), kleine pluim, vederbosje; —
(plantk.) stukje stengel met blaadjes in de kiem; —
eene soort van kleinen anjelier; — (fig.) oomphmeat, lof : hij kreeg een pluimpje; iem. een pluimpje
geven, loven, prijzen.
PLUIMRIET, o. eene soort van struisriet (calamagrostis lanceolata), algemeen aan waterkanten en
pop vochtige belommerde grasgronden voorkomende.
PLUIMSTAART, m. (-en), vederbosvormige lang
staart : een hond met een pluimstaart.
-harige
PLUIMSTRIJKEN, (pluimstrijkte, heeft gepluimstrijkt), vleien; — (iem.) laffe complimenten maken:
hij doet niets dan pluimstrijken.

PLUIMSTRIJKER, m., ...STRIJKSTER, v. (-s),
vleier, kruiper, vleister, kruipster.
PLUIMSTRIJKERIJ, v. (-en), vleierij, kruiperij.
PLUIMVAREN, v. eene der schoonste varens,
welke in Nederland gevonden worden (osmunda),
groote varen, watervaren en koningsvaren ge00k
,
heeten.
PLUIMVEE, o. het gevogelte; —CONSULENT,
m. (-en).
PLUIMWIT, o. uiterst fijne talk.
PLUIMZAK, m. (-ken), (gew.) veeren bed.
1. PLUIS, V. (...zen), pluche, eene soort van
stof : geperst pluis; wollen pluis; zijden pluis.
2. PLUIS, o. geplozen touwwerk : vlas- en hennep :pluis; touwpluis; de ruwe, wollige zijde.
3. PLUIS, bn. behoorlijk, zooals het behoort:
_hij is niet pluis, hij is ongesteld, (ook) hij deugt
niet veel; — (fig.) het is daar niet pluis, daar zit
wat achter, er schuilt iets kwaads; — in dat huis
is het niet pluis, het spookt er; — die visch is niet
pluis, niet versch, een weinig bedorven.
PLUISACHTIG, bn. ( -er, -st), als pluis : dat goed

ziet er zoo pluisachtig uit, zeer los geweven, alsof

het veel pluizen afgeven zal.
PLUISEL, o. wat geplozen is.
PLUISFLUWEEL, o. paan, pluche, trijp.
PLUISHOED, m. (-en), (Z. A.) hooge hoed.
PLUISJE, o. (-s), vlokje, draadje : de pluisjes

van den grond oprapen; pluisjes van zijne mouw
afknippen met den vinger.
PLUISKRUID, o. gemeen kruiskruid (senecio
vulgar-is); ...LOON, o. (-en), loon dat voor het

pluizen betaald, ontvangen wordt; ...MESJE, o.
(-s), mesje van stoffenbewerkers, kleedermakers,
mandenmakers, om uit te pluizen of uit te steken;
...ROK, m. (-ken), haiffiuweelen, groffluweelen rok.
PLUISSTER, v. (-s), die pluist.
PLUISTEREN, (pluisterde, heeft gepluisterd),
(gew.) pluizig worden, pluisjes loslaten
PLUISTOUW, o. (-en), (zeew.) hernieuwd touw.
PLUISWORTEL, m. (-s), (Z. A.) boomwortel die
zich sterk vertakt.
PLUIT, v. (-en), visschersvaartuig op de Zuiderzee, vgl. PLEIT.
1. PLUIZEN, (ploos, heeft geplozen), tot pluisjes
trekken, uitrafelen : linnen pluizen; — touw pluizen, het tot werk uitrafelen; — (spinn.) wol pluizen,
ze, nadat ze reeds met de wolmachine behandeld
is, nazien om enkele soms nog niet genoegzaam
losgemaakte dotjes uiteen te halen en om onreinheden, die er aan zijn blijven hangen, te verwij deren; — van pluisjes, stofjes ontdoen * de duiven
en apen pluizen zich; — de vederen uittrekken,
plukken : een vogel pluizen; — ( fig.) iemands beurs
pluizen, hem plukken, van zijn geld berooven; —
een hoentje pluizen, lekker opeten, oppeuzelen; —
langzaam voorteten : . eet toch door en zit zoo niet

te pluizen en met lange tanden te eten; — de netten
pluizen, de ansjovis er uithalen; — nauwkeurig
navorschen, napluizen : daar is heel wat aan te,
pluizen, (ook) daar is heel veel werk aan.

2. PLUIZEN, (pluisde, heeft gepluisd), pluizen

afgeven : juten gordijnen pluizen erg; — het bed
pluist nogal, fijne veertjes dringen door het tijk
heen; — (gew.) peuteren : die jongen pluist den
heelgin dag in zijn neus.
PLUIZER, m. (-s), die pluist.
PLUIZERIG, bn. (-er. -st), pluisachtig, vol
pluisjes : waar ben je geweest: je goed is zoo pluizerig; — veel pluizen afgevend : juten kleeden be-

vallen mij niet: zij zijn te pluizerig.

PLUIZERIJ, v. het pluizen, plukken; —, (-en),
plaats op eene fabriek, waar geplozen wordt.
PLUIZIG, bn. ( -er, -st), pluisachtig; -- (van
metalen) niet gevijld kunnende worden, dewijl het
vijlsel zich door zijne weekheid in de groeven der
vijl vasthecht en deze verstopt.
PLUK, m. het plukken, inzameling der boomvruchten : boeven van den eersten pluk zijn beter,

maar duurder dan die van den tweeden pluk; de
pluk is nogal meegevallen; — ( gew.) pluksel; —
(fig.) hij heeft er een pluk aan, hij heeft er veel

werk, moeite aan; — (fig.) eene goede som : die

erfenis bracht hem een heelgin pluk geld aan. PLUKJE, o. (-s), kleine pluk, kleine hoeveelheid : een

plukje hooi.

PLUKDEN, m. (-nen), eene soort van denneboom,
in tegenstelling met kluitden: plakdennen hebben
grootex wortels.

PLUKHAAK, m. (...haken). een haak om vruchten te plukken; — (zeew.) haak om oud werk uit
de scheepsnaden te plukken.
PLUKHAREN, (plukhaarde, heeft geplukhaard),
vechten, handgemeen zijn : die jongens doen niets
dan elkander plukharen.

PLUKKEN, (plukte, heeft geplukt), van een tak
afbreken : bessen, peren plukken; — inzamelen:
de vruchten plukken; — ( fig.) welke vruchten zal hij
daarvan plukken ?, welke voordoelen zal hij daarvan hebben, wat zal hij zich daardoor verwerven ?; — van een stengeltje afbreken : blaadjes,

bloempjes plukken; — (fig.) haar bloempje (roosje)
is geplukt, zij is geene ongeschonden maagd meer; —
de geheele plant uit den grond trekken : hennep,
vlas plukken; — uitpluizen, tot vlokken trekken:
wol plukken; de zieke begint al aan de dekens te
plukken, dat is geen goed teeken; — de veeren uit
eerre kip plukken; — ( fig.) zij hebben hem-trekn:
teelijk geplukt, ongemerkt, langzamerhand veel geld

afgezet. PLUKKING, v. (-en), pluk, het plukken.
PLUKKER, m. PLUKSTER, v. (-s), die plukt.

PLUKKORF.
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PLUKKORF, m. (...ven); ...LADDER, v. (-s),
ladder om ooft enz. te plukken : dubbele plukladders;
...LOON, o. loon aan de plukkers uitbetaald;
...MAND, v. (-en), mand waarin men vruchten
plukt.
PLUKPENNING, m. (-en), zie PLOKPENNING.
PLUKSEL, o. (-s), linnen of katoen, tot draden
uitgehaald (voor wonden); - Engelsch pluksel,
een gebleekt linnen weefsel met ver vanéénliggende
inslagdraden, dat in de hospitalen als pluksel algemeen gebruikt wordt.
PLUKSELDOOS, v. (...zen), doos waarin men
pluksel, inz. pluksel voor wonden bewaart; ...MAKEN, o. het maken van pluksel; ...POP, v..
...PROP, v. (-pen), eene kleine hoeveelheid pluksel, die men in eene wonde stopt; ...WATTEN, v.
mv. watten welke als pluksel kunnen dienst doen.
PLUKSTOK, m. (-ken), lange stok om ooft enz.
te plukken : plukstokken met netje, waarin de vrucht
opgevangen wordt.
PLUKTIJD, m. tijd der vruchten-inzameling.
PLUKVET, o. darmvet; ...VRUCHT, v. (-en),
rijpe vrucht; ...WOL, v. (leerl.) afval van huiden.
PLUMEAU, m. (-'s), bezempje van veeren met
een steel, om fijne meubelen, schilderijen enz. af
te stoffen.
PLUMPEN, (plumpte, heeft geplumpt), (Z. A.)
bij de openbare verkiezingen slechts voor één of
twee candidaten stemmen.
PLUMMELBLOK, o. (-ken), (oliem.) het zware
ijzeren blok waarin de molenas draait.
PLUMPUDDING (Eng.) m. (-en), pudding met
pruimen of rozijnen.
PLUNDERAAR, m. (-s), die plundert, roover,
dief. PLUNDERAARSTER, v. (-s).
PLUNDEREN, (plunderde, heeft geplunderd),
rooven, stelen, alles weghalen : de stad werd geplunderd; - buitmaken : de soldaten plunderden
drie dagen lang; - een reiziger is door struikroovers
geplunderd, alles wat van waarde was, is hem afgenomen; - die kerseboom is letterlijk geplunderd,
er zit nagenoeg niets meer aan: - voor die zieke
heb ik mijne linnenkast geplunderd, bijna leeggemaakt; - die fijne dame heeft haar minnaar geplunderd, hem geruïneerd, tot armoede gebracht; (fig.) een schrijver plunderen, uit zijne geschriften
overnemen, zonder daarvan melding te maken.
PLUNDERING, v. (-en).
- PLUNDERKAMER, v. (-s), voddenkamer;
...MARKT, v. (-en), voddenmarkt.
PLUNDERZIEK, bn. ( -er, -st), roofzuchtig.
PLUNDERZOLDER, m. (-s), zolder waar oud
goed, vodden enz. bewaard worden.
PLUNJE, v. kleedmg : hij zit goed in de plunje,
hij gaat goed gekleed; -KIST, v. (-en), matrozenkoffer.
PLURALIS, m. en o. meervoud; vorsten bezigen
vaak den pluralis majestatis, spreken van zichzelf
met wij in 't meervoud; die schrijver gebruikt altijd
den pluralis modestiae, spreekt van zichzelf met
wij, uit bescheidenheid, waardoor hij zich minder
op den voorgrond plaatst.
PLURALITEIT, v. meerderheid, grootst getal.
PLUS, bw. (wisk.) een staand kruisje, tusschen
twee grootheden geplaatst, dat aanduidt, dat de
som der genoemde grootheden moet genomen
worden; ook dient het om gezamenlijk met het
teeken minus (-) twee tegenovergestelde toestanden aan te duiden : + 15° is die boven het nulpunt van den thermometer; - 15° even zooveel
graden daar beneden; bij de electriciteit duidt +
de positieve en - de negatieve electr. aan; bij de
algebraïsche getallen komt + voor de positieve
en - voor de negatieve getallen.
PLUSMAKERIJ, v. te hooge opvoering der belastingen; oneerlijke praktijken.
PLUSMINUS, bw. min of meer, aangeduid door
het teeken ± : aan dit werk zijn ± 20 duizend
uren ingespannen arbeid besteed.

PLUSTEEKEN, o. (-s), rechtopstaand kruisje,
waardoor men plus aanduidt.
PLUTO, m. (myth.) God der onderwereld.
PLUTOCRATIE, v. geldheerschappij .
PLUTOCRATISCH, bn. plutocratische regeering,
waarbij de kapitalisten, de geldmannen regeeren.
PLUTONISCH, bn. in het binnenste der aarde
onder inwerking van hooge temperatuur ontstaan
en daaruit opgerezen : de plutonische gesteenten;
de plutonische vorming in de aardlagen.

PODDEBAARD.-

PLUTONIST, m. (-en), aanhanger, voosrtander
van het plutonisme.
PLUTONISME, o. leer, die de vorming der aarde.
aan het vuur toeschrijft; inz. die wel eene gloeiend
vloeibare aardkern aanneemt, doch het ontstaan
der gebergten door langzame werking der natuur
-krachten
meent te moeten verklaren.
PLUTUS, m. (myth.) God des rijkdoms, van
het geld.
PLUVIALE, v. (-n), het groote misgewaad der
R.-K. geestelijken, dat het lichaam omsluit en
van voren met twee haken is vastgemaakt.
PLUVIEREN, v. mv. orde van vogels (charadrius), forsch gebouwd, kort van hals, groot van
kop die zich in vlakke landen en aan de oevers derrivieren ophouden en van insecten, weekdieren en
wormen leven ; de bekendste soorten, die tot dit,
geslacht behooren zijn : de goudpluvier, de morinelpluvier, de bontbekpluvier, de kleine pluvier en de
strandpluvier.

PLUVIOMETER, m. (-s), regenmeter (werktuig
om de hoeveelheid gevallen regen te bepalen).
PLUVIOSE, v. regenmaand (in den kalender der
Fransche Republiek), van 20 Januari tot 18 Februarie.
PNEU, m. (-'s), bijzonder soort van luchtbanden
voor fietsen en auto's.
PNEUMA, v. adem, wind, lucht; - levensgeest,
ziel ; ook de Heilige Geest.
PNEUMACITEIT, v. het met lucht gevuld zijn:
de pneumaciteit van het skelet bij de vogels draagt zeer
veel bij tot het vliegvermogen.
PNEUMATIEK, v. leer der luchtbeweging;
geestenleer.
PNEUMATISCH, bn bw. tot de leer der luchtbeweging behoorende : de pneumatische pomp, luchtpomp; pneumatische fundeering, waarbij van samengeperste lucht gebruik gemaakt wordt, caissonbouw;
pneumatische geneeswijze, aanwending van lucht in.
verdunden of verdichten toestand als geneesmiddel.
PNEUMATISME, o. dogmatische onderstelling
dat er slechts onlichamelijke, denkende substanties
bestaan, en de materie daarentegen slechts schijn is.
PNEUMATIST, m. (-en), aanhanger van het
pneumatisme.
PNEUMATOLOGIE, v. leer der lucht en der gassoorten.
PNEUMATOMETER, m. (-s), ademingsmeter:
een kwikzilver-manometer tot bet bepalen der spierkracht bij het ademen gebezigd.
PNEUMONIE, v. longontsteking.
PNEUMOTHORAX, m. (gen.) ophooping van
lucht in de borstholte buiten de longen; kan soms
doodelijk wezen.
POCHEL, m. (-s), hooge rug, bochel; iem. ap zijnpochel geven, hem afranselen, (ook) hem duchtig
over den hekel halen ; - iem. zijn pochel vol schelden,
hem met allerlei scheldwoorden overladen.
POCHEN, (pochte, heeft gepocht), zwetsen, grootspreken : pochen op zijn geld, zijne familie.
POCHER, m. (-s), POCHSTER, v. (-s), snoever,
snoefster, zwetser, zwetsster, grootspreker, ... spreek
-ster.
POCHERIJ, v. (-en), grootsprekerij, snoeverij;
gewoonte van te pochen.
POCHETTA, v. (-'s), (muz.) zakviooltje, met drie
snaren, vroeger in gebruik bij dansonderwijzers.
POCHHANS, m. (...zen), praler, grootspreker;
...HANZERIJ, v. (-en), pocherij.
POCHKAART, v. (-en), kaart om het pochspel te
spelen ; ...POTJE, o. (-s), een pochspelletje : willen
we een pochpotje maken ? ... SPEL, o. zeker kaartspel.
POCO, bw. (muz.) weinig ; poco a poco, voor en na,
van lieverlede, allengskens.
POCULEEREN. (poculeerde, heeft gepoculeerd),
lustig den beker laten rondgaan, drinken.
POCULUM, m. (-s), beker, bokaal.
PODAGRA, o. hevige pijn aan den grooten teen
met zwelling en roodheid gepaard ; soms breidt
het zich uit tot de overige teenen, de vingers
en andere geledingen; ook pootje, voeteuvel en jicht
geheeten.
PODAGREUS, bn. (... zer, -t), met het pootje of
voeteuvel behept.
PODAGRIST, m. (-en), voetjichtlijder.
PODDE, POD, v. vuil, onzindelijkheid, dat men
haast niet meer verwijderen kan, omdat het zoo
lang voortgewoekerd heeft : de pod is er al in.
PODDEBAARD, m. (-en), vlasbaard; ...BLADEN,
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o. mv. (plank.) groot hoefblad ; ...HAAR, o.vlas
om de kin, vlashaar.
PODDING, PUDDING, m. (-en), eene geliefkoosde
stijve meelspijs met allerlei toevoegsels en prikkelende zelfstandigheden, gewoonlijk in een eigen
vormpje afgekoeld en stijf geworden en zoo-ardig
voorgediend. PODDINKJE, o. (-s).
PODDINGPOEDER, o. (-s), meel, rijst. griesmee 1
enz. in poedervorm en met verschillende stoffen ver mengd, om daarvan een podding te maken; afgepaste hoeveelheid voor een podding, waarvoor 1 L.
melk noodig is.
PODDINGSTEEN, m. (-en), eene samenklontering
van gerolde steepen, van velerlei soort en kleur,
welke door een steenachtig deeg of bindmiddel met
elkander tot eene harde massa zijn verbonden.
PODDINGTROMMEL, v. (-s), trommel waarin
men soms poddingen klaarmaakt ; ...VORM, m.
(-en), ...VORMPJE, o. (-s), eigenaardig vormpje
om daarin een podding te laten stijf worden, waardoor hij een eigenaardigen vorm verkrijgt ; ...ZAK,
m. (-ken), zak waarin men eertijds poddingen liet
gaar koken in heet water ; — (zeees.) zak met
kabelgaren gevuld, die aan de buitenzijde van een
schip wordt gehangen, om de gevolgen van een
schok te voorkomen, ook wrijfworst geheeten.
PODESTAAT, m. (...staten), PODESTA, m.
(-'s), machtbekleeder, landvoogd (oudt. in Friesland); stadsrechter of burgemeester in Italië.
PODIUM, o. (-s), gedeelte van het tooneel vóór
het gordijn ; het podium betreden, voor het voet
komen, (ook) eene lezing, eene redevoering-licht
houden.
PODOME, tw. basterdvloek voor God doeme mij,
verdoeme mij; men hoort daarvoor ook podorie en
podozie.
PODOMETER, m. (-s), schredenteller, een werktuig.
POED. PUD, o. een Russisch handelsgewicht, ge lijkstaande met 1 /, o berkowetz of 16,38 K. G.; het
wordt verdeeld in 40 Russische ponden.
POEDEL, m. (-s), poedelhond; — misschot bij het
schieten; misworp bij het kegelen, waarbij de bal
van de plank gaat ; (fig.) een leelijken poedel maken,
een groven misslag begaan ; — (bij het kaarden in
de katoen- en wolspinnerij) houten cilinder of trommel, met kaard- of krasband bekleed, die het katoen
of de wol van de groote trommel afneemt, arbeidsrol.
POEDELTJE, o. (-s).
POEDELDIK, bn. geheel verzadigd, dik van het
eten.
1. POEDELEN, (poedelde, heeft gepoedeld), het
veranderen van het ruwe ijzer in smeedijzer, door er

in den vlam- of poedeloven koolstof aan te onttrekken. POEDELING, v.
2. POEDELEN, (poedelde, heeft gepoedeld),
(bij het kegelen) een poedel maken.
POEDELHOND, m. (-en), eene goedaardige
soort van hond, met wollig, gekruld haar en korten,
ronden snuit, zeer leerzaam en tot de waterjacht
en velerlei kunstjes gemakkelijk af te richten.
POEDELIJZER, o. smoedijzer dat uit den poedel oven komt.
POEDELNAAKT, bn moedernaakt.
POEDELOVEN, m. (-s), vlamoven waarin ruw
ijzer gepoedeld wordt ; ...PRIJS, m. (...zen),
...PRIJSJE, o. (-s), (bij een wedstrijd) kleine prijs
voor hem, die de meeste poedels maakt, meest in
scherts toegekend ; — (fig.) eene kleinigheid, eene
kleine gratificatie : met een poedelprijsje werd ik
afgescheept.
1. POEDER, POEIER, o. iedere tot fijn gruis,
stof of zeer fijne korreltjes gemaakte, vaste stof:
tandpoeder; jukpoeder; reukpoeder ; — (tuin.) droge
mest ; — (veroud.) buskruit.
2. POEDER, POEIJ+ R, v. (-s), fijngestampt geneesmiddel ; eene afgepaste hoeveelheid daarvan,
om in eens in te- nemen : poeiers innemen, ingeven ; — iem. een poeiertje ingeven, hem met een
giftpoeder trachten te vergeven. POEDERTJE,
POEIERTJE, o. (-s).
POEDERBUS, v. ( -sen), bus om poeder in te
bewaren; ...CHOCOLADE, v. chocolade in poeder
...DOOS, v. (...zen), doos om poeder, inz. haar--vorm;
poeder of tandpoeder, in te bewaren; ...DOOSJE,
o. (-s), doosje waarin men geneespoeders bewaart,
verzendt ; doosje gevuld met geneespoeders.
POEDEREN, POEIEREN, (poederde of poeierde,
heeft gepoederd of gepoeierd), met poeder bestrooVan Dale.
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ien : hot haar poederen; een gepoederd hoofd. POE DERING, POEIERING, v.
POEDERHEMD, o. (-en), poedermantel.
POEDERIG, bn. op poeder gelijkende ; vol of
met poeder zijnde.
POEDERKAMER, v. (-s), kamer waarin men zich
poederen laat; -- kamer in eene fabriek. waar iets
tot poeder gemalen of gestampt wordt; ...KLEED,
o. (-en), kleed dat men bij het haarpoederen omslaat; ...KWAST, m. (-en), kwast waarmede men
zich het gelaat, het haar poedert.
POEDERMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v.
(-s), die poeder maakt ; ...MANTEL, m. (-s), kamdoek, poederkleed.
POEDERSPUITJE, o. (-s), spuitje om poeder inz.
insectenpoeder ergens in of op te spuiten; ...STIJFS EL , v. zeer fijne stijfsel in poedervorm; ...SUI ER,
v. geraspte of fijngestampte suiker ; ...KOOPER, m.
(-s), ...VERKOOPSTER, v. (-s), iem. die poeder
verkoopt ; ...VORM, m. de vorm van poeder, zeer
fijn verdeeld.
POEDERVORMIG, bn. in den vorm van poeder:
de poedervormige stoffen komen in veel opzichten met de
vloeistoffen overeen.
POEDERZAK, m. (-ken), leerera zak waarin men
poeder bewaart; zulk een zakje met voorgespan men zeefje, waardoor men het poeder op het haar
stuift.
POËEM, o. (poëmen), gedicht.
POËET, m. (poëten), dichter. POËETJE, o. (-s).
1. POEF, tw. klanknabootsing van het doffe geluid van een schot of slag.
2. POEF, V. (- en), (saaist.) (gew.) zeer bolle plooi.
POEFEN, (poefde, heeft gepoefd), (naaisi.) (gew.)
iets in zeer bolle plooien leggen : de mouwen moet je
poefen.
POEFMOUW, V. (- en), (gew.) pofmouw.
POEHA, o. poeha maken, drukte, leven, rumoer
om niets maken.
POEHAAN, m. (poehanen), zekere visch, gelijkende op den pieterman.
POEIER, —BUS, —DOOS enz. zie men onder
POEDER.
POEIERING, v. (-en), (gew., gemeenz.) een pak
slaag : iem. eene poeiering geven.
POEL, m. (-en), moeras, stilstaand water, diepte;
vijver ; — (fig.) afgrond, onheil : een poel van jammeren; in een poel van onreinheid zich wentelen.
POELEN, (poelde, heeft gepoeld), baden, zwemmen.
POELEPETAAT, m. (...aten), POELEPETANE,
m. (-n), parelhoen.
POELET, o. (slag.) vleesch van de borst van een
kalf ; — SOEP, v.
POELGRAS, o. rietgras.
POELIER, m. (-s), vogel -, hoenderverkooper ; inz.
koopman in geslachte vogels en wild.
POELIERSWINKEL, m. (-s).
POELJE, v.(-s, -n), (gew.) kip.
POELMEES, v. (...zen), (nat hilt.) eene soort van
mees (pares palustris); ...REIGER, m. (-s), eene
soort van reiger (ardea palustris); ... RUIT, o. (plantk.)
waterruit, ook heilblad en valsche rabarber geheeten;
... SLAK, v. (-ken), (nat. hi st.) zekere langwerpig ovale slakkensoort (limnaea), tot de familie der
waterlongslakken behoorende ; de voornaamste zijn
de gekleede —, de oorvormige —, de ovale —, de begroeide—, de geknotte —, de gewone — en de moeras
pen), de grootste Europee--poelsak;.SNIP,v(
sche watersnip (major), die in ons land enkel in
de moerassige streken van Limburg en Noord-Brabant broedt ; ...VISCH, M. (...sschen), smeerling;
...VOGEL, m. (-s), vogel die in poelen en moerassen
leeft, moerasvogel ; ... WATER, o. moeras, modderwater.
POEMA, m. (-'s), Amerikaansche leeuw (felis concolor), zonder manen of haarbosjes aan den staart,
ook coegoear geheeten.
POËMA, o. ( -ta), dichtstuk.
POEN, m. (-en), geld ; om den poen is het al te doen,
het geschiedt alles om het geld; — (gemeenz.) ploert,
gemeene vent met w-ien men liever niet te doen heeft.
POENE, v. straf, boete ; op poene van , op straffe
van.
POENERIG, bn. bw. ( -er, -st), poenig, POENERIGHEID, v.
POENIG, bn. bw. ( -er, -st), als een poen : een
voenige vent: wat ziet hij er poenig uit. POENIG HEID, v.
91
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POENITET, o. (-s), boetedrank (bij maaltijden
als straf opgelegd).
POENSEL, o. (-s), (Zuidn.) ton.
1. POEP, m. (-en), scheldnaam voor een man van
plompe onbeschaafdheid; van hier soms : bovenlander, mof, Westfaler ; lomperd ; scheldnaam dien
de bewoners van Zuid-Beveland aan de bewoners
van Zeeuwsch- Vlaanderen geven.
2. POEP, m. (-en), wind, veest : een poep laten; een
poepje laten vliegen; -, v. drek : in de poep trappen.
POEPJE, o. (-s).
POEPELDERIJ, v. (-en), (gemeen.) beuzelpraat;
drukte, aanmatiging ; veel poep op het lijf hebben,
(ook) moeilijk te bevredigen zijn.
1. POEPEN, m. mv. eene soort van aardappelen
in Friesland.
2. POEPEN, (poepte, heeft gepoept), vrinden,
veesten laten; - zijn gevoeg doen : in zijne broek
poepen, (fig.) in de benauwdheid, in angst zitten ; (gemeenz.) dat meisje moet poepen, zij moet in de
kraam, zij moet bevallen.
POEPENLAND, o. Westfalen (schimpnaam).
POEPER, POEPERD, m. (-s), die poept ; (gemeenz.) het kind is op zijn poeper(d) gevallen; (spr.) zijn poeperd open- en dichtknijpen, vreeselij k
in angst zitten ; - men kan wel een ei in zijn poeperd
gaar krijgen, gezegd van iem. die vreeselijk in
angst zit ; - men moet zoowel voor den poeper als
voor den roeper zorgen, men moet evengoed voor zijn
voeding als voor zijn kleeding zorgen. POEPSTER,
v. (-s), zij die poept.
POEPERIJ, v. (gemeenz.) diarrhee : aan de poe
zijn, diarrhea hebben.
-perij
POENTJE, o. (-s), (gew.) zoentje, kus.
POEPZAK, m. (-ken), klein jongetje.
POEPUIL, m. (-en), steenuil.
POER, V. (- en), peur, tros aardwormen waarmee
men op paling vischt.
POEREM, m. drukte, beweging : veel poerem heb
koude drukte.
-ben,
POEREN, (poerde, heeft gepoerd), peuren; de
peur zachtjes in het water op en neer bewegen om
de paling te lokken; - blokken, examenkennis instampen.
POERLOOD, o. (-en), lood aan acne peur; peur;
peurstok ; ...WORM, m (-en).
1. POES, v. (-en), roepnaam voor Bene kat; ook
hare benaming : poes zit te spinnen; - ( spr.) hij is er
zoo mooi mee als de poes, bijzonder mooi (vooral gezegd als hij zelf er mede ingenomen is); - hij is voor
de poes, voor de haaien, -v erloren; - dat denkt je de
poes, natuurlijk is dat zoo (uitroep van verbazing,
soms met een zweem van wrevel); - de poes sturen,
iem. zenden, met wien men niets uitrichten kan ; liefkoozende benaming voor meisje, vrouwtje,
liefje : het is poesje voor en poesje na bij hen, ze kunnen
het uitstekend met elkander vinden ; - bont, pels
dat vrouwen bij koud weder om den hals-werk,
.dragen. POESJE, o. (-s), kleine poes; de poesjes der
2ailgen, de katjes.
2. POES, v. o. salpeterachtige uitslag van de kalk
,aan muren; de poes van den muur afvegen.
POESHAVER, v troshaver : eene soort van haver,
die vooral in. Groningen voorkomt.
POESLIEF, bn. bw. zoo lief als de poes, overdreven lief ; - lief met eene bijbedoeling, wat men niet
te veel vertrouwen kan : o, ze is zoo poeslief voor hem;
poeslief praten.

POESMOOI, bn. bijzonder mooi : zich poesmooi
maken.

POESPAS, m. dooreengekookte spijs; (fig.) rom
: wat heb ik aan al die poespas, dien Franschen-melzo
poespas ?

POE ST, m. (-en), (gew.) iem die gauw opstuift,
in toorn geraakt.
POESTEN, (poestte, heeft gepoest). (gew.) blazen.
POESTER, m. (-s), blazer : blaasbalg, inz. ons het
vuur aan te blazen.
POESTIG, bn. (gew.) opvliegend, driftig.
POESZTA, v. (-'q), grassteppe in Hongarije.
POËTASTER, m. (-s), een pruldichter, rijmelaar,
verzensniid. POËTASTERIJ, v. de rijmelarj.
POËTERIJ, v. het dichten.
POËTISCH, bn. bw. ( -er, meest -), dichterlijk:
poëtische gedachten; poëtisch gestemd zijn.

POËTISEEREN, (poëtiseerde, heeft gepoëtiseerd),
in dichtmaat brengen, (iets) dichterlijk behandelen.
POETJE, o. (-s), (kindertaal) moedertje.
1. POETS, v. (-en), trek, snakerij, klucht, waar-
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door iem. verdriet of ergernis veroorzaakt wordt:
iem. eene poets spelen, bakken, eene kool stoven.

2. POETS, v. (gew.) zwart (van de kaars); spinrag,
stof, vuil (in een hoek) : de poets zit er dik op.
3. POETS, v. goed in de poets zijn, goed gepoetst
zijn, goed onderhouden worden.
POETSBORSTEL, m. (-s), borstel om mede te
poetsen ; ... DAG, m. (-en), dag waarop iets gepoetst
moet worden; inz. bij locomotieven, die iederen derden of vierden dag koud staan, wanneer machinist en stoker haar geheel moeten nazien, herstellen
en oppoetsen ; ...DOOS, v. (...zen), doos met poetsgoed.
POETSEN, (poetste, heeft gepoetst), schoonmaken, reinigen, inz. zuiveren en glanzend maken:
de meubelen poetsen; zijne tanden poetsen; een geweer
poetsen; schoenen poetsen; - hij heeft hem gepoetst, hij

is er van doorgegaan.
POETSER. m. (-s), POETSSTER, v. (-s), iem.
die poetst.
POETSGEREI, o. alles wat men bij het poetsen
noodig heeft ; ...GOED, o. benoodigdheden tot poetsen, inz. bij militairen tot het oppoetsen van hunne
equipementstukken.
POETSIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew) grappig : koddig, potgig : wat ziet dat kind er poetsig uit, wat ziet
liet er lief uit.
POETSKATOEN, o. pinkops - katoenen lappen,
waarmede de machinedeelen gepoetst moeten worden ; ...LAPPEN, m. mv. lappen waarmede gepoetst wordt; ...MIDDEL, o. (-en), middel om mede
te poetsen; ...POEDER, o....POMMADE, v. poeder,
zalfachtig mengsel om mede te poetsen ; deze poetspommade is een uitstekend poetsmiddel voor goud en
zilver; ...ZAK, m. (-ken), zak inz. van militairen,

waarin het poetsgoed bewaard wordt.
POEZEL, bn. poezelig.
POEZELIG, bn. ( -er, -st), mollig, zachtvleezig:
poezelige armpjes; eene poezelige meid, mollig en rond
van vormen. POEZELIGHEID v. molligheid,
zachtvleezigheid.
POËZIE, v. dichtkunst; gedichten ; gloed,
warmte, eigenaardige bekoring die iem. weldadig
aandoet : er zijn veel gedichten zonder poëzie; een schil

vol poëzie: de poëzie van een landschap: de poëzie-derij
van het leven nog genieten; alle poëzie is er voor hem
al af. liet mist voor hem alle bekoring.

POËZIE-ALBUM, o. (-s), album bestemd om
versjes tot aandenken aan vrienden te verzamelen.
POËZIJ, v. oudere vorm van POËZIE.
1. POF, tw. klanknabootsing van een zwaar
lichaam. dat valt of dat men stoot of slaat : pol!
daar viel hij op den grond.

2. POF, m. (-fen), doffe knal, slag ; klap, slag,
stoot, inz. een stevige stoot niet gebalde vuist:

poffen uitdeelen.

3. POF, bn. opgezet, bol, gezwollen : dat lint staat
erg pof; - er pof uitzien, ongezond dik, pofferig.
4. POF, v. (-fen), bolstaande plooi : poffen aan
de mouwen; - ( gew.) vierkante brok veengrond :

die van de oppervlakte gestoken, gedroogd en als
turf gebruikt wordt.
5. POF, m. goed geluk : op den pof overkomen,
van soldaten gezegd, die zonder verlof naar huis
gaan; - op den pof ergens gaan zitten, gaan zitten
op eene plaats, waarop men geen recht heeft; krediet : op den pof koopen; hij haalt, het op den pof.
POFBROEK, v. (-en), broek met opgepofte korte
pijpen.
POFFEN, (pofte, heeft gepoft), met een doffen
slag op den grond neerkomen of doen neerkomen:
hij pofte op den grond; iem. op den grond poffen; -

met een dof geluid de lucht tusschen de lippen
laten ontsnappen, paffen; - blazen, rooken; in de heete asch of op eene heete plaat braden,
waarbij men telkens een doffen knal hoort : boontjes, aardappelen, kastanjes poffen; - met een
poffer schieten; - kloppen, duwen; met gebalde
vuist stompen uitdeelen : hij poft er maar op,
alsof dat geen zeer doet; - (naaist.) bol opnemen,
zóó naaien dat het bol staat; borgen, op krediet koopen : waar heb je dat gepoft I op krediet verkoopen : heb je geen geld 2,
dan zal ik het je wel poffen.

POFFER, m. (-s), zakpistool; iem die poft;
zwetser. pocher; poffertje.
POFFERD, m. (-s), pocher.
POFFERTJE, o. (-s), klein luchtig kermisgebak.
POFFERTJESHUIS, o. (...zen), huis waarin men
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poffertjes kan gaan eten; ...KRAAM, v. (...kramen ), kermiskraam waarin men poffertjes bakt
en eet; ...PAN, v. (-nen).
POFHANS, m. (... zen), p ocher.
POFKLEED, o. (-en), kleed met bol opstaande
stukken; ...MOUW, v. (-en), zeer wijde en bol
opstaande mouw; ...SPEL, o. (-len), eene soort
van trictracspel.
POGEN, (poogde, heeft gepoogd), met inspanning
trachten, middelen in het werk stellen om (iets te
doen, te verkrijgen enz.); —, o. het pogen : al
zijn doen was een ijdel pogen.

van

POGING, v. (-en), gebruikmaking
middelen
tot, om (iets te doen of te verkrijgen); het streven
naar iets : pogingen in het werk stellen; dat zijn
vergeefsche, nuttelooze pogingen; — ( straft.) eene
daad, ondernomen met den wil om een misdrijf
te volvoeren, die echter door omstandigheden, van
den wil des daders onafhankelijk, hare uitwerking
heeft gemist.
POIL, o. floers : de haarachtige dekking van
fluweel; — eene bijzondere soort van draad voor
gaasachtige weefsels; —DRAAD, m. (...draden);
—KETTING, m. (-en); —SCHACHT, v. (-en).
POINT, o. (-en), punt (in het biljart- of ander
spel); point d'honneur, punt van eer, eergevoel; —
(muz.) point d'orgue, orgelpunt, zie ald.; point
allongé, streepje boven eene noot. verlengde punt,
eene harde afstooting van den toon of het accoord
aanduidende; point sur tote, punt boven eene noot,
die het zachte afstooten van den toon of het accoord aanduidt; point de repos, rustpunt, zie ald.
POINTEEREN, (pointeerde, heeft gepointeerd),
aanteekenen, aanstippen; — richten (kanonnen); —
vergelijken (boeken op kantoren),- toonen; zetten,
wagen (op eene kaart): —, o. het plaatsen, richten
(van geschut).
POINTER (Eng.), m. (-s), gladharige staande
hond, die in de nabijheid van het door hem opgejaagde wild onbewegelijk staan blijft.
POINTEUR, m. (-s), richter (van geschut); — die
op kaarten zet.
POINTILLEEREN, (pointilleerde, heeft gepointilleerd), bestippen, met puntjes teekenen of graveeren; — beuzelen; — vitten, over nietigheden
twisten; — stekelige zetten geven.
POINTILLEUS, bn. (...zer, -t), lichtgeraakt,
lichtgevoelig (op het punt van- eer); — spitsvondig,
POINTUREN, v. mv. (boekdr.) voorwerpen welke
aan weerszijden der timpaan bij den weerdruk het
vel houden.
POINTUURSLEUTEL, m. (-s), ...IJZER, o. (-s),
werktuig tot het vastzetten der pointuren.
POJER, m. (-s), (diev.) welgesteld, gegoed
mensch * rijke pojers.
POK, v. (-ken), etterpuist, zweer; — de pokken,
kinderziekte : eene besmettelijke, koortsachtige
ziekte, waarbij het geheele lichaam in meerdere
of mindere mate met etterpuisten overdekt is;
de pokken inenten; de pokken gaan om, heerschen;

de pokken genezen, drogen op; van de pokken geschonden zijn, — zwarte pokken, groote, met bloed
gevulde etterpuisten; — de Spaansche pokken,

ergste graad van venerische ziekte, in groote etter
zich vertoonende; —, schurft der schapen.-puisten
POKJES, o. mv. kinderpokken (ziekte).
POKACHTIG, bn. POKKIG, bn. ( -er, -st), als
pokken, op pokken gelijkende : een pokachtige
uitslag; — schurftig (van schapen).
POKDAAL, v. (... dalen). (w. g.) litteeken der
kinderpokken.
POKDALIG, bn. ( -er, -st), geteekend door de
kinderpokken, mottig : een pokdalig gezicht.
POKEN, (pookte, heeft gepookt), met een pook
in de kachel of het vuur roeren.
POKEREN, (pokerde, heeft gepokerd), (gew.)
poken.
POKGIFT, ...GIF, o. giftstof eener pok.
POKHOUT. o. Zie POKHOUTBOOM.
PDXHOUTBOOM, m. (-en), een altijdgroene
boom, op St. Domingo en Jamaica voorkomende,
welks hard, hout tot het vervaardigen van stampers
en kegelballen inz. geschikt is; het geraspte hout,
de bast en de hars worden in de geneeskunde ook
gebezigd tot bestrijding van verschillende kwaad
(...boren), boor om het-sapighedn;.BOR,v
buitengewoon harde pokhout te boren; ...HARS,
V. o., ...OLIE, v. hars en olie uit het pokhout
verkregen en in de geneeskunde aangewend.

POI.ARISEEREN.

POKINENTING, v. (-en), het inenten van pokstof, als voorbehoedmiddel tegen de pokziekte.
POKKEL. Zie PUKKEL.
POKKEN, (pokte, heeft gepokt), de pokken
(kinderpokken) hebben; hij heeft al gepokt en gemazeld, (eig.) hij heeft de pokken en de mazelen
reeds gehad, (fig.) hij heeft reeds genoeg onder
opgedaan, heeft reeds genoeg tegenspoed-vindg
gehad; (fig.) die wijn heeft al gepokt en gemazeld,
heeft alle onreinheden uitgeworpen.
POKKENBRIEFJE, o. (-s), bewijs van den geneesheer, dat na de pokinenting een voldoend aantal
pokken zijn opgekomen, als waarborg dat de
inenting goed gelukt is : zonder pokkenbriefje mocht
geen kind tot eerre openbare school worden toegelaten;

...EPIDEMIE, v. (-ën), het epidemisch heerschen

der pokziekte : na het algemeen worden der pokinenting behooren de pokkenepidemieën tot de zeldzaam
-hedn.

POKKIG, bn. Zie POKACHTIG.
POKKOORTS, v. (-en), koorts van of door de
pokziekte; ...PUIST, v. (-en); ...PUT, m. (-ten),
pokdaal. litteeken eener pok; ...STOF, v. uitgeënte
stof der pokken (inz. der koepokken); ...STOF BUISJE, o. (-s), hermetisch gesloten glazen buisje
met pokstof; ...ZIEKTE, v. (-n), kinderziekte:
eene besmettelijke koortsachtige ziekte, waarbij op
de huid en dikwijls op de slijmvliezen kleine puistjes
(ettergezwellen) ontstaan, welke de smetstof bevatten; ...ZWEER, v. (...zweren), zwerende pok.
1. POL, m. (-len), rond kapje van karton onder
de ondermuts onmiddellijk op het hoofd gedragen.
2. POL, m. (-len), (timm.) rechtop geplaatst
uitstekend hout om iets vast te klemmen en in
verband te houden; — (draaib.) de houten waar
te draaien voorwerp vastgezet-tuschen
wordt.
3. POL, m. (-len), samenhangende klomp planten,
wier wortels door elkaar zijn gegroeid : een pol
gras; — stronk, struik : een pol erwten.
4. POL, m. (-len), die in ontucht met eene (inz.
gehuwde) vrouw leeft, boel, overspeler.
5. POL, m. (-len), (Zu.idn.) handje.
POLAIR, bn. de pool betreffende : de polaire
grenzen, de poolcirkels; (ook) de noordelijkste
grens; — recht tegenover.
POLAK, m. (-ken), Pool; Poolsch ruiter; rondreizend Poolsch geneesheer.
POLAKKER, m. (-s), eene soort van vracht
-vartuigopdeMlnschZ.
POLAKKERMAST, m. (-en), mast, uit drie afzonderlijke masten samengesteld, die op elkander
vastgebonden zijn, zoodat zij kunnen gescheiden
worden; hij is alleen op de Middellandsche Zee
in gebruik.
POLARIMETER, m. (-s), toestel dienende tot
bepaling van het suikergehalte van vloeistoffen.
POLARISATIE, v. het mededeelen of aannemen
der polariteit; eene eigenaardige wijziging. die de
lichtstralen ondergaan, waardoor zij, na eenmaal
teruggekaatst of gebroken te zijn, ongeschikt worden om andermaal in bepaalde richtingen terug
-gekatsof
gebroken te worden.
POLARISATIEHOEK, m. (-en), de polarisatiehoek
eener zelfstandigheid, de hoek, dien de invallende
straal met Bene vlakke en gepolijste oppervlakte
dezer stof moet maken, opdat de teruggekaatste
straal op de volledigste wijze worde gepolariseerd.
POLARISATIE-MICROSCOOP, o. en m. (...scopen), microscoop dat het object in gepolariseerd
licht (gewoonlijk tusschen twee Nicolsche prisma's)
vertoont; het dient tot onderzoek der samenstelling
van organische stoffen.
POLARISATIESTROOM, m. (-en), electrische
tegenstroom; ...TOESTEL, m. o. (-len), klein
werktuig, dat aantoont, wanneer het licht gepolariseerd is en waardoor het polarisatievlak kan
worden bepaald.
POLARISATIEVLAK, o. (-ken), terugkaatsingsvlak, waarin het licht wordt gepolariseerd : het
vlak, dat door den invallenden straal loodrecht op
het vlak van terugkaatsing en breking staat.
POLARISATOR, m. (-s), voorwerp dat een
lichtstraal kan polariseeren.
POLARISCOOP, o. en m. (...stopen), werktuig
ingericht voor de waarneming der polarisatie.
POLARISEEREN, (polariseerde, heeft gepolariseerd), polariteit doen aannemen; polariteit aannemen; (van lichtstralen) ze door terugkaatsing of
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breking ongeschikt maken om andermaal in bepaalde richtingen teruggekaatst te worden.
POLARITEIT, v. neiging van den vrij zwevender
magneet naar de magnetische polen der aarde;
het bezetten van twee polen met tegenovergestelde
eigenschap : magnetische polariteit; electrische polariteit.
1. POLDER, m. (-s), (Zuidra.) hoenderkot : een
staak met een strooien dak van boven, op de wijze
van een open regenscherm, waaronder de hoenders
roesten op sprenkels; -- (gew.) losse houten vloer
op een anderen van steen; — (zeew.) paal van
boven iets dikker dan in 't midden om er een touw
om vast te leggen, meerpaal; -- polderboom.
POLDERTJE, o. (-s).
2. POLDER, m. (-s), laag gelegen stuk land,
door kaden of dijken omringd ter afsluiting ,van
het buitenwater en tot beheersching van het binnenwater; gewoonlijk moet men ze kunstmatig
drooghouden; ze worden onderscheiden in zeepolders of bedijkingen. droogmakerijen, rivierpolders
en veen- of koepolders; -- (gew.) kring van smalle
slootjes om een papiermolen. POLDERTJE, o. (-s).
POLDERBELASTING, v. (-en), afzonderlijke belasting ten behoeve van den polder; ...BEMALING,
v. het uitmalen van het overtollige polderwater;
...BESTUUR, o. (...uren), dijksstoel; ...BOOM,
m. (-en), lange paal boven op een voer hooi, waarmede het hooi van boven vastgehouden wordt;
...DIJK, m. (-en), dijk om een polder; ...DISTRICT, o. (-en), vereeniging van eenige polders;
...EILAND, o. (-en), eiland dat uit een polder of
polders bestaat.
POLDERGAST, m. (-en), dijkwerker, aardwerker;
...HUIS, 0. (...zen), huis waar het polderbestuur
vergadert; ...JONGEN, m. (-s), poldergast; ...KEET,
v. (...keten), keet waarin de polderjongens wonen,
als zij zich tijdelijk hier of daar moeten vestigen;
...KOORTS, v. (-en), kwade en dikwijls doodelijke
koorts, die de werklieden in de polders bij het afdoen van den oogst soms krijgen; ...LAND, o.
(-en), land in een polder; zeer laag gelegen land;
land met polders : Nederland als polderland, titel
van een boek, door A. A. Beekman, in 1884 uit
...LASTEN, m. mv. belasting die voor-gevn;
onroerende goederen aan den polder wordt opgebracht; ...LEGGER, m. (-s), boeken met gegevens
betreffende de polderlasten.
POLDERMEESTER, m. (-s), opzichter over een
polder; ...MOLEN, m. (-s), watermolen, die het
polderwater op peil moet houden; ...PEIL, o.
gemiddelde hoogte van het polderwater; -- die
gronden liggen nog op polderpeil, zijn nog niet
opgehoogd; ...REGLEMENT, o. (-en), reglement,
bevattende alle rechten en verplichtingen van hen,
die een polder bewonen of daarin onroerende
bezittingen hebben; ...RIOOL, o. (...riolen), riool
eertijds in een polder gelegd : de afvoer van water
bij de Overtoomsche vaart te Amsterdam heeft nog
door een polderriool plaats; ...ROOFBOUW, m.
het bebouwen van den grond zonder bemesting,
in een pas drooggemaakten polder.
POLDERSECRETARIS, m. ( -sen), secretaris van
een polderbestuur; ...SCHOUW, v. (-en), inspectie
in een polder, betreffende slooten, bruggen en
wegen; ...SLOOT, v. (-en), sloot in een polder;
...SLUIS, v. (...zen), sluis waardoor men water
in- of uit een polder brengen kan; ...STOEL, m.
(-en), polderbestuur; ...TARWE, v. tarwe in een
polder gegroeid; ...VAART, v. (-en), breede poldersloot; ...WATER, o. het water in een polder:
het polderwater op peil houden; (gew.) water om
een stuk weiland; ...WERK, o. grondwerk, aardwerk; ...WERKER, m. (-s), poldergast; ...WIJK,
v. (-en), wijk, breede sloot in een polder.
POLE, v. (-n), (nat. hist.) zekere visch, die aan
de noordkust van Frankrijk voorkomt en veel met
onze tongschar overeenkomt.
POLEERBEITEL, m. (-s), beitel om mede te poleeren; ...BOOR, v. (...boren), (artill.) kaliberboor,
boor om geweerloopen en kanonnen glad uit te
boren.
POLEEREN, (poleerde, heeft gepoleerd), polijsten;
een geweerloop uitboren. POLEERING, v.
POLEERHAMER, m. (-s), hamer waarmede vertind blik voor het richten op den poleerstok blank
en glanzend geslagen wordt; ...ROOD, o. rood
ijzeroxyde, een uitmuntend polijstmiddel; ...STAAL,
o. (...stalen), glashard staal, zoo fijn mogelijk ge-
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polijst, om daarmede te polijsten; ...STEEN, m.
(-en), polijststeen; ...STOK, m. (-ken), klein aan beeldje der blikslagers.
1. POLEI, PLEI, v. (-en), (oudt.) een folterwerk
dat tot uiteenrekking der beschuldigden diende.-tuig
2. POLEI, v. een plantengeslacht (mentha pulegium), tot de muntachtige lipbloemigen van Nederland behoorende; evenzoo naam voor de watermunt
(mentha aquatica), ook wel vlooienkruid geheeten;
wilde polei (nepeta cataria), of kattenkruid.
POLEMIEK, v. iedere pennestrijd of twistgeschrijf op intellectueel of wetenschappelijk gebied;
(godg.) de verdediging van iedere kerkleer tegen
de begrippen en bedenkingen van andere kerk
-genotschap.
POLEMIET, o. eene soort van gladde effen stof.
POLEMISCH, bn. twistend: polemische geschriften,
twistschriften.
POLEMISEEREN, (polemiseerde, heeft gepolemiseerd), polemiek voeren, eene meening verdedigen.
POLEMIST, m. (-en), iem. die Bene polemiek voert.
POLENTA, v. brij van maïsgrutten of -meel met
gekookte melk, een volksgerecht der Lombarden .
POLERWTEN, v. mv. eene soort van erwten in
de Overbetuwe, welke zeer laag bij den grond aan
een pol groeien.
POLICHINEL, m. (-s), hansworst, Jan Blaassen.
POLICIE, v. zie POLITIE.
POLIEP, v. (-en), (nat. gesch.) veelvoet (hydra),
klein geelachtig straaldier, welks mond met verscheidene voelers of armen omgeven is en dat eer
op eene plant dan op een dier gelijkt.
POLIEPEN, v. mv. (geneesk.) verschillende soorten van ziekelijke woekeringen, vooral in de neus
baarmoeder, welke meestal van peer--holtefd
vormige gestalte met zeer dun einde of steel op
het slijmvlies van die lichaamsholten zitten; vol
hun weefsel worden zij verdeeld in slijm- of-gens
blaaspoliepen en in vaste of vleeschpoliepen.
POLIEPENLUIS, v. (...zen), (nat hist.) parasiet
der poliepen (trichodina pediculus).
POLIEPENSTOK, m. (-ken), schaal of steel,
waarmede de plant- of schaaldieren zich aan de
rotsen vasthechten en waardoor zij ook met elkander gemeenschap hebben.
POLIEPKWAL, v. (-en), eene klasse der weekdieren (hydrozon, hydromedusae).
POLIEPTANG, v. (-En), geneeskundig instrument
om daarmede stoornis veroorzakende poliepen te
verwijderen.
POLIET, bn. ( -er, -st), beleefd, wellevend.
POLIJSTAARDE, v. zekere aardsoort, uitstekend
geschikt om te polijsten.
POLIJSTBAAR, bn. (-der, -st), wat gepolijst kan
worden.
POLIJSTBANK, v. (-en), bank waarop gepolijst
wordt.
POLIJSTEN, (polijstte, heeft gepolijst), glanzen,
glans geven, bruineeren : goud, zilver polijsten;
spiegelglas, naalden, het buskruit polijsten; — uitboren : een geweerloop polissten; -- (fig.) den ruwen
bolster afnemen; beschaven, verfijnen, veredolen :
er i' aan dien jongen nog heel wat te polijsten.; zijn
stijl, zijne verzen polijsten. POLIJSTING, v. (-en),
het polijsten.
POLIJSTER, m., POLIJSTSTER, v. (-s), die
polijst, glanzer, glansster.
POLIJSTGLAS, o. gepolijst glas voor spiegels;
...HAMER, m. (-s), planeerhamer; ...HOUT, o.
(-en), een met hoedenvilt bekleed plat stuk hout,
dat over de oppervlakte van het glas, onder passende drukking, door eene veerkrachtige houten
stang, wordt heen en weer bewogen, en waardoor
het eene volkomen doorschijnendheid en hoogen
glans bekomt; ...IJZER, o. (-s), polijststaal;
...KOLF, v. (...ven), kolf waarmee men holten
polijst; ...LAT, v. (-ten), halfcilindervormige lat,
die men bij het uitboren van geweerloopen langs
de boor legt; ...LEER, o. leer om mede te polijsten;
...MOLEN, m. (-s); ...PAPIER, o.; ...POEDER,
o. (-s), ...POEIER, o. (-s), poeder om mede te
polijsten; ...RING, m. (-en), ring om de binnenzijde
van ringen te polijsten; ...ROOD, o. poleerrood;
... SCHIJF, v. (...ven).
POLIJSTSEL, o. waarmede gepolijst wordt.
POLIJSTSTAAL, o. (...stalen), poleerstaal;
...STEEN, m. (-en), zeer harde steen om lichamen
glad te maken; ... STOK, m. (-ken), poleerstok;
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...STRUIK, m. (-en), vijfstruik : eene klimplant
van Ceylon, welker bladeren tot polijsting gebruikt
worden; ...TAND, m. (-en), gladtand; ...TOESTEL, m. o. (-len), toestel om mede te polijsten;
...TONNETJE, o. (-s), ...VAATJE, o. (-s), waarin
het buskruit gepolijst wordt; ...VIJL, v. (-en),
zoetvijl; ...VILT, o.; ...WERK, o. het polijsten;
voorwerpen die gepolijst moeten worden; voorwerpen die gepolijst zijn.
POLIKLINIEK, v. (-en), stedelijke of particuliere
inrichting tot geneeskundige hulp voor minver mogenden.
POLIOMYELITIS, v. ontsteking van de grijze
stof in 't ruggemerg, soms is zij doodelijk, meestal
geeft zij verlamming van armen en boenen.
POLIS, V. ( - sen), verzekeringsbrief; akte van verzekering of assurantie.
POLISSEUR, m. (-s), polijster.
POLITICASTER, m. (-s), slecht politicus.
POLITICUS, m. (politici), staatsman, iem. die
zich met de politiek bemoeit; (fig.) sluwe, boze vos.
POLITIE, v. staatszorg; toezicht op de openbare
orde, burgerlijke stadsbewaking; volkstucht; ambtenaren en beambten met dit toezicht belast :

de geheime politie; iem. voor de politie brengen;
hulp der politie inroepen; met de politie in aanraking komen, wegens politieovertredingen.

POLITIEAGENT, m. (-en), dienaar van politie;
...BEAMBTE, m. (-n), beambte bij de politie;
...BUREAU, o. (-'s), plaats waar eene afdeeling
der politie zetelt.
POLITIE - COMMISSARIS, m. ( -sen), hoofdambtenaar van politie.
POLITIEDIENAAR, m. (...naren), agent van
politie; ...DIENST, m. (-en), dienst der politie:
politiedienst verrichten; ...HOND, m. (-en), soort
van herdershond, afgericht om personen of goeUieren op te sporen (in dienst der politie); ...HUISJE,
Q. (-s), wachthuisje der politie.
POLITIE- INSPECTEUR, m. (-s), een hoofdambtenaar van politie, gewoonlijk zegt men inspecteur
van politie.
1. POLITIEK, v. staatkunde, staatswetenschap;
aan politiek doen, zich met de regeeringszaken bemoeien; de koloniale politiek, het beheer der koloniën door bet moederland; (fig.) sluwheid, snedigheid.
2. POLITIEK, o. burgerkleeding : de officieren
waren

in politiek.

3. POLITIEK, bn. bw. ( -er, -st), staatkundig : de

geschriften; - schrander, listig, doorslepen, sluw : dat
moet le politiek aanleggen, behandelen.
POLITIEKAMER, v. (-s), politiezaal; twee dagen
politieke partijen; politiek nieuws; politieke

politiekamer krijgen, tot straf twee dagen lang al

zijn vrijen tijd op de politiekamer doorbrengen;
...MAATREGEL, m. (-en), maatregel in het belang
der openbare orde of veiligheid; ...MACHT, v.
macht, bevoegdheid der politie; (ook) groot aantal
politieagenten; ...MUTS, V. (- en), soldatenmuts;
...OVERTREDING, v. (-en), vergrijp, begaan tegen
een politiereglement; het wordt door den kantonrechter berecht; ...POST. m. (-en), politieagent
die ergens op post gezet is; wachthuisje der politie;
...PROTECTORAAT, o. Tunis staat onder P ranch
politieprotectoraat; ...RECHTER, m. (-s); ...REGLEMENT, o. (-en); ...ROL, V. (- len), op Java,
een door den regent of controleur voorgezeten
rechtbank, om de overtredingen der politiewet of
opiumreglementen van de inlanders te vonnissen;
...SCHIP, o. (...schepen), schip dat politiedienst
op zee uitoefent; ...SOLDAAT, m. (...daten);
...STRAF, v. (-fen), straf vanwege de politie opgelegd; ...TOEZICHT, o. toezicht vanwege de
politie : er mocht daar wel meer politietoezicht wezen;
...VAARTUIG, o. (-en), politieschip.
POLITIEVERORDENING, v. (-en), verordening
in het belang der openbare orde of veiligheid;
...WACHT, v. (-en), wacht van politiebeambten;
...WACHTHUIS, o. (...zen); ...WET, v. (-ten),
wet der politie; ...WEZEN, o. de zaken der politie;
personeel, administratie der politie; ...ZAAK, v.
(...zaken), zaak waarmede de politie zich bemoeit:
ergens politiezaken van maken, het bij de politie
aangeven; ...ZAAL, v. (...zalen), (mil.) arrestkamer in Gene kazerne.
POLITIONEEL, bn. he . wat op de politie
betrekking heeft : politioneele straf; politioneel

gestraften.
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POLITISCH, bn. bw. staatkundig; listig, sluw,
gevat : daarin heeft hij zeer politisch gehandeld.
POLITISEEREN, (politiseerde, heeft gepolitiseerd), over staats- en regeeringsbeleid redeneeres;
met slinksclie streken, met draaierijen omgaan.
1. POLITOER, V. gladheid, glans; (fig.) fijnheid,
beschaafdheid.
2. POLITOER, POLITOERSEL, o. eene vloeistof
voornamelijk van gesmolten was en terpentijn, om
te polijsten; Engelsch -, l, 'ransch -, schellak -,

was -, Weener politoer.

POLITOEREN, (politoerde, heeft gepolitoerd),
met politoersel polijsten, glad en glanzig maken.
POLITOERRAAM, o. (...ramen), raam om iets
onder het politoeren op te lc ggen, te doen steunen.
POLK, in. (-en), (Zuidn.) kuil, hol, nest : de
kippen maken polken in het zand; de polk van een
haas; - een polk aardappels, zooveel als iem. in

zijne twee handen dragen kan.
POLKA, V. (-' s), een Boheemsche nationale dans,
in 1839 het eerst te Weenen uitgevoerd, en spoedig over geheel het beschaafde Europa verbreid,
welke eene vlugge, springende beweging heeft in
2 / 4 maat; -DRAAI, m. (Z.
vlugge springende
beweging; -HONGROISE, -MAZURKA, v.
(-'s), wijzigingen van de polka.
POLKAHAAR, o. gladgestreken mannenhaar, dat
aan de onderzijde naar binnen is omgekruld;
...ZEEP, v. soda.
POLLAK, m. (-ken), zekere visch (gadus pollachius), tot de familie dor dorschvisschen behoorende,
die de Noordzee bewoont, en ook aan de kust
van Noorwegen tot in het Kattegat voorkomt;
hij wordt bij ons 5 dM. lang, bij Noorwegen wel 1 M.
POLLARDMETHODE, v. methode van voorwaardelijke veroordoeling.
1. POLLEN, v. mv. (plantk.) klompjes stuifmeel.
2. POLLEN, (polde, heeft gepold), (Zuidn.)
bedriegen.
POLLEPEL, m. (-s), groote houten keukenlepel
met vrij langen steel, om soep op te scheppen, eten
door elkander te stampen enz. POLLEPELTJE,
o. (-s).
POLLEVIJ, v. (-en), (schoenra.) hieltje; achterlap van een schoen. POLLEVIJTJE, o. (-s).
POLLUTIE, v. (-s), onwillekeurige zaadloozing
in den slaap.
POLO, o., -SPEL, o. balspel waarbij de spelers
te paard zitten en met houten hamers aan een
langen steel hun bal naar het doel moeten slaan.
POLONAISE, v. (-n), een Poolsche dans van
een deftig ridderlijk voorkomen en tevens teeder
karakter en van eene gematigde beweging in 3 /4
maat; - deel eener dameskleeding : japonlijf met
daaraan verbonden tuniek, waaronder de rok glad
gedragen werd.
1. POLS, m. (-en), (gen.) stoot of klopping in
de slagaderen, veroorzaakt door eene bloedgolf, die
het hart, telkens als het zich samentrekt, in de
slagaderen stuwt : een sterken, zwakken, slappen,

A)

ongeregelden pols hebben; - iem. den pols voelen,

om uit den polsslag op te maken of iem. koortsig
is of niet, (ook fig.) iem. uithooren omtrent zijn
plannen, voornemen, meening enz.; - polsader; streek van den handwortel, omdat daar de pols
gewoonlijk nagegaan wordt : hij heeft dikke, sterke

polsen; een kind met dunne polsjes; iem. bij den
pols vasthouden; - polsmofje. POLSJE, o. (-s).

2. POLS, m. (-en), springstok, inz. stok met een
klos onderaan, om over slooten te springen; (spr.) spring niet verder dan uw pols lang is, men
moet zijne uitgaven niet te hoog willen opdrijven,
(ook) men moet niet te veel hooi op zijne vork
nemen; - plonsstok.
POLSADER, v. (-s, en), groote slagader; -GEZWEL, o. (-len), verwijding van eene slagader.
1. POLSEN, (polste, heeft gepolst), den pols
voelen (van een zieke); (meest fig.) iem. polsen,
zijn meaning, plannen, voornemens te weten zien
te komen, hem hieromtrent ongemerkt uithooren.
POLSING, v. (-en).
2. POLSEN, (polste, heeft gepolst), met een
springstok over eene sloot springen; - waden; met den polsstok het water roeren, om de visch
in de netten te jagen.
3. POLSEN, v. mv. (plantk.) (gew.) lischdodden
of duikelaars.
POLSGOLF, v. (...ven), (gen.) bloedgolf in eene
polsader; ...HAMER, m. (-s), (nat.) eene luchtledige
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glazen buis, ten deele met water gevuld, dat door
de warmte der hand in eene kokende of hamerende
beweging komt; ...KLOPPING, V. (- en), het
kloppen van den pols in de slagaderen : aan pols
hoofd lijden, in zóó sterke mate-klopingeht
het bloed door de slagaderen van het hoofd voelen
jagen, dat men daaronder lijdt.
POLSMETER, m. (-s), glazen buis, waardoor
men de snelheid der polsslagen kan meten; ...MOFJE, o. (-s), kleine mof, welke slechts het beneden
onderarm en den pols bedekt;-gedltvan
...PAUZE, v. (-n), (gen.) pauze in den pols, eenige
tijd dat het bloed in de slagaderen niet voortgestuwd wordt; ...PLEISTER, v. (-s), (gen.) pleister
waardoor de polsslag vertraagd wordt; ...SLAG,
m. (-en), slag of stoot van den pols in de polsaderen : kinderen hebben een snelleren polsslag dan
volwassenen; - de polsslag is normaal, de pols
slaat geregeld; ...SLAGMETER, m. (-s), polsmeter;
...STILSTAND, m. (-en), stilstand van den pols,
ten gevolge van te weinig hartwerking; ...STOK,
m. (-ken), springstok.
POLSTEREN, (polsterde, heeft gepolsterd), (gew.)
met een pols in het water roeren om de visch in
de netten te jagen; - die eend polstert, reinigt
zich in het water, en slaat daarbij met vleugels
en pooten.
POLSTRILLING, v. (-en), (gen.) het trillen van
den pols; ...VOELEN, o. het voelen van den
pols; ...WAARZEGGERIJ, v. (-en), uit het kloppen van den pols gevolgtrekkingen maken aangaande iemands lot, hem daaruit waarzeggen;
...ZAK, m. (-ken), ...ZAKJE, o. (-s), een:. soort
van vischnet.
POLTERGEEST, m. (-en), een booze geest, die
met veel gedruisch in een huis rondspookt; (fig.)
een mensch, die bij zijn werk veel geraas maakt.
POLYANDRIE, v. veelmannerij : echtelijke verbintenis van éene vrouw met meer dan één man.
POLYANTHISCH, bn. bloemrijk, veelbloemig.
POLYARCHIE, ...CR ATIE, v. regeering an
velen; veelhoofdig(, regeering; ...BASIET, o. eene
soort van zilvererts; ...CHORD, m. (-s), (muz.)
veelsnarig strijkinstrument : contrabas met tien
snaren.
POLYCHROMATISCH, bn. veelkleurig.
POLYCHROMEEREN, o. het beschilderen van
kerken en beelden met vele kleuren.
POLYCHROMIE, v. het beschilderen van bouwen beeldhouwwerken met bonte kleuren; in de
Gothische bouwkunst de beschildering en vergulding der kapittelen en gewelven; ...CHROMO
kunst om een groot aantal-GRAPHIE,v.de
kleuren op de steen- of boekdrukpers in eens
te drukken ; --, v. (-en), plaat op deze wijze
gedrukt.
POLYCHRONISCH, bn. langdurig, aanhoudend.
POLYEDER, o. (-s), veelvlak : een lichaam dat
begrensd is door platte vlakken.
POLYEDRISCH, bn. veelvlakkig, veelzijdig : er
zijn slechts vijf regelmatige polyedrische lichamen
mogelijk: het vier-, zes -, acht -, twaalf- en twintigvlak.
POLYEMBRYONIE, v. bet ontstaan van meer
dan ééne kiemplant uit één enkel zaad.
POLYGAMIE, v. veelwijverij, de echtelijke ver
één man met verscheidene vrouwen.-bintesva
POLYGENISME, o. leer, dat de verschillende
menschensoorten producten zijn van afzonderlijke
scheppingen; ...GENIST, m. (-en), aanhanger
dezer leer.
POLYGLOTTE, v. (-n), elke geschreven of gedrukte verzameling van denzelfden tekst in onder
talen ; ...GLOTTISCH, bn. veeltalig -scheidn:
een polyglottisch woordenboek.
POLYGONAALBEVESTIGING, v. (-en), (vest.)
bevestiging met den hoofdwal, uit rechte lijnen
bestaande, die onder groote uitspringende hoeken
aan elkander sluiten en door caponnières in de
gracht geflankeerd worden.
POLYGONAALGETALLEN, o. mv. rekenkundige
reeks van de tweede orde, die men verkrijgt, door
de termen eener rekenkundige reeks van de eerste
orde achtereenvolgens bij elkander op te tellen,
alzoo genoemd, omdat de eenheden van elk dier
getallen, als punten beschouwd, op eene regelmatige
wijze in de hoekpunten en langs de zijden van
veelhoeken, die een gemeenschappelijk hoekpunt
hebben, kunnen gerangschikt worden.
POLYGOON, m. (...goners), de constructielijn in
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de versterkingskunst, de zijde van den veelhoek,
waarmede men allereerst de te bevestigen ruimte
insluit; binnenpolygoon, lijn die de verlengden der
courtines van een bastionstelsel met elkander
vereenigt; buitenpolygoon, de lijn die do saillanten
der bastions verbindt.
POLYGRAAF, m. (...grafen), metalen schijf waarin velerlei figuren zóó zijn uitgesneden, dat men,
met een potlood die figuren volgende en de schijf
om een middelpunt draaien latende, een groot
aantal teekeningen kan verkrijgen.
POLYGRAPHIE, v. veelschrijverij; raadselschrift.
POLYHISTOR, m. (-s), veelweter, een geleerde,
die uitgebreide kennis bezit in velerlei wetenschappen, doch voornamelijk in geschiedenis en letterkunde.
POLYMEREN, v. mv. in de organische chemie
die stoffen, die eene zelfde percentische samen
hebben, in dezelfde klasse behooren en uit-steling
elkander gevormd kunnen worden, maar waarvan
het moleculair gewicht elkanders veelvouden zijn.
POLYMERISME, o. abnormale verme._rdering
van het regelmatig getal der lichaamsdeelen.
POLYMORPHISME, o. veelvormigheid van de
individuen eener zelfde soort dieren die met arbeidsverdeeling gepaard gaat, zooals bij de bijen
en mieren.
POLYNESIË, o. de afzonderlijke eilandengroepen
in den Grooten Oceaan. POLYNESIËR, m. (-s),
inboorlingen van Polynesië. POLYNESISCH, bn.
POLYOPTER, o. (-s), veelzichtig glas, vermenigvuldigingsglas, op de eene zijde met vele holten
geslepen waardoor men elk voorwerp verkleind
zooveel malen ziet als er van die holten zijn;
...PRAAG, ni. (...phagen), veelvraat, veeleter;
...PHAGIE, v. (gen.) vraatziekte, waarbij allerlei
ongenietbare zaken verslonden worden, vaak een
verschijnsel bij maag- en nierenlijden.
POLYPHOON, bn. (muz.) veelstemmig : een polyphoon stuk, veelstemmig muziekstuk, waarin alle
of ten minste meerdere stemmen eene zelfstandige
partij vervullen, in tegenstelling met een homo phoon stuk.
POLYSYNDETON, m. (-s), (taalk.) (woordfiguur)
veelverbinding, herhaling van hetzelfde voegwoord
om daarmede iets krachtigs of hartstochtelijke aan
de rede bij te zetten.
POLYTECHNIEK, v. de hoogere theoretische en
technische kennis noodig voor de uitoefening der
technologische en ingenieursvakken, of voor de
technische leiding van industrieën.
POLYTECHNISCH, bn. op de polytechniek betrekking hebbende : de polytechnische school te
Delft heet sinds 1905 Technische Hoogeschool.
POLYTHE ISME, o. veelgoderij, veelgodendom,
die vorm van godsdienst, waarbij men zich niet
één hoogste wezen voorstelt, maar onderscheidene,
onderling onafhankelijke wezens.
POLYTHEIST, m. (-en), aanbidder van veel goden, heiden.
POLYTOPISCH, bn. polytopisch uurwerk, tijd
tijd van verschillende plaatsen doet-wijzer,dn
zien.
POLYTYPE, v. (-n), (boekdr.) woordera aan één
stuk gegoten, cliché's van woorden.
1. POMERANS, v. (-en), stooteinde aan den biljart
knopje van leer of vilt dat op het stooteinde-stok,
gelijmd is.
2. POMERANS, v. (-en), goudgele, ronde, kruidige
vrucht van den pomeransboom, eene soort van
oranjeappel; -- pomeransbitter; een glaasje pomeransbitter.
POMERANSBITTER, o. eene soort van bitter met
pomeranselixer; ...BLOESEM, m. (-s), bloesem
van den pomeransboom; ...BLOESEMOLIE, v.
etherische olie der pomeransbioesems, dient tot
parfumeeren, het bereiden van pomeranselixer, enz.;
...BOOM, m. (-en), eene verscheidenheid van den
oranjeboom (citrus aurantium vulgaris); ...ELIXER,
o. (-s), elixer van pomeransolie en - schillen bereid.
POMERANSEN, (pomeranste, heeft gepomeranst), den (biljart-) bal met één stoot maken,
zonder de banden te raken.
POMERANSSCHILLENOLIE, v. (...oliën), geel
bruine etherische olie, door het uitpersen-achtig
van de schillen der pomeransen verkregen.
POMMADE, v. (-s), haarzalf om het haar glanzig
en zacht te maken; - dergelijke zalf om springende
huid te genezen of het springen te voorkomen
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lippenpommade; — zalfachtig poetsmiddel: poetspommade.
POMMADEDOOSJE, o. (-s), doosje voor pommade.
POMMADEEREN, (pommadeerde, heeft gepommadeerd), met pommade insmeren (meest spottend).
POMMEI, v. (-en), (Zuidn.) met suiker ingemaakte en licht gestoofde vruchten.
POMMELS, v. mv. (plantk.), (gew.) lischdodden
of duikelaars.
POMOLOGIE, v. vruchtenkunde : de kennis hoe
de ooftboomen het geschiktst te vermenigvuldigen,
te veredelen, welke grond voor hun groei en ontwikkeling de beste is en hoe schadelijke invloeden
te weren.
POMOLOGISCH, bn. op de pomologie betrekkelijk : een pomologiseh weekblad.
POMOLOOG, m. (...logen), iem. ervaren in de
pomologie.
POMONA, v. (myth.) de ooft- of tuingodin.
1. POMP, v. (-en), (gew.) holle houten buis
tot doorlating van water in een dijk; -- werktuig
om vloeistoffen van eene lagere plaats door eene
buis naar eene hoogere te brengen door het op en
neer bewegen van een in de buis juist sluitend
lichaam : zui jpomp; perspomp; de pomp is overvoed,
laf, lens, onklaar, werkt niet; — brui naar de pomp!
loop heen en doe uw werk; — loop naar de pomp
en drink je nuchteren, kwast !, ga door met je praatjes; — hij weet van pomp noch pompstok, hij weet
van niets, is zeer dom. POMPJE, o. (-s).
2. POMP, m. (-en), stomp, stoot met de gebalde
vuist of met den elleboog.
3. POMP, m. (-en), (kleerm.) verandering aan
confectiewerk, om het goed passend te maken:
dat is een leelijke pomp, dat zal niet goed uitvallen;
verstelwerk. POMPJE, o. (-s).
4. POMP, m. (-en), pompoen.
POMPADOUR (Fr.), o. japonstof met bloemen
doorweven.
POMPBAK, m. (-ken), houten kast boven de
pompbuis, waarin het water gepompt wordt;
...BOOR, v. (...boren), boor om de houten buizen
voor pompen te boren; ...BOUT, m. (-en), eene
soort van houten vierkante pen, tot sleutel der
pomp dienende; ...BUIS, v. (...zen), buis waardoor
het water opgepompt wordt; ...BUS, v. ( -sen),
soort van zuiger; ... DAAL, v. (... dalen), (zeew.)
kleine buis op het dek, die het water ontvangt.
POMPEBLADEN, o. mv. (plantk.) witte plompen,
ook wel witte povmpebladen en pompebledden geheeten.
POMPEBLOEM, v. (-en), (plantk.) 'dotterbloem
witte pompebloem, witte plomp.
POMPELMOES, v. (...zen). eene soort van Oostindischen citroen- of sinaasappelboom (citrus decumana), de vrucht kan eene doorsnede van 15
cM. bereiken, gewoonlijk peervormig, schil geel,
vleesch weinig saprijk; andere soorten hebben
kleinere vruchten en is het vruchtvleesch sappiger,
met een flauwen bitterzuren smaak; de vrucht
dezer boomen.
POMPEMMER, m. (-s), brandspuitemmer.
1. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), stompen,
stooten met vuist of elleboog.
2. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), de pomp
doen werken : water pompen; — de pomp lens
pompen, zoo lang pompen tot zij geen water meer
geeft; — water uit een schip pompen, door pompen
verwijderen; — lucht uit de klok pompen, — aan
de pomp staan; --- hard werken; — (spr.) alles
komt af, behalve pompen, men wordt van alles,
behalve van één last, ontslagen; — die nood heeft,
moet pompen, die in slechte omstandigheden verkeert moet werken; — pompen of verzuipen, zijne
laatste krachten inspannen, alles op het spel zetten
om zich te redden.
3. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), een zeker
knikkerspel spelen, waarbij een groot aantal knikkers tegelijk in een kuiltje geworpen worden ; die
er in blijven, zijn voor den pomper, die er uitspringen, zijn voor den medespeler.
4. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), geld
pompen, van alle kanten geld zoeken te leenera.
5. POMPEN, (pompte, heeft gepompt), (kleerm.)
confectiewerk passend maken; mannenkleeren ver
-steln.POMING,vh
pompen.
POMPENMAKER, m. (-s), iem. die pompen
maakt.
POMPER, m. POMPSTER, v. (-s), die pompt.
POMPERIJ, v. (Zuidn.) pracht, staatsie.
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POMPERNIKKEL, m. (-s), groot zwart brood der
Westfalers.
POMPGAST, m. (-s), man die bij de brandspuit
pompen moet, ter onderscheiding van spuitgast;
...GAT, o. (-en), opening boven in de pompbuis,
waaruit het water wegloopt; ... GEK, m. (-ken),
hefboom die de pomp doet werken; ...HAAK, m.
(...haken), haak voor de pompbus; ...HART, o.
(-en), benedenklep in de pompbuis, onder den
zuiger; ...HAMER, m. (-s), klauwhamer.
1. POMPIER, m. (-s), brandgast, soldaat der
brandweer, die geoefend wordt in het gebruik van
verschillende reddingstoestellen, ten einde bij
brand menschenlevens en goederen aan de woede
der vlammen te onttrekken.
2. POMPIER, m. (-s), een kleermakersknecht,
die uitsluitend verstelwerk (pompjes geheeten)
verricht; kleermaker in een confectiemagazijn, die
het confectiewerk passend maakt : gevraagd: een
grootwerker-pompier en versbellers (eene advertentie).
POMPIJZER, o. (-s), pompstang; ... JUK, o.
(-ken), pompmik.
POMPKAST, v. (-en), pompzode; ...KETEL, m.
(-s), boden bak, met verscheidene gaten doorboord
en aan den voet van de pomp vastgespijkerd, om
te beletten, dat er vuilnis uit het ruim in kome;
...KLEED, o. (-en), bekleeding der pomp; ...KLEP,
v. (-pen), klep in eene pomp : zuigerklep en hartklep; ...KNIE, v. (-ën), (zeew.) pompmik; ...KOKER, m. (-s), (zeew.) vierkante koker van planken
ter bescherming van de pompbuis; ...KRAAN,
v. (...kranen), loozingsbu.isje eener pomp; kraan
daarin; ...KRABBER, m. (-s), werktuig om eene
pomp schoon te maken.
POMPLAMP, v. (-en), eene soort van olielamp,
waarbij de oliehouder zeer laag is en de olie door
een pompwork naar den brander gevoerd wordt.
POMPOEN, m. (-en), eene éénjarige plant (cucurbita pepo), tot de familie der komkommerachtigen
bohoorende, welks langwerpig ronde vruchten
(eveneens pompoenen geheeten) bij ons tot voedsel
der varkens worden gebezigd. POMPOENTJE,
o. (-s).
POMPOENVORMIG, bn. den vorm van een pompoen hebbende.
1. POMPOM, v. (plantk.) (gew.) groote of gemeene waterscheerling (cicuta virosa), ook bloot
waterscheerling geheeten.
2. POMPOM, v. (-s), (Z. A.) Engelsch snelvuurkanon van 3.7 cM. wijdte voor cavalerie en bereden
infanterie.
POMPON, m. (-s), wollen kuifje op eet soldaten
-schako;
(ook) overtreksel.
POMPONA, v. vanielje van mindere soort.
POMPOSA, bn. (mus.) statig, deftig.
POMPPUT, m. (-ten), put waaruit het water
opgepompt wordt; ...SCHOEN, m. (-en), onderste
deel der pompbuis boven het pomphart; ...SCHRAPER, m. (-s), pompkrabber; ...SLAG, m. (-en),
het water, dat bij eiken slag uit do pomp loopt;
...SLINGER, m. (-s), zwengel; ...SLEUTEL, m.
(. s), sleutel voor een pompslot; ...SLOT, o. (-en),
een slot met verschillende pallen, Brahma-slot;
...SPIL, v. (-len), spil eener ouderwetsche pomp;
...STANG, v. (-en), ijzeren stang van den pompzuiger; ...STATION, o. (-s), station, plaats waar
het water voor eene waterleiding hoog opgepompt
wordt; ...STEEL ; m. (...stelen), pompstang;
...STOK, m. (-ken), pompstang; — (fig.) hij weet
van pomp noch pompstok, hij weet van niets, is
zeer dom; — ijzeren staaf waarmede de lading in
een geweerloop aangestampt wordt; — (fig.) hi j
is pompstokken snijden, hij is gedeserteerd.
POMPWATER, o. water, door eene pomp opgebracht (meest in tegenst. van put-, wel- of duin
— die soep is zoo vet als pompwater, er is-water);
totaal geen vet op te bespeuren; ...WERK, o.
(-en), kunstwerk tot opvoering van water; ...ZODE,
v. (-n), (zeew.) zeker houten schotwerk, geplaatst
in de kiel van een schip om den voet van den
mast en de pompen, om ze te beveiligen tegen het
stooten van ingestuwde voorwerpen; oudtijds werd
zij ook put genoemd.
POMPZUIGER, m. (-s), cilindrische schijf, die
in de buis der pomp sluit en van boven van
eene klep voorzien is, die zich opent om het water
te laten rijzen, als men den zuiger neerdrukt,
en zich sluit om het water op te houden, wanneer
de zuiger rijst; ...ZWENGEL, m. (-s), hefboom
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buiten de pompbuis of -bak om den zuiger te
bewegen.
PON, V. (-nen), nachtkleed voor vrouwen of
meisjes. PONNETJE, o. (-s).
PON CEAU, bn. hoogrood van kleur, klaprozenrood.
PONCTUEEL, bn. bw. stipt, stiptelijk, nauw
-keurig.
POND, o. (-en), de eenheid van het gewicht; een
oud Amsterdamsch pond, 494 Gram; een Neder
kilogram; — een medicinaal pond-landschpo,
wordt aangewezen door het teeken fb; —, zekere
geldswaarde : een pond Vlaamseh of pond groot
(= f 6.00), aangeduid door het teeken ; een
pond parisis, een Parijsch pond (= f 0.50); een
pond sterling (Engelsche munt = f 12.00 ongeveer),
aangeduid door het teeken £; — loon van eene
dienstmeid; schat. PONDJE, o. (-s).
PONDEMAAT, v. zekere oud -Friesche vlaktemaat
van ongeveer 36 are.
PONDER, m. (-s), (gew.) ponderboom; — unster,
eene soort van evenaar, aan de eene zijde een haak
en aan de andere een gewicht, dat men af- en aan
samenstellingen zooveel pond we--schuift;—n
gende : tweeponder, honderdponder.
PONDERABEL, bn. weegbaar.
PONDERABILIËN, V. mv. weegbare lichamen.
PONDERABILITEIT, v. weegbaarheid.
PONDERBOOM, m. (-en), lange paal die bovenop
een voer hooi vastgebonden wordt.
PONDEREN, (poederde, heeft geponderd), het
hooi op den wagen vastleggen door den ponderboom
er bovenop stevig vast te binden.
PONDEREUS, bn. wichtig, zwaar; (fig.) gewichtig, van belang.
PONDGAARDER, m. (-s), (gew.) korenmakelaar;
...GAREN, o. (-s), grof garen, dat men bij het
gewicht verkoopt; ...GELD, o. (-en), scheepsbelasting, naar het aantal ponden berekend.
PONDHUIS, o. (...zen), ...KAMER, v. (-s), huis
of kamer, waar het pondgeld wordt betaald; .. .PA PIER, o. (-en), papier dat bij het pond wordt ver
-kocht.
PONDSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. bij het pond.
PONDSPONDSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. naar
evenredigheid : het overschot zal pondspondsgewijze
worden verdeeld, elk naar zijn inleg.
PONDSPEER, v. (...peren), zware, groote peer.
PONGO, m. (-'s), eene soort van aap, aanduiding
voor gorilla en orange oetan.
PONJAARD, m. (-en), korte degen, dolk.
PONJAARDEEREN, (ponjaardeerde, heeft geponjaardeerd), doorsteken met een dolk.
PONK, m. (-en), (Zuidn.) geld; spaarpot; schat.
PONNY, v. (-'s), zekere Indische wisselmunt =
1 1 /2 cent.

1. PONS, v. zie PUNCH.
2. PONS, m. (-en), drevel, doorslag : zeker gereedschap waarmede gaten in ijzer geslagen worden.
PONS ASINORUM, m. (fig.) ezelsbrug.
PONSMACHINE, v. (-s). machine om te ponsen.
PONSEN, (ponste, heeft geponst), met een pons
gaten in ijzer slaan; ook drevelen en doorslaan
geheeten.
PONT, v. (-en), zeker platboomd vaartuig langs
een touw heen en weder loopende of aan een touw
heen en weer gierende on dienende om rijtuigen
en paarden enz. van de eene naar de andere zijde
van eene rivier of vaart te voeren : overzetpontje;
gierpont; — (zeew.) kiellichter, vlotschuit, ponton.
PONTJE, o. (-s).
PONTBRUG, v. ( -gen), pontklep.
PONTEGAT, o. gat waarin de pont ligt.
PONTEKOEK, v. broodkoek, stroopkoek die bij
het pond, naar het gewicht verkocht wordt.
PONTERSTOK, m. (-ken), polderboom, ponderboom.
PONTEVEER, o. (-en), aanlegplaats van eene
pont; overzetveer.
PONTGAST, m. (-en), die tot den dienst van
eene pont behoort; ...GELD, o. (-en), vracht voor
het overvaren met eene pont.
PONTIANAK, v. (-s), (Ind.) booze woudgeest,
die het vooral op kinderen en zwangere vrouwen
voorzien heeft.
PONTICELLO, v. (-'s), kam op snaren-instrumenten.
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PONTIFEX, m. lid van het hoogste priester
oude Rome, met den pontifex maxi--^oleginbt
nus aan het hoofd; later was dit de Romeinsche
Keizer; (thans) opperpriester, paus.
1. PONTIFICAAL, bn. opperpriesterlijk, bisschop
pauselijk; pontificale mis, mis waarbij de-^elijk,
lienst door een bisschop verricht wordt.
2. PONTIFICAAL, o. staatsiegewaad van d..n
Paus; (fig.) staatsiekleed, beste kleed : ze waren
zllen in pontificaal; — een boek, dat de plichten
Ier bisschoppen bevat.
PONTIFICAAT, o. opperpriesterschap.
PONTKLEP, v. (-pen), klep of brug aan eene
pont, die opgehaald en neergelaten kan worden;
...MAN, m. (...lui), veerschipper.
PONTO, v. (-'s), een aas (harten- of ruitenaas),
als vierde troef in het omberspel.
PONTON, v. (-s), groote zware pont met sterke
boorden, bestemd tot het slaan van pontonbruggen; - de pontons, akelige scheepsgevangenissen,
waarin de Engelschen de Fransche krijgsgevangenen
(onder Napoleon I) opsloten.
PONTONBRUG, v. ( -gen), (art.) eene brug uit
pontons samengest • ld, dienende om troepen of oor
rivier te doen trekken. -logsmaterivn
PONTONNIER, m. (-s), schipbruglegger, afdeeling der geniesoldaten, bestemd om alle wcrkzaamheden van den bruggenbouw te verrichten, het
wapen der genie, dat in drieën verdeeld is : mineurs,
pontonniers en sappeurs.
PONTONTREIN, m. (-en), de pontons met alle
materiaal, dat een leger medevoert benevens de
voertuigen, die er mede beladen worden; ...VLOT,
0. (-ten), vlot van pontons.
PONTONVORMIG, bn. den vorm van eene
ponton hebbende.
PONTONWAGEN, m. (-s), wagen die deel uit
-maktvn
een pontontrein.
PONTREEP, m. (-en), reep of koord, waarlangs
eene pont getrokken wordt, of waaraan zij van de
eene zijde eener rivier naar de andere overgiert;
...SCHOOT, m. (-en), touw waarmede de gierpont
schuin aan de reep gelegd wordt, waardoor zij
kan overgieren; ...SCHIPPER, ...VOERDER, m.
(-s), veerschipper; ...ZEIL, o. (-en). zeil eener
zeilpont.

PONY, m. (-'s), eene soort van klein paard; in

volwassen toestand is de schouderhoogte minder
dan 1,4 M.
PONYHAAR, o. op het voorhoofd afhangend
hoofdhaar, tot ongeveer 1 cM. boven de wenkbrauwen.
POOIEN, (pooide, heeft gepooid), drinken, zuipen, zwelgen.
POOIER, m. (-s), drinkebroer; — peur om paling
te vangen. POOISTER, v. (-s), zuipster, zwElgster.
POOIEREN, (pooierde, heeft gepooierd ), telkens
te veel sterken drank drinken, zuipen; — peuren:
paling vangen met een pooier.
1. POOK, v. (poken), (Zuidn.) zak; (overdr.) iem.
op zijne pook geven, hem afranselen.
2. POOK, m. (poken), ponjaard, dolk; puntig
omgebogen ijzer om het vuur op te porren; —
groote naainaald; — kort hooiijzer van 1 of 1 1 /2 M.
lengte ; — iem. die te klein voor zijne jaren is,
pork. POOKJE, o. (-s).
1. POOL, m. (polen), inboorling van Polen.
2. POOL, v. (polen), aspunt : ieder der beide
punten van de as, waarom de aarde in 24 uren
schijnt te draaien : Noord- en Zuidpool; — punten
waar de verlengde aardas het hemelgewelf raakt:
de polen des hemels; — land of streek rondom de
pool: aan de polen is het koud; de ijsbeer komt
aan de polen voor; — punt waar de magneet het
sterkst aantrekt : de magnetische polen zijn vlak
bij de uiteinden van den magneet; — (electr.) de
polen eener galvanische batterij, de geleidingsdraden die van eene batterij uitgaan; — (ontl.) uit
zenuwcellen; — lange-stralendvg
dikke overjas : het is koud, ik zal mijne pool maar
aandoen.
3. POOL, v. en o. (wev.) pol of poll, floers of
haarachtige dekking van fluweel.
POOLBANDEN, m mv. vederwolken in lange
strepen of banden gerangschikt, die met den mag
meridiaan der aarde samenloopen;-netisch
...BEER, m. (...beren), witte beer, ijsbeer (ursus
maritimus); ...CIRKEL, m. (-s), cirkel welken men
zich op den aardbol voorstelt getrokken te zijn
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-op een afstand van 23 1 jz graad van iedere pooi:
Noord- en Zuidpoolcirkel; landen binnen den poolcirkel; ... DRAAD, m. (... draden), (natuurk.) metalen geleidingsdraad bij eene galvanische kolom
,of batterij; -- (wev.) draad waarmede het floors
van fluweel geweven wordt, in tegenstelling met
•gronddraad.
POOLEXPEDITIE, v. (-s, ...tiën), tocht naar de
poolstreken, met een wetenschappelijk doel onder
...GEWEST, o. (-en), landen en zeeën-nome;
binnen de poolcirkels; ...IJS, o. de ijsmassa's die
in de Poolzeeën worden aangetroffen; ...KAT, v.
(-ten), (nat. hi st.) eene kattensoort (mephitis) uit
de poolstreken; ...KRING, in. (-en), poolcirkel;
deel der aarde binnen een poolcirkel; ...LANDEN,
,o. mv. landen om de pool; ...LANDER, m. (-s),
bewoner van de poollauden; ...LICHT, o. noorderlicht; ...METER, m. (-s), quadrant (werkt.);
...NACHT, m. (-en), in de Poolstreken de tijd,
waarin de zon langer dan een etmaal beneden den
horizon blijft.
POOLSAFSTAND, m. (-en), (aardr.) afstand tot
, de pool.
1. POOLSCH, bn. van, uit Polen : Poolsche tarwe;
de Poolsche taal; een Poolsche landdag, (fig.) waar
alles wild en ongeregeld toegaat; ook het ging er
Poolsch toe; — eene Poolsche, vrouw uit Polen; —
(muz.) Poolsche bok, de grootste soort van zakpijp
of doedelzak; — Poolsche slede, soort van arre slede; — (nat. hist.) Poolsch grein, zeker insect
(coccus polonicus), tot de schildluizen of galinsecten
behoorende, dat in Polen en in sommige streken
van Duitschland op onderscheiden planten leeft;
bij het inzamelen van die planten wordt dit insect
er afgeschraapt, omdat het gelijk de cochenille
eene roode verfstof oplevert; --- Poolsche hamer
(malleus vulgaris), eene soort van hamerschelp, die
in den Indischen oceaan voorkomt; — Poolsche
zadel (placuna sella), een zeer zeldzaam schelpdier,
tot de familie der oesters behoorende; — (geneesk.)
Poolsche (haar)vlecht, viltige, nauwelijks te ontwarren korst van hoofdhaar, door allerlei vuil
aaneengekleefd.
2. POOLSCH, o. de Poolsche taal.
POOLSCHIP, o. (...schepen), schip, gebouwd
met liet doel om tochten naar de polen te doen.
POOLSHOOGTE, v. de boog tusschen het poolpunt en het loodrecht daar beneden liggende punt
van den horizon, het ware noorden op het Noor
halfrond en omgekeerd : de poolshoogte is-delijk
gelijk aan de geographische breedte eener plaats;
(zeew.) poolshoogte nemen, het bestek opmaken;
(fig.) poolshoogte van iets nemen, inlichtingen inwinnen, zich op de hoogte eener zaak stellen; —
ergens poolshoogte gaan nemen, zich persoonlijk
van den stand van zaken gaan overtuigen.
POOLSPANNING, v. (-en), (electr.) de spanning
of electr. energie tusschen de polen eener electrische batterij; ...STER, v. ( -ren), noordster : ster
van de tweede grootte van het sterrenbeeld de
Kleine Beer, staande aan het uiteinde van den
staart; — (fig.) gids, toeverlaat; — groote diamant
van 40 karaat, het eigendom der Russische kroon;
...STREEK, v. (...streken), aardstreek in de
nabijheid der polen; ...STUK, o. (-ken), weekijzeren sluitstuk van een hoefmagneet, ook anker
geheeten; ...STROOM, m. (-en), luchtstroom of
zeestroom, van de polen naar den evenaar; ...VOS,
m. ( -sen), (nat. bist.) ijsvos (canis lagopus of isatis),
ook witte vos geheeten, omdat hij des winters zijne
blauwachtig grijze kleur verliest en wit wordt;
...WILG, m. (-en), eene wilgensoort (salix polaris)
die in de poolstreken groeit; ...ZEE, v. (- en),
noordelijke of zuidelijke IJszee.
1. POON, v. (-en), platboomd vaartuigje voor
het vervoer van passagiers en goederen, inz. geschikt om in de Hollandsche kanalen te varen; —
huide, huideschip, kustvaartuig van weinig diepgang.
2. POON, m. (-en), (nat. hist.) zeehaan, knor haan (trigla gurnardus), eene soort van zeevisschen
op onze kusten, tot de familie der schildwangigen
behoorende, die een knorrend geluid maken; de
groote of roode poon (T. hirundo) en de kleine poon
(T. gurnardus). POONTJE, o. (-s).
POONSCHUIT, v. (-en), poon le art.
POORT, v. (-en), doorgang, ingang : de poorten
der stad; de poort van een kasteel; eerepoort; — de
Westfaalsche poort, doorgang tusschen twee bergen; — nauwe toegang tot een hofje; -- verzame-
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ling kleine arbeiderswoningen, doorgaans in zeer
slechten toestand, welke achter de gewone huizen
aan de straat gebouwd zijn en waarheen men
slechts door eene nauwe poort toegang heeft : de
meeste poorten te Scheveningen zijn zeer ongezond; —
groote, gewoonlijk boogvormige deur die eene
poort afsluit; stadspoort; koetspoort; — stadspoort:
aan, bij, buiten, binnen de poort wonen; bij het
sluiten der poort binnenkomen; eene poort openloopen; — (gesch.) stad : eene door wallen en muren
omgeven en door poorten afgesloten plaats; — de
poort met hem uit, breng hem buiten de stadspoort,
(thans) verwij der hem; — (fig.) dit opent de poort
voor alle kwaad, verleent daaraan toegang, is daar
de poorten der hel; de-vanhetbgi:—(Bj.)
poorten des levens, des doods, der eeuwigheid; (zeew.) geschutpoort, opening waarin de mond van
het geschut ligt; eene poort uitzagen; de poorten
aanhangen, zie aldaar; — (plat, gemeenz.) aars opening, achterste : houd de poort van achteren
open, zorg voor geregelden stoelgang; hij laat hem
de poort zien, hij laat hem in zijn poort kijken,
hij laat hem achterin zien, hij betaalt hem niet.
POORTJE, o. (-s).
POORTAARDE, v. sekreetvuil.
POORTADER, v. (-s, -en), (ontl.) Bene ader die
het aderlijke bloed uit de milt en het spijsverteringskanaal verzamelt en naar het haarvatenstelsel
van de lever voert; —BLOED, o. het bloed van
de poortader; —ONTSTEKING, v. (-en), (gen.)
Bene kwaal door etteropslorping ontstaan; —STELSEL, o. (-s), alle bloedvaten samen die de poortader
samenstellen en weer daarvan uitgaan.
POORTER, m. (-s), (oudt.) burger, stedeling;
(fig.) poorter en burger zijn, beer en meester zijn.
POORTEREN, (poorterde, heeft gepoorterd),
(gesch.) het burgerrecht verleenen.
POORTERIJ, v. (-en), (gesch.) burgerij.
POORTERMEESTER, m. (-s), (gesch.) burgemeester; ...RECHT, o. (-en), burgerrecht; . SCHAP,
o. hoedanigheid van burger; (ook) genot der voor
-rechtnva
burgerschap, burgerrecht.
POORTERSDING, o. (-en), (in het vroegere
rechtsw.) proces waarin beide partijen poorters
waren.
POORTGAT, o. (-en), (zeew.) geschutpoort;
...GELD, o. (-en), (oudt.) geld dat men na het
sluiten der stadspoorten moest betalen om door
te gaan.
POORTHAAK, m. (...haken), (zeew.) haak om
de geschutpoorten te sluiten; ...HENGSEL, o.
(-s), hengsel waaraan eene poortdeur hangt.
POORTKAMER, v. (-s), kamer boven of bij eene
poort; ...KLAMP, m. (-en), (zeew.) boog, goot
boven de geschutpoorten; ...KLEP, v. (-pen),
(zeew.) klep tot afsluiting eener geschutpoort;
...KLOK, v. (-ken), klok boven eene stadspoort; —
klok welke vóór het sluiten eener poort wordt
geluid, gewoonlijk met een zeer zwaar geluid; —
(fig.) zijn poortklok openzetten, zeer hard spreken,
roepen, schreeuwen, een grooten mond opendoen;
...KRANS, m. (-en), (zeew.) poortklamp; ...LAKEN, o. (zeew.) friesch of duffel om de geschut
dicht te stoppen; ...LEGGER, m. (-s),-porten
(zeew.) een legger waaraan de geschutpoorten
vastgesjord worden; ...LUIK, o. (-en), (zeew.)
luik voor eene geschutpoort; ...RAAM, o. (...ramen),
vleugelraam; ...RING, m. (-en), (zeew.) ring aan
een poortluik; ...SCHINKEL, m. (-s), (zeew.)
schinkel voor eene geschutpoort; ...SCHRIJVER,
m. (-s), (gesch.) stadspoortwachter, ambtenaar der
accijnzen; ...SLUITEN, o. het sluiten der stads
vóór poortsluiten binnen zijn; ...TALIE,-porten:
v. (...liën), (zeew.) talie waarmede de poorten
geopend worden; ...TOUW, o. (-en), (zeew.) touw
waarmede de geschutpoorten gesloten worden;
...VLEUGEL, m. (-s), helft van eene poortdeur;
...WACHTER, m. (-s), wachter der stadspoort.
POOS, v. (...zen), tusschentijd, rusttijd, wijl,
pauze : ik wachtte eene goede poos; — (fig.) zijne
poos aan 't roer staan, zijn tijd uit medewerken,
(eig.) de taak om een zekeren tijd aan het roer
te staan vervullen; — bij poozen, van tijd tot
tijd. POOSJE, o. (-s), kleine poos.
1. POOT, m. (-en), been, voet van een dier : de
voor- en achterpooten van een paard; eene bij heeft
zes pooten; — hand of voet van een mensch (minachtend, plat) : blijf er af met je pooten, kom er
niet aan; hij loopt maar door, zonder zijne pooten
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af te vegen; — (fig.) hij zuigt het uit zijn poot, hij
verzint het; — hij v ,l er geen poot om verzetten,
er in 't geheel geen moeite voor doen; — op zijn
poot spelen, heftig te keer gaan; — op hooge pooten
kwam hij aan, toornig, rood van kwaadheid; —
die brief staat op pooten, scherp is daarin uitgedrukt, wat men te zeggen had; — dat komt goed
op zijne pootera, neer, dat loopt nog goed af; —
iets op zijne pooten zetten of stellen, in behoorlijke
orde en verband stellen; — den poot op iets leggen
of zetten, zich meester van iets maken; — hij
schrijft een leslijken poot, hij schrijft slecht; — (bij
uitbr.) het onderste deel van iets, waarop het
staat of rust : eene tafel op één poot; een stoel heeft
vier pooten; gedraaide pooten van eene kast; —
(w. g.) de pooten van een passer, de beenen. POOTJE,
o. (-s), zie aldaar.
2. POOT, v. (poten), (plantk.) stekje, loot; jong
boompje dat men langs de wegen plant; — (fig.)
iets in de poten sturen, verkeerd sturen; — poten
zullen boomen worden, kinderen zullen eens groot
worden; — (gew.) roode beet, kroot : van middag
eten wij poten.
3. POOT, v. (gew.) voorhoofd (thans nagenoeg
verouderd).
POOTAAN, bw. pootaan spelen, zich duchtig
inspannen.
POOTAARDAPPEL, m. (-s), plantaardappel,
poter, in sommige streken ook planter geheeten;
...BAND, m. (-en), versiersel om de pooten der
honden.
POOTELEN, (gew., gemeenz.) met de handen
(pooten) of de vingers betasten en daardoor vuil
maken : pootelen, aan of met iets.
POOTGOED, o. goed dat men poot; pootaardappels, pootoesters, pootvisch enz.; ...HOUT, o. (-en),
puntige stok, waarmede men gaten in den grond
steekt, waarin men poten plant.
POOTIG, bn. ( -er, -st), van pooten voorzien, sterk
gespierd; een pootige kerel; - flink, bij de hand :
een po(o)tig wrijf.
POOTIJZER, o. (-s), stok met eene ijzeren punt,
waarmede gaten in den grond gemaakt wordtin,
waarin men poten plant.
POOTJE, o. (-s), kleine voet of hand (in alle
bet.); (fig.) opzitten en pootjes geven, zeer geds ee
zijn; — zij laat hem opzitten en pootjes geven, zij
heeft hem flink onder den duim; — met hangende
pootjes terugkomen, deemoedig; — ism. een pootje
draaien of z 'tt n, door zekere beweging van den
voet doen vallen, (ook fig.) iem. onderkruipen; —
een leflijk pootje schrijven, eene leelijke hand hebben; — podagra, jicht, voeteuvel : lii.j heeft het
pootje.
POOTJEN, (Z. .A.) iem. een pootje zetten, doen
vallen.
POOTKETEL, m. (-s), scheepsstoomketel waarbij
geene waterruimte is onder de aschplaats.
POOTLIJN, v. (-en), lijn waarlangs men poot:
pootlijnen zijn voor het zaaien op rijen onontbeerlijk.
POOTOOGIGEN, o. mv. (nat. kist.) eene orde van
schaaldieren (podo' hthalmata), ook schildkreeften
geheeten.
POOTSTOK, m. (-ken), poothout; ...UI, m. (-en),
ui dien men poot om daarvan zaad te winnen;
...VISCH, m. (...visschee), (v. gmv. als verzamelw.)
vischbroedsel, jonge visch die men in een poot
opkweekt of in een water loslaat tot vermeer--vijer
dering van den vischrjkdom; ...VIJVER, m. (-s),
vijver waarin men pootvisch opkweekt; ...ZALM,
m. (-en), jonge zalm dien men in de rivier loslaat
om deze zalmrijker te maken.
POOTZEER, o. zekere schapenziekte.
POOVER, bn. bw. (-der, -st), armoedig, schraal:
hij ziet er poover uit. POOVERHEID, v.
POOVERTJE, o. (-s), (Zuidn.) roodborstje.
POOVERTJES, bw. armoedig, schraal: het is
poovertjes met hen gesteld; zij was poovertjes gekleed.
POOZEN, (poosde, heeft gepoosd), ophouden,
rusten, pauzeeren : wij zullen nu eens poozen; —
verwijlen, blijven, zich ophouden : ergens poozen.
1. POP, v. (-pen), nagemaakte menschengedaante,
waarmede kinderen, inz. meisjes, spelen : eene
houten pop; wassen poppen; eene pop aankleeden;
met de pop spelen, van kinderen gezegd; — (fig.)
elk heeft zijne pop, waarmede hij speelt, ieder heeft
zijne speelpop; — als eene pop opgeschikt zijn,
gezegd van een meisje, dat, of van eene vrouw,
die zich zeer zot kleedt; — aan eene goede huis-
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vrouw zou hij meer hebben dan aan zoo'n aangekleede
pop, eene vrouw die niet veel meer doet dan zich
netjes of duur kleeden; — eene pop op de kast,
een lui of vadsig meisje; — zij is eene rechte pop,
Bene ziellooze schoone; — lief kind, lief meisje; —
figuur in het marionettenspel; (fig.) de poppen zijn
aan het dansen, de ruzie is begonnen, de twist ig
uitgebarsten; — geteekende menschelijke figuur:
popjes teekenen; — mandewerk, om daarop eene
japon te passen; wijfje der vogels, inz. van den kanarievogel; —
nimf, ingesponnen rups; — rupsennest; -(sig.) bosje, binnengoed met omblad; — propje
aan het uiteinde van een schermdegen; — pop van
een liesbreukband, kussentje aan het uiteinde van
den breukband; — (zeew.) stuk leder, of zeildoek,
met leder bekleed, om het eind van een touw gehonden, tegen het inwateren en uitrafelen; — de
punt van het zeil, waarmede het in 't midden
bij het vastmaken wordt opgehaald, zoodat het
glad vastzit. POPJE, POPPETJE, o. (-s), kleine
pop.
2. POP, m. (gemeenz.) gulden : toe, leen me even
tien pop.
3. POP, V. (gew.) Bene inwendige ziekte van de
graankorrel, inz. van de tarwe.
POPACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als eene pop; gaarne met eene pop spelende : dit meisje is niet.
popachtig; — (fig.) gemaakt, gezocht.
POPANS, m. (-en), bullebak, vogelverschrikker.
POPE, m. (-n), priester der Grieksch-Katholieke
Kerk.
POPEL, m. (-s), populier.
POPELBLAD, o. (-eren), blad van den populierboom.
POPELEN, (popelde, heeft gepopeld), snel kloppen van het hart : zijn hart popelde hem van angst;
ons hart popelde van vreugd bij het hoeren van uw
lied; — (Zuidn.) aanhoudend iets vragen met een
vleiend en smeekend gemompel: de bedelaars
popelen om eens aalmoes; het kind bleef popelen,.
tot het zijn zin kreeg. POPELING, v. (-en) ; het
popelen.
POPELINE, o. licht, halfzij den, glanzend weefsel;
popeline de laine, een kamwollen weefsel.
POPELSPINNER, m. (-s), zeker insect (dasychira
salicis) dat zich met de bladeren van alle soorten
van populieren en wilgen voedt.
POPLAP, m. (-pen), (zeew.) verdubbeling van
een onderzijl van ralijk tot rifband; ...LIJN, v.
(-en), (zeew.) lijn tot het ophalen van een zeil.
POPMOOI, bra zoo mooi als Bene pop : ze is
popmooi.
POPPEGEZICHT, o. (-en), gezicht van een
pop; — (fig.) gezicht met eene sterk geteekende
kleur : ze heeft net een poppegezichtje; (ook) gelaat
zonder uitdrukking : ...GOED, o. poppekleeren;
(fig.) speelgoed; (gemeenz.) kindergoed; ... JURK,
V. (- en), jurk voor Bene pop; ...KLEEREN, o.
mv.; ...KOP, m. (-pen), kop eereer pop: vorm voor
hoeden en mutsen; ...LIJS, v. (...zen), (gew.)
naam welken kinderen aan Bene pop geven; (fig.)
(w g.) verwijfd man; modegek.
POPPEN, (popte, heeft gepopt), met eens pop
spelen; poppen maken; — (fig.) mallen met een
meisje; -- (gemeenz.) dat meisje moet poppen, moet
In de kraam, moet bevallen.
POPPENDOKTER, m. (-s), iem. die poppen
herstelt.
POPPENGEK, v. m. (-ken), iem. die gek op
poppen is; ...HEMT), o. (-en), hemd voor eene pop;
zeer klein hemd; ...HOED, m. (-en); ...KAMER,
v. (-s), kamer voor poppen; — kinderspeelgoed; --afdeeling in een speelgoedwinkel, waar de poppen
en wat daarop betrekking heeft, uitgestald is.
POPPENKAST, v. (-en), marionnettenspel;,
...KRAAM, v. (...kramen), kraam waar inz. poppen verkocht worden; speelgoed; (gemeenz.) kindergoed; ...KRAMER, m. (-s), verkooper van
kinderspeelgoed; ...KRAMERIJ, v. (-en), winkel,
magazijn van kinderspeelgoed; ...LEDEKANT, o.
(-en), ledekant voor Bene of meer poppen : we
zagen een poppenledikant van 1 M. lengte, dat kostte
15 gulden; ...LEGGERS, m. mv. eene soort van
insecten; ...MAKER, m. (-s), iem. die poppen
maakt; (gew.) bosjesmaker; .. ROOVER, m. (-s),
soort van klimloopkever (calosoma sycophanta);
...SCHOOL, v. (...scholen), kleinkinderschool.
POPPENSLUIPWESP, v. (-en), zekere sluipwesp,
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die hare eieren in de pas veranderde pop der dag
legt, wanneer de buitenschaal nog week-vlinders
is, voornamelijk in die van het koolwitje.
POPPENSPEL, o. spel waarin met poppen tooneelvoorstellingen plaats hebben; (ook fig.) kinderspel; ...SPELER, m. (-s); ...SPEELSTER, v. (-s);
...STOEL, m. (-en); ...VRETER, m. (-s), vogel
die inz. van poppen leeft; ...WAGEN, m. (-s);
...WASCH, v. (...sschen), wasch van poppegoed; —
klein-kinderwaschje; ...WERK, o. (-en), kinderspel,
wisse wasje; toestel om poppen te laten dansen; —
(fig.) licht werk; ... WIEG, v. (• en), kinderspeelgoed;
...WINKEL, m. (-s), winkel waarin inz. poppen
verkocht worden.
POPPERIG, bn. bw. ( -er, -st), popachtig; — een
popperig huisje, klein en netjes; - dat staat zoo
popperig, stijf, overladen met kleinigheden.
POPPEROK, m. (-ken), rok voor eene pop.
POPPESTRONT, v. (gew. plat) noodelooze drukte; — hij is zoo fijn als gemalen poppestront, streng
rechtzinnig, uiterst fijn.
POPPIG, bn. bw. ( -er, -st), popachtig.
POPPIGJES, bw. popperig netjes : alles zag er
poppigjes uit.
POPSTROP, m. (-pen), (zeew.) strop op den
poplap met eene kous, waarvan het eind in een
hanepoot tot platting is uitgelegd.
POPULAIR, bn. bw. bemind bij of door het
volk : een populair vorst; — verstaanbaar voor het
volk : populaire voordrachten; een onderwerp populair behandelen.
POPULARISEEREN, (populariseerde, heeft gepopulariseerd), voor het volk verstaanbaar, zeer
bevattelijk behandelen : de wetenschap populariseeren; — zich populariseeren, zich bij het volk
bemind maken.
POPULARITEIT, v. het populair zijn.
POPULATIE, v. (...tiën), bevolking.
POPULATIONISTEN, m. mv. tegenstanders van
de leer van Malthus.
POPULEUS, bn. bevolkt, volkrijk.
POPULIER, m. (-en), een plantengeslacht (po
tot de familie der wilgachtigen behoorende;-puls),
de boomen hebben zacht hout, dat veel door den
klompenmaker gebruikt wordt; in 't wild worden
in Nederland gevonden : de witte populier (P.
alba) of witte abeel waarvan de bladeren van onderen
wit en viltachtig zijn, ook witboom of witblad geheeten; — de zwarte populier of peppel (P. nigra); —
de ratelpopulier (P. tremula), ook klaterpeppel,
ratelaar of espeboom, soms ook vrouwetongen geheeten, op zand- en veengrond in boschachtige
streken; - aangekweekt worden : de Kanadasche
populier (P. monilifira), de Virginische populier,
de balsemperuboom (P. candicans), de balsempopulier
(P. balsamifera), de Italiaansche populier (P.
pyramidalis) en de abeel of grauwe populier (P.
canescens).
POPULIERBLAD, o. (- eren), blad van den populier; ...BLOESEM, m.; ...BOKTOR, v. ( -ren);
groote populierboktor, zekere tor (saperda carcharias), geelachtig aschgrauw van kleur, die op de
stammen van populieren leeft, waarin de larve
gangen boort; kleine populierboktor ( aperda popul nee), zekere tor, zwartachtig van kleur, die in
jonge plantsoenen veelvuldig voorkomt en aldaar
veel nadeel doet; ...BOOM, m. (-en); ...BOSCH,
0. (...sschen), bosch uit populieren bestaande.
POPULIEREN, bn. van popullerenhout.
POPULIERHAANTJE, o. (-s), eene soort van
bladkever (ling populi), op populieren levende.
POPULIER(EN)HOUT, o. het hout van den populier, als timmer- of brandhout van weinig waarde.
POPULIERLAAN, v. (...lanen), laan van populieren; ...PLANTSOEN, o. (-en), plaats waar jonge
populieren geplant en opgekweekt worden; ...ROOS,
V. (...rozen), etokroos; ...TAK, m. (-ken), ...TWIJG,
v. (-en), tak, twijg van een populier; ...WORTEL,
m. (-s); ...WOUD, o. (-en); ...ZALF, v. (...ven)
(apoth.) eene geneeskrachtige zalf, uit de bladknoppen van den grauwen populier bereid.
POR, v. ( -ren), steek met een dolk, stoot met
de vuist, een stok enz. : iem. eene por in de zijde
geven; — put dien men met de punt van een tol
in een anderen tol maakt; — pokput, pokdaal.
PORCELEIN, zie PORSELEIN 1.
PORDER, m., PORSTER, v. (-s), die port, die
iem. vroeg wekt; - (ook fig.) die aanzet tot.
POREUS, bn. (...zer, -t), met poriën : alle licha-
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men zijn poreus; - vol merkbare poriën : puim
poreus.
-stenirg
POREUSHEID, v. (nat.) eene algemeen eigen
lichamen, volgens welke er tusschen de-schapder
moleculen der lichamen poriën zijn.
PORFIER, —STEEN, o. fijnkorrelige bruine of
grauwe granietsoort, waarin grootere kristallen
van een ander gesteente verspreid liggen, ook
purpersteen geheeten; eene der fraaiste soorten
van porfier is het oude roode of Egyptische, dat
door de Egyptenaren veel voor hunne i►aalden,
standbeelden en baden gebruikt werd.
PORFIERACHTIG, bn. op porfier gelijkende,
doch grover van korrel - dit gesteente is porfierachtig
gevlekt; porjiierachtig zijn de meeste vulkanische gesteenten, in de fijnkorrelige, glasachtige grondmassa zitten tal van kleine kristallen.
PORFIEREN, bn. van porfier.
PORIE, v. (poriën), kleine vaak onmerkbare
ruimte tusschen de vaste deelen der lichamen;
physische poriën, zulke tusschenruimten die klein
genoeg zijn om aan de aantrekkende en afstootende
moleculaire krachten hare werking te doen behouden en de oorzaak zijn van de samentrekking en
uitzetting, die de lichamen bij verandering van
temperatuur ondergaan; — merkbare poriën, wezenlijke gaatjes of openingen waardoor de moleculaire
krachten buiten werking gesteld worden; — bij
de bewerktuigde wezens zijn deze poriën de zetel
van de verschijnselen der uitwaseming en inzuiging
of opslorping : de poriën der opperhuid (bij planten
en dieren), de lucht- en zweetgaatjes.
PORIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig waarmede
men port; pookijzer.
PORK, m: (-en), kind dat te klein voor zijne
jaren is : wat een kleine pork is dat.
PORNOGRAPHIE, v. pornographieche literatuur.
PORNOGRAPHISCH, bn. de pornographisehe literatuur. die romans en novellen waarin onzedelijke
tooncelen, liederlijke deernen en haar bedrijf enz.
geschetst worden.
POROSITEIT, v. poreusheid.
POROTYPIE, v. eene wijze van kopieeren waarbij
gassen door de niet gedrukte gedeelten van het
origineel dringen en daar een donker, chemisch
geprepareerd papier ontkleuren, terwijl het overige
gedeelte donker blijft.
PORREN, (porde, heeft gepord), met een puntig
voorwerp het vuur omhalen, poken; in het v uur
porren; - in de kachel porren, aanhoudend poken,
dat het vuur er in beter zal branden; -- steken
met een scherp wapen : iem. porren; hij werd
onverwachts gepord, doodgestoken; — met de gebalde vuist duchtige stooten toebrengen; — iem.
wakker porren, zoo lang stooten tot hij wakker
wordt; — wekken, inz. 's morgens vroeg door
hard op de deur te kloppen of luid te schellen; —
(zeew.) de matrozen wekken, die de wacht moeten
aflossen; - de manschap porren om te schaften,
door de bel te luiden enz. voor het eten bij elkander
roepen; — (fig.) aanzetten, aandrijven : die luie
leerling moet telkens eens gepord worden; -- (Zuidn.)
hard werken, zichzelf telkens aanzetten : aan dat
werk heeft hij heel wat te porren; - porren op eene
moeilijke plaats in een schrijver, daarover lang
nadenken, peinzen.
PORRING, v. (-en). het porren in alle bet.;
(mets.) richting waarin een streksche boog boven
ramen of deuren genomen wordt; (ook) kleine
hoogte van metselwerk onder de bevloering, stiep.
1. PORSELEIN, ook PORCELEIN, o. (mv -en
in de bet. van soorten van porselein), het fijnste
aardewerk, waarvan het vervaardigen eerst in
den aanvang der 18de eeuw door de ontdekking
van den scheikundige Báttcher in Europa in gebruik kwam, hoewel het den Chineezen reeds in
den ouden tijd bekend was : Chineesch, Japansch,
Saksisch porselein; omverglaasd porselein, biscuit;
van porselein eten, van porseleinen borden en
schotels; fraai beschilderd porselein.
2. PORSELEIN, POSTELEIN, v. een plantengeslacht (portulaca) . met liggenden steng l en
takken, langwerpige bladeren, gele bloemkroon,
die van Juni tot September bloeit; de P. sativa
wordt in moestuinen aangekweekt en als groente
genuttigd.
PORSELEINAARDE, v. eene aardsoort, kaolin,
waarvan het fraaie, doorschijnende porselein ver
wordt; zij is vrij van ijzerinmengsels, maar-vardig
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bevat zuiver kiezelzuur en komt laagsgewijze in
graniet en andere gesteenten voor.
PORSELEINACHTIG, bn. als porselein; (plantk.)
porseleinachtige planten, die tot het geslacht por
behooren.
-tulac
PORSELEINBED, o. (-den), smalle akker, bed
met porselein beplant; ...BLAUW, o. eigenaardig
blauw van porselein (aardewerk).
1. PORSELEINEN, bn. van porselein; - (fig.)
een porseleinen ventje, dat zeer zwak is.
2. PORSELEINEN, (porseleinde, heeft geporseleind), gladmaken, bewerken als porselein, zoodanig
beschilderen : geporseleinde visitekaartjes.
PORSELEINFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
men porselein vervaardigt; ... GLAZUUR, o. stof
waarmede het porselein verglaasd wordt; ...GOED,
o. wat van porselein is; ...HANDEL, m. handel
in porseleinen voorwerpen; ...HOENTJE, o. (-s),
(nat. hist.) eene soort van moerasral (porzana
narmorata), 15 + 6 cM., zwemt en duikt uitmuntend; ...HORENSLAK, v. (-ken), porseleinslak;
...KAPELLETJE, o. (-s), zeker vlindertje (zerene
ulmata), tot de groep der spanners of landmeters
behoorende, dat in sommige ;aren tamelijk algemeen
op iepeboomen is, maar dan weder voor geruimen
tijd, b. v. vijf of zes jaren, verdwijnt.
PORSELEINKAS, v. ( -sen), ...KAST, v. (-en),
kast waarin men zijn porselein bergt; - (spr.)
voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkas, die
voorzichtig is, begaat geen misslag; - (fig.) hij
werd er ontvangen als een aap in de porseleinkas,
hij werd er zeer slecht ontvangen; .:.KLEUR, v.
eigenaardige kleur of tint van porselein.
PORSELEINKLEURIG, bn. de porseleinkleur
hebbende.
PORSELEINKOOPER, m. (-s), handelaar in por
...KRAAM, v. (...kramen), verplaatsbare-selin;
porseleinwinkel; ...KRAB, v. (-ben), (nat. kist.)
breedvoet, eene soort van kleine zeekrab; ...KRAMMER, m. (-s), ...BRAMSTER, v. (-s), iem. die
gebroken porselein weet te krammen; ...LAK, o.
(schild.) eene zeer witte lakverf waarmede men
iets het aanzien van porselein kan geven; ...MAKER, m. (-s), die porselein maakt; ...MOSSEL,
v. (-s, -en), (nat. hist.) porseleinslak ; ...OVEN,
m. (-s), oven waarin het porselein gebakken
wordt.
PORSELEINSCHELP, v. (-en), schelp van de
porseleinslak, ook venusschelp en katje geheeten:
versteende porseleinschelp; ...SCHILDER, m. (-s),
iem. die in eene porseleinfabriek het porselein beschildert, vóór het ten tweeden male gebakken
wordt; ...SCHILDEREN, o. het schilderen op
porselein.
PORSELEINSLAK, v. (-ken), (nat. hiat.) zeker
weekdier (cypraea), tot de orde der buikpootigen
behoorende, dat alleen op den bodem van den
Indischen Oceaan wordt aangetroffen; hare schaal
is eivormig en soms met de fraaiste kleuren geteekend; de laatste winding omsluit de vroegere geheel; de spleetvormige mond is met tandjes; de
belangrijkste soort is de kauri (cypraea moneta)
bijna 2 cM. groot; de getijgerde porseleinslak (C.
tipris ).
PORSELEINTJES, o. mv • (plantk.) menictenzusjes. Zie aldaar.
PORSELEINVERGULDING, v het vergulden van
porselein; ...VERKOOPER, m. (-s), ...VERKOOPSTER, v. (-s), die porselein verkoopt; ...VERZILVERING, v.; ...VLINDER, m. (-s), witte avond
blauwachtige vlekken (abraxas sylvata);-vlindermt
...WINKEL, m. (-s), winkel waarin porselein
verkocht wordt.
PORSELEINZAAD, o. (...zaden), zaad van de
porselein of postelein.
1. PORT, o. (-en), PORTO, o (-'s), vrachtgeld
voor brieven of drukwerk, met de post verzonden:
op dien brief moet dubbel port, tweemaal de waarde
aan postzegels van een gewonen brief.
2. PORT, m. portwijn; port-4-port.
PORTAAL, o. (...talen), eene afgesloten ruimte
aan den ingang van een gebouw, met eene of meer
deuren, welke den toegang openen tot het gebouw; voorhuis; - breede gang, overloop boven, waarop
veel kamers uitkomen. PORTAALTJE. o. (-s).
PORTAMENTO DI VOCE (It.), (muz.) het ineen
tonen, zoodat men geen afbreken of-smeltndr
,opnieuw treffen laat hooren.
PORTATEN, v. mv. zeelijst, lijst van in Bene
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handelsplaats aangekomen goederen met vermelding der ontvangers.
PORTATIEF, bn. draagbaar : portatieve zuurstof
in stalen cilinders tot 100 atm. of meer samengeperst.
PORTE, v.; de Verheven Porte, titel van den
sultan van Turkije; de Ottamanische Porte, het
Turksche rijk, de regeering van Turkije.
PORTE-BRISÉE, (Fr.)v. (-s), dubbele, openslaande
deur of schuifdeuren tusschen twee vertrekken.
PORTE-CRAYON, (Fr.) m. (-s), teekenpen.
PORTEE, (Fr.) o. schotwijdte, bereik; drijfkracht;
omvang, beteekenis, strekking van iets : de portée
van iets niet goed begrijpen.
PORTEEREN, (alleen gebruikelijk in) zich voor
iem. porteerern, voor iem. in de bres springen; geporteerd (voor iets of iem.) zijn, (iets of iem.) sterk
genegen zijn.
PORTEFEUILLE, v. (-s), brieventasch, tasch
voor papieren en schrijfbehoeften : die schrijver
heeft nog veel in portefeuille, veel werken die nog
niet verschenen zijn; aandeeles, bankpapier, iets in
portefeuille hebben, in voorraad; - koeharen zak
waarin de stearine ten behoeve der kaarsenfabricatie geperst wordt; - (fig.) ambt van minister:
de portefeuille van binnenlandsehe zaken; de portefeuille nederleggen, ontslag nemen als minister; de
portefeuille aannemen, aanvaarden, de benoeming
tot minister aannemen; van portefeuille verwisselen,
als minister aan een ander departement optreden;
minister zonder portefeuille, lid van den ministerraad zonder bepaald ressort.
PORTEFEUILLE -ALMANAK, m. (-ken), kleine
almanak dien men in zijne zakportefeuille bergen
kan; -KALENDER, m. (-s).
PORTEL, v. de melk die bij de kaasbereiding
uit de pas gevormde kaas geperst wordt.
PORTELAAR, m. (-s), pruttelaar; kaasperser.
PORTELBEZIE, v. (...ziën), (gew.) blauwe
boschbes; ...BIER, o. schuimend bier.
PORTELEN, (portelde, heeft geporteld), koken,
borrelen; pruttelen; kaas persen.
PORTE-LETTRES, (Fr.) m. brievendrager,
-hanger; zak, brieventasch, papierkoker.
PORTELTOBBE, v. (-n), tobbe waarin de portel
loopt bij de kaasbereiding; ...WEI, v. zure melk,
hui, waarvan kaas gewrongen is; 't water dat op
de melk komt.
PORTE-MANTEAU (Fr.), m. (-'s), staande
kapstok.
PORTEMONNAIE (Fr.), v. (-s), geldtaschje; zijne
portemonnaie vergeten hebben, geen geld bij zich
hebben. PORTEMONNEETJE, o. (-s).
PORTEMONNAIE-ALMANAK, m. (-ken), zeer
kleine almanak, dien men in eene portemonnaie
bergen kan.
PORTER, m. zwaar donkerbruin Engelsch bier.
PORTGLAS, o. (...zen), glas om portwijn uit
te drinken.
PORTICUS, m. zuilenhal, bovengang.
PORTIE, v. (-s, ...tiën), aandeel, toegekend part;
de legitieme portie, het wettig deel, verplicht
deel; - zekere hoeveelheid : eene portie vleesch;
groote, kleine portie groente; - (gew.) middagmaal:
wij bleven bij haar op de portie; in de gaarkeuken
kost eene portie 10 cent; (fig.) eene tamelijke portie
geduld, zeer veel geduld. PORTIETJE, o. (-s).
PORTIEK, v. (-en), eene open galerij of zuilen
waarvan het dak op zuilen of arcaden rust,-gan,
hetzij die zich vóór of op de zijden van een gebouw bevinden; ruimte voor Bene straatdeur die
terugspringt, niet gelijk met den voorgevel is.
1. PORTIER, m. (-s), stedelijk ambtenaar, die
eene poort opent en sluit; degene, welke de poort
van een klooster, paleis of ander groot gebouw,
ook van eene koets Opent en sluit : de portier van
een hotel; de tweede portier in eene gevangenis.
2. PORTIER, o. (-en), koetsdeur; venster, deur
van een spoorwagen : uit het portier kijken; het
portier sluiten; - (ontl.) nauw uiteinde der maag
waardoor het voedsel in de darmen komt. PORTIERTJE, o. (-s).
PORTIÈRE, v. (-s), deurgordijn; -KETTING,
m. (-en), sierlijk metalen kettinkje waarmee de
portières opengehouden worden.
PORTIERGLAS, o. (...glazen), glas in een koets deurtje, koetsvenstertje; ...GLAASJE, o. (-s), klein
venstertje waardoor een portier zien kan, wie zich
voor de deur bevindt; ...LUIK(JE), o. (-s), kijk -,
valluikje (in eene poort).
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PORTIERSCHAP, o. post van portier.
PORTIERSHUISJE, o. (-s), kamertje van den
portier; ...PLAATS, v. (-en), betrekking van portier.
PORTIERSTER, v. (-s), deurwachtster, huisbewaarster.
PORTIERSVROUW, v. (-en), ...WONING, v.
(-en), vrouw, woning van een portier.
PORTIUNCULAFEEST, o. (-en), (R. K.) groot
aflaatfeest op 2 Aug. ter eere van den H. Franeiscus van Assisië.
PORTIONSTAFEL, v. (-s), vroegere benaming
van eene gaarkeuken, van een restaurant; -HOUDER, m. (-s), die eene gaarkeuken heeft.
PORTLAND-CEMENT, o. zekere metselspecie,
uit een innig mengsel van koolzure kalk en klei
(verhouding 4 op 1) tot sinterens toe gegloeid
en daarna tot poeder gemalen, veel in de bouwkunde gebruikt, omdat het spoedig hard wordt
en in water hard blijft ; ook alleen portland
genoemd.
PORTO, o. briefport.
PORTO-FRANCO, v. vrijhaven.
PORTO-RICO, v. eene soort van rooktabak die
op het eiland van dien naam gewonnen wordt.
PORTRET, o. (-ten), beeltenis, afbeelding van
een persoon, waarbij de gelaatstrekken als hoofdzaak beschouwd worden, inz. eene geschilderde
afbeelding : zijn portret laten maken, laten vergroot en;
iemands portret teekenen; -- een portret ten voeten
uit, in tegenstelling met eene buste; - een welgelijkend portret. dat goed gelijkt op het model; een geflatteerd of gevleid portret, dat de gebreken
van het model zoo weinig mogelijk doet uitkomen; - een sprekend portret, van eene treffende
gelijkenis; - afbeelding met behulp der photographie : iemands portret in kooldruk; - inz. eene
buste; buste in basreliëf : in den voorgevel waren
de portretten van alle graven en gravinnen aangebracht; - (fig.) persoonsbeschrijving : ik zal u
zijn portret teekenen; portretten der Nederlandsche
letterkunde; - ( gew.) mensch met betrekking tot
zijne gelaatstrekken : een teelijk portret van een
wijf; - (gew., fig.) vrouwspersoon (gewoonlijk met
het bijdenkbeeld van minachting) : een lastig,
moeilijk portret. PORTRETJE, o. (-s).
PORTRETALBUM, o. (-s), boek tot het bewaren
van photographische portretten.
PORTRETLIJST, v. (-en), lijst om een portret;
...LIJSTJE, o. (-s); ...SCHILDER, m. (-s), schilder
die zijn hoofdvak maakt van portretteeren;
...SCHILDEREN, o. het schilderen van portretten;
...STANDAARD, m. (-s), standaard om daarop een
portret te plaatsen; ...STANDAARDJE, o. (-a).

PORTRETTEEREN, (portretteerde, heeft geportretteerd), de beeltenis van iem. maken.
PORTUGEES, m. (...zen). inwoner van Portugal.
1. PORTUGEESCH, bn. van Portugal : de Portugeesche bevolking; uit Portugal afkomstig : Portugeesche wijnen; op Portugal betrekking hebbende.
2. PORTUGEESCH, o. de Portugeesche taal.
PORTULAAN, o. (...lanen), havenboek der 15e
en 16e eeuw, waarin de ligging der kusten en
havens nauwkeurig vermeld staat.
PORTUUR, o. partij tegen wie men het opnemen kan of zal : dat is geen portuur voor u; - hij
doet een goed portuur, hij trouwt goed.
PORTUURLIJN, v. (-en), (zeew.) zeker lang touw,
dat door den kraanbalk heenloopt, boven welken
het met een knoop wordt vastgebonden, en dat
het anker, als het uit het water oprijst of geworpen
zal worden, bij den ring vasthoudt.
PORTVRIJ, brr. gefrankeerd; -- vrij van port:
brieven gericht aan den Directeur der Rijkspost spaarbank te Amsterdam zijn portvrij.
PORTVRIJDOM, m. het vrij zijn van port : de
portvrijdom worde uitgebreid.
PORTWIJN, m. zekere fijne wijn (van Oporto);
thans ook van elders aangevoerd : Californische
portwijn, rooide en witte.
PORTZEGEL, m. en o. (-s), soort van postzegel
waarop vermeld staat, hoeveel port men nog betalen moet wegens onvoldoende frankeering.
PORTZEGELTJE, o. (-s).
POS, m. ( -sen), (nat. hilt.) zekere kleine visch
(acerina vulgaris), tot de familie der baarzen behoorende, die de rivieren en staande wateren van
Noord- en Midden-Europa bewoont en ook in
Siberië voorkomt; ook wel post en postje geheeten.
POSJE, o. (-s).

POST*

POSE, v. (-s), houding, stand van een model
(inz. schild. en beeldt.) : eene bekoorlijke, eene
verleidelijke pose aannemen.
POS£, bn. gezet, bedaard, ernstig; homme posé,.
een geposeerd man.
POSEEREN, (poseerde, heeft geposeerd), zitten
voor een schilder, om zich te laten portretteeren;
hoe lang moet ge poseeren bij den photograaf I,
onbeweeglijk. staan, zitten, tot men getrokken
is I; -- (fig.) Bene gekunstelde houding aannemen;
zich voor iem. van gewicht uitgeven : hij poseert
gaarne; - de geposeerde leeftijd, de rijpere jaren
waarin men bedaarder, ernstiger is.
POSEIDON, m. (myth.) de zeegod.
POSITIE, v. (-s, ...tiën), stelling, plaatsing : de
positie van een leger; - ( muz.) vingerzetting op
eene viool: de posities op de viool zuiver hebben;
inz. de tweede en verdere posities : in de posities
spelen; hij moet nu aan de posities beginnen; staat, waardigheid : het is iem van positie, die
eene hooge betrekking bekleedt; zoo iets is beneden
mijne positie; -- toestand : in eerre moeilijke, lastige
positie verkeeren; daardoor kwam hij in eene scheeve
positie; zijne positie was daar onhoudbaar geworden;
eene vrouw in (zekere) positie, die zwanger is; -standpunt : van zijne positie gerekend; - ( rekenk.)
eene valsche positie, orb uit eene gefingeerde stelling
tot de uitkomst te geraken; -- (dans- en schermk.)
stand, houding : de verschillende posities bij het
schermen; - (leger) de positie aannemen, in de positie gaan staan, in de voorgeschreven houding,
die een mindere in bijzijn van een meerdere moet
aannemen.
1. POSITIEF, bm. bw. (...ver, -st), vast, zeker:
ik weet het positief; - positief recht, het stellige
recht, in tegenstelling der hypothese; - hij ver
positief, beslist,` zeker; - de positief- chris--klarde
telijke beginselen belijden; - in tegenstelling met.
negatief, om iets stelligs, zekers aan te duiden; -(aardr.) positieve anomalie, streken welke betrek kelijk te warm zijn; - (wisk.) een positief getal,
grooter dan nul; - (natuurk.) positieve electriciteit,
eene der twee soorten van electriciteit, die men
ter verklaring der electrische verschijnselen heeft
aangenomen; evenzoo : positieve pool, plaat enz.;
(photographie) positief beeld, het goede beeld.
2. POSITIEF, POSITIVUS, m. (...ven), (taalk.)stellende trap.
3. POSITIEF, o. (...ven), een klein handorgel,
kamerorgel zonder pedaal; - (photographie) het
positieve beeld.
POSITIEVE, V. de gezonde, normale toestand
der zinnen.; (zegsw.) niet recht bij zijne positieve zijn,
niet wel bij 't hoofd, niet wel bij zijne zinnen zijn;
weer bij zijne positieve komen, weer tot bewustzijn
komen, (ook) weer weten wat men doet.
POSITIVISME, o. elke wijsgeerige richting, die
het gebied van het weten bepaalt tot wat met de
zinnen kan waargenomen worden, dus tot wat
de ervaring als positief waar kent; stellige wijs
-begrt.
POSITIVIST, m. (-en), aanhanger van het positivisme.
POSITIVISTISCH, bn. tot de leer van het posi tivisme betrekkelijk : de positivistische school van
Auguste Comte in Frankrijk.
POSITO, bw. aangenomen, gesteld (dat).
POSSE, v. (-n), tooneelspel van laáeren rang,
met kluchtige, vaak onwaarschijnlijke karakters en
verwikkelingen.
PO S SEM, v. (plantk.) (gew.) gagel.
POSSESSIE, v. (-s, ...siën), bezit; bezitting.
POSSESSOIR, bn. (recht.) possessoire rechtsvordering, die zich grondt op het recht van bezit en
niet op het eigendomsrecht; - de possessoire rechts
summier, zij wordt spoediger behandeld-vordeings
dan de gewone.
POSSIBEL, bn. mogelijk.
POSSIBILITEIT, v. mogelijkheid.
1. POST, bn. na, later; postdata, na den dag.
2. POST, m. (-en), rechtopstaand hout of pilaar,
die iets steunt of draagt : de posten van de deur; min of meer sierlijke stijl bij trapleuningen enz.; (gew.) vlonder, stevige plank die als voetbrug
dienst doet.
3. POST, m. (-en), (papierm.) stapel pas ge
vellen papier met vilt er tusschen : papier-schept
in bevilten post, wanneer het voor de eerste maal
tusschen de vilten in de kuippers geperst wordt.
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4. POST, m. (-en), onderdeel eereer begrooting
van ontvangsten en uitgaven; - te betalen of
betaalde geldsom : een kwade post, die niet betaald
wordt of waarop men verliest; - onderdeel van
Bene rekening : eene rekening van 10 posten; een
post op de rekening open laten, nog niet betalen;
een post van 1000 gulden; dat is nog een post van
, verleden jaar. POSTJE, o. (-s).
5. POST, m. (-en), (oorl.) uitgezette wacht,
schildwacht : posten uitzetten; de posten aflossen;
(leger) post in 't geweer (commando), de wacht moet
in 't geweer komen; standplaats van zulk een
wacht : de schildwacht mag zijn post niet verlaten; een. verloren post, uiterste voorpost; - post vatten,
ergens gaan staan; - (bij stakingen) iem. die
ergens gepost is; -- last, taak : ieder der werklieden
zijn post aanwijzen; - ieder op zijn post !, ieder
-op de aangegeven plaats, voor den hem opgedragen
last; - inz. zware last : hij heeft daar een zwaren
post; het is een heele post voor hem, tien monden
open te houden; - ambt, bediening : hij bekleedt
den post van boekhouder; een aanzienlijke, voordeelige
post; een post aanvaarden; zijn post neerleggen; -,op zijn post blijven, dien niet neerleggen, (ook)
niet moedeloos worden. POSTJE, o. (-s), ambtje:
.eindelijk heeft hij ook een postje gekregen.
6. POST, m. (-en), postbode; brievenbesteller.
7. POST, v. (-en), eene openbare instelling, voor
dienende tot het vervoer van brieven,-namelijk
briefkaarten, drukwerken en monsters, het overmaken en incasseeren van geld in den vorm van
wissels en quitanties; in den laatsten tijd is daarbij
gekomen de verzending van postpakketten en de
dienst der postspaarbank; voor handel en nijverheid
is de post onontbeerlijk; het beheer der post; ambtenaar bij de post; post en telegraphie zijn in hetzelfde kantoor; een brief met de post, per post ver
overmaken; - postkantoor:-zend;glprost
.een brief op de post doen, in de brievenbus werpen; is de post al aan ?, zijn de brieven al aan ?; -- ik
A-rijg de krant met de laatste post, - de laatste maal
, dat de brieven enz. per dag rondgebracht worden; (fig.) dat is verzonden met de vurige post, dat is
verbrand; - postwagen, postpaarden : per of mit
4e post rijden; - posthuis : aan de laatste post

werd ik opgehouden; - (fig.) alles moet bij hem

per post gaan, haastig, snel.

8. POST, v. (-en), klein zoetwatervischje, pos.
POSTJE, o. (-s).
9. POST, V. (plantk.) (gew.) gagel.
10. POST, o. postpapier : een velletje post.
POSTAAL, bn. de post betreffende : postale
aangelegenheden.
POSTADMINISTRATIE, v. belleervoering der
posterijen of van een postkantoor; ...AMBTENAAR, m. (-s, ...naren), ambtenaar bij de posterijen.
POSTAMENT, o. (-en), voetstuk van eene zuil
of een kozijn.
POSTBAND, m. (-en), strook papier om drukwerken met een gedrukt adres; ... BEAMBTE, m.
<-n), postambtenaar; ... BEDIENDE, in. (-n), iem.
aan de post werkzaam en niet den titel van postambtenaar hebbende; ... BESTELLING, v. ( en).
het bestellen, rondbrengen der poststukken; ...BEWIJS, o. (...zen), kleine soort van postwissel, dien
men in een brief ingesloten kan overmaken; ... BLAD,
, o. (-en), blad postpapier met geperforeerden en
gegomden rand en opgedrukten postzegel, dat men
zeer gemakkelijk kan opvouwen en dichtsluiten,
aan de postkantoren verkrijgbaar; ... BODE, m.
(-n), koerier ; brievenbesteller; ... BOEK, o. (-en),
verzendlijst, bevattende alle namen en adressen
der personen, aan wie eene courant moet toegezonden worden; ...BOOT, v. (-en), boot waarmede
de post verzonden wordt; ...BOX, v. brievenbus
aan een postkantoor voor particulieren die zelf
geregeld hun poststukken laten halen; ...COMMIES, m. (...zen), hooger ambtenaar der posterijen;
... DAG, m. (-en), dag waarop ergens de brievenpost aankomt of vertrekt.
POSTDATEEREN, een wissel postdateeren, later
dagteekenen dan de werkelijke dag van uitgifte is.
POSTDIENST, m. (-en). dienst der postbeambten.
POSTDILUVIAANSCH, bn. na het tijdvak der
vloedvorming gebeurd of ontstaan.
POSTDIRECTEUR, m. (-en), hoofd van een postkantoor; ...DUIF, v. (...ven), eene duivensoort
(columba domestica tabeilaria), met lange vleugels

en smalle borst, die men africht tot het overbrengen
van berichten.
POSTDUIVENDIENST, m. (-en), het overbrengen
van berichten door postduiven; ...VEREENIGING, V. (- en), vereeniging die zich de teelt en
africhting van postduiven ten doel stelt.
POSTEEREN, (posteerde, heeft en is geposteerd),
(oorl.) plaatsen, uitzetten (posten. wachten); op zekere plaats iets staan afwachten of gadeslaan; - (jag.) den jagers hunne plaatsen aanwij zen, alvorens het drijven te beginnen; - (van
laken) het in de breedte rouwen, vooral de randen
of zelfkanten uitrouwen, hetgeen met de posteermachine geschiedt.
POSTEERMACHINE, v. (-s), machine om laken
te posteeren.
POSTELBEZIE, v. (...ziën), (plantk.) portelbezie.
POSTELEIN. Zie PORSELEIN 2e art.
1. POSTEN, m. mv. (jag.) eene soort van kleine
kogels, waarvan er 9 à 12, naarmate van het kaliber, op het geweer worden geladen.
2. POSTEN, (postte, heeft gepost), naar de post
brengen, op de post doen : een brief posten; - (bij
werkstakingen) posten uitzetten om te zien of er
gewerkt wordt en door wien, of er werkwilligen en
zoogenaamde onderkruipers zich naar het werk
begeven en trachten deze over te halen ook te
staken, de werkwilligen hinderlijk te volgen, enz.;
arbeiders posten, laten nagaan of zij weer aan het
werk gaan, enz.
POSTER, m. (-s), iem. die bij werkstakingen
post : de posters werden op een afstand gehouden.
POSTE-RESTANTE, bw. (op brieven) aan het
postkantoor blijvende berusten (om afgehaald te
worden).
POSTERIEUR, bn. later; -, o. achterste.
POSTERIJ, v. (-en), het postwezen : ambtenaar
bij de posterijen; - postkantoor; - (inz.) paardenpost.
POSTERIORI, A -, van achteren beschouwd,
later, nader blijkende; (in tegenst. van a priori,
van te voren).
POSTERITEIT, v. nakomelingschap.
POSTFORMAAT, o. (...maten), gewone vorm
van brieven : in postformaat; ...FORMULIER, o.
(-en), elk formulier, dat op de post betrekking
heeft; ...GELD, o. (-en), briefport; geld dat men
de post betaalt voor de verzending van brieven,
drukwerken, postpakketten enz.; ...GIDS, m. (-en),
officieele handleiding, alle gegevens betreffende de
post bevattende.
POSTGRAVEN, o. (veend.) (gew.) het zwaarste
veengraven, omdat de uitgegraven grond op grooten afstand tegen eene hoogte op moet gekruid
worden.
POSTHENGST, m. (-en), minachtend voor:
postambtenaar.
POSTHOORN, ...HOREN, m. (-s), hoorn waarop
de koerier of postbode blaast; - (nat. hist.) eene
soort van inktvisch (spirula) in den Indischen
Oceaan, die eene door den mantel bedekte, spiraal
gewonden schelp bezit; ...HOORNTJE,-vormig
...HORENTJE, o. (-s).
POSTHOUDER, m. (-s), (Ind.) burgerlijk ambtenaar die in eene afgelegen streek liet gezag der
regeering vertegenwoordigt.
POSTHUIS, o. (...zen), postkantoor; gebouw der
paardenposterij ; politiewachthuis ; -COMMANDANT, m. (-en), agent van politie le klas, met
het beheer van een posthuis belast.
POSTHUMUS, bn. na den dood des vaders geboren; opus posthumus, nagelaten compositie of
werk.
POSTILJON, m. (-s), postrijder.
POSTILJONSHOORN, ...HOREN, m. (-s), horen
waarop de postiljon blaast.
POSTILLE, v. (-n), korte uitleggingen van weten
aard, op den Bijbel.-schapelijknofzdug
POSTINKOMSTEN, v. mv. inkomsten der posterijen; ...INRICHTING, v. inrichting der posterijen.
POSTJESJAGER, m. (-s), iem. die jacht maakt
op kleine baantjes of kleine ambten, bedieningen.
POSTJONGEN, m. (-s), postiljon; ...KAART, V.
(-en, kaart die de onderscheidene pleisterplaatsen
der postpaarden aanwijst; lijst der brieven; ...KANTOOR, o. (...toren), kantoor der posterijen; ...KAR,
v. ( -ren), ...KARRETJE, o. (-s), rijtuig voor het
brievenvervoer; ...KNECHT, m. (-en), koerier,
postrijder; ...KOETS, v. (-en), wagen die met
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postpaarden rijdt; wagen die brieven overbrengt;
...KWITANTIE, v. (-s, ...tiën), kwitantie die men
per post verzendt en waarvan het bedrag door
de post geïnd en overgemaakt wordt.
POSTLIJST, v. (-en), aanteekenlijst der brieven;
-- (aan het bureau eener krant) daglijst ter contróle van afgegeven postzegels voor de verzending
der exemplaren; ...LOOPER, m. (-s), postbode.
POSTLUDIUM, o. naspel, eene verlengde cadans
, op het einde van een muziekstuk of eerai toevoegsel op het orgel op het einde van éen koraalgezang;
-ook een slotstuk na geëindigden godsdienst, bij
liet uitgaan der kerk.
POSTMEESTER, m. (-s), ...MEESTERES, v.
( -sen), 'directeur, directrice van een postkantoor;
meester(es) bij de paardenpost; ...MEESTER .SCHAP, o. ambt van postmeester; ...MERK, o.
(-en), stempel op een brief gedrukt : datum als
postmerk.

POSTMERKEN, (postmerkte, heeft gepostmerkt),
het postmerk op de brieven drukken.
POSTMIJL, v. (-en), eene mijl van ongeveer 4000
meters; ...OVEREENKOMST, v. (-en), overeen
komst betreffende het postwezen door eenige
landen gesloten; ...PAARD, o. (-en), paard bij de
paardenpost; — (fig.) hij loopt als een postpaard,
zeer snel; ...PAKKET, o. (-ten), pakket, dat met
de post verzonden wordt : de. postpakketten mogen
niet zwaarder dan 5 Kilo zijn.
POSTPAKKETDIENST, m. de dienst voor de
verzending van postpakketten; ...FORMULIER,
o. (-en), formulier om daarop verschillende gegevens
voor de postpakketten in te vullen en de frankeerzegels op te hechten; ...KISTJE, o. (-s); ...TARIEF, o. (...ven), tarief van het port voor postpakketten verschuldigd; ...WAGEN, m. (-s), wagen
waarin de postpakketten naar het station en naar
, de geadresseerden gebracht worden; ...WEGER,
m. (-s), ve3rbaseule oin postpakketten te wegen.
POSTPAPIER, o. papier gebruikt om brieven op
te schrijven, gewoonlijk licht en dun en korter
dan ander schrijfpapier.
POSTPONEEREN, uitstellen, achteraanzetter.
POSTQUITANTIE, V.
(- s), postkwitantie;
...RECHT, o. recht om postpaarden te houden;
(ook) recht, belasting op de postpaarden; ...REIS,
V. (...zen), reis met den postwagen, met postpaarden; ...REIZIGER, m. (-s), iem. die eene
postreis maakt; ...RIJDER, m. (-s), koerier;
....RIJTUIG, o. (-en), rijtuig, spoorwagen voor de
posterijen; ...RIT. m. het rijden met de postpaarden; ...SCHIP, 0. (...schepen), paketboot; ...SCHIPPER, m. (-s), eigenaar, beheerder van een postschip; ...SCHRIJVER, m. (-s), beambte bij het
postwezen; ...SCHUIT, v. (-en), schuit die de
post overbrengt : van Kampen op t'rk vaart eene
postschuit; ...SCRIPTUM, o. (-s, ...pta), naschrift
in brieven, doorgaans uitgedrukt door P.S. of ook
wel N.S.; ...SJEES, v. (...zen), sjees der paarden
...STAL, m. (-len), stal voor de postpaarden.-post;
POSTSPAARBANK, v. (-en), eene spaarbank,
onder beheer der posterijen, waarin men door
tusschenkomst van alle postkantoren gelde er
bewaring geven kan.
POSTSPAARBANKBOEKJE, o. (-s), boekje waarin de aan de postspaarbank ter bewaring gegeven
gelden worden ingeschreven; ...ZEGEL, m. o. (-s),
zegel van 1 of 5 cent om op een formulier, door
de directie der postspaarbank verstrekt, te worden
geplakt; heeft men voor 1 gulden aan zegels, dan
kan dit bedrag in een spaarbankboekje ingeschreven worden.
POSTSTATION, o. (-s), rust-, pleisterplaats der
postkar; ...STEMPEL, m. (-s), postmerk; ...STUK,
o. (-ken), ieder stuk dat per post verzonden wordt;
...TARIEF, o. (...ven), tarief van het aan de
post verschuldigde port; ...TIJD, m. tijd van het
vertrekken of aankomen van de post; ...TIJDING,
T. (- en), per post ontvangen tijding; ...TREIN,
- m. (-en), trein waarmede ook brieven vervoerd
worden.
1. POSTULAAT, o. (...laten), vordering (aan een
bestuur), opgave van feiten; -- eene stelling, die
zonder bewijs aangenomen en als geldig beschouwd
moet worden uit hoofde van eene andere nood
zekere stelling.
-zakelijn
2. POSTULAAT, o. proeftijd van 3 tot 12 maanden
- welke het eigenlijke noviciaat voorafgaat.
POSTULANT, m. en v. (-en), aanzoeken, dinger
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die naar een post, eene bediening enz. staat; —
kandidaat eener kloosterorde, die aanzoek doet in
die orde opgenomen te worden. POSTULANTE,
v. (-n).
POSTULEEREN, (postuleerde, heeft gepostuleerd), aanzoeken; dingen naar eene betrekking; —
feiten als vaststaande, als waar aannemen.
POSTUNIE, v. internationale overeenkomst betreffende het vervoer van poststukken, het te
heffen porto en de verrekening hiervan onderling.
1. POSTUUR, o. (...uren), uur, waarop het
postkantoor geopend is; posttijd.
2. POSTUUR, o. (...turen), gestalte, houding:
gemakkelijk, vrij, ongedwongen van postuur; — zich
in postuur zetten, eene ongewone houding aannemen
(om het een of ander te doen, te beginnen); — zij
heeft een fraai postuur, eene fraaie leest, zij is
schoon van vormen. POSTUIURTJE, o. (-s).
POSTUURNAAD, m. (...naden), ,(nagist.) naad
in een japonlijf, japonrok om het postuur beter
te laten uitkomen.
POSTVERBINDING, v. (-en), verbinding tusschen
twee plaatsen door middel van de post : overzeesche
postverbindingen; ...VERDRAG, o. (-en), overeen
meer staten, regelende-komstuchenwf
het brievenvervoer en alles wat tot de posterijen
behoort; ...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging
van eenige staten, die een postverdrag hebben
gesloten; ... VERKEER, o. het verkeer over de
post; de verzending per post : het postverkeer neemt
voortdurend toe; ...VERORDENING, v. (-en);
...VERZENDING, v. (-en), verzending met de
post; ...VOORSCHRIFT, o. (-en), voorschrift betreffende den postdienst; ...WAARDE, v. (-n),
frankeer -, port-, strafzegels, briefomslagen, briefkaarten enz.
POSTWAGEN, in. (-s), postkar; (ook) op bepaalde
uren rijdende wagen, diligence; ... WAGEN
-DIENST,m.
POSTWEG, m. (-en), groote weg, heerweg, inz.
de door Daendels op Java aangelegde groote weg
van Anjer tot Banjoewangi; ...WET, v. (-ten),
wet, regelende de posterijen, inz. het brievenvervoer; ...WEZEN, o. beheer der brieven en paardenposten; alles wat daartoe behoort; ...WISSEL, m.
(-s), een formulier waarmede men per post gelden
verzenden kan : een postwissel verzenden, ontvangen; — een postwissel verzilveren, de daarop
aangegeven waarde ontvangen aan het postkantoor; ...WISSELFORMULIER, o. (-en); ... ZAK,
m. (-ken), zak met brieven, kranten enz., die door
de post verzonden wordt; ...ZEGEL, m. en o.
(-s), gewoonlijk vierkant stukje papier van ver. schillende kleur en teekening en van verschillende
bepaalde waarden dat men op brieven enz. plakt,
om daarmede het port te voren te betalen; .. .ZE GELTJE, o. (-s).
POSTZEGELALBUM, o. (-s), album voor of met
verschillende gebruikte of ongebruikte postzegels;
...BEVOCHTIGER, m. (-s), toestelletje om postzegels voor het opplakken te bevochtigen:... BOEKJE, o. (-s), boekje met verschillende postzegels tot
een bepaald aantal, aan de postkantoren verkrijgbaar; ...BORD, o. (en), bord met postzegelwerk
beplakt; ...CATALOGUS, m. (...gi), catalogus
voor den postzegelhandel; ...DOOSJE, o. (-s),
doosje om postzegels in te bewaren; ...HANDEL,
m. handel in gebruikte en ongebruikte postzegels
van verschillende landen en verschillende tijden;
...HANDELAAR, m. (-s); ...ROL, v. (-len), rol
van 500 tot 1000 frankeerzegels van Bene der
soorten van 1 1 /2 tot en met 50 cent aan de postkantoren verkrijgbaar; ...VERZAMELING, v. (-en),
verzameling van verschillende postzegels; het ver
postzegels; ...VERZAMELAAR, m.-zamelnv
(-s), iem. die postzegels verzamelt; ...WERK, o.
kunstig knip- en plakwerk van gebruikte postzegels; ...WINKEL, m. (-s), winkel van een postzegelhandelaar.
POT, m. (-ten), cilinder- of vaasvorrnig gereedschap van aarde, porselein, ijzer, koper enz. tot
verschillende doeleinden gebezigd; — kookpot en
de inhoud er van : de ijzeren pot: den pot te Tuur
zetten, opzetten; — met den pot bezig zijn, het middagmaal gereedmaken; -- den pot kunnen koken,
goed met den pot kunnen omgaan, het middagmaal
gereed kunnen maken: — zii eten daar een goeden
pot, zij eten er goed van; — de pot is er schraal,
goed, niet slecht, het middageten; — kinderen moeten
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eten wat de pot schaft, bijzondere spijzen worden
voor hen niet klaargemaakt; — de pot is aangebrand, het eteti in den pot, (ook fig. gemeenz.)
het is eene zwangere vrijster; — een raar pot-eten,
een rare snuiter; — den hond in den pot vinden,
komen als het eten op is, zijn eten verzuimen; —
de pot verwijt den ketel dat hij zwart is, iem. verwijt
een ander wegens gebreken, die hij zelf heeft; —
er is geen pot zoo scheef, of er past een deksel op,
zelfs het leelijkste meisje kan nog wel een man
krijgen; — om den pot draaien, heen en weer loopen zonder iets uit te voeren; — bij iedereen in
den pot kijken, alles gaarne afneuzen; — hij eet
uit den pot van Egypte, hij eet zonder zorg, behoeft
er niets van te vergoeden; — het is daar de dood
in den pot, zij eten er zeer schraal; — het is de
dood in den pot, hij is bijzonder mager; — hij heeft
een hoofd als een ijzeren pot, een zeer groot hoofd;
(ook) hij heeft een uitstekend geheugen; — de
Papiniaansche pot, zie aldaar; — hij is zoo dicht
als een pot, hij laat hoegenaamd niets verluiden,
weet zijne geheimen goed te bewaren; —
bloempot : nieuwe potten voor het raam; -- (gew.)
hij groeit in den pot, wordt kleiner, neemt in lengte
af (van oude menschen gezegd); — pot met bloemen:
iedere pot kost 20 cent; — koffiepot; tabakspot,
zoutpot, enz.; — waterpot : den pot in het nacht
zetten; den pot gebruiken, in den pot wate--kastje
ren; — (spr.) doofpot : iets den pot indouwen,
doen vergeten; — (gew.) iem. den • pot indouwen,
in de gevangenis zetten; —
(kaartspel) bakje of schaaltje voor den algemeenen inzet : hoeveel moet er in den pot gezet worden I;
— wat ingezet is : den pot winnen; om den pot
spelen; hij moet den pot verdubbelen; — spaarpot;
spaarpenningen; — (gezelschap) den pot verteren,
uitgaan, een prettigen dag hebben voor het geld,
dat aan bijdragen, winsten van het spelen, boeten
enz. bijeengekomen is gedurende een winter of
een jaar; (fig.) er tegen loopen, onaangenaamheden
ondervinden, nadeel lijden; — in een pot spelen,
alle winsten, die met het spelen gemaakt worden,
in een pot doen, om die te zijner tijd te verteren; —
(gew.) onderlinge verzekering tegen ziekte en
overlijden; -- eene zekere maat : een pot aardbeien;
een pot bier drinken. Zie verder POTJE.
POTAARDE, V. aarde geschikt om potten van
te bakken.
POTAGE, v. (-s), groente -, vleeschsoep; mengsel
van onderscheidene dingen dooreengekookt; —
Jean Potage, hansworst.
POTASCH, v. koolzuur plantenloogzout, uit plantenasch geloogd en dat weleer in potten verzonden
werd; in de aarde komt zij in onderscheidene verbindingen voor; — bijtende potasch, potasch waaraan het koolzuur door gebrande kalk onttrokken
is; potasch trekt uit de lucht water aan.
POTASCHBLAUW, o. Berlijnsch- blauw, kleur
brandt;-stof;.BRANDE,m(-s)ie.dpotach
...BRANDERIJ, v. het branden van potasch; —,
(-en), inrichting waar dit plaats heeft; ...LOOG,
v. zekere vloeistof; ...MAKER, m. (-s), potaschbrander; ...MAKERIJ, v. (-en), potaschbranderij;
...METAAL, o. potassium; ...ZIEDERIJ, v. (-en),
potaschbranderij.
POTASSIUM, o. zeker week metaal met zilver
kleur, vooral gekenmerkt door zijne groote-wite
aantrekkingskracht tot zuurstof, chloor en vele
andere niet metalen, kalium, zie aldaar.
POTATOE, v. (-s), (gew.) aardappel.
POTBIG, v. ( -gen), big door de boerin met den
melkpot grootgebracht.
POTBLOEM, v. (-en), bloem die in een bloempot
geplant is; ...BOOM, m. (-en), boom die in een
grooten pot of bak geplant is; ...BOTER, V. ingelegde boter, winterboter.
POTBUIS, v. (...zen), korte buis van gebakken
aarde : eene potbuis op den schoorsteen zetten, om
het trekken van den schoorsteen te bevorderen; —
aarden draineerbuis; ... DEK, o. (-ken), (zeew.)
schanddek; ...DEKSEL, o. (-s), deksel van een
pot; — (spr.) (plat) hij moet voor potdeksel dienen,
gezegd van iem. met wien een meisje, dat van
een ander zwanger is, trouwt zonder dat zij hem
bemint; — iemands potdeksel zijn, doorgaan voor
den vader van de kinderen, die een ander verwekt
heeft; — (zeew.) planken bedekking van de koppen
der inhouten, dienende om de inwatering te
komen en veelal tevens een gewichtig langscheepsch
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verbanddeel uitmakende; — (gew.) plank met,
schuine kanten.
POTDEKSELEN, (gew.) met potdeksels beleggen
voor dakbedekking : een schuurtje potdekselen.
POTDICHT, bn. zoo dicht als een pot : zij houden
alles potdicht, houden deuren en ramen gesloten;
(ook) houden de venstergordijnen gesloten; de
deur is potdicht, geheel dicht; — (fig.) hij is potdicht. is zeer geheimhoudend, laat niets uit.
POTDOEK, m. (-en), vaat -, wischdoek.
POTDOOF, bn. stokdoof : hij is potdoof; ... DUIKER, m. (-s), riool in de straat.
POTELING, m. (-en), plant, visch die gepoot
wordt.
POTEN, (pootte, heeft gepoot), poten in den
grond zetten; planten : de zaden, die te groot zijn
om te zaaien, een voor een of in gering aantal in
eene rij op eenigen afstand in den grond leggen:
aardappelen. boonen, erwten poten; — visch poten,
broedsel in een vijver zetten. POTING, v. het poten.
POTENTAAT, m. (...taten), mogendheid, gekroond hoofd; (fig.) heerschzuchtig mensch; 't iv
een raar potentaat, het is een vreemd heerschap.
POTENTAATJE, o. (-s).
POTENTIAAL, v. (...tialen), potentiaalfunctie;.
electrische kracht in elk punt op zich zelf beschouwd:,
bij een met electriciteit geladen bol heeft elk punt
der omringende ruimte de potentiaal -f-, waarin e
r
de lading van den bol en r de afstand van 't gekozen
punt tot het middelpunt van den bol is.
POTENTIAALFUNCTIE, v. (wisk. en nat.) eene
functie door wier differentiatie de aantrekking,
door eene massa op een punt uitgeoefend, gevonden
wordt, inz. bij magnetisme, electricit:dt en zwaarte
...VLAK, o. (-ken), vlak gevormd door-kracht;
alle punten, die een gelijke potentiaal hebben;
...VERSCHIL, o. (-len), verschil in kracht der
potentialen : komen twee metalen met elkander in
aanraking, dan verkrijgen zij een potentiaalverschil
en hieruit vloeien galvanische krachten voort.
POTENTIE, v. macht, vermogen; — mechanische
potentie, statisch- of draaiingsmoment eener kracht.
POTER, m. (-s), planter; — aardappel om te
poten.
POTERNE, V. (- s), sluippoort, bomvrije gang
onder een vestingwal.
POTESTAAT, m. (...staten), (oude.) zelfgekozen
aanvoerder der Friezen in hun strijd tegen de
Hollandsche Graven.
POTGELD, o. munt die men om eenige bijzondere reden bewaart; opgepot geld; ...GEWAS, o.
( -sen), gewas dat men gewoonlijk in potten kweekt;
...GIETER, m. (-s), pottenbakker.
POTHENGSEL, o. (-s), hengsel aan een pot;
...HUIS, o. (...zen), laag huisje, hokje half boven
half onder den grond tegen een ander huis gebouwd,
hetwelk oorspronkelijk diende om er den pot te
koken; werkplaatsje van een schoenlapper enz.;
de pothuizen verdwijnen hoe langer hoe meer; —
(spr.) het zijn twee schoenlappers in één pothuis, het
zijn twee handen op één buik. POTHUISJE, o. (-s).
POTICHOMANIE, v. glazen voorwerpen versieren, door ze van binnen met plaatjes van bloemen
enz. te beplakken een verder met witte verf te
bestrijken.
POTJE, o. (-s), kleine pot (in alle bet.) : een
potje aardbeien; — (fig.) potjes hebben ook ooren,
kinderen luisteren scherp toe; — een potje te vuur
hangen, iem.. aanklagen bij een meester of vader; —
daar staat een potje te vuur voor hem, hij zal leefij k
gestraft worden; — het is nog niet in het potje,
waarin het koken moet, het is nog niet in orde; —
ieder moet zijn eigen potje koken, zijne aangelegenheden zelf regelen; •-- hij mag er een potje breken,
men kan daar veel van hem verdragen; — een
potje maken, gild bijeengaren; -- een potje d part
hebben, een spaarpotje; — (plat) buiten het potje
pissen, overspel bedrijven (van een gehuwd man
gezegd).
POTJEBEULING, V. gort met rozijnen gekookt.
POTJESBOER, m. (-en), boer die in de groote
steden potjes boter (natuurboter, margarine of
mélange) verkoopt; ...BOTER, v. boter door de
zoogenaamde potjesboeren verkocht.
POTJE SKERM I S, v. jaarmarkt waar men aarde
verkoopt.
-werk
POTJESLATIJN, o. apothekerslatijn; (fig.) keu
slecht latijn.
-kenlatij,
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POTJONGEN, m. (-s), dopjongen (bij de diamant
(bij de olieslagers) jongen die de stamper--slijper);
potten leegmaakt; boodschappenjongen; ...KAAS,
V. (...kazen), versche kaas; ...KACHEL, V. (- s),
gegoten ijzeren kachel, waarop men koken kan;
...KAMER, v. (-s), afdeeling eener glasfabriek,
waar de groote smeltpotten gevormd en gedroogd
worden; ...KANT, v. fijne kant met bloempotten
daarin geweven, voor vrouwenmutsen; ...KIJKER,
m. (-s), iem. die zich met verschillende keuken
bemoeit, janhen; ...KLEI, v. klei waarvan-zaken
potten gebakken worden; ...KRAUWER, m. (-s),
potschrapper; iem. die den pot uitschrapt; gierigaard; (spr. ) potkravwers komen niet in den hemel;
...LAM, o. (...meren), lam dat met den melkpot
wordt grootgebracht.
POTLEPEL, m. (-s), zie POLLEPEL.
POTLOOD, o. zeker mineraal. ook graphiet genoemd, dat hoofdzakelijk uit ijzerhoudende kool
bestaat; het heeft eene staalgrauwe tot zwartglanzige kleur en is vettig op het aanvoelen; als poeder
gebezigd tot poetsmiddel van kachels enz.; a]s
staafje om mede te teekenen of te schrijven; --,
(-en). een doorgaans van hout omgeven staafje
potlood om mede te schrijven of te teekenen:
eene punt aan een potlood slLijpen, - h'aberpotlood,
van de fabriek van Faber afkomstig; met potlood
teekenen; hard potlood. conté. POTLOODJE, o.
(-s), klein potlood; potloodhouder : een zilveren
potloodje; - (gew.) kleine, jonge snoek.
POTLOODACHTIG, bn. op potlood gelijkende.
POTLOODBORSTEL, m. (-s), borstel om kachels
enz. mede te potlooden.
POTLOODEN, (potloodde, heeft gepotlood), met
potlood inwrijven en zwart maken : kachels, haarden
potloodes.
POTLOODHOUDER, m. (-s), houder om kleine
potlooden bij schrijven of teekenen beter te kunnen
vasthouden, voor schoolgebruik.
POTLOODPEN, v. (-nen), eene pen waarin men
een potlood steekt; ...SLIJPER, m. (-s), klein
toestelletje om potlooden te punten; ...SLIJPMACHINE, v. (-s), machine om potlooden te
slijpen, inz. voor schoolgebruik; ...STIFT, v. (-en),
stift, van zacht potlood, om mede te schrijven of
te teekenen; ...TEEKENING, v. (-en).
POTMISPEL, v. (-s), eene soort van mispel;
...MUSCH, v. (...sschen), musch die in een opgehangen bloempot nestelt.
POTNAT, o. alleen gebruikelijk in de uitdrukkingen : 't is
potnat, zij zijn liet volkomen met
elkander eens, zij zijn van denzPlfden aard. zij
zijn allen met hetzelfde sop overgoten; 't is een
vreemd potnat, een vreemd, zonderling mensch; 't
is een lastig potnat, 't is een lastig mensch.
POTORO, m. (-'s), eene soort van kangoeroe,
zeker dier.
POTOVEN, m. (-s), potkachel; ...PASTEI, v.
(-en), pastei in een pot gebakken; ...PENNING,
m. (-en), potgeld; ...PLAAT, v. (...platen), (zeeva.)
scheerplaat.
POTPOURRI, o. (-'s), mengelmoes, allegaartje
van ingemaakte of ingelegde vruchten; - hutspot ; -- inz. muziekstuk uit verschillende thema's
samengesteld.
POTROOS, v. (...rozen), roos in een bloempot
geplant.
1. POTS, v. zie POETS.
2. POTS, tw., een basterdvloek.
3. POTS, v. (-en), (Zuidn.) muts of pet.
POTSACHTIG, bn. grappig, aardig.
POTSCHERF, v. (...ven), stuk van een gebroken
pot; ...SCHRAAPSEL, o. wat onder uit een pot
geschraapt wordt.
POTSCHRAPER, ...SCHRAPPER, m. (-s), een
werktuig waarmede men den pot uitschrapt; iem.
die den pot uitschrapt; gierigaard.
POTSENMAKER, m. (-s), hansworst; ...MAKERIJ, v. (-en) ; hansworsterij, klucht.
POTSIERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), komiek, kluchtig.
POTSIG, bn. bw. potsierlijk, kluchtig; aardig,
grappig.
POTSPEL, o. (-en), spel waarbij men in een pot
inzet; spel waarbij men om den pot speelt; zeker soort van biljartspel; ...STAL, in. (- len),
koestal waarvan de bodem lager dan de begane
grond is; ...STUK, o. (-ken), potgeld, potpenning;
...SUIKER, v. suiker, in potten bewaard.
POTTEBAKKER, ni. (-s), knikker van klei ge-

een
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bakken, door de jongens minder geteld dan hunne
gewone knikkers; ...BEZEM, m. (-s), (Zuidn.) eene
soort van bezem om potten en kuipen te schuren;
...BOENDER, m. (-s), (gew.) eene soort van bezem,
waarmede men het pottengoed afschuurt; ...KIJKER, m. (-s), potkijker.
POTTEN, (potte, heeft gepot), geld, zeldzame
munt bewaren • gouden tientjes potten; - hij heeft
braaf gepot, veel geld bespaard; - in potten doen
of zetten : die stekken moeten gepot worden.
POTTENBAKKER, m. (-s), iem die aarden potten
bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en), plaats waar . potten
gebakken worden; -, gmv. bedrijf des pottenbakkers; het bakken van potten.
POTTENBAKKERSKLEI, v. vormklei der pottenbakkers; ...LEEM, o. potaarde; ...OVEN, m. (-s),
oven waarin de potten gebakken worden; ...SCHIJF,
v. (...ven), ...WIEL, o. (-en), draaischijf waarop
de aarden potten worden gevormd; ... WINKEL,
m. (-s), winkel waarin men potten en pannen
verkoopt.
POTTENBANK, v. bewaarplaats, kast voor de
potten; (fig.) het graf : alle leden zijn al in de pottenbank, al dood en begraven; ...BOER, m. (-en),
venter van aardewerk; ...GOED, o. aardewerk;
...KAST, v. (-en), keukenkast voor potten en
pannen; ...KRAAM, v. (...kramen), kraam waar
men inz. aardewerk verkoopt; ...KRABBER, m.
(-s), schraapwerktuig om het aanzetsel uit keuken
te verwijderen; ...MAGAZIJN, o.-gerdschap
(-en); ...MARKT, v. (-en); ...MEID, v. (-en), pottentrien; ...SCHIP, o. (...schepen), schip dat
aarden potten vervoert; waar aarden potten en
pannen, borden en schotels, kopjes en kommen
enz. te koop zijn; ...SCHUIT, v. (-en), pottenschip; magazijn van aardewerk; ...TRIEN, v.
(-en), vrouw die met aardewerk vent; ...VENT,
m. (-en), ...WIJF, o. (...ven), die aardewerk verkoopt; ...WINKEL, m. (-s).
POTTER, m. (-s), POTSTER, v. (-s), die geld
opspaart of pot; schraper, schraapster.
POTTEVULLER, m. (-s), (plantk., gew.) boerenboon.
POTVER, m. (-s), basterdvloek voor potverdomme,
dat is God verdoeme mij.
POTVERDIKKIE, m. (-s), ...DOMME, m. (-s),
basterdvloeken.
POTVERTEREN, o. bet verteren van een gemeenschappelijken pot, zie aldaar; ...VERTERING, v.
POTVISCH, m. (...sschen), groot zeedier (catodon
macrocephalus), tot de groep der vleeschetende
walaisschen behoorende; oude mannetjes worden
25 f: 30 M. lang, bij een lichaamsomvang van 12
M. en wegen dan ± 1.00.000 K.G.; wijfjes zijn
slechts half zoo groot: de onderkaak is met scherpe
tanden bezet, de bovenkaak is tandeloos; de kop,
die een derde van de lichaamslengte bedraagt,
bevat in Bene menigte holligheden het walschot,
of spermaceti, soms to een gewicht van 5000
K. G.; in het darmkanaal en in de blaas vindt
men het ambergrijs, eene welriekende stof.
POUDRETTE, o k -s), poedervormig' m(-ststof
uit de faeoaliën van menschen, den inhoud van
riolen enz. gemaakt; kalkpoudrette, een kalkhydraat
tot het opzuigen en reukeloos maken van faecaliën
gebezigd.
POULE, v. spel biljart om een inzet; potspel met
twee witte ballen.
POULET, o. kalfspoulet, vleesch van de borst
van een kalf.
POUR ACQUIT, bw. voldaan (onder rekeningen).
POURPARLER (Fr.), o. gesprek, redekaveling:
in pourparlers treden; een pourparler houden, na
vele pourparlers kwamen zij overeen.
POURSUIVEEREN (Fr.), (poursuiveerde, heeft
gepoursuiveerd), vervolgen (in rechten).
POUSSEEREN (Fr.), (pousseerde, heeft gepousseerd), drijven, dringen; bevorderen, vooruithelpen:
iemand pousseeren; - zichzelf pousseeren, door
eigen inspanning vooruitkomen in de wereld; die zaak is erg gepousseerd, snel ten einde
gebracht.
POUZZOLANAARDE, v. eene soort van roodachtige zwavelaarde, welke in eenige streken van
Italië, in de nabijheid van den Vesuvius, gevonden
wordt, en die, onder de kalk vermengd, eene dadelijke verharding der metselspecie, zelfs onder
water, teweegbrengt.
PRAAIAFSTAND, iii. (-en), afstand waarop
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schepen nog praaien kunnen : binnen praaiafstand
passeeren.
PRAAIBEURT, v. (-en), (zeew.) beurt om te
praaien.
PRAAIEN, (praaide, heeft gepraaid), (zeew.) op
zee ontmoeten en toespreken (door den roeper)
om inlichtingen aangaande herkomst, den toestand
aan boord enz. te vragen of te geven; zijne sloepen
aan boord praaien, naar boord terugroepen; — van
een koopvaardijschip, dat uitvaart of binnenkomt,
de bestemming, herkomst, lading, natie enz. afvragen; dit afvragen geschiedt door een oorlogsvaartuig.
PRAAISCHUIT, v. (-en), (zeew.) schuit, dienstig
bij het praaien.
PRAAL, v. pracht, pronk, vertooning, luister:
veel praal vertoonen, ten toon spreiden; met of in
alle pracht en praal schitteren.
PRAALBED, o. (-den), paradebed, pronkbed,
prachtig versierd bed, waarop een voorname doode
ten toon gesteld ligt; ...BEELD, o. (-en), standbeeld; ...BOOG, m. (...bogen), eereboog; ...GEBOUW, o. (-en), pronkgebouw, prachtig versierd
gebouw; ...GEWAAD, o. (...gewaden), prachtkleed;
...GRAF, o. (...graven), sierlijke graftombe; mausoleum; ...HANS, m. (...zen), pocher, pronker;
...HANZERIJ, v. (-en), grootsprekerij; ...KOETS,
V. (- en), prachtige wagen, galawagen, triomfwagen.
PRAALSTER, v. (-s), die praalt.
PRAALSTOEL, m. (-en), prachtige stoel, troon;
...STOET, m. prachtvolle optocht; ...VERTOON,
o. het vertoonen van veel praal, pracht en pronk:
onder veel praalvertoon; ...VERTOONING, v. (-en);
...WAGEN, m. (-s), een bekleede wagen die bij
volksfeesten rondom en door de stad of plaats
rijdt, waarop verschillende ambachtslieden, eigen
uitgedost, hebben plaats genomen, om, onder-ardig
het maken van de grootste grimassen, hun bedrijven
uit te oefenen; triomfwagen; prachtig versierde
reclamewagen; ...ZETEL, m. (-s), prachtig ver
zetel, troon.
-sierd
PRAALZIEK, bn. ( -er, -st), lust tot pralen
hebbende.
PRAALZUCHT, v. pronkzucht, pralerij.
PRAALZUCHTIG, bn. ( -er, -st), praalziek.
1. PRAAM, m. beklemming; —, (pramen),
werktuig om iets vast te klemmen, b.v tot sluiting
van toldeuren eereer sluis tegen de achterhar der
puntdeur aangebracht; — neusknijper van een
stier of een paard, om ze in bedwang te houden; —
(fig.) ik heb hem den praam opgezet, middel aangewend om hem in bedwang te houden. PRAAMPJE, o. (-s).
2. PRAAM, v. (pramen), schouw, plat vaartuig;
een plat kustvaartuig, met acht of tien stukken
geschut gewapend, vlotbatterij; — (spr.) 't is
een mannetje om in eene praam te zetten, een ventje
dat niet veel beduidt. PRAAMPJE, o. (-s).
PRAAMNET, o. (-ten), vischnet bij de botvisscherij in gebruik; ...SCHUIT, v. (-en), plat vaartuig, praam.
PRAAT, m. gesnap, gebabbel; - gesprek, het
spreken, het praten : het kwam zoo in den praat
te pas, ongemerkt kwamen wij er over te spreken,
het gesprek bracht er ons toe; - (spr.) de derde
man brengt den praat aan, waar er drie zijn, heeft
men in den regel veel te babbelen; - hij heeft
den praat alleen, babbelt voortdurend, zoodat geen
ander aan het woord komen kan, (ook) men laat
hem maar praten, niemand luistert naar hem; —
inet iem. aan den praat raken, komen, in een gesprek
met hem komen; — iem. aan den praat houden,
hem lang ophouden door maar te blijven praten,
(fig.) hem lang laten wachten, met ijdele beloften
paaien; — (spr.) op den praat komen, door iedereen
besproken worden, inz. in afkeurenden zin; — veel
op de straat, veel op den praat, is een meisje of
vrouw veel op de straat, dan zal er ook veel over
haar gesproken worden, en niet altijd in gunstigen
zin; -- iem. op den praat brengen, praatjes over
hem rondstrooien; - een meisje met iem. op den
praat brengen, maken dat er veel over haar in verband met dien persoon gesproken wordt; — ik
heb geen praats voor u, ik wil niets met u te doen
hebben, ik spreek niet met u; -- gij hebt teveel praats,
gij zijt te rad in het spreken, te brutaal, matigt
u te veel aan, beeldt u te veel in; — nu heeft hij
zooveel praats niet meer, nu zingt hij een toontje
lager; — wat is dat voor praat ?, wat voor vreemde,
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dwaze taal doet ge nu hooren ?; - malle, gekke,
zotte praat; vuile praat uitslaan, gemeene, vuile
taal zeggen. Zie verder PRAATJE.
PRAATACHTIG, bn. ( -er, -st), babbelzuchtig.
PRAATAL, m. en v. (-len), babbelaar. babbelaarster.
PRAATGRAAG, m. en v. (...gragen), iem. die
graag praat, babbelaar, babbelaarster.
PRAATJE, o. (-s), gemeenzaam gesprek : met
iem. een praatje maken, met hem over onbeduidende
zaken spreken; - kom eens een praatje maken,
een bezoek brengen; - vertelseltje, logenachtig verhaal: het is maar een praatje; -- praatjes vullen
geen gaatjes, met praten alleen richt men niets
uit; — het zijn praatjes voor de keuken, meiden
waarvan men de waarheid niet te veel-pratjes
betrouwen kan; -- praatjes voor den vaak, niets
beduidende praatjes; wat een praatje !, welk een
leugen !; — stoor u niet aan de praatjes der menschen, aan hetgeen de menschen omtrent u gelieven
te vertellen; - er gaan vreemde praatjes van hem,
men vertelt vreemde dingen van hem; — ik zal
er nu geen praatjes om maken, ik zal er geen woorden
om verspillen.
PRAATKOUS, m. en v. (-en), (gemeenz.) babbel
-kous;
...MOER, v. (-s), babbelaarster.
PRAATLUSTIG, bn veel lust tot praten, tot
babbelen hebben : wat zijn de , kinderen praatlustig
vandaag.
PRAATSMAKER, m. (-s). iem. die gaarne praatjes
maakt, die zich nogal wat inbeeldt.
PRAATSTOEL, m. (fig.) hij zit weder op zijn
praatstoel, hij is weder aan het babbelen, over een
geliefkoosd onderwerp.
PRAATVAAR, m. (-s), babbelaar.
PRAATZIEK, ...ZUCHTIG, bn. ( -er, -st), babbelachtig : de praatzieke ouderdom.
PRAATZIEKTE, v. ...ZUCHT, v. overdreven
lust tot babbelen.
PRACHEN, (prachte, heeft gepracht), (veroud.)
vleiend bedelen, smeekend afvragen; om een kusje
prachen, van kindertjes.
PRACHER, m. (-s), PRACHSTER, v. (-s),
(veroud.) vleier, vleister.
PRACHERIJ, v. (-en), (veroud.) kuiperij; vleierij.
PRACHT, v. praal, heerlijkheid, luister, glans:
de pracht der naluur; vol bloemenpracht; koninklijke
pracht ten toon spreiden.
PRACHTALBUM, o. (-s), album dat zeer prachtig is; ... BAND, m. (-en), (boekb.) zeer kunstig
bewerkte band om een boek : boek gebonden in
prachtband; boek in prachtband : ge hebt mooie
prachtbanden op uw boekenrek. PRACHTBANDJE,
o. (-s); ...EDITIE, v. (-s), prachtuitgave; ...EXEMPLAAR, o. (...plaren), exemplaar dat prachtig is
(van boeken, van vee, van personen enz. gezegd) :
ge hebt een prachtexemplaar van een man.
PRACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), heerlijk, rijk, luis
prachtige kleerera; een prachtig huis; een-terijk:
prachtig uitzicht; een prachtige stijl; prachtig zingen,
viool spelen. PRACHTIGHEID, v. PRACHTIG LIJK, bw. (w. g.).
PRACHTKEVER, m. (-s), (nat. bist.) kever met
prachtigen metaalglans (buprestis), stinkwesp, eig,
ossendooder, zie aldaar; ...LELIE, v. (-s, ...liën),.
(plantk.) pronklelie; ...LIEFDE, v. liefde voor,
tot het prachtige.
PRACHTMEES, v. (...meezen), eene prachtige
meezengroep (tanagra), in Amerika thuis behoorende; de voornaamste soorten zijn : de blauwe
prachtmees (T. brasiliensis), de prachtmees van.
Cayenne (T. cayana), de gekuifde prachtmees (T.
cristata), de grijze prachtmees (T. grisea), de roodkopprachtmees (T. vulgaris), de scharlakenroode
prachtmees (T. brasilica) en de zevenkleurige pracht
-mes(T.tao)
PRACHTSPREEUW, m. (-en), een gezellig levende, opgewekte sierlijke vogel in Afrika (lamprotornis), ook purperspreeuw geheeten.
PRACHTSTUK, o. (-ken), iets wat bijzonder
mooi in zijne soort is : een prachtstuk van eene kaart.
PRACHTUITGAVE, v. (-n), prachtvolle uitgave
van het een of ander werk; ...VERTOON, o... .VER TOONING, v. (-en), het vertoonen van pracht,
luister, praal, pronk; ...VINK, m. (-en), prachtige
uitheemsche vinkensoort (habropyga), omvat de
kleinste wevervogels in M. Afrika; 10 cM. lang;
...WERK, o. (-en), een geillustreerd boekwerk in
prachtband.

PRACTICABEL.

1459

PRACTICABEL, bn. ( -er, -st), uitvoerbaar,
bruikbaar; begaanbaar : de wegen zijn nu nogal
practicabel.
PRACTICUS, m. ( -sen, practici), iem. die zijn
vak flink uitoefent; iem. van practische ervaring;
iem. die in de practijk weet toe te passen, wat de
theorie leert.
PRACTIJK, v. de uitoefening eener kunst, in
tegenstelling tot de theorie; het in het dagelijksche
leven in toepassing brengen van wat de theorie,
de regels leerera : iets, de regels in practijk brengen;
hij leert het door de practijk; de practijk van het
leven vraagt het niet, het werkdadige leven.
PRACTISCH, bn. bw. doelmatig : practisch te
werk gaan; een practisch mensch, die doelmatig te
werk gaat, die let op de eischen des levens; —
practische kennis, practische vaardigheid, die in
het dagelijksche leven bruikbaar is, veel nut geeft; —
practisch onderwijzen, daarbij letten op de eischen
van het werkdadige leven; — hij is practisch ontwikkeld, • zijne kennis weet hij in 't leven goed toe
te passen, (ook) wat hij weet, weet hij door ervaring
en niet door de theorie; — (godg.) practische theologie, onderdeel der godgeleerdheid dat onderzoekt
en ontwikkelt hoe de geestelijke als evangeliedienaar
in de christelijke gemeente moet werkzaam zijn.
PRADJOERIT, m. (-s), (Ind:) onder het binnen
bestuur staande gewapende manschappen,-landsch
politiesoldaat.
PRAE, o. voorkeur, voorrang : prae hebben.
PRAE-ADAMIETEN, m. mv. de menschen die
vóór Adam en Eva de aarde bewoonden ; de
oudste daarvan noemt men zelfs voorwereldlijke
menschen.
PRAE-ADVIES, o. (...zen), voorloopig gevoelen:
B. en W. hebben prae -advies aangaande het rioleeringsvraagstuk uitgebracht.
PRAEBENDE, zie PREBENDE.
PRAECEPTOR, PRECEPTOR, in. (...toren),
leeraar aan de lagere klassen van een gymnasium:
PRAE CEPTORAAT, o. (...raten), ambt van een
praeceptor.
PRAEDESTINATIE, v. zie PREDESTINATIE.
PRAEDICAAT, o. (...caters), ambts-, eeretitel:
het praedicaat van baron; (taalk.) gezegde, datgene
wat aan een onderwerp toegekend wordt.
PRAEDICAATSZIN, m. (-nen), (taalk.) gezegdeszin.
PRAEDICATIEF, bn. als deel van het gezegde:
dit woord is hier praedicatief gebruikt.
PRAEFIX, o. (-en), voorvoegsel.
PRAEGNANT, bn. veelzeggend, veelbeteekenend.
PRAEHISTORIE, v. de vóór- historie; ...HISTO-

RISCH, bn. de praehistorische tijden, vóórhistorisehe.
PRAEPARAAT, o. (...raten), (ontl., apoth.)
kunstmatig toebereid lichaamsdeel, middel: anatomische en chemische praeparaten.
PRAEPAREEREN, (praepareerde, heeft gepraepareerd), in orde brengen; ontleden, in stukken
snijden.
PRAEPAREERGLAASJE, o. (-s), glaasje bij een
microscoop, waarop een praeparaat tot onderzoek
gelegd wordt.
PRAESENS, PRESENT, o. (taalk.) de tegen
-wordige
tijd.
PRAESES, m. (praesides). Zie PRESIDENT.
PRAESIDIAAL, bn. tot het voorzitterschap behoorende.
PRAESIDIUM, o. voorzitterschap : onder praesidium van.
PRAETERITUM, o. (taalk.) de verleden tijd.
PRAETERMISSIE, v. (-s), (stijlleer) eene gedachtefiguur waardoor men juist datgene aan den
toehoorder of lezer bekendmaakt, wat men voor
hem schijnt te willen verbergen.
PRAETOR, m. (-en), (Rom. gesch.) landvoogd
die in waardigheid op de consuls volgde; opperhoofd, opziener.
PRAETORIANEN, m. mv. (Rom. gesch.) de
lijfwacht der Romeinsche keizers, door Augustus
ingesteld en door Konstantijn opgeheven.
PRAETORSCHAP, o. waardigheid van praetor.
PRAETUUR, v. het ambt van den praetor; de
moderne praetuur, rechtspraak.
PRAGMATIEK, bn. bw. pragmatisch; eene pragmatieke sanctie, een staatsverdrag, door een landsheer gesloten om daarmede eene gewichtige aan
zijne staten te regelen; — (gesch.)-gelnhid
de pragmatieke sanctie, het besluit dat keizer Karel
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VI uitvaardigde, waarbij de erfopvolging in zijn
Oostenrijksche landen gewijzigd en zijne eenige
dochter Maria Theresia tot zijne opvolgster werd
benoemd.
PRAGMATISCH, bn. bw. werkdadig, algemeen
nuttig; feitelijk; — de geschiedenis pragmatisch
behandelen, naar feiten en daarbij letten op oorzaak
en gevolg, ten einde door die wijze van voorstelling
nut te kunnen trekken voor het leven, dus niet
naar bespiegelingen.
PRAIRIAL, m. weidemaand (in den kalender der
Fransche republiek), van 20 Mei tot 18 Juni.
PRAIRIE, v. (...riën), weide; uitgestrekte en
eenvormige grasvlakte, inz. in Noord -Amerika;
natte prairiën, die voor een deel uit moerassige
weiden bestaan; droge prairiën; bosch- of heideachtige
prairiën, die met kreupelhout overdekt zijn.
PRAIRIEBRAND, m. (-en), reusachtige brand der
verdorde planten in eene prairie; ... GEBIED, o.
(-en), gebied, landstreek die geheel en al prairie
is; ...HOEN, o. (-ders), soort van ruigpoothoen in
Amerika (tetrao cupido); ...HOND, m. (-en), een
in Noord-Amerika levend knaagdier (spermophilus
ludovicianus), dat een blaffend geluid doet hoorera;
...UIL, m. (-en), soort van holenuil in N.- Amerika;
...WOLF, m. (...ven), eene soort van wolf (canis
latrans), die in de prairiën leeft.
PRAK, m. (-ken), eene zekere hoeveelheid fijngemaakt eten : dat is een goede prak voor van avond.
PRAKJE, o. (-s), kom, eet een prakje mee, eet
wat mee.
PRAKKEN, (prakte, heeft geprakt), eten met
een vork fijnmaken.
PRAKKEZEEREN, (prakkezeerde, heeft geprakkezeerd), (gemeen.) uitdenken, bedenken, verzinnen : wie heeft dat nu weer geprakkezeerd I; -- den
heelera dag loopt hij te prakkezeeren, loopt hij te
peinzen; — ik heb mij gek .geprakkezeerd, roe ik
ook gezonnen heb, ik ben tot geen resultaat gekomen; — je kunt het zoo gek niet prakkezeeren,
of hij doet het, zelfs het meest zonderlinge durft
hij doen; ook PRAKKIZEEREN.
PRAKRIET, o. benaming der onderscheidene
volksspraken (dialecten) uit het sanskrit ontstaan,
maar zeer verouderd ; en verbasterd.
PRAKTIJK, v. beroepswerkzaamheid : de praktijk uitoefenen: ik heb eene ruim 30-jarige praktijk;
inz. de beroepswerkzaamheid van een dokter,
een advocaat : die dokter heeft eene drukke, groote
praktijk. veel te doen hebben: kwade praktijken,
oneerlijke middelen; — de praktijk overdoen. de
patiënten; cliënten van een advocaat, procureur,
notaris.
PRAKTIZEEREN, (praktizeerde, heeft gepraktizeerd), de praktijk uitoefenen : deze advocaat prak
jaren; — iem. als geneesheer, als arts-tizerds
behandelen : over iemand praktizeeren; — nadenken,
zich bezinnen, prakkezeeren.
PRAKTIZEEREND, bn. (in tegenst. van rustend) :
een praktizeerend advocaat of dokter.
PRAKTIZIJN, m. (-s), rechtskundige, zaak
-warnem.
PRAKTIZIJNSBEDIENDE, m. (-n), bediende,
klerk van een praktizijn; ...KANTOOR, o. (...toren), ...KLERK, m. (-en), kantoor. klerk van een
praktizijn; ...LEERLING, m. (-en), leerling van
een zaakwaarnemer, die in 't recht opgeleid wordt;
...REKENING, v. (-en), (fig.) hooge rekening;
...WERK, o. (-en), werk van een praktizijn.
PRALEN, (praalde, heeft gepraald), prijken,
schitteren en daardoor de aandacht tot zich trekkend : de zon praalde in al haar luister; --- (fig.)
zich op iets beroemen, verheffen : met zijne geleerd
pralen; — veel vertoon maken, de aandacht-heid
tot zich trekken : hij praalt gaarne.
PRALER, m. (-s), snoever, pocher; (spr.) hoe
grootex praler, hoe slechter betaler, die het hardst
snoeft, betaalt gewoonlijk het slechtst. PRALERIJ,
v. (-en), snoeverij.
PRALINES, v. mv. confituren, bestaande uit
suikerbrei, amandelcrême en eene likeur in een
omhulsel van chocola.
PRAM, v. (-men), (gemeen.) vrouwenborst; (Z. A.) kinderwagen; —BERG, m. (Z. A.) berg
waarvan de toppen op vrouwenborsten gelijken.
PRAMEN, (praamde, heeft gepraamd), drukken,
persen, kwellen; - een dier den praam opzetten:
dat paard is te wild, je moet het pramen, als het beslagen zal worden. PRAMING, v. het pramen.
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PRAMMEN, (pramde, heeft gepramd), (Zuidn.)
zuigen : het kindje wil prammen.
PRANG, V. (- en), drukking, knelling; -- (fig.)
kwelling, onderdrukking.
PRANGEN, (prangde, heeft geprangd), drukken,
knellen : mijne schoenen prangen "mij; (ook fig.)
benauwen, in het nauw brengen : dit prangde mijn
boezem; in het prangen van den nood; - (zeew.)
bij harden wind onder zeil blijven om boven een
punt te geraken, bij den wind opknijpen. PRANGING, V. het prangen; knelling; - (fig.) benauwdheid.
PRANGER, m. PRANGIJZER, o. (-s), (oudt.)
schandpaal waaraan misdadigers werden vastgeklemd; - (thans) (hoefsm.) neusknijper voor
paarden, als zij bij het beslaan niet stil genoeg
zijn; klemschroef der smeden en sldtenmakers;
molenpranger; (timm.) klemhaak.
PRANGHOUT, o. (- en), (zeew.) palklamp; ...MACHINE, v. (-s), klemschroefmachine; ...MOLEN,
m. (-s), molen met eene prang; ...WORTEL, m.
(plantk.) stalkruid, inz. kattendoorn, ossenbreker
(ononis spinosa).
PRAT, bn. bw. (-ter, -st), fier, trotsch, hoovaardig : prat op zijne geboorte, op zijn geld zijn; prat
antwoorden. PRATHEID, v. fierheid, trotschheid.
PRATATIEF, bn. (...ver, -st), praatlustig, spraak-

zaam.
PRATEN, (praatte, heeft gepraat), spreken, babbelen, snappen : een papegaai praten leeren; kunt ge niet praten ? , waarom spreekt ge niet; een uurtje komen praten; - gij hebt mooi, goed
praten, uw spreken helpt u niet, (ook) gij hebt
reden anders te spreken dan ik; - met hem kan
ik praten, eens verstandig spreken, wij begrijpen
elkander; -- hij zou iem. gek praten, , zoo ratelt
hij voortdurend; - laten ze maar praten, luister
niet naar hen; - praat maar toe, ik luister toch
niet; - in 't honderd praten, zonder er bij na te
denken; - in den wind praten, zonder er op te
letten of men er naar luistert; - over koetjes en
kalfjes praten, over allerlei onbeduidende zaken
spreken; - iem. naar den mond praten, spreken
zooals iem. het gaarne hoort; -- (spr.) zij kan
praten en breien tegelijk, zij is erg bij de hand; uit de school praten, geheimen verklappen; ziekten ! daar weet hij van mee te praten, die heeft
hij zeer veel meegemaakt; - al praat je also Brug
ik doe het niet, al kon je spreken ais de beste,-man,
het hielp u niet, ik zou het toch niet doen.
1. PRATER, m., PRAATSTER, v. (-s), die
praat : een vervelende prater; een aangename prater
(in een gezelschap).
2. PRATER, o. naam eereer openbare wandelplaats
te Weenen.
PRATERIJ, v. het gepraat.
PRATERSBAAS, m. (...bazen), een aangename
prater.
PRATTEN, (pratte, heeft geprat), (gew.) pruilen:
weifelen; bewusteloos zijn; prat (fier) zijn op.
PRATZIEKTE, v. kruipende, kwijnende ziekte.
PRAUW, v. (-en), lang, smal en ondiep vaartuig
uit den Ind. Archipel, inz. een -groot vaartuig met
een schuinsch zeil; - uitlegger van eene prauw,
strook bamboe, die buiten boord uitsteekt, om het
kantelen der prauw te voorkomen; - oorlogsprauw,
lange roeiboot met gewapende mannen bezet.
P.RAUWEL, v. (-s), dunne ijzerkoek, wafel;
-IJZER. o. (-s), wafelijzer.
PRAUWENVEER, o. (-en), (Ind.) overzetplaats.
PRAUWLOON, o. (-en), -vervoerkosten te water;
...PAARD, o. (-en), pas van overzee aangevoerd
paard op Java; ...VOERDER, m. (-s).
PRAXIS, v. uitoefenende geneeskunde; praktijk.
PRAZELEN, (prazelde, heeft geprazeld), (Zuidn.)
brommen, mompelen.
PRÉ, o., zie prae.
PREADAMIETEN, m. mv. zie prae-adamieten.
PREADVIES, o. (...zen), zie prae-advies.
PREALABEL, bn. voorafgaande; de prealabele
quaestie, die vroeger behandeld is of moet worden; de préaclabele quaestie is opgelost, bij meerderheid
van stemmen is door de leden der Tweede Kamer
uitgemaakt, of een amendement als zoodanig moet
beschouwd worden of niet.
PREAMBULE, v. (-s), voorafspraak, inleiding;
omhaal (van woorden).
PREAMBULEEREN, (préambuleerde, heeft gepréambuleerd), eene voorafspraak houden.
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PREBENDE, v. (-n), kerkelijke bediening of
titel waaraan zekere jaarwedde is verbonden.
PREBENDEEREN, eene prebende verleenen.
PRECAIR, bn. onzeker, kortstondig : dat is nog
precair, twijfelachtig, daarop valt nog niet te
rekenen.
PRECAUTIE, v. (-s, ...tiën), voorzorg.
PRECAVEEREN, (precaveerde, heeft geprecaveerd), (recht.) voorzien, voorbehoud nemen.
PRECEDEEREN, (precedeerde, heeft geprecedeerd), voorgaan, voorafgaan.
PRECEDENT, o. (-en), vroeger genomen besluit,
vroegere maatregel : wij willen geen precedent schep
eene beslissing nemen, waarop men zich later-pen,
beroepen kan.
PRECEDENTIE, v. voorrang.
PRECEPTOR, m. (-en), zie PRAECEPTOR.
(PRECEPTOR en PRECEPTORAAT, de Fransche
vorm, is de gewone en dagelijksche, PRAECEPTOR
en PRAECEPTORAAT, de Latijnsche vorm, de
wetenschappelijke.)
PRECIES, bn. bw. (... zer, -t), juist, nauwkeurig:
precies te vijf uren; - nauwlettend : die man is
wat precies; - gierig.
PRECIEUS, brr. (...zer, -t), kostbaar; (fig.)
opgesierd, gemaakt, gezocht, geaffecteerd : een
precieuse stijl.
PRECIOSA, v. mv. kostbaarheden, juweelen.
PRE C IPITAAT, o. (... taten), (scheik.) neerslag;
bezinksel.
PRECIPITATO (It.), bw. (muz.) schielijk, overhaast, zeer versneld.
PRECIPITEEREN, (precipiteerde, heeft geprecipiteerd), neerploffen, doen bezinken; - (Ind.) bij
een examen zakken.
PRECISEEREN, (preciseerde, heeft gepreciseerd),
juist, nauwkeurig omschrijven : zijne nieening, zijne
bedoeling preciseeren; precies opgeven.
PRECISIE, v. juistheid, nauwkeurigheid.
PRECISIONE (It.), v. (muz.) met nauwkeurige
inachtneming van beweging, schakeering en uitdrukking.
PRECLUSIEF, bn. afwijzend.
PRECONISATIE, v. (-s, ...tiën), overdreven lof:
(R.-K.) bevoegdverklaring : pauselijke preconisatie.
PRECONISEEREN, (preconiseerde, heeft gepreconiseerd), verheffen, loven; (R.-K.) bevoegd ver
een kerkelijk ambt); bekrachtigen (de-klaren(to
benoeming van bisschoppen enz.).
PREDESTINATIE, v. voorbeschikking; (godg.)
de leer der predestinatie, het kerkelijk dogma, dat
wegens de erfzonde niet alle menschen goed kunnen
handelen, wanneer zij willen.
PREDESTINEEREN, (predestineerde, heeft gepredestineerd) : (godg.) voorbeschikken.
PREDICAAT, zie PRAEDICAAT.
PREDICTIE, V. (- s, ...tiën), voorspelling, voorzegging.
PREDIKAMBT, o. bediening van predikant : het
predikambt uitoefenen, inz. bij de hervormden.
PREDIKANT, m. (-en), titel van diegenen, welke
in Protestantsche kerkgenootschappen belast zijn
met de bediening des Evangelies en de herderlijke
zorg voor de gemeente, aan welker hoofd zij staan; (R. K.) 't is een predikant, een goed spreker op
den kansel.
PREDIKANTENBLAD, o. domineesbriefje;
...VEREENIGING, v. (-en), vakvereeniging der
predikanten.
PREDIKANTSPLAATS, v. (-en), plaats, betrek
predikant; ...TRAKTEMENT, o. (-en);-kingva
...WEDUWE, v. (-n); ...WONING, v. (-en).
PREDIKATIE, v. (-s, ...tiën), preek, godsdienstige leerrede.
PREDIKBEURTENBLAD, o. (-en), benaming die
men in Amsterdam aan het kerkebriefje geeft.
PREDIKDIENST, m. predikambt; preekbeurt.
PREDIKEN, (predikte, heeft gepredikt), iets, inz.
de waarheden van den godsdienst, openlijk en met
aandrang verkondigen : de deugd prediken; het
Evangelie prediken; -- voor de gemeente eene
leerrede uitspreken : die dominee predikt altijd
lang; - ( fig.) voor dopven prediken, geen gehoor
vinden; - voor stoelen en banken prediken, geen
gehoor vinden; - (spr.) voor geleerden is goed
prediken, wie eene zaak weet, kan men vlug iets
nieuws er van leeren, (ook) alleen die in het vak
bedreven is, verstaat u. PREDIKING, v. (-en).
PREDIKER, m. (-s), predikant, leeraar; de pre-
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diker van Salomo, verzameling van nuttige leer-

spreuken van koning Salomo.
PREDIKHEER, m. (-en), Dominicaan; lid eener
kloosterorde, die in 1216 te Toulouse is ingesteld.
PREDIKHEERIN, v. (-nen).
PREDIKSTOEL, m. (-en), preekstoel.
PREDILECTIE, v. (...tiën), voorkeur, voorliefde
tot : eene predilectie hebben voor.
PREDISPONEEREN, (predisponeerde, heeft gepredisponeerd), (gen.) iem. of een orgaan geschikt
maken, de werking van eene ziektestof of - oorzaak
te ondergaan; — iem. predisponeren, van te voren
hem tot iets doen overhellen.
PREDISPOSITIE, v. (gen.) aanleg, voorbeschikt
buitengewone vatbaarheid voor zekere aan--heid,
doeningen.
PREDOMINATIE, v. overheersching.
PREDOMINEEREN, (predomineerde, heeft gepredomineerd), de overhand hebben; overheerschen;
het hoogste gezag uitoefenen.
PREEK, v. (-en), eene, van een gedeelte der
H. S. uitgaande, aaneengeschakelde rede, die op
den kansel, voor eene vergaderde gemeente gehouden wordt ter godsdienstige onderwijzing, vermaning, besturing, opwekking, waarschuwing en
vertroosting.
PREEKBEURT, v. (-en), beurt om te preeken:
eerre preekbeurt vervullen.
PREEKEN, (preekte, heeft gepreekt), zie PREDIKEN; de dominee preekt maar ééns voor zijn,
geld, iem. toegevoegd, wien men iets niet voor de
tweede maal wil zeggen; — (fig.) veel praten;
zedemeesteren : (spr.) als de vos de passie preekt,
boer ! pas op je ganzen, als een huichelaar mooi
praat en gaat zedemeesteren, neem u dan in acht.
PREEKENMAKER, m. (-s). prediker; (spott.)
slecht, vervelend prediker.
PREEKER, m. (-s), iem. die preekt; iem. die
altijd zedepreeken houdt.
PREEKHEER, m. (-en). Zie PREDIKHEER.
PREEKHEERENKLOOSTER, o. (-s), klooster der
Dominicanen.
PREEKMANIER, v. (-en), manier van te preeken;
..STIJL, m. (-en), kanselstijl; ...STOEL, m. (-en),
kansel : op den preekstoel staan; van den preekstoel
afkondigen; (scherts.) hij is van den preekstoel gezallen, zijn aanstaand huwelijk is afgekondigd; —
praatstoel; ...TOON, m. toon waarop eene preek
voorgedragen wordt; gemaakte toon vol zalving
van sommige predikanten : verlos ons van den
preektoon, Heer, geef ons natuur en waarheid weer;
...TRANT, rn. (-en), wijze van prediken; ...WIJZE,
v . (-n), preektrant.

PREËMINENT, bn. uitstekend.
PREËMINENTIE, v. uitstekendheid, voortreffelijkheid.
PREEUWEN, (preeuwde, heeft gepreeuwd),
(Zuidn.) heimelijk wegnemen, ontfutselen.
PREËXISTENTIE, v. (godg.) vooruitbestaan : de
leer dat de menschelijke ziel reeds vóór hare inwoning in het tegenwoordige lichaam bestond.
PREFATIE, v. (-s), voorrede, voorbericht; —
(R. K.) deel der mis, inleidend tot de consecratie.
PREFECT, m. (-en), landvoogd.; hoofd, bestuurder van een departement (in Frankrijk).
PREFECTUUR, v. (...turen), landvoogdij; ambt,
betrekking, (ook) paleis van den prefect.
PREFERABEL, bn. verkieslijk (boven).
PREFEREEREN, (prefereerde, heeft geprefereerd), verkiezen (boven); de voorkeur geven (aan).
PREFERENT, bn. preferabel: preferente aan
aandeelen waaraan de statuten een of ander-deln.,
voorrecht, bv van hooger dividend, toekennen; —
(recht.) voorafgaande; de preferente schulden (in
een faillieten boedel), de schulden die bij een bankroet ten volle moeten uitbetaald worden.
PREFERENTIE, v. (-s, ...tiën), voorkeur, voor
-rang.
PREI, v. (-en), eene soort van look (allium
porrum), dat als keukengewas of toekruid gebezigd
wordt. PREITJE, o. (-s).
PREIBED, o. (-den), bed met prei beplant;
...PROL, v. zekere spijs : prei en aardappelen met
azijn door elkander gekookt; ...SOEP, v. soep
waarin prei gekookt is.
PREJUDICE, v. voorloopig oordeel; vooroordeel;
(recht.) schade. nadeel : ter prejudice van.
PREJUDICIEEREN, (prejudicieerde, heeft geprejudicieerd), vooraf, te vroeg beslissen, voorbarig

oordeelen; een vooroordeel opvatten; — benadeelen,
op den achtergrond schuiven voor wat anders.
PREJUGÉ, o. (-s), vooroordeel.
PRELAAT, m. (...laten), titel van die geestelijken
in de Roomsch-Katholieke kerk, welke een eigen
kerkelijk rechtsgebied hebben; inz. de aartsbisschoppen, bisschoppen. abten en priors. PRELAAT
ambt, waardigheid, betrekking van-SCHAP,o.
prelaat.
PRELEVEEREN, (preleveerde, heeft gepreleveerd), vooraf nemen, aftrekken van; (recht.) deze
som te preleveeren op of van.
PRELIMINAIR, bn. inleidend, voorafgaand : preliminaire besprekingen.
PRELIMINAIREN, PRELIMINARIËN, v. mv.
voorloopige beraadslaging; voorloopig vastgestelde
punten (van een verdrag): de preliminairen waren
spoedig getroffen; vredespreliminairen.
PRELUDE, v. (muz.) voorspel, inleiding, eene
korte improvisatie, de uitvoering van een zangstuk,
voornamelijk kerkelijk gezang, of eenig ander
muziekstuk voorafgaand; (fig.) begin, aanvang.
PRELUDEEREN, (preludeerde, heeft gepreludeerd), (muz.) als inleiding iets spelen ; -- (fig.)
een begin maken (met).
PRELUDIO (It.), v. (muz.) prelude.
PRELUDIUM, o. (...ia, ...iën, -s), prelude.
PREMATURITEIT, v. vroegrijpheid; ontijdigheid.
PREMATUUR, bn. vroegtijdig, ontijdig, overijld.
PREMEDITATIE, v. (-s, ...tiën), voorafgaand
overleg (altijd in kwaden zin) : (recht.) moord met
premeditatie, met voorbedachten rade.
PREMEDITEEREN, (premediteerde, heeft gepremediteerd), vooraf beramen, van te voren overeggen : eene gepremediteerde misdaad.
PREMIE, v. (-s, ...miën), prijs; bijprijs die aan
zekere nummers toevallen, welke vóór of na hooge
prijzen getrokken worden; — premie van assurantie,
vaste som per 100 of 1000 die - men aan eene assurantiemaatschappij bij verzekering vooruit betaalt; — buitengewone toelage; een boekwerk als
premie; (effect.) premie trekken; premie geven,
soort weddingschap op rijzing of daling.
PREMIEHANDEL, m. voorwaardelijke overeenkomst waarbij eene der partijen zich voorbehoudt
tegen betaling eener premie, de overeenkomst te
verbreken of te wijzigen.
PREMIELEENING, v. (-en), eene geldleening
waaraan loterijen naar prijzen in geld verbonden

is : de premieleening van den weerbaarheidsbond;

...LOT, o. (-en), aandeel in cone premieleening;
...OBLIGATIE, v. (-s, ...tiën), obligatie die kans

geeft op een prijs of premie; ...PLAAT, v. (...pla-

ten), eene staalgravure die als premie bij de inteekening op eenig drukwerk wordt gevoegd.
PREMIER, m. eerste : hij is de premier, de
eerste, de voornaamste, de knapste; - (fig.) eerste
minister, hoofd van het kabinet.
PREMIÈRE, v. liet eerste van iets : de première
beleven. de eerste opvoering van een tooneelstuk
of opera; -, mv. (kaartsp.) de vijf eerste trekken
of slagen in verschillende kaartspelen.
PREMISSEN, v. mv. (reden.) voorafgaande stellingen (eener sluitrede); voorafgaande bepalingen.
PRENGEL, in. (-s), (gew.) vlegel, lomperd.
PRENT, v. (-en), gedrukte en gewoonlijk gekleurde plaat, waarmede kinderen zich vermaken; een
blad met verschillende afbeeldingen : een dieren
— een blad papier waarop eene geheele-prent;
geschiedenis afgebeeld is, vaak met korte onder
: de prent van Jan de Wasscher; — tee--schriften
kening, afbeelding, plaatje : prentjes kijken, zoeken
in een boek; — afbeelding van een heilige die de
kapelaan geeft aan die kinderen die hun vragen
goed gekend hebben : een prentje krijgen, (ook
fig.) een pluimpje krijgen, geprezen worden; —
iem. in prent afbeelden, zijn portret maken; — zij
heeft een gezicht als een prentje, een stijf, houterig
gezicht als een prentje; — (fig.) fat : hij is een
waar prentje; — St.- Nicolaasprent, plank waarin
de figuren der sinterklaaspoppen uitgesneden zijn
en de poppen gevormd worden, (ook fig.) stijf,
houterig meisje; — spoor, indruksel van een haas:
prenten van een haas op de sneeuw zien. PRENTJE, o. (-s).
PRENT(BRIEF)KAART, v. (-en), geïllustreerde
briefkaart.
PRENT(BRIEF)KAARTENALBUM, o. (-s), album
ter bewaring van prent(brief)kaarten; ...HANDEL,
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m.; ...HANDELAAR, m. (-s); ...JONGEN, m.
(-s), jongen die met prent(brief)kaarten te koop
loopt; ...VERZAMELING, v. (-en); ...VERZENDING, V. de prentkaartenverzending is 's zomers
reusachtig groot.
PRENTACHTIG, bn. ( -er, -st), op eene prent gelijkende : eene prentachtige juffer, die stijf, droog
en houterig is.
PRENTEN, (prentte, heeft geprent), drukken, indrukken : zich iets in het geheugen, in den geest
prenten.
PRENTENBIJBEL, m. (-s), bijbel met prenten
versierd; boek waarin de voornaamste tafereelen
uit de bijbelsche geschiedenissen afgebeeld staan:
prentenbijbel voor de jeugd; ...BOEK, o. (-en),
leesboek voor kinderen met prenten versierd; een
boek uitsluitend met prenten, voor kinderen : een
prentenboek op linnen, op linnen gedrukt; — des
duivels prentenboek, een epel kaarten; ...KABINET,
o. (-ten), kabinet van prenten; ...KOOPER, m.
(-s); ...KRAAM, v. (...kramen), ...WINKEL, m.
(-s), kraam, winkel waarin prenten verkocht worden;
het is hier net zoo'n prentenwinkel, in afkeurenden
zin gezegd, als er veel plaatjes ergens aan den
muur hangen.
PRENTERIG, brr. prentachtig, nuffig, stijf : een
prenterig juffertje.
PRENTKAART, v. zie PRENTBRIEFKAART.
PRENTKUNST, v. graveerkunst, etskunst;
...VERBEELDING, v. (-en); ...VERKOOPER, m.
(-s); ...VERKOOPSTER, v. t-s).
PRENUMERANDO, bw. bij wijze van vooruit
-betaling.
PRENUMERATIE, v. i -s, ...tiën), vooruitbetaling.
PRENUMEREEREN, (prenumereerde, heeft geprenumereerd), vooruitbetalen.
PREOCCUPATIE, o. (-s, ...tiën), zorg, afgetrokkenheid; (oorl.) voorafgaande bezetting (eener
plaats).
PRÉOPINEEREN, (préopineerde, heeft gepréopineerd), vooraf, het eerst zijn gevoelen uitbrengen.
PRÉORDINATIE, v. voorbeschikking.
PREPARAAT, o. (...raten), iets dat bereid is:
chemische preparaten.
PREPARANDU S, m. (...di), candidaat (tot een
examen).
PREPARANT, m. (-en), iem. die een preparandus
voor een examen opleidt.
PREPARATIE, v. (-s, ...tiën), voorbereiding.
PREPARATIEF, o. (...ven), toebereidsel, toebereiding : de preparatieven maken.
PREPAREEREN, (prepareerde, heeft geprepareerd), voorbereiden : iem. voor en examen prepareeren; zich op iets prepareeren, zich daartoe voorbereiden.
PREPAREERWALS, v. (-en), (smed.) voorbereidingspletrollen, rollen waartusschen staven ijzer
de eerste pletting ondergaan.
PREPONDERANT, bn. overwegend, afdoende:
preponderante redenen hebben.
PREPOSITIE, v. (-s, ...tiën), (taalk.) voorzetsel.
PREROGATIEF, o. (...ven), voorrecht : het prerogatief der kroon, voorrecht van een regeerenden
vorst.
PRESBYOPIE, v. vérziendheirl, toenemende ver
-zwakingvhetcomdrgne
oogen bij het klimmen der. jaren.
PRESBYTER, m. (-s), ouderling, priester; pres
-byterian.
PRESBYTERIAAN, m. (...rianen), aanhanger
der streng Hervormde kerk in Engeland. Schotland
en Amerika, die het bisschoppelijk bestuur der
Anglicaansche kerk verwerpt.
PRESBYTERIAANSCH, bn. tot de kerk of leer
der presbyterianen behoorende.
PRESBYTERIE, v. (...riën), priesterkoor in eene
R.-K. kerk.
PRESCRIBEEREN, (prescribeerde, heeft geprescribeerd), (recht.) voor verjaard verklaren; verjaren; (ook) voorschrijven.
PRESCRIPTIE, v. (-s, ...tiën), verjaring; verval
verjaring; — voorschrift.
-lenvrkaigdo
PRESENNING, v. (-s), (zeew.) geteerd zeildoek
dat men over luiken of goederen werpt, om ze
tegen instortend water te beveiligen; — (spr.) hij
is zoo vlug als eene spin op eene presenning, hij is
langzaam in zijne beweging; — ook de smalle
reepen presenning of lood, over naden van luiken
enz. gespijkerd.
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PRESENNINGBROEK, v. (-en), pikdoek, teerlap
om den mast, waar die door. 't verdek gaat; ...NAAD,
m. (...naden); ...REEP, m. (-en), reep geteerd
zeildoek; ...SPIJKER, m. (-s), vertind spijkertje
met platten kop, waarmede de presenningreepen
enz. vastgespijkerd worden.
1. PRESENT, bn. tegenwoordig; present ! antwoord bij eene oproeping van namen; -, helder
(van geest).
2. PRESENT. Zie PRAESENS.
3. PRESENT, o. (-en), geschenk, gave : iem. iets
present geven; — (spr.) ik heb het niet present gekregen, ik heb er moeite, onkosten genoeg aan
gehad; — die kun je wel present krijgen, gezegd
van iem. of iets, dat men zeer onaangenaam vindt; —
dat is me een presentje, een ongenietbaar wezen; —
de dood neemt geen presentjes aan, men kan zich
niet altijd van het leven berooven, als men wil.
PRESENTJE, o. (-s).
PRESENTABEL, bn. ( -er, -st), vertoonbaar, fatsoenlijk uitziende : nu zie je er weer presentabel uit.
PRESENTATIE, v. (-s, ...tiën), aanbieding : de
presentatiè van een wissel; — voorstelling : de presentatie van iem. aan het hof; — vertooning : de
presentatie van Maria.
PRESENTEERBLAD, o. (-en), een schenkblad
waarop men iets presenteert, inz. waarop men den
gasten iets ten gebruike aanbiedt. PRESENTEER BLAADJE, o. (-s).
PRESENTEERDOOSJE, o. (-s), eene kleine doos
waarin men iets, inz. koekjes en banket, aan de
gasten presenteert.
PRESENTEEREN, (presenteerde, heeft gepresenteerd), tot gebruik aanbieden, inz. dranken en
spijzen : wijn presenteeren; wat werd er gepresenteerd ?; sigaren presenteeren; — ( kooph.) een wissel
presenteeren, ter acceptatie, ter betaling aanbieden;
— iem. een pak slaag presenteeren, beloven; ten
verkoop presenteeren, — voorstellen : iem. aan het
hof presenteeren; mag ik mij even presenteeren ?; —
(leger) het geweer presenteeren, met beide handen
en gestrekte armen het loodrecht voor- zich houden,
om zoo iem. militaire eer te bewijzen; — hij presenteert zich goed, hij heeft een goed voorkomen.
PRESENTEERSTEL, o. (-len), karaf met glaasjes
enz. waarmee men iem. een drank presenteert;
...TROMMELTJE, o. (-s), presenteerdoosje.
PRESENTEN, m. mv. die tegenwoordig zijn : bij
presenten concludeeren, besluiten door de aanwezigen
(in eene vergadering); de presenten vervangen de
absenten.
PRESENTEXEMPLAAR, o. (...plaren), boekwerk
dat men iem. om de eene of andere reden ten geschenke geeft : presentexemplaar van den uitgever.
PRESENTIE, v. tegenwoordigheid : in presentie
van.
PRESENTIEGELD, o. geld dat men voor het
tegenwoordig zijn, b.v. op eene vergadering, ontvangt; ...LIJST, v. (-en), lijst die bij het houden
eener vergadering alle aanwezige leden moeten
teekenen; — lijst waarop aanteekening wordt gehouden van het schoolverzuim der leerlingen eener
school, enz.
PRESERVATIE, v. voorbehoeding, bewaring.
PRESERVATIEF, o. (...ven), voorbehoedmiddel.
PRESERVEEREN, (preserveerde, heeft gepreserveerd), bewaren, behoeden voor.
PRESGANG, m. een nog in Engeland voorkomend gebruik om sterke, krachtige jongelingen tot
den zeedienst te pressen, als de vrijwillige indiensttreding te wenschen overlaat; — detachement
soldaten dat 's nachts de straten afzet en de sterke,
krachtige jongelingen, daarin aanwezig, tot den
zeedienst prest.
PRESGANGER, m. (-s), matrozenpresser in
Engeland.
PRESIDEEREN, (presideerde, heeft gepresideerd), voorzitten, leiden (eene vergadering).
PRESIDENT, m. (-en), voorzitter, leider eener
vergadering, meestal heeft hij eene beslissende
stem; — (in republieken) titel voor het staatshoofd.
PRESIDENTE, v. (-n), voorzitster.
PRESIDENT- ARMVOOGD, m. (-en), voorzitter
van het armbestuur; ... -COMMISSARIS, m. ( -sen),
...- DIAKEN, m. (-s), ...-KERKVOOGD, m. (-en).
PRESIDENTSCHAP, o. de waardigheid van president; —, (-pen), het gebied van een presidentschap.
PRESIDENTSHAMER, m. (-s), hamer van een
president waarmede hij eens vergadering opent,
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sluit, tot de orde roept enz.; ...PLAATS, v. (-en),
plaats, betrekking van een president; ...STOEL,
m. (-en), ...ZETEL, m. (-s), stoel voor den president bestemd; den presidentsstoel bezetten, het
presidentschap waarnemen.
PRESIDES, PRESIDIOS, v. mv. naam dien de
Spanjaarden geven aan een vijftal vestingen op
de Barbarijsche kust, welke hun tot verbanningsoord voor misdadigers dienen; galeistraf.
PRESIDIAAL, bn. van den president uitgaande:
eene pre$idiale beschikking.
PRESIDIUM, o. voorzitterschap.
PRESMEESTER, m. (-s), commandant van een
detachement presgangers.
PRESSANT, bn. ( -er, -st), dringend, spoed
-eischnd;—(muz.)
verhaastend, versnellend.
PRESSEEREN, (presseerde, heeft gepresseerd),
dringen; — gepresseerd zijn, dringende zaken hebben, haast hebben; -- ik ben niet gepresseerd, ik
heb nog wel den tijd; zich presseeren, spoed maken,
zich haasten.
PRESSEN, (preste, heeft geprest), met geweld
tot iets noodzaken; dringen; — aanwerven tot
den krijgsdienst, met geweld of list, inz in Engeland ten tijde van oorlog : soldaten pressen; schepen
pressen. PRESSING, v. het pressen.
PRESSE-PAPIER, o. (-s), een sierlijk zwaar stuk
glas, marmer enz. om op losse papieren te leggen,
ten einde het wegwaaien te beletten.
PRESSER, m. (-s), werver, lichter.
PRESSIE, v. (-s, ...siën), drukking; — (nat.)
gebied van hooge, van lage pressie, van hoogen,
lagen barometerstand; — (fig.) pressie op iemand
uitoefenen, zedelijke dwang.
PRESSUUR, v. bezwaar, druk.
PRESTANT, m. (muz.) hoofdpijp (van het
orgel).
PRESTATIE, v. (-s, ...Liën), het doen, vervullen
van zekere taak; plichtsvervulling; wat men tot
stand brengt.
PRESTEEREN, (presteerde, heeft gepresteerd),
plichten vervullen, diensten bewijzen : diensten
presteeren; -- tot stand brengen : veel presteeren
kunnen; hij presteert niet veel, voert niet veel uit;
afleggen : een eed presteeren.
PRESTIDIGITATEUR, m. (-s), goochelaar.
PRESTIGE, o. zedelijk overwicht, invloed; pres
hebben, uitoefenen; zijn prestige ophouden,-tige
verliezen, ergens bij inboeten.
PRESTIMONIE, v. (...niën), inkomen van een
kerkelijk ambt.
PRESTISSIMO, bw. (muz.) zeer snel, vlug,
schielijk.
PRESTO, bw. (muz.) gezwind, snel, gauw; presto
prestissimo, nog sneller dan prestissimo.
PRESUMABEL, bn. vermoedelijk.
PRESUMEEREN, (presumeerde, heeft gepresumeerd), vermoeden, veronderstellen.
PRESUM(P)TIE, v. (-s, ...tiën), gegrond vermoeden, argwaan; (recht.) verdenking : iem. op
presum(p)tie vatten; presumtie op iem. hebbes., iem.
ergens van verdenken.
PRESUM(P)TIEF, bn. vermoedelijk : de presum(p)tieve dader.
PRET, v. vreugde, vermaak; pret hebben; pret
maken; — (fig.) de pret alleen hebben, er genoegen
in vinden, een anders stemming te bederven; —
uit was de pret, daarmee was het gedaan; — iets
voor de pret doen, voor de grap, de aardigheid.
PRETJE, o, (-s), een pretje hebben, eene grap, (ook)
een klein feestje.
PRETBEDERVER, m. (-s), wie een anders pret
bederft, spelbreker.
PRÉTEEREN, (prêteerdc, heeft geprêteerd), leenen, te leen geven; verschaffen; medegaven, ruimer
worden : deze schoenen zullen nog wel préteeren; —
zich laten gebruik€n, zich schikken naar : daartoe
zal ik mij nimmer prêt„, eren.
PRETENDEEREN, (pretendeerde, heeft gepretendeerd), vorderen, eischen, verlangen : veel te
pretendeeren hebben; beweren.
PRETENDENT, m. (-en), die op iets aanspraak
maakt ; inz. persoon die wettige aanspraak maakt
op een troon, waarvan zijne voorouders verdreven
zijn : een pretendent naar de kroon; (gesch.) de pretendent, Jakob II van Engeland.
PRETENTIE, v. (-s, ...tien), (ook PRETENSIE)
vordering, verlangen, voorgeven ; (kooph.) schuld
ik.. heb eene pretentie op hem van,...; --vordeing:
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(fig.) aanmatiging, waan : welk eene pretentie !
een man vol pretentie, vol eigenwaan.
PRETENTIEUS, bn. bw. (...zer, -t), ingebeeld.
aanmatigend, veel pretentie hebbende.
PRETERITUM, o. (sprk.) verleden tijd.
PRETEXT, o. (-en), voorwendsel.
PRETEXTEEREN_ (pretexteerde, heeft gepretexteerd), voorgeven, voorwenden.
PRETIOSA, v. mv. zie PRECIOSA.
PRETMAKER, m., ...MAAKSTER, v. (-s), vroolijke kwant, iem. die van pret houdt.
PRETTIG, bn. bw. ( -er, -st), aangenaam, pleizierig : een prettig voorval; iets prettig vinden; een
prettig mensch, die steeds opgeruimd is, met wien
het omgaan prettig is; — een prettige dag, wanneer men veel pret heeft; — een prettige brief, die
aangenaam stemt. PRETTIGHEID, v.
PREUKELEN, (preukelde, heeft gepreukeld),
(gew.) met den pook in het vuur roeren : wat zit
ge daar in 't vuur te preukelen.
PREUTELAAR, m. PREUTELAARSTER, v.
(-s), die preutelt, moppert.
PREUTELEN, (preutelde, heeft gepreuteld),
(gew.) borrelen : de pap begint al te preutelen; de
koffie preutelt te lang, dan is zij niet zoo lekker meer; —
knorren, pruttelen; mompelen. PREUTELING, v.
het preutelen.
PREUTELGELD, o. kleingeld.
PREUTELIG, bn. bw. ( -er, -st), knorrig, kregel.
PREUTELWERK, o. nietigheden, beuzelingen.
PREUTSCH, bn. bw. ( -er, meest -), fier, trotsch,
spijtig; overzedig, gemaakt eerbaar : een preutsch
meisje; eene preutsche schoone; zich preutsch aanstellen; preutsch doen, antwoorden; eene preutsche.
eene fijne zus. PREUTSCIIHEID, v. gehuichelde
kuischheid, fijnheid (van vrouwen).
PREUVE, V. (- n), onderhoud uit een gesticht
van liefdadigheid, prove.
PREVALEEREN, (prevaleerde, heeft geprevaleerd), het overwicht hebben, den voorrang behouden : zijn gevoelen prevaleerde, dreef boven.
PREVALENT, bn. den voorrang hebbende,
overwegend.
PREVARICATIE, v. (-s, ...tiën), plichtschending;
ontrouw (in een ambt); (recht.) handeling van een
advocaat, die ten nadeele van zijn eigen cliënt
zijne tegenpartij bevoordeelt.
PREVELAAR, m. (-s), PREVELAARSTER, v.
(-s), iem. die prevelt.
PREVELARIJ, v. (-en), het prevelen.
PREVELEN, (prevelde, heeft gepreveld), zacht
en tamelijk onverstaanbaar binnensmonds spreken:
gebeden prevelen. PREVELING, v.
PREVELMIS, v. ( -sen), (R.-K.) stille mis.
PREVENANT, bn. bw. (er-, -st), vriendelijk,.
minzaam, voorkomend.
PREVENIEEREN, (prevenieerde, heeft geprevenieerd), voorkomen, beletten; — berichten, onder
-richten,
verwittigen; waarschuwen.
PREVENTIE, v. (-s, ...tiën), beletsel, voorkoming,
verhoeding, verhindering; — vooringenomenheid;
vooroordeel.
PREVENTIEF, bn. bw. voorkomend; voorloopig;
iem. preventief gevangenzetten, op eene beschuldiging
in hechtenis nemen (in afwachting van de rechter
-lijke
uitspraak): preventieve gevangenschap.
PREVIELIËN, (previeliede. heeft geprevielied),
(naaisterst.) 'een stuk goed aan den rand omnaaien op de wijze der knoopsgaten, om het rafelen
te voorkomen.
PREVISIE, v. (-s, ...siën), vooruitzicht, verwachting van mogelijke gebeurtenissen en de daaruit
voortvloeiende omzichtigheid.
PREVBT, m. (-s), (schermk.) een rang op een
of ander wapen, beneden meester.
PRIAAP, PRIAPUS, m. (myth.) god der vruchtbaarheid; god der zinnelijke lusten.
PRIËEL, o. (-en), tuinhuisje, zomerhuisje.
PRIËELTJE, o. (-s).
PRIEGEL, m. (gew.) slaag, ransel.
PRIEGELAAR, m., PRIEGELAARSTER, v.
(-s), (gew.) iem. die een ander afranselt, een pak
slaag toedient.
1. PRIEGELEN, (priegelde, heeft gepriegeld),
(gew.) afrossen, een pak slaag geven. PRIEGELING, V. het priegelen.
2. PRIEGELEN, (priegelde, heeft gepriegeld), met
inspanning op fijn naaiwerk peuteren, heel fijn
naaien.
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3. PRIEGELEN, (priegelde, heeft gepriegeld),
(gew.) kiskassen, platte steentjes over het water
doen scheren, zoodat ze eenige malen opspringen.
PRIEGELSTEEN, m. (-en), plat steentje waarmee
men priegelt; ...STEEK, m. (...steken), zeer fijne
naaisteek.
PRIEL, m. (-en), (zeew.) nauwe doortocht tusschen zandbanken; vertakkingen van de bevaarbare geulen in de Wadden.
1. PRIEM, m. (-en), klein dun rond voorwerp
van ijzer of staal, met eene punt om te boren;
wetpriem; moordpriem, dolk; els; breipen.
2. PRIEM, m. (-en), (gew.) kleine bremraap
(orobranche minor) die ook klavervreter wordt geheeten, omdat zij zich op den wortel van de roode
klaver vasthoudt en daaruit haar voedsel trekt.
PRIEMDONKER, bn. (gew.) pikdonker.
PRIEMEN, (priemde, heeft gepriemd), doorboren,
gaten maken (met een priem); — (fig.) smart
veroorzaken.
PRIEM- EN PAALGELD, o. (scheepst.).
PRIEMERIK, m. (-en), (diev.) dominee, predikant : die priemeriken met der prevelementen (pree ken).
PRIEMGETAL, o. (-ien), getal dat alleen door
de eenheid en door zichzelf deelbaar is, eerstgeta];
relatief priemgetallen, die onderling ondeelbaar zijn:
4 en 9 zijn relatief priemgetallen.
PRIEMKRUID, o. (plantk.) verversbrem (genista
tinctoria) die den ververs Bene heldergele kleurstof oplevert; priemgras.
PRIEMVORMIG, bn. den vorm van een priem
hebbende : priemnvormige bladeren, die van den
voet naar den top langzamerhand smaller worden.
PRIEMSNAVELIG, bn. den snavel in den vorm
van een priem hebbende : de priemsnaveligen zijn
Bene onderafdeeling der zangvogels.
PRIESTER, m. (-s, -en), ieder die een geestelijk
ambt bekleedt, wiens taak het is, de godsdienst
te vervullen; (R.-K.) die het Sacra--plechtigdn
ment des priesterschaps of de priesterwijding heeft
ontvangen : tot priester wijden; den priester spelen;
Germaansehe priesters; — een priester van Themis,
een rechter; — een priester van A esculaap, een
dokter.
PRIESTERAMBT, o. ambt van priester;
... DIENST, m. dienst dien een priester te verrichten heeft; ...DOM, o. priesterlijke waardigheid;
priesterschaar.
PRIESTERES, v. ( -sen), eene vrouw wier taak
het is, godsdienstplechtigheden te vervullen;
priesteres van Apollo te Delphi, de Pythia; — (fig.)
priesteres van Venus, meisje van plezier, hoer.
PRIESTERGEWAAD, o. (...gewaden), eigenaardig gewaad van een priester; ...HEERSCHAPPIJ, v. heerschappij der priesters; ...KASTE, v.
(-n), de eerste en voornaamste kaste der oudste
volken; ...KLEED, o. (-en, -eren), priestergewaad.
PRIESTERKOOR, o. (...koren), afgescheiden,
verhoogd deel der kerk om het hoogaltaar, hoogkoor.
PRIESTERLIJK, bn. bw. als, van een priester:
priesterlijke sieraden; den priesterlijken zegen ontvangen.
PRIESTERORDE, v. (-n), orde van priesters;
...RAAD, m. (...raden), raad van priesters; (Ind.)
raad waarin zoogena.amde priesters (hadji's) zitting
hebben en die hoofdzakelijl. 'uitspraak doen in
zaken van familie- en erfrecht; — raad door priesters gegeven; ... SCHAAR, v. (... scharen), stoet
van priesters; ...SCHAP, o. waardigheid van priester; —, v. al de priesters; ...SEMINARIUM, o.
(-s, ...ria), seminarium waar jongelieden tot priester opgeleid worden; ...STAND, m. stand der
priesters : tot den priesterstand behooren, overgaan;
...WIJDING, v. (-en), het wijden tot priester;
...ZEGEN, m. priesterlijke zegen.
PRIJ ; v. (-en), aas, kreng; al wat verachtelijk
is; (fig.) boos wijf.
PRIJKEN, (prijkte, heeft geprijkt), pralen, pronken : de tuin prijkte met de schoonste bloemen.
1. PRIJS, m. (...zen), waarde, koers, geldswaarde
van iets : hooge, lage, billijke prijzen; inkoopsprijs;
fabrieksprijs; — spotprijzen, zeer lage prijzen; —
vaste prijzen, waarop men niet laat afdingen; —
dat is de naaste, de uiterste prijs, voor minder geld
kan ik het niet doen; — de prijzen dalen, rijzen.
de geldswaarde van iets wordt minder, meer; —
iets op prijs houden, den prijs er van niet verlagen; —
iets van den prijs laten vallen ; den prijs lager zetten,

PRIJSUITDEELING.

laten afdingen; — onder den prijs verkoopen, beneden marktprijs; -- tot iederen prijs moest hij verkoopere, elk bod, hoe gering ook, moest hij aannemen; — ( fig.) hij wilde het tot iederen prijs hebben,
hij wilde het hebben en vroeg niet hoeveel het
hem kosten zou, hoeveel moeite hij er voor zou
moeten doen; -- prijs op iets stellen., waarde er
aan hechten; — ik stel er prijs op, dat hij komt,
mij is daaraan veel gelegen; -- hij weet die zorg
niet op prijs te stellen, niet naar waarde te schatten; — hij schijnt er weinig prijs op te stellen, weinig
om te geven; —
loon : een prijs uitloven, een loon voor iets bepalen; — een prijs op iemand.„ hoofd zetten, een
prijs uitloven aan hem, die dien persoon in de macht
van anderen overlevert of hem doodt; — bekroning,
lof, roem, loon (in een wedstrijd) : den eersten prijs
behalen, toekennen; dat draagt den prijs weg, dat
spant de kroon; — belooning, vaak in den vorm
van een boekwerk : de beste leerlingren op school
kregen een prijs; — (in Bene loterij) nummer waarop
men iets wint : een prijs trekken; de hoogste prijs,
de hoofdprijs; — hij kocht de overwinning, ten prijs
van zijn bloed, ten koste van zijn bloed.
2. PRIJS, v. buit, verovering : een schip prijs
maken, nemen en als buit behouden; voor goede prijs
verklaren; hij heeft het prijs gemaakt, buit gemaakt.
PRIJSBEDERVER, m., ...BEDERFSTER, v. (-s),
die beneden de waarde verkoopt; kladder klad
-ster;.BEHALR,m() STER,v.
(-s), die in een wedstrijd een prijs behaalt; ...BEPALER, m. (-s), ...BEPAALSTER, v. (-s); ...BEPALING, v. (-en), het bepalen van den prijs;
...BEREKENING, v. (-en), het berekenen van
den prijs; ... CATALOGUS, m. ( -sen), prijslijst van
voorwerpen, boeken enz. met eene korte omschrijving er van; ...COURANT, v. (-en), lijst van koop of winkelwaren of van ververschingen, met aan
prijzen; ...DEELING, v. (-en), prijs -wijzngder
...DICHT, o. (-en), gedicht waaraan-uitdelng;
een prijs is toegekend.
PRIJSELIJK, PRIJSLIJK, bn. bw. ( -er, -st),
loffelijk : eene prijselijke daad; iets prijselijk vinden,
te prijzen.
PRIJSGELD, o. (zeew.) aandeel in de opbrengst
van den buit; ...GERECHT, o. prijzenhof.
PRIJSGEVEN, (gaf prijs, heeft prijsgegeven),
weerloos overgeven : eene stad aan den vijand
prijsgeven, ter plundering aan de soldaten laten,
(ook) aan den vijand afstaan; — zijne vooruitzichten
prijsgeven, daarvan afstand doen; -- Indië was aan
den hongersnood prijsgegeven, de hongersnood
teisterde het geducht, zonder dat er iets aan te
doen was; — zij heeft hare eer prijsgegeven, heeft
zich geprostitueerd; — zich aan de ondeugd prijs
zich daaraan overgeven.
-gevn,
PRIJSHOUDEND, bn. een goeden, een vasten
prijs houdende (in marktberichten).
PRIJSJE, o. (-s), kleine prijs (in alle bet.); ik
heb het voor een prijsje, goedkoop; -- (gew.) gij
hebt een prijsje verdiend, een pluimpie.
PRIJSKAMP, m. (-en), wedstrijd om een prijs
PRIJSLIJK, bn. bw. ( -er, -st), prijselijk.
PRIJSLIJST, v. (-en), prijscourant; ...MEESTER,
m. (-s), (oorl.) opzichter van prijsgemaakte schepen;
...NUMMER, o. (-s), nummer waardoor de prijs
van iets uitgedrukt is; ...NOTEERING, v. (-en),
het noteeren van den prijs van iets; ...OPGAAF,
v. (...gaven), ...OPGAVE, v. (-n), het opgeven
van den prijs : prijsopgave gevraagd van; ...OPSLAG, m. het opslaan, verhoogen van den prijs;
... RECHTER, m. (-s), (zeew.) die de verdeeling
van het prijsgeld bepaalt; — die bij een wedstrijd
den prijs toekent; ... SCHIP, o. (... schepen), prijs gemaakt schip; ...STOF, v. (-fen), onderwerp ter
mededinging waarvoor een prijs is uitgeloofd.
PRIJSUITDEELING, v. (-en), toekenning, uit
prijzen aan hen, die ze behaald hebben;-delingva
...UITLOVER, m. (-s), iem. die een prijs bij een
wedstrijd uitlooft; ...UITLOVING, v. (-en), het
uitloven van een prijs; ...VERHANDELING, v.
(-en), verhandeling welke naar den prijs mededingt;
opstel waaraan een prijs is toegekend; .. .VER HOOGING, v. (-en), het verhoogen van den prijs:
de prijsverhooging van het koren was geheel onverwacht; ...VERKLARING, v. (-en), het tot goede
prijs verklaren; ...VERMINDERING, v. (-en), het
verminderen van den prijs ; ...VERSCHIL, o.
(-len), het verschil in prijs : de handel is des
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te winstgevender, naarmate de prijsverschillen
grooter zijn.

PRIJSVRAAG, V. (...vragen), onderwerp op
welker voldoende uiteenzetting of beantwoording
openlijk een prijs is uitgeloofd.
PRIJSWAARDIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) geldswaarde hebbende; prijselijk, lofwaardig.
1. PRIJZEN, (prees, heeft geprezen), loven,
roemen : iem. hemelhoog prijzen; een veelgeprezen
boek; iedere koopman prijst zijn eigen waar; — ( gew.)
kom je van avond eens vet prijzen, uitnoodiging der
boeren om hun eigen geslacht beest, schoon aan
den haak en in den regel opgesierd, te komen
bewonderen; — iem. gelukkig prijzen, noemen,
achten; — uwe werken moeten u prijzen, moeten
uwen lof verkondigen; -- verheerlijken : God zij
geloofd en geprezen.
2. PRIJZEN, (prijsde, heeft geprijsd), de goederen
zijn in dien winkel alle geprijsd, de prijzen staan
er op vermeld.
PRIJZENHOF, o. (internationaal) gerechtshof dat
beoordeelen zal of schepen te recht of ten onrechte
prijs verklaard zijn.
PRIJZENSWAARD, ...WAARDIG, bn. ( -er, -st,
meer -, meest -), waard geprezen te worden : prij zenswaardige daden, boeken.
PRIJZIG, bn. hoog in prijs, duur : oud koper is
nogal prijzig.

PRIJZIGHEID, v. het hoogen prijs hebben.
1. PRIK, m. (-ken), lichte steek met een fijn
puntig voorwerp en de daardoor gemaakte opening : een prik met eene speld geven; — de chirurgijn
heeft hem een prikje gegeven, heeft een gezwel,
eene blaas enz. opengestoken; — (fig.) hij weet
het op een prik, zeer nauwkeurig; hij gelijkt hem
op een prik, gelijkt precies op hem; — (gew.) op
de prik, juist, volkomen goed; hij doet dit op de
prik, er mankeert, niets aan; — werktuig om te
prikken : stok met stalen prik; de prik aan een
priktol; — (gew.) dun, dor, afgevallen takje, sprik; —
zooveel men met eene vork kan opprikken : een
prik of prikje salade; — noot of amandel nog in
den bast; -- (fig.) nietigheid, kleinigheid : ik heb
het voor een prikje, gekocht, zeer goedkoop. PRIKJE,
o. (-s).
2. PRIK, m. (-ken), (nat. hilt.) lamprei, negenoog; zekere smakelijke riviervisch (petromyzon
fuviatilis), tot de orde der rondbekken behoorende;
wordt ongeveer 40 cM. lang : hij moet prikken
eten; -- voor de kabeljauwvangst moeten ze levend
gehouden worden, vandaar : (fig.) men moet de
prikken levend houden, men moet zorgen, dat de
zaken altijd voortgaan.
3. PRIK, m. (-ken), (plantk.) (gew.) knol.
PRIKBOEK, o. (-en), boek waarin prentjes gelegd
zijn, waarnaar men met een grifje laat steken.
PRIKKAART, v. (-en), kaart met een bepaald
aantal vierkantjes, waarin men tegen betaling
van 10 of 25 cent een gaatje laat prikken, om op
deze wijze gelden voor een of ander liefdadig doel
bijeen te krijgen : prikkaarten van f 10 verkrijgbaar
stellen.

PRIKKEBIJTER, m. (-s), jongen aan boord van
een schip, dat ter kabeljauwvangst is, die de levende
prikken aan stukken moet bijten, die dan aan
den haak geslagen worden.
PRIKKEDIEF, m. (...ven), naam in Friesland
aan den ooievaar gegeven, omdat men hem dikwijls
in 't voorjaar met prikken en stokken in den bek
ziet vliegen, die hij voor zijn nestbouw gebruikt.
PRIKKEL, m. (-s, -en), angel, punt, werktuig
om te steken, inz. om trekkende ossen aan te
drijven : tegen den prikkel stooten; — (bijb.) de
verzenen tegen de prikkels slaan, (eig.) van ossen
gezegd, die bij het achteruitslaan zich tegen de
prikkels bezeeren, (fig.) zich smart veroorzaken,
door zich vruchteloos tegen de macht der waarheid,
tegen de gestelde machten te verzetten; prikstok; —
(plantk.) stekel; — vervoerbare weegtoestel (voor
vaten, tabak enz.); — aanleidende oorzaak voor
liet gewaarworden : een prikkel voor de reuk- en
smaakzenuwen; een prikkel om te hoesten, te lachen; —
aansporing, spoorslag : de prikkel der eerzucht: dit
eerste slagen zij u een prikkel, altijd uw best te doen.
PRIKKELTJE, o. (-s).
PRIKKELBAAR, bn. (-der, -st), licht gevoelig
voor; (fig.) lichtgeraakt, oploopend : hij is erg
prikkelbaar van natuur; een prikkelbaar gestel.
PRIKKELBAARHEID, v. (geneesk.) het vermo-
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gen van de organische vezel om zich op inwerking
van zekere prikkels samen te trekken en daardoor
beweging te veroorzaken; -- (fig.) lichtgeraaktheid.
PRIKKELDRAAD, o. gegalvaniseerd ijzerdraad,
op bepaalde kleine afstanden van scherpe stekels
voorzien : iets met prikkeldraad afzetten; —VER
versperring voor den vijand-SPERING,v.(en)
van prikkeldraad : om het fort, om de vesting is
eene prikkeldraadversperring aangebracht.
PRIKKELEN, (prikkelde, heeft geprikkeld), steken, branden op de tong (van vochten, van peper
enz.); — steken (met een puntig voorwerp); —
(fig.) aanzetten, aansporen. PRIKKELING, v
(-en), het prikkelen (in alle bet.); kitteling.
PRIKKELEND, bn. stekend, bijtend : prikkelende saus; — (fig.) aansporend; tergend.
PRIKKELLECTUUR, v. lectuur die de driften
en hartstochten der lezers prikkelt.
PRIKKEN, (prikte, heeft geprikt), steken (niet
een puntig voorwerp) : iem. met eene speld prikken; -de worst prikken, bij het stoppen zeer kleine gaatjes
er in prikken, waardoor de lucht ontsnappen
kan; — (zeew.) de kaart prikken, het bestek er op
afzetten; — naar prentjes prikken, zie prikboek.
PRIKKING, v. het prikken, geprik.
PRIKKER, m. (-s), die prikt.
PRIKNEUSJE, o. (plantk.) bolderik (agrostemma
githago), eene plant die ook gekroonde koekoeksbloem, christusoog, korenvlam en schaapsooren wordt
geheeten; — (ook) de bernagie (borago officinalis),
ook wel parapluutje en nachtpitje genoemd.
PRIKSLEDE, v. (-n), ...SLEE, v. (-ën), kleine
ijsslede welke met prikstokken wordt voortgestoken; ...STOK, m. (-ken), stok met eene punt of
ijzeren punt; ... TOL, m. (-len), werptol (in tegenst.
van drijftol); ...VISSCHEN, m. mv. eene familie
van visschen (petromyzonidei), tot de orde der
rondbekken behoorende, die aan beide zijden van
den hals 7 kieuwopeningen hebben; de zeeprik (P.
marinus) wordt wel 1 M. lang; de rivierprik (P.
tiuviatilis) bereikt eene grootte van 4 d.M. en wordt
in ons land veel voor de kabeljauwvangst gevangen;
...VISSCHERIJ, v. het visschen naar prikken.
PRIL, bn. ( -ier. -st), (gew.) vroolijk, vlug; —
vroeg, jeugdig : in de prille jeugd; -- de prille
voorjaarslucht, in het vroege voorjaar ; - (gew.)
zeer jong, frisch.
1. PRIMA, v. de hoogste klas; — de eerste soort
katoen; — eerste wissel (welken men trekt in tegenstelling van secunda en tertia, die van hetzelfde
bedrag en voor dezelfde zaak betaald worden,
als de eerste verloren ging).
2. PRIMA, bn. eerste, voornaamste : van prima
kwaliteit, de beste soort; — prima donna, de eerste,

voornaamste zangeres (in eene opera); — prima
vista; (muz.) op het eerste gezicht, van het blad
af (spelen of zingen); — prima volta, (muz.) voor
de eerste maal.
PRIMAAT, m. (...maten), titel van den Paus
als hoofd der geheele Katholieke kerk; het pauselijk
primaat, samenvatting van alles, wat in zijn opper herderlijk gezag ligt opgesloten; — titel van aartsbisschoppen, als hoofd eener kerkprovincie : de
primaat van België, de aartsbisschop van Mechelen:
een primaat heeft het voorzitterschap in een nationaal
concilie; — de eersten, voornaamsten : de primaten
van mijn dorpje. PRIMAATSCHAP, o. opperste
kerkvoogdij.
PRIMAIR, bn. eerste, oorspronkelijke : primaire
bergen, de oorspronkelijke of granietbergen; — het
primaire tijdperk, de oudste geschiedenis der aarde,
bestaande uit de Silurische, Devonische, Steenkolen- en Permische vormingen; — de primaire
vormen der kristallen, de grondvormen; — (electr.)
primaire machine, een dynamo waarmee men den
stroom te voorschijn roept, in tegenstelling met de
secundaire machine of motor, die door den stroom
in beweging wordt gebracht; primaire getallen,
de ondeelbare.
PRIME, v. (muz.) de eerste toon van een octaaf;
eerste interval; — (drukk.) de eerste pagina van
ieder gezet en gedrukt vel; — vroegste biduur, in
kloosters ('s morgens te zes uren).
PRIMEEREN, (primeerde, heeft geprimeerd),
uitsteken, de eerste zijn; den voorrang hebben; —
onderdrukken.
PRIMEUR, v. de primeur van eene opera hebben,
die het eerst opvoeren, (ook) de eerste uitvoering
bijwonen ; hij had de primeve ervan, zag het het
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eerst in, kreeg er het eerst bericht van; enz.; de
primeurs, de eerste jonge groenten.
PRIMIDI, m. (-'s), (gesch.) de eerste dag eener
decade (week van 10 dagen tijdens de eerste
Fransche omwenteling).
PRIMITIEF, bn. bw. oorspronkelijk, eerst,
vroegst : de primitieve bevolking, beschazing; — het
ging er heel primitief toe, allereenvoudigst; — de
primitieven, de voorgangers, wegbereiders in de
kunsten, de voorloopers eener klassieke kunst
-period.
PRIMITIEFBUNDEL, m. (-s), (ontl.) vezel waar
spieren zijn samengesteld; ...SCHEEDE, v.-uitde
(-n), (ontl.) dunne, vliezige scheede eener zenuwbuis; ...VEZEL, v. (-s), lange, fijne draad waaruit
het vleesch is samengesteld.
PRIMO, bw. eerst, het eerste; pro primo, ten
eerste; primo nobel, hoogadellijk, hoogedel; —, m.
de eerste dag der maand : met primo Mei.
PRIMOGENITUS, m. eerstgeborene.
PRIMOGENITUUR, v. eerstgeboorterecht; bevoorrechting van den eerstgeborene.
PRIMORDIALITEIT, v. oorspronkelijkheid.
PRIMULA, v. (-'s), een plantengeslacht tot de
familie der sleutelbloemigen behoorende, met een
vijfspletigen, half buis-, half klokvormigen kelk
en buis- of trechtervormige bloemkroon; primula
zeeris, voorj aarssleutelbloem.
PRIMUS, m. ( -sen), de eerste (inz. in schoolklassen) : hij wilde de primus wezen, de eerste, de
voornaamste; primus inter pares, de eerste onder
zijns gelijken.
1. PRINCIPAAL, m. (...palen), opperste, hoofd
patroon, meester, lastgever : de principaal-person;
van een makelaar, van een notaris; — ( org.) een
der grootste tinnen orgelpijpen, die gewoonlijk
vooraan geplaatst zijn.
2. PRINCIPAAL, bn. bw. voornaam, hoofdzakelijk; twee principale fouten, fouten van gewicht; de
principale punten van een verdrag, de hoofdpunten.
PRINCIPAALBAS, v. ( -sen), (muz.) een open
fluitregister van 16 voet toon in het orgel.
PRINCIPALE, v. (-n), (muz.) de voornaamste
partij van de viool of eenig ander instrument in
een orkest of ensemblestuk, de hoofdstem.
PRINCIPE, o. (-s), grond, bron, beginsel; grond
grondbeginsel : in principe ben ik er tegen;-steling;
er Beene, kwade, goede principes op nahouden.

PRINCIPIEEL, bn. oorspronkelijk; volgens de
eerste gronden : een principieel onderscheid; volgens
een grondbeginsel: een principieel tegenstander.
PRINS, m. (-en), vorst, bestuurder van een
prinsdom : de Prins van Oranje; — kind of bloed
een regeerend vorst; de prinsen van-verwant
den bloede, prinsen die met de regeerende familie
eene gelijke afstamming en dus het recht hebben
om den troon te beklimmen; — (oudt.) titel van
tweeden voorzitter eener rederijkerskamer; -(spr.) van den prins geen kwaad weten, dood onschuldig, in hooge mate argeloos zijn; — hij leeft er
van als een prins, zeer rijk, weelderig; — het is voor
den prins, dat ben je kwijt; — dat is een dag voor
den prins, een verloren dag, een dag waarop men
niet werkt; — hij heeft - den prins gesproken, hij is
boven zijn bier; — 't is of je den prins te gast moet
krijgen, wat zie je er keurig netjes uit; — (gew.) de
prins komt, schertsend van een kreupele gezegd.
PRINSDOM, o. (-men), regeeringsgebied van een
prins.
PRINSELIJK, bn bw. als, van een prins : op
mijn prinselijk woord; dat is echt prinselijk gehandeld.

PRINSEMARIJ, v. (diev.) politiebureau.
PRINSENDOPPERS, m. mv. (plantk.) gewone of
groote prinsendoppers, doperwten; ...HOF, o. ver
woning van een prins; ...KWARTIER--blijfpats,
TJE, o. (-s), een verloren kwartiertje, een kwartiertje te laat : op een prinsenkwartiertje rekenen,
er op tellen, een kwartiertje te laat te komen;
...LEVEN, o. leven van of als een prins; (fig.)
een prinsenleven leiden, een gemakkelijk en weel
leventje leiden; ...VLAG, v. vlag van den-derig
prins, de oranjevlag.
PRINSEPSCH, bn. prinsepsche legeeringen, goudzilver en goudplatina legeeringen van een bepaald
smeltpunt om hooge temperaturen te meten.
PRINSERIJ, v. (diev.) politiebureau.
PRINSES, v. ( -sen), vrouw van een prins; vrouw
die tot een prinsengeslacht behoort; — (fig.) zij
is gekleed als eene prinses, bij uitstek fijn gekleed.

PRINSESSENBIER, o. eene soort van wit bier;
...BLAUW, bn. —, o. Berlijnsch-blauw; ...BOON,
v. (-en), ...BOONTJE, o. (-s), zekere peulvrucht
(phaseolus tumidus), met gezwollen zaden, ook
suiker -, salade -, heeren- en sperzieboon genoemd;
...KOEKJE, o. (-s), zeker gebak.
PRINSGEZIND, bn. den prins genegen; tot de
partij van den prins behoorende.
PRINSGEZINDE, m. (-n), (Vad gesch.) oranje
-man,
oranjeklant.
PRINSJESDAG, m. (-en), feestdag ter eere van
den prins; (ook) feestdag in 't algemeen; ...MAN,
m. (-nen), oranjeman.
PRINSMETAAL, o. prins-Robertsmetaal: een
door een prins uit de Palts, Robert geheeten,
uitgevonden metaalmengsel, dat uit 3 deelen koper
en 1 deel zink of uit 8 deelen koper en 1 deel zink
bestaat.
PRINT, V. (- en), zie PRENT.
PRIOR, m. (-s), kloosteroverste, hoofd van een
mannenklooster bij de Benedictijnen, Dominicanen,
Augustijnen, Karmelieten enz. PRIORES, v. ( -sen),
PRIORIN, v. (-nen), hoofd in een nonnenklooster.
PRIORA, v. mv. voorafgaande feiten.
PRIORAAT, PRIORSCHAP, o. waardigheid, gebied van een prior.
PRIORI (A), bw. te voren, van voren aan;
vooraf.
PRIORIJ, v. (-en), klooster onder het bestuur van
een prior of priorin; — huis of kerk eener priorij.
PRIORITEIT, v. voorrang, voorkeur.
PRIORITEITSAANDEEL, o. (-en), aandeel waar
zekere rechten verbonden zijn, bv. van hooger-an
dividend; ...LEENING, v. (-en), leering waarvoor
prioriteitsaandeelen uitgegeven worden of werden;
...RECHT, o. (-en), recht van voorgang of voorrang; ...SCHULDEN, v. ray. die het eerst moeten
betaald worden uit een faillieten boedel.
PRISE, v. (-n), snuifje; — (oorl.) prijs; — prise
d'eau, plaats in eene rivier, eene heide, eene duinstreek waar eene waterleiding water opneemt : de

prise d'eau moet niet beneden, maar boven de stad
gelegen zijn.

PRISEERDER, m. (-s), iem. die priseert, taxateur, inz. van het slachtvee.
PRISEEREN, (priseerde, heeft gepriseerd), schatten, taxeeren. PRISEERING, v. (-en).
PRISEERTANG, v. (-en), werktuig waarmede
men loodjes aan veraccijnsd vee hecht.
PRISEUR, m. (-s), schatter.
PRISMA, o. (-'s, -ta), (meetk.) lichaam waarvan
het grond- en bovenvlak evenwijdig gelegen en
gelijk en gelijkvormig zijn; de zijvlakken zijn
parallelogrammen; — (nat.) driezijdig prisma van
eene doorschijnende middenstof.
PRISMABEELD, o. (-en), zie op KLEURENSPECTRUM.
PRISMATISCH, bn. den vorm van een prisma
hebbende : de prismatische lichamen; — door een
prisma ontstaan : de prismatische kleuren, de 7
hoofdkleuren waarin zonlicht ontbonden wordt,
als het door een prisma gaat.
PRISMOÏDE, v. (-n), een obelisk waarvan de
gelijkvormige grond- en bovenvlakken in twee
parallelle vlakken gelegen zijn; de opstaande zijden
zijn trapezia.
PRISON, v. gevangenis : hij is en prison, in de
gevangenis.
1. PRIVAAT, bn. afzonderlijk : zijne private be-

langen niet aan de groote klok hangen; het privaat
belang aan het algemeen belang ten offer brengen,
het belang van enkelen; — leven als een privaat
persoon, als een ambteloos burger.
2. PRIVAAT, o. (...vaten), geheim gemak,
bestekamer. PRIVAATJE, o. (-s).
PRIVAATBEZIT, o. het particuliere eigendom;
...COLLEGE, o. (-s), college, voorlezing voor hen
die zich daarvoor komen aanmelden; ...DOCENT,
m. (-en), leeraar aan eene universiteit zonder
vaste jaarwedde; ...GEBRUIK, o. het afzonderlijke
gebruik; ...LES, v. ( -sen), afzonderlijke les : privaat lessen in het Duitsch hebben; ...LEVEN, o. het
ambtelooze leven; ...ONDERWIJS, o. onderwijs
op privaatlessen gegeven; ...ONDERWIJZER, m.
(-s), iem. die privaatonderwijs geeft; ...PUT, m.
(-ten), put van een privaat, beerput; ...RECHT,
o. recht dat de betrekkingen regelt tusschen. bij zondere personen, de burgers onderling.
PRIVAATRECHTELIJK, bn. tot het privaatrecht
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behoorende : privaatrechtelijke beschouwingen over
iets geven.
PRIVAATRECHTER, m. (-s), iem. die privaat
geschillen berecht; ...TRECHTER, m.-rechtlijk
(-s), trechter, nauw toeloopende buis in een privaat
of bestekamer.
1. PRIVATIEF, bn. uitsluitend, eigen : privatieve
jacht, eigen jacht eener heerlijkheid.
2. PRIVATIEF, o. (...ven), (sprk.) werkwoord
dat een berooven, een ontdoen van iets uitdrukt,
bv schillen, ontbolsteren.
PRIVATIM, bw. afzonderlijk : iem. iets privatim
mededeelen, als slechts voor hem bestemd, (ook)
niet als ambtenaar, maar als persoon het hem
mededeelen.
PRIVÉ, o. geheim gemak ; — in privé, voor
zichzelven, voor zijn eigen.
PRIVEEREN, (priveerde, heeft gepriveerd), berooven, ontnemen.
PRIVÉ-SLAAF, m. (...slaven), slaaf die nog afzonderlijk in dienst is.
PRIVILEGE, o. (...giën, -s), (Rom.) elke bepaling
die, van het gewone recht afwijkend, voor een
enkel persoon of voor meer personen van een
zelfde soort of stand, een bijzonderen rechtstoestand schiep, onverschillig, of die afwijking in hun
voor- of nadeel was; — een door den vorst aan
zijne onderdanen, vooral aan den derden stand,
toegestaan recht, waarbij hij zekeren afstand deed
van zijne absolute macht; — (Ned. gesch.) het
groot privilege, die overeenkomst welke Maria van
Bourgondië in 1477 met hare onderdanen sloot,
waarbij zij beloofde, geen huwelijk te zullen aangaan, geen oorlog te zullen voeren, geene verandering in de munt te brengen en in het algemeen
in geene zaken van gewicht te zullen beslissen
zonder goedkeuring van de Staten; — voorrecht:
de privilegiën eener stad, van den adel; — afschaffing
van de geestelijke privileges, van de voorrechten
der geestelijken.
PRIVILEGIEEREN, (privilegieerde, heeft geprivilegieerd), bevoorrechten; de geprivilegieerden, de
bevoorrechten.
PRIX, (Fr.) m. prijs; prix foxe, vastgestelde prijs
waarop niet te dingen valt; d tout prix, tot iederen
prijs, wat het ook koste : hij wilde dat huis d tout
prix hebben; uitverkoop d tout prix voor elk (aan
-nemlijk)
bod.
1. PRO, vz. voor; pro axis et foals, voor haard
altaren; - pro copia, voor afschrift; —-stedn
pro Deo, om Gods wil, om niet, gratis; — pro
forma, voor den vorm; — pro juventute, voor de
jeugd; naam . eener vereeniging die zich het lot
van verwaarloosde kinderen aantrekt; — pro
memorie, ter gedachtenis; om er aan te denken:
een post pro memorie uittrekken; — pro patria, voor
het vaderland, (ook) naam van eene soort van
(Hollandsch) papier; — pro rata, ieder naar zijn
aandeel ; -- pro saldo, tot sluiting van de
rekening.
2. PRO, o. het pro en contra hooren, hooren wat
voor en wat tegen (iets of iem.) te zeggen is.
PROBAAT, bn. bw. (...bater, -st), echt, beproefd,
deugdelijk, opperbest : een probaat middel tegen
verkoudheid.
PROBABEL, bn. waarschijnlijk.
PROBABILISME, o. moraaltheorie volgens welke
iets reeds goed genoemd wordt wanneer het waar
-schijnlk
goed is.
PROBABILITEIT, v. waarschijnlijkheid.
PROBATUM EST, het is beproefd, onfeilbaar bevonden.
PROBEEREN, (probeerde, heeft geprobeerd), beproeven : iets probeeren; op verschillende manieren
het probeeren; — het met iem. probeeren, beproeven
of hij voldoen zal; --- probeer het niet, alleen te gaan,
waag het niet; — onderzoeken : paarden voor den
wagen probeeren; — een geweer probeeren, onder
liet goed is; — goud, zilver, ertsen pro--zoeknf
beeren, het gehalte er van onderzoeken.
PROBEERJUFFER, v. (-s), (in een damesmodemagazijn) juffer die japonnen en mantels op ver
moet aantrekken om de cliënteele te laten-lange
zien hoe iets staat.
PROBEERKUNST, v. toetskunst; ... NAALD, v.
(-en), toetsnaald, gouden of zilveren naald welke
langs den probeersteen gestreken wordt. om
daarnaar het gehalte van ander goud of zilver te
onderzoeken.
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PROBEERSEL, o. (-s), proef : 't is maar een probeersel.
PROBEERSTANG, v. (-en), staaf ijzer die men
bij het cementeeren uit de kist trekt om te zien,
of de verstaling goed vordert; ...STEEN, m. (-en),
toetssteen.
PROBITEIT, v. eerlijkheid, goede trouw.
PROBLEEM, o. (...blemen), ...BLEMA, o. ( -ta),
eene stelling die men zichzelven of anderen ter
oplossing voorstelt, bijv. : het bestaan van God
of de onsterfelijkheid der ziel te bewijzen; —
schaakprobleem; --- eene vraag wier bedoeling niet
duidelijk is, raadsel.
PROBLEMATIEK, bn. problematisch, lang niet
zeker, nog te bewijzen.
PROBLEMATISCH, bn. twijfelachtig, nog niet
uitgemaakt, onbeslist.
PROCÉDÉ, o. (-'s), wijze van handelen; een
scheikundig procédé.
PROCEDEEREN, (procedeerde, heeft geprocedeerd), handelen, te werk gaan; een rechtsgeding
of proces voeren: — pleiten, in rechten vervolgen:
tegen iem. procedeeren.
PROCEDURE, v. (-n, -s), rechtsgeding, rechts
-verolgin.
PROCENT. Zie PERCENT.
PROCES, o. ( -sen), wijze waarop iets toegaat of
gedaan wordt : een chemisch proces; het proces der
verbranding; — (gen.) voortgang, verloop eener
ziekte : het proces moet zijn loop hebben, daaraan
kan de dokter bijna niets veranderen; — (rechtst.)
rechtsgeding : iem. een proces aandoen, hem in
rechten aanklagen; — een proces winnen, verliezen,
door den rechter in 't gelijk, in 't ongelijk gesteld
worden; — een proces bijleggen, opgeven, niet ver
— in een proces gewikkeld zijn; met ienz.-volgen;
in proces liggen; — zonder vorm van proces, zonder
verhoor. zonder formaliteit : de spion werd zon
vorm van proces opgehangen. PROCESJE,-der
o. (-s).
PROCESKOSTEN, m. mv. de kosten van een
proces : hij werd veroordeeld tot eene boete en de
proceskosten; ...ORDE, v.
PROCESSIE, v. (-s, ... siën), (R.-K. ) plechtige
kerkelijke omgang, plechtige optocht van priesters
en leeken binnen of buiten het kerkgebouw, waarbij
vaak het H. Sacrament of het Kruis wordt rond
zonder muziek, gezang, brandende-gedran;mtof
kaarsen enz. : eene processie houden; in processie
gaan, rondgaan; — dat was daar eene heele processie,
eene groote rij, een lange optocht.
PROCESSIEBOEK, o. (-en), gebeden- of gezangboek bij processiën; ...KRUIS, o. (-en), (R.-K.)

groot, gewoonlijk versierd kruis, voor in de processie gedragen; ...LANTAARN, v. (-s), ter opluistering in eene processie gedragen.
PROCESSIERUPS, v. (-en), (nat. hist.) rups van
den processievlinder, die in grooten getale 's avonds
tegen de eiken opkruipen om van de bladeren te
eten; ...VLINDER, m. (-s), eene soort van nachtvlinder (thaumetopoea processionea), tot eene afzonderlijke familie behoorende.
PROCESSIESGEWIJZE, ...GEWIJS, bw in statigen optocht of omgang, op de manier van eerre
processie.
PROCESSTUKKEN, o. mv. stukken die op een
proces betrekking hebben.
PROCES-VERBAAL, o. ( -sen-verbaal). ambtelijk
verslag van de toedracht eener zaak : een proces
opmaken; - proces -verbaal maken tegen-verbal
iem., die zich aan eene overtreding van wetten
heeft schuldig gemaakt en betrapt wordt.
PROCESZAAK, v. (... zaken), zaak waarover een
proces gevoerd wordt.
PROCESZIEK, bn. pleitzuchtig, gaarne een
proces voerende of het verlengende.
PROCLAMATIE, v. (-s, ...tien), afkondiging, bekendmaking aan het volk om op de stemming
daarvan invloed te oefenen; - (gew.) aflezing der
geboden bij den ondertrouw.
PROCLAMEEREN, (proclameerde, heeft geproclameerd), afkondigen, bekendmaken; — uitroe
: de republiek- proclameeren; iem. als, tot keizer-pen
proclameeren.
PRO-CONSUL, m. (-s), gewezen consul bij de
oude Romeinen, die na afloop van zijne ambtsvervulling eene provincie bestuurde, een stede houder of viceconsul.
PROCREATIE, v. teling, voortbrenging.
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PROCREËEREN, (proereëerde, heeft geprocreeerd), telen, voortbrengen.
PROCRUSTES, m. (myth.) berucht Grieksch
roover die de reizigers als zij lang waren op een
kort bed legde en hen de afhangende ledematen
afhakte; waren zij kort dan werden zij op een lang
bed uitgerekt; door Theseus gedood; — (fig.) het
Procrustesbed, iedere gewelddadige inkorting, ver
wel verminking; (ook) pijnlijke positie-lengiof
waarin iem. met geweld wordt gebracht : op het
Procrustesbed liggen.
PROCURA, v. ( -ta), honorarium voor gedane
moeite ; procuratie.
PROCURATIE, v. (-s, ...tiën), schriftelijke vol
om in naam van den onderteekenaar zaken-macht
te doen; recht dat het hoofd van een handelshuis
iem. geeft, in zijn naam zaken te verhandelen:
procuratie hebben; per procuratie handelen.
PROCURATIEHOUDER, m. (-s), de gevolmachtigde van een handelshuis.
PROCURATOR, m. (-s, -en), (Rom. gesch.)
ambtenaar die 's keizers geldelijke belangen in
zijne provinciën waarnam, naast en onder den
legaat of praeses; — (R.-K.) de door den prior
gekozen beheerder der financiën in een klooster; —
procureur.
PROCUREUR, m. (-s), ambtenaar die in een
civiel rechtsgeding de geschilvoerende partijen
vertegenwoordigt.
PROCUREUR- CRIMINEEL, m. (-s-crimineel),
generaal-auditor; ...- GENERAAL, in. (-s-generaal),
iem. die met het openbaar ministerie bij het oppergerechtshof is belast.
PROCUREURSCHAP, o. ambt van procureur.
PROCUREURSKANTOOR, o. (...toren), kantoor
van een procureur; ...KLERK, m. (-en), klerk op
een procureurskantoor.
PRODEAAN, m (...deanen), iem. die rechts
-kundige
bijstand pro Deo geniet.
PRODIGALITEIT, v. verkwisting.
PRODIGIEUS, bn. verbazend, wonderlijk.
PRODUCEEREN, (produceerde, heeft geproduceerd), voortbrengen, maken : deze fabriek produceert 24000 flesschen daags; - ( recht.) stukken
produceeren, inleveren; - getuigen produceeren, bijbrengen.
PRODUCENT, m. (-en), voortbrenger (in tegenst.
van consument, verbruiker).
PRODUCT, o. (-en), voortbrengsel, vrucht : de
producten van een land, der nijverheid; geestespro ducten; — ( spr.) dat is me ook een product, minachtend van iem. gezegd; — (rekenk.) uitkomst
eener vermenigvuldiging; - een gedurig product,
product bestaande uit meer dan 2 factoren.
PRODUCTENHANDEL, m. handel in de voort
...TAFEL, v. (-s), tafel van-brengslda;
vermenigvuldiging.
PRODUCTIE, v. (-s, ...tiën), voortbrenging : de
productie van steenkolen neemt nog jaarlijks toe;
inz. de voortbrenging van goederen, die tot landbouw of nijverheid behooren; — (recht.) overlegging van bewijsstukken, van getuigen.
PRODUCTIEF, bn. (...ver, -st), voortbrengend,
voordeelig : eene uitvinding productief maken, winst
-gevnd;
productieve arbeid; - vruchtbaar.
PRODUCTIEFACTOR, m. (-en), wat op de
productie invloed heeft, de productie mogelijk
maakt : de drie productiefactoren: natuur, kapitaal
en arbeid.
PRODUCTIEKOSTEN, m. mv. kosten van voortbrenging.
PRODUCTIVITEIT, v. voortbrengende, schep
kracht : de productiviteit eener machine, eener-pend
fabriek; — vruchtbaarheid : de productiviteit van
den bodem.
PROEF, V. (...ven), PROEVE, v. (-n), onderzoek
om te zien of iets, is, zooals het wezen moet : van
iets eerre proef nemen; iemands trouw op de proef
stellen; — ge stelt mijn geduld op eerre zware proef,
ge laat mij verbazend lang wachten, (ook) gij
brengt mij haast tot het uiterste enz.; — glansrijk
de proef doorstaan; — iem. op proef huren, iets op
proef nemen, voorloopig en als het blijkt, dat hij
(het) goed voldoet, dan voor vast; — vuurproef,
waterproef, zie aldaar; —
(rekenk.) eene bewerking om zich van de nauwkeurigheid eener andere bewerking te overtuigen:
de proef op de deeling maken; de proef komt niet
uit; de elfproef, negenproef, zie aldaar; eene proef
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geeft geen volkomen zekerheid, doch wel een hoogen
graad van waarschijnlijkheid; — (fig.) dat is de
proef op de som, dat is een blijk der waarheid van

het onderstelde; —
(nat.) hulpmiddel waarvan een natuurkundige
zich bedient tot opsporing van verschillende natuur
eigenschappen; waarneming van verschil--kundige
lende natuurkundige verschijnselen : natuurkunde
onderwijzen zonder proeven te nemen, is een onding;
natuurkundige proeven in de huiskamer; een gedeelte van iets, waaruit men over de gesteldheid van het geheel kan oordeelen : een proefje
wijn, koffie, thee; — een proefje wijn, een fieschje
van '/ 8 L. inhoud; — een proefje aardappelen, genoeg voor één maaltijd; — om een proefje van zijn
smaak, zijne denkwijze te geven; proeven van bekwaamheid afleggen; — op de proef preeken, van
proponenten, op vacante plaatsen preeken; —
smaak (inz. van wijnkoopers) : hij heeft eene goede
proef; — sterkte of graad van geestrijke dranken :
Hollandsche proef van 19 graden; - merk op goud
of zilver, keur; — letterkundig opstel, verhandeling:
proeve van woordverklaring, van tekstverbetering; —
blijk, bewijs, daad die voor iets getuigt : ik
heb eene proef van haar trouw; eene schitterende
proeve van moed en volharding; — ( drukk.) voor
afdruk van het zetsel, waarop na eene of-lopige
meer correcties het definitieve afdrukken volgt:
eene proef trekken, nalezen, corrigeeren; de eerste,
tweede, derde proef. PROEFJE, o. (-s).
PROEFAANPLANTING, v. (-en), aanplanting op
kleine schaal, bij wijze van proef; ...BALANS, v.
(-en), (kooph.) balans die men tusschentijds opmaakt, om te zien of het grootboek sluit.
PROEFBALLON, m. (-s), kleine ballon opgelaten
om richting en kracht van den wind te leeren kennen; (fig.) een proefballon oplaten, om de zienswijze,
de meening van iem. of eene vereeniging te leeren
kennen.
PROEFBANK, v. (-en), (art.) waarop men onder
orde zijn; ...BLAAD--zoektfdgwrlpnz.i
JE, o. (-s), gevoelig blaadje van den electrophoor;
...BLAD, o. (-en), drukproef; ...BOOM, m. (-en),
boom op proef geplant : de proefboomen (rubber)
voor vier jaar geplant, zijn nu tapbaar; ...DAG, m.
(-en), dag van onderzoek; (zeew.) proefdagen, dagen
gedurende welke een schip afgezonderd moet
blijven liggen (wegens vermoedelijke besmettelijke
ziekte), quarantaine; ...DIER, o. (-en), dier waarop
proeven genomen worden (in de vivisectie), enz.):
de proefdieren in de Rijksseruminriehting; ...DRAAI
om een film van de bioscoop te beproeven;-EN,o.
...DRUK, m. (drukk.) de eerste afdruk, als proef
dienende.
PROEFFLESCHJE, o. (-s), fiesclije waarin wijn
hunne proeven zenden; ... GAREN, o.-kopers
(-s), (wev.) het garen dat als monster, als proef
dient; ...GETAL, o. (-len) ; getal dat men bij het
maken eener proef op eene som verkrijgt; ...GEWICHT, o. (-en), gewicht dat bij den ijk dient;
... GOUD, o. essaai-goud.
PROEFHOUDEND, bn. echt, van goed gehalte:
het is proefhoudend gebleken, (ook fig.) de onder
-vindg
heeft het als goed doen kennen.
PROEFJAAR, 0. (...jaren), jaar op proef, bv in
kloosters om te zien of men roeping voor het kloosterleven gevoelt; ook tijdelijke aanstelling voor
een jaar van een onderwijzer of leeraar.
PROEFKISTJE, o. (-s), kistje met wijn, niet
sigaren op proef; ...KONIJNTJE. o. (-s), konijntje
waarop proeven genomen worden, (ook fig.) : ik
heb niet veel lust, tot proefkonijntje te dienen;
...KRAAN, v. (...kranen), waterpeilkraan van eene
stoommachine; ...KUNST, v. kunst van den essayeur; ...LEPEL, m. (-s), lepel (voor gesmolten metalen enz.); ...LES, v. ( -sen), les die men geven
moet, om daardoor eene proeve van zijne onder
te geven; ...LOK AAL, o. (...lokalen),-wijskunt
tapperij; .MAAT, v. (...maten), maat die bij
den ijk als standaard dient; ...MORTIER, m.
(-en), bronzen mortier in 1809 hier te lande ter
beproeving van het buskruit ingevoerd; ...MUNT,
V. (- en), model. der geslagen munt.
PROEFNAALD, v. (-en), eene zeer fijne gouden
of zilveren naald der goud- en zi]versmeden, niet
welke zij over den toetssteen strijken, om naar de
achtergebleven streek den graad der fijnheid van
ander goud of zilver, waarmede zij insgelijks daarop
strijken te beoordeelen; ...NEMING, v. (-en), het
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nemen van eene proef tot onderzoek; (ook fig.);
...NUMMER, o. (-s), een exemplaar van een periodiek verschijnend werk of blad, dat men iem.. ter
kennismaking zendt, met het doel dat hij daarop
zal inteekenen.
PROEFONDERVINDELIJK, bn. bw. door proeven
onderzocht, op waarneming en ondervinding gegrond : de proefondervindelijke natuurkunde, wijsbegeerte; dit is proefondervindelijk bewezen.

PROEFPLAAT, v. (...platen), eerste muntplaat;
koperplaat van den eersten afdruk; ...PREEK, v.
(-en). preek als proef van een proponent op eene
vacante plaats; ...REIS, v. (...zen), reis met een
vaartuig om te zien of het in alle opzichten goed
voldoet; ...RIJDEN, o. rijden op proef : bij het
proefrijden voldeed de locomotief uitstekend; ...RIT,
m. (-ten), eerste rit met een paard, een wagen enz. op
proef; ...ROL, v. (-len), rol van een tooneelspeler
op proef.
PROEFSCHIJFJE, o. (-s), (electr.) een aan 't
einde eener harsstang bevestigd metalen schijfje,
dat dient tot het verzamelen van electriciteit;
...SCHOT, o. (-en), eerste schot met een kanon
of schietgeweer, om te zien of het goed is en hoe
ver het draagt; ...SCHRIFT, o. (-en), schoon cchrift als blijk van bekwaamheid; opstel, verhandeling als proeve : een Academisch proefschrift,
van een doctorandus waarop hem de titel van
doctor wordt verleend, dissertatie.
PROEFSLOT, o. (-en), kunstig slot, slot met
geheim werk (oudt. als blijk van kunstig smidswerk bij het gild); ...SMELTKROES, m. (...zen),
(voor metalen); ...SNIT, m. (Ind.) het snijden van
een klein gedeelte padie, als proef om daarvan de
vermoedelijke opbrengst te berekenen; ... SOM, v.
(-men), eene som die dient om te zien of de kinderen het geleerde verstaan en begrepen hebben;
...SPEL, o. voorspel.
PROEFSTAAF, v. (...staven), probeerstang;
...STATION, o. (-s), plaats, inrichting waar landbouwproducten, zaden, grondsoorten, meststoffen
enz. wetenschappelijk onderzocht worden; in
Nederland zijn thans 6 proefstations voor den landbouw; ...STEEN, m. (-en), toetssteen voor goud

en zilver; ... STO OMEN, o. (fig.) proefiessen geven;
...STUK, o. (-ken), meesterstuk bij de gilden; —

proefstuk eener munt, ten bewijze van het gehalte.

PROEFTEGEL, m. (-s), (steenb.) tegel die tot
proef dient; ... TIJD, m. tijd dat men ergens op
proef is, vgl. PROEFJAAR; ...TIN, o. gewoon
tin; ...TOCHT, m. (-en), tocht dien men op proef
onderneemt; inz. om na te gaan of het vervoer middel aan de gestelde eischen voldoet; ...TUIN,

m. (-en), tuin waarin men proeven neemt met
het kweeken en telen van verschillende moesgroenten en andere planten; ...VELD, o. (-en),
waar landbouwproducten tot proef gezaaid worden;
.. .WERK, o. werk dat men iem. opgeeft, om daaruit
zijne bekwaamheid te beoordeelen; ...WINT , m.
wijn die tot proef dient; ...ZENDING, v. (-en),
zending op proef; ...ZILVER, o. essaai -zilver;
...ZUIVELBOERDERIJ, v. (-en), boerderij waar
men op het gebied van veeteelt en zuivelbereiding
wetenschappelijk en practisch proeven neemt : de
proefzuivelboerderij te Hoorn is in 1899 ingericht.

PROEM, v. (-en), (op Walcheren) vrucht van
den els.
PROESTEN, (proestte, heeft geproest), snuiven
(van paarden); hard niezen; — (fig.) wij proestten
(het uit) van het lachen, wij braken in een heftig
lachen los.
PROEVE, v. (-n), zie PROEF; eene proeve van
bewerking.

PROEVEN, (proefde, heeft geproefd), smaken,
den smaak onderzoeken : het eten proeven; proef
eens, of de soep zout genoeg is; — ( gemeenz.) hij
heeft vooruit geproefd, met wie hij trouwen gaat,
vleeschelijke gemeenschap gehad; — een weinig
nemen : proef eens van dien wijn; — hij heeft er
nauwelijks van geproefd, het eten haast niet aangeroerd; — hij proeft, is een drinker, een dronkaard; —
door den smaak waarnemen : hij proeft, niet, wat
hij eet; is het eten een weinig aangebrand ? ik proef
er niets van; — ( fig.) ondervinden : nu proeft hij,
wat het is, zoo voorbijgegaan te worden; — zij heeft
daar ook terdege van geproefd, dat in hooge mate
ondervonden, leeren kennen; — hij zal er van
proeven, er van lusten, er duchtig van langs hebben;
— kennen : daar kunt gij den geringen burgerman
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uit proeven; — ( minachtend) je moet ze maar proeven,
je moet ze maar leeren kennen; — (Bijb.) de Heere
die hart en nieren proeft; — ( plaatdr.) eene proef
trekken; — goud, zilver proeven, het gehalte onderzoeken. PROEVING, v. het proeven.
PROEVENLEZER, m., ...LEESSTER, v. (-s),
die proeven leest, corrigeert ; ...LEZING, v.
(-en), correctie van drukproeven.
PROEVER, m., PROEFSTER, v. (-s), die proeft,
onderzoekt; — iem. die veel sterken drank gebruikt,
een dronkaard : hij is een echte proever; — essayeur.
PROF, m. (-s, -fen), verkorting van : professor.
PROFAAN, bn. bw. (...faner, -st), oningewijd,
ongewijd; onheilig, heiligschennend : dat klinkt
profaan; niet-bijbelsch : de profane schrijvers.
PROFANATIE, v. (-s, ...tiën), heiligschennis,
ontheiliging.
PROFANEEREN, (profaneerde, heeft geprofaneerd), ontheiligen, ontwijden, met het heilige
spotten : de H. Schrift profaneeren.
PROFEET, m. (...feten), persoon die onbekende
dingen bekendmaakt; — (Israël.) een der uitstekende mannen, die in naam van Jehova tot ver
waarschuwing onder bedreigingen en-manige
beloften spraken, waarbij het scheen of hun de
toekomst voorspeld was; inz. een der zestien schrijvers onder den naam van profeten, in het Oude.
Testament; — (thans) waarzegger, voorspeller van
de toekomst; ongeluksprofeet; — ( spr.) nierhand
is profeet in eigen land, een man van verdienste
wordt in eigen kring niet zoo geëerd als door
vreemden; — hij is een profeet, die brood eet, hij is
een gewoon mensch, aan zijn voorspellingen behoeft men dus geen waarde toe te kennen; —,
soort van fijn wittebroodje, doorgaans van eigenaardigen vorm.
PROFESSEEREN, (professeerde, heeft geprofesseerd), belijden, leeren.
PROFESSEN, (profeste, heeft geprofest), de
kloostergeloften afleggen of doen afleggen.
PROFESSIE, v. beroep, bedrijf, handwerk : hij
weet, kent dat in de professie, uitstekend; — belijdeni s, kloostergelofte.
PROFESSIONAL (Eng.), m. (-s), (sport) iem. die
een tak van sport als beroep beoefent : de profes .cionals waren van den wedstrijd uitgesloten.
PROFESSIONEEL, bn. professioneel onderwijs.

onderwijs in ambachten en handwerken.

PROFESSOR, m. (-s, -en), hoogleeraar; daar zal
ook geen professor van groeien, gezegd van iem., die
zeer dom is; de professor is bij den zieke geweest,

de professor in de medicijnen; — (in het buitenland) ieder die eenige wetenschap of kunst als
beroep uitoefent; professeur du maintien et danse;
professor in 't biljartspel; — in deze laatste beteekenis hoort men ook professe(u)r.
PROFESSORAAL, bn. tot het hoogleeraarsambt
behoorende; (fig.) geleerd; deftig; dat klinkt professoraal; — op professoralen toon.

PROFESSORAAT, o. (...raten), hoogleeraarsanibt.
PROFESSORENKRANS, in. (-en), krans, vereeniging van professoren.
PROFETEEREN, (profeteerde, heeft geprofeteerd), voorspellen, voorzeggen.
PROFETENBROODJE, o. (-s), eene soort van
fijn kadetje; ...KOEK, in. Bene soort van fijne
koek; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waarin
de profeten zich voorbereidden, ten tijde van
Samuel.
PROFETES, v. ( -sen), vrouw die profeteert.
PROFETIE, v. (-ën), voorspelling, de zekere
mededeeling eener toekomstige gebeurtenis : wie
bezit ten volle de gave der profetie?

PROFETISCH, bn. bw. als, van een profeet:

op profetisehen toon; met profetischen blik voorzag
hij de dingen, die komen zouden.

PROFICIAT ! tw. wel bekome liet u ! (bij het
niezen); geluk er mee!
PROFIEL, o. (-en), gezicht, beeld van terzijde
gezien ; scherp omlijnde vorm : het profiel van den
neus; — ( bouwk.) gebouw in verticale doorsnede
voorgesteld; -- beloop van Bene lijst; — in profel.
half, in doorsnede.
PROFIELLAT, v. (-ten), bewerkte lijst.
PROFIELIJZER, o. in zekeren vorm bewerkt
ijzer, waarvan de doorsnede is T, I of
PROFIELSCHAAF, v. (...schaven), schaaf waarvan aan de zool en aan de scherpe zijde van den

n
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beitel het profiel gegeven is, dat als lijst moet
worden aangeschaafd; ... STEEN, m. (-en), siersteen;
...WALS, v. (-en), wals waartusschen profielijzer
geperst wordt.
PROFIJT, o. (-en), voordeel, winst : ergens profijt
van trekken; — (spr.) 't is uit geen haat of nijd,
maar voor eigen profijt.
PROFIJTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), voordeelig,
winstgevend. PROFIJTELIJKHEID. v.
PROFIJTERTJE, o. (-s), standaardje om er een
eindje kaars op te laten uitbranden.
PROFILEEREN, (profileerde, heeft geprofileerd),
het profiel van iets aangeven; een profiel aan iets
maken.
PROFITABEL, bn. bw. ( -er, -st), voordeelig,
winstgevend.
PROFITEEREN, (profiteerde, heeft geprofiteerd),
voordeel trekken van, winst doen met (iets) : van
de gelegenheid profiteeren, een goed gebruik maken;
— daar profiteer -je van, dat is een buitenkansje
voor je; — van het onderwijs flink profiteeren, vorderingen maken, goed leerera.
PROFLUEEREN, (proflueerde, heeft geproflueerd),
ontspruiten; ontspringen; voortvloeien (uit).
PROFUNDIS (DE), (Lat.) uit de diepte; de aan
vandaar ook de naam van den-vangsworde
33sten psalm : een der boetpsalmen, bij lijk diensten gezongen.
PROFUSIE, v. overvloed; overdaad.
PROGNATEN, m. mv. scheeftandigen, menschen
bij wie de tanden vooruitspringen.
PROGNOSE, v. voorzegging, voorspelling hoe
eene ziekte zal afloopen, het voorzien van eene
ziekte of van eene ophanden zijnde wending in
eene ziekte.
PROGNOSTICON, o. teeken der toekomst, vooreken, voorbode, voorspelling, kenteeken; horoscoop, eene soort van weerglas dat het weder
door het troebel worden der vloeistof, waarmede
het gevuld is, moet aanwijzen, baroscoop.
PROGNOSTIEK, v. kunst van te voorspellen.
PROGRAM, o. (-s), PROGRAMMA, o. (-'s),
aankondiging, lijst, inhoud van hetgeen in het
openbaar zal worden vertoond : een programma
van een concert, eerre tooneeluitvoering; feestprogramma; — het staat niet op ons program dat zal niet
gebeuren; — (zeew.) bepalingen van de soort of
charter van het schip. dat men bouwen wil, benevens de opgave van de afmetingen, de waterverplaatsing, diepgang enz.; - (fig.) verklaring
van een ministerie, eene politieke partij enz. waarin
zij haar beginselen uiteenzet en in 't kort haar
eischen opsomt : het programma der Liberale Unie;
programma van actie.
PROGRAMMATISCH, bn. overeenkomstig het
programma : programmatisch was het volgende aan
de orde.
PROGRESSEN, v. mv. vorderingen. vooruitgang.
PROGRESSIE, v. (-s, ...siën), geleidelijke voortgang, opklimming; — (rekenk., wisk.) reeks : eene
arithmetische progressie, geometrische progressie,
har onische progressie; — (muz.) voortschrijding,
klimming, de trapsgewijze voortgaande verplaatsing
van eene korte notenfiguur in eene en dezelfde stem.
PROGRESSIEF, bn. bw. trapsgewijs toenemend:
de inkomstenbelasting is progressief, zij wordt procentsgewijze hooger naarmate het belaste inkomen
grooter wordt; — (sprk.) progressieve assimilatie,
waarbij de volgende consonant met eene voorgaande assimileert.
PROGRESSIST, m. (-en), voorstander, aanhanger
van den vooruitgang op staatkundig gebied.
PROGRESSISTISCH, bn. de progressistische partij,
de partij van den vooruitgang.
PROGROOM, m. (-s), klopjacht op menschen, op
de Joden in Rusland : er werden overal progrooms
voorbereid, moordpartijen georganiseerd.
PROGROMIST, m. (-en), die aan een progroom
deelneemt.
PROGYMNASIUM, o. (-s, ...sia), voorbereidingsschool tot het gymnasium.
PROHIBEEREN, (prohibeerde, heeft geprohibeerd), verbieden (den invoer van goederen); (fig.) verhinderen, beletten.
PROHIBITIE, v. (-s, ...tiën), verbod van invoer,
wering.
PROHIBITIEF, bn. werend, verbiedend, belemmerend : prohibitief stelsel, verbodstelsel; prohibitieve tarieven, tarieven van hooge invoerrechten;
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prohibitieve maatregelen strekken om iets te
voorkomen, te weren.
PROHIBITIESTELSEL, o. (-s), handelspolitiek
waarbij men den invoer van vreemde waren door
hooge invoerrechten belemmert of geheel verbiedt.
PROHIBITIONIST, m. (-en), aanhanger van
hooge invoerrechten, met het doel om de inlandsche
industrie te bevoordeelen; - (Z. A.) voorstander
van het verbod om aan kleurlingen sterken drank
te verkoopen.
PROJECT, o. (-en), ontwerp; plan; bedoeling.
PROJECTEEREN, (projecteerde, heeft geprojecteerd), ontwerpen, plannen maken : de nieuwe tramweg is geprojecteerd; voornemens zijn; — schieten
(stralen, licht); - (teek.) loodlijnen laten vallen
uit de punten van een voorwerp op een plat vlak,
om zoodoende eene projectie -teekening te krijgen.
PROJECTENMAKER, m. (-s), plannenmaker.
PROJECTIE, v. (-s. ...tiën), afbeelding van een
voorwerp, vlak of lijn op een plat vlak : horizontale
en verticale projectie; - kaartenteekening: Mercators
projectie; (nat.) uitstraling; — worp, het werpen.
PROJECTIEL, o. (-en), elk lichaam dat door
eenig werktuig, van welken aard ook, wordt voortgeworpen; — inz. uit een vuurmond; (ook) alles
waarmede men werpt.
PROJECTIELAMP, v. (-en), lamp in eene projectielantaarn; ...LANTAARN v. (-s), waarmee
men sterk vergroote beelden van kunstmatig verlichte voorwerpen op een wit scherm werpt, verbeterde sciopticon.
PROJECTIELEER, v. de leer die zich bezighoudt met het maken van projecties; ...TEEKENING, v. (-en), teekening van de projectie van
Benig voorwerp op een aangenomen plat vlak;
...VLAK, o. (-ken), vlak waarop eenig voorwerp
geprojecteerd is.
PROL, v. (gew.) dikke brij, gekookt van meel
en melk of wei; (ook) appelen en brood met melk
door elkaar gestoofd; (ook) kliekje aardappelen
enz. met melk en nootmuscaat opgestoofd.
PROLBROEK, m. (gew., gemeen.) kort, dik
ventje.
PROLDAG, PROLLETJESDAG, m. (-en), (gew.)
kliekjesdag.
PROLEET, m. (proleten), proletariër; iem. die
in denken en doen uiterst kleinburgerlijk is.
PROLETARIAAT, o. de niet-bezittende klasse
der samenleving, die door gestadigen arbeid in
haar onderhoud moet voorzien en niets kan besparen, de loonarbeiders, inz. zij die niet geregeld
werk hebben ; het geleerd proletariaat, geleerden die
bijna niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
PROLETARIËR, m. (-s), die tot het proletariaat
behoort; geheel onbemiddelde, arme, behoeftige.
PROLIFIEK, bn. vruchtdragend, vruchtbaar:
de Javaansche prolific/ce bevolking.
PROLLIG, bn. ( -er, -st), dik, gestremd (als brij).
PROLONGANT, m. (-en), geldschieter op effecten.
PROLONGATIE, v. (-s, ...tiën), (hand.) termijn verlenging, uitstel; - effecten in prolongatie geven,
ze in handen eens geldschieters laten om ze later
in te lossen; de prolongatie is gewoonlijk een middel
om meer effecten te koopen dan men dadelijk betalen
wil of kan, om zoo op de vermoedelijke rijzing te
speculeeren; - rente van opgenomen geld, waarbij
effecten in onderpand zijn gegeven.
PROLONGATIE-CONTRACT, o. (-en), contract
waarbij men effecten in prolongatie geeft : het prolongatiecontract wordt gewoonlijk voor ééne maand
gesloten, doch men heeft het recht de effecten eerder
in te lossen.
PROLONGEEREN, (prolongeerde, heeft geprolongeerd), verlengen; - (wiss.) den vervaltermijn verlengen.
PROLOOG, m. (...logen), voorrede; voorafspraak, inleidingsrede, -vers; — (toon.) voorspel.
PROMENADE, v. (-s), wandeling; wandelweg; -(mil.) eene militaire promenade, een oefeningsmarsch; - rang in een schouwburg (waar Beene
stoelen of banken staan) : geef mij drie promenades,
plaatsbewijzen voor dezen rang.
PROMENADEDEK, o. wandeldek (op zeeschepen), ook promenoir geheeten.
PROMENEEREN, (promeneerde, heeft gepromeneerd), wandelen; (fig.) om den tuin leiden.
PROMESSE, v. (-n), belofte; promesse van betaling, een handelspapier waarbij de onderteekenaar
op zich neemt eene zekere som aan een ander
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te betalen; — schatkistpromessen, eene soort van
schuldbrieven, door den Staat op korten termijn
uitgegeven, om in tijdelijk geldgebrek te voorzien,
wanneer de middelen traag vloeien; deze soort
leening noemt men vlottende schuld en maakt eene
groote leening onnoodig.
PROMOTIE, v. (-s, ...tiën), bevordering van
(staats- )ambtenaren, die tot eene aanzienlijker of
voordeeliger betrekking benoemd worden : er is
niet veel promotie in het leger; — promotie maken,
tot een hoogeren rang bevorderd worden, (ook)
traktementsverhooging krijgen : ik heb ƒ 200 promotie gemaakt; =— het toekennen van den doctoralen graad aan de hoogescholen.
PROMOTIEJAGER, m. (-s), iem. die er voor
alles op uit is, promotie te maken; ...KANS, m.
(-en); ...LIJST, v. (-en), bevorderingslijst; ...PARTIJ, v. (-en), partij ter eere eener promotie gegeven;
...STAAT, m. (...staten), bevorderingslijst; .. .WED STRIJD, m. (-en), wedstrijd tusschen verschillende
sportvereenigingen om eene klasse hooger te komen.
PROMOTOR, m. (-s), voornaamste drijver eener
zaak, bestuurder; -- hoogleeraar onder wiens leiding
een doctorandus promoveert.
PROMOVEEREN, (promoveerde, heeft of is gepromoveerd), bevorderen, bevorderd zijn of worden
(inz. tot academische graden); wanneer zult gij
promoveeren I den doctorstitel verkrijgen ; — den
doctorstitel verleenen.
PROMOVENDUS, m. (... di), doctorandus die
promoveert.
PROMPT, bn. bw. ( -er, -st), vaardig, snel: eene
prompte bediening; — eene prompte betaling, waarop
men niet te wachten heeft; — stipt, nauwkeurig:
prompt 12 uur vertrekt de trein. PROMPTHEID, v.
PROMPTITUDE, v. vaardigheid, snelheid, stipt
-heid.
PROMULGATIE, v. (-s, ...tiën), bekrachtiging,
onderteekening, door het hoofd van den staat, van
het bevel, waarbij eene door de wetgevende macht
aangenomen wet uitvoerbaar wordt verklaard; —
afkondiging, bekendmaking van eene wet in den
behoorlijker vorm.
PROMULGEEREN, (promulgeerde, heeft gepromulgeerd), bekrachtigen, afkondigen, (wetten,
besluiten).
PRONDEL, m. (-s), (Zuidn.) prul, vod.
PRONDELGOED, o. (Zuidn.) slechte kleeren,
slecht huisraad; ...MARKT, v. (-en), (Zuidn.)
voddenmarkt.
PRONEEREN, (proneerde, heeft geproneerd), opvijzelen, uitbazuinen.
PRONEUR, m. (-s), zwetser, bluffer.
PRONIKGETAL, o. (-len), (rekenk.) de som van
een quadraatgetal en zijn wortel.
PRONK, m. sieraad : dit is mijn pronk; — overdreven opschik, blijk van ijdelheid gevende : er
heerschte meer pronk dan pracht daar in huis; —
roem, glorie : hij is de pronk der stad; — te pronk
staan, op eene verhevenheid te kijk staan, voor
straf; — een misdadiger te pronk stellen, hem aan
den schandpaal, op de kaak zetten, (ook) hem
openlijk als zoodanig bekendmaken; — (fig.) zich
openlijk te pronk stellen, zich door min of meer
berispelijke daden aan de beoordeeling der menigte
blootgeven; — (gew.) dorpsprocessie, door kermis
gevolgd (in Limburg). PRONKJE, o. (-s), (fig.)
hij is het pronkje van zijn geslacht, een sieraad van
zijn geslacht.
PRONKAARD, m. (-s), (w. g.) pronker.
PRONKAPPEL, m. (-s), (gew.) pompoen, kalebas;
...BED., o. (-den), praalbed, bed dat niet beslapen
wordt, doch slechts tot pronk dient; ...BEELD,
o. (-en), standbeeld; (ook) iedere beeltenis, ter
eere van iem. vervaardigd; ...BEELDJE, o. (-s),
beeldje dat men te pronk zet; ...BEHANGSEL,
o. (-s), sierlijk behangsel; ...BLOEM, v. (-en), eene
gekweekte bloemensoort (chrysocoma linosyris);
...BOK, m. (-ken), eene schoone soort van antilopenbok (antilope marsupialis); ...BOON, v. (-en),
eene groote roode boon, met eigenaardige zwarte
spikkels; de plant waaraan zij groeit (phaesolus
multiflorus); ...DEGEN, m. (-s), eeredegen, rijk
versierde degen die men slechts tot sieraad draagt;
...DEKEN, v. (-s), staatsiedeken over een bed; sprei.
PRONKEN, (pronkte heeft gepronkt), vertooning
maken, in het oog loopend opgeschikt in het openbaar zich voordoen, pralen : met mooie kleeren
pronken; — ( fig.) met eens anders veeren pronken,
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zie VEER; — de pauw pronkt, spreidt zijn staart
waaiervormig uit; — hij pronkt te veel met zijn
kind, is in 't oog loopend trotsch daarop; — (Z.
A.) het aannemen van allerlei bevallige houdingen
door wilde bokken; -- (Zuidn.) versieren, mooi maken; — (gew.) pruilen, zich verongelijkt rekenen;
met een somber en strak gelaat rondloopen; de
lucht pronkt, pruilt, druilt, is met wolken overdekt
zonder dat er regen komt.
PRONKER(D), m. (-s), iem. die pronkt, die ijdel
is op mooie kleeren : hoe grooter pronker, hoe kaler
jonker, wie het minst te verteren heeft, maakt
soms de meeste drukte; — (plantk.) pronkboon.
PRONKERDJE, PRONKERTJE, o. (-s).
PRONKERIG, bn. bw. ( -er, -st), overdreven
mooi : hij is altijd pronkerig gekleed. PRONKERIG HEID, v.
PRONKERIJ, v. (-en), pralerij.
PRONKERWT, v. (-en), (plantk.) bekende sierplant (lathyrus odoratus), tot de vlinderbloemigen
behoorende, ook welriekende lathyrus geheeten.
PRONKGEWAAD, o. (...gewaden), staatsiekleederen; ...GRAF, o. (...ven), (w. g.) praalgraf;
...HENGST, m. (-en), hengst die bijzonder fraai
van vormen is; ...HOORN, m. (-s), rijk versierde
hoorn dien men alleen tot pronk heeft : een groote
gemonteerde pronkhoorn te koop; ... JUWEEL, o.
(-en), voortreffelijk edelgesteente; — (fig.) iem.
die door deugd of uitstekende gaven uitmunt:
zij is het pronkjuweel der vrouwen; — iets wat
zeer voortreffelijk is.
PRONKKAMER, v. (-s). kamer waar de
fraaiste meubels staan, salon; ...KAST, v. (-en),
zeer schoone kast; kast waarin prachtige voorwerpen bewaard worden; ...KEUKEN, v. (-s),
keuken waarin alles bijzonder mooi en netjes is;
...KLEED, o. (-eren), kleed dat men slechts bij
extra-gelegenheden gebruikt; ...KOP, m. (-pen),
fraai bewerkte kop van Chineesch porselein; ...LELIE, v. (-s, ...leliën), eene fraaie uitheemsche
bloem (gloriosa), die veel op eene lelie gelijkt;
...NAALD, v. (-en), eere-, grafnaald, obelisk;
... NAAM, m. (... namen), eerenaam, -titelPRONKPAARD, o. (-en), fraai paard, paradepaard;
...PEER, v. (...peren), peervormige pompoen;
...PLEISTERTJE, o. (-s), moesje; ...SCHELP, v.
(-en), prachtige, groote schelp die men te pronk
legt; ..SIERAAD, o. (...raden), iets wat bijzonder
prachtig is.
PRONKSTER, v. (-s), behaagzieke vrouw.
PRONKSTUK, o. (-ken), stuk tot pronk; — (fig.)
fraaiste stuk, juweel, parel, sieraad; — een pronkstuk van een man, een prachtexemplaar; — (gew.)
iem. die pruilt, huilebalk.
PRONKWAGEN, m. (-s), praalwagen; ...WERK,
o. (-en), prachtwerk; ...ZETEL, m. (-s), bijzonder
mooie zetel.
PRONKZIEK, bn. ( -er, -st), die overdreven van
pronk en opschik houdt : een pronkziek mensch.
PRONKZUCHT, v. overdreven zucht tot pronk,
opschik.
PRONOMEN, o. (...mina), (taalk.) voornaamwoord.
PRONOMINAAL, bn. voornaamwoordelijk.
PRONONCEEREN, (prononceerde, heeft geprononceerd), uitspreken; beslissen; — sterk doen
uitkomen; een geprononceerde tongval, die de woorden scherp doet klinken; — eene geprononceerde
meening had hij, eene scherp omlijnde meening; —
eene geprononceerde meerderheid, eene beslissende,
sterk uitkomende meerderheid.
PRONONCIATIE, ...NUNCIATIE, v. uitspraak
eener taal.
PRONSELAAR, ni., PRONSELAARSTER, v.
(-s), die pronselt.
PRONSELEN, (pronselde, heeft gepronseld),
ruilen, kwanselen.
PRONSELGELD, o. zakgeld; ... WERK, o.
knoei -, broddelwerk.
PRONT, bn. bw. ( -er, -st), stipt, nauwkeurig,
net : tegen pronte betaling, à contant, om gereed
geld; hij was pront op zijn tijd, stipt, nauwkeurig; —
(Z. A.) dat is pront Hollandsch, zuiver, onverbasterd Hollandsch; zie PROMPT.
PRONTAMENTE (It.), bw. (muz.) levendig,
nauwkeurig en juist voor te dragen.
PRONUNCIAMENTO, o. (-'s), (in Spanje, ZuidAmerika enz.) manifest tegen de regeering, tevens
sein tot den opstand.
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PRONUNZIARE (It.), (muz.) gearticuleerd spelen, zingen.
PROOI, V. (- en), roof, buit, alles wat met geeiveld
list verkregen is : de wolf wierp zich op zijne
prooi; — (fig.) het huis was weldra eene prooi
of der
het ging in vlammen op; — het schip
was de prooi der golven, het verongelukte; — aan
ellende, aan wanhoop, aan wroeging ten prooi zijn,
daaraan vruchteloos overgegeven.
PROOSDIJ, v. ambt van proost; —, (-en), w oning
van een proost.
PROOST, m. (-en), kloostervoogd; voorzitter van
een kapittel van kanunniken; ook die met het
beheer der tijdelijke goederen is belast.
PROOSTSCHAP, o. waardigheid van, besstuur
proost.
PROP, v. (-pen), stop van werk, hooi, stroo,
smeer, hout of andere zelfstandigheid waarmede
men eene opening dichtmaakt; — het papier of
werk dat men op de lading in een schietwerktuig
steekt, of waarvan kinderen zich bij hunne klap
bedienen; — rond stuk hout dat in den-busen
mond van een kanon wordt gestoken, om het
indringen van eene vloeistof te beletten; — tampon,
in eene sterk bloedende wonde; — mondprop om
iem. het spreken te beletten; — balletje papier:
met proppen gooien; — balletje deeg waarmede
gevogelte gemest wordt; — (fig.) het zit me als
Bene prop in 'de keel, het is mij haast onmogelijk
te slikken (door eene ziekelijke aandoening of door
een overkropt gevoel); — korte en dikke man of
vrouw; het is eerie goeie prop voor een kanon, minachtend gezegd van een kort en dik persoon; —
(fig.) op de proppen komen, op de been, van eene
ziekte herstellen, (ook) weer in goeden doen geraken; — met iets op de proppen komen, over iets
spreken, daarvan gewagen; -- een propje nemen,
een borrel, een glaasje sterken drank. PROPJE,
o. (-s).
PROPAEDEUTICA, v. voorbereidende kundigheden (tot eene wetenschap), voorbereidend onderwijs.
PROPAEDEUTISCH, bn. voorbereidend; een propaedeutisch examen, examen dat de hoogere examina voorafgaat; — o. de gewone verkorting van
propaedeutisch examen : een student die zijn propaedeutisch nog niet gedaan heeft, d. i. het examen
van voorbereiding, alvorens tot de eigenlijke vak
te gaan.
-studieovr
PROPAGANDA, v. middel om eenige meening
te verbreiden en ingang te doen vinden : propaganda
voor iets maken, aanhangers er voor werven, zulke
ideeën ingang doen vinden; — (R.-K.) college
van kardinalen dat ten doel heeft de verspreiding
van den Katholieken godsdienst onder niet- Katholieken en inz. onder de heidenen te bevorderen
en te regelen.
PROPAGANDA-COLLEGE, o. (R.-K.) eene soort
van universiteit te Rome, ter opleiding van priesters als zendelingen in de missies en de zoogenaamde
missielanden; ...KOSTEN, m. mv. kosten die het
maken van propaganda met zich brengt; ...NUMMER. o. (-s), nummer van een dag-, week- of
maandblad dat gewijd is aan de propaganda voor
eene zekere partij; ...TOCHT, m. (-en), ...TOCHTJE, o. (-s), tocht ondernomen om voor iets propaganda te maken.
PROPAGANDIST, m. (-en), iem. die propaganda
maakt.
PROPAGANDISTISCH, bn. bw. propaganda makend : propagandistisch materiaal; propagandistisch
optreden.
PROPAGATIE, v. voortplanting, uitbreiding.
verspreiding.
PROPAGEEREN, (propageerde, heeft gepropageerd), voortplanten, uitbreiden : meeningen, ideeën
propageeren, trachten ingang te doen vinden.
PRO-PATRIA, o. eene Hollandsche papiersoort,
alzoo genoemd naar het papiermerk.
PROPDARM, m. (-en), (fig., gemeenz.) veelvraat.
PROPELLER (Eng.), v. (-s), Archimedische
schroef (tot het voortstuwen van vaartuigen,
vliegmachines, bestuurbare luchtballons enz. l.
PROPER, bn. bw. (-der, -st), zindelijk, rein, net:
proper gekleed; met propere handen. PROPERHEID,
v. zindelijkheid, netheid.
PROPERTJES, bw. netjes, zindelijk : zij is altijd
properties gekleed.
PROPGAT, o. (-en), gat met eene prop gesloten,
in den bodem eener boot.
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PROPHYLACTISCH„ bn. voorbehoedend, afwerend : prophylactische maatregelen tegen de malaria.
PROPHYLAXE, v. verhoeding, voorkoming van
ziekten door diëtetische en openbare gezondheidsmaatregelen (desinfectie, inenting, verstrekking
van zuiver drinkwater enz.) : de prophyla xe tegen
de cholera.
PROPIONZUUR, o. (scheik.) boterazijnzuur.
PROPONEEREN, (proponeerde, heeft geproponeerd), voorstellen : iem. iets proponeeren.
PROPONENT, m. (-en), voorsteller; — candidaat
tot eene predikaatsplaats (bij de Protestanten).
PROPONENTSFORMULE, v.; ...PLAATS, v.
(-en), kleine Protestantsche gemeente waar gewoon
een pas van de universiteit komende predikant-lijk
voorganger is.
PROPOOST, o. (-en), rede, gesproken woorden;
voornemen.
PROPORTIE, V. (- s, ...tiën), evenredigheid; —
afineting : de proportiën van een huis; — de proportiën der lichaamsdeelen; — oog voor proportie
hebben, voor eene goede verhouding der afinetingen; — dit is buiten alle proportie, dit is zeer onevenredig; — (muz.) vergelijking, verhouding der
tonen naar een en denzelfden maatstaf.
PROPORTIEPASSER, m. (-s), werktuig tot het
overbrengen van afstanden in eene bekende ver
(hetzij vergroot of verkleind).
-houding
PROPORTIONEEL, bn. bw. in evenredigheid
:
evenmatig
verhouding
(tot);
proportio(met), in
neele vertegenwoordiging.
PROPORTIONNEEREN, (proportionneerde, heeft
geproportionneerd), evenredig maken, in verhouding brengen (tot); (fig.) zijne krachten waren niet
aan zijn wil geproportionneerd, in verhouding tot
zijn wil; -- hij is goed geproportionneerd, zijne
lichaamsafmetingen staan in goede verhouding
tot elkander, hij is welgebouwd.
PROPOS (A), tw. zeg eens ! ik denk er juist
om ! (ook) van pas.
PROPOSITIE, v. (-s, ...tiën), voorstel, voorslag,
aanbod; (redek.) hoofdstelling.
PROPPEN, (propte, heeft gepropt), stoppen:
allen werden in één wagen gepropt; deze was proppend
vol; — hij propt er alles in, hij eet alles op; — opstoppen, vullen; — vogels met proppen voeden.
PROPPENSCHIETER, m. (-s), klapbus; — drinkebroer.
PROPPETREKKER, m. (-s), (mil.) krasser,
werktuig om een geweerloop schoon te maken.
PROPPIES, gemeenz. afkorting voor PROPAEDEUTISCH : zijn proppies doen.
PROPRIËTEIT, v. (-en), eigendom; eigenaardigheid, eigenschap.
PROPRIO MOTU, uit eigen beweging uit vrijen
wil.
PROPULSIE, v. het voortdrijven, voortstooten.
PROPVOL, bn. zeer vol : de zaal was propvol; de
propvol met koopwaren.
pakhuizen lig en
PROPYLEEN, v. mv. breede galerijen, welke den
ingang der tempelgebouwen in Griekenland uitmaakten : de propyleën van den Acropolis in Athene
waren beroemd.
PRORECTOR, m. (-en), plaatsvervangend rector
aan een gymnasium.
PROROGATIE, v. (-s, ...tiën), (recht.) prorogatie
van rechtspraak heeft plaats, wanneer partijen overeenkomen om een geschil, dat in eersten aanleg
bij een arrondissementsrechtbank komen moest
en waarvan dan op een gerechtshof kon worden
geappelleerd, reeds terstond aan dat hof te onderwerpen en zoodoende van één trap van rechtsbedeeling afstand te doen; verdaging van een parlement.
PROROGEEREN, (prorogeerde, heeft geprorogeerd), verdagen, verlengen, uitstellen; de bijeen komst eener vergadering tot een lateren termijn
opschorten : het parlement prorogeeren.
PROSCENIUM, o. (-s), dat deel van een tooneel,
wat voor het gordijn is.
PROSCRIPTIE, v. (-s, ...tiën), vogelvrijverklaring, verbanning.
PROSECTOR, m. (-s), titel van hem, die aan
eene anatomische inrichting den leeraar in de anatomie helpt en voor hem de anatomische praeparaten vervaardigt.
PROSECUTIE, v. (-s, ...tiën), vervolging.
PROSELIET, m. (-en), iem. die tot een ander
geloof overgetreden is ; proselieten maken, anderen
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overhalen, hun geloof te verzaken en tot een ander
over te gaan.
PROSELIETENMAKEN, o. het bekeeren, het
werven van bekeerlingen (inz. in het geloof);
...MAKER, m. (-s), iem. die proselieten weet te
maken; ...MAKERIJ, v.
PROSENCHYM, o. (plantk.) plantenweefsel uit
vezels bestaande, in het hout en den bast onzer
boomen.
PROSIT ! tw. wel bekome het u!
PROSODIE, v. regels voor den klemtoon, de
uitspraak enz.; — (muz.) toonmeting : leer van de
maat der lettergrepen, de juiste kennis of eene
lettergreep kort of lang moet worden uitgesproken.
PROSOPOGRAPHIE, v. schildering van levens
karakter, meer de innerlijke-omstandighe
persoonlijkheid dan de biographie.
PROSOPOLOGIE, v. gelaatkunde.
PROSOPOPOEIA, v. persoonsverbeelding, eene
redekunstige figuur.
PROSPECT, o. (-en), uitzicht, verschiet; aanschouwelijke voorstelling, planteekening. opstand
van een gebouw.
PROSPECTEEREN, (prospecteerde, heeft geprospecteerd, een stuk grond onderzoeken, inz.
met het oog op het daarin aanwezig zijn van
edele metalen.
PRO SPE CTEERWERKZAAMHEID, v. (...heden), alle werkzaamheden die met het prospecteeren
in verband staan.
PROSPECTOR (Eng.), m. (-s), iem. die prospecteert, inz. onderzoekt of er edele metalen in den
grond voorkomen.
PROSPECTUS, o. ( -sen), voorloopig plan, bericht
enz. van een uit te geven boekwerk, eener te vestigen inrichting, eener uit te geven leening enz.
PROSPEREEREN, (prospereerde, is geprospereerd), vooruitkomen, slagen (in), geluk hebben
in eene onderneming; bloeien.
PROSPERITEIT, v. voorspoed, bloei.
PROSPUT, m. (-ten), (Zuidn.) riool.
PROSSEN, (proste, heeft geprost), kwellen,
knoeien; villen; (Zuidn.) morsen.
PROSTERNATIE, ...TRATIE, v. (-s, ...tiën), teraarde-werping, knieling; ootmoedige vereering.
PROSTERNEEREN (ZICH), (prosterneerde zich,
heeft zich geprosterneerd), zich plat op de aarde
werpen, voor iem. knielen, een voetval doen; zich
verootmoedigen.
PROSTITUEEREN (ZICH), (prostitueerde zich,
heeft zich geprostitueerd), zich aan prostitutie
overgeven; eene geprostitueerde, eene hoer; — (fig.)
zijn naam, zichzelven prostitueeren, zich onteeren.
PROSTITUTIE, v. beroepsmatige door vrouwen
bedreven ontucht; veilheid van vrouwen : regeling
der prostitutie van overheidswege.
PROT, m. (-ten), (Zuidn.) wind, poep.
PROTECTEUR, m., PROTECTRICE, v. (-s),
beschermer, beschermster.
PROTECTIE, v. (-s, ...tiën), invloedrijke bescherming : hij werd tot dien post benoemd door protectie,
niet door bekwaamheid; protectie verleenen; —
(handel) beschermende rechten.
PROTECTIEHANDEL, m. handel met beschermende rechten.
PROTECTIONIST, m. (-en), voorstander van beschermende rechten.
PROTECTOR, m. (-en), beschermer, beschermheer; (gesch.) rijksvoogd (als Cromwell van Engeland
en Napoleon I van het Rijnverbond).
PROTECTORAAT, o. beschermheerschap : tijdens
Cromwells protectoraat; land waarover dit bescherm heerse,hap uitgeoefend wordt; (ook) land dat door
een ander land in buitenlandsche aangelegenheden
vertegenwoordigd wordt.
PROTEGE, n?. (-'s), PROTÉGÉE, v. (-s), beschermeling, beschermelinge.
PROTEGEEREN, (protegeerde, heeft geprotegeerd), beschermen, begunstigen, vooruithelpen :
iem. protegeeren.
PROTEINE, v. (scheik.) eene verbinding van
55°/ o koolstof, 7'/ waterstof, 14,5°/ o stikstof en
23,5'! zuurstof.
PROTEtNESTOFFEN, v. mv. verbindingen van
proteïne met zwavel, phosphor en andere anorganische stoffen; hiertoe behooren albumine, caseïne,
bloedfibrine, enz.
PROTEROSAURUS, in. een voorwereldlijke haVan Dale.
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gedis, veel op de tegenwoordige monitors uit Egypte
gelijkende, uit de Permische aardvorming.
PROTEST, o. (-en), mondelinge of schriftelijke
verklaring dat men zich tegen eene handelwijze
verzet, hoewel men die niet kon beletten, verhinderen : onder protest teekende hij; onder protest eene
gedeeltelijke betaling aannemen; protest aanteekenen
tegen een genomen besluit; -- (kooph.) verklaring
dat een wissel niet aangenomen, niet betaald is
en de akte daarvan; protest van non-acceptatie, protest van non-betaling (eens wissels); — iem. een
protest beteekenen, door een deurwaarder; -- kapiteinsprotest, beëedigde verklaring van kapitein en
manschap van een schip, dat averij beloopen heeft,
aangaande de toedracht der zaak.
PROTESTANT, m. (-en), algemeene naam der
leden van die christelijke kerkgenootschappen,
welke ten gevolge van de kerkhervorming der
16e eeuw zijn ontstaan.
PROTESTANTENBOND, o. naam eener vereeniging van protestanten.
PROTESTANTENDOM, o. leer der protestanten;
alle protestanten samen.
PROTESTANTISME, o. geloofsleer der protestanten.
PROTESTANTSCH, bn. bw. van een protestant:
het protestantsche geloof; de protestantsche kerk.
kerk der protestanten; zij is protestantsch, belijdt
het protestantsche geloof.
PROTESTANTSGEZINDE, m. v. (-n), hervormde.
PROTESTATIE, v. (-s, ...tiën), betuiging; protestatie van vriendschap, openlijke verklaring; vrij
voorbehoud van rechten. Zie verder PRO --waring,
TEST.
PROTEST- COMITÉ, o. (-'s), comité dat tegen
eene daad van regeeringsbeleid protest aanteekent.
PROTESTDAG, m. (-en), dag waarop een wissel
geprotesteerd is of behoort te worden; ...KOSTEN,
m. mv. kosten welke het opmaken van een protest
veroorzaakt; ...MEETING (Eng.), v. (-s), bijeen komst om tegen iets protest aan te teekenen;
...NOTA, v. (-'s), nota, verklaring waarin men
protest aanteekent; ...TIJD, m. tijd binnen welken
een wissel geprotesteerd moet worden; ...VERGADERING, v. (-en), vergadering gehouden om
tegen iets, inz. eene regeeringsdaad, te protesteeren.
PROTESTEEREN, (protesteerde, heeft geprotesteerd), tegen iets opkomen, verzet aanteekenen:
tegen eene handelwijze protesteeren; (recht.) protest
opmaken : een wissel laten protesteeren; een geprotesteerde wissel.
PROTEUS, m. (myth.) een zeegod die de gave
der voorspelling bezat en het vermogen allerlei
gedaanten aan te nemen; —, (-en), (fig.) zeer
onbestendig, veranderlijk mensch; — (nat. kist.)
eene soort van kieuwsalamander (proteus anguineus),
in de onderaardsche wateren van de grotten in
Illyrië, Dalmatië en de Krain levende, ook olm
geheeten.
PROTHESIS, v. voorvoeging, eene grammatische
figuur waarbij eene of meer letters vóór een woord
gevoegd worden, zonder dat de beteekenis ervan
verandert.
PROTISTEN, o. mv. die laagste organische wezens, die zoowel tot het planten- als tot het dieren
-rijk
gerekend kunnen worden.
PROTOCOL, o. (-len), getrouw verslag door een
bevoegd (beëedigd) persoon van wat in zijne tegen
voorgevallen; akte, oorkonde; akte-wordighes
van besluit, op een staatkundig congres gevallen
enz.; ten protocol brengen; een protocol opmaken van,.
PROTOCOLLEN, (gew. gemeenz.) wat zitten ze no
weer te protocollen ?, uit te voeren, te knoeien,
samen te stellen ?
PROTOCOLLIG, bn. (fig.:) weerbarstig, - koppig,
ongehoorzaam.
PROTOGRAPHIE, v. (-s, ...ën), eerste teekening,
planteekening.
PROTONOTARIUS, m. (...tariff), lid van het
uit voorname geestelijken bestaande college te
Rome, belast met de leiding van alle het pausdom
en de kerk betreffende zaken.
PROTOPLASMA, o. (plant- en dierk.) het wezen
bestanddeel van iedere cel, taai vloeibaar en-lijk
samentrekbaar, dat zich voedt en voortplant.
dus de drager van het leven in de organismen.
PROTOTYPE, v. o. (-n), eerst, oorspronkelijk
model.
PROTOZOËN, o. mv. de laagste klasse der
93
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dieren, ook vormloozen geheeten, waartoe o. a. de

sponsen en de infusiediertjes behooren.
PROTOZOISCH, bn. protozoïsche vormingen, de

fossiele dierlijke overblijfselen der onderste sediinentaire gesteenten; protozoïsche periode, periode
der protozoïsche vormingen.
PROTSEN, (protste, heeft geprotst), (artill.) een
stuk geschut op 't affuit stellen; - opscheppen,
drukte maken, bluffen ; met zijn geld protsen.
PROTSGAT, o. (-en), gat van 't staartkalf.
PROTSIG, bn. bw. (gew.) parmantig, opschep
-perig.
PROTSKETTING, m. (-en), ketting bij 't staartkalf.
1. PROTTEN, (protte, heeft geprot), (gew.)
pruttelen, morren, ontevreden mompelen.
2. PROTTEN, (protte, heeft geprot), (Zuidn.)
winden laten.
1. PROTTER, m. (-s), (Zuidn.) windenlater.
2. PROTTER, m. (-s), (in Groningen) spreeuw.
PROTUBERANS, v. (... zen), deel van de chro
niosfeer der zon, eenigszins roodachtige uitsteeksels
der corona, waarschijnlijk uit gloeiend waterstof
bestaande, inz. waarneembaar bij zonsverduisteringen.
PROUVEEREN, (prouveerde, heeft geprouveerd),
bewijzen, pleiten : dit prouveert zijne (of voor zijne)
onschuld; - dat prouveert voor hem, dat legt een
gunstig getuigenis voor hem af.
PROVE, PREUVE, v. (-n), onderhoud dat iem.
zijn gansche leven uit een liefdadig gesticht trekt;
ambt dat aan iem. zulk een onderhoud verschaft; (fig.) het onderhoud dat iem. in een zoogenoemd
proveniershuis voor zijn leven koopt; - (veroud.)
(R.-K.) gift in brood, vleesch, wijn enz,. in de kerk
aan armen bij iemands uitvaart of op den dag,
dat men zijn jaargetijde vierde.
PROVENÇAAL, m. (...calen), bewoner van het
oude Provence; (ook) minnezanger, troubadour
der M. E.
PROVENCAALSCH, bn. naar, uit, van Provence;
-, o. vroegere zelfstandige taal van het zuiden
van Frankrijk, thans een dialect.
PROVENCE-OLIE, v. olijf- of boomolie uit
Provence.
PROVENIER, m. (-s), die eene prove geniet; die
zich voor zekere som het verblijf en de verzorging
in een gesticht heeft gekocht.
PROVENIERSHUIS, o. (...zen), gesticht van proveniers.
PROVENU, o. (-'s), opbrengst, bedrag.
PROVERBE, o. (-s), spreekwoord; -- klein
tooneelstuk dat een spreekwoord ten titel of inhoud heeft.
PROVERBIAAL, bn. bw. spreekwoordelijk.
PROVIAND, v. voorraad van levensmiddelen,
mondvoorraad : proviand opdoen, meenemen; voor

proviand zorgen; een leger van proviand voorzien.

PROVIANDEEREN, (proviandeerde, heeft geproviandeerd), van levensmiddelen, van mondvoorraad
voorzien : een leger, eene vesting proviandeeren.
PROVIANDEERING, v. (-en), het proviandeeren.
PROVIANDHUIS, o. - (...zen), voorraadmagazijn
waaruit het leger, dat op marsch is, van proviand
voorzien. wordt; ...MEESTER, m. (-s), opzichter
der levensmiddelen; (mil.) opzichter der vivres;
... SCHIP, o. (... schepen), schip dat de proviand
voor de vloot bevat; ...WAGEN, m. (-s), wagen
waarop de mondvoorraad voor eene troepenafdeeling vervoerd wordt; wagen met proviand;
...WEZEN, o. alles wat op het proviandeeren
betrekking heeft.
1. PROVINCIAAL, bn. gewestelijk : provinciaal
blad; Provinciale Staten.

2. PROVINCIAAL, m. (...eialen), bewoner van
liet platteland : die provincialen kan men toch licht
beetnemen; - ( in eene kloosterorde), iem. die aan
het hoofd staat eener kloosterprovincie, d. i. van
een zeker aantal huizen of kloosters, die bij elkander
behooren : de pater provinciaal der Jezuïeten in
ons land.

PROVINCIAALSCHAP, o. ambt van een provinciaal.
PROVINCIALISME, o. (-n), woord, uitdrukking,
eener enkele provincie eigen; - (gmv.) geest, zin
voor eene enkele provincie (ten nadeele van het
algemeen belang).
PROVINCIALIST, m. (-en), (w. g.) iem. uit de
provincie.

PROVINCIE, v. (- S, ...ciën), onderdeel van een
rijk, gevest : ons land is verdeeld in 11 provinciën;
de zeven provinciën, de Vereenigde Nederlanden
gedurende de republiek; (R.-K.) kerkelijke afdeeling, diocees; (Prot.) afdeeling der Hervormde Kerk.
PROVINCIEHOUT, o. eene soort van rood verf
(...rozen ),-hout,
campêchehout; ...ROOS,
vleeschkleurige roos (rosa provincialis), stamsoort.
van vele uitmuntende variëteiten der roos; ...STAD,
v. (...steden), landstad, kleine stad : het leven in

v.

Bene provinciestad.
PROVISIE, v. (-s, ...siën), voorraad : provisie
voor den winter opdoen, van levensmiddelen, brandstoffen enz.; nog eene heele provisie wijn hebben,

percentsgewijze berekend loon van makelaars,
commissionnairs in effecten, handelsreizigers enz. :

de makelaar geniet /16/, provisie van kooper en
van verkooper; die reiziger in wilnen heeft f 60
's maands plus 10°/„ provisie van den verkoop,
bij provisie, voorshands, voorloopig.

PROVISIEKAMER, v. (-s), ...K AST, v. (-en),
...KELDER ; m. (-s), plaats tot berging van den.
voorraad of de provisie.
PROVISIONEEL, bn. bw. voorloopig : provisio-

neele, opheffing van een gerechtelijk beslag.

PROVISOIR (Fr.), bn. bw. voorloopig, provisioneel.
PROVISOR, m. (-s), (apoth.) geëxamineerde die
aan het hoofd van een apotheek mag staan; -bestuurder, toeziener (van een gasthuis. eene
stadsapotheek, enz.)
PROVISORAAT, o. ambt, betrekking van.
provisor.
PROVISORISCH, bn. voorloopig : de provisorische reveering.

PROVOCATIE, v. (-s, ...tiën), (strafr.) uitdaging,
uittarting, de omstandigheid dat iem. een misdrijf
gepleegd heeft na door daden of woorden van
hein, tegen wien dat misdrijf is gepleegd, hiertoe
te zijn opgewekt; -- (recht.) hooger beroep.
PROVOCEEREN, (provoceerde, heeft geprovoceerd), uittarten, tergen • ge moet ion. niet provo
aanleiding geven tot : tot iets provocee--cern;
ren; - in het leven roepen.
1. PROVOOST, m. (-en), (oudt.) (mil., zeew.)
rechtsbeambte : een soldaat aan den provoost overgeven, aan den kapitein-geweldiger.
2. PROVOOST, v. (-en), soldatengevangenis : hij

zit in de provoost; tot 3 dagen provoost veroordeelen,
tot 3 dagen provooststraf.
PROVOOST -ARREST, o. arrest in eene provoost;
..- GEWELDIGER, m. (-s), (gesch.) onderofficier
belast met het handhaven der tucht, met de arre statiën en het toezicht op de gevangenen; -- (schutterij) die de in 't betalen van boeten nalatige
schutters in de doos stopt; ...LANTAREN, v.
(-s), (zeew.) dievenlantaarn; lantaarn waarvan
het licht verborgen is, aldus genoemd omdat de
provoost er zijn stille ronde mee deed; ...STRAF,
v. provoostarrest.
PROXIMITEIT, v. nabijheid; nauwe verwant
-schap.
PROZA, o. de taal van het dagelijksche leven,
ongebonden stijl, in tegenstelling niet poëzie.
proza en poëzie; ik zeg u in plat proza, dat..., in
zeer duidelijke bewoordingen; - de proza van
het leven, het alledaagsch e leven.
PROZAÏSCH, bn. bw. in proza; - (fig.) ondichterlijk, alledaagech, koel berekenend : een prozaïsch,

mensch; iets prozaïsch opvatten; eerre prozaïsche
levensbeschouwing.

PROZAÏSME, o. (w. g.) het prozaïsche, alle
-dagsche.
PROZASCHRIJVER, m. (-s), schrijver in proza
koel berekenend-stijl;.MENSCH,om(-en)
mencch, zonder hoogere levensbeschouwing::
...STIJL, m. stijl van het proza;
1. PRUDE, bn. preutsch, schijnzedig.
2. PRUDE, v. (-n), preutsche.
PRUDENTIE, v. voorzichtigheid; (fig.) oeddunken, wijsheid, goed oordeel : dit is aan de prudentie

van den rechter overgelaten.

PRUDERIE, v. (-ën), preutschheid.
1. PRUIK, v, (-en), kunstmatig vervaardigd
hoofddeksel van haar, ter bedekking eener kale
plek op het hoofd : hij draagt eene pruik; - oud tijds gedragen als modeartikel: in den tijd der
pruiken; - ook gebezigd als een middel om zich
te vermommen; - natuurlijk hoofdhaar : die
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pruik mag je wel eens laten knippen, inz. dik of
gekruld hoofdhaar : iem. met eene mooie pruik
haar; — ( gemeenz.) verward garen : dat garen is
eene heele pruik geworden; — ( spr.) h ij is niet in
zijne pruik, hij is niet wel gemutst, niet in zijn
humeur; — hij heeft de pruik, de bokkepruik op,
hij is boos, norsch, kwaad: — zijne pruik staat
scheef, hij is slecht gemutst. PRUIKJE, o. (-s).

2. PRUIK, m. (-en), man van hooge jaren : de
oude pruiken zaten bij elkander; — persoon die
aan het oude verkleefd is, ouderwetsch man.
PRUIKJE, o. (-s).
PRUIKEBOL, m. (-len), houten hoofd (om er
pruiken op te maken); (fig.) iern. die veel doch
verwilderd hoofdhaar heeft; ...DOOS, v. (...zen),
doos om daarin eene pruik te bewaren; ...KAP,
v. (-pen), kapje van eene pruik; ...KNIPJE, o.
(-s), klein knipje om daarmede eene pruik vast
te zetten.
PRUIKEN, (pruikte, heeft gepruikt), eene pruik
dragen : hij pruikt al eengen tijd; een gepruikte
burgemeester.

PRUIKENBOOM, m. (-en), sierstruik uit Z.Europa (rhus cotinus), aldus geheeten naar de met
lange haren bezette onvruchtbare bloemstelen.
welke zich na den bloeitijd verlengen en in den
herfst aan het uiteinde der takken fraaie roode,
later witte pluimen vormen, die, tegen de groene
bladeren bijzonder schoon uitkomen en alzoo het
voorkomen van eene pruik hebben.
PRUIKENMAKER, m. (-s), iem. die pruiken
maakt, kapper.
PRUIKENMAKERSBEROEP, o. het beroep van
den pruikenmaker; ...JONGEN, M. (- s),
...KNECHT, m. (-s, -en). leerjongen, knecht van
den pruikenmaker; ... WERK, o. werk van, voor
een pruikenmaker.
PRUIKENSTIJL, m. voorwerpen, sieraden in
een stijl, die tot het tijdperk der regeering van
Lodewijk XV en gedeeltelijk tot dat van Lodewijk
XVI behoort; het ouderwetsche in de kunsten,
letteren, kleedij, manieren enz.; — (bouwk.) de
latere Renaissance- of Baroque- stijl, in de 17 de
eeuw van kracht; de pilaren werden buiten de
lijn geplaatst; de gevels in het midden afgebroken
of gekromd, de vensters onder den vorm van beelden gebracht enz.
PRUIKENTIJD, m. tijd dat men pruiken tot
sieraad droeg; " (fig.) de tweede helft van de 18 de
eeuw, die zich kenmerkte door zin voor beuzelarijen
op elk gebied : dat gebeurde nog in den pruikentijd;
... WINKEL, m. (-s), winkel waar men pruiken
verkoopt.
PRUIKERIG, bn. ( -er, -st), (gemeenz.) oud,
ouderwetsch. PRUIKERIGHEID, v.
PRUILEMUILEN, (pruilemuilde, heeft gepruileinuild), (Zuidn.) pruilen.
PRUILEN, (pruilde, heeft gepruild), zwijgende
boos zijn, mokken, in zichzelven gekeerd blijven
wegens eene vermeende verongelijking. PRUILING,
v. (-en), het pruilen.
PRUILER, m. (-s), PRUILSTER, v. (-s), iem.
die pruilt.
PRUILHOEK, m. (-en), plaats waarin men zich
al pruilende terugtrekt; ...MOND, m. en v. (-en),
iem. die vaak pruilt, wiens mond tot pruilen staat.
1. PRUIM, m. (-en), pruimeboom; een planten
(prunus) tot de familie der amandel -geslacht
waarvan 7 soorten in Neder -achtigenbord,
worden gevonden : de sleedoorn,-landi'tw
ook wel sleepruim, sleien en trekkebek geheeten;

heesterpruim; wilde pruim; gemeene pruim; vogelkers;
kers en hondskers, ook wel zwarte vogelkers, wilde
sering en Turksche krenten geheeten.

2. PRUIM, v. (-en), vrucht van den pruimeboom : blauwe, gele, eierpruimen; gedroogde pruimen;

— (gew.) ze zegt geen pruim voor een mandvol,

gezegd van Bene vrouw die trotsch, uit de hoogte
is; — een weinig tabak om op te kauwen of te
zuigen : iem. een pruimpje geven; — som geld:
hij gaf

hem eene goede pruim; — hij heeft pruimen,

hij heeft veel geld; — (plat) vrouwelijk schaamdeel.
PRUIMPJE, o. (-s).
PRUIMEBOOM, m. (-en), vruchtboom (prunus
domestica) met groote, eironde, sappige vruchten.
PRUIMEBOOMEN, bn. van het hout van een
pruimeboom.
PRUIMEBOOMENHOUT, o. hout van pruimeboomen.

PRULLIG.

PRUIMEDANT, v. (-en), groote gedroogde
blauwe pruimen, veel uit Frankrijk uitgevoerd
(eig. prunes d' Ente).
PRUIMEKERN, v. (-en), pit van eene pruim.
PRUIMELAAR, m. (-s), (Zuidn.) pruimeboom.
PRUIMELLEN of PRUMELLEN, v. mv. kleine
gedroogde pruimpjes.
PRUIMEMOND, m. (-en), (fig.) kleine, preutsche
mond.
PRUIMEN, (pruimde, heeft gepruimd), tabak
kauwen : pruimen is zeer ongezond; — (fig.) met
smaak veel en lekker eten : kijk hem daar eens
zitten te pruimen; — (stoomw.) het door den stoom
meevoeren van water uit den stoomketel in de
stoomleibuis naar den cilinder.
PRUIMENBLADROLLER, m. (-s), (nat. hist.)
zekere dagvlinder (theela pruni), welks rups bleekgroen is, acht bruine verhevenheden heeft en een
gelen kop; in het voorjaar leeft ze op sleedoorns
en pruimeboomen.
PRUIMENBOOMGAARD, m. (-en), boomgaard
van pruimen, pruim.eboomen; ...CONFITUUR, v.
(...tu.ren), ingelegde pruimen; ...DRANK, m. (-en),
drank waarin pruimen afgekookt zijn; drankje met
pruimenkonserf er in; ...KEVERTJE, o. (-s),
zeker kevertje dat in het vroege voorjaar de bloesem van verschillende vruclitboomen inz. der
pruimen vernielt; ...KONSERF, o. konserf van
pruimen, een uitstekend purgeermiddel; als artsenij : gekookte pruimen gekneed met tamarinden moes en vermengd met glycerine, poeder van
sennabladeren en poeder van suiker.
PRUIMENMOES, o. fijngekookte pruimen; het
vruchtvleesch der pruimen; ...PAGE, m. (-s),
prui tnenbladroller; ... SAP, o. aftreksel van pruimen; ...TAART, v. (-en). taart met pruimen bereid; ...TUIN, m. (-en), kleine pruimenboomgaard;
...VLINDER, m. (-s), pruiinenbladroller.
PRUIMEPIT, v. (-ten), steenachtige pit eener
pruim; kern in dezen steen.
PRUIMER, m. (-s), tabakskauwer ; — iem. die
met smaak veel en lekker eet.
PRUIMERIJ, v. (-en), lekker, heerlijk eten.
PRUIMESTEEN, m. (-en), pruimepit.
PRUIMSCH, bn. (gew.) niet opgeruimd, niet
vroolijk : gij ziet vandaag zoo pruimsch.
PRUIMTABAK, v. tabak, geschikt om gekauwd
te worden.
PRUIS, m. (-en), iem. die in Pruisen woont.
1. PRUISEN, o. het land waarin de Pruisen wonen.
2. PRUISEN, m.. mv. Gene soort van aardappels
in Zuid-Holland.
PRUISISCH, brr. bw. als in, van Pruisen : Prui-

sische soldaten; Pruisische maatregelen; het zal
Pruisisch zijn, het zal niet goed afloopen; het ging
er van morgen weer Pruisisch toe, heftig, opgewonden.

PRUISISCH -BLAUW, o. Berlijnsch -blauw (zekere.
kleurstof)
PRUISISCH-ZUUR, o. (scheik.) blauwzuur, cyaan, een zeer vergiftig zuur.
PRUL, o. (-leu), ding van weinig of geen waarde:
oude prullen; — een prul van een boek, een boek
zonder waarde; — een prul van een vent, iein. die
niets waard is; — praatje voor de vaak : iem.
prullen vertellen, prullen ophangen. hem wat wijs
-maken.
PRULLETJE, o. (-s).
PRULACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), nietig, onbedui dend.
PRULBOEK, o. (-en), boek zonder innerlijke
waarde; ...DICHTER, m. (-s), rijmelaar.
PRULLARIA, o. mv. allerhande prullerijen.
PRULLEMAN, m. (-nen), prullevent.
PRULLENBOEL, m. prullerij; ...HOK, o. (-ken),
...KAST, v. (-en), ...KIST, v. (-en), hok, kast.
kist waarin men allerhande prullen bewaart;
... KRAAM, v. (... kramen), plaats waar men veel
dingen van weinig of geen waarde heeft; ...MAND,
v. (-en), mand waarin men dingen van geen waarde
bij elkander werpt; inz. waardelooze papieren:
dat opstel is goed voor de prullenmand, niet waard
gelezen te worden; bijdragen tot de prullenmand
veroordeelen, niet opnemen, wegwerpen.
PRULLERIJ, v. (-en), vod, nietigheid.
PRULLEVENT, m. (-en), prul van een vent,
nietswaardige kerel.
PRULLEWERK, PRULWERK, o. (-en), onbeduidende bezigheid, werk van geener waarde.
PRULLIG, bn. bw. ( -er, -st), nietig, voddig; dat
is erg prullig gemaakt, dat is slordig knoeiwerk.
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PRULPOËET, M. (... eten), pruldichter;
PSALMODIE, v. (-ën), psalmgezang, koorgebed.
...SCHRIFT, o. (-en), knoeiwerk; kladschrift; opPSALMODIEEREN, (psalmodieerde, heeft gestel zonder waarde; ...SCHRIJVER, m. (-s),
psalmodieerd), psalmen zingen; (fig.) zangerig
...SCHRIJFSTER, V. (- s), een schrijver of schrijflezen, op dreunen.
PSALMZINGEN, o. het zingen van psalmen; ster zonder talent; ... WERK, o.
PRUMEL, PRUNEL, v. (-len), van schil en
(zeew.) het dek schrobben.
steen ontdane, gedroogde witte pruimen, inz. uit
PSALMZINGER, ni. (-s), iem. die psalmen zingt.
PSALTER, o. (-s), verzameling van psalmen;
de Palts en uit Italië.
PRUNE, bn. roodpaars : eene prune japon; — o.
eene 13-snarige soort van harp, waarmede de
ouden het gezang plachten te accompagneren,
roodpaarse kleur.
PRUNELLA, v. een algemeen op wei- en bouw
ook PSALTERION, o. geheeten.
aan wegen en dijken voorkomend lipbloemig-land,
PSALTERIUM, o. verzameling van psalters of
psalmen; het psalterium Maria's, eerenaam voor
plantje met blauwviolette of roodachtige bloemen
(prunella vulgaris), ook bruiel en bijenkorfje geheeden H. Rozenkrans.
PSALTIS, o. ( -sen), muziekinstrument der Rus
ten; de witte prunella (P. alba) heeft geelachtig
gelijkt voel op een hakkebord, doch wordt-sen,ht
witte bloemen en is niet algemeen.
PRUNELZOUT, o. (scheik.) mengsel van gesmolmet de vingers bespeeld.
PSAROLIET, m. (-en), stersteen, tot agaat ver
ten salpeter en zwavel.
-kiezld
1. PRUT, v. dikke brijachtige stof, bezinksel van
warenstam.
allerlei vloei stoffen : prut van inkt; inz. bezinksel
PSEUDO, bn. valsch; zoogenaamd, inz. in samen
van olie of traan; koffiedik; dikke karnemelk,
gebruikelijk : psew iosophie, voorgewende-steling
wijsheid.
wrongel; (gew.l modder, slik; — ook minachtend
PSEUDONIEM, m. (-en), die een valschen naam
gezegd van al wat slecht of leefijk in zijn soort is:
draagt en daaronder schrijft; — o. valsche naam,
daar mag je wel prut voor zeggen, dat is al heel
schuilnaam : veel auteurs schreven hen eerste werk
slecht; — (plat) vrouwelijk schaamdeel.
onder een pseudoniem.
2. P RUT, bn. (gew.) verdikt : al de melk is prut,
PSEUDONIMITEIT, v. verborgenheid onder
bedorven; — (fig.) zuiver : zij is niet prut, deugt
een valschen naam.
niet veel, is niet erg zedelijk; (ook) zij is geen katje
PSEUDORIZON, m. valsche horizon (zeker
om zonder handschoenen aan te pakken.
werktuig tot gezichtsbedrog).
PRUTBOEL, m. (gew.) smeerboel, modderboel;
PSEUDOSCOOP, m. en o. (...scopen), zeker
...HUIS, 0. (...zen), inrichting om prut, dik van
werktuig waarmee men de voorwerpen omgeolie uit te koken; ...INKT, m. dikke, drabbige
keerd ziet.
inkt; ...KOKERIJ, v. (-en), pruthuis; ...KOOPER,
PST, tw. sissend ontploffingsgeluid waarmede
...VERKOOPER, m. (-s), handelaar in droesem
men iem. tracht te roepen of zijne aandacht wil
van walvischtraan; ...LIP, v. (-pen), neerhangende
trekken.
lip, pruillip; iem. met eene prutlip; ...00G, o.
PSYCHE, v. ziel; vlinder, als zinnebeeld van het
(-en), leepoog; — m. en v. (-en), die een prutoog
leven en de onsterfelijkheid der ziel; — (myth.) de
heeft; ...POLDER, m. (-s), kleine polder;
minnares van Amor ie als eene uitstekende schoon
...SCHUIT, v. (-en), (gew.) modderschuit; (ook)
vlindervleugelen wordt voorgesteld.
-liedmt
kleine schuit.
PSYCHÉ, v. (-'s), gr. oote spiegel waarin men
PRUTS, v. (-en), iets wat niets bijzonders is,
zich ten voeten uit kan zien.
wat slecht is, wat niet deugt, klein is.
PSYCHIATER, m. (-s), geneeskundige die veel
PRUTSELEN, (prutselde, heeft geprutseld), knutstudie gemaakt heeft van zielsziekten en hare
selen, beuzelen.
behandeling;
dokter voor zielsziekten.
PRUTSEN, (prutste, heeft geprutst), onhandig
PSYCHIATRIE, v. leer der zielsziekten, bare
bezig zijn; — knutselen : hij weet aardig te prutsen; 1
herkenning, behandeling en geneeswijze.
beuzelen : wat zit hij te prutsen
PSYCHIATRISCH, bn. wat op de psychiatrie
PRUTSER, m. (-s), knoeier; iem. die zit , te prut
betrekking heeft : eerie psychiatrische inrichting,
te knutselen.
-sen.,
waar de psychiatrie toegepast wordt.
PRUTSLOOT, v. (-en), (gew.) moddersloot.
PSYCHISCH, bn. de ziel betreffende.
PRUTSWERK, o. werk dat niet veel aandacht
PSYCHOGRAAF, v. schrijfapparaat waarmede
vraagt; knutselwerk; werk dat slecht is, niet deugt.
geesten zich op spiritistische séances manifesteeren.
PRUTTELAAR, m. (-s), PRUTTELAARSTER,
PSYCHOLOGIE, v. dat gedeelte der wijsbegeerte
v. (-s), iem. die pruttelt.
PRUTTELARIJ, v. (-en), het pruttelen.
hetwelk over den aard en de eigenschappen der
menscheliike ziel handelt.
PRUTTELEN, (pruttelde, heeft geprutteld), zachtPSYCHOLOGISCH, bn. bw. zielkundig.
jes koken, borrelen (op het vuur) : de rijst staat
PSYCHOLOOG, m. (...logen), zielkundige.
te pruttelen; — (fig.) morren, binnensmonds praten,
PSYCHOMANT, m. (-en), geestenbezweerder.
omdat men ontevreden is en dit niet hardop durft
PSYCHOSE, v. zielsziekte.
zeggen; wat heeft hij te pruttelen ?, waarover is hij
PSYCHROMETER, m. (-s), werktuig om de
ontevreden ?
PRUTTELGELD, o. preutelgeld, zakgeld.
betrekkelijke hoeveelheid damp in de lacht te
bepalen.
PRUTTELIG, bn. ( -er, -st), knorrig, brommerig.
PTOLEMEÏSCH GESTARNTE, o. de 48 oude
PRUTTEN, (prutte, heeft geprut), (gew.) de
sterrenbeelden die aan de oude Grieken bekend
prut uit de sloot halen, baggeren.
waren en door Claudius Ptolomeus hePRUTTER, m. (-s), (gew.) baggerman; — (gew.)
schreven zijn.
melkslijter die zelf geen koeien heeft.
PU, v. Chineesche lengtemaat = 167,63 CM.
PRUTTERIG, bn. ( -er, -st), dat er als prut uitPUBERTEIT, v. periode in het dierlijk leven
ziet : die gelei is te prutterig, niet zuiver en effen,
waarin de geslachtsrijpheid intreedt en zich verder
maar met klonters en dikten.
PSALLEEREN, (psalleerde, heeft gepsalleerd), I ontwikkelt : de puberteit treedt biƒ de vrouw in het
13e jaar in, bij den man in het l(e of 1.6e jaar.
met luider stem bidden in de kloosters.
PUBLICATIE, v. (-s, ...tiën), kennisgeving,
PSALM, m. (-en), loflied ter eere der godheid,
openbare aankondiging (vanwege de overheid); -gewijde harpzang, inz. in de H. Schrift : psalmen
uitgave in druk; —BOEK, o. (-en).
Davids, de lof -, dank-, bid-, triomf- en boetzangen
PUBLICEEREN, (publiceerde, heeft gepublivan den grooten dichter koning David der oude
ceerd), bekendmaken afkondigen; — in het licht
Hebreeuwen : het boek der psalmen; — van den
geven.
beginne af werden zij bij de kerkelijke diensten,
PUBLICIST, m. (-en), (oudt.) schrijver van
gelijk nog, gezongen en gebeden, daar de Christenen
het staatsrecht; (thans) schrijver over openbare
ze in hun eeredienst van de Joden overnamen.
aangelegenheden, vooral in betrekking tot staat
PSALMPJE, o. (-s).
dagbladschrijver.
-kunde;—
PSALMBERIJMING, v. (-en), de berijming der
PUBLICITEIT, v. openbaarheid; bekendheid; psalmen : de psalmberi'imingvan Dathenus; ...BOEK,
publiciteit aan iets geven, iets algemeen bekend
o. (-en), boek met berijmde psalmen; boek der
psalmen; ...BORD, o. (-en), gezangbord (in de i maken.
1. PUBLIEK, bn. bw. (-er, -st), openbaar, tegen
kerk); ... DICHTER, m. (-s), dichter der psalmen,
geheim : de zitting, het examen is pu -stelingva
inz. David uit het 0. T.; ...GEZANG, o. (-en).
bliek; — het is een publiek schandaal, overal bekend;
PSALMIST, m. (-en), dichter, componist of zanger
— iets publiek maken, overal bekend; — iets publiek
van psalmen; inz. David.

?
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verkoopera; - vein. publiek te scharde maken., in
het openbaar; - niet voor enkelen, maar voor
allen, voor het publiek bestemd : publieke gebouwen;
- op den publieken weg, op den openbaren weg; de publieke meening, de openbare meening, zooals
die van de meerderheid van het publiek is; publiek recht (tegenover privaatrecht), regelt de
verhouding tusschen de burgers en den staat; publieke vrouwen, hoeren; publieke huizen, bordeelen; - van den staat uitgaande : publieke
werken, ambten, instellingen.
2. PUBLIEK, o. de ergens aanwezige menschen;
toeschouwers, toehoorders : een talrijk, een uit
een fijn, een gemengd publiek; --- het open--gelzn,
baar : in het publiek optreden, spreken.
PUBLIEKRECHTELIJK, bn. tot het publiek
recht behoorende.
PUBLIKAAN, m. (...kanen), pachter met de
invordering van 's lands penningen belast; staatspachter (bij de oude Romeinen); - inz. de publikaan of tollenaar van het Evangelie (Lucas 18 : 10).
PUCK, m. (-s), kleine soort van dophond.
PUD, o. (-s), zie POED.
PUDDELEN, o. zie POEDELEN.
PUDDING, m. (-s), zie PODDING.
PUDENDA, mv. schaamdeelen.
PUDIEK, bn. bw. kuisch, eerbaar.
PUERIEL, bn. bw. kinderachtig.
PUERILITEIT, v. (-en), kinderachtigheid.
PUF, v. lust, trek : geen puf in iets hebben, er
geen zin in hebben, niet veel van verwachten;
(fig.) bluf.
PUFFEN, (pufte, heeft gepuft), blazen van de
warmte : in den propvollen wagen zaten alle reizigers
te puflen van de warmte; - blazen : het puffen van
de locomotiéf; - ( fig.) snoeven, pochen.
PUFFERIG, bn. ( -er, -st), benauwd van de warmte : puflerig weer; - snoeverig, trotsch. PUFFERIGHEID, v.
PUI, V. (- en), ondergevel, benedendeel van den
gevel; (bij uitbr.) de gevel; voorpui, achterpui; de pui van het stadhuis, die plaats van een stad
waar men de besluiten, verordeningen enz.-huis
afleest.
PUID, m. (-en), Zeeuwsche benaming voor de
groene en bruine kikvorschen; -- (gew.) hij heeft
een puid in de keel, hij heeft iets in de keel, dat
hem het spreken moeilijk maakt.
1. PUIK, bn. bw. ( -er, -st), best, opperbest,
keurig : puike haring; puike aardappelen; puike
waar; hij heeft puik opgepast.
2. PUIK, o. het beste, de bloem : het puik of
puikje der jongelingen; het is het puikje van de

zalm, het beste van het beste.
PUIKBEST, bn. bw. in hooge mate puik : puik
-best
aardappelen; puikbest opgepast.
PUIKDICHTER, m. (-s), voornaam dichter.
PUIKER, m. (-s), (vissch., Zuidn.) net, eig. fuik.
PUIKJUWEEL, o. (-en), juweel van het eerste
water; (ook fig.) pronkjuweel, parel, sieraad;
...SCHILDER, m. (-s), schilder van den eersten
rang; ...SIERA 1D, o. (...raden), bijzonder schoon
sieraad; ... STUK, o. (-ken), meesterstuk.
PUILADER, v. (-s), (ontl.) spatader, uitpuilende
ader.
PUILADERIG, bn. vol spataders.
PUILEN, (puilde, heeft gepuild), naar buiten
zwellen, uitsteken, uitpuilen : de oogen puilen
hem uit het hoofd; de ingewanden puilden uit eerre
gapende wonde naar buiten.
PUILOOG, o. (-en), uitpuilend oog, een weinig
te groot voor de oogkas; -, m. en v. (-en), die
zulke oogen heeft.
PUILOOGIG, bn. met puiloogen.
PUIMEN, (puimde, heeft gepuimd), iets met
puimsteen gladwrijven, alvorens te verven.
PUIMSTEEN, m. (-en), (o. gmv. als stofn.) lichte
poreuze gestolde lava, van een sponsachtig voor
veel tot slijpen en polijsten van houtwerk-komen,
gebruikt.
PUIMSTEENACHTIG, bn. op puimsten gelijkende.
PUIMSTEENEN, (puimsteende, heeft gepuimsteend), puimen.
PUIN, o. en v. afval van metselwerk, muren
enz. ; puin opruimen; een weg met puin ophoogen,
harden; - een huis stortte in puin, stortte in elkander; - onder het puin bedolven, onder het neerstortend metselwerk.
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PUINBAAS, m. (...bazen), opzichter bij den puin
BAK, m. (-ken), bak waarin men puin-dienst;.
opzamelt ; ...DIENST, m. (in groote steden) het
wegbrengen van puin en bouwafval naar de stads mestvaalt; ... GESTEENTE, o. (-n), (aardr.) puin
en gruis van andere gesteenten, door een natuurlijk bindmiddel vereenigd; ...GRAS, o. (plantk.),
een der vele volksnamen van de kruipende tarwe
(triticum repen); ...HOOP, m. (-en), stapel puin
(oude steenen, balken enz.) : tot een puinhoop
schieten; ...KEGEL, m.. (-s), vulkaan bestaande
uit lavapuin; ...WEG, m. (-en), weg die met puin
aangehoogd en gehard is.
PUIRAAM, o. (...ramen), raam boven eene
huisdeur.
PUISJESVANGEN, o. bij iem. aanbellen en daarna
wegloopen, beldeurtje spelen (straatschenderij).
PUISPIEG,ELGLAS, o. (...zen), groote spiegelruit.
voor winkelpui dienende.
PUISSANT (Fr.) bn. bw. ( -er, -st), machtig : h
is puissant rijk, zeer rijk.
PUIST, V. (- en), gozwel, etterzweer, blaar.: zijn
gezicht zit vol puisten; - (gemeenz.) zich eene puist
lachen, zich een ongeluk, een bochel lachen ; (fig.) afkeer : ik heb er de puist aan gezien.
PUISTJE, o. (-s), kleine puist : (fig.) een puistje
vangen., een blauwtje loopen.
PUISTACHTIG, bn. ; -er, -st), met, vol puisten;
op puisten gelijkende : puistachtige huiduitslag.
PUISTENBIJTER, m. (-s), (gew.) volksnaam
voor de libellen, waterjuffers of glazenmakers.
PUISTIG, bn. ( -er, -st). puistachtig : een puistig
gezicht, opdrachtig, rood en met puisten. PUI
-STIGHED,v.
PUISTVORMIG, bn. (heelk.) in den vorm van
eene puist.
PUIT, m. (-en), puitaal; - (gew.) kikker; veenboer in Zeeland.
PUITAAL, m. (...alen), een visch (zoarces viviparus), tot de familie der slijmvisschen. onder de
stekelvinnige visschen behoorende, die de kusten
der Oost- en Noordzee tot de uiterste punt van
Scandinavië bewoont; zijn vleesch, ofschoon smakelijk, wordt niet gegeten; het wijfje brengt levende
jongen voort; ook kwabaal geheeten.
PUK, m. (-ken), wat klein, ineengedrongen,
kort is : een puk sigaar, een klein eindje; - puk hondje; - (fig.) iem. die bij anderen achter ligt,
een uitbijter.
PUKKEL, v. (-s), puistje, bobbeltje. PUK
-KELTJ,o.(s)
PUL, v. (-len), kan, kruik; zuigkannetje voor
kinderen; - breede, hooge vaas : Japansche pullen op den schoorsteen. PULLETJE. o. (-s).
PULKEN, (pulkte, heeft gepulkt), met den
vinger in iets plukken : jongen, zit zoo niet in je
neus te pulken.
PULLEBROER, m. (-s), (w. g.) drinker, zuiper.
PULLEN., (pulde, heeft gepuld), (w. g.) drinken,
zuipen.
PULMONIE, V. longziekte.
PULLMAN (CAR) (Eng.) v. (-s), salonspoorrijtuig
van alle gemakken voorzien, zoo geheeten naar
den fabrikant P u 11 m a n.
PULP, v. het vruchtvleesch of moes der suiker
nadat het suikerhoudende Sap er-betworls,
uit geperst is; veel tot veevoeder gebruikt; houtpap voor de papierbereiding; aardappelbrij
(in de aardappelmeelfabrieken).
PULSATIE, v. (-s, ...tiën), het kloppen van
den pols, van het hart; polsslag.
PULSATIEF, bn. kloppend; pulsatieve pijnen,
het pijnlijk kloppen van sommige lichaamsdeelen.
PULSEEREN, (pulseerde, heeft gepulseerd),
kloppen, slaan (van den pols)
PULSIMETER, m. (-s), werktuig om de snelheid
van den polsslag te bepalen, polsmeter.
PULSOMETER, m. (-s), werktuig, door Hall
uitgevonden, om door stoomdruk water op te
voeren : dubbelwerkende zuig- en perspomp die
altijd in het eene vat water opzuigt en tegelijk
het opgezogen water in het andere vat door de
persklep wegperst.
PULVER, o. poeder, stof; - (veroud.) buskruit.
PULVERDAMP, m. (dicht.) kruitdamp.
PULVERISATOR, m. (-s), besproeiingswerktuig
om eene oplossing zeer fijn verdeeld op planten te
spuiten.
PULVERISEEREN, (pulveriseerde, heeft gepul-
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veriseerd), tot poeder vermalen, stampen; in stof
doen verkeeren.
PULVERSTOK, m. (oudt.) snaphaan.
PUMMEL, m. (-s), lomperd, lummel : een boeren pummel.

PUNAISE, - V. (-s), klein metalen, meest koperen
stiftje met grooten platten kop voor het vastzetten
van platen, teekeningen enz.
1. PUNCH (Eng.) v. zekere drank, oorspronkelijk
uit thee, arak, suiker, citroen en water, d. i. uit vijf
artikelen samengesteld ('t Hindostansche woord,
waaruit punch ontstaan is, beteekent vijf); punch
maken, toebereiden; siroop van punch; warme
punch, koude punch drinken.•

2. PUNCH (Eng.), m. hansworst (in Engeland);
naam van een bekend humoristisch Engeisch
tijdschrift.
PUNCHBOWL, m. (-s), punchkom, ...DAME, v.
(-s), (gemeen.) punchhoertje; ...GELEI, o. gelei
met punch bereid; ...GLAS, o. (...zen), glas waaruit
men punch drinkt; ...GROG, m. grog van punch;
...HOERTJE, o. (-s), dametje dat zich door vreemde
heeren trakteeren laat en daarvoor zekere familiariteiten toelaat; ...KOM, v. (-men), wijde glazen
kom waarin men punch klaarmaakt; ...LEPEL,
nl (-s), bijzondere lepel om punch te scheppen;
...LIED, o. (-eren), lied bij het drinken van punch
te zingen.
PUNCTATIE, v. (-s, ...tiën), het eerste ontwerp,
plan, verdrag of overeenkomst; — stippelkunst:
eene soort van waarzeggerij door punten.
PUNCTEEREN, zie PUNTEEREN.
PUNCTUALITEIT, v. stiptheid, nauwkeurigheid.
PUNCTUATIE, v. de leer der zin- en scheiteekens
(komma's, punten, vraagteekens enz.).
PUNCTUEEL, bn. bw. stipt, nauwkeurig.
PUNCTUM, o. punt, stip; — als tw. gedaan!
genoeg.
PUNCTUUR, v. (...turen), (heelk.) steek, prik,
aftapping (van waterzucht); — (drukk.) stiftje
aan de vroegere snelpersen om den weerdruk
precies op den schoondruk te doen vallen; —
eene punctuur in een fietsband, prikje, klein gaatje,
waardoor de lucht ontsnapt.
PUNCTUURVRIJ, bn. punctuurvrije banden.,
waarin geen puncturen kunnen komen.
PUNISCH, bn. Karthaagseh; de drie Punische
oorlogen; (fig.) Punische trouw, valsehe, kwade
trouw.
PUNNEKEN, (pun.nekte, heeft gepunnekt), (gew.)
met de vingers in iets plukken : in den neus punneken..
1. PUNT, v, (-en), spits, uiteinde : de punt eener
naald, van een degen; — (fig.) iem. voor de punt
eischep, tot een tweegevecht uitdagen; — hij is
meester op de punt, is meester op den degen; —
de punt van een potlood, van eene sigaar, van den
neus; loopen op de punten van de teenen; — ( fig.)
hij zuigt er eene punt aan, hij rafelt het veel te

veel uit, blijft er veel te lang over - spreken.; —
(fig.) daar kun je een puntje aan zuigen, dat kun je
vrij ten voorbeeld nemen, dat doe j e hem zoo gauw
niet na; — thee niet witte puntjes, slappe, bijgeschonken. thee; — (plat) eene punt zetten, vleeschelijke
gemeenschap met eene vrouw plegen; — uithoek,
landpunt : de uitstekende punten van een land; —
soort van gebak in den puntvorm, gewoonlijk /,s
of 1 / 2 p van een cirkelvlak; — sluitteeken aan het
uiteinde van een volzin : de dubbele punt; de komma
stip op eene i of ij : de punten op de i's-punt;—
-vergeten; — ( spr.) de puntjes op de i zetten, zeer
nauwgezet, nauwlettend te werk gaan; — eene
der stippen waarmede in 't Hebreeuwsch soms
de klinkers worden afgebeeld, de letters gewijzigd;
een Hebreeuwsche Bijbel met punten; hij kan het

Hebreeuwsch zonder punten lezen; — ( muz.) teeken
naast eene muzieknoot geplaatst, om aan te wijzen,
dat die noot de helft van hare waarde langer moet
aangehouden worden, terwijl eene tweede punt de
helft van de eerste geldt; (ook) teeken boven Bene
noot dat te kennen geeft dat de toon moet afgestooten worden; — zekere maat voor visch : schol
per punt verkoopen; aangekomen : schuiten niet 4
tot 30 punten rog. PUNTJE, o. (-s).
2. PUNT, o. (-en). grens eener lijn : een mathematisch punt is zonder afmetingen; eene rechte lijn
wordt bepaald door twee punten; — zeer kleine stip :
punten en streepjes zetten; naar punten laten teekenen; sterren, schijnen ons lichtende punten toe; —
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wat zeer weinig is : een puntje suiker is er nog;
een puntje zout, zooveel als op de punt van een
mes kan liggen; — plaats die door het een of ander
juist bepaald is : het punt waar de zon opgaat, om
1.2 uur staat. zich nu bevindt; punt waar twee lijnen
elkander ontmoeten, raken, snijden; alle krachten
in één punt samentrekken; het punt van drukking; —
de doode punten bij eene stoommachine, de twee

gevallen dat de krukstang in het verlengde van
de zuigerstang is; staat de machine zoo dan kan
zij geen werk doen, alvorens men haar over het
doode punt heengebracht heeft; — de Kamer was
op het doode punt gekomen, de twee hoofdpartijen
waren even sterk, zoodat er niets meer van belang
kon verricht worden; — gevaarlijke, ontoegankelijke
punten op de bergen; dat is hier één der schoonste
punten van ons land; het punt van waar men eene
zaak beschouwt, standpunt; — plaats die eene zekere
grens vormt : men mag wel gekscheren, doch tot een
zeker punt; — punt van verzadiging, wanneer eene
oplossing verzadigd is; zie verder : kookpunt, smeltpunt; —
tijdstip : hij was op het punt van te vertrekken; hij
was op het punt om alles te verliezen; —

(bij het spel) eenheid waarnaar het winnen of
verliezen berekend wordt : hij gaf hem 20 punten
voor; hij maakte 30 punten achter elkander; —

maat waarnaar de drukletters berekend worden
= 3 /1 mM.: de nonparel is 6 punten, de brevier 7' /2
punt en de mediaan 11 punten hoog; —
deel van een onderwerp : punten voor een opstel;
eene zaak punt voor punt nagaan; punt voor
punt iets behandelen, iem. weerleggen; dit punt
behandelde hij goed; — duistere punten ophelderen,

deden van eenig onderwerp, wier beteekenis niet
helder genoeg is; — een punt van behandeling ergens
van maken, eenig onderwerp opzettelijk behandelen;
— punten van een beschrijvingsbrief voor eene ver
onderwerpen die aan de orde zullen-gaderin,
komen; — dat is een teer, een netelig punt; — het
punt in kwestie, het. onderwerp waarvan juist
sprake is; — op het punt van eer is hij zeer gevoelig,
hij acht zich spoedig beleedigd; — in die punten
ben ik het met den vorigen spreker eens, in die onderdeden; — de voorloopige punten van een verdrag
opstellen, de hoofdzaken voorloopig vaststellen;
— dat is een gevaarlijk punt om over te spreken,
een gevaarlijk onderwerp; — over dat punt moet
ge hem eens onderhouden, over die zaak; — iets tot
in de puntjes weten, tot in de kleinste bijzonderheden; — de fijne puntjes gaan er af, de bijzonderheden weet men niet goed meer; — op de puntjes
letten, op de kleinigheden; — het is in de puntjes,

onberispelijk, juist zooals het behoort. PUNTJE,
o. (-s).
PUNTACHTIG, bn. eenigszins puntig.
PUNTBAARD, m. (-en), baard die puntig toeloopt; ...BEITEL, m. (-s), puntige vierkante
beeidhouwersheitel; (ook) gereedschap om ijzer,
staal, messing en harde metalen in 't algemeen
af te draaien; ...BOOR, v. (...boren), boor met
Bene punt onderaan; ...BOUT, m. (-en), puntige
bout; ... DEUR, v. (-en), stel sluisdeuren van Bene
uitwateringssluis die onder een stompen hoek
samenkomen.
PUNTDICHT, o. (-en), klein gedichtje welks
uiteinde of laatste regel Bene scherpe hekeling (van
iets of iem.) bevat; epigram : de puntdichten van
Huygens; ... DICHTER, m. (-s), iem. die puntdichten maakt : Staring als puntdichter; ...DIERTJES, o. mv. monaden : zeer kleine diertjes, tot
de klasse der infusiediertjes van de groep der
straaldieren behoorende, welke, door een sterk
miscroscoop gezien, slechts stippen gelijken;
... DRAAD, o. gedraaide stalen draden met punten,
voor omheiningen dienende.
PUNTEEREN, (punteerde, heeft gepunteerd), afpunten, afstippen, het plaatsen van geleistippen
voor het afwerken van metalen voorwerpen; —
de eerste punten (van een verdrag) opteekenen; —
naar een punt richten : een kanon punteeren; —
met punten bezetten, teekenen; (zeew.) de kaart
punteeren, het bestek maken; — (muz.) de aan
noten of tonen kort en droog afstooten.-gedui
PUNTEERING, v. (-en).
PUNTEERIJZER, o. (-s), ijzer om mede te punteeren; ...KUNST, v. de kunst om goed te punteeren; ...MANIER, v. de manier om teekeningen
te punteeren; ...STANG, v. (-en), hechtijzer der
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glasblazers; ... STAAF. v. (... staven), lange ijzeren
staaf voor 't punteeren der spiegels; ... WERK,
, o. teekenwerk, graveerwerk dat gepunteerd is.
PUNTELOOS, bn. stomp (van een wapen).
PUNTEN, (puntte, heeft gepunt), eene punt
maken aan iets : een potlood punten, slijpen: - de
punten afknippen : het haar punten; - tippen
(een kinderspel).
PUNTENEURIG, . bn. bw. ( -er, -st), (gew.) erg
op zijn eer gesteld, lichtgeraakt. PUNTENEURIGHEID, v.
PUNTENMAAT, v. de maat der punten van drukletters; ...STELSEL, o. het stelsel van iets in
punten uit te drukken.
PUNTER, m. (-s), eene soort van veenschuit,
kleiner dan een bok met minder ronden steven.
PUNTEREN, ((punterde, heeft gepunterd), met
een punter varen; - (zeew.) het ant-er punteren,
met een punthaak vangen.
PUNTERMAN, m. (-nen), die een punter be-stuurt; inz. hij die den weg weet in den doolhof
van vaarten en slooten en gaten in zoo'n veenstreek.
PUNTGRANAAT, v. (...haten), (art.) granaat
met eene punt; ... HAAK, m. (...haken), eene soort
van haak, gaffel; ...HAMER, m. (-s), waarvan de
eene zijde in eene lange punt uitloopt; ... HOED,
m. (-en), puntige hoed; ...HOUWEEL, o. (-en),
houweel waarvan de eene zijde in eene lange punt
eindigt.
PUNTIG, bn. bw. ( -er, -st), voorzien van eene
punt : een puntige paal.; iets puntig bijsnijden; puntig toeloopen, in eene punt uitloopen; - (plantk.)
puntige bladeren, spits uitloopende; - (fig.) snedig,
,scherp, hekelend : een puntig antwoord, gezegde; hij is puntig, hij is geestig: (ook) hij is scherp; iets puntig zeggen; een puntige stijl, beknopt, bondig; (ook) geestig, scherp; - net, propertjes: eene
puntige vrouw. PUNTIGHEID, v. (...heden).
PUNTIJZER, o. (-s), (bij draaiers) groefbeitel,
om groeven in het hout te steken; ...KOGEL, m.
(-s), cilindervormige kogel met kegelvormige punt;
...KORALEN, v. mv. met teere punten voorzien
koraal; milleporen; ...KWAST, m. (-en), puntige
kwast; ...LOOD, o. (-en), schietlood waarvan het
gewicht van onderen puntvormig is afgewerkt om
zoo eenig punt te vinden, dat loodrecht onder
een ander gegeven punt ligt; ...MOKER, m. (-s),
dubbel puntig werktuig om gaten te hakken;
...REDE, v. (-nen), puntspreuk; ...RING, m.. (-en),
gesmeed ijzeren cilindrische schijf met stalen
ring, als Bene vijl behouwen, waarop draadnagels
gepunt worden; ... SCHAAF. v. ( ... schaven), zeer
smal blok dat van onderen kegvormig toeloopt;
het driehoekige beitelblad loopt in eene scherpe
punt uit.
PUNTSGEWIJZE, bw. punt voor punt : eene
rekening puntsgewijze nagaan; eenig onderwerp
puntsgewijze behandelen.
PUNTSLAG, in. richten met den puntslag, het

plaatsen van geleipunten; ...SPREUK, v. (-en),
(w. g.) kernspreuk, puntig gezegde; ... STUK, o.
(-ken), puntig stuk (bij wissels); schuine balk
tegen den slagdrempel eener sluis.
PUNTUUR, v. (...turen), twee stiften aan het
timpaan der pers, om het te bedrukken blad vast
te houden en den schoon- en weerdruk juist tegen
-over
elkander te brengen.
PUNTUURGAATJE, o. (-s); ...GROEF, v. (...ven);
...SCHROEF, v. (...ven).
PUNTVLAM, v. (-men), eene smalle, puntig
bijloopende vlam.
1. PUPIL, m. en v. (-len), onmondige, die een
voogd heeft, pleegzoon, - dochter.
2. PUPIL, v. (-len), (ontl.) oogappel.
PUPILLENSCHOOL, v. Bene militaire opleidingsschool, vroeger te Nienwersluis.
PUREE, V. fijngesneden of fijngewreven vleesch
of aardappelen.
PUREN, (puurde, heeft gepuurd), (w. g.) zuiveren, louteren; uithalen : de bijen puren (zuigen)
den honig uit de bloemen.

PURGANS, PURGATIE, v. (-s, ...tiën), (geneesk.)
buikzuiverend middel.
PURGATORIUM, o. (R.-K.) het vagevuur.
PURGEERBOON, V. (- en), (plantk.) zeeboon;
...DOORN, m. (-s), (plantk.) duindoorn (hippophaes rhamnoides):...DRANK m. (-en), ...DRANKJE, o. (-s), drank(je) om te purgeeren.
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PURGEEREN, (purgeerde, heeft gepurgeerd), den
buik zuiveren, ontlasting veroorzaken.
PURGEEREND, bn. buikzuiverend : purgeerende
middelen.

PURGEERHOUT, o. hout van den Molukscheii
ricinus of wonderboom; ...KORRELS, v. mv.
zaadkorrels van een Oostindischen boom (crotou
tigliumn); ...KRUID, o. (-en), eene soort van winde
in Syrië; ..MIDDEL, o. (-en); ...NOOT, v. (...noten), noot van den jatropha carcas, een uitstekend
purgeermiddel; ...PIL, v. (-len); ...POEDER,
..POEIER, v. (.-s); ...VLAS, o. eene éénjarige
plant (linum catarcticurn), tot de familie der vlas achti.gen behoorende, die op onze venen en veen
heidevelden veel wordt aangetroffen;-achtige
...WINDE, v. (plantk.) trechterwinde (convolvulus
scanmmonium); Amerikaansche winde, Amerikaansche
trechterwinde, met schoone roode bloemen, welker
wortel, de echte jalappeworteI, een bekend purgeer middel oplevert; ...WORTEL, m. (-s), wortel met
purgeerende kracht.
PURIFICATORIUM, o. (R.-K,) handdoek van
den priester, bij kerkelijk gebruik.
PURIM, -FEEST, o. (-en), herdenkingsfeest
van de Israëlieten op 14 en 15 Adar (in Februari
of Maart), ter gedachtenis van de redding der
Joden door Esther en Mardochai uit de gevaren,
die Haman hun bereid had, ook Hamansfeesf.
Lotenfeest geheeten.
4 PURIMBAL, o. (-s), ...FOOI, v. (-en), bal, fooi
ter gelegenheid van het Purimfeest gegeven;
...KLANT, m. (-en), iem. die ter gelegenheid van
het Purimfeest eene kleinigheid in geld krijgt;
...KRANT, v. (-en), koddige, zotte krant, bij liet
Purimfeest uitgegeven; ...MAAL, o. (...malen);
...PRET. v. carnavalspret tijdens het Purimfeest; ...STUKJE, o. (-s), eene soort van blij - of
kluchtspel in één bedrijf; ...ZOT, m. (-ten), die
met het Purimfeest als het ware carnavalsvreugde
bedrijft.
PURISME, o. het streven de taal te zuiveren
van vreemde, uitheemsche woorden, taalzuivering.
PURIST, m. (-en), taalzuiveraar.
PURISTERIJ, v. overdreven taalzuivering.
PURISTISCH, bn. bw. taalzuiverend : een
puristisch streven.

PURITEIN, m. (-en), gestrenge protestant, die,
het beginsel van regeling der zaken, den godsdienst
betreffende, overdrijvende, ook het geheele kerke like wezen van al het menschelijke ontdoen wig
en daarin de ware reinheid (puritas) der kerk gelegen acht.
1. PURPER, bn. donkerrood, paarsrood.
2. PURPER, o. Bene gezochte en beroemde donker
verfstof, welke vroeger gebezigd werd tot-rode
het verven van wollen stoffen; - kleed dat in purper geverfd is; - (fig.) koningskleed; - kardinaalsmantel: met het purper omhangen zijn; naar het
purper staan, kardinaal hopen te worden; -,
jongelingstabbaard der Romeinen.
PURPERACHTIG, bn. ( -er, -st), op purper
gelijkende.
PURPERBLAUW, o. indigo-purper, eene verf
verkregen door indigo met zuur zwavelzuur-stof
natron te smelten; ...BLOEM, v. (-en), purperkleurige bloem, eene aloësoort in Noord-Amerika;
...BRASEM, m. (-s), (nat. hist.) eene brasem soort met purperkleurige schubben; ...BRONS, o.
koperbrons.
1. PURPEREN, bn. van purper : een purperen
mantel.

2. PURPEREN, (purperde, heeft gepurperd).
met purperverf schilderen.
PURPERGLANS, m., ...GLOED. m. (dicht.)
purperkleur; ... HART, o. paardenvleeschhout;
...HOEN, o. (-ders), een vogelgeslacht (porphyrin>
hyacinthinus), tot de familie der ralvogels behoorende, waarvan verscheidene soorten in N. W.
Afrika, Z. Europa en Z. Azië gevonden worden;
de kleur hunner vederen is gewoonlijk donker
purper, terwijl de snavel en pooten hoogrood zijn;
...HOUTBOOM, m. (-en), palissanderboom; ...KAPEL, v. (-len), kleine dagvlinder (melibeus);
...KLEED, o. (-eren), purperkleurig kleed.
PURPERKLEURIG, bn. de kleur van purper
hebbende.
PURPERKLIER, v. (-en), geelachtige klier van
de purperslak naast de kieuwen in den mantel,
die het purper afscheidt; ...KORRELS, mv. zie
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KERMES; ...KOORTS, v. scharlakenkoorts; ...LIP,
V. (- pen), helderroode, frissche lip; ...MOSSEL,
V. (- s, -en), purpersiak; ...REIGER, m. (-s), (nat.
hist.) een vogel, tot de familie der reigers behoorende, die te herkennen is aan zijne fraaie roodbruine tinten (ardea purpurea); hij nestelt in 't
riet; hij is over het gematigde en warme Europa,
over geheel Afrika en Azië verbreid, maar komt
niet algemeen voor.
PURPERROOD, bn. donkerrood; — o. de donker
kleur.
-rode
PURPERSCHELP, v. (-en), schelp van de purper slak; ...SLAK, V. (- ken), zeker buikpootig weekdier (murex brandaris en trunculus), tot de familie
der wulken of kinkhorens behoorende, hetwelk
een kleurloos vocht voortbrengt, dat door de
lucht en het licht eindelijk eene donkerroode
kleur verschaft, waarmede de ouden scharlaken
verfden; ...SPREEUW, m. (-en), gezellig levend,
prachtig gekleurd vogeltje in Afrika (lamprotornis);
...VERF, v. (...ven), purperkleurige verf; ...VISCH,
m. (...sschen), purperslak; ...VLINDER, m. (-s),
fraai - oranje en purper en rood gekleurd vlindertje
(lythria purpuraria), op zandgrond algemeen,
ongeveer 20 mM. groot; ...WIER, o. eene soort
van zeegras; ...ZWALUW, v. (-en), soort van
boomzwaluw (progne purpurea).
PURPRIET, v. roode kleurstof in den roodera
wijn.
PURPURINE, v. verfstof uit den meekrapwortel.
bereid.
PURSER (Eng.), m. (-s), administrateur aan
boord.
PUSILLANIEM, bn. kinderachtig, onbeduidend.
PUSILLANIMITEIT, v. kinderachtigheid, beuzelachtigheid.
PUT, m. (-ten), diepe groeve : putjes in 't gezicht;
— kuiltje : zij heeft putjes in de wangen, als zij
lacht; — kuil : kalkput, beerput; — holte : putten
in de aardappelen; — schacht : mijnput; — inz.
gegraven of geboorde diepte waarin water opwelt:
een put graven, delven; Nortonputten boren; Artesische putten; — zulk eene diepte aan de binnenzijde
met steen bekleed : een put metselen; -- (zeew.)
oude benaming van de pompzode; — (spr.) als
het kalf verdronken is, dempt men den put, men
verhelpt het kwaad, als het ongeluk gebeurd is:
— figuur' op het ganzenbord : in den put zitten.
Zie KUIL; — (gew., zegsw.) putten in• de aarde
klagen, uitermate klagen. PUTJE, o. (-s).
PUTBAAS, m. (...bazen), opzichter over eene
ploeg dijkwerkers, aardwerkers; ...BOOR, v. (...boren), bijzondere aardboor om diepe putten te
boren; ...DEKSEL, o. (-s), deksel over een waterput; ...DELVER, m. (-s), aardwerker die putten
graaft; ... EMMER, m. (-s), emmer aan de putgaig
bevestigd, waarmede men water uit den put haalt;
...GALG, V. (- en), paal waarin de zwengel zich beweegt; dwarsbalk met het rad, waaraan de putemmer hangt; ...GRAVER, m. (-s), aardwerker
die putten graaft.
PUTGER, m. (-s), (vad. gesch.) zeeofficier van
]ageren rahg.
PUTHAAK, m. (...haken), lange stok met sterk
gekromden haak, waaraan men een emmer bevestigt
om water uit een niet te diepen put of uit eene
gracht op te halen; -- (spr.) zij . zijn over den puthaak getrouwd, wonen in vrije liefde samen; ...HUISJE, o. (-s), afdakje boven een put met rol en ketting; ...KETTING, m. (-en), ketting waaraan de
putemmer hangt; ...KOOI, v. (-en), putterskooi.
PUTLUT, o. onnoodige drukte : wat heeft ie een
putlut op zijn lijf, wat heeft hij eene koude drukte.
PUTOOR, m. (-en), zie PITOOR.
PUTRAD, o. (- eren), wiel aan de putgalg, waar
deze dwars over den put heen ligt.
PUTREFACTIE, v. verrotting, ontbinding.
PUTRUIMER, in. (-s), nachtwerker, beerputruimer.
PUTS, v. (-en), (zeew.) scheepsemmer met ingesplitst touw, vroeger meestal van leer, thans ook
van hout, ijzer of zink.
PUTSEN, (putste, heeft geputst), (zeew.) water
met de puts scheppen.
PUTSTEEN, m. (-en), steen waarmede een put
gemetseld is, inz. op den rand van den put; ...STEIGER, m. (-s), steiger voor het metselen van een put.
PUTTEN, (putte, heeft geput), water uit een put
ophalen; — (fig.) halen uit, ontleenen aan : uit
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andere boeken putten; — uit de bronnen zelf putten,
het zelf navorschen en niet anderen naschrijven; —
het schilletje uit de kuiltjes of putten halen:
aardappels putten. PUTTING, v. het putten.
1. PUTTER, m. (-s), die put; — (fig.) zuiper,
drinkebroer : het is een ouwe putter. PUTSTER,
v. (-s).
2. PUTTER, m. (-s), distelvink (fringilla carduelis),
een vogel, met fraai gekleurde veeren, die in noordelijk Europa ongeveer tot 64° wordt aangetroffen;
hij wordt ook bloemputkr en in Groningen kletter
genoemd; — (fig.) blinde putter, dom mensch.
PUTTERTJE, o. (-s).
PUTTERDISTEL, v. (-s), naam in Groningen aan
de speervederdistel of vederdistei gegeven, omdat
de putters vooral op deze plant gevangen worden.
PUTTERSKOOI, v. (-en), kooi voor een distelvink
of putter, eigenaardig ingericht wegens de wijze
waarop de gevangen putter voedsel en drinken
tot zich moet nemen.
PUTTING, v. (-s), (zeew.) puttingwant, touwwerk
dat dient om het stengewant te zetten; — (spr.)
achter de puttings overboord vallen, reddeloos verloren zijn.
PUTTINGBOUT, m. (-en), bout om de puttingijzers vast te zetten; ...IJZERS, o. mv., ...WERK,
o. (zeew.) platte ijzers aan de zijwanden van de
mars staande, dienende om het stengewant boven
en het puttingwant onder vast te maken; ...WANT,
o. (zeew.), zie PUTTING.
PUTTOUW, o. (-en), touw waaraan een putemmer bevestigd is; ...WATER, o. water uit een
welput (tegenst. van regenwater of leidingwater).
PUTZEN of BUTSENWERKEN, o. mv. ruim
-tenof
holten in kalkgesteente.
PUTZWENGEL, m. (-s), zwengel waaraan het
puttouw zit.
PUUR, bn. bw. zuiver, louter.: dat is de pure
waarheid; ik trouwde uit pure liefde; uit pure nieuws
fig.) niets meer dan : dat is puur na--gierhd;—(
tuur; —, btiu . geheel en al, juist, net : hij is puur
arm; zij was puur naakt; — zij deed het puur om
hem te plagen, alleen daarom; -- (gew.) nogal,
tamelijk : 't is puur koud vandaag.
PUUTOOGJE, o. (-s), zekere plant, ook bernage
en steekneusje geheeten.
PUZZLE (Eng.), v. (-s), moeilijkheid; raadsel,
strikvraag; — aardigheidje om den tijd te dooden,
vaak uit twee of meer voorwerpjes bestaande,
die men van elkander moet ontwarren of op zekere
wijze in elkaar zetten, zonder ze te buigen of te
breken : de nieuwste puzzles voorhanden.
PUZZOLANE, PUZZOLANA, POZZOLANA; v.
zie op POUZZOLANAARDE.
PYAEMIE, v. (gen.) etter in het bloed, bloed
opslorpen van wondetter in-vergiftndoh
het bloed.
PYCNIET, m. (-en), stangsteen; eene soort van
topaas.
PYGMEE, m. (-ën), fabelachtige dwerg, een
volksstam welken de ouden aan de bronnen van
den Nijl, doch anderen naar den kant van Indië
plaatsen: — (fig.) onbeduidend persoon, schildertje,
dichtertje.
PIJNAKEL, zie PINAKEL.
PYRAMIDAAL, bn. zie PIRAMIDAAL.
PYRAMIDE, v. zie PIRAMIDE.
PYRHELIOMETER, m. (-s), toestel om de warmte
te meten, die jaarlijks door de zon afgegeven
wordt.
PYRIET, o. eene zwavelverbinding in steenkolen
van eene 4 metaalachtige, bleekgele eenigszins op
goud gelijkende kleur; het kan oorzaak zijn van
zelfontbranding der steenkolen in de bergplaatsen;
ook kies, ijzerkies en zwavelkies genoemd.
PYROBOLOGIE, v. vuurwerkerskunst; ... DYNAMICA, v. de leer van de krachten des vuurs;
...ELECTRICITEIT, v. electriciteit die door ver
toermalijn wordt opgewekt;-warminghet
...GEEN, o. lichtstof uit ruw carbolzuur béreid;
... GEN ESIE, v. het ontstaan, de voortbrenging
van het vuur.
PYROGRANIET, o. zeer vaste, politoerbare
kunststeen.
PYROLEINE, o. eene soort van machinesmeer,
bestaande uit raapolie met menie gekookt.
PYROLOGIE, v. vuurtheorie; de leer van het
vuur; ...MANIE, v. eene ziekelijke neiging tot
brandstichten; ...METER, m. (-s), ...SCOOP, M.
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o. (... scopen), hittemeter, vuurmeter, werktuig
waarmede zeer hooge warmtegraden kunnen gemeten worden; ...METRIE, v. kunst om de warmte
te meten.
PYROPE, o. Boheemsch granaat met eene
geelroode kleur; de grootste stukken zijn zoo
groot als eene walnoot; doorgaans in korrelvorm
gevonden.
PYROPHAAG, m. (...phagen), vuureter;
...PHAAN, m. (...phanen), opaal die door inzuiging van gesmolten was doorzichtig wordt;
...PHOOR, m. (...phoren), vuurdrager, zelfontbrander, (zekere aan de lucht) ontvlammende
zelfstandigheid, bv. een poeder van aluin en meel;
... TECHNIEK, v. vuurwerkerskunst; kunst om
vuurwerk te maken.
PYROTECHNISCH, brr. op ' de pyrotechniek
betrekking hebbende.
PYROTELEGRAAF, v. (...grafen), werktuig om
den afstand van een ontstanen brand te bepalen.
PYROTHONIDE, v. papierolie : de bruine,
brandige stof, die zich uit langzaam verbrandend
samengerold papier ontwikkelt.

PYRRHONISMUS, o. de twijfelleer van P y r r b o
(360-270 v.C.), het stelsel der PYRRHONISTEN
of twijfelaars, die beweren, dat men aan alles
moet twijfelen om de waarheid uit te vorschen.
PYRRHUS-OVERWINNING, v. overwinning
waarbij de overwinnaar zoodanig verzwakt is,
dat hij niet meer tegen zijn overwonnen tegenstander opgewassen is.
PYTHAGORISCH, bn. zwijgend; (rekenk.) de
pythagorische tafel, de tafel van vermenigvuldiging
met de producten van alle enkelvoudige getallen;
— (meetk.) het pythagorisehe problenza (of het

Q, v. (-'s), 17de letter van het alphabet; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met Q beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 500000; —
verder in afkortingen:
Q. A.
— quod attestor — hetgeen ik
getuig;
— Queen's-bench,
Q. B.
zie
aldaar ; —

QUADERZANDSTEEN, m. (-en), (v. gmv. als
stofn.) zekere Duitsche steensoort, blokzandsteen;
vlak gehouwen zandsteen.
1. QUADRAAT, KWADRAAT, o. (...draten),
vierkant, regelmatige vierhoek met vier gelijke
zijden 'en rechte hoeken; — (drukk.) pasje; —
(muz.) herstellingsteeken waardoor eene verhoogde
of verlaagde noot hare gewone hoogte heeft; —
(wisk.) vierkant getal, tweede macht; — electrisch
quadraat, zeker toestel bij electrische proeven; —
(sterrenk.) groot quadraat, zeker vierkant, door
groote sterren gevormd; — magisch quadraat,
toovervierkant (zeker kunstspel); — eene soort
van talisman (in Indië).
2. QUADRAAT, KWADRAAT, bn. vierkant,
vierhoekig, vierzijdig.
QUADRAATGETAL, enz. zie KWADRAATGETAL enz.
QUADRAGENA, v. QUADRAGEEN, v. (...genen), (R. K.) boetedoening van 40 dagen; kwijt
straffen, beantwoordende aan eene-scheldingva
40-daagsche boetepleging.
QUADRAGESIMA, v. de 40e dag; de jaarlijksche
40-daagsche vasten; de zesde Zondag vóór Paschen.
QUADRANGULAIR, bn. vierhoekig, vierkant.
QUADRANS, o. zeker apothekersgewicht (3
oncen of 6 boden med.).
QUADRANT, o. (-en), zie KWADRANT.
QUADRATRIX, v. , (oudt., wisk.) zekere kromme
lijn waardoor men de quadratuur des cirkels poogde
voor te stellen en te berekenen.
QUADRATUS HOMO, m. kort en gezet mensch,
vierkante vent.
QUADRATUUR, v. verandering in een vierhoek;
inhoud eener kromlijnige figuur in vierkante eenheden; — quadratuur des cirkels, herleiding van den
cirkel tot een vierkant van gelijken inhoud; —
(fig.) iets onuitvoerbaars.
QUADRATUURSTANDEN, m. mv. kwartierstanden der maan.
QUADREEREN, QUADRATEEREN, (quadreerde, heeft gequadreerd), vierkant, vierhoekig maken;
in het vierkant brengen : een getal quadreeren; —
den inhoud van een vlak berekenen; — (een getal)
met zichzelf vermenigvuldigen; — (fig.) passen,
schikken, overeenkomen.
QUADRI..., het viervoud, vier...
QUADRILLE, v. (-s), dans met vier paar personen; omberspel met vier spelers.
QUADRILLEEREN, (quadrilleerde, heeft gequadrilleerd), in eene quadrille dansen; — (nail.) in

Q. B. F. F. Q. S. — quod bonum, felix, faustumque su — hetgeen

goed, gelukkig en gezegend moge zijn, (of)
God geve daartoe Zijn
zegen; —
Q. D. B. V.

— quod Deus bene vertat —

Q. E.

hetgeen God ten goede
moge keerera, (of) God
doe het wel gelukken; —
— quinta essentia — zie quin-

q. e.

tessens; —
— quod est — hetwelk be-

Q. E. D.

— quod erat dentonstrandum —

teekent; —
hetgeen te bewijzen
was ; —
Q. F. F. Q. S.

— quod felix, faustumque sit —

Q. L.

— quantum libet — zooveel

Q. P. of Pl.

— quantum placet — de hoe-

Q. Q.

veelheid naar welgeval
—
-len;
— qualitate qua — in hoedanigheid van, gevolmachtigd als;

Q. S.

-- quantum satis of sufficit —

hetgeen gelukkig en gezegend moge zijn;
als men belieft;

zooveel als genoeg is;
de vereischte hoeveelheid; —
Q. V.
— quantum vis — zooveel gij
wilt; —
qvaer.
— quaeritur, zie aldaar; —
quaest.
— quaestie, zie aldaar; —
quat.
— quatertemper, zie aldaar.
QUA, bw. in hoedanigheid van : qua dokter kwam
hij alleen; qua tails, als zoodanig ; qua mandataries,
als gevolmachtigde; qua professor, als hoogleeraar.
QUADERNANO, o. (-'s), vierregelige strofe van
een sonnet.

problema van Pythagoras).

PYTHIA, v. priesteres van het orakel te Delphi.
PYTHISCH, bn. de Pythische spelen, die ter
eere van Apollo, alle vier jaren te Delphi gevierd
werden.
PYTHON, m. (-s), eene soort van reuzenslang op
de Soenda-eilanden; de tijgerpython (python tigris)
wordt 4-6 M. lang; de python reticulatus bereikt
eene lengte van 9 M.; — (myth.) eene vreeselijke
slang of geduchte draak, die door A p o 1 1 o
overwonnen werd.
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den vorm van eene quadrille rangschikken; - het
quadrillespel spelen.
QUADRILLIOEN, o. (-en), millioen in de vierde
macht, duizendmaal duizend trillioenen (het
cijfer 1 met 24 nullen er achter).
QUADRO, (muz.) vierstemmig.
QUADROON, m. en v. (...dronen), kind van
een blanke en eene tercerone.
QUADRUMANEN, m. mv. vierhandige dieren.
QUADRUPEDEN, m. mv. viervoetige dieren.
QUADRUPEL, bn. viervoudig; quadrupel alliantie,
viervoudig verbond, verbond van vier mogendheden (1666).
QUADRUPLEEREN, verviervoudigen.
QUADRUPLET, o. (-s), rijwiel voor 4 personen.
QUADRUPLEX-TELEGRAPHIE, v. de kunst om
langs denzelfden draad tegelijkertijd twee telegrammen heen en twee terug te zenden, vooral in Amerika
in toepassing gebracht; het vereischt zeer ingewikkelde schakelingen.
QUAE NO CENT DOCENT (Lat.), door schade
wordt men wijs.
QUAERITUR (Lat.), men vraagt, er wordt gevraagd, het is de vraag.
QUAESTIE, v. (-s, ...tiën), vraag, twistvraag,
geschilpunt; - aanhangige zaak, aangelegenheid;
de zaak, de persoon in quaestie, waarvan, van wien
gesproken wordt; waaraan, aan wien gedacht
wordt; de bewuste zaak of persoon; -- dat lijdt geen
quaestie, dat is buiten quaestie, dat spreekt vanzelf.
Zie ook KWESTIE.
QUAESTIEUS, bn. onzeker, twijfelachtig; -- de
quaestieuze zaak, persoon, de zaak, persoon in
kwestie.
QUAESTOR, m. (-en), (Rom. gesch.) schatmeester, -- stemopnemer (in vergaderingen).
QUAESTUUR, v. ambt, waardigheid van quaestor.
QUAGGA, m. (-'s), zeker Zuidafrikaansch eenhoevig zoogdier (equus quagga), grootere soort van
zebra, dat, naar men beweert, hyena's en jakhalzen
aanvalt en verjaagt en zijn naam draagt naar het
geluid van zijn geschreeuw.
QUALIFICATIE, v. (-s, ...tiën), opgave der noodige eigenschappen; - toekenning eener eigenschap;
het geven van een titel; volmacht; deugdelijkheid,
geschiktheid; - (recht.) aanduiding waarbij het

plaats te houden; - de inrichting, de plaats waar
zulke reizigers of voorwerpen gedurende die dagen
zich moeten bevinden.
QUARANTAINE-INRICHTING, v. (-en), inrichting waarin personen of goederen in quarantaine
moeten blijven ; ...MAATREGELEN, mv.;
...PLAATS, v. (-en), plaats voor quarantaine
aangewezen : in ons land heeft men twee quarantaine-plaatsen : Wieringen en Tien Gemeten;
...VLAG, v. ( -gen).
QUARRË, CARRÉ, o. (-'s), vierkant; vierkante
plaatsing bij militairen, waarvan de vier zij den
front naar buiten maken; men onderscheidt ledige
en volle quarrés; een quarré vormen; carré-schermen;
carré - geweer schermen.
QUARREAU, o. vierhoekig liniaal tot het trekken van evenwijdige lijnen.
QUARREOGRAAF, v. (...grafera), werktuig tot
het opnemen van perspectiefteekeningen.
QUART, o. (-en), (muz.) de vierde toon van
den grondtoon in de diatonische toonschaal; een
interval van vier trappen; - de a - snaar op eene
viool; zie verder KWART.
QUARTAAL, zie het betere KWARTAAL.
QUARTAIR, bn. vierde; - (aardr.) quartaire
vorming, de vierde of jongste aardvorming, de uit
water afgezette lagen; de oudere quartaire vorming,
het diluvium; de jongere quartaire vorming, . het
alluvium; het quartaire tijdperk, dat der quartaire
vorming.
QUARTEEREN, goud en zilver samensmelten
in de verhouding van 1 tot 3.
QUARTENPARALLELLEN, v. mv. (muz.) voort
stemmen in intervallen van-schrijdngevatw
quarten, onaangenaam voor het gehoor.
QUARTEROON, QUADROON, m. en v. (...onen),
kind van een creool en eene terceroonsche vrouw
(in Midden- en Zuid-Amerika). Zie TERCERONEN.
QUARTET, o. (-ten), vierstemmig muziek- of
zangstuk; -- in het orkest de vier strijkinstrumenten, te weten : de eerste viool, tweede viool, alt
on violoncello.
QUARTETAVOND, m. (-en), ...AVONDJE, o.
(-s), avond dat men quartet speelt; ...GEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap dat samen quartetten
speelt of zingt; ...MUZIEK, v. vierstemmige

wordt, bepaalt en ze zoodoende tot een bij de
strafwet genoemd misdrijf rangschikt.
QUALIFICATIEF, bn. nader bepalend, beschrijvend.
QUALIFICEEREN, (qualificeerde, heeft gequalificeerd), eigenschappen toekennen, geschikt, vatbaar maken; benoemen : eene niet te qualificeeren
handelwijze; - volmacht geven; - een gequalificeerde diefstal, diefstal met verzwarende omstandigheden; - eene gequalifceerde bekentenis, beken
-tenismbprlfg
toevoegingen.
QUALITATIEF, bn. volgens de waarde; naar den
aard; het gehalte, de gesteldheid eener zaak betreffende : het was een qualitatief verschil.
QUALITEIT, v. (-en), gesteldheid, eigenschap,
hoedanigheid, aard : alles eerste qualiteit; prima
qualiteit; -- stand, betrekking in de maatschappij :
in zijne qualiteit als predikant; - titel die iemands
rang of stand aanduidt; zie KWALITEIT.
QUALITER TALITER (Lat.), hoe het ook zij.
QUAND MÉME (Fr.), bw. uitdr. hoe het ook ga,
tot elken prijs.
QUANT A MOI (Fr.), wat mij betreft; zijn
quant d soi bewaren, stijf deftig zijn.
QUANTITATIEF, bn. volgens de hoeveelheid,
grootte, naar het getal: quantitatief is het meer,
doch qualitatief minder.
QUANTITEIT, v. (-en), hoeveelheid, menigte; langere of kortere duur der lettergrepen; - omvang
van een begrip; - (muz.) de omvang, de hoeveelheid der stemmen, de uiterlijke toonrijkdom, de
grootheid van een muziekstuk enz.; zie KWANTITEIT.
QUANTITEITSVERSCHIL, o. (-len), verschil in
quantiteit, hoeveelheid, menigte.
QUANTUM, o. zekere som; hoeveelheid, getal;
maat; bedrag; aandeel.
QUARANTAINE, v. gedwongen verblijf (vroeger
gedurende 40 dagen), 't welk schepen, personen
of goederen, die van eene besmette of van besmetting verdachte plaats komen, voor een langeren
of korteren tijd genoodzaakt zijn op eene bepaalde

iem. die in een quartetgezelschap medespeelt;
...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging die zich
ten doel stelt quartetten in te studeeren en uit te
voeren.
QUARTFLUIT, v. (-en), (muz.) eene bijzondere
soort van fluit, van welke de grootste vier tonen
dieper en de kleinste vier tonen hooger dan de
gewone dwarsfluiten staan.
QUARTIER, o. zie KWARTIER.
QUARTIJN. zie KWARTIJN.
1. QUARTO, bn. ten vierde, in de vierde plaats.
2. QUARTO, o. (-'s), boekformaat, waarbij het
vel vier bladen of acht bladzijden heeft; -FORMAAT, o.
QUARTSPRONG, m. (-en), (muz.) een interval
van vier trappen in de diatonische toonschaal;
...VIOOL, v. (...violen), kleine viool.
QUASI, bw. als ware het, bijna als, ongeveer,
schijnbaar, evenals : een quasi contract, een contract
in schijn, slechts voor den vorm; - hij kwam
quasi wat te leen vragen, maar eigenlijk kwam hij
zien wie er was; - quasi slapende, hoorde hij alles.
QUASIMODO, m. (-'s), de eerste Zondag na
Paschen, zoo geheeten naar de schriftplaats quasimodo geniti infantes (evenals de eerstgeboren kinderen) (1 Petrus II: 2), wat als inleiding tot de
mis dan in de R.-K. kerken gelezen wordt.
QUASSIA, m. zie KWASSIE.
QUATERNE, v. (-n), vier bezette en tegelijk
uitgekomen nummers (in de getallen-loterij ); vier nummers in ééne rij (in het lottospel); (boekdr.) vier beschreven of bedrukte bladen,
ineengeschoven; 5 á 6 in elkander gevouwen vel
postpapier.
-letjs
QUATERNION, o. (-en), (wick.) eene bijzondere
soort van complexe getallen, die bij de oplossing
van vele vraagstukken voordeel opleveren : een
quaternion is het quotiënt van twee vectoren (rechte
lijnen van bepaalde grootte en richting).
QUATERTEMPER, m. (-s), eerste dag van een
vierendeel jaars; - (R.-K.) de Woensdag, Vrijdag
en Zaterdag van eene bepaalde week in ieder jaar-

O. M. de feiten, waarvoor de beklaagde vervolgd

muziek; ...SPEL, o. (-en); ...SPELER, m. (-s),
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getijde, waarop vasten en onthouding is voorgeschreven; —DAG, m. (-en).
QUATRAIN, o. (-s), klein gedicht van vier verzen
of dichtregels, de beide eerste strophen van een
sonnet.
QUATRE-MAINS (Fr.) QUATTRO MANI, (It.)
V. pianostuk, voor vier handen gezet.
QUATRE-MAINSSPELER, m. (s), ...SPEELSTER, V. (- s), iem. die met een ander samen quatremains speelt.
QUATUOR, o. (-s), quartet.
QUEEN'S BENCH (Eng.), v. rechtbank der
koningin (naam van het oppergerechtshof te
Londen, wanneer in Engeland eene koningin
regeert).
QUEEN'S METAL (Eng.), o. zeker metaalmengsel
(tin, lood, spiesglans en bismut).
QUEEN'S PIPE (Eng.) de ovens in de Londensche dokken, waarin afgekeurde waren, bv.
tabak, verbrand worden.
QUEKKER, m. eene soort van zeer vurigen
palmwijn.
QUERCITRON, o. eene gele kleurstof van den
gemalen bast van den Noordamerikaanschen ververseik (quercus tinctoria).
QUERELLEEREN, (querelleerde, heeft gequerelleerd), twisten, strijden, geschil hebben.
QUERULANT, m. (-en), iem. die vele meest
ongegronde bezwaren opwerpt; iem. die zich
altijd verongelijkt waant.
QUERULEEREN, gaarne klagen.
1. QUEUE (Fr.) v. (-s), staart, paardestaart; —
tournure onder damesjaponnen (eene vroegere
mode); — do laatste soldaten eener afdeeling (bij
een marsch) ; — de laatste menschen (bij eene
optrekkende processie, een optocht, voorbijgaan den stoet) ; — (fig.) lange reeks rijtuigen; lange
reeks of rij personen die op eene beurt staan te
wachten : queue maken.
2. QUEUE, v. biljartstok, zie KEU.
QUIBUS, m. ( -sen), zie KWIBUS.
QUIDAM, m. zie KWIDAM.
QUIDPROQUO, QUIPROQUO, o. (-'s), mis
verwisseling, het eene voor het andere.-verstand,
QUIËSCENTIE, v. rust, toestand van rust : de

quiëscentie van 't gemoed.

QUIËTISME, o. gemoedsrust, volkomen berusting in Gods wil; die richting in het Christendom,
die vooral in de 17 de eeuw tegenover 't dorre
dogmatisme in de R.-K. kerk ontstond en 's menschen hoogste geluk en bestemming vond in lijdelijke en berustende onderwerping aan God.
QUIËTIST, m. (-en), aanhanger van het quiëtisme, stille dweper.
QUIËTISTERIJ, v. minachtende benaming voor
de leer der quiëtisten.
QUIËTISTISCH, bn. de quiëtistische richting,
godsdienstige richting der quiëtisten.
QUILLAGE, o. kielgeld (recht, geheven van schepen, die voor de eerste maal eene Fransche haven
binnenloopen).
Q UINCAILLERIE (Fr.), v. (-en), kleine galanterie waren, kramerijen (inz. metalen voorwerpen).
QUINDECAGOON, m. (...gonen), vijftienhoek.
QUINE, v. zie QUINTERNE.
QUININE, QUINQUINA, v. zie KININE.
QUINQUENNIUM, o. tijdvak van vijf jaren.
QUINQUET, v. (-s), argandsche lamp met dubbelen luchtstroom, naar den uitvinder Q u i nq u e t aldus geheeten ; (gew.) petroleum-hanglamp..
QUINQUETLAMP, v. (-en), quinquet.
QUINQUETOLIE, v. olie welke men in de
quinquets brandt.
QUINT, v. (-en), (muz.) de vijfde toon van den
grondtoon in de diatonische toonschaal; — een
interval van vijf trappen; — hoogste vioolsnaar,
dunste snaar van een snareninstrument : de quint
wat aandraaien; eene nieuwe quint opspannen;
eene metalen quint is beter; — ( schermk.) vijfde

stootmanier.
QUINTA, V. vijfde klass eeener Latijnsche
school.
QUINTAAL, o. (...talen), centenaar, gewicht in
de Romaansche landen thans overal = 100 K.G.,
in Engeland en Amerika = 50 K.G.
QUINTACCOORD, o. (-en), drieklank.
QUINTADEEN, QUINTATON, o. zeker register
in een orgel, de meest gebruikte en beste stem.

QUOTUM.

QUINTBAS, v. ( -sen), eene quintfluit in het
pedaal van een orgel van 6 voet toon.
QUINTENCIRKEL, m. (-s), (muz.) de cirkel die
ontstaat. wanneer men, van een bepaalden toon
uitgaande, in op - of afgaande quieten voortgaat,
totdat men weder aan den uitgangstoon is gekomen;
... FUGA, v. (- 's ), eene fuga waar de volgende stem
eene quint hooger of eene quart lager het thema
begint; ...PARALLELLEN, v. mv. gelijktijdige
voortschrijdingen van quieten in dezelfde richting,
onaangenaam voor het gehoor en derhalve verboden; ...REEKS, v. (-en), eene opvolging van quintakkoorden.
QUINTERNE, v. vijf bezette en tegelijk uitgekomen nummers (in de getallen-loterij); vijf nummers in ééne rij (in het lottospel).
QUINTESSENCE, QUINTESSENS, v. (scheik.)
het door gedurige overhaling geconcentreerde
werkzame bestanddeel eener stof; — de keur of
kern (van iets) ; het fijnste, edelste, krachtigste; —
de ware inhoud (van iets) in den minst omvang rijken vorm : de quintessens der zaak is gauw
verteld.

QUINTET, o. (-ten), vijfstemmig muziektuk;
muziekgezelschap van 5 personen.
QUINTFAGOT, v. (-ten), dubbel of contra-fagot.
QUINTILLIOEN, o. (-en), millioen in de vijfde
macht (het cijfer 1 met 30 nullen er achter).
QUINTOLE, v. eene notengroep van vijf tonen,
die de waarde van vier noten van dezelfde soort
hebben.
QUINTSPRONG, in. (-en), een interval van 5
tonen.
QUINTUPLICEEREN, v'rvijfvoudigen.
QUINTUPLET, o. (-s), rijwiel voor 5 personen.
QUINTUS, m. de vijfde; de vijfde der leerlingen
in eene klasse ; de leermeester van de vijfde
klasse.
QUIPOS, QUIPPOS, o. knoopenschrift der oude
Peruanen; gekleurde snoeren, op vele wijzen samengeknoopt en ineengevlochten, welke hun als schrijf
-tekns
dienden.
QUIPROQUO, QUIDPROQUO. o. ('s), de een
voor den ander, verwisseling; vergissing, misgreep.
QUIRINAAL, o. het paleis van den koning van
Italië op den heuvel van dien naam te Rome;
(fig.) de Italiaansche staatsmacht.
QUISQUILIËN, v. mv. alles wat slecht is en niet
deugt : onbruikbare afval, vodderijen enz.; slechte
voortbrengselen van den geest.
QUITANTIE, v. (-s, ...tiën), bewijs van ontvangst;
schriftelijk bewijs dat een verschuldigd bedrag is
voldaan : de quitanties bewaren; quitantie vragen; -(gew.) wat de kruidenier of de bakker bij het betalen eener rekening voor de kinderen toegeeft:
gewoonlijk KWITANTIE.
QUITANTIEZEGEL, m. (-s), zegel van 5 cents,
die volgens cie zegelwet op eene quitantie van f 10
of hooger geplakt moet zijn.
QUITEEREN, (quiteerde, heeft gequiteerd), als
voldaan onderteekenen (eene rekening); eene quitantie afgeven; (ook) verlaten, afzien van, laten
varen : den dienst quiteeren.
QUITTE, bn. even, gelijk, ontheven van de ver
om te betalen : wij zijn quitte, wij hebben-plichtng
van elkander niets meer te vorderen; — quitte
spelen, gelijk spelen, niet winnen of verliezen; -quitte ou double, gelijk of dubbel.
QUI VIVE !. werda !, wie daar !; op zijn qui-vive
zijn, op zijn hoede zijn, zeer goed toezien, een streng
wakend oog houden : met hem mag je wel op ie

qui-vive zijn.

QUODLIBET, o. (-s), wat men belieft, mengelmoes, allerlei, van alles wat (voor den zang); -laffe woordspeling, platte dubbelzinnigheid.
QUOTA, v. (-'s), QUOTUM, o. evenredig aandeel
dat ieder heeft bij te dragen of te ontvangen.
QUOTATIE, QUOTISATIE, v. (-s, ...tiën),
berekening van ieders aandeel.
QUOTEEREN, (quoteerde, heeft gequoteerd),
naar evenredigheid verdeelen, ieders quotum
bepalen; — van volgnummers voorzien, nummeren,
merken (bescheiden enz-).
QUOTIËNT, o. (-en), (rekenk.) uitkorist eener
deeling.
QUOTISEEREN, (quotiseerde, heeft gequotiseerd),
naar verhouding verdeelen; schatten.
QUOTITEIT, v. aandeelsverhouding.
QUOTUM, o. quota.
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R, v. (-s), 18de letter van het alphabet; — hij
kan de r niet zeggen, hij brouwt; — de gezamenlijke
namen of woorden in een adres- of woordenboek,
die met r beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 80; —
in afkortingen :
R.
— Réaumur
(op
thermometers); —
R. of R.c.
— recipe (op recepten) — neem,
men neme; —
r.
— (in wiskundige formules) radius — straal; —
(in natuurkundige formules)
resultante (zie aldaar); —
r. of f. r.
— recto of folio recto --- op de
rechterzijde van het blad
(in citaten en bibliographische beschrijvingen); —
rab.
— rabat -- korting; —
rad.
— radicalen, zie aldaar; —
R. C. of R. K. — roomsch-c(k)atholiek; —
r. et.
— regiments commandant; —
R. D.
— reverendus dominus of reverende
domfine
eerwaardige
—
heer ; —
Rec.
— Recensent — beoordeelaar; —
Red.
— Redacteur of Redactie; —
— Referent --- verslaggever; —
Ref.
Reg.
— regula — regel; —
(ook) regies — koninklijk; —
Resp.
— Respublica — het gemeenebest; -resp.
— respectievelijk — in volgorde; —
R. F. S. V. P. — réponse favorable s'il voos
plait — verzoeke vriendelijk gunstig antwoord; —
R. H. S.
— Rijks hoogere-burgerschool; —
R. I.
— Romanuur imperium -- het
Romeinsche rijk; —
R. I. P.
— requiescat in pace -- hij (zij)
ruste in vrede; bekende
slotzangwoorden des priesters bij uitvaartdiensten
of lijkplechtigheden;
R. I. S. .4.
— Romanrum imperator semper
Augustus -- de altijd zeer
verheven keizer der Romeinen; —
R. K. S.
— Rijks
kweekschool -- (inz.
voor onderwijzers, -essen);—
R. M.
— Regia Majestas — de koninklijke majesteit; —
(ook) Regiae majestatis — van
de koninklijke majesteit; -R. M. C.
— reverendi ministerii
candidatus — candidaat van het
eerwaardig leeraarsambt; —
R. N. S.
— Rijks normaalschool (inz. tot
opleiding voor onderwijzers, - essen);
R. 0.
— ration
officii — ambtshalve; remise ouverte (op telegrammen) — open bestelling; —
R. P.
— reverendus (of reverende) pater — eerwaardige vader; —
— réponse payee (op telegrammen) — antwoord betaald; —
R. P. D.
— (op
telegrammen) dringend
antwoord betaald; —
R. R.
— regeeringsreglement; —
r. r.
— reservatis reservandis — onder
het noodige voorbehoud; —
red.
— rudimentair, zie aldaar.

1. RA, v. (raas), (scheepsb.) lange, ronde spier,
kruisvormig aan een mast of eene steng hangende
en dienende om een zeil op te houden, welks boven
er aan verbonden wordt : groote ra, fokkera,-zijde
voormarszeilsra; — bagijnra, waaraan geen zeil
hangt; — blinde ra, ra die onder den boegspriet
geheschen wordt om het want der lijzeilspieren van
de kluivers op te houden; --- (spr.) zijne ra is lam
geschoten, zijne kracht, zijne energie is gebroken; —
van de ra vallen, eertijds eene zware straf aan
boord; — hij laat hem geducht van de ra loopen,
geeft hem er geducht van langs, haalt hem duchtig
door. RAATJE, o. (-s), kleine ra.
2. RA, verkorting van : raad : ra, ra ! wat is
dat.
3. RA, m. (myth.) oude Egyptische zonnegod.
RAAD, m. aanbeveling om iets te doen of te
laten, raadgeving : neem dezen raad aan, doe nu
wat ik zeg; iemand raad geven; iemands raad inwinnen; — goede raad is hier duur, men weet haast
niet, wat hier te doen het beste is; -- iemand met
raad en daad bijstaan, hem niet alleen met woorden, maar ook met daden helpen; — op mijn raad
heeft hij het gedaan, gelaten, omdat ik het hem zoo
aanraadde; — mijn raad zou wezen, dadelijk ontslag
vragen, naar mijne meening zou dat het beste zijn; —
hulp, middel : hij weet overal raad voor; raad voor
kiespijn; — veel raad, weinig baat, niet alle middelen
helpen; — hij is ten einde (buiten) raad, hij weet
geen enkel hulpmiddel meer, om uit de verlegenheid
te geraken; — komt tijd, komt raad, wanneer het
noodig is, zal er wel een middel gevonden worden; —
raad schaffen, de noodige middelen aanwijzen; —
raad noch daad weten, heelemaal niet westen wat
te doen; -- hij weet met zijn geld, zijn leegera tijd
geen raad, weet niet hoe die goed te besteden, heeft
er te veel van; — ik weet met dien jongen geen raad,
weet niet, wat met hem aan te vangen; — hij weet
met zijne handen geen raad, weet niet hoe die op
passende wijze te houden; —
overleg : bij iemand te rade gaan, met hem overleggen; — met zijne beurs te rade gaan, overleggen
of men iets nog betalen of koopen kan, handelen
overeenkomstig zijn vermogen; — de nacht brengt
raad, dikwijls weet men den volgenden dag zeer
duidelijk, wat te doen het best is, waartoe men den
vorigen avond bij het nauwgezetste overleg niet
kon geraken; -- besluit, voornemen : te rade worden,
een besluit nemen; niemand kan Gods raad doorgronden; --, (raden), zeker aantal personen die bijeenkomen om voorstellen te onderzoeken of besluiten
te nemen; college met besturende of rechtsprekende
macht : familieraad, gemeenteraad, kerkeraad, krijgsraad, zie aldaar; — Raad van Beheer, belast met het
beheer, bestuur van groote maatschappijen; —
raad van beroep, die personen die uitspraak moeten
doen op de bezwaarschriften betreffende aanslagen
der belastingen; ook eene soort van scheidsgerecht;
— de Raad van State, regeeringscollege van 15
personen aan wier oordeel alle voorstellen, door
den Vorst aan de Staten- Generaal of omgekeerd
gedaan, benevens alle algemeens maatregelen
van inwendig bestuur, onderworpen moeten worden; — den Raad van State gehoord, boven wetten,
besluiten enz.; — Raad van Tucht (voor de koopvaardij), raad van zeven personen die een onderzoek instelt naar misdragingen van gezagvoerder
of scheepsofficieren; inz. wanneer er een scheepsramp of schipbreuk plaats had; — de Raad van
Indië, eene soort van Raad van State voor Indië,
bestaande uit 5 leden; — de Hooge Raad, het
hoogste gerechtshof van het geheele Rijk; —
de Hooge Raad van Adel, ingesteld om adviezen
te geven in zaken, den adel betreffende; — raad
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van administratie, (bij het leger) ingesteld om
uitspraak te doen, de administratie betreffende; de raad van defensie, (bij het leger) die het plan van
verdediging moet opmaken; - raad van onder
soort van eeregericht, die in bepaalde gevallen-zoek,
moet beslissen, of iemand officier mag blijven of
niet; inz. gemeenteraad : hij is lid van den raad; de
zittingen van den raad zijn hier altijd op Dinsdag; den raad afloopen, de raadsleden bezoeken om ze
voor een persoon of ene zaak te winnen; - vergadering van den raad : is er raad van middag ?;
- morgen komt de zaak in den raad, wordt daar
besproken en afgedaan; - (in Ind. inz.) de Raad
van Indië ; - lid van een raad : hij is Raad van
Indië; dat is een Raad onzer stad.
RAADGEVEND, bn. eene raadgevende (consultee
stem (in eene vergadering).
-rend)
RAADGEVER, m. (-s), ...GEEFSTER, v. (-s),
die raad geeft.
RAADGEVING, v. (-en), raad, advies : hij lui
niet naar de raadgevingen zijner vrienden; --sterd
consultatie (van rechtsgeleerden).
RAADHUIS, o. (...huizen), stad -, gemeentehuis,
gebouw waar de gemeenteraad vergadert; - (Z. A.)
gebouw waarin de Volksraad der vroegere republieken vergaderde.
RAADJE, o. (-s), verkleinwoord van rad.
RAADKAMER, v. (-s), kamer, bestemd voor
de raadsvergaderingen; - (recht.) niet openbare
vergadering van een gerechtshof of eene rechtbank; - (zeet.) de kapiteinskajuit.
RAADPENSIONARIS, m. ( -sen), (eert.) aanzien
staatsambtenaar van Holland en West-Fries--lijk
land gedurende de tijden van het Gemeenebest.
RAADPLEGEN, (raadpleegde, heeft geraadpleegd), raad inwinnen, om raad vragen : iemand
raadplegen; een dokter raadplegen; - overleggen,
overwegen, mondeling behandelen (eerre zaak) :
met iem over iets raadplegen. RAADPLEGING, v.
het raadplegen.
RAADPLEGER, m. (-s), die raadpleegt.
RAADSBESLUIT, o. (-en), besluit door een raad
genomen : bij raadsbesluit vastgesteld; - de raadsbesluiten Gods, d€ beschikkingen van God.
RAADSCOMMISSIE, v. (-s ...iën), commissie
uit den raad : verschillende raadscommissiën werden
benoemd.

RAADSEL, o. (-en, -s), iets waarvan de zin of
beteekenis te zoeken is : een letterraadsel; een figuur raadsel, eert rebus; - iemand raadsels opgeven; een raadsel oplossen, de beteekenis ervan vinden; . (fig.) ophelderen (eene duistere zaak); - (fig.)
dat is voor mij een raadsel, dat begrijp ik niet; zijn gedrag is en blijft mij een raadsel, ik kan zijne
beweegredenen niet doorgronden; - hij spreekt
altijd in raadselen, men weet nooit wat hij bedoelt;
- de zaak is nog in raadselen gehuld, is nog duister;
- den sleutel tot het raadsel vinden, de verklaring
ervan; - je moet iemand niet langer met raadselen
ophouden, zeg mij liever dadelijk de waarheid,
wat je bedoelt, enz. RAADSELTJE, o. (-s).
RAADSELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), duister,
ingewikkeld ; twijfelachtig : raadselachtig spreken;
een raadselachtig antwoord; een raadselachtig ver

onbegrijpelijk. RAADSELACHTIGHEID,-schijnel,
v. het duistere (eereer zaak); dubbelzinnigheid.
RAADSELBOEK, o. (-en), verzameling van raad
oplossing; ...SPEL, o. (-en), spel waarbij-seltr
men raadsels oplost; ...VRAAG, v. (...vragen);
...WAPEN, o. (-s), (wap.) waarvan de beteekenis
niet duidelijk is; ...WOORD, o. (-en).
RAADSHEER, mm. (-en), lid van een raad, van een
gerechtshof, senator; - naam van een der stukken in het schaakspel; - eene soort van sierduif
met een uit gekrulde veeren bestaanden halskraag.
RAADSHEERLIJK, bn. op een raadsheer betrekking hebbende, tot hem behoorende : de raadsheerlijke waardigheid; op het raadsheerlijk kussen
zitten, raadsheer zijn; de raadsheerlijke zetel; het
raadsheerlijk slot, van den raadsheer.
RAADSHEERSCHAP, o. ambt van raadsheer.
RAADSLAG, m. (-en), raadpleging, beraadslaging, onderzoek, overweging : booze, geheime raad
raadslagen, besluiten; - voornemens,-slagen;d
ontwerpen; - (Zuidn.) ik weet het niet zeker, het is
maar een raadslag, eene gissing; zal die onderneming
lukken ? het is nog een raadslag, nog niet zeker.
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RAADSLID, o. (...leden), lid van een raad.
RAADSMAN, m. (...lieden), raadgever, voor
de raadslieden der kroon, de ministers; --lichter;
gerechtelijke raadsman, advocaat; -- hij is mijn
raadsman, hij heeft het mij aangeraden.
RAADSVERGADERING, v. (-en), vergadering
van den gemeenteraad; ...VERKIEZING, v. verkiezing van den gemeenteraad; ...VERSLAG, o.
(-en), verslag van hetgeen in den (gemeente)raad
verhandeld is; ...ZITTING, v. (-en), zitting van
den raad, inz. van den gemeenteraad; raadszitting
met gesloten deuren, waarbij het publiek niet tegenwoordig mag zijn; de raadszitting schorsen.
RAADVRAGEN, o. (bij iem.) te rade gaan.
RAADVRAGING, v.
RAADZAAL, v. (...zalen), zaal waar de gemeente
-rad
vergadert.
RAADZAAM, bn. (...zamer, -st), het is niet
raadzaam daarheen te gaan, dat te doen, te zeggen,

geraden, dienstig, nuttig. RAADZAAMHEID, v.
RAAF, v. (raven), een geslacht van vogels, dat
zich door een dikken snavel, veelal glanzig zwarte
voeren en zwarte pootera onderscheidt en in geheel
Europa, in noordelijk Azië en Noord-Amerika gevonden wordt (corvus corax); Westindische raaf,
eene soort van klimvogel met roode of blauwe
vederen; - (spr.) hij is zoo zwart als eene raaf,
gitzwart, koolzwart; - het is Gene witte raaf, iets
zeer zeldzaams; - het is eene hongerige raaf, hij heeft
nooit genoeg; - de raven zullen u geen brood brengen, ieder moet voor zichzelf zorgen; - stelen als
eene raaf, alles wegnemen; --- al zouden de raven
het uitbrengen, ten slotte komt alles uit; - sterrenbeeld dat de Maagd ten N., den Beker ten W.
heeft. RAAFJE, o. (-s).
RAAFACHTIG, bn. op eene raaf gelijkende : tot
de raafachtige vogels (corvidae) behooren de raven,
kraaien, roeken, kauwen, eksters en meerkollén.
RAAFEEND, v. (-en), (nat. hilt.) zwarte Noord
-sche
eend (anas nigri).
RAAGBOL, m. (-len), ...BORSTEL, m. (-s),
...HOOFD, ook RAAGSHOOFD, o. (-en), een lang
borstel, in den vorm van een halven bol,-harige
die aan een langen stok is bevestigd en dient om
spinrag weg te nemen of om ruiten schoon te
wasschen; - (fig.) zijn hoofd is een raagbol, zijne
lange haren zijn ongekamd en verwilderd om zijn
hoofd; (ook) hij ziet er uit als een raagbol.
RAAGSTER, v. (-s), zij die raagt.
RAAGSTOK, m. (-ken), stok, steel van den raagbol.
1. RAAI, v. (plantk.) smalbladige hennepnetel
(galeopsis ladanum) met vrij groote bloemkroon,
lichtpurper van kleur; de bovenlip iets getand; (gew.) veldgerst.
2. RAAI, v. (-en), richtingslijn : het veen langs de
raaien afsteken; -- kilometerraai, zie aldaar.
RAAIEN, (raaide, heeft geraaid), peilingen doen
op eene rivier, gewoonlijk in eene richting loodrecht
op den stroom.
RAAIGRAS, o. ( -sen), de beste grassoort voor
weiden (lolium); het Engelsch raaigras (lolium
perenne) is duurzamer dan het Italiaansche (lolium
italicum); het Fransche raaigras (arrhenatherum
avenaceum), ook haverachtig paardengras, gladhaver
en veldhaver geheeten, heeft meer stengel- en minder
bladmassa; in 't wild groeit arrhenatherum elatius
of langgras.
1. RAAK, bw. bw. geraakt, getroffen : die is
raak; ieder schot was raak, ieder schot trof; - die
klap was raak, gevoelig, deed zeer; - die steek onder
water was raak, trof in hooge mate; - (bij het
spel) Mis ! Neen, raak ! neen, ik heb je geraakt: het was luk of raak, zie LUK.
2. RAAK, v. (raken), (ontl.) het achterste gedeelte
van het gehemelte.
3. RAAK, V. (raken), (gew.) hark; -, m. rakel ij zer.
RAAKCIRKEL, m. (-s), cirkel die met een ander
meetkundig figuur slechts één punt in den omtrek
gemeen heeft.
RAAKGOOIEN, (gooide raak, heeft, raakgegooid), iets of iem. met een voorwerp, dat men daar
naar toewerpt, raken.
RAAKLIJN, v. (-en), (meetk.) rechte lijn die
met den omtrek eens cirkels maar één punt gemeen
heeft.
RAAKLOOPEN, (liep raak, heeft raakgeloopen),
al loopende treffen, niet misloopen; - op goed
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geluk af loopen; - (Z. A.) iem. of iets toevallig ontmoeten, treffen.
RAAKPUNT, o. (-en), (meetk.) punt dat raaklijn
en raakcirkel gemeen hebben.
RAAKRIJDEN, (reed raak, heeft raakgereden),
al rijdende treffen, niet misrijden; op goed geluk
af rijden; - (Z. A.) aanrijden, onder het rijden
raken.
RAAKSCHIETEN, (schoot raak, heeft raakgeschoten), met een schat treffen; - op goed geluk
af schieten.
RAAKSCHOT, o. (-en), schot waarmee men icm.
of iets raakt, treffer.
RAAKSLAAN, (sloeg raak, heeft raakgeslagen),
iets of iem. met een voorwerp, waarmede men
slaat, raken; - gevoelig slaan : pas op, ik sla raak; op goed geluk af slaan.
RAAKSMIJTEN, (smeet raak, hk eft raakgesmeten), smijtend iem. of iets raken; - iem. zóó smijten
dat het gevoelig zeer dort; - op goed geluk af
smijten.
1. RAAM, m. juist afgemeten richting om iets
te treffen of te grijpen; - hij houdt geen raam in
het schieten, hij weet niet goed te mikken; - een
raam naar iets doen, het begrooten; (ook) het
trachten te krijgen; - zijn raam te hoog, te laag
nemen, niet goed mikken; - mit een raam bollen,
den bol zulk Bene kromme richting geven, dat hij
in den eg liggende hinderpalen vermijdt; (Zuidn.) zijn raam halen, den arm opheffen (om te
slaan, te hameren, te werpen, enz.).
2. RAAM, o. (ramen), inrichting die iets omvat:
raam van een spiegel, eene schilderij; - waarin of
waarop iets gespannen is : schildersdoek wordt op
een raam gespannen; - zij zit aan het raam te
werken, aan het borduurraam; - de houten omlij sting der vensterruiten; de ramen en glazen wasschen; - de vensterruiten met de omlijsting of
ook de vensterruiten alleen : zij zat voor het opgeschoven raam; uit het raam kijken; iets uit het raam
werpen; door het raam kijken; aan het raam zitten;
bij iemand de ramen ingooien, de ruiten; - het huis
is 4 ramen breed, heeft 4 vensters naast elkander; het raam van eene deur, eene lambrizeering, de
omlijsting der paneelera; - het raam van eene zaag,

houtwerk waarbinnen de zaag gespannen is; (pap.) gaasachtig vlechtwerk of weefsel van messing
draad, waarop de vellen papier geschept worden; raam van eerre drukpers, waarbinnen de kolommen
van een zetsel stevig opgesloten worden om zoo
verplaatsbaar te zijn; - het raam van een verver,
gestel waarop het natte laken enz. gespannen
wordt om te drogen; - (wev.) raam van den kegelstoel, het lessenaarvormig gestel en de koorden
bij de harnastafel; - (in een koestal) soort van
rooster van latten waarop de beesten staan en dat
met stroo wordt overdekt; - de vierkante bouw
van eene koe : die koe heeft een goed raam; - ( signream.) bak met drie zijden (de voorzijde ontbreekt)
waarin de sigarenmakers hunne sigaren afleveren; het raam van eene veebascule, hek waarmede het
vee opgesloten wordt op de bascule; - raam
van eene affuit, laag balkengestelwaarover de blokraderen en de rol van een kazemataffuit loopen; Hollandsch raam, (bij mijnen) balkengestel waar
uitgegraven wordt; - (zeew.) raam van-bine
kiel en stevens, het langscheeps raamvormig samenstel, dat den grondslag uitmaakt der samenstelling
van een schip. RAAMPJE, o. (-s), klein raam.
RAAMAFFUIT, v. (-en), kazemataffuit die in
een raam loopt; ...BOOM, m. (-en), (aan 't getouw
des tapijtwevers); ...DRUIF, v. (.. .druiven), onder
een broeiraam gekweekt; ...FUIK, v. (-en), vischfuik met een groot raam; ...GESTEL, o. (-len),
passementwerkersgereedschap; ... GORDIJN, o.
(-en), venstergordijn; ... HOOFD, o. (-en), een der
twee dwarshouten van eene raamzaag; ...HOR, v.
( -ren), vierkant raampje met metaalgaas, vroeger
tegen het inzien aan de binnenzijde der ramen
geplaatst; dergelijk raam • onder een opgeschoven
vensterraam tot wering van insecten; ... HOUT,
o. omlijsting waarbinnen het paneel van deur of
beschot is ingesloten; ...IJZER, o. (-s), ijzeren
omlijsting van een vensterraam; ...KNOP, m. (-pen),
knop aan een vensterraam om het gemakkelijk open
en dicht te doen; ...KOORD, v. o. (-en), koord waarmede het lood van een schuifvenster is vastgemaakt;
...KOZIJN, o. (-en), kozijn dat een raam omvat:
raam- en deurkozijnen te koop.
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RAAMLICHTER, m. (-s), raamknop; ...LOOD,
o. stuk lood dat tot tegenwicht van een schuifraam
dient; ...MACHINE, v. (-s), machine in eene weverij; ...PAPIER, o. handpapier, in tegenstelling
met het machinale; ...PEN, v. (-non), ijzeren of
koperen pen om een schuifraam vast te zetten.
RAAMSCHAAF, v. (... schaven), waarmee de
glassponning in een raam geschaafd wordt;
...SCHIJF, v. (-en), katrol waarover het raamkoord loopt; ...STOEL, m. (-en), (stoomra.);
...STOK, m. (-ken), lange stok om hooge schuif of tuimelramen te openen of te sluiten; - (wev.)
deel van een kegelstoel; ...THERMOMETER, m.
(-s), om buiten aan het raam te hangen.
RAAMVERBINDSTUK, o. (-ken), verbindstuk
van een affuitraam; ...WERK, o. toestel dat den
stoomketel met de stoommachine verbindt; lijstwerk eener oorraming; ...WIGGE, v. (-n), kleine
wigge van koper of mahoniehout om het rammelen der vensters te verhinderen; ... ZAAG, v.
(...zagen), spanzaag; ...ZOLDER, m. (-s), plaats
in eene weverij waar de ramen in orde gebracht
worden.
1. RAAP, v. eene plantensoort welke tot het
geslacht kool van de familie der kruisbloemigen
behoort (brassica rapa); de raap wordt in Nederland
in drie hoofdvormen verbouwd ; het raapzaad,
welke het gelijknamige zaad levert; de knol of
raap, wier vleezige wortel de knollen of rapen
verschaft; het aveelzaad, dat het zaad van denzelf den
naam levert.
2. RAAP, v. (rapen), de vleezige wortel van den
knol of raap; - (fig.) in iemands rapen zitten, hem
onderkruipen, op trouwelooze wijze concurrentie
aandoen; - (Zuidn.) hij steelt rapen, sluipt voor
zijne beurt in den biechtstoel; - lichaam : hij vreet
alles in zijn raap; iem. bij zijn raap nemen, om
met hem te vechten; - (plat) hij heeft een stuk in
zijn raap, een stuk in zijn kraag, hij is dronken; (plat) de rapen bennen gaar, van eene vrouw gezegd,

die spoedig moet bevallen. RAAPJE, o. (-s).
RAAPAKKER, m. (-s), raapland.
RAAPBORD, o. (-en), (mets.) vierkant plankje
met een handsvat er onder, om daarop de kalk
bij het berapen bij de hand te hebben.
RAAPGRAAN, o. het bij het nalezen verzamelde
graan.
RAAPHOEN, o. (-ders), veldhoen.
RAAPKALK, v. pleisterkalk waarmede het
muurwerk wordt beraapt.
RAAPKOEK, m. (-en), koek, vervaardigd van
het uitgeperste raap- of koolzaad, veel tot vee
gebruikt; ...KOOL, v. (-en), eene koolsoort-voedr
die aan den stronk vlak boven den grond ronde
raapvormige knollen heeft, welke eetbaar zijn;
...KRUID, o. het groene aan de rapen; ...LAND,
o. (-en), land waar rapen groeien.
RAAPLOOF, RAPELOOF, RAPEN FLOOF, o.
het groen der rapen, gewoonlijk tot veevoeder
gebezigd.
RAAPOLIE, v. eene niet- drogende olie welke
geslagen wordt uit de zaadkorrels van het raap- en
het aveelzaad.
RAAPPUIN, o. (gew.) groote stukken steen uit
het puin, om wegen te harden enz.
RAAPS, RAPS, m. wijn weder op versche druiven
gegoten en daardoor sterker gemaakt.
RAAPSCHIL, v. (-len), schillen van rapen;
...SELDERIJ, v. knolselderij; ...SOEP, v. soep
waarin rapen gekookt zijn; - (Zuidn.) hij heeft
raapsoep gegeten, hij is slim, hem zult ge niet gemakkelijk bedriegen; ...STELEN, m mv. hoog
opgeschoten stengels van de raap, hier en daar
opzettelijk gekweekt tot eene smakelijke voorjaarsgroente, die echter ook ingemaakt wordt voor den
winter.
RAAPWERK, o. (mete.) pleisterwerk.
RAAPZAAD, o. zie RAAP; ook knolzaad.
RAAR, bn. bw. (-der, -st), zeldzaam, zonderling,
vreemd, wonderlijk; - het is een rare kerel, een
zonderling, iemand met veel eigenaardigheden; dat is een raar ding, dat is een moeilijk geval; hij kan soms zoo raar doen, zich zoo vreemd gedragen,
zoo zonderling aanstellen, (ook) net doen alsof
hij krankzinnig is; - doe nu niet zoo raar, handel
en spreek nu eens verstandig; - hij deed zoo raar,
ik geloof dat hij niet veel goeds in den zin had; daar zul je raar van opkijken, rare oogen van opzetten,

dat zult ge niet verwacht hebben (meest in onaange-
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namen zin); - (gew.) ik word zoo raar, misselijk
en duizelig, alsof men zijn bewustzijn zal verliezen;
- daar is niet veel raars aan, geene aardigheid aan.
RAARHEID, v. vreemdheid, zonderlingheid.
RAASBOL, m. (-en), levenmaker, schreeuwer.
RAASBOLLETJE, o. (-s).
RAASBOLLEN, (raasbolde, heeft geraasbold),
leven, rumoer maken, schreeuwen.
RAASDONDER(TJE)S, mv. gekookte grauwe
erwten die niet uit de schil gebarsten zijn; inz.
term bij leger en vloot voor : grauwe erwten of
capucijners.
RAASKALLEN, (raaskalde, heeft geraaskald),
ijlhoofdig zijn, ijlen; je raaskalt, je zegt nonsens,
ongerijmdheden; - lig nu niet te raaskallen, gezegd,
tegen iemand, die allerhande zotteklap uit. RA.ASKALLING, v. het ijlen.
RAASKALLEND, bn. ijlende.
RAASKOP, m. (-pen), levenmaker.
RAASMAANDAG, m. koppermaandag, de tweede
maandag in Januari.
1. RAAT, v. (raten), honingraat, wastafel waaruit
de honingbij hare woning bouwt; in sommige
streken ratel geheeten.
2. RAAT, v. (plantk.) ratel.
RABAND, m. (-en), (zeew.) kort touw om voorwerpen samen te binden; rabanden waarmee een
zeil wordt aangeslagen, waarmee het aan de ra
wordt vastgebonden.
RABARBER, v. een zeer talrijk plantengeslacht
(rheum), tot de familie der veelknoopigen behoorende, waarvan verschillende soorten uit haar oor spronkelijk vaderland naar ons land zijn overgebracht, omdat de maagsterkende en buikzuiverende
wortel veel in de geneeskunde gebruikt wordt; (in
't bijz.) de wortel en het daaruit bereide middel in
den vorm van poeier : rabarber innemen; - hij
schijnt wel rabarber gegeten te hebben, (scherts.)
hij is erg aan de diarrhee.
RABARBERBITTER, o. (scheik.) eene soort van
rabarberessence; ...EXTRACT, o.; ...MOES, o.
moes gekookt van rabarberstelen en als smakelijke
toespijs bereid; ... PIL, v. (-len), (geneesk.) pil
met rabarberextract erin, om te purgeeren;
...PLANT, v. (-en); ...POEDER, v. (-s), (geneesk.)
eene kleine hoeveelheid rabarberpoeier die men in
eens inneemt; ...POEIER, o.
RABARBERSTELEN, m. mv. de bladstengEls en
de hoofdnerven der bladeren van de rabarberplant
(rheum undulatum) die als moesgroente gegeten
worden; het moes : wij eten van middag rabarberstelen; ...STROOP, v. (gen.); ...STROOPJE, o.
(gen.); ...VLA, v. (...vlaas), rabarbermoes; ...WORTEL, m. (gen.) wortel van de rabarberplant.
1. RABAT, o. (kooph.) korting op den bepaalden
prijs.
2. RABAT, o. (-ten), omgeslagen zoom (van een
kleed); - smalle geplooide strook boven een
gordijn; geplooide linnen of katoenen strook langs
den bovenkant van een schoorsteenmantel; lederen rand aan de kap eereer koets ter beschutting tegen den invallenden regen; - smal tuin of bloembed langs eene schutting; - (timm.) lip
aan eene plank, die aan elkander gerabat worden.
RABATJE, o. (-s), schoorsteenvalletje.
3. RABAT, o. (-ten), (gew.) oud, bouwvallig
huis, krot.
RABATIJZER, o. (-s), (scheepsb.) spijkerijzer
dat eene halfcirkelvormige keep heeft in plaats
van eene snede om het werk in de naden te slaan,
klein kalfaatijzer.
RABATREKENING, v. berekening van het rabat;
de wijze waarop men dat moet berekenen en de
usancen daarbij in acht te nemen.
RABATSCHAAF, v. (...schaven), (scheepsb.)
schaaf om rabatten aan planken te schaven, soort
van ploegschaaf.
RABATTEEREN, (rabatteerde, heeft gerabatteerd), korting geven (bij Bene betaling); - (timen.)
eene houtverbinding maken met lippen onder een
hoek in een plat vlak, zooals bij deurposten, ven
-sterkozijn.RABTEING,v
RABATTEN, (rabatte, heeft gerabat), (timm.)
planken aan elkander verbinden met over elkander
liggende lippen; - (scheepsb.) de opgezwollen en
van pek ontbloote naden met het rabatijzer neerkloppen en opnieuw met pek laten volloopen.
RABATTING. v. (-en), het rabatten; hetgeen
gerabat is; plankverbinding.
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RABATTIG, bn. ( -er, -st), (gew.) oud, bouw
-valig,
armoedig : 't is er een rabattige boel.
RABAUT, m. (-en), deugniet, schelm. RABAUTJE, o. (-s).
RABAUTEN, (rabautte, heeft gerabaut), den
rabaut uithangen.
RABAUTENSTUK, o. (-ken), schelmstuk.
RABAUW, v. (-en), grauwe renet : zekere winterappel; -, m. (-en), rabauweboom.
RABAUWEBOOM, m. (-en), boom waaraan de
rabauw groeit.
RABAUWTING, m. (-en), blozend roode zomerappel, platgedrukt aan den neus en rijnsch van
smaak.
RABBELAAR, m. (-s), RABBELAARSTER, v.
(-s), die rabbelt.
RABBELARIJ, v. (-en), geknoei; haastig, slordig
en onverstaanbaar lezen of spreken; gebabbel.
RABBELEN, (rabbelde, heeft gerabbeld), veel te
haastig werken, iets afknoeien; - slordig en gehaast
lezen; - schielijk en onverstaanbaar spreken;
kwaadspreken. RABBELING, v. (-en), het rabbelen.
RABBELKOUS, m. en v. (-en), rabbelaar, rabbelaarster; ... SCHRIFT, o. zeer slecht en onleesbaar
schrift; ...TAAL, v. verbasterde taal, koeter waalsch; ...ZAK, m. en v. (-ken), iemand die haast
altijd rabbelt, die alles afrabbelt; (Zuidn.) hij zit
leelijk in den rabbelzak, is haast altijd ziek; (ook)
hij heeft veel tegenspoed.
RABBI, m. (-'s), titel van een rabbijn, wanneer
men hem aanspreekt; rabbijn.
RABBIJN,
en), Israëlietisch geestelijke.
RABBIJNENDOM, o. leer der rabbijnen; alle
rabbijnen samen; ambt, waardigheid van rabbijn.
RABBIJNSCH, bn. tot de rabbijnen behoorende,
van de rabbijnen afkomstig; de rabbijnsche taal,
het latere Hebreeuwsch; de rabbijnsche wijsbegeerte,
de Joodsche godsdienstige bespiegeling, grootendeels aan den Talmud ontleend.
RABBINAAT, o. (...naten), waardigheid van rabbijn; kerkelijk gebied van een rabbijn.
RABBINISME, o. de leer der rabbijnen; de rabbijnsche wijsbegeerte.
RABBINIST, m. (-en), aanhanger der rabbijnsche
leer; Jood die den Talmud aanneemt.
RABOORDEN, v. mv. (plantk.) lischdodden of
duikelaars.
RABOT, o. (-ten), (Zuidn.) keersluis in eene beek,
zwin of waterloop, bestaande uit op elkander gesloten liggende horizontale balken, waarvan de
uiteinden in de groeven van twee zijmuren passen.
RABRAKEN, zie RADBRAKEN.
RABULIST, m. (-en), rechtsverdraaier; advocaat
van kwade zaken; rechtsgeleerde schurk.
RABULISTERIJ, v. rechtsverdraaiing; schurkachtigheid van een rabulist.
RACAHOUT DES ARABES (Fr.), o. zeker
poeder : een versterkend voedingsmiddel voor
zieken, uit de meelachtige zelfstandigheid van de
eikels van den Quercus ballota in Algerië en chocoladepoeder met allerlei toevoegsels bereid; thans
hoort men er niet meer van.
RACAILLE, RAKALJE, o. janhagel, gespuis,
gepeupel, gemeen volk.
RACCOMMODEEREN, (raccommodeerde. heeft
geraccommodeerd), herstellen, verbeteren, weder
goed maken; een geschil bijleggen; personen met
elkander verzoenen.
RACCORDEEREN, (raccordeerde, heeft geraccordeerd), (muz.) weder te zamen brengen, hereenigen; opnieuw stemmen.
RACCROC, m. (-s), gelukstoot (in het spel).
RACCROCHEEREN, (raccrocheerde, heeft geraccrocheerd), (aan iets) vasthechten, het eene met
het andere in verband brengen.
RACE (Eng.), v. (-s), wedren, wedstrijd.
RACEBAAN, v. (...banen), renbaan; ...DAG,
m. (-en), dag dat er eene race gehouden wordt.
RACEN (Eng.), aan een wedstrijd deelnemen; zeer snel rijden (ook op eene fiets).
RACEPAARD, o. (-en), renpaard.
RACER (Eng.), m. (-s), die aan een wedstrijd
deelneemt; - die zeer snel rijden kan; - fiets
ingericht om zeer snel te rijden.
RACHEL, enz. zie ROCHEL, enz.
RACHITIS, RACHITISME, o. Engelsche ziekte,
aan den kinderleeftijd eigen, kenmerkt zich door
dikke gewrichten en te korte en kromme pijp-
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beenderen, doordat er te weinig kalkzouten worden
afgezet.
RACINGMAN (Eng.), m. (...nen), man die aan
zeer veel wedrennen of wedstrij den deelneemt.
RACKET (Eng.), o. (-s), raket; spel daarmede;
...MATCH (Eng.), m. en o. (-es), racketwedstrijd.
Zie voor de andere samenstellingen onder RAKET.
RACKETTEN (Eng.), (rackette, heeft geracket),
met het racket spelen, raketten.
RACQUIT, o. wederwinst, het wedergewonnene.
RACQUITEEREN, (racquiteerde, heeft geracquiteerd), het verlorene terugwinnen.
1. RAD, o. (-en, - eren), wiel: rad van een wagen,
een spoor, eene machine, een horloge; de as, de naaf,
de spaken, de velgen van een rad; - (fig.) een rad
slaan, zeker kinderspel; - het rad van avontuur,
het rad der fortuin, de wisselvalligheden des levens,
nu eens vooruit, dan weer achteruit; - hij draait
het rad of hij is hier het rad, de bewerker van al
wat hier voorvalt; - iem. een rad voor de ooggin
draaien, iem. bedriegen, foppen; - het vijfde rad
aan den wagen, die wat overtollig, te veel, hinderlijk is; - het slechtste rad maakt het meeste geraas,
wie het minst van de zaak weet, maakt de meeste
drukte, de beste stuurlui staan aan wal; - onder
het rad reken, in groote verlegenheid komen; (oudt.) zeker strafwerktuig waarop men iem. rad
iem. met galg en rad dreigen, vreese--brakte;(fig.)
lijke bedreigingen tegen iem. uiten; daar staat
galg en rad op, dat wordt ten strengste gestraft ;
hij groeit voor galg en rad op, van hem komt niets
terecht, het wordt een volslagen deugniet; (scheepst.) het wiel, dienende om het roer te sturen; - cilindrisch rad, een cilinder met kammen
of tanden op den omtrek; - (nat. getand rad -van
Savart, toestel waardoor men het getal trillingen
kan tellen, dat met een bepaalden toon overeen
- een rad om de zon, kring, krans.
-stem;
2. RAD, bn. bw. (-der, -st), snel, vlug, schielijk:
alles gaat hem rad af, hij is erg handig; - hij is
erg rad van tong, spreekt zeer vlug, staat nooit
verlegen, heeft altijd zijne woorden klaar.
RADBAAN, v. ( ...banen ), kuil waarin de klei
machinaal gekneed wordt door middel van een
rad; ... BAND, m. (-en), de omtrek van een open
rad; ...BAROMETER, m. (-s), (nat.) eene soort

van hevelbarometer waarvan de hoogtestand door
een wijzer langs eene cirkelvormige schaal wordt
aangegeven; ...BESLAG, o. (-en), beslag van een
wiel.
RADBOUDSTICHTING, v. eene stichting, 31
Juli 1905 gevestigd, ten doel hebbende : de oprichting eener R. K. universiteit of van R. K. leerstoelen aan de reeds bestaande universiteiten.
RADBRAKEN, (radbraakte, heeft geradbraakt),
(oudt.) zekere strafoefening waarbij de leden van
den misdadiger op oen rad, later op een kruis gegebroken werden; - wij kwamen als geradbraakt
uit den wagen, in de hoogste mate vermoeid; (fig.) iets in den grond bederven; - slecht spreken:
eene taal radbraken.
RADCIRKEL, m. (-s), de buitenste omtrek van
een rad, een tandrad.
RADDIERTJES, o. mv. Zie RADERDIEREN_
RADDIGHEID, V. radheid.
RADDRAAIER, m. (-s), (eig.) iem. die aan een
rad draait; (fig.) bestuurder, bewerker van iets;
aanvoerder (gew. in ongunstiger zin); belhamel.
RADDRAGER, m. (-s), (art.) boom waaraan
een of meer reservewielen hangen.
RADEERBEZEMPJE, o. (-s), klein bezempje
van stalen staafjes, waarmede men snel en goed
het geschrevene kan radeeren.
RADEEREN, (radeerde, heeft geradeerd), afschaven; uitkrabben; - etsen.
RADEERGUMMI, o. inktvlakgom.
RADEERKUNST, v. vaardigheid om wat geschreven is, uit te krabben; - etskunst; ...MESJE, o.
(-s), mesje om iets (b. v. iets dat geschreven is)
uit te krabben; ...NAALD, v. (-en), graveernaald,
uitsluitend bij 't plaatsnijden in gebruik; ...POEDER, o. poeder om uitgekrabde plaatsen op het
papier weder beschrijfbaar te maken; ...STAAL, o.
staal waarmede men radeert, etst; ...WATER,
o. (-s), oplossing om te radeeren.
RADELIJK, bn. (Zuidn.) wijs, schrander.
RADELOOS, bn. (... bozer, -t), ten einde raad,
wanhopig : ik weet niet meer wat te beginnen : ik
ben geheel radeloos. RADELOOSHEID, v. wanhoop.
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1. RADEN, (raadde of ried, heeft geraden), gis
vermoeden, geen zekere gronden hebben-sen,
voor hetgeen men zegt : lang over een raadsel raden;
naar den schrijver van een boek raden; raden even
of oneven, op goed geluk af even of oneven zeggen;
raad eens wie daar is; - om een boek laten raden,
het aan hem geven, die op goed geluk af het gewilde
getal of woord zegt; - gissende het juiste zeggen:
dat is moeilijk, gemakkelijk te raden; goed geraden;
gij kunt licht raden, wat nu volgde, vooruitzeggen; aanraden, den raad geven : iemand iets raden; hi j
laat zich nooit raden, is zeer eigenzinnig; wie niet
te raden is, is niet te helpen; - ik raad •u ten beste,
in uw eigen belang geef ik u ten raad. RADING,
v. het raden.
2. RADEN, RADHEN, m. (-s), adellijke titel op
Java; -AJOE, v. titel der echtgenoote van den
regent; titel van inlandsche dames die in den
3den graad afstammen van een vorst.
RADENMAKER, m. (-s), wielenmaker; ...MAKERIJ, v. het wielenmaken; -, (-en), wielen
-makerswplt.
RADER, m. (-s), die iets raadt.
RADERAS, v. ( -sen), as voor een rad; ...BAAR,
v. (...baren), eene baar op raderen om zieken te
vervoeren; ...BALK, m. (-en), (scheepst.) zware
balk waaraan het wiel van een radarstoomboot
bevestigd is; ...BOOT, v. (-en), vaartuig dat door
middel van raderen in beweging gebracht wordt;
...BUS, v. ( -sen), wielpot.
RADERDIEREN, o. mv. eene groep van zeer
kleine, nauwelijks zichtbare diertjes, die hun
naam daaraan verschuldigd zijn, dat de trilharen,
aan den voorrand van hun lichaam geplaatst,
door hunne snelle beweging het aanzien krijgen
alsof een getand rad bewogen wordt (rotatoria).
RADERDIERTJE, o. (-s).
RADEREN, (raderde, heeft geraderd), (w. g.)
radbraken.
RADERKAST, v. (-en), vierkant raam waarin
de raderen eener stoomboot ronddraaien; ook de
ronde bedekking daarvan; ...KASTBOOT, v. (-en),
groote booten waarmede men de raderkast van
raderstoomschepen soms bedekt, om in tijd van
nood een redmiddel meer te hebben; ...SCHIJF,
v. (...schijven), schijf van een blokwiel; ...SMEER,
o. vettig mengsel waarmede de raderas in de radnaaf
gesmeerd wordt, om de wrijving zoo klein mogelijk
te maken.
RADERSTEENEN, m. mv. (nat. bist.) bonifaciuspenningen, losgeweekte geledingen van den steel
van zeker dier.
RADERSTOOMJACHT, o. (-en); ...STOOMBOOT,
v. (-en); ...STOOMSCHIP, o. (...schepen), die door
raderen (welke door stoom in beweging gebracht
worden) voortbewogen worden.
RADERTJES, o. mv. kleine raderen.
RADERUURWERK, o. (-en), uurwerk dat door
middel van raderen geregeld is; thans de gewone
uurwerken; ...WERK, o. al de raderen van een
toestel om de beweging van eene as op eene andere
over te brengen; het raderwerk van een horloge; (fig.) samenstel, inrichting : het raderwerk van den
staat.
RADHEID, v. vlugheid, snelheid.
RADHEN, m. (-s), zie RADEN 2.
RADIAAL, bn. stralen hebbende; ...HOUT, o. dat
gekloofd is volgens • de spiegeldraden; ...STEEN,
in. (-en), metselsteen waarvan de uiteinden verschillen in breedte, inz. gebruikt voor het bouwen
van fabrieksschoorsteenen.
RADIATIE, v. (-s, ...tiën), uitstraling, straal
doorhaling van een post eener rekening,-werping;
van een Eiaam op eene lijst, van een geschreven
woord.
RADIATOR, m. (-en), toestel om warmte uit
te stralen, bij centrale verwarming : men heeft
thans steenen radiatoren weten te maken.
RADICAAL, bn. bw. ingeworteld, diep : eene
radicale fout; - van den wortel af, uit den grond
op : een radicaal geneesmiddel, dat de oorzaak
der kwaal wegneemt, volkomen genezing aanbrengt;
- hij is radicaal genezen, geheel en al; - iets
radicaal bederven, in den grond bederven; - de radi cale partij, partij der radicalen; - een radicaal kamer
tot de radicale partij behoorend; - (wisk.) radi--lid,
caal teeken, wortelteeken.
2. RADICAAL, o. (scheik.) grondstof, naam
van atoomgroepen die zich bij verschillende reacties
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als elementen gedragen; — hoofdvereischte, voor
eigenschap; — diploma, bewijs van be--namste
voegdheid : mijn broeder heeft nu ook 't radicaal
voor post en telegraphic, is geslaagd voor dat examen,
is daartoe bevoegd; -- (recht.) titel, benaming : het
radicaal van Nederlander.
3. RADICAAL, m. (...calen), aanhanger van eene
vroegere staatspartij, die eene algeheele, grondige
democratische verandering van de constitutie en
de wetten verlangde; zij worden tegenwoordig
vrijzinnig-democraten genoemd.
RADICALISME, o. de leer en grondstellingen der
radicalen.
RADIEUS, bn. stralenschietend; schitterend,
stralend : zij zag er radieus uit.
RADIJS, v. een plantengeslacht (raphanus),
waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild voor
gewone radijs (raphanus sativa radicula);-komen:d
de ramenas (r. s. niger); en de herik, keik, kiek of
wilde radijs (raphanistrum); — v. (...dijzen), het
knolletje van eene verscheidenheid van de gewone
radijs : witte, roode, Fransche radijs; een bosje
radijs. RADIJSJE, o. (-s).
RADIJSBED, o. (-den), een bed, een klein akkertj e waarop radijzen groeien.
RADIJSBOOMPJE, o. (-s), zekere plant (symphoricarpus racemosus), eene sierplant uit N. Amerika,
tot de kamperfoelieachtige gewassen behoorende,
die alzoo genoemd wordt naar de ronde, witte
wel iets op middelmatige radijzen gelijkende
vruchten; ook sneeuwbes geheeten.
RADIJSKOOL, v. (-en), raapkool; ...LOOF, o.
het loof, het groen der radijsplantjes; ...ZAAD, o.
het zaad van de radijs.- Chineesch radijszaad, eene
verscheidenheid van de gewone radijs, ook tut,
Spaansche tut en Spaansche dodder geheeten, uit
wier zaden eene goede olie kan geslagen worden.
RADIO-ACTIEF, bn. radio-actieve stoffen, die
radiumstralen uitzenden.
RADIO-ACTIVITEIT, v. de eigenschap van
sommige stoffen om bestendig en zonder uitwendige oorzaak donkere stralen uit te zenden die
ondoorzichtige stoffen doordringen, photographisch
werken, fluorescentie en phosphorescentie teweeg
brengen, en gassen voor electriciteit geleidend
maken; in 1896 door Becquerel aan het uranium
het eerst ontdekt : radium bezit in hooge mate radioactiviteit.
RADIOGRAM, o. (-men), photo met X- stralen
gemaakt; telegram draadloos overgebracht.
RADIOGRAPHEEREN, (radiographeerde, heeft
geradiographeerd), photographeeren met radioactieve stoffen, inz. met X-stralen.
RADIOGRAPHIE, v. het photographeeren met
X -stralen; radiogram.
RADIOGRAPHISCH, bn. bw. door middel van
de radiographie.
RADIOLARIËN, mv. eene soort van protozoën,
uit de klasse der wortolpootigen, microscopische,
meestal ééncellige zeediertjes; --SLIJK, o. slijk
in de zee, gevormd uit de schalen van gestorven
radiolariën.
RADIOLOGIE, v. de wetenschap der radioactiviteit : het congres voor radiologie te Brussel.
RADIOLOOG, m. (...logen), geleerde die zich
bezighoudt met de studie der radio-activiteit
en hare toepassingen.
RADIOLPREPARAAT, o. (...raten), preparaten
uit bronsinter of doornsteen, hebben een buiten
krachtige pijnstillende werking; zij worden-gewon
in den *vorm van compresses, zalven of ook wel
dadelijk in drogen poedervorm aangewend.
RADIOMETER, m. (-s), toestelletje door W.
Crookes vervaardigd, om de intensiteit der licht
te kunnen meten.
-stralen
RADIOMICROMETER, m. (-s), toestel om op
zeer fijne schaal de poolshoogte te bepalen.
RADIOPTICON, o. (-s), projectielantaarn voor
ondoorschijnende illustraties.
RADIOTELEGRAM, o. (-men), telegram draad
-los
overgebracht, ook radiogram geheeten.
RADIOTELEGRAPHIE, v. draadlooze telegraphie-.
te Scheveningen is een station voor radiotelegraphie.
RADIOTHERAPIE, v. de therapie die van stralende energie gebruik maakt, geneeswijze met licht,
röntgen- en radiumstralen.
RADIUM, o. een element in 1898 door het echtpaar
Curie te Parijs ontdekt; het geeft licht in het donker,
produceert voortdurend warmte en zendt stralen uit
Van Dale.
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die door verschillende lichamen heendringen en niet
gebroken of weerkaatst kunnen worden; deze stralen
maken de lucht geleidend voor de electriciteit en
ozoniseeren haar; bij langdurige bestraling op onze
huid veroorzaken zij hevige ontsteking.
RADIUMBEHANDELING, v. geneeswijze met
radiumstralen; .. EMANATIE, v. het uitstralen
van radium; ...KUUR, v. (... kuren), geneeskuur
met radium : tegen kanker wordt eene radiumkuur
aanbevolen; ...ONDERZOEK, o. ; ...STRAAL, m.
(... stralen), eigenaardige stralen die van radium
uitgaan; bij de radiumstralen onderscheidt men
3 soorten : de a-stralen zijn positief electrisch, de
ei-stralen zijn negatief electrisch en hebben een
100 X grooter doordringingsvermogen en de y .
stralen, die zijn niet electrisch, maar bezitten een
nog grooter doordringingsvermogen en vertoonen
veel overeenkomst met de X-stralen; ...THERAPIE, v. de therapie die van radiumstralen gebruik
maakt, inz. voor jicht en rhumatiek.
RADIUS, m. (...dii; -sen, radiën), straal, halve
middellijn van een cirkel; — radius vector, voerstraal,
rechte lijn die in eene kegelsnede uit het brandpunt
naar den omtrek wordt getrokken.
RADIX, m. (...dices), wortel; (rekenk.) wortelgetal.
RADJA, m. (-'s), ook RADJAH, inlandsch of
Indisch vorst.
RADJE, o. (raadjes, radertjes); bij den eersten
meervoudsvorm denkt men aan elk radje in het
bijzonder, bij den tweeden aan al de kleine raderen,
als een geheel beschouwd.
RADKRANS, m. (-en), de radkrans of flens dient
om de wielen in het spoor te houden.
RADLIJN, V. (- en), (meetk.) zekere kromme lijn,
cycloïde; ...NAAF, v. (...naven), naaf van een rad.
RADOTEEREN, (radoteerde, heeft geradoteerd),
raaskallen, onzin praten.
RADREG, v. ( -gen), (zeew.) enterdreg van de nok
der ra.
RAD S CHEEN, v. (... schenen), scheen van een rad,
ijzeren plaat die op de vellingen wordt gespijkerd;
...SCHIJF, v. (schijven), rad in de gedaante van
eene schijf.
RADSJPOETEN, m. mv. krijgsvolk der inlandsche
vorsten in Indië.
RADSLOT, o. (-en), (oudt.) geweerslot waarbij een
getand ijzeren rad draaide tegen een stalen plaat,
en daardoor gloeiend geworden staaldeeltjes het
pankruit deden ontbranden.
RADSPAAK, ...SPEEK, v. (...spaken, ...speeken),
spaak tusschen de as en het ronddeel van het rad;
...SPARRE, v. (-n), remketting; schepbord (in het
rad van een watermolen); ...STAND, m. (-en), de
stand tusschen de wielen: de radstand wordt voor
spoorwagens altijd opgegeven.
RADUIS, o. (...duizen), (Zuidn.) afgezonderde
plaats; rustplaatsje; afgeschoten vertrek in eene
kamer ; toonel.
RADVELG, v. (- en), deel van den rand van een
rad die beslagen wordt; ...VENSTER, o. (-s), geheel
cirkelrond venster, roosvenster.
RADVORMIG, bn. in den vorm van een rad; --(plantk.) radvormige bloemkroon, vergroeidbladige
bloemkroon met korte buis.
RAF, v. rugvinnen van heilbot, welke ingezouten
en daarna gedroogd worden.
RAFACTIE, v. vergoeding voor beschadiging van
koopwaren; inz. korting op het gewicht van tabak,
zonder fust gewogen; —MEESTER, m. (-s), beëedigd
ambtenaar bij den tabakshandel; —METER, m.
(-s), iemand die de waarde der rafactie bepaalt.
RAFALE, v. (-s), rukwind, valwind, windvlaag.
RAFEL, V. (- s), het loslaten der draden van Gene
geweven stof; plaats waar die draden loslaten; die
losgelaten draden zelven; dat hangt in rafels, is geheel
en al versleten ; de rafels hangen er bij. RAFELTJE,
o. (-s).
RAFELACHTIG, bn. ( -er, -st.) dat spoedig rafelt.
RAFELDRAAD, m. (...draden), losgegane draad.
RAFELEN, (rafelde, heeft en is gerafeld), draden
uithalen : u kunt er zelf franje aan rafelen; — losgaan
(van draden) : dat goed rafelt erg. RAFELING, v.
het rafelen; (gew.) de rafeling komt er in, het begint
te rafelen, het raakt versleten ; — het gerafelde,
pluksel ; — (zeew.) kabbeling in het water: die
blinde klip is kenbaar aan eene geringe rafeling van,
het water.
RAFELKANT, m. (-en), plaats waar een stuk goed
94
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afgescheurd is en licht rafelen kan : de rafelkant
moet gezoomd worden, de neg niet; ...SCHAAR, v.
(gew.) iem. om de rafelschaar sturen, hem vergeefs
laten loopen; (gew.) ben je weer met de rafelschaar aan
den gang ? doe je weer nutteloos werk ?; ...ZIJDE, v.
uitgerafelde zijden draden.
RAFFELEN, (raffelde, heeft geraffeld), slordig
en haastig zijn werk afmaken; haastig en slordig, min
of meer onverstaanbaar lezen of spreken.
RAFFIA, v. (-'s), zekere palmsoort op Madagascar;
de bladeren ervan worden gebruikt als bindsel voor
planten; raffialint;... BLAD, o. (-eren), ...LINT, o.
de lintvormige bladeren van de raffia; ...PLANT, v.
(-en).
RAFFINAATZILVER, o. het zilver dat uit de
ertsen verkregen en tot hooggin graad (99°/ 0 ) zuiver
is, ook wel brandzilver geheeten.
RAFFINADE, v. loutering, zuivering der suiker;
gezuiverde suiker,
RAFFINADERIJ, v. (-en), zuiveringsfabriek;
suikerraffinaderij , witsuikerfabriek.
RAFFINADEUR, m. (-s), zuiveraar; eigenaar eener
raffinaderij.
RAFFINAGE, v. loutering, zuivering.
RAFFINEEREN, (raffineerde, heeft geraffineerd),
louteren, zuiveren, verfijnen ' suiker, kamfer raffimeeren; ijzer raffineeren, het door herhaald uitsmeden en wellen tot staal maken; — staal raffineeren,
laschstaal in kroezen tot hooge gloeihitte brengen
en daarna in vormen gieten, waardoor het zeer
gelijkvormig wordt; — koper, tin raffineeren, in een
vlamoven de andere metalen uitdrijven en laten
verslakken; — glas raffineeren, zeer sterk verhitten,
waardoor de glasgal en de glasblaasjes boven komen
en de zwaardere deeltjes bezinken; — (fig.) op iets
raffineeren, trachten uit te pluizen, listig iets
bedenken ; zie ook geraffineerd.
RAFFINEMENT, o. sluwheid.
RAFFINOSA, v. eene suikersoort, in de melasse
voorkomende, veel op rietsuiker gelijkende,
RAFFLESIA, v. eene O. I. woekerplant op de
wortels van Cissus- en Vitissoorten; de bloem heeft
eene doorsnede van 1 M. en wordt 5 K.G. zwaar.
RAFIAN, v. (-en), zeker klein vaartuig met een
enkel latijnzeil (op de Middellandsche Zee).
RAFRAICHEEREN, (rafraicheerde, heeft gerafraicheerd), ververschen, verfrisschen.
RAFRAICHISSEMENTS, o. mv. ververschingen
(ijslikeuren, confituren enz.).
RAFTER, in. (-s), smalle plank van boven toegespitst, gebruikt voor hekken.
RAG, o. weefsel der spinnen; spinneweb; — het
is zoo fijn als rag, uitermate fijn.
RAGE (Fr.), v. razernij, woede; — (fig.) dwaze
verzotheid op iets; het was eene rage, daarbij te komen,
men verdrong er elkander om strijd.
RAGEBOL, m. (-len), zie RAAGBOL.
RAGEN, (raagde, heeft geraagd), met den raag
spinrag en andere vuiligheid wegnemen ; —-bol
(gew.) het raagt, er zweven herfstdraden door de
lucht.
RAGER, m. (-s), die raagt.
RAGFIJN, bn. zoo fijn als rag : ragfijn garen.
RAGLAN (Eng.), m. (-s), overjas met aangeknipte
schouders.
RAGOUT (Fr.), m. (-s), aan stukken gesneden
v leesch. met eene pikante saus gestoofd.
RAHOUT, o. (-en), (z' ew.) sent van de gilling;
sent die het scheepsboord op de hoogte der loopgangen sluit.
RAID (Eng.), m. (-s), strooptocht, vijandelijke
inval: de raid van Jameson.
RAIL (Eng.), v. (-s), spoorstaaf, ijzeren spoorrichel.
RAILKOP, m. (-pen), het bovenvlak eener rail.
RAILLEEREN (Fr.), (railleerde, heeft gerailleerd),
schertsen, kortswijlen; den gek scheren (met iem.).
RAILLERIE (Fr.), v. (... rieën), scherts, boert.
RAILVEGER, m. (-s), arbeider die de rails van een
trambaan moet schoonvegen ; ...VOET, m. (-en),
ondervlak eener rail; ...WALSWERK, o. (-en),
walswerk waar spoorrails gemaakt worden.
RAISON (Fr.), v. rede, verstand; oorzaak, reden;
raison d'être, reden van bestaan; -- gelijk, recht;
(kooph.) firma; — à raison van moreel, als men er
zooveel voor betaalt.
RAISONNABEL, bn. ( -er, -st), verstandig, billijk,
redelijk; edel ; mild; vrijgevig, grootmoedig.
RAISONNEEREN, (raisonneerde, heeft geraison-
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nerd`), redeneeres; oordeelen en besluiten; tegenwerpingen of tegenspraak maken.
RAISONNEMENT, o. redeneering; tegenwerping;
muggenzifterij.
RAISONNEUR, m. (-s), iem. die redeneert alsof hij
de wijsheid in pacht had; dwarsdrijver, tegenspreker,
muggenzifter.
RAJAP, m. (-s), (Ind.) witte mier, termiet.
RAJAS, m. mv. schatplichtige onderdanen
(Christenen) van den sultan van Turkije.
RAK, o. (-ken), rechtuitloopende streek (van een
weg of eene vaart) (in deze bet. is het nog bekend
in plaatsnamen , als : Gouderak, Langerak, het Damrak te Amsterdam); — (zeew.) eind weg dat men nog
te zeilen heeft; deel eener rivier tusschen twee
opeenvolgende bochten : we hebben nog twee leelijke
rakken te bezeilen; — toestel om er iets in of op te
zetten of te plaatsen, ook rek geheeten (b. V.
geweerrak, hoenderrak); — (zeew.) zeker met
leder bekleed touw, waarmede, de- ra tegen den
mast of de steng wordt gehouden; het rak aannaaien, het rak aan de ra verbinden; — (op
kleine vaartuigen) eene soort van kraag, bestaande uit houten ballen aan eene lijn geregen; -RAKJE, o. (-s).
RAKBEUGEL, m. (-s), (zeew.) ijzeren band die om
den mast sluit, op de hoogte waar de onderra komt
te hangen; onderdeel van een brasvleugel ; de geheele brasvleugel; ...BOLLETJE, o. (-s), (zeew.)
houten bal van een rak.
RAKE, V. (- n), (gew.) hark.
RAKEL, m. (-s), rakelijzer; (Zuidn.) hark; (spr.
Zuidn.) een rakel en een spriet is altijd iet, maar twee
sprieten zijn twee nieten, wanneer de vrouw spaarzaam is en de man een verkwister, dan blijft er
nog wel iets over, maar wanneer zij beiden kwistig
zijn, blijft er niets over. RAKELTJE, o. (-s).
RAKELEN, (rakelde, heeft gerakeld), (Zuidn.>
bijeenharken; harkende zuiveren, effenen; den grond
losharken; — den oven omroeren met een rakelijzer.
RAKELIJZER, o. (-s), lang ijzer, aan het eene einde
rechthoekig omgebogen, om kolen in een oven
om te roeren of daaruit te halen, ook ovenkrabber
en loet geheeten.
RAKELINGS, bw. hij ging mij rakelings voorbij,
dat hij mij bijna raakte.
RAKELSTOK, m. (-ken), rakelijzer.
1. RAKEN, (raakte, heeft en is geraakt), treffen,
door een slag, stoot, worp, schot, enz. bereiken : de
schijf raken; hij sloeg hem waar hij hem raken kon;
(bilj .) om den bal te trekken, moet ge hem van onderen
raken; — aandoen, bewegen : dat heeft zijn hart
geraakt; — betreffen, betrekking hebben op : dat
raakt mij zeer van nabij; -- wat raakt u dat ?, wat gaat
u dat aan ?, waarom bemoeit gij er u mede ?; —
(fig.) licht geraakt zijn, zich door weinig belangrijke
dingen beleedigd gevoelen; — zich uitstrekken tot,
grenzen aan, belenden : onze huizen raken elkaar
niet; deze lijnen, cirkels raken elkander; deze twee wetenschappen raken elkander; — leunen tegen,
beroeren: zonder den grond te raken; bij het schrijven
mag de borst de tafel niet raken; — daar mag je niet
aan raken, daar moet je afblijven; — dat raakt kant.
noch wal, dat is heelemaal verkeerd ; — uwe rede
raakt kant noch wal, is zeer onlogisch; — hij-nerig
heeft hem geraakt, heeft veel ervan gegeten of gedronken; — toekomen, betamen : mij te raden,
raakt u niet; — vermaagschapt zijn met : hij raakt mij
niet; (bij uitbr.) zijn doen en laten is mij onverschillig; —
geraken tot, vallen : in ongunst raken; met elkander in oorlog raken; — van zijn stuk raken, verlegen
worden, steken blijven (in eene rede enz); — in
brand raken, vlam vatten; — uit het geheugen raken(verliezen), vergeten; — uit de mode raken, niet
meer in zwang zijn; — van den weg raken, verdwalen;
— in verlegenheid raken, komen; — in zee raken, zee
kiezen, uitzeilen; — om lijf en goed raken, zijne
bezittingen en zijn leven verliezen; -- slaags raken,
handgemeen worden; — uit de maat raken, daar
niet in blijven; — van de wijs raken, de melodie niet,
houden; — de locomotief raakte uit het spoor, wipte
van de rails; — hij is heel uit het spoor geraakt, van
den goeden weg afgeweken (eig. en fig.); — waar
is hij verzeild geraakt ?, te land gekomen ?; -vele aanteekeningen zijn zoek geraakt, verloren
gegaan; — aan den drank raken, een dronkaard
worden; - buiten westen raken, in onmacht vallen;
(ook) dronken worden; (ook) insluimeren; — met=
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iemand aan de praat raken. in gesprek komen; - aan
het kibbelen raken, beginnen te twisten. Zie verder
geraken. RAKING, v. het raken, de aanraking.

2. RAKEN, (raakte, heeft geraakt), (Zuidn.)
harken.
1. RAKET, v. een plantengeslacht (sisymbrium),
tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waar
vijf soorten in Nederland in 't wild worden aan -van
gemeenti raket; de lookraket of look-getrofn:d
zonder look (alliaria officinalis), de fijnbladige raket,
(S. sophia), ook vuurkruid, sophiekruid en verkort,
fiekruid geheeten; de zandraket (stenophragma thalianum) en de langbladige raket; - een plantengeslacht
(cakile), eveneens tot de familie der kruisbloemigen
behoorende, waarvan slechts ééne soort : de zeeraket
(cakile maritime) in Nederland in de duinen wordt
aangetroffen.
2. RAKET, v. (-ten), hoog opstijgend vuurwerk dat
in stralen uiteenspat, congrevische vuurpijl.
3. RAKET, o. (-ten), kaatsnet, stevig' gespannen
in een ronden beugel met handvat om daarmede
ballen op te vangen en ver weg te slaan over een
min of meer hoog hangend net heen. RAKETJE.
o. (-s).
RAKETBAAN, v. (...banen), deel van een open
terrein, waar men met het raket speelt; gewoonlijk
is de grond met eene gelijke laag cement bedekt;
...BAL, m. (-len), veerkrachtige bal dien men met
het raket voortwerpt; - vederbal dien men uit een
klein bekertje werpt en weer daarin opvangt;
...CLUB, v. (-s); ... ÉTUI, o. (-s), om daarin het raket
te bewaren; ...HAMER, m. (-s), houten hamer, om
daarmede den raketbal voort te slaan (bij 't
lawntennisspel).
RAKETMAKER, m. (-s); ...MATCH, m. en o. (-es);
...NET, o. (-ten), het kleine netje van het raket; het lange net dat de twee partijen raketspelers
scheidt en waarover de bal geslagen moet worden;
...PERS, v. (-en), pers waarin men eenige raketten
vastklemt, om ze hun vorm te doen behouden.
RAKETSLAG, m. (-en), slag met het raket; knal waarmede eene raket uiteenbarst; het met
kruit gevulde kastje aan eene raket; ...SNAAR, v.
(...snaren), een der sterk gespannen koorden van liet
raket; ...SPEL, o... (-en), het spelen met het raket;
-- het spelen met den vederbal; - eenige raketten
met raketballen, die samen noodig zijn voor een
raketspel ; ...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER,
V. (- s).
RAKETTEKRUID, o. wilde reseda, waterkers.
RAKETTEN, (rakette, heeft geraket), het raketspel beoefenen.
RAKETTING, m. (-en), (zeew.) ketting die ede ra
vasthoudt.
RAKETVELD, o. (-en), stuk land waarop men
het raketspel beoefent.
RAKJE, o. (-s), kleine rechtuitloopende streek van
een weg; - (spr.) daar is een rakje aan den wind,
het is onklaar, er is hapering of tegenspoed; daar is geen rakje aan den wind, alles gaat naar
wensch, zeer voorspoedig.
RAKKEBAND, m. (-en), (zeew.) ijzeren band om de
ra (een weinig uit het midden) met twee oogen om
daaraan de zijgijns en den raketting te hoeken;
onderdeel van een brasbeugel; ... BLOK, o. (-ken),
blok om het rak op te hij schen of neer te laten.
RAKKELHOEN, o. (-ders), bastaardhoen uit de
kruising van auerhoen en korhoen, komt in Duitschland en Scandinavië voor (tetrao urogallo tetrix).
RAKKEN, (rakte, heeft en is gerakt), van rak tot
rak zeilen.
RAKKER, m. (- s), (veroud.) dievenleider, gerechtsdienaar, beulsknecht; - (thans) deugniet, inz. iem.,
die veel en lang op straat loopt; -- het is een rakker
van een jongen, een eerste deugniet.
RAKKESLEE, V. (- ën), (zeew.) slee van een rak
welke tusschen de klootjes wordt ingevoegd;
...STROP, m. (-pen), (zeew.) eind reep dat in de
uiteinden kousen heeft ingebonden en om den mast
genomen wordt, om als rak te dienen voor de
onderraas; ...TALIE, v. (-s), (zeew.) rakketouw;
...KETTING, m. (-en), (zeew.); ...TOUW, o. (-en),
touw waarmede het rak wordt vastgezet, ten einde
het stooten van de ra te beletten of, bijgevierd
zijnde, ruimte te geven om de ra bij den wind te
brassen; ... TROS, m. ( -sen), (zeew.) tros of lijn die
het rak ophoudt.
RAKKLAMP, m. (-en), (zeew.) een der twee klampen op den voorkant der marseraas, waartusschen
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het rak en de blokken der marsedraaireepen komen
te liggen.
RAKKLOOT, RAKKEKLOOT, m. (-en), (zeew.)
houten balletje van den kraag, die op kleinere schepen tot rak dient.
RAKRING, m. (-en), (zeew.) ijzeren ring die tot
rak dient aan de kleine raas.
RAKY, V. pruimenbrandewijn in Slavonië, ciderbrandewijn in Hongarije.
RALIJK, V. (- en), (zeew.) bovenlijk van een zeil,
dat aan de ra vastzit; ...LIJN, v. (-en), (zeew.) zeker
touw.
RALLE, v. (-n), (gew.) rel, praatachtig wijf,
babbelkous.
RALLEN, (ralde, heeft gerald), (gew.) rellen,
snappen, babbelen, kakelen.
RALLENTANDO, bw. (muz.) afnemend in snelheid, langzamer.
RALVOGELS, m. mv. eenti soort van moerasvogels met kleinen kop, korte afgeronde vleugels en
lange pooten die zich op meren, rivieren, moerassen
of grasvlakten ophouden (rallidae); de waterral
(rallus aquaticus) is bij ons niet zeldzaam.
1. RAM, m. (-men), mannetje van het schaap:
rammem en ooien; -- mannetje van het konijn,
rammelaar: een ram of eene voedster; - ( spr.). hi l is
aan een (kwaden) ram gekoppeld, hij heeft met iem.
te doen, die niet gemakkelijk is; - (fig.) wellusteling:
het is een oude ram; een oude ram lust ook wel een
groen blaadje, gezegd van een bejaard man, die met

eene jonge vrouw verkeert of gaat trouwen; - (jag.)
mannetje der marters, bunzings en wezels; - een
der twaalf teekens van den dierenriem (aangeduid
door het teeleen V ), ;- (oudt.) krijgstuig, stormram.
RAMMETJE, o. (-s), een kleine ram.
2. RAM, m. (-men), (scheepsb.) zeker zwaar en
vierkant stuk hout, dat, door vele lieden in beweging
gebracht, dient om op wiggen te bonzen, die een
schip in beweging moeten brengen om het van
stapel te doen loopen; - heiblok dat met de handen
bewogen wordt, - hydraulische ram, toestel dat
berust op de voortstuwende kracht van stroomend
water en dient om zware lasten te heffen; vooral
geschikt om hooggelegen tuinen of de bovenvertrekken van gebouwen uit eene voorbijvlietende
beek van water te voorzien.
RAMADAN, volgens Turksche uitspraak RAMAZAN, m. de negende maand van het Mohammedaan
aar. de vastenmaand, gedurende welke men-schej
geen voedsel mag nuttigen of lichamelijk genot mag
smaken van den opgang der zon tot haar ondergang;
ranxadanfeest; - (scherts) we leven in de maand
Ramadan, de derde maand van het kwartaal, waarin
men op den isten zijn traktement ontvangen heeft;
- FEEST, o. (-en), een der twee grootste feesten
der Mohammedanen vlak na de maand Ramadan
komend.
RAMBLOK, o. (-ken), (scheepsb.) zie RAM, 2e art.
RAMBOERSAPPEL, m. (-s, -en), groote, geribde
zomerappel van aangenaam zuurachtigen smaak;
alzoo genoemd naar 't vlek Rambures bij Amiens.
RAMBOETAN, m. (-s), (Ind.) zure geurige vrucht
van de pephelium lappaceum.
RAMEH, ook RAMEE en RAMIE, v. eene soort
van netelachtige planten in de tropen (boehmeria)
met verspinbare bastvezels; inz. de boehn2eria
sanguinea en B. nivea wier vezels de sterkte en
lichtheid van zijde, en den glans van vlas hebben,
, terwijl zij veel goedkooper dan katoen zijn; CULTUUR, v.; -- CULTUURMAATSCHAPPIJ;
V. (- en) ; - KOUSJE, o. (-s), gloeikousje van
ramehvezels; -- PLANT, v. (-en); - STENGEL,
m. (-s); -- VEZEL, m. (-s); -- WEEFSEL, a. (-s).
RAMEN, (raamde, heeft geraamd), naar eene afgemeten richting bepalen, mikken : hij raamde te kort
en sprong in de sloot; hij raamde al om mij te slaan,
doch ik sprong vlug ter zijde; - ( bij het bolspel) zijn

bol zulk een kringelenden loop geven, dat hij de in
den weg liggende hindereisen vermijdt : hij kan
goed ramen, het is een eerste bolder; - gissen
kun je niet ramen, hoe dat is ?; - schatten,
berekenen : dat werk wordt op f 15000 geraamd; raadplegen, overleggen; - (jag.) (van windbonden)
het haas telkens omzetten en er naar grijpen; snel in bochten loopen zooals bv. hazen en wezels
doen; -- (gew.) loopen niet onzekeren gang, waggelen
(van zwakke menschen af dieren); - (Zuidn.) eene
duif ramen, haar de vleugels met een touwtje samen
zij niet wegvliegen kan. RAMING, v-binde,zoat
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(-en), overleg ; berekening, begrooting; het mikken,
gissen.
RAMENAS, V. ( - sen), eerre verscheidenheid van de
gewone radijs (raphanus sativa niger) met ronden,
meestal zwarten wortel, die een scherpen smaak
heeft; deze wortel; schijfjes van dezen wortel: eene
boterham met ramenas. RAMENASJE, o. (-s).
RAMENASBED, o. (-den), bed, stukje land waarop
ramenassen gekweekt worden; het bed met de
daarop groeiende ramenassen.
RAMENASLOOF, RAMENASSELOOF, o. het
groen, het plantje boven den grond; ...SCHIL, v.
(-len).
RAMENASSEN, (ramenaste, heeft geramenast),
de gewrichten drukken en de leden wrijven om ver
pijn weg te nemen, hetgeén men vooral-moeidhf
in Oost-Indië deed (thans verouderd) ; — (gew.)
iemand door elkaar ramenascen, hem tot straf
(luchtig door elkaar schudden en daarbij slaan en
knijpen.
RAMENASSMAAK, m. scherpe smaak van de
ramenas; ...VENTER, m. (-s), die 's avond ramenas
vent; ...ZAAD, o.
RAMHOUT, o. (-en), mastenmakersgereedschap.
RAMIFICATIE, v. (-s, ...tiën), vertakking.
RAMINGSSOM, v. (-men), som die men voor een of
ander werk geraamd heeft.
RAMMEI, v. (-en), stormram, muurbreker.
RAMMEIEN, (rammeide, heeft gerammeid), met
een stormblok omverstooten, beuken; — wild
stoeien (van kinderen gezegd); bederven, beschadigen (bij het wilde spelen van kinderen).
1. RAMMEL, m. (-s), (Zuidn., gew.) klokkenspel;
— zeker kinderspeeltuig, ook rammelaar genoemd;
slechte piano; (plat) hou je rammel (mond), zwijg.
2. RAMMEL, m. en v. (-s), rammelaar, rammelaarster.
1. RAMMELAAR, m. (-s), mannetje van het
konijn, of van den haas; — rammelaar van grondboren, eene buis van guttapercha, waarin de armen
van eene met de boorstang verbonden tang zijn geklemd, die zich opent, als zij valt, en sluit, als zij
opstijgt.
2. RAMMELAAR, m. (-s), kinderbel. RAMMELAARTJE, o. (-s).
3. RAMMELAAR, v. (plantk.) klapperzaad.
4. RAMMELAAR. m. (-s), snapper, kakelaar,
babbelaar. RAlVMMELAARSTER, v. (-s), snapster,
babbelaarster.
RAMMELAPPEL, m. (-s, -en), eene soort van
rooden appel, in sommige streken kalvijn geheeten,
waarvan de pitten los zitten, als de vrucht goed
rijp is.
RAMMELASSEN, (rammelaste, heeft gerammelast), (gew.) den boel door mekaar rammelassen,
dooreenwerpen, gooien; iem door elkaar rammelassen,
onzacht door elkander schudden.
1. RAMMELEN, (rammelde, heeft; gerammeld),
(van hazen of konijnen) ritsig zijn, bespringen; —
(Zuidn. gemeenz.) hij is van geen haas gerammeld,
hij is verre van vlug.
2. RAMMELEN, (rammelde, heeft gerammeld),
leven, geraas, rumoer maken; het hoofd rammelt hem,
hij is zot; — (fig.) hij rammelt van den honger, heeft een
geweldigen honger; — de darmen rammelen hem,
maken een rammelend geluid; (ook) hij heeft grooten
honger; — met geld rammelen, geld doen klinken; —
(schild.) (van een onderwerp, een grond enz.) door te
veel voorwerpen tegelijk de blikken tot zich trekken,
hetzij doordat zij te veel verlicht, te veel opgehouden of te veel in bijzonderheden uitgedrukt zijn;
(Zuidn., gew.) beieren; — in het wild praten, raaskallen. RAMMELING, v. het rammelen.
RAMMELING, v. (-en), (gemeenz.) iem. eene rammeling geven, een pak slaag; (ook) een uitbrander.
RAMMELKAST, v. (-en), (gemeenz.) houd je
rammelkast (mond), zwijg; — (spott.) oude, ontstemde piano die slechts rammelt, wanneer men er
op speelt ; — groot rammelend rijtuig.
RAMMELKEES, m. (...kezen), ...KOUS, m. en v.
(-en), ...ZAK, m. (-ken), (plat) een veelprater, een
kletskous.
RAMMEN, (ramde, heeft geramd), wegbonzen (de
palen bij het afloopen van schepen).
RAMMONITOR, m. (-s), monitor, laag op het
water liggend soort van oorlogsschip met een ram
aan den voorsteven.
RAMONEUR, m. (-s), toestel om een schoor
-stenbrad
te blusschen.
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RAMP, v. (en), onheil, groot ongeluk: de ramp te
Leiden in 1807; — de rampen van den oorlog, alle ver
onheilen die een oorlog met zich-schriknge
brengt.
RAMPAARD, o. (-en), (zeew.) scheepsaffuit, rol
-pard,(out.)
rappaert geheeten.
RAMPASSEN, (rampaste, heeft gerampast),
(Ind.) rooven, wegpakken, snaaien, grissen.
RAMPOKKEN, (rampokte, heeft gerampokt),
(Ind.) gewapend rooverij plegen.
RAMPOKKER, m. (-s), lid eereer gewapende
rooverbende.
RAMPOKPARTIJ, v. (-en), het met gewapende
benden rooverij plegen; — (ook) één of meer tijgers
ter gelegenheid van een feest binnen een carré van
met lansen gewapende inlanders loslaten en als er
een wil doorbreken, dien op de lansen opvangen.
RAMPONEEREN, (ramponeerde, heeft geramponeerd), zwaar beschadigen, vernielen : de storm heeft
het heele dak geramponeerd; geramponeerde goederen,
schepen; — (Zuidn.) zichzelf leed toebrengen : Ge
zoudt u ramponeeren van spyt, als je zoo iets tegenkwam; — ( Zuidn.) de oorlog ramponeert veel mannen,
doodt ze ; — hooreen, lasteren; vernederen, bespotten.
RAMPSPOED, m. (-en), onheil, wederwaardigheid:
ramspoed ondervinden.
RAMPSPOEDIG, bn. ( -er, -st), vol onheil en
wederwaardigheden, ongelukkig, noodlottig : een
rampspoedige tocht, welk een rampspoedig jaar!
RAMPSPOEDIGLIJK, bw. (w. g.).
RAMPZALIG, bn. bw. ( -er, -st), noodlottig, akelig,
i j Blijk; verdoemd : telkens werd by aan dat rampzalig oogenblik herinnerd; toen nam hij dat rampzalige
besluit; voor eeuwig rampzalig; — (fig.) slecht, ellendig; zeer armoedig, jammerlijk : is er rampzaliger
schepsel dan hij ?; in welk een rampzaligen toestand
heeft hij vrouw en kinderen achtergelaten. RAMPZALIGHEID, v. (...heden), droevige toestand; eeuwige
rampzaligheid, verdoemenis. RAMPZALIGLIJK,
bw. (w. g.)
RAMPZALIGE, m. en v. (-n), iem. die rampzalig is.
RAMSCHER, m. (-s), koopman die op 't juiste
oogenblik tegen zeer lagen prijs koopen kan (van
een winkelier die failliet gaat ear.); soms op 't kantje
van oneerlijkheid af.
RAMSCHIP, o. (...schepen), oorlogsschip dat het
vermogen heeft met zijn scherpen massieven voor
een ander schip in den grond te boren.
-stevn
RAMSHOK, o. (-ken), (Z. -A.) hok voor de rammen; — buiten- of logeerkamer voor de jongelui.
RAMSHOOFD, o. (-en), hoofd van een ram; —
paard met sterk gebogen voorhoofd, dat met den
neus nagenoeg een halven cirkel maakt; een half
ramshoofd, paard met fraai gebogen voorhoofd, zacht
gebogen neus en spitsen mond.
RAMSKOP, m. (-pen), kop van een ram;
...HOORN, ...HOREN, m. (-s); ...KOOI, v. (-en),
stal voor rammen; ...STAART, m. (-en); ...VACHT,
V. (- en), huid van den ram; ...VEL, o. (-len).
RAN, V. (Germ. myth.) zeekoningin, vrouw van
Aegir die de schepen doet vergaan.
RANCUNE, v. (-s), wrok, geheime vijandschap.
RAND, m. (-en), buitenste omtrek van eenig voorwerp; omgeving omlijsting : de rand van een hoed,
een bord, eerre tafel; photographie met breeden witten
rand; — kopjes met vergulde randjes, met een verguld
biesje bovenaan ; een boek met smallen rand, waar
de regels dicht aan den omtrek der bladzijden
komen; — behang met roode randen; brief met zwarten
rand, rouwrand; -- verlovingskaarten met gouden rand,
waarvan de papierdikte verguld is; iets met scherpe,
gekartelde randen; (naaist.) de rand van een stop,
zie STOP; — (naaist.) een open rand aannaaien; —
uiterste grens, zoom: aan den rand van het woud; die
japon heeft een vuilen rand; tot aan den rand gevuld,
boordevol; — (fig.) aan den rand des grafs, den dood
nabij; — (fig.) op den rand des verderfs, den onder
nabij; — (schoenm.) strook rundleder waaraan-gan
het bovenleer, de binnenzool en de buitenzool vastgenaaid of vastgepend worden; bij het verzolen moeten
er nieuwe randen ingenaaid worden; — (zadelm. )
soort van opgevulde lederen worst als opvulling van
de zadelgroef; -- (Z. A.) lange en smalle bergtop;
(ook) berghelling, bergrug; — (zeew.) top van den
mast : het marszeil op den rand laten loopen, het
strijken, tot op het ezelshoofd laten vallen.
RANDAANMERKING, v. (-en), aanmerking op
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den rand van eenig drukwerk of geschrift geschreven:
eenige randaanmerkingen maken.
RANDBEITEL, m. (-s), (meub.) scherpe schrap haak om eene groef te maken, noodig om het opleg hout te randen.
BANDE, (Zuidn,) v. (-n), een korte tijd: eene rande
mooi weer; eiers van de eerste , tweede rande, van den
eersten, tweeden leg ; de voelen hebben verscheidene
randen, de konijnen werpen jongen verscheidene
keeren per jaar.
RANDEN, (randde, heeft gerand), van een rand
omgeven, een rand om iets maken : metaal randen,
kartelen ; - guldens randen, versieringen, letters in
den rand indrukken; - gerande dukaten, die niet gesnoeid zijn, waarvan de rand nog gaaf is; - (meub.)
opleghout randen, het opleghout over den rand heen
plakken, om zoodoende zeer scherpe randen en net
werk te verkrijgen, waar twee vlakken onder zekeren
hoek bij elkander komen; - (Zuidn) overslaan,
voorbijgaan : onze kippen randen, omdat ze muien,
leggen nu geen eieren omdat ze ruien. RANDING,
v. (-en), het randen.
RANDGAAR, v. (scheepsb.) buitenverband : de
randgaar van eene boot.
RANDGEBERGTE, o. (-n), gebergte aan den
rand eener hoogvlakte.
RANDGLOSSE, v. (-n), kantteekening, aanmerking op den rand (van eenig drukwerk of geschrift).
RANDHARIG, bn. (plantk.) gewimperd.
RANDIJZER, o. (-s), (eert.) glasblazersgereedschap om den hals op flesschen, den rand aan glaasjes
te maken; - zeker ijzer om aan ronde blikken schijven den rand rechthoekig om te buigen, vgl. omkantijzer; ook gereedschap der muntstempelaars.
RANDJE, o. (-s), kleine rand; een nieuw randje aan
dat behang, smalle strook papier aan de boven- en
benedenzijde van het behang. om het af te zetten; daar moet nog een klein randje af, zeer smalle strook;
-- 't is langs het randje, langs het kantje, zie kant.
RANDJOE, V. (- s), (Ind.) soort van voetangel van
aangepunte bamboestokken; - VERSPERRING,
V. (- en).
RANDLETTERING, v. (-en), het letterschrift op
den rand van grootere muntsoorten; ...LIJST, v.
(-en). (tingym., schrijnw.) zekere randversiering;
...SCHAAF, v. (...schaven); ...SCHRIFT. o. (-en),
hetgeen op of in een rand te lezen staat (op munten
enz); .STEEN, m. (-en), steen van een put;
...STEMPELING, v. het stempelen van het randschrift; ...STOP, v. (-pen), (nagist.) stop aan den
rand van een stuk goed.
RANDSWIJZE, RANDSWIJS, bw. op de wijze
van een rand.
RANDVAREN, v. varengeslacht waarvan de sori
aan den rand der bladslipjes staan en waarvan
slechts ééne soort in Nederland aangetroffen wordt:
de adLlaarsvaren (pteris aquilina), die algemeen gebruikt wordt tot het vullen van matrassen en
kussens.
RANDVERSIERING, v. (-en), versiering aan den
rand van het een of ander; ...WAL, m. (-len), ophooping van puin; ...WERK, o: het afwerken van
den rand der munten; randschrift : ingezonken, ver
randwerk op munten; ...WERKTUIG, o. (-en),-hevn
werktuig om munten te randen ; ...ZAAG, v.
(...zagen), fijne zaag waarmede men de groef maakt
bij het randen van opleghout.
RANEN, (raande, heeft geraand), (gew.) smelten.
RANG, m. (-en), rij, orde, reeks; plaats, regeling,
schikking : wij zaten op den tweeden rang; balkon
eerste rang; -- dat is eene machine van den eersten rang,
van uitstekende hoedanigheid ; - waardigheid,
aanzien : iemand van hoogen rang; menschen van
eiken rang en stand; in rang is een luitenant ter zee
gelijk aan een kapitein van de landmacht; zijne
vrouw is op haar rang gesteld, wil met onderscheiding behandeld worden: -- zijn rang ophouden,
zorgen dat men met de noodige onderscheiding
bejegend wordt; - hij bekleedt een hoogen rang,
eene hooge betrekking.
RANGCIJFER, o. (-s), rangnummer.
RANGEERDER, m. (-s), stationsarbeider met het
rangeeren van spoorwagens belastr, rangeermachine.
RANGEERDIENST, m. vandaag heeft hij rangeer
-dienst,
moet hij bij het rangeeren helpen.
RANGEEREN, (rangeerde, heeft gerangeerd),
schikken, ordenen, regelen; een trein rangeren, op een
ander spoor brengen; -- (iem.) tot zijn plicht bren-
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gen; --- gerangeerd, ordelijk: een gerangeerd jong
-'mensch,
die fatsoenlijk leeft.
RANGEERLOCOMOTIEF. v. (...tieven), locomotief die wagens of treinen rangeeren moet;
...LOON, o. (-en), voor per spoor verzonden vrachtgoed; ...MACHINE, v. (-s); ...MEESTER, m. (-s),
belast met het toezicht en de regeling van den
rangeerdienst; ...TERREIN, o. (-en), terrein bij een
station noodig voor het rangeerera; ...TREIN, m.
(-en); ...WISSEL, m. (-s), wissel voor het rangeeren.
RANGEXAMEN, o. (-s), onderwijzersexamen
onder de wet van 1806, toen men 4 rangen had; (eert.) examen van onderwijzers ter bekoming van
een hoogeren, rang : de rangexamens in Den Haag
zijn vervallen ; ... GETAL : o. (-len), (taalk.) rangtelwoerd: ...LIJST, V. (- en), lijst waarop men (inz.
ambtenaren, officieren, onderwijzers) in rangorde
geplaatst is volgens zijn rang, het aantal punten
bij een examen behaald, of zijn ouderdom; .. .NUM MER, o. (-s), nummer dat de plaats van een persoon
of eene zaak in zekere reeks aanwijst; ...ORDE, v.
geregelde volgorde; ...REGELING, v. (-en), elke
door den rechter opgemaakte rangschikking, volgens
welke de opbrengst van gerechtelijk verkochte
goederen tusschen de schuldeischers moet worden
verdeeld: de rangregeling in het faillissement van H.
is heden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te A.
RANGSCHIKKEN, (rangschikte, heeft gerangschikt), regelen, in eene rij plaatsen, de volgorde bepalen, Bene plaats aanwijzen, in orde schikken:
boeken in eene bibliotheek alphabetisch, naar het
formaat, naar de verschillende vakken rangschikken;
RANGSCHIKKEND, bw. (spraakk.) rangschikkend
telwoord, rangtelwoord. RANGSCHIKKING, v.
(-en).
RANGSTRIJD, m. twist over den voorrang.
RANGTELWOORD, o. (-en), woord dat door een
getalbegrip de plaats te kennen geeft, die eene
zelfstandigheid onder andere inneemt; bepaalde
rangtelwoorden zijn e e r s t e, t w e e d e, a n d e r;
onbepaalde zijn middelste, laatste, hoeveelste,
RANGZUCHT, v. eerzucht, zucht naar een voornamen stand; ...ZUCHTIG, bn. ( -er -st), (w. g.)
eerzuchtig.
RANIMEEREN, (ranimeerde, heeft geranimeerd),
weder bezielen, opwekken, opvroolijken.
1. RANK, V. (- en), list, nuk, streek, booze, sluwe
trek; (spr.) honger zoekt ranken, armoede zoekt list.
2. RANK, v. (-en), (plantk.) even boven den wortel
ontspruitende, horizontaal op den grond liggende
uitloopers eens stengels, waaruit hier en daar
nieuwe planten te voorschijn komen; - de slanke
stengels van boonen, erwten, winden; - de dunne
draadvormige uitspruitsels eig. vervormde takken
of bladeren waarmede boonen, erwten, enz. omhoog
zich winden, ook klawieren geheeten; --klimenof
dunne twijg, scheut; -- bij speldenwerksters, sieraad
in het kant dat een dun takje voorstelt; --(Zuidn.) eene rank druiven, eene tros; eene ranke
boonen, uien, rist, aaneengeregen rij; (slacht.) het
bovenste van de knie eens kalfs, wat bij de koe
schenkel heet; - (dierk.) de beweeglijke aanhangselen van wormen en andere lagere dieren. RANKJE
o. (-s).
3. RANK, bn. bw. ( -er, -st), tenger, schraal, opgeschoten : hij is nogal rank van gestalte; -- een rank
(zwak) vaartuig, dat bij geringere wind sterk overhelt;
door den zwaren bovenlast werd het vaartuig te rank,
liep het veel gevaar van om te slaan.
1. RANKEN, v. mv. (gew.) zwaluwtong, eene soort
van duizendknoop (polygonum convolvulus), ook
reeg, wilde boekweit en zwarte winde geheeten.
2. RANKEN, (rankte, heeft gerankt), (van boomen
of planten, die met ranken groeien), nieuwe ranken
vormen en zoo langs den grond voortkruipen of
aan stokken en muren omhoogklimmen; (ook fig.);
(Zuidn.) boonen ranker, aaneenrijgen.
RANKERIG, bn. rijk aan ranken : de rankerige
wilde wingerd.
RANKGEBOUWD, bn. ( -er, -st), (inz. van vaartuigen).
RANKHEID, v. magerheid, tengerheid, dunne en
lange gestalte.
RANKOLEN, (rankoolde, heeft gerankoold),
(Zuidn.) geraas maken.
RANKPOOTIGEN, m. mv. eene orde der kieuw
schaaldieren (cirripedia), welke zes paren-potige
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gerankte pooten hebben; de voornaamste zijn de
eendenmossel, de zeepokken en de walvischpokken.
RANONKEL, v. (-s), (plantk.) plantengeslacht
tot de familie der ranonkelachtigen behoorende,
inz. de waterranonkel en de landranonkel of boter
-bloem;
bekend door hare gele bloemen.
RANONKELACHTIG, bn. op ranonkels gelijkende:
de ranonkelachtige planten.
RANONKELACHTIGEN, v. mv. ranunculaceae,
eene groote familie van meestal overblijvende planten
die veelal verdoovend en giftig zijn; de voornaamste
soorten zijn : de clematis, de anemoon, de ranonkel,
het nieskruid en de pioenroos.
RANONKELBED, o. (-den), afdeeling in een tuin,
voor de ranonkels bestemd; ...BOL, m. (-len);
...STENGEL, m. (-s).
RANS, bn. bw. ( -er, -t), RANSIG, bn. bw. (. er,
-st), (van boter, vet, spek, olie enz.) sterk smakend,
garstig. RANSHEID, RANSIGHEID, v.
1. RANSEL, m. (-s), vierkante rugtasch der soldaten : met gepakte ransels uittrekken; elk soldaat
voert den maarschalksstaf in zijn ransel; valies; —
(plat) buik, raap : zijn ransel vullen; — lijf, rug : iem.
wat op zijn ransel geven. RANSELTJE, o. (-s), kleine
ransel.
2. RANSEL, m. slaag : iem. wat ransel geven, hem
ranselen.
RANSELEN, (ranselde, heeft geranseld), onbarmhartig slaan. RANSELING, v. (-en), het ranselen;
een pak slaag.
RANSIG, zie op RANS.
RANSOME IJZER, o. in warmen toestand gedraaid vierkant ijzer.
RANSUIL, m. (-en), ooruil of groote katuil (bubo
ignavus)

1. RANTSOEN, o. (-en), hoeveelheid spijs of drank
dagelijks verstrekt, óf in 't geheel, af van iedere
stof afzonderlijk (voor matrozen, soldaten); ander half rantsoen, voor de onderofficieren; enkel rantsoen,
voor de matrozen; — hij is op half, drie kwart, heel
rantsoen gesteld (van zieken, enz.), hij krijgt ' /2 , 3 /4 of
net zooveel als gewoonlijk ; — (voor paarden),
ration; --(zeew.) rantsoenhouten. RANTSOENTJE , o. (-s) ; (ook) zekere kleine inhoudsmaat ;
jeneverglaasje.
2. RANTSOEN, RANSOEN, os. losgeld, losprijs.
RANTSOENEEREN, RANSOENEEREN, (rantsoeneerde. heeft gerantsoeneerd), vrijkoopen, lossen;
— op rantsoen stellen. RANTSOENING, v.
RANTSOENHOUT, o. (-en), (scheepsb.) een der
twee overhellende en vereenigde stukken hout, die
op den achtersteven dragen en naar de hoogste
spanten van den achterboeg oprijzende, een deel
uitmaken van den spiegel ; ...KIST, v. (-en),
(zeew.) kist die tot berging van het rantsoen en
tevens tot etenstafel dient.
RANTSOENPENNING, m. (-en), (oudt.) recognitiegeld waarop de landsheer bij den verkoop van
zekere goederen recht had.
RAOUT, m. (-s), avondpartij aan 't hof.
1. RAP, bn. bw. (-per, -st), vlug, gezwind; rap
iets doen; een rappe gast, flink, bij de hand; met rappe
hand; — ( Zuidn. ) een rappe geest, schrander, die vlug
iets doorziet; — (Zuidn.) Rap en Rap kan niet pak
de eene schalk tracht vruchteloos den anderen-ken,
te bedriegen. RAPHEID, v. vlugheid.
2. RAP, o. schurft; (fig.) Jan Rap en zijn maat, de
heffe des volks; (gemeenz.) Jan Rap en zijn maat
zit in die kast, die mand, die kast, mand is vol rom
alles kun-je er in vinden; — roof eener wond.-mel,
3. RAP, o. (gew.) afval van hout, haksel., kleine
spaanders ; (ook) afgevallen takjes en blaadjes;
(ook) kleine stukjes afval van riet, voor varkens
-stroiel.
RAPACITEIT, v. roofzucht, roofgierigheid.
RAPALJE, RAPAILLE, o. gemeen volk, gepeupel.
RAPÉ, v. eene soort van geraspte snuiftabak.
RAPEN, (raapte, heeft geraapt), schielijk naar
zich halen, wegnemen; inzamelen, vergaren : hout,
koren rapen; — visch rapen, Op bij eb drooggevallen
gronden; — snippers, papiertjes rapen, van den
grond opnemen en wegwerpen; raap dit even bij
elkander; — hij doet niets dan rapen en schrapen,
geld bijeenschrapen, he is een geldwolf; — (mets.)
muren rapen, berapen, bepleisteren. RAPING, v.
RAPHOEN, o. (-ders), wijfje van een veldhoen.
RAPIDITEIT, v. snelheid, gezwindheid.
RAPIARIUM, o. (...ia), boekje waarin de M. E.
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kloosterlingen uitgezochte spreuken en teksten ver
zamelden.
RAPIER, o. (-en), lange houw- en steekdegen.
inz. schermdegen ; —BAND, m. (-en) ; —GORDEL, m. (-s).
RAPONSJE, o. (-s), (plantk.) eene plant (campanula rapunculus) tot de klokjesachtigen behoorende ;
(ook) eene andere klokjesdragende plant (phyteuma).
als salade- gebruikt, waarvan 2 soorten in Nederland
gevonden worden : zwart- (P. nigrum) en aardragend
raponsje (P. spicatum).

RAPPEL, o. terugroeping : brieven van rappèl,
waarbij een gezant teruggeroepen wordt; —herinnering, waarschuwing aan de bepalingen van een
reglement; de stukken waren niet op, den bepaalden
tijd ingezonden en nu heeft hij een rappèl gehad van
den Officier van Justitie.
RAPPELEEREN, (rappeleerde, heeft gerappeleerd), terugroepen; — herinneren : iemand iets
rappeleeren; zich iets rappeleeren.
RAPPEN, o. het honderdste deel van een Zwitsersche frank.
RAPPERIG, RAPPIG, bn. ( -er, -st), schurftig.
RAPPERIGHEID, RAPPIGHEID, v. schurft.
RAPPLEMENT, o. (-en), terechtwijzing, standje,
uitbrander : iemand een rapplement (voor iets) geven,
hem ervoor berispen.
RAPPONISCH, bn. rapponische kracht, kracht
welke die van den athleet Rappo evenaart, Herculeskracht.
RAPPORT, o. het terugbrengen; —, (-en), bericht,
verslag, mededeeling : rapport uitbrengen; — rapport
van iets maken, het aan de superieuren mededeelen,
bekendmaken; — algemeen rapport, het verslag dat
de 5 rapporteurs der Tweede Kamer opmaken na
het sectie-onderzoek van een wetsontwerp; — tabel larisch rapport, het invullen van voorgeschreven
tabellen; deze tabellen zelf; -- gewoon rapport, wat op
den voorgeschreven tijd wordt uitgebracht; buiten gewoon rapport; — extra-rapport, van iets wat bij
algemeen voorschrift niet vermeld of voorzien is;
— (leger) uitgifte der dagelijksche orders in een
garnizoen; op het rapport komen, verschijnen, bij den
kapitein op het bureau komen om klachten, bezwaren uit te brengen, een uitbrander te krijgen, eene
straf te hooren uitspreken enz.; (ook) in een rapport vermeld zijn ; — iedere drie maaanden krijgen
leerlingen onzer school een rapport mee naar huis, een
staatje van hun gedrag, vlijt en vorderingen; een
goed, mooi, slecht rapport hebben; — betrekking, verband, samenhang : dat heeft daarmee geen rapport;
de magnetiseur en het medium staan met elkander in
magnetisch rapport; — overeenkomst; — (wev.) herhaling der figuur in de lengte en breedte bij gefatsoeneerde geweven stoffen; — (pap.) de samenstem ming der afzonderlijke drukvormen bij behangsel papier ; — gelijkenis : zij hebben veel rapport op
elkander.
RAPPORTDAG, m (-en), dag waarop rapport uitgebracht moet worden.
RAPPORTEEREN, (rapporteerde, heeft gerapporteerd), terugbrengen; — bericht, verslag geven; —
aan de superieuren mededeelen, bekendmaken; in
een rapport vermelden; — eene figuur in geweven
stoffen op behangselpapier herhalen, goed doen
samenstemmen tot een geheel; — betrekking hebben op.
RAPPORTEUR, m. (-s). verslaggever ; woord
steller van het verslag eener commissie -voerd,;
inz. verslaggever van eene sectie kamerleden:
commissie van rapporteurs; -- (wisk.) hoekmeter
(werktuig).
RAPPORTMAAND, v. (-en), maand waarover een
rapport loopt ; ...STIFTJE, o.' (-s), stiftje dat de
drukker van behangselpapier gebruikt, om de ver
figuren goed te doen aaneensluiten;-schilend
...UUR, o. (...uren), uur dat de kapitein rapport
houdt, de dagelijksche orders uitgeeft, klachten,
bezwaren aanhoort, onderzoekt en straffen bepaalt
voor overtredingen; ...WEEK, v. (...weken), week
waarin een rapport uitgebracht moet worden; week
waarover een rapport loopt.
RAPS, bw. RAPSCH, bn. (w. g.) vlug, snel.
RAPSODIE, v: zie RHAPSODIE.
RAPUNSEL, RAPUNTSEL, o. (-s), (plantk.)
raponsje ; ...SALADE, v. ...SLA, v.
RAPZAK, m. (-ken). (gew.) iem. van het gepeupel.
RARA AVIS, m. zeldzame vogel; — (inz. fig.)
iem. zooals men zelden aantreft.
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RAREFACTIE, V. (natuurk.) luchtverdunning
door warmte.
RAREKIEK, m. (-en), kijkkast ; een vreemde
rarekiek, iets heel vreemds.
RARIGHEID, V. zeldzaamheid, vreemdheid;
.zoo'n rarigheid gevoelen, eene aandoening die men
niet nader kan of wil beschrijven; —, (...heden), rare,
- vreemde, zeldzame zaken; zonderlingheid : hij doet
,den laatsten tijd allerlei rarigheden. RARIGHEIDJE,
0. (- s), hij houdt wel van een rarigheidje.
RARING, m. (-en), (Zeew.) ring van de ra.
RARITEIT, v. (-en), zeldzaamheid, zeldzaam voor
-werp,
vreemd ding. RARITEITJE, o. (-s).
RARITEITENKAMER, v. (-s), bewaarplaats van
zeldzaamheden; ...KAST, v. (-en); ...VERZAMELAAR, m. (-s); ...VERZAMELING, v. (-en).
1. RAS, o. vierschachtig gekeperde stof, meestal
uit grove wol geweven (tot kleeding).
2. RAS, o. (-sen), (zeew.) wiel, draaikolk; daar gaat
neen tij als een ras, een gevaarlijk tij.
3. RAS, C. (- s(u), soort, geslacht (van menschen of
dieren); er zijn 5 menschenrassen; paard, hond van
- inlandsen, buitenlandsch, gekruist ras; een goede hond
doet zijn ras eer aan; — volbloedig : iem. ran ras; vc.l
pit; eene actrice van ras, die uitstekend speelt: — hij
is van een goed ras, van eene gezonde familie; (fig.)
slay, aard; (fig.) gemeen volk.
4. RAS, bw. (-s,.r, -t), gezwind, snel.
RASAMALA, o. bekende houtsoort in Indië van
den altingia excelsa.
RASANT, bn. bestrijkend : een rasant schot, als de
kogelbaan zich zoo weinig mogelijk boven manshoog te verheft.
RASCH, bn. (rasscher, meest rasch), snel, gezwind,
schielijk : met rassche schreden; — (Zuidn.) broos,
zeer breekbaar : de tabaksplant is 's morgens rasch,
hare bladeren breken dadelijk af. R 1SCHHEID. v.
vlugheid, snelheid.
RASCHIP, , . (...schepen), vierkant, met razeilen
getuigd schip.
RASEEREN, (raseerde, heeft geraseerd), afbreken,
slechten, met den grond gelijkmaken : eene resting
raseeren, ontmantelen; — een schip raseeren, het
boventuig afnemen; — een terrein, raseeren, alle
verhevenheden (booroen, woningen) ervan verwij deren; het effenen, den bodem gelijk maken; — even,
vluchtig aanraken, dicht voorbijgaan : een raseerend
schot.

RASEEREND, bn. ( -er, -st), (art.) ]aag bestrijkend,
rasant, zie aldaar.
RASGEMEENSCHAP, v. rasverwantschap ;
..GENOOT, m. en v. (-en), die tot hetzelfde ras
behoort.
RASHOENDERS, o. mv. hoenders die tot een
zuiver ras behooren; ...HOND, m. (-en); ...KIPPEN, V. mv.
RASJES, bw. schielijk, gezwind.
RASKOLNIKEN, ROSKOLNIKEN. m. mv.
scheurmakers, ketters : naam dien de Russisch
kerk geeft aan de leden van alle sekten,-Grieksch
die zich van de kerk hebben afgescheiden.
RASP, v. (-en), zeker werktuig met korte prikkels,
dienende om er iets mede fijn of tot poeder te maken: suikerrasp, kaasrasp, nootmuskaatrasp; —een
toestel der tabaksverkoopers om rapé te maken; —
(timm., schrijnw.) eene soort van vijl met op zichzelf
staande holligheden, waarnaast een scherpe tand
opstaande rug : platte, ronde, vierkante rasp;-vormig
grove rasp; — fijne rasp tot het opzoeten; — mijn keel
is zoo rouw als eene rasp, ontstoken; — zeker heelmeesterswerktuig, beenvijl. RASPJE, o. (-s).
RASPAARD, o. (-en), paard van zuiver ras.
RASPCELPOLIEP, v. (-en), eene soort van celpoliep met een kalkachtigen cellenstok, welke uit
bekervormige cellen gevormd is, die op elkander
gehoopt zijn of in verband geschikt; ruwe raspcelpoliep.
RASPEINDE, o. (-n), (schoenm.) het spitse einde
van den pekdraad, waaraan de borstel vast is om
te naaien.
RASPEN, (raspte, heeft geraspt), met de rasp fijnaken : kaas, vleesch raspen; -- de korst van iets afraspen: — iets met de rasp bewerken, glad maken; —
zich met raspen bezighouden. RASPING, v. het
raspen.
RASPER, m. (-s), die raspt; eene rasp.
RASPERDOPPERS, m. mv. (plantk.) eene soort
van doperwten.
RASPHOUW, ni. het eigenaardige behouwen der
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hout -en ijzerraspen; —, (-en), iedere groeve in eene
rasp ; —MACHINE, v. (-s), draaibank met
schijven waarmee men raspen maak.
RASPHUIS, o. (...huizen), tuchthuis waar misdadigers vreemde houtsoorten, inz. braziliehout, door
middel van vastgeklonken zagen moesten fijnmaken;
-- (spr.) hij kijkt zoo vriendelijk als de deur van het
rasphuis, ziet zeer knorrig en gemelijk; —BOEF, m.
(...boeven), gevangene in een rasphuis; —OPPASSER, m. (-s); —VADER, m. (-s), cipier.
RASPLOERT, m. (-en), een geboren ploert;
...PROLEET, m. (...loten), een geboren proleet.
RASPMOLEN, m. (-s), eenige zaagvormig getande
bladen in een gestel, waarlangs men verfhout tot
fijne spaantjes wrijft; ...VIJL, v. (-en), gereedschap
aan de eene zijde met den dubbelen vijlhouw en
aan de andere zijde met den rasphouw ; ...ZAAG,
v. (...zagen), dubbele zaag der kammenmakers, *om
daarmede de tanden in de kammen te zagen.
RASSCHELIJK, bw. (w. g.) op rassche wijze, gezwind, snel.
RASSEN, bn. van ras, de gekeperde stof.
RASSENHAAT, m. de haat tusschen twee of meer
menschenrassen; afkeer van het Joodsche ras;
...STRIJD, m. strijd om den voorrang tusschen
Benige rassen; ...VERMENGING, v. in Zuid- Amerika heeft eene volledige rassenvermenging plaats gehad:
...VERSCHIL, o. (-len).
RASSURANT, bn. ( -er, -st), geruststellend.
RASSUREEREN, (rassureerde, heeft gerassureerd), geruststellen.
RASTEEL, o. (-en), (gew.) ruif.
RASTEL, o. (-s), vooruitspringend bastion vóór
den bedekten weg eener vesting.
RASTER, m. (-s), breede, grove lat, aan de bovenzijde toegespitst, staande lat van een hekwerk.
RASTERDRAAD, o. ijzerdraad tot omrastering
dienende.
RASTERING, v. (-en), RASTERWERK, o. latwerk tet afscheiding.
RASTRAAL, o. (...stralen), lijnentrekker voor
noten; een werktuig em een notenbalk in eens
te trekken.
RASTREERWERK, o. het lijnentrekken in
koopmansboeken.
RASURE, v. (-s), geradeerde plaats in eenig geschrift; het radeeren; vijlsel; tonsuur of kruin. schering.
RASZUIVER, bn. zeer zuiver van ras : raszuirere
terriers te koop.
RAT, ROT, v. (-ten), geslacht van knaagdieren.
tot de familie der muizen behoorende; inz. de huisrat
(mus rattus), 16 cM. lang, en zwart van kleur, thans
grootendeels verdrt gingen door de sterkere bruine of
zwerfrat (mus d , ucumanees), 24 cM. lang met 18 e.M.
langen staart; — ( spr.) de ratten zullen met mijne (leege)
maag niet wegloopen, ik heb veel gegeten; — daar zijn,
de ratten in den winkel geraakt, de klandisie is er
weg; — zoo kaal als eene rat, doodarm; — (gew.) er
zitten ratten op het huis of er loopen ratten op het dak,
om iem. te waarschuwen, dat hij omzichtig moet
zijn in zijn spreken, daar er iem. anders is, die geen
troon verdient en 't geheim zou kunnen verraden
of het niet weten mag; — (fig.) eerre oude rat, geslepen
mensch, sluwe kerel, (ook) iem. van veel ondervinding; — eerre oude rat in de val, die slimmerd is er ook
eens ingeloopen; — eene oude rat vindt licht een qat,
wie slim is vindt, licht een uitweg; — je bent eenslimme rat, als je maar een staart hadt, schertsend
gezegd tegen iem., die voor slim wil doorgaan, doch
de treffendste olijken van het tegendeel geeft; —
een oolijk ratje, een schalka^htig kind; — (Zuidn.)
eene ?vreemde rat, gelukzoeker. RATJE, ROTJE,
o. (-s).
RATA, v. evenredig aandeel; pro rata, naar rata,
naar verhouding, geëvenredigd.
RATAFIA, RATAFFIA, v. zekere fijne likeur, bereid uit brandewijn, gegist suikersap en het sap
van verschillende vruchten.
RATANHIAWORTEL, v. zeker geneesmiddel, afkomstig van een in Peru groeienden struik (krameria
ariandra) dat bij overmatige slijmbloedvloeiingen,
passieve bloedvloeiingen enz. wordt aangewend.
RATAPLAN, o. v. een klanknabootsend woord
voor het geluid der trommels; daar heb-je de heele
rataplan, daar heb je den heelen rommel, alles bij
elkaar.
RATATOUILLE, v. dooreengestampt middag
soldaten; gewoonlijk RATJETOE.
-etndr
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1. RATEL, m. (-s), houten werktuig waarmede een
ratelend geluid wordt gemaakt; wekker (in een
klooster om de monniken te wekken); molenklepper
(onrust in een molen); -- den ratel opslaan, ratelen,
geluid maken met den ratel; — (plat.) hou je ratel,
houd je mond, zwijg; — m. en v. (-s), babbelaar:
dat is me ook een ratel, die babbelt maar altijd door.
RATELTJE, o. (-s),
2. RATEL, v. (-s, -en), een plantengeslacht
(rhinanthus), tot de familie der scrophulariaceeën
behoorende, waarvan er 3 soorten in Nederland in
't wild worden aangetroffen: de kleine ratel (R.
minor), algemeen in grasland; de • roote ratel (R.
major), algemeen op bouw- en weiland; en de ruw
ratel (R. alectorolophus), ook raat, ratelaars,-harige
reutels, rinkelbellen, scharl, schartelen en hanekam
geheeten.
3. RATEL, v. ziekte van de tabaksplant bij lang
nat weer, veroorzaakt door de roest, eene-durig
stofzwamsoort (uredo).
4. RATEL, m. (-s), honingdas aan de Kaap de
Goede Hoop, ook rottel geheeten.
1. RATELAAR, v. (-s), (plantk.) ratel, zie aldaar.
2. RATELAAR, m. (-s), ratelpopulier, klaterpeppel, espeboom (populus tremula) die eene veel gebruikte houtsoort levert.
3. RATELAAR, m. (-s), nachtzwaluw.
4. RATELAAR, m. (-s), RATELAARSTER, v.
(-s), die ratelt; babbelaar, babbelaarster.
5. RATELAAR, m. (-s), soort van helderklinkende
steenen.
RATELABEEL, m. (-en), (plantk.) ratelpopulier.
RATELBOOR, v. (...boren), ijzerboor die bewogen
wordt met een handvat dat in een rad met schuine
tanden ingrijpt.
RATELEN, (ratelde, heeft gerateld), met een ratel
geluid maken; — (fig.) babbelen, kakelen : zij
ratelt op een dag wat af. RATELING, v. het ratelen,
geratel.
RATELIER, (Fr.), m. (-s), (mil.) geweerrek.
RATELKOUS, m. en v. (-en), onvermoeide babbelkous.
RATELMAN, m. (-nen), klepperman.
RATELMOND, m. en v. (-en), lastige onvermoeide
babbelaar, babbelaarster.
RATELPOPULIER, m. (-s), espeboom, klater peppel.
RATELSCHEL, v. (-len), gewone electrische schel.
RATELSCHEUR, v. (-en), (in eikenhout) barst of
scheur welke in de richting der middellijn naar
binnen loopt, windscheur.
RATELSLAG, m. (-en), ratelende donderslag.
RATELSLANG, v. (-en). vergiftige, fraaigeruite
slang (crotalus) die in Amerika thuis behoort, welker
lengte gewoonlijk 2 M. bedraagt; alzoo genoemd
naar een uit hoornachtige ringen bestaanden ratel
aan het uiteinde van den staart, dien zij doet hooren,
wanneer zij toornig is; haar beet heeft in weinige
uren den dood ten gevolge.
RATELWACHT, m. (-en), (gew.) klepperman.
RATIFICATIE, v. (-s, ...tiën), de bekrachtiging
van een door afgezanten of andere gevolmachtigden
van verschillende staten gesloten verdrag, te doen
door de vorsten dier staten.
RATIFICEEREN, (ratificeerde, heeft geratificeerd), goedkeuren, bekrachtigen (inz. namens
eene landsregeering).
RATIJN, o. zekere geweven friesachtige stof waarvan het niet met den draad neergestreken haar in
ontelbare bosjes of knotjes is ineengedraaid; —,
mv. (-en), soorten van ratijn.
RATIJNEN, bn. van ratijn vervaardigd.
RATIJZER, o. (-s), ijzeren knip om ratten te
vangen.
RATINÉ, o. ratijn.
RATINEEREN, (ratineerde, heeft geratineerd),
van nopjes voorzien (laken en andere wollen stoffen).
RATINEERMACHINE, v. (-s), ...MOLEN, m. (-s),
werktuigen om te ratineeren, ratijn te maken.
RATIO, v. rede, oorzaak, grond; contra rationem,
tegen de rede, strijdig met het gezond verstand; —
ratio leges, de grondbedoeling van de wet.
RATIOCINATIE, v. (-s, ...tiën), verstandig nadenken; overleg; — bewijsvoering, gevolgtrekking,
sluitrede.
RATION, o. zie RANTSOEN.
RATIONAAL, bn. (wisk.) ten volle uitrekenbaar;
een rationaal getal, zulk een, dat de 2de, 3de of 4de
macht is van een ander, wortelgetal.
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RATIONALISME, o. toepassing der rede bij het
beoordaelen der dingen, redegeloof, godsdienst der
rede; leer die de onafhankelijkheid van 's menschen
geest aanneemt, in tegenstelling met het supranaturalisme; richting in de theologie die in dienst van
het bewuste leven een persoonlijk oordeel tracht te
vormen over de oorzaken der verschijnselen, de
causaliteit
RATIONALIST, m. (-en), die de grondstellingen
van zijn gelooven en van zijne handelingen alleen
uit de rede afleidt.
RATIONEEL, bn. ( -er, -st), redelijk, op rede
overtuiging gegrond; dat is nogal rationeel; —-lijke
eene rationeele verandering, grondige, wel doordachte.
RATJETOE, v. dooreengestampt middageten.
RATOE, v. titel voor vorstelijke vrouwelijke
personen op Java er} Madoera.
RATOUW, o. (-en), (zeew.) touw van de ra.
1. RATS, v. (gemeen.) in de rats zitten, in de
benauwdheid, angst, verlegenheid.
2. RATS, bn. bw. (gew.) rap, vlug; handig.
3. RATS, v. ratjetoe, soldatenpotage.
RATSEN, (ratste, heeft geratst), iets heimelijk en
op behendige wijze wegkapen.
RATSKETEL, m. (-s), plat blikken eetketeltje,
met deksel, der soldaten.
RATTEKEUTEL, v. (-s), drek an ratten.
RATTENDOODER, m. (-s), die jacht maakt op
ratten en ze doodt; ...GESLACHT, o. (-en),-geslacht
van ratten; ... GIF, o. middel om de ratten te dooden; ...HAAR, o.; ...HOL, o. (-en), hol, gat waarin
ratten huizen; kelder, pakhuis waarin veel ratten
zijn; ...JACHT, v. pogingen om ratten te vangen;
...KLEM, v. (-men), ...KNIP, v. (-pen), toestel
en), nest
om ratten te vangen; ...KONING,
jonge ratten die met de staarten in elkaar zijn
verward geraakt; ...KRUIT, o. arsenicum; eene
verbinding van arsenik en zuurstof; ...KRUITMETAAL, o. zekere delfstof; ...LOOP, m. (-en),
rattenval ; ...NEST, o. (-en); ...00R, o. (-en);
...SPRENKEL, m. (-s), eene soort van rattenknip
met onderscheidene vakjes; ...VAL, v. (-len), toestel
om ratten te vangen; ... VANGER, m. (-s), persoon,
hond die ratten vangt; ...VANGST, v. (-en), rattenj acht; wat op de rattenjacht gevangen is; de in
eens gevangen ratten.
RATTESTAART, m. (-en), staart van eene rat; —
staart van een ander dier waarvan de wol of het
haar af is , zoodat die op een rattestaart gelijkt; —
soort van schaap met zulk een kalen staart; —
paardenziekte waarbij de staartharen uitvallen; —
(wev.) plaats in het laken met te lang haar; —
(timm.) eene zeer kleine ronde vijl die bij het afwerken van gaten en sterk gekromde uithollingen gebezigd wordt; — (dierk.) zeker raderdiertje, dat een
ovaal lichaam heeft; gekielde rattestaart,
RATTEVEL, o. (-len), het vel van eene rat.
RAUW, bn. bw. ( -er, -st), niet gekookt, niet gaar:
rauw vleesch; — (fig.) honger maakt rauwe boonera
zoet, zie HONGER; - (van vruchten) niet rijp:
een rauwe appel, peer; — van de huid ontbloot: de
borst van dat paard is geheel rauw; rauw vleesch,
levend vleesch waar het vel af is : die wonde is
al rauw vleesch; — iemand den rug rauw rijden, hem
voortdurend lastig vallen, aansporen; — (fig.) een
rauw voorstel, onbekookt, dat niet geschikt is om in
overweging genomen te worden; — dat viel mij
rauw op het lijf, dat had ik niet verwacht; — mijne
keel is rauw, ontstoken; — met eene rauwe stem, schor,
heesch. RAUWHEID, v. toestand van iets dat niet
gaar is.
RAUWACHTIG, bn. ( -er, -st), een weinig rauw.
RAUWACHTIGHEID, v. rauwheid.
RAUWBROS, bn. rauwbros ijzer is in kouden toestand bros.
RAUWELIJK, bn. (rechtst.) onomwonden; zonder
verzachtende omstandigheden.
RAUWIGHEID, v. rauwheid.
RAUWZOOLVELDSCHOEN, m. (-en), (Z. A.)
veldschoen uit eene onbereide huid gesneden.
RAVAGE, v. verwoesting, bederf; het veroorzaken van schade : ravage maken.
RAVAGEEREN, (ravageerde, heeft geravageerd),
verwoesten, vernielen, plunderen.
RAVANGER, m. (-s), (zeew.) zeker touwwerk.
RAVEBEK, m. (-ken), bek van eene raaf; —
(heelk.) Bene soort van tang om vreemde voorwerpen
uit Bene wond te halen; (ook) de naam van vele
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gereedschappen, die met kromme punten eindigen;
— (zeew.) noodhaak.
RAVEBEKSLEUTELBEENDEREN, o. mv. smalle
beenderen waardoor de lange smalle schouderbladen der vogels met het borstbeen verbonden zijn.
RAVEBEKSUITSTEEKSEL. o. (-s), voortop van
het schouderhoofd.
RAVEELBALK, m. (-en), (timen.) verbindingsbalk.
RAVELIJN, o. (-en), (vest.) halvemaan, buitenwerk waarvan de keel op eene halvemaan gelijkt of
korte afgestompte flanken heeft; —GRACHT, v.
(-en), gracht om een ravelijn.
RAVENAARD, m. aard overeenkomende met dien
eener raaf; (fig.) liefdeloosheid; diefachtigheid;
...AAS, o. (...azen), kreng; (fig.) galgebrok, iem. die
waard is opgehangen te worden.
RAVENGEKRAS, ...GEKRIJSCH, o. geluid der
raven; ...KOK, m. (-s), (fig.) beul, scherprechter;
...KONING, m. (-en), (nat. bist.) zekere vogel
van Armenië die veel overeenkomst heeft met den
pauw; ...KOOI, v. (-en); ...KOST, m. zie ravenaas,
...MOEDER, v. (-s), (fig.) eene ontaarde, wreede
moeder; ...NEST, o. (-en).
RAVENZWART, bn. zoo zwart als eene raaf, zeer
zwart : ravenzwart haar.
RAVEVEER, v. (-en). veer eener raaf.
RAVEVOET, m. (-en), varkenskers (coronopus),
zeker plantje, alzoo genoemd naar den vorm der
bladeren, ook hertshoornkers en kraaievoet geheeten.
RAVIJN, o. (-en), (vest.) holle weg, bergkloof: van
aanzienlijke breedte en diepte, zeer geschikt tot bedekking van het front eener. stelling.
RAVISSANT, bn. (wap.) met eene prooi in bek
of klauwen.
RAVITAILLEEREN, weder van levensmiddelen
voorzien.
RAVOTTEN, (ravotte, heeft geravot). luidruchtig
en wild spelen, loopen en springen (van kinderen),
stoeien.
RAVOTTER, in. (-s), RAVOTSTER, v. (-s), die
ravot. RAVOTTERIJ, v. het ravotten.
RAWA(H) v. (-s), (Ind.) moeras.
RAYEEREN, (rayeerde, heeft gerayeerd), (art.)
gleuven maken in den loop van een geweer of kanon.
RAYGRAS, o. een geslacht van de tarwegrassen
(lolium) (aldus geheeten naar den Engelschen kruidkundige Ray); het gemeen raygras, smeerraai of
muizenkoorn; v+lasminnend raygras; bedwelmend raygras, hondsdravik of dolik; gewoonlijk raaigras geheeten; Fransch raygras, havergras, veldhaver.
RAYON, m. (-s), straal; — o. kring waarbinnen
iets geldt, tot waar zekere werkkring zich uitstrekt;
de werkkring van een brandpiket; (vestingti.) de
landstreek om eene vesting tot waar zich hare tacti sche uitwerking uitstrekt; in het bijzonder: de verboden kring, waarbinnen het bouwen aan zekere
bepalingen is onderworpen, opdat bij een beleg de
verdediging niet belemmerd zou worden.
RAYONNANT, bn. stralende, schitterend; —
(wap.) stralend, met gegolfde lichtstralen.
RAZEEREN, zie RASEEREN.
RAZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil aan de ra vastgemaakt.
RAZELEN, (razelde, heeft gerazeld), (Zuidn.)
raaskallen.
RAZEN, (raasde, heeft geraasd), geweld, leven,
rumoer maken : hij is altijd aan het tieren en razen; —
driftig worden; ijlhoofdig zijn; — zingen (van water
dat begint te koken).
RAZEND, bn. bw. ( -er, -st), woedend, dol, in de
hoogste mate krankzinnig; — buiten zichzelven (van
pijn, toorn enz.); — hevig : hij heeft razend pijn,
razendere honger; — hij is razend verliefd, in hooge
mate; — dat heeft razend veel geld gekost, verbazend
veel.
RAZER, m. (-s), die raast, dolleman. RAZERNIJ,
v. woede, dolheid; aanvallen van razernij, van wilde
krankzinnigheid; (fab.) de razernijen, de furiën.
RAllIA, v. (-'s), (eig.) militaire expeditie door
Mohammedanen tegen ongeloovigen; — plunder- of
strooptocht; slavenjacht in Afrika; — onverwachte
overval door de politie, om gevaarlijke personen op
te sporen; algeheele opruiming : toen werd er eene
ware razzia gehouden.
RAZIJN, v. (-en) veroud. vorm van ROZIJN.
RE, v. (-'s), naam van eene rnu.zieknoot, de tweede
van eene toonladder.
REAAL, m. (realen), rekenmunt (in Spanje,
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ïMIexico enz.); reaal de Plata = f 0.24 /2 in Spanje en
ƒ 0.32 1 / 2 in Mexico; reaal de vellen = f 0.12 1 12 in
Spanje.
REAAL, zie RE1EL.
REACTIE, v. terug -, tegenwerking : uit actie en
reactie wordt de geschiedenis der menschheid geboren;
het streven naar behoud van of terugkeer tot ver
instellingen (in politieke zaken en in gods--ouder
dienstaangelegen.heden): hij behoort tot de reactie;
hij houdt het met de reactie; — nadeelige gevolgen van
te groote inspanning en te snellen vooruitgang, die
zich later doen gevoelen : de reactie van zulk eene
daad van willekeur bleef niet achterwege; — (nat.)
tegenstand, tegendrukking : hoe sterker drukking,
hoe sterker de reactie (ook fig.); — (scheik.) de duidelijk waarneembare verandering die ontstaat, als
eene stof chemisch op eene andere inwerkt, en
waaruit men tot haar aanwezig zijn besluit.
REACTIEKLEUR, v. (-en), kleur aan verspin bare vezels gegeven door inwerking eener chemische
stof, zonder behulp van kleurstoffen.
1. REACTIONNAIR, bn. terug -, tegenwerkend:
een reactionnaire maatregel, die den vooruitgang nadeelig is.
2. REACTIONNAIR, m. (-en), tegenstrever, terug
vijand en bestrijder van den vooruitgang;-drijve;
voorstander van den ouden toestand.
REAGEERBUIS, v. (...buizen), (seheik.) een
cilindervormig glazen buisje dat van onderen dicht
is en bij het nemen van scheikundige proeven gebruikt wordt. REAGEERBLTISJE, o. (-s).
REAGEEREN, (reageerde, heeft gereageerd),
terug-, tegenwerken, tegenstand bieden : zijn het de
superieure naturen die ageeren, de middelmatige zijn
het die reageeren; — ( scheik.) eene duidelijk waar
verandering veroorzaken door scheikundi--nembar
ge inwerking : geel bloedloogzout reageert op ferrizout
met een neerslag naar Berlijnsch blauw; — (scheik.)
zoeken naar de eigenschappen van eenig lichaam,
waardoor het zich van andere lichamen onderscheidt;
zoeken of gevraagde stoffen in eene samenstelling
aanwezig zijn ; — (fig.) in het geheim iets belemmeren.
REAGEERMIDDELEN, o. mv. (scheik.) de midde
len waarvan men zich bedient om met de eigen'
schappen van eenig lichaam bekend te werden en cjri
op te sporen of om de samenstelling van gevraagde
stoffen te vinden.
REAGEERPAPIER, o. (scheik.) met plantenkleur
geverfd ongelijmd papier, bv. blauw en rood-stofen
lakmoespapier, curcumapapier, om daarmede te
reageeren.
REAGEERREKJE, o. (-s), houten rekje voor de

reageerbuisjes.
REAGENS, fo. (...tia), (scheik.) herkenningsmiddel;
terug-, tegenwerkend ding of middel.
REALGAR, o. robijnzwavel, rood zwavel- arsenik:
eene verbinding van arsenik met zwavel, soms als
mode verfstof gebezigd, en bij vuurwerken gebruikt
ter verkrijging van het witte vuur.
REALIËN, ray. zaakkennis, die onderwijsvakken
welke om zichzelf en niet om. hunne formeele waarde
onderwezen worden bv. aardrijkskunde, geschiedenis, de vreemde talen.
REALISATIE, (...tiën, -s), REALISEERING, v.
(-en), verwezenlijking; het te gelde maken (van iets
door verkoop): de markt (der aandeelen) daalde wegens realisatiën.
REALISEEREN, (realiseerde, heeft gerealiseerd),
verwezenlijken, bewerkstelligen ; — papieren geld
voor klinkende munt inwisselen; te gelde maken.
REALISME, o. leer der werkelijkheid, denkwijze
of kunstrchting die zich zooveel mogelijk aan die
zinnelijke waarneming en de werkelijkheid houdt
(in tegenstelling van het idealisme); — leer dat de
algemeen begrippen werkelijk dingen zijn en niet
slechts namen (in tegenstelling met Chet nominalio ne).
REALIST, m. (-en), aanhanger van het realisme;
realistisch schrijver, schilder (tegengesteld aan
idealist).
REALISTISCH, bn. bw. het realisme huldigende:
een realistisch boek, overeenkomstig het realisme; de
realistische natuur van onzen landaard; dit boek is
nogal realistisch getint.
REALITEIT, v. werkelijkheid, wezenlijkheid. het
ware wezen, de ware toestand (van iets); -- (fig.)
waarheid, rechtschapenheid van karakter.
REASSUREEREN, (reassureerde, heeft gerpassu-
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reerd), opnieuw verzekeren : wij hebben al onze ver

bij de Nederlanden gereassureerd.

-zekrdn

REBAB, v. (-s), (Ind.) soort van tweesnarige
viool der inlanders, onderdeel der gamelan.
REBBE, m. (-n), (gemeenz.) Joodsche koster of
godsdienstonderwijzer.
REBBES, (Joodsch), winst, woeker.
REBEL, m. (-len), opstandeling, muiteling,
muiter, weerspannige.
REBELLEEREN, (rebelleerde, heeft gerebelleerd),
oproer maken, tot opstand komen, zich verzetten
tegen het gevestigd gezag, aan het muiten slaan.
REBELLIE, v. oproer, muiterij, gewelddadig verzet.
REBELLIG, bn. ( -er, -st), oproerig, muitend.
REBELLIGHEID, v.
REBELSCH, bn. ( -er, meest -), rebellig; — hij is
zoo rebelsch, niet meegaand, weerstrevend, verzet
zich gaarne; — wild, hartstochtelijk; — rebelsch zijn
op iemand, hevig vertoornd, zeer kwaad.
REBOISATIE, v. herbossching.
REBOENG, v. (Ind.) uitspruitsels van de bamboe
aan schijfjes gesneden en gekookt of in 't-struiken;
zuur gelegd, vormt het een gewild bijgerecht.
REBUS, m. ( -sen), toeken-, beeld -, figuurraadsel.
REBUSJE. o. (-s).
REBUT, o. weigerend antwoord; uitschot; wrak
goed; — (-en), als onbestelbare brieven op een postkantoor ter zijde gelegd.
REBUTANT, bn. terugstootend, den moed bene
rampspoedig; onaangenaam; verdrietig.
-mend;
REBUTEEREN, (rebuteerde, heeft gerebuteerd),
afwijzen, voor het hoofd stootera; norsch behandelen;
den moed benemen.
RE CADENTIE, v. het terugvallen van een recht
aan hem, die het vroeger bezat.
RECALCITRANT, bn. weerspannig, balsturig.
RECAPITULATIE, v. (-s, ...tiën), wederopsomming, korte herhaling van den hoofdinhoud; verzameling van eindcijfers.
RECAPITULEEREN, (recapituleerde, heeft gerecapituleerd), iets zakelijk aanhalen; den inhoud van
iets beknopt samenvatten.
RECENSEEREN, (recenseerde, heeft gerecenseerd),
onderzoeken, beoordeelen; oordeel vellen( over boek
kunst enz.); boekbeschouwingen schrijven.-werkn,
RECENSENT, m. (-en), beoordeelaar (inz. van
boekwerken, kunst enz.) die in kranten of tij dschr. iften eene recensie schrijft.
RESENSIE, v. (-s, ...siën), beoordeeling, boekbeoordeeling, opstel van een recensent.
RECENSIE -EXEMPLAAR, o. (...plaren), presentexemplaar ter recensie gezonden.
RECENT, bn. ( -er, -st), nieuw, pas gebeurd,

onlangs: dat feit is nog van recenten datum.
RECEPIS, o. ( -sen), een geschrift, waarbij de
onderteekenaar verklaart iets ontvangen te hebben

van een ander : recepis van ontvangst; recepis van
uitgifte, geldend bewijs dat goederen uit een magazijn

afgegeven zijn; — hij zit aan de recepissen, is belast
met het nazien en inboeken der recepissen: — papier
aan toonder waarbij eene bankinstelling verklaart
zekere som ontvangen te hebben en bereid te zijn,
die aan toonder uit te betalen; indertijd eene soort
van papieren geld in Nederlandsch- Indië, in 1846
door den gouverneur-generaal Rochussen ingevoerd,
om het verwarde muntwezen aldaar te herstellen; —
voorloopig bewijs ter inwisseling voor eene obligatie
of een aandeel.
RECEPT, o. (-en), voorschrift tot bereiding eener
spijs of drank : recepten der Haagsche kookschool;
inz. artsenijvoorschrift.
RECEPTEEREN, (recepteerde, heeft ger cepteerd),
artsenijen voorschrijven; deze gereedmaken.
RECEPTEERKUNST, v. de kunst om genees
voor te schrijven en te bereiden; ...TAFEL,-mideln
V. (-s), tafel in eene apotheek waarop de artsenijen
gereedgemaakt worden.
RECEPTENBOEK, o. (-en), boek met recepten:
het receptenboek eereer likeurfabriek; kookboek; inz.
boek in eene apotheek waarin de gereedgemaakte
recepten ingeschreven worden; ...BUS. v. ( -sen), bus
waarin recepten gedeponeerd kunnen worden : deze
receptenbussen zijn van apotheker D en worden 4 maal
daags geleegd.

RECEPTIE, v. (-s, ...tiën), opneming, aanneming
(als lid); — ontvangst, onthaal, het voorstellen (van
iem. in een gezelschap); — het ontvangen van personen (ten hove enz.); — tijd en plaats tot het ont-
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vangen van gelukwenschingen; receptie Zondag
15 April, op ondertrouwkaarten en -berichten;
vader en moeder zijn dan 25 jaar getrouwd, maar we
houden (geven) geene receptie.
RECEPTIEAVOND, m. (-en), ontvangavond;
... GELD, o. (-en), geld waaruit men de receptie
bestrijden kan; inz. toeslag aan hooggeplaat--kosten
ste ambtenaren voor officieele recepties; ...KAMER,
v. (-s), kamer waarin receptie - gehouden wordt;
...KOSTEN, m. mv. wat eene receptie kost; ...ZAAL,
v. (...zalen), groote receptiekamer.
RECEPTIVITEIT, v. ontvankelijkheid, vatbaar-

heid om indrukken te ontvangen.
RECEPTOR, m. (-en), ontvanger, gaarder.
RECEPTUUR, v. ontvang, ontvangst; de recepteerkunst.
k, overeenkomst :
RECES, o. schriftelijk vergelijk,
afloop; eindgevolg; achterstand, onbetaalde schuld;
verzuimde betaling; afscheid; op reces (uiteen) gaan,
tot nadere bijeenroeping scheiden (inz. van eene, wetgevende vergadering).
RECETTE, v. (-s), ontvangst; ontvangkantoor;
bedrag der ontvangst (bij eene tooneelvoorstelling
enz).
RECHERCHE, v. (-s), onderzoek, navraag:
recht van recherche, het recht van oorlogvoerende
partijen om schepen onder onzijdige vlag op contrabande te onderzoeken; opsporing : hij is bij de
recherche te water, te land, is rechercheur; — hoofd,
chef der recherche, van die afdeeling der politie, die
zich hoofdzakelijk bezighoudt met in het grootste
geheim nasporingen te doen; — (Ind.) douane.
RECHERCHEEREN, (rechercheerde, heeft gerechercheerd), onderzoeken, uitvorschen; wraak
nemen.
RECHERCHEUR, m. (-s), een geheim politie ^beambte die inz. belast is met het onderzoek naar
misdrijven en het opsporen der schuldigen; — (Ind.)
beambte, ambtenaar bij de douane.
RECHERCHE- VAARTUIG, o. (-en), vaartuig in
de zeegaten en op de groote binnenwateren met rijks
aan boord, die tegen den smokkelhandel-ambtenr
moeten waken.
1. RECHT, bn bw. ( -er, -st), niet krom : een rechte
boom; eene rechte lijn; zoo recht als eerre kaars; recht
van lijf en leden zijn; de weg loopt recht op het dorp
aan, hij kwam recht op mij af;— recht koers zetten
naar, langs den kortsten weg; — (fig.) in rechte lijn
van iem. afstammen, niet langs een zijtak; recht op
zijn doel afgaan; — (spr.) de rechte weg is de beste,
eerlijk duurt het langst; — wie zal het kromme recht
maken ?, wie zal onrecht recht heeten?; — (fig.) op
rechte wegen gaan, zich niet met slinksche streken
ophouden; — recht door zee, op eerlijke wijze, zonder
listen; — hij gaat niet recht door zee, neemt list te
baat, (ook) voert wat in zijn schild; — die wagen loopt
niet recht, die handeling is niet strikt eerlijk; —
niet_, gebogen : eene rechte houding; zit recht overeind;
—( fig.) recht in zijne schoenen staan, zich voor geene
oneerlijkheid te schamen hebben; — gelijk, effen:
iets recht snijden, het oneffene wegsnijden; — een
recht plafonnetje, zonder randen, lij sten of rozetten;
— niet scheef of schuin : die stok staat recht; de
tafel recht zetten; het schrift recht voor zich hebben;
iets recht doorsnijden; hij woont recht tegenover mij: —
het schip is, ligt recht, helt naar geene van beide
zijden over; — het schip recht leggen, stuwen, het in
evenwicht brengen; — een rechte hoek, een hoek van
90°, waarvan de beenes loodrecht op elkaar staan;
— (fig.) iem. recht zetten, hem zijn plicht voorhouden,
hem onder handen nemen, een kwaadwillige tot
rede brengen; — (fig.) zijn hoofd recht houden, goed
weten wat te doen staat; —
niet verkeerd, juist, goed, waar : ben ik hier op
den rechten weg naar A .1 ; dat is niet het rechte woord;
ben ik hier te recht ?, moet ik hier wezen ?; dat is
niet de rechte manier, om zijn doel te bereiken; — te
rechter tijd, op het juiste oogenblik, net van pas; is
dat de rechte sleutel wel ?, die op het slot past; —
de rechte oorzaak weet ik niet; — ik ben er .nooit recht
achter gekomen; — hij is daar de rechte man niet voor,
niet de persoon die daarvoor geëischt wordt; —
de rechte man op die plaats, als geknipt voor die
betrekking; — (spr.) daar ben je aan het rechte kan
bij hem moet je juist wezen, (ook iron.) daar,-tor,
bij hem zult ge ook wel niet veel verder komen; —
iets aan het rechte eind hebben, gelijk hebben; — het
hart op de rechte plaats hebben, niet hardvochtig,
medelijdend zijn; — iem. op den rechten weg helpen,
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(eig.) hem den weg wijzen, (fig.) hem uit eene dwaling
helpen; — als de rechte Jozef, komt, zie Jozef; — de
rechte erfgenamen, de wettige; — de rechte leenheer,
de onmiddelijke; — (wisk.) rechte reden, alleen in
tegenstelling met omgekeerde reden (zie omgekeerd); —
zooals 't behoort, behoorlijk, goed : iem. niet recht

hooren, verstaan; — niet recht bij 't hoofd, bij zijn ver
zijn, een weinig malen; — tot recht verstand van-stand
zaken diene, om het volgende goed te begrijpen; —
iets recht heeten, het goed, behoorlijk noemen; —
recht zoo, zeer wel, goed zoo; — billijk, rechtvaardig :
gij handelt niet recht; het is recht dat ieder het zijne
krijgt; — rechtstreeks, zonder omwegen: recht antwoorden; recht voor de zaak uitkomen; — bepaald,
zeer, in hooge mate: het is recht jammer; dat is recht
verstandig van u; hij is een rechte domoor; recht geluk
hij nooit, onvermengd geluk had hij nooit;-kigwas
recht vriendschappelijk; —
(sterr.) de rechte klimming eener ster, dat deel van
den aequator, dat begrepen is tusschen het punt
der lentesnede en het snijpunt van haar meridiaan cirkel. (altijd van het W. naar het O. geteld van
0 ° tot 36O); — (ontl .) de rechte darm, de endeldarm.
2. RECHT, o. (-en), billijkheid : iem. recht doen,
naar billijkheid over hem oordeelen; — met recht
kunt ge zeggen, op goede gronden; — men beweert te
recht of ten onrechte, met meer of minder grond; —
zonder recht iem. verdenken, zonder dat er reden toe
bestaat; —
waartoe iemand bevoegd is en wat hem diensvolgens toekomt, waarop hij aanspraak heeft : dat

is 'uw recht; ik verlang niets dan mijn recht; — iemands
rechten eerbiedigen, geven wat hem toekomt; — geef
iedereen zijn recht, geef ieder het zijne (eig. en fig.); —
iemand in zijn recht krenken, te kort doen, recht van
meepraten hebben; alle rechten van een burger hebben,
zie BURGERRECHT; — behoudens mijn recht,
behalve voor zoover ik er recht op heb; — recht om- te
kiezen, te vergaderen; de Leden der Tweede Kamer hebben het recht van initiatief en van am.endament, zie
aldaar; — een uitsluitend recht, wat anderen niet heb ben; — op zijn recht staan, eischen, verlangen waarop
men recht heeft; — hij heeft daar het recht om te jagen,
te visscheg; — recht van eerstgeboorte, wat men als
eerstgeborene heeft; — recht van erfstelling, het recht
om bij uitersten wil iets te beschikken; — de koningin
heeft het recht van gratie, zij alleen mag gratie ver

aan bil rechterlijk vonnis veroordeelden; —-len

het recht van den sterkste uitoefenen, anderen dwingen
zijn zin te doen; — tracht bij hem uwe rechten als
vriend te doen gelden, tracht hem in naam uver vriend
schap (tot iets) over te halen; — zijn recht als eigenaardoen gelden, uitoefenen; — naast plichten staan
ook rechten, gezegd tegen do superieuren; — naast
rechten staan ook plichten, tegen de inferieuren gezegd;
— aanspraak op iets : gij hebt recht op eene belooning;
hunne vermeende rechten op de nalatenschap; — waar
niets is, verliest de kiezer zijn recht, daar is niets te
halen; — goed recht behoeft dikwijls goede hulp, vaak

moet men zijne aanspraken doen gelden met anderer

hulp, anders komt men niet aan zijn recht; — huis
van verkoop met recht van weder inkoop, een clandestien pandjeshuis; — recht van, inbalking of van mankering, het recht des eigenaars van een perceel, om

balken of ankers op of in den muur van een ander te
laten rusten; —echt van vruchtgebruik, het recht om
iets te hebben, te gebruiken, zonder er bezitter van
te zijn; — recht van erfpacht, van grondrenten, van
beklemming, zie aldaar; — recht van opstal, het recht
voor een zeker aantal jaren om gebouwen, beplantingen, enz. te mogen hebben op eens anders grond;
— recht van overpad, voor "een stuk land dat door een
of meer andere stukken van den weg gescheiden is;
— recht van uitgang, om over eens anders bezitting
een uitgang te hebben; — recht van onderzoek, recht
om alle schepen in zee te onderzoeken, ingevolge
een of ander tractaat; — recht van bereddering, om een
boedel te beredderen; —
wat volgens regels, bepalingen en voorschriften
recht is, wat algemeen als recht erkend wordt :

volgens recht en billijkheid; naar recht; — recht is
recht, gezegd als men eene beslissing neemt die

Bene der twee partijen onaangenaam is of kan
zijn; — recht moet recht blijven, men moet het recht
niet - verdraaien, niet als onrecht trachten voor te
stellen; — het recht buigen, naar zijn voordeel uit
— het recht met voeten treden, in strijd er mee-legn;
handelen; — er is geen recht meer in het land, de reehtars zijn omkoopbaar; — voor recht en waarheid

strijden; - eene zaak tot haar recht brengen, laten
komen, bewerken dat zij op hare juiste waarde geschat wordt; — iets tot zijn recht doen komen, goed
doen uitkomen; één penning met recht gaat boven 1000
met onrecht, eerlijkheid gaat boven alles; — het is onz
het recht van 't spel en niet om het gewin of voordeel;
— dat is tegen alle recht (in), daarmede in strijd; —
iem. recht laten wedervaren, de eerlijkheid tegenover
hem betrachten; — het recht aan zijne zijde hebben,
gelijk hebben; — het recht der volkeren; — het ongeschreven recht, gewoonterecht; — het geschreven recht;
geweld of macht gaat daar boven recht, de sterkere kan

er zijn wil doordrijven; —
de wettelijke voorschriften en bepalingen die de
onderlinge betrekkingen tusschen de leden eener
maatschappij regelen : het Romeinsche en het hedendaagsche recht; — in de rechten thuis zijn, ze goed
kennen; - in de rechten studeeren, student in de rechten, in de rechtsgeleerdheid; — meester in de beide
rechten, die den graad van doctor in het Romeinsche
en het hedendaagsche recht bezit ; — college geven

over burgerlijk recht; strandrecht; erfrecht; materieel en
formeel recht; — het wijsgeerig recht, dat in theorie
bepaalt, hoe het recht moest wezen; — het stellig
recht, zooals het werkelijk bij een volk bestaat en toegepast wordt; — publiek en privaatrecht; administratief recht; —
wat iemand volgens recht toekomt : iemand, zich
recht verschaffen; uw recht zal u geworden; recht-zelf
zoeken; hij kon niet aan zijn recht komen; genade
voor recht laten gelden; — ( Zu.idn.) de H. Communie,
inz. als zij aan de stervenden toebediend wordt:

iemand zijn recht geven; hij heeft zijn recht al ontvangen; zijne heilige rechten ontvangen, de laatste heilige

sacram enten ; —
rechterlijke uitspraak : recht doen, recht spreken;
kort recht doen, vlug Bene beslissing nemen; — rechts
iemand in rechten vervolgen. aanspreken;-bedling:
— eene zaak in rechten vervolgen, voor het gerecht
brengen ; den weg van rechten inslaan; ontkennen is
de eerste regel in rechten, — gerecht, gerechtshof
iemand voor het recht roepen; —
belasting, tol, accijns : in-, uit- en doorvoerrechten,

belasting op den in-, door- of uitvoer van koopw aren; — in- en uitgaande rechten; — de rechten op de
suiker verlagen, den accijns; — recht op het zegel, wat
voor een zegel betaald moet worden; — recht op de
registratie, successierecht, wat voor het registreeren,
bij het erven betaald moet worden; — een recht
heffen op zijde, daarvoor accijns laten betalen.
( Gij hebt recht, voor gij hebt gelijk is een germanisme.)
RECHTAAN, bw. voortdurend rechtuit : loop maar
rechtaan.

RECHTBANK, v. (-en), vierschaar, college van
door den staat aangestelde bevoegde personen, dat
rechtspreekt, uitspraak doet in geschillen; — recht
eersten aanleg, van wier uitspraken hooger-bankv
beroep is toegelaten, zie aanleg; — hij moet voor de
rechtbank komen, is bij het gerecht aangeklaagd; —
rechtbank van omgang, zie omgang; — voor de rechtbank van 't geweten, voor zijne eigen onderkenning
van goed ofkw'aad; — aanrechtbank in Bene keuken:
...BOEK, o. (-en), wetboek.
RECHTBUIGEN, (boog recht, heeft rechtgebogen),
buigende rechtmaken.
RECHTDAG, m. (-en), dag van terechtzitting; dag
van strafoefening; ...DOENER, m. (-s), (w. g.) rechter; . DRAAD, o. stijf linnen.
RECHTDRAADS, bw. naar den draad, volgens
den ketting of de schering van geweven stoffen:
gewoonlijk werkt de kleermaker rechtdraads; — volgens
den draad van het hout de lengte nemen : recht
veel sterker.

-drasihet

RECHTELIJK, bn. bw. volgens recht, gerechtelijk;
in, naar rechten; wettig.
RECHTELOOS, bn., (w. g.) onwettig, vogelvrij
1. RECHTEN, (rechtte, heeft gerecht), recht
rechtbuigen, de laatste bewerking bij het-maken,
zeisen maken, rechtkloppen; — het aanzetten der
snede (bij het maken van scharenschaften); —
(zeew.) een schip rechten, een schip, dat helt. recht
stuwen; — naar de wetten uitspraak doen over personen of zaken, richten. (w. g.); een doodvonnis,
lijfstraffen voltrekken ; — tegen iem, rechten, hem
gerechtelijk vervolgen, hem een proces aandoen.
2. RECHTEN, (rechtte, heeft gerecht), (Zuidn.) opdisschen,
3. RECHTEN, o. mv. zie op RECHT, 2e art.
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RECHTENS, bw. volgens recht: hij heeft gehad wat
hem rechtens toekwam.
1. RECHTER, m. (-s, -en), iemand die beslist wat
recht is, inz. iem. aan wien de rechtspraak is opgedragen : een bevoegd rechter; — de Heer zij rechter tusschen u en mij, God moge beslissen, wie gelijk heeft;
rechter in zijn eigen
- de opper ste rechter, God; zaken zijn, zelf beslissen in eigen aangelegenheden; lid van eene rechtbank : rechter van instructie, die
met het onderzoek belast is; de rechters zijn onafzetbaar; - voor den rechter verschijnen, voor de rechtbank komen, aangeklaagd zijn; je mag geen rechter in
je eigen zaken zijn, wanneer je meent beleedigd of
benadeeld te zijn, mag je zelf daarvoor geene revanche nemen.
2. RECHTER, bn. (tegenovergestelde van linker)
aan de rechterzijde. Zie op LINKER.
RECHTERACHTERBEEN, o. (-en), ...ACHTERPOOT, m. (-en), de achterpoot die zich aan de rechterzijde van het dier bevindt; ...ARM, m. (-en);
...BEEN, o. (-en); . BORST, v. (-en).
RECHTER- COMMISSARIS, m. (rechters -commissarissen), rechter aan wien een bijzondere last
is opgedragen, bv. het afnemen van een getuigenverhoor, de leiding van faillissementen, enz.
RECHTERDIJ, v. (-en); ...DUIM, m. (-en);
...ELLEBOOG, m. (...bogen); ...GROEP, v. (-en),
benaming van de rechter afdeeling eener in twee of
vier groepen verdeelde sectie soldaten; ... HAK, v.
(-ken).
RECHTERHAND, v. (-en), hand ter rechterzijde
van het lichaam; - (fig.) steun, hulp: hij is zijne
rechterhand, zijn factotum, hij kan niets doen zonder
door hem geholpen te worden; - iew. de rechterhand
geven, hem groeten; (ook) blijk van eerbied, aan
zijne linkerzijde naast hem gaan of zitten; - uwe
linkerhand moet niet weten wat uwe rechterhand doet,
zie linkerhand; - aan uwe rechterhand de tweede
straat, de tweede straat rechts; ...HANDSCHOEN,
m. (-en); ...HELFT, v. (-en); ...HEUP, v. (-en);
...HIEL, m. (-en).
RECHTERKAAK, v. (...kaken), rechterwang;
...KAKEBEEN, o. (-en) ; ...KANT, m. (-en) ;
...KIEUW, v. (-en); ...KNIE, v. (-en); ...KOON,
v. (-en); ...KKUIT, v. (-en); ...LAARS, v. (...zen);
... LIES, V. (...liezen ).
RECHTERLIJK, bn. bw. tot een rechter behoorende, van een rechter : de rechterlijke waardigheid; tot het rechtswezen behoorende ; de rechterlijke
macht, de rechters ; - een rechterlijk persoon,
een rechter; - bij rechterlijk vonnis, bij vonnis
van een rechter ; -- verkoop op rechterlijk gezag,
op last van een rechter; - rechterlijke inrichting,
organisatie, samenstelling en bevoegdheid der
rechterlijke macht.
RECHTERMOUW, v. (-en); ...NEUSGAT, 0.
(-en); ...NIER, v. (-en), ...OEVER, m. (-s), oever
dien men aan de rechterhand heeft, wanneer men
stroomafwaarts ziet; ...OKSEL, m. (-s); ...00 G,
o. (-en); ...00GAPPEL, m. (-s); ...00GLID, o.
(...leden); ...00R, o. (-en); . . .PINK, m. (-en);
...POLS, m. (-en); .POOT, m. (-en).
RECHTERSAMBT, o. betrekking, waardigheid
van rechter.
RECHTERSCHAP, o. rechterlijke bediening.
RECHTERSCHEEN, v. (...schenen); ...SCHOEN,
m. (-en); ...SCHOUDER, m. (-s); ...SLAAP, m.
(...slapen); ...SPOOR, o. (op spoorwegen) aan de
rechterzijde.
RECHTERSTOEL, m. zetel van den rechter: oor spronkelijk de verheven plaats, waar Rome's tribunen rechtspraken; - rechtbank; - (fig.) de rechterstoel van het geweten, de inwendige stem; - dat behoort -niet voor zijn rechterstoel, dat moet niet door
hem berecht worden; - iem. voor Gods rechterstoel
dagen, God tot getuige aanroepen ; - voor Gods
rechterstoel verschijnen, sterven.
RECHTERTEPEL, m. (-s); ...VLEUGEL, m. (-s);
...VOET, in. (-en) ; ...VOORBEEN, o. (-en) ;
...VOORPOOT. m. (-en); ...VOORVOET, m. (-en);
...WANG, v. (-en); ...WENKBRAUW, v. (-en);
...WREEF, v. (...wreven); ...ZAK, m. (-ken);
...ZIJDE, v. zijde rechts van iem. of iets; pijn in de
rechterzijde hebben; - in de vergaderzaal der volks
vertegenwoordiging : de zijde rechts van den voor
leden van de regeeringspartij-ziterdo
wordt ingenomen.
RECHTEVOORT, bw. (gew.) thans, op 'toogenblik; aanstonds, terstond.
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RECHTGEAARD, bn. rechtschapen : een rechtgeaard burger doet zoo iets niet.
RECHTGELOOVIG, bn. ( -er, -st), het ware geloof
toegedaan, stipt de geloofsleer volgende, orthodox.
RECHTGELOOVIGE, m. en v. (-n) orthodox.
RECHTGELOOVIGHEID, v. orthodoxie.
RECHTHEBBENDE, m. en v. (-n), die recht op
iets heeft : de rechthebbenden worden uitgenodigd
tot. ..
RECHTHEID, v. het recht zijn; - (fig.) de mensch
in den staat der rechtheid, der onschuld (vóór den val).
RECHTHOEK, m. (-en), (meetk.) vierhoek welks
hoeken recht zijn inz. waarvan lengte en breedte
verschillen.
RECHTHOEKIG, bn. bw. met rechte hoeken: eene
rechthoekige kamer, tafel; - (meetk.) een rechthoekig
trapezium, met twee rechte hoeken; - een rechthoekige driehoek, met één rechten hoek; - die lijnen snijden elkander rechthoekig, bij het snijpunt worden
rechte hoeken gevormd.
RECHTHOEKSZIJDE, v. (-n). (meetk.) zijde van
een rechthoekigen driehoek aan den rechten hoek.
RECHTHOF,o. (...hoven), (w. g.) gerechtshof;
...HUIS, o. (...huizen), gebouw waar de rechters
zitting houden; gemeentehuis (op het platteland).
RECHTHOUTEN, o. mv. deel eener rechtmachine;
zie aldaar.
RECHTIGEN, (rechtigde, heeft gerechtigd), gezag,
recht geven, machtigen : hij was daartoe niet gerechtigd.
RECHTIJZER, c*. (.․ ), ijzer waarmede men iets
recht maakt.
RECHTKAMER, v. (-s), kamer waar de rechtbank
zitting houdt.
RECHTKANTEN, (rechtkantte, heeft gerechtkant), haaksch maken; gerechtkant hout, vierkant
beslagen.
RECHTKLOPPEN, (klopte recht, heeft rechtgeklopt), iets wat krom is, door er op te kloppen recht
-maken.
RECHTKUNDE, v. (w. g.) wetenschap van het
recht.
RECHTLIJNIG, bn. met rechte lijnen: rechtlijnige
figuren, geheel samengesteld uit rechte lijnen; rechtlijnig teekenen, teekenen met behulp van liniaal,
haak en passer; bouwkundig teekenen : hij heeft
examen afgelegd in het rechtlijnig teekenen.
RECHTLOOPERS, m. mv. (plantk.) loodrecht
langs het lichaam van de as oprijzende lijnen.
RECHTMACHINE, v. (-s), machine in eene scharenfabriek, waarin 5 it 6000 schaften in twee ringen
gestoken, zacht gegloeid worden, waarna ze tusschen
de rechthouten gerecht en te gelijk van hamerslag
gezuiverd worden.
RECHTMAKEN, (maakte recht, heeft rechtgemaakt), rechten; recht, gelijk maken.
RECHTMATIG, bn. bw. ( -er, -st), billijk, recht
wettig : eerre rechtmatige straf, die met recht-vardig,
verdiend is; - rechtmatig verworven, op eerlijke,
wettige wijze; - rechtmatig aanspraak maken op,
overeenkomstig het recht, steunende op redelijke
gronden. RECHTMATIGHEID, v. het billijke;
wettigheid, rechtvaardigheid. RECHTMATIGLIJK,
bw. (w. g.).
RECHTOP, bw. niet gebogen : rechtop loopen,
zitten; - staande : op het gladde ijs kon hij zich moei
rechtop houden, hij dreigde telkens te vallen. -lijk
RECHTOPSTAAND, bn. rechtopstaand want, wat
recht omhoogstaat.
RECHTOVER, bw. aan de overzijde.
RECHTS, bw. aan de, ter rechterzijde; rechts en
links, overal, her en ginds; - commando : rechts in de
flank, maakt eene rechte flankrij; - richt u. rechts,
richt u naar uw rechterbuurman.
RECHTSAF, bw. naar de rechterzijde af : na een
halfuur loopens moet gij rechtsaf slaan.
RECHTSBAN, m. rechtsgebied; ...BEDEELING,
V. het verschaffen van recht (in een Staat aan de
onderdanen); ...BEGRIP, o. (-pen), begrip, gevoel
van recht en onrecht; ...BEVOEGD, bn. bevoegd
om zekere rechten uit te oefenen; ...BEWUSTZIJN,
o. begrippen betreffende recht en onrecht: ...BEVOEGDHEID, v.; ...BODE, m. (-n), (w. g.) deurwaarder.
RECHTSCH, bn. van, met, door de rechterhand;
van de rechterzijde; rechtsch en linksch zijn, zich van
zijne beide handen even gemakkelijk bedienen.
RECHTSCHALIGEN, m. mv. zekere koppootige
weekdieren.
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RECHTSCHAPEN, bn. ( -er, -st), oprecht, eerlijk.
braaf, deugdzaam : iedereen prees hem om zijn recht
karakter; rechtschapen menschen. RECHT -schapen
-SCHAPENID,v.
RECHTSCOLLEGE, o. (-s), college dat recht
spreekt; ...DWANG, m. maatregel van geweld, door
de rechterlijke macht; gewapende macht, de sterke
arm; ...FEIT, o. (-en); ...GEBIED, o. uitgestrektheld, binnen welke Bene rechtbank of een gerechtshof bevoegd is recht te spreken; ...GEBOUW, o.
(-en), gerechtshof.; ...GEBRUIK, o. (-en), formaliteit; ...GEDING, o. (-en), het verschil dat twee of
meer partijen over hare rechten hebben, en dat zij
aan de uitspraak van een rechter onderwerpen,
proces; -- de behandeling zelve van dat verschil in
rechten, het procedeeren.
RECHTSGELDIG, bn. bw. geldig in rechten, van
kracht, deugdelijk, wettig; op rechtsgeldige, wettige
wijze; ... GELDIGHEID, v.
RECHTSGELEERD, bn. rechtsgeleerde personen,
rechtsgeleerden, juristen.
RECHTSGELEERDE, m. (-n), die bedreven is in
de kennis van het recht, jurist, advocaat.
RECHTSGELEERDHEID, v. wetenschap, kennis
van het recht, jurisprudentie.
RECHTSGESCHIEDENIS, v. geschiedenis, zaak
die voor het gerecht geweest is : dat is eene leelijke
rechtsgeschiedenis; - geschiedenis van het recht
(in zeker land, in eenig tijdsverloop); ... GEVOEL. o.
gevoel voor recht en onrecht : die jongen heeft een
sterk rechtsgevoel; ... GEZAG, o. rechterlijke macht,
rechtsgebied; ...HANDEL, m. proces; ...HANTEERING, v. het uitoefenen der rechtspraak : het denkbeeld van vrije rechtshanteering door den rechter wint
meer en meer veld; ...INGANG, m. rechtsingang
verleenen tegen iem., aan eene klacht, verklaren dat
eene zaak door de rechtbank in behandeling moet
worden genomen; ...KOSTEN, m. mv. (w. g.)
proceskosten.
RECHTSKUNDIG, bn. van de wetenschap van het
recht : uit een rechtskundig oogpunt; op rechtskundige
gronden; rechtskundige bijstand, hulp van een
advocaat.
RECHTSLAAN, (sloeg recht, heeft rechtgeslagen),
iets wat krom is rechtmaken, door er met een voorwerp op te slaan.
RECHTSMACHT, v. bevoegdheid eens rechters of
eener rechtbank; ...MIDDEL, o. (-en), middel aan
de wet ontleend.
RECHTSOM, bw. naar de rechterzijde (moetende
keeren of gekeerd hebbende) : rechtsom slaan; rechts
-om
keert (commando).
RECHTSOMKEERT, bw. rechtsomkeert maken,
spelen, vluchten.
RECHTSONZEKERHEID, v. onzekerheid of men
recht kan vinden ; ...OPVATTING, v. (-en), opvatting, meening betreffende hetgeen recht is of
behoort te zijn.
RECHTSPERSOON, m. en v. (...sonen), wat in
wettelijken zin als een persoon beschouwd wordt en
waaraan alzoo volkomen rechtsbevoegdheid wordt
verschaft, om rechtshandelingen te verrichten,
in rechten te verschijnen en vermogensrechten uit te
oefenen; - iedere vereeniging die rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.
RECHTSPERSOONLIJKHEID, v. bevoegdheid
om in rechten op te treden : rechtspersoonlijkheid aan
-vragen,
verkrijgen, weigeren.
RECHTSPHILOSOPHIE, v. (-ën), wijsgeerig
onderzoek over het begrip van recht en over den
oorsprong der toepassing van het recht op het practische leven.
RECHTSPLEGING, v. (-en), bevoegdheid om
recht te spreken : de rechtspleging is overgedragen
aan...; rechtsbedeeling; proces; wijze van procedeeren : de Hooge Raad heeft het toezicht op de rechts
...POSITIE, v. zij vragen regeling hunner-plegin;
rechtspositie, dat hun rechten en plichten juist omschreven zijn, waardoor zij niet langer blootstaan
aan willekeur der hoogere ambtenaren of beambten;
...PUNT, o. (-en), onderwerp het recht betreffende.
RECHTSPRAAK, v. uitspraak eens rechters,
vonnis, arrest, gewijsde; - (fig.) verzameling, van
vonnissen enz.
RECHTSPRAKTIJK, v. (-en), de praktijk van een
advocaat, een rechter.
RECHTSPREKEN, (sprak recht, heeft rechtgesproken), gerechtelijke uitspraak doen.
RECHTSREGEL, m. (-s), regel bij de rechtspraak
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geldende; ...SCHOOL, v. (scholen), school, richting
in de rechtsopvattingen.
RECHTSSTIJL, m., ...TAAL, v. stijl en taal die
men veel in gerechtsstukken bezigt, juridische terminologie.
RECHTSTAMMIG, bn. met rechten stam : recht
-stamigebon.
RECHTSTANDIG, bn. bw. loodlijnig, loodrecht:
eene rechtstandige lijn; de zon schiet er hare stralen
rechtstandig. RECHTSTANDIGHEID, v. RECHT
-STANDIGLJK,bw.(g)
RECHTSTERM, m. (-en), eigenaardige term waar
rechtsgeleerden zich bedienen.
-van
RECHTSTIJVIGHEID, v. paardenziekte waarbij
zij stijf in het enkelgewricht zijn. ook herteziekte geheeten.
RECHTSTITEL, m. (-s), rechtsgrond.
RECHTSTOESTAND, m. (-en) , toestand waarin
het recht ergens is : er doen zich daarbij vreemde
rechtstoestanden voor; de rechtstoestand van den soldaat,
toestand waarin hij ten opzichte van het recht
verkeert.
RECHTSTREEKS, bw. RECHTSTREEKSCH, bn.
onmiddellijk, regelrecht, zonder omwegen; niet
zijdelings : rechtstreeks antwoorden; hij wendde zich
rechtstreeks tot den minister, zonder tu.ssehenkomst van andere personen; - in rechtstreeksche
verbinding met de grootste fabrikanten; rechtstreeksche
vaart op New-York.
RECHTSTREKKEN, (strekte recht, heeft rechtgestrekt), strekkende rechtmaken.
RECHTSVEILIGHEID, v. de zekerheid dat ergens
geen onrecht geschiedt : ter handhaving van rechts
...VERDRAAIING, v. (-en), het-veilghdopz;
met voorbedachten rade verkeerd uitleggen van wetsartikelen; de daad van iemand die het recht ver
eigen wil in de plaats van het recht te-kracht,do
zetten; ...VERKRACHTING, v. (-en); ...VER
wettelijk vermoeden; ...VERVOL--MOEDN,o.(s)
GING, v. ( en), vervolgen in rechten : ontslagen van
alle rechtsvervolging; ...VERZUIM, o. het niet ver
voor den rechter; (ook) gebrek in den vorm-schijne
(bij een rechtsgeding); ...VORDERAAR, m. (-s),
...VORDERAARSTER, v. (-s), eischer, eischeren;
...VORDERING, v. (-en), eisch, aanklacht : eene
rechtsvordering tegen iemand instellen, hem voor het
gerecht aanklagen; Wetboek van Burgerlijke Rechts
...VORM, m. (-en), iets dat bij het behan--vordeing;
delen eener rechtszaak gebruikelijk is; ...VRAAG. v.
(...vragen), vraag door den rechter gedaan of te doen:
rechtspunt.
RECHTSWEGE, VAN RECHTSWEGE, bw.
uitdr. volgens recht : het kwam hem van rechtswege
toe.
RECHTSWEIGERING, v. weigering om iem. recht
te doen ; ...WETENSCHAP, v. (-pen), rechtsgeleerdheid; de wetenschap van het recht; ...WEZEN,
o. alles wat met het recht in verband staat; ...ZAAK,
v. (...zaken), rechtsgeding; ...ZAAL, v. (...zalen),
gerechtszaal; ...ZEKERHEID, v. zekerheid dat men
recht kan verkrijgen.
RECHTTANDIG, bn. (ontl.) met rechte tanden of
haken; (van schedels) met rechte snijtanden in de
kaken.
RECHTTOE, bw. het is almaar rechttoe, rechtaan,
ge behoeft nergens om te slaan, ge kunt voortdurend rechtuitgaan.; het gaat daar niet rechttoe, naar
behooren.
RECHTUIT, bw. bn. in eene rechte lijn; (fig.) onbewimpeld : ik spreek altijd rechtuit, ronduit; Pietje
rechtuit (elders Jantje rechtuit), waarheidlievend
mensch, (ook) iemand die zijne meening in geen
enkel opzicht terughoudt; -- hij is een rechtuit man,
die zegt wat hem op het hart ligt; -- (Z.-A.) een
rechtuit paal, recht, niet gebogen.
RECHTUITGAAN, (ging rechtuit, is rechtuit gegaan), in eene rechte richting gaan, zonder een
hoek om te gaan.
RECHTUITKIJKEN, (keek rechtuit, heeft recht uitgekeken), in eene rechte richting kijken, recht
voor zich uit kijken.
RECHTUITLOOPEN, (liep rechtuit, heeft en is
rechtuitgeloopen), in eene rechte richting loopen.
RECHTUITRIJDEN, (reed rechtuit, heeft rechtuittgereden), in eene rechte lijn rijden, zonder een
hoek om te rijden.
RECHTVAARDIG, bn. bw. handelend in overeen
recht, doende wat recht is, bil--stemingh
lijk, onpartijdig : God is rechtvaardig; een rechtvaar-
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dig rechter; — braaf, deugdzaam, onschuldig: voor
God is geen mensch rechtvaardig; — (spr.) wees niet al
te rechtvaardig en niet al te goddeloos, niet al te nauw-

gezet en niet te lichtzinnig; — (zelfst.) misschien zijn
er vijftig rechtvaardigen in de stad; — aan de eischen
van recht en billijkheid beantwoordend.: eene recht
zaak; eene rechtvaardige straf; — bw. recht -vardige
handelen; — (scherts.) kijk hij daar eens recht -vardig
stijf en rechtuit. RECHTVAARDIG -vardiglopen,
-HEID,v.RCTVAGLIJK,bw.
RECHTVAARDIGEN, (rechtvaardigde, heeft gerechtvaardigd), de rechtvaardigheid van iets aan
bewijzen, iets verantwoorden, verdedigen:-tone,
hoe zal hij zijn gedrag rechtvaardigen ?; hij kan deze
handelwijze nooit rechtvaardigen : — van schuld vrij spreken, (bijb.) heiligen : het zij verre van mij dat ik
ulieden rechtvaardigen zou; die Hij geroepen heeft,
heeft hij ook gerechtvaardigd; de rechtvaardige genade;
— gerechtvaardigd zijn, op billijke gronden berusten:
zijn onhebbelijk gedrag tegenover haar was in geen enkel
opzicht gerechtvaardigd; — zich rechtvaardigen, zich
zuiveren van eene blaam, zich verantwoorden : gij
behoeft u voor mij niet íe rechtvaardigen. RECHT
-VARDIGN,v.de
verantwoording.
RECHTVAARDIGMAKEND, bn. (godg.) recht
heiligend : de rechtvaardigmakende gena--vardigen,
de Gods; ...MAKING, v. (godg.) heiliging doordat
God den zondaar van zonden vrijspreekt krachtens
de verdiensten van Christus ; — (R.-K.) het
brengen tot boete en tot bekeering door Gods
genade.
RECHTVERKRIJGENDE, m. en v. (-n), die recht
op de eene of andere bezitting verkrijgt.
RECHTVLEUGELIG, bn. (nat. hist.) een recht
behoorende tot de orde der recht -vleuginsct,
zekere orde-vleugin;.VLEIJGN,mv.
van insecten met onvolledige gedaanteverwisseling
en met vier vleugels, waarvan de voorste twee leerachtig en de achterste vliezig zijn (ortheptera); oorwormen, kakkerlakken, sprinkhanen en krekels behooren er toe.
RECHTWIJZEND, bn. een reek-tw-ijzend kompas,
dat naar het juiste Noorden wijst.
RECHTZADIGEN, m. mv. eene soort van gewassen.
RECHTZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), streng in het geloof, oprecht, orthodox : een rechtzinnig predikant.
RECHTZINNIGHEID, v. RECHTZINNIGLIJK,
bw. (w. g.).
RECHTZINNIGE, m. en v. (-n), orthodoxe.
RECIDIVE, v. (strafr.) het begaan van een mis
te voren wegens een mis -drijfoem., s
veroordeeld; — het zich opnieuw vertoonen-drijfs
van eene schijnbaar genezen ziekte; wederinstorting
van een zieke.
RECIDIVEEREN, (recidiveerde, heeft gerecidiveerd), denzelfden misslag weder begaan; — opnieuw zich vertoonen van eene schijnbaar genezen
ziekte: recidiveerende catarrhen; wederinstorten (van
een zieke).
RECIDIVIST, m. (-en), iem. die zich aan recidive
schuldig maakt.
RECIEF, RECIF, o. (...ven), voorloopig bewijs
van ontvangst van geld of goederen; door den stuur
verklaring betreffende de geladen-manodertk
goederen, later ingeruild tegen het door den kapitein
of cargadoor onderteekend cognossement.
RECIET, o. de voordracht van een gedicht of een
opstel in ongebonden stijl.
RECIPE, neem (op recepten der geneesheeren aangeduid door R); (ook) het recept zelf.
RECIPIEEREN, (recipieerde, heeft gerecipieerd),
opnemen, toelaten in een gezelschap: wij werden daar
zeer goed gerecipieerd, ontvangen; zijn vrouw kan heel
goed recipieeren.
RE C IPIEND U S, m. (... di), aan of op te nemen persoon (als lid eener vereeniging enz.).
RECIPIENT, m. (-en), die iem. als lid eener ver
voordraagt, installeert enz.; — (scheik. )-enig
ontvanger, een vat ter opneming der zelfstandigheden of vochten, door de distillatie voortgebracht; — (nat.) glazen klok van de luchtpomp.
RECIPROCATIE, v. (-s, ...tiën), wederzijdsche
betrekking; vergelding; reciprocatie des slingers, de
onderstelde beweging des slingers, voortgebracht
door de beweging der aarde.
RECIPROCEEREN, (reciproceerde, heeft gereciproceerd), vergelden, op gelijke wijze behandelen;
met gelijke munt betalen.
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RECIPROCITEIT, v. het wederkeerige; wederkeerige-, beurtelingsche beweging.
RECIPROQUE, bn. wederzijdsch, wederkeerig,
terugwerkend; — (rek.) reciproque getallen, getallen
die met elkander vermenigvuldigd, de eenheid geven
(b. v. 7 X '/ 7 = 1; 3 /4 X P/3 = 1); -- reciproque
begrippen, die voor elkander in de plaats gesteld
kunnen worden.
RECITANDO, (It.), bw. (muz.) half zingend, half
sprekend.
RECITATIE, v. (-s, ...tiën), het voordragen; voordracht van een gedicht of een opstel in proza.
RECITATIEF, o. verhalende samenspraak; (muz.)
sprekende zingen of zingende spreken, declamatorische zang.
RECITEEREN, (reciteerde, heeft gereciteerd), opzeggen, voordragen, voorlezen.
RECLAMANT, m. (-en), terugvorderaar; iem. die
bezwaarschriften indient.
RECLAMATIE, (-s, ...tien); RECLAMEERING, v
(-en), terugvord€ring; (kooph.) het recht van den
verkooper van roerende goederen, om het gekochte
van den kooper terug te vorderen, indien deze 30
dagen na de levering niet betaald heeft; indiening
van bezwaren; bezwaarschrift; eisch tot genoeg
opkomen (tegen iets).
-doenig;ht
RECLAME, v. (-s), reclamatie; — alles wat dient
om de opmerkzaamheid van het publiek te trekken,
de aandacht te vestigen, inz. op hetgeen men ver
die fabrikant maakt veel reclame voor zijne-kopt:
rijwielen; die winkelversieringen dienen tot reclame;
reclamebiljetten; — aankondiging in eene courant in
de gewone rubriek : reclames 50 cents per regel; aan
reclame gaf Holloway f 100.000 per jaar uit.
RECLAME -AFDEELING, v. (-en), aldeeling in
eene groote fabriek, handelszaak waar de reclames
behandeld worden; ...ARTIKELEN, o. mv. artikelen die een winkelier zeer goedkoop geeft, om daardoor reclame voor zijne zaak te maken; .. BIOSCOOP, v. gratis bioscoop die eenige tooneeltjes en
daartusschen advertenties laat zien.
RECLAME-BOEK, o. (en), klachtenboek.
RECLAMEEREN, (reclameerde, heeft gereclameerd), terugeischen, teurgvorderen; aanspraak
maken (op iets); met kracht tegen iets opkomen,
zich tegen iets verzetten; herstel

van grieven vragen;

bezwaren indienen; vergoeding vragen.
RECLAME-MIDDELEN, o! mv. middelen om
reclame te maken; ...PLAAT, v. (...platen); ...SPIEGELTJE, o. (-s), klein spiegeltje dat de winkelier
kosteloos verspreidt en aan welks achterzijde of rand
(meestal) zijn naam, adres enz, vermeld staan;
... WEZEN, o. het maken van reclame : het reclame
heeft thans eene hooge vlucht genomen.
-wezn
RECLASSEERING, v. ontslagen gevangenen
zij
niet
zoodat
weder aan Bene betrekking helpen,
weer tot misdrijf vervallen : het centraal college van
reclasseering werd opgericht 24 Dec. 1910.
RECLINATIE, v. (-s, ...tiën), terug , ombuiging,
buiging in benedenwaartsche richting.
RECLUDEEREN, (recludeerde, heeft gerecludeerd), openen, ontsluiten; (ook) insluiten.
RECLUSIE, v. opsluiting, inz. gevangenisstraf.
1. RECOGNITIE, v. ( s, ...tiën), gerechtelijke erkenning.
2. RECOGNITIE, v. erkenning ; vergelding ; beloaning; onderzoek; -- GELDEN, o. mv. geld dat
door den erfpachter of opstaller jaarlijks aan
den eigenaar van den grond betaald wordt; geld
dat betaald wordt, als erkenning van ontvangen
diensten.
RECOGNOSCEEREN, (recognosceerde, heeft gerecognosceerd), erkennen, voor echt verklaren ; —
(oorl.) op kondschap, op verkenning uitgaan, het
terrein onderzoeken, verspieden; — (ook fig.) monsteren, onderzoeken, bezichtigen.
RECOGNOSCEERING, v. (-en), bespieding, ver
opnemen eener stelling of ligging;-kenig,ht
tactische, topographische, strategische reeognosceering,
zie aldaar.
RECOLLECTEN, m. mv. afdeelingen der Franciscaner-orde die wegens het volgen van de strengste
orderegelen ook den naam van Observanten dragen.
RECOMMANDABEL, bn. ( -er, -st), aanbevelenswaard.
RECOMMANDATIE, v. (-s, ...tiën), aanbeveling,
aanprijzing, voors raak : op recommandatie van.
RE COMMANDS (Fr.), bn. (op brieven) aangeteekend.
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RECOMMANDEEREN, (recommandeerde, heeft
gerecommandeerd), aanbevelen, aanprijzen : dat
tochtje is wel te recommandeeren; (w. g.) brieven laten
aanteekenen; - (iron.) daar was hij ook gerecommandeerd, daar is hij slecht weggekomen.
RECOMPENSE, v. (-s), belooning, vergoeding, ver
-geldin.
RÉCOMPENSEEREN, (récompenseerde, heeft gerécompenseerd), beloonen, vergoeden.
RECOMPLETEEREN, (recompleteerde, heeft gerecompleteerd), weder voltallig maken.
RECONCILIATIE, v. (-s, ...tiën), verzoening;
plechtige zuivering van ontheiligde kerken.
RÉCONCILIEEREN, (réconcilieerde, heeft geréconcilieerd), verzoenen, weder goedmaken, bevredigen.
RECONFRONTATIE, v. (-s), getuigenverhoor opnieuw.
RECONFRONTEEREN, (reconfronteerde, heeft
gereconfronteerd), nogmaals tegen elkander hoorera
of vergelijken.
RECONSTRUCTIE, v. (-s, ...tiën), herbouwing,
wederopbouwing, omwerking; (fig.) de reconstructie
van die firma is onmogelijk, zij moet failliet, het is
onmogelijk haar weer overeind te helpen, haar in
staat te stellen, haar zaken verder te doen.
RECONSTRUEEREN, (reconstrueerde, heeft
gereconstrueerd), herbouwen; opnieuw opstellen
(stijloefening); - uit een paar gegevens het geheel
opstellen : uit een dijbeen, een schedel, eene kies en nog
een paar botten weten thans de geleerden een heel voor
dier te reconstrueeren; - ( meetk.) uit een-werldijk
paar lijnen, hoeken en verhoudingen eene geheele
figuur weer samenstellen.
RECONVALESCENT, bn. herstellend, aan de
beterhand; - m. (-en), RECONVALESCENTE, v.
(-n), herstellende zieke.
RECONVENIEEREN, (recht.) een eisch beantwoorden met een tegeneisch.
RECONVENTIE, v. (recht.) vordering die een gedaagde tegen den eischer instelt bij denzelfden
rechter, waarvoor hij gedagvaard is en gelijktijdig - als het mogelijk is - met de eerste vordering (den eischer in conventie) af te doen.
RECONVENTIONEEL, bn. (recht.) ten laste van
den eischer.
RECORD, (Eng.), o. (in het Engelsche recht) een
op perkament geschreven oorkonde over een rechts
een daarop gevallen vonnis; - (sport.) tijd-gedin
dien men als standaardtijd aanneemt: het record is
op 57 3 / 4 minuut; - een record maken; - een record
slaan, een zekeren afstand, een aantal toeren enz. in
nog minder tijd afleggen ; een nieuw record maken,
verbeteren, in minder tijd, sneller iets doen ; de laatste houder van 't record, een record op zijn
naam brengen, het snelst zekeren afstand afleggen; - de grootste hoogte bereiken (vliegeniers),
het langst onder water blijven (duikers); enz.
RECORDMAN, m. (-nen), (sport.) iem. die een
record heeft gemaakt.
RECORDMETER, m. (-s), uurwerk dat zelfs onder
seconden juist aangeeft, om zoodoende-delnva
een record juist op te nemen.
RECOURS, REGRÈS, REGREDIENTIE, v.
(recht.) buitengewoon beroep op een hooger gerechtshof; recht van schadeverhaal; toevlucht, middel; -WISSEL, m. (-s), (kooph.) tegenwissel.
RECREATIE, v. (-s, ...tiën), uitspanning; tijd van
rust, van geestelijke opfrissching; -ZAAL, v.
(... zalen.).
RECREDITIEF, m. (...tieven), brief van terugroeping (van een gezant.)
RECRIMINEEREN, (recrimineerde, heeft gerecrimineerd), weder beschuldigen, zijn aanklager ook
aanklagen.
RECRUTEEREN, (recruteerde, heeft gerecruteerd), werven, lichten, in dienst nemen of stellen
(krijgsvolk); een regiment recruteeren, weder voltallig
maken; die klasse van ambtenaren wordt uit de middel
maatschappij gerecruteerd, de middelstand-klasedr
levert voornamelijk genoemde ambtenaren. RECRUTEERING, v. werving, lichting.
RECRUTENSCHOOL, v. (mil.), school waarin de
recruten leeren lezen, schrijven en rekenen; boekje waarin de exercitiën voor den recruut staan:
de recrutenschool doorloopen; om korporaal te worden,
moet men de recrutenschool van a tot z kennen.
RECRUUT, m. (recruten), naam van een nieuw
aangenomen, pas in dienst gestelden soldaat, totdat
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hij behoorlijk geoefend is : de recruten lichten, hen
doen opkomen en indeelen. RECRUUTJE, o. (-s).
RECTA-WISSEL, m. (-s), wissel die niet „aan
order" is en dus niet geëndosseerd kan worden.
RECTIFICATIE, v. (-s, ...tiën), terechtwijzing;
verbetering, herstelling van eene fout; - (scheik.)
herhaalde distillatie.
RECTIFICATOR, m. (-en), toestel om herhaaldelijk iets te distilleeren, inz. om spiritus te rectificeeren.
RECTIFICEEREN, (rectificeerde, heeft gerectificeerd), verbeteren; terechtwijzen; (scheik.) door
gedurig overhalen nog meer zuiveren en versterken.
RECTITIS, m. (gen.) ontsteking in den endeldarm.
RECTO, bw. op de rechterzijde van een blad, de
voorzijde.
RECTOMETER, m. (-s), (wev.) werktuig om
katoen te vouwen en de lagen te tellen.
RECTOR, m. (-en), bestuurder, eerste leeraar aan
een gymnasium; rector magnificus, eerste bestuurder,
voorzitter van den academischen senaat; - (R. K.)
geestelijke verzorger van een vrouwenklooster;
priester in eene geestelijke inrichting, in een gesticht
enz.; onderpastoor in eene hulp- of bijkerk.
RECTORAAL, ba den rector betreffende; rectorale waardigheid. rectorschap; - rectorale rede, welke
de rector magnificus bij het neerleggen van zijn
rectoraat houdt.
RECTORAAT, o. (...raten), waardigheid van rector; rectorsambt.
RECU, o. (-'s), schriftelijk bewijs van ontvangst:
voor lederen postwissel, dien men verzendt, ontvangt
men een regu; boeken worden mee naar huis gegeven
tegen afgifte van een onderteekend recu; - bewijs dat
men iets uit een archief gelicht heeft; - (gemeen.)
dat is regu in Indië, dat doet, ziet men daar algemeen.
RECUEIL, o. (-s), verzameling, bundel: recueil
militair, weekblad voor de officieren, waarin alle
verordeningen, besluiten, wetswijzigingen enz. worden opgenomen.
RECUEILLEEREN, (recueilleerde, heeft gerecueilleerd ), verzamelen, bijeenbrengen; zich recueilleeren,
in zichzelven koeren.
. RECUL, o. terugstoot van een kanon bij liet afschieten.
RECULEEREN, (reculeerde, heeft en is gereculeerd), terug-, achteruitgaan; opschuiven, wijken;
terugspringen.
RECURREEREN, (recurreerde, heeft gerecurreerd), hulp, bijstand zoeken.
RECURRENT, m. (-en), iem. die gerechtelijken bijstand inroept.
RECUSABEL, bn. verwerpelijk; te wraken; te wei
-gern(b.va
getuigen).
RECUSATIE, v. verwerping; wraking; weigering.
RECUSATIO JUDICIS, (rechtsg.) wraking van
een rechter.
RECUSEEREN, (recuseerde, heeft gerecuseerd),
verwerpen, wraken (getuigen enz.); afslaan,weigeren,
niet aannemen.
REDACTEUR, m. (-en, -s), opsteller, schrijver enz.
van een dagblad, tijdschrift enz. ); verzamelaar, rangschikker en uitgever van wetenschappelijke of letterkundige bijdragen (voor een jaarboekje, tijdschrift
enz.); de redacteur - uitgever, iem. die eene krant enz.
redigeert en uitgeeft.
REDACTIE, v. verzameling en rangschikking (als
boven) : de redactie dezer krant is in goede handen;
-, (-s, ...tiën), de personen met zulken arbeid belast:
de gezamenlijke schrijvers enz. van een dagblad;
hij is bij de redactie, een der redacteuren; - (ook)
kamer waar zij arbeiden; - stijl, vorm, wijze waarop
iets gesteld is : de redactie van dit artikel is niet duidelijk; de oudere redactie was beter; de redactie van een
zoo'n wetje kost heel wat hoofdbreken.
REDACTIEBUREAU, o. (-'s); ...GEHEIM, o. bv.
ten opzichte van ingezonden stukken; ...KAMER, v.
(-s), kamer waar de redacteurs zitten te werken;
kamer van den hoofdredacteur; ...KOSTEN, m.
mv.; ...TAFEL, v. (-s), tafel van een redacteur; aan
de redactietafel zitten, de redactie van eene krant
leiden; ...WERK, o.
REDACTIONEEL, bn. van de redactie afkomstig:
een redactioneel artikel; de wijze van redactie betreffende : het redactioneel gedeelte dezer wet.
REDACTRICE, v. (-s), vrouwelijke redacteur.
REDAN, m. (vest.) eene schans met uit- en inspringende hoeken; getenailleerde linie in 't klein.
REDDELOOS, bn. bw. (... bozer, -t), niet in staat
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zich te redden of gered te worden : de regenten waren
radeloos, de staat reddeloos, het volk redeloos; de zaak
staat reddeloos; — bw. zóó dat redding onmogelijk
is, onherstelbaar : hij is reddeloos verloren; — een
reddeloos geschoten schip, dat door het vijandelijk
geschut zoo toegetakeld is dat het niet langer
zee kan bouwen. REDDELOOSHEID, v. reddeboze toestand.
REDDEN, (redde, heeft gered), iem. of iets aan een
gevaar onttrekken : iem. uit het water, van den dood
redden; iemands leven redden; zij hebben niets uit den
brand gered; — zijn naam, zijne eer redden, zorgen dat
zijn naam, zijne eer bij iets onbezoedeld blijft ; —
verlossen : iem. uit de klauwen van den drankduivel
redden; iem. redden uit de handen van een woekeraar;
— uit eene verlegenheid helpen : die inval redde hem;
met een honderd gulden ware hij te redden geweest, maar
niemand wilde ze hem geven; — van den slechten weg
terugbrengen; zijt gij gered I (opschrift boven eene
zaal van het Heilsleger) : getuigen en redden; — zich
redden, aan een gevaar ontsnappen : hij redde zich
door de vlucht; — uit eene verlegenheid geraken: hij zal
zich met zijn Fransch wel weten te redden; — hij kan
zich goed redden, hij is bij de hand, (ook) hij verkeert
in goeden doen; — in orde komen, zich schikken:
de zaak zal zich wel redden, heb maar geen zorg; alle
wereldsehe zaken redden zichzelf.
REDDER, m. (-s), die redt, verlosser, bevrijder,
helper; (bijb.) Jezus Christus.
REDDERAAR, m. (-s), REDDERAARSTER, v.
(-s), die rangschikt, regelt, in orde brengt; bezorger,
bezorgster.
REDDEREN, (redderde, heeft geredderd), rangschikken, in orde brengen : hij zal dat wel redderen; —
iemands schulden betalen; een boedel redderen, eene
erfenis in orde brengen; — (zeew.) de zeilen redderen,
ze goed naar den wind zetten; — bezig zijn met iets
te rangschikken : die huismoeder reddert den ganschen
dag, zij heeft nooit gedaan, is altijd bezig met te regelen, rangschikken, opruimen, enz.; — die zaak zal
zich wel redderen, zal wel in orde komen. REDDERING, v. het redderen : de reddering van eene nala

-tenschap.

REDDING, v. (-en), behoud, verlossing, bevrijding.
REDDING(S)BOEI, v. (-en), (zeew.) drijvende
ring of worst van kurk of andere drijvende zelfstandigheid, met wasdoek overtrokken, dien men
aan een drenkeling toewerpt, als middel om zich er
mede te redden of om zich daarmede zóó lang boven
water te houden , tot men hem te hulp kan komen;
...BOOT, v. (-en), boot ingericht om door de hoogste
branding te gaan ter redding van schipbreukelingen;
... BRIGADE, v. (h), brigade die ter redding uit
(ook) afdeeling van het Leger des Heils;-trek;
...BROEK, v. (-en), broekvormige zak waarmede
schipbreukelingen langs eene lijn gered kunnen
worden: ...BUIS, o. (...buizen), zwemgordel;
...GORDEL, m. (-s); ...LEGER, o. Leger des Heils;
...LIJN, V. (- en), lijn, touw een drenkeling toegeworpen, over een schip in nood heen geworpen of
geschoten, ter redding; ...MAATSCHAPPIJ, v.
maatschappij tot redding van drenkelingen, in 1767
te Amsterdam gesticht ; ...PLANK, v. (-en) ;
...SLOEP, v. (-en), ...TOESTEL, m. o. (-len),
...VLOT, o. (-ten), tot redding van schipbreukelingen; ...ZEIL o. (-en), zeil dat dient tot stoppen van
een lek.
1. REDE, V. denkvermogen; oordeel, gezond ver
met rede begaafd; -- iem. tot rede brengen, ma--stand:
ken dat hij weer naar gezond verstand luistert; —
naar rede luisteren, voor overreding vatbaar zijn; —
versta toch rede, luister toch naar goeden raad; —
het ligt in de rede, dat spreekt vanzelf, vloeit uit den
aard der zaak voort.
2. REDE, v. (-n), uitdrukking van gedachten en gevoelens door woorden: de deelen der rede, de tien
soorten, waarin de woorden eener taal naar hunne
beteekenis verdeeld worden; — gesprek: iem in de
rede vallen, hem beletten voort te gaan met spreken; — houd u bij uwe rede, vergeet niet wat ge
zeggen wilt; — wat tegen iemand gezegd wordt:
schimp -, smaad -, sprotrede; — voordracht, vertoog,
verhandeling : eens rede over het Naturalisme; eens
rede voor de vuist houden. — aanspraak, toespraak:
lof-, lijk -, troonrede; — iemand ter rede stellen, ter
verantwoording roepen.
REDEDEEL, o. (-en), eene der tien soorten waarin
de woorden onzer taal naar hunne beteekenis of
hun dienst in den zin verdeeld worden.
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REDEKAVELEN, (redekavelde, heeft gerede
iets praten, keuvelen; —-kaveld.),rn;o
twisten : wij zullen daarover maar niet langer rede
REDEKAVELING, v. (-en), redeneering,-kaveln.
gedachtenwisseling; bewijsreden; twistgesprek.
REDEKUNDE, v. leer der welsprekendheid,
rhetor. ica; leerboek daarover.
REDEKUNDIG bn. bw. (gramm.) redekundige
ontleding, de onderscheiding der zinsdeelen in onder
gezegde en soorten van bepalingen.
-werp,
REDEKUNST, v. de kunst zijne gedachten zoowel mondeling als schriftelijk op heldere en sierlijke
wijze uit te drukken; redekunde.
REDEKUNSTENAAR, m. (-s), iem. die zeer wel
-sprekndi.
REDEKUNSTIG, bn. (stijll.) redekunstige figuren,
de bijzondere vormen waardoor de schrijver zijne
levendige opvatting, zijn gevoel, zijn streven openbaart.
REDELICHT, o. (w. g.) licht der rede.
REDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), met rede begaafd,
verstandig : de mensch is een redelijk wezen; — billijk,
voegzaam : redelijke voorwaarden; men heeft u redelijk
behandeld; — tamelijk, niet slecht; het gaat hem
redelijk, hij is nogal gezond, (ook) hij heeft geen gebrek; — dat geeft een redelijk bestaan, behoorlijk; —
de zieke is redelijk wel, naar omstandigheden goed; —
hij heeft een redelijken nacht gehad, vrij goed; —
de kiespijn is nu redelijk, wel uit te houden.
REDELIJKERWIJZE, ...WIJS, bw. met billijkheid: redelijkerwijze kunt gij niet meer verlangen.
REDELIJKHEID, v. gezond verstand; — billijkheid : tegen alle redelijkheid in.
REDELOOS, bn. bw. (...looier ; -t), zonder rede,
verstand : het redelooze vee; — van zijn gezond ver
beroofd : het volk was redeloos ; — zoo echt-stand
redeloos kan hij te werk gaan. REDELOOSHEID, v.
gebrek aan verstand, domheid.
REDEMATIG, bn. bw. (w. g.) overeenkomstig de
rede. REDEMATIGHEID, v.
REDEMPTORISTEN m. mv. leden der orde van
den Allerheiligsten, Verlosser (redemptor), in 1732
door Alph. van Liguori gesticht, vandaar ook
Lig(u)oristen geheeten ; eene op die der Jezuieten
gelijkende orde in Italië en Oostenrijk.
1. REDEN, v. (-en), datgene wat zeker gevolg met
zich kan brengen, datgene wat den mensch doet
handelen, beweegreden : tot nog toe hebt gij geene reden
om hem te wantrouwen; ik zie er de reden niet van
in; daar is geen reden voor; -- ik heb er mijne reden
voor, ik doe het niet uit willekeur; — zonder reden,
zonder dat er aanleiding toe bestaat; — om reden, ter
oorzake van; — welke reden kon hij hebben? ; goede,
voldoende reden voor iets hebben; — ( gew.) hij deed het
uit eens open reden, zonder eenige reden, ik weet niet
waarom; — een met redenen omkleed voorstel, waarbij
de motieven aangegeven zijn; — met klem van redenen
bewijzen, met logisch uit elkander volgende beweeg
nood doet veel meer dan goede reden; —-gronde;
nood kent geen reden, in nood vraagt men niet naar
het waarom.
2. REDEN, v. (-s), verhouding, betrekking tusschen eene grootheid en eene andere: eens evenredig
bestaat uit twee gelijke redens; in omgekeerde-heid
reden; in reden van ; — meetkundige reden, getal dat
aanduidt hoeveel maal de eene grootheid in de andere
begrepen is; — rekenkundige reden, getal dat aanduidt hoeveel het eene getal meer is dan het andere.
REDENAAR, m. (-s, ...naren), iem. die eene rede
uitspreekt: feestredenaar; — iem. die uitmunt door
welsprekendheid : hij is de beste redenaar van ons
tand; — spreker, voorlezer, woordvoerder (in eene
vergadering enz.): een goed, slecht, groot redenaar; —
Groot- Redenaar, titel van een der Groot- officieren
van de orde der Vrijmetselaren.
REDENAARSGAVE, v. (-n), welsprekendheid;
...GESTOELTE, o. (-n), de verhoogde plaats, tri
waarop een redenaar staat; het redenaarsgestoel--bune
te beklimmen, zich daarheen begeven, om eene rede te
houden; ...TALENT, o. (-en), bekwaamheid om goed
voor te dragen, zeggingskracht.
REDENATIE, v. (-s ...tiën), redenering.
REDENEERDER, m. (-s), REDENEERSTER, v.
(-s), die veel spreekt, van alles rekenschap moet
hebben.
REDENEEREN, (redeneerde, ht eft geredeneerd),
spreken; zijne meening (over iets) ontwikkelen;
betoogen, in sluitredenen spreken : hij redeneert aldus
zeer juist, heel verkeerd; — tegenspreken, wat in te
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brengen hebben : redeneer maar niet langer, gehoorzaam slechts; - met hem valt niet te redeneeren, hij
eischt stipte gehoorzaamheid, (ook) hij is voor geene
rede vatbaar; - het voor en tegen goed doen uit
als wij verschil van meening hebben, gaan wij-komen:
redeneeren; — daartegen is niet, valt niet te redeneeres,
al uwe tegenwerpingen zijn tevergeefs; — hij redeneert
als eene kip zonder kop, in 't honderd, hij kletst maar
door; — de wet redeneert niet, zip gebiedt, zij vraagt
niet naar uwe beweegredenen.
REDENEERING, v. (-en), gevolgtrekking; bewijs
uwe redeneering houdt geen steek, zij gaat-voering:
niet op; — langdurig gesprek, vaak zonder eenig
houvast: hij houdt ellenlange redeneeringen, waaraan
men niets heeft.
REDENEERKUNDE, v. logica.
REDENEERKUNDIG, bn. logisch.
REDENEERKUNDIGE, m. (-n). die de redeneer
-kundeof
logica bestudeerd heeft.
REDENEERKUNST, v. geoefendheid in het
spreken; redeneerkunde; ...TRANT, m., ...WIJZE,v.
wijze van redeneeren; bewijsvoering.
REDENGEVEND, bn. met aanwijzing van de oor
beweegredenen; — (taalk.) redengevend-zak,vnde
zins-verband bestaat tusschen twee nevengeschikte
zinnen, die gedachten inhouden, welke zich tot
elkander verhouden als oorzaak, reden of grond tot
gevolg of gevoltrekking, -- redengevende zinnen, bijzinnen die de oorzaak, reden of grond uitdrukken van
de gedachten, in den hoofdzin vermeld; — reden
voegwoorden, die het redengevend zinsver--gevnd'
band uitdrukken.
REDENSWIL OM —, bw. uitdr. (w. g.) ter oorzake
van.
REDERIJK, bn. ( -er, -st), rhetorisch: welsprekend,
sierlijk; — woordenrijk : hij is zoo rederijk, als hij
dronken is, dan houdt hij lange redeneeringen, waar
kop noch staart aan is.
REDERIJKER, m. (-s), beoefenaar der uiterlijke
welsprekendheid; lid van eene rederijkerskamer.
REDERIJKERSKAMER, v. (-s), genootschap,
vereeniging tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid; kamer van rhetorica; tooneelvereeniging.
REDERIJKERSKUNDE, ...KUNST, v. (w. g.)
rhetorica.
REDERIJKHEID, v. woordenovervloed; lange
redeneeringen.
REDESTRIJD, ...TWIST, m. (-en), dispuut,
geschil (over eenig geloofspunt enz.).
REDETWISTEN, (redetwistte, heeft geredetwist),
disputeeren, elkander met redenen bestrijden;over
den smaak valt niet te redetwisten; — zaniken; ruzie
maken : lig toch niet te redetwisten.
REDETWISTER, m. (-s), die redetwist.
REDEVOERDER, m. (-s), redenaar, woordvoerder, spreker.
REDEVOEREN, (redevoerde, heeft geredevoerd),
eene redevoering houden. REDEVOERING, v.
(-en), uitgewerkt opstel over eenig bepaald onder
vertoog; toe , aanspraak welke uitgesproken-werp,
wordt : hij heeft eene schoone redevoering gehouden.
REDEWISSELEN, (redewisselde, heeft gerede
spreken, elkander onderhouden.-wiseld),(.g
REDEWISSELING, v. (-en), gesprek, onderhoud.
REDEZIFTEN, (redeziftte, heeft geredezift),
(w. g.) kleingeestig bedillen wat door anderen gezegd
is, critiseeren. REDEZIFTING. v. (-en), (w. g.).
REDEZIFTER, m. (-s), (w. g.) kleingeestig criticus, bediller ; ...ZIFTERIJ, v. (-en), het redeziften.
REDHIBITIE, v. (-s, ...tiën), terugneming van iets
dat gekocht is, koopvernietiging.
REDIGEEREN, (redigeerde, heeft geredigeerd),
in behoorlijken vorm opstellen, goed onder woorden
brengen; een wetsartikel opnieuw redigeeren, een
nieuwen vorm geven; - geschriften voor de pers gereedmaken ; een dagblad, een tijdschrift redigeeren,
behoorlijk inrichten, in orde brengen, beslissen welke
stukken opgenomen zullen worden.
REDITIE, v_ (-s, ...tiën), herhaling.
REDMIDDEL, o. (-en), middel om te redden:
het laatste redmiddel werd beproefd; voor hem is er geen
redmiddel meer, hij is reddeloos verloren.
REDOUBLEEREN, (redoubleerde, heeft geredoubleerd), verdubbelen, met nadruk herhalen.
REDOUTABEL, bn. ( -er, -st), vreeselijk, geducht.
REDOUTE, v. (-s), kleine veldschans, gesloten
veldwerk die alleen uitspringende, geen inspringende
hoeken heeft; — gemaskerd bal, maskerade ter
Van Dale.
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gelegenheid van een carnaval; ...ZAAL, v. (...zalen),
zaal waarin het gemaskerd bal gehouden wordt.
REDRES, o. herstelling, vergoeding : er is geen
redres mogelijk.
REDRESSEEREN, (redresseerde, heeft geredresseerd), herstellen, goedmaken, weder in orde brengen.
REDSTER, V. (- s), zij die redt.
REDUCEEREN, (reduceerde. heeft gereduceerd).
terugvoeren; een leger reduceeren, verminderen, kleinor maken, in aantal beperken; — herleiden; munten..
getalverhoudingen reduceeren; — de fout werd tot 0
gereduceerd, teruggebracht, herleid : — (scheik.)
metalen uit hunne verbinding met zuurstof zuiver te
voorschijn brengen.
REDUCEERING, v. (-en), REDUCTIE. v. (-s.
...tiën), vermindering; verlaging, verkleining; —
reductie geven, vragen, hebben, prijsvermindering;-(rekn.)
herleiding; — het overbrengen van de
waarde van vreemde maten, gewichten en munten in
Nederlandsche en omgekeerd; — rentereduceering,
vermindering van den rentestandaard (eener schuld);
— (muz.) herleiding, terugvoering; verkorting van de
verhouding der intervallen; — (scheik.) het afscheiden van een zuiver metaal uit zijne verbindingen;
(ook) het terugvoeren van een hooger oxyde tot een
van lageres trap.
REDUCEERKLEP, v. (-pen), (stoomv.) reductie
-ventil.
REDUCTIELIJST, v. (-en), lijst van winkeliers die
leden eener vereeniging reductie geven.
REDUCTIEGETAL, o. (-len), een getal hetwelk de
verhouding tusschen twee gelijknamige of gelijk
eenheden aanwijst; ...PRIJS, m. (...zen).-sortige
verminderde prijs; ... SCHAAL, v. (... schalen),
waarop verschillende reducties aangegeven, uitgerekend zijn; ...STAAL, o. staal direct uit ertsen
bereid; ...TABEL, v. (-len), tabel om verschillende
munten, maten enz. vlug te herleiden.
REDUCTIEVENTIEL, o. (en), toestel om den
druk van gas van hooge spanning, water uit eene
leiding enz. in gas van lagere spanning enz. om te
zetten.
REDUCTIEVLAM, v. (-men), binnenste blauwe
kegel van de blaasbuisvlam.
REDUIT, (Fr.) m. (-s), (vest.) een werk hetwelk
in de binnenruimte van een ander werk is aan gelegd om bij inneming van liet laatste aan de
verdedigers tot wijkplaats te dienen.
REDUNDEEREN, (redundeerde, heeft geredundeerd), overvloeien van, in overvloed zijn.
REDUPLICATIE, v. (-s, ...tiën), (sprk.) verdubbeling, zooals in papa, klinklank, ziegezagen.
REDUVINEN, m. mv. roofwantsen, eene soort
van halfvleugelige insecten die van roof leven.
1. REE, v. (-ën), een sierlijk, slank en schuw viervoetig dier (cervus capreolus), tot de herkauwende
dieren behoorende, dat in geheel Europa gevonden
wordt; het mannetje van deze dieren, de reebok, heeft
een kort gewei, dat niet meer dan 3 enden telt; het
wijfje - daarentegen, de reegeit. heeft geene hoornen.
2. REE, V. (- en), (gew.) greppel, afwateringslootje
in ongedraineerde bouwlanden; eene ree schieten, delven; — ( spr.) met hem is geene ree te schieten, er is
niets met hem te beginnen, hij wil altijd verkeerd;
— daar kan hij geene ree mee schieten, dat kan hij niet
klaar spelen.
3. REE, v. veilige ligplaats voor schepen, zie
REEDE.
4. REE, REEDE, bn. (reeder, reedst), gereed,
klaar, vaardig; alles ree ? is alles in orde ?; — (gew.)
't is een ree wijf, flinke vaardige vrouw ; — (Zuidn.)
in 't ree zijn., gereed, klaar zijn.
5. REE, tw. (zeeti.) klaar om te wenden; over ree
gaan, over stag gaan, door den wind gaan, bij het
laveeren of wenden van een schip; — (gew.) over ree
liggen, verward door elkaar liggen ; alles over ree
halen, alles overhoop halen, in de war brengen.
6. REE, V. (- s), (oliesl.) de horizontaal liggende
balken voor en achter de haaien en stampers, waar
deze zich op en neer bewegen.
-tuschen
REEBEEN, o. (-en), zeker gebrek aan het sprong gewricht bij paarden : verhooging aan het benedendeel der buitenvlakte; paard met zulk een gebrek.
REEBOEKWEIT, v. Fransche boekweit (fagopyrum tataricum).
REEBOK, m. (-ken), zie op REE.
REEBOUT, m. (-en), bout van den reebok.
REEDBORSTEL, m. (-s), (wev.) borstel van zwijns95
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haren, veel op een grooten kleerborstel gelijkende,
om mede te reeden.
REEDE, v. ( -n), REE, v. (-ën), gedeeltelijk door
land ingesloten zee, waar de schepen eene ligplaats
hebben en min of meer tegen wind en storm beveiligd zijn; (fig.) de stad waaraan de reede gelegen is;
— besloten reede, die geheel beschut is; open reede,
die gedeeltelijk aan den zeewind is blootgesteld; —
op de of ter reede brengen of gaan liggen, eene haven
verlaten om het anker te werpen op de reede; — ter
reede liggen; (fig.) geene reede (rust ) vinden; — hij is
in behouden ree, hij is goed weggekomen, in goede
haven beland; — (wev.) dat gedeelte van een ketting,
dat men in eens reedt, met reepap bestrijkt : nog eene
ree en het stuk is afgeweven.
REEDEN, (reedde, heeft gereed), bereiden, gereed
vervaardigen; — uitrusten, timmeren (sche--maken.
pen); — (zeew.) deel hebben aan het uitrusten van
een schip : hij reedt mede aan dat schip; — (fig.) reed
daar niet aan, bemoei er u niet mede; — (wev.) de
ketting met pap bestrijken; — (leerl.) het leder zijne
laatste bewerking geven; — (brouw.) de gerst reeden,
haar te kiemen leggen op den moutvloer; — (stoelen
eindjes ides afknippen en het houtwerk polij s--rn.)de
ten; — (landb.) het koren reeden, het jonge koren op
den akker rollen; — (Zuidn.) de verste reeden, zijne
koopwaren voor den kooper aantrekkelijk maken; —
(Zuidn.) iemand reeden, hem streng berispen; (ook)
afrossen, een pak slaag geven: — zich kleeden en reeden, in alles, wat zijne kleederen betreft, voorzien; —
(timm.) met de reeschaaf werken. REEDING, v.
(-en).
REEDER, m. (-s), die een schip uitrust of helpt
uitrusten ter koopvaart enz.; fabrikant : linnen-,
zijdereeder.
REEDERIJ, v. het reeden van linnen; — het uit
schepen; — , (-en), eene bijzondere soort-rustenva
van handelsvennootschap welke ten doel heeft het in
de vaart brengen en gebruiken van een schip, zoodat de winsten of verliezen, hieruit voortkomende,
voor rekening der maatschappij komen.
REEDERSKANTOOR, o. (...toren), kantoor eener
reederj
REEDPAP, v. (wev.) stijfpap of sterksel om het
geweven goed te reeden, te appreteeren.
REEDS, bw. bereids, alreede, te voren : ik ben
reeds bij u geweest.
REEDSCHAP, o. (w. g.) gereedschap.
REEDSEL, o. fabrikaat, maaksel; — (Zuidn.)
iem.. een reedsel geven, een pak slaag, eene afrossing.
REËEL, bn. bw. werkelijk, zeker bestaande
(in tegenst. van ideaal, denkbeeldig); reeele kennis,
practische kennis, kennis van zaken, van feiten; —
de reëele waarde van effecten, de werkelijke waarde
(in tegenst. van de nominale waarde); reëele getallen,
zie GETAL.
REEF, RIF, o. (reven), (zeew.) smalle strook zeil
die bij te sterken wind moet worden ingenomen; —
(fig.) een reef in het zeil doen, zijne uitgaven besnoeien; — eene reef inbinden, innemen, insteken, het
zeil in zijn hoogte inkorten; — (fig.) een reefje inbinden, zijn staat verminderen; — (fig.) een reefje los
na veel gegeten of gedronken te hebben, vest-maken,
of broek losmaken, om wat luchtiger te zijn; —
(Zuidn.) streep, schrap, groeve : met een stok reven in
't zand trekken; reven schieten, met een stuk geld naar
een in den grond getrokken schrap gooien; wie er het
dichtst bij komt, wint het.
REEFBAND, m. (-en), (zeew.) reep zeildoek, op
verschillende afstanden van de ra dwars over het
zeil genomen, om de zeilen te reven; seizings; ... GAT,
o. (-en), (zeew.) de rijen gaten aan den benedenkant
van het zeil, om daarmee bet zeil te kunnen reven;
...LEUVER, m. (zeew.) leuver op den reefband met
kous tot het inscheren der steekhouten, waarmee
het zeil bij het reven uitgehaald wordt; ...LIJN, v.
(-en); ...SCHINKEL, m. (-s), (scheepst.) kort eind
tros om de onderzeilen te reven; ...SCHINKELLEUVER, m. (-s),. met eene kous op den kruisband
der onderzeilen; ...TALIE, v. (-s, ...liën), (zeew.)
touw waarmede het zeil bij het reven aan den nok
van de ra wordt. uitgehaald.
REEGEBRAAD, o. gebraden stuk reevleesch.
REEGEIT, v. (-en), ree. Zie aldaar (lste art.)
REEGRACHT, v. (-en), (Zuidn.) kleine gracht tusschen vochtige akkerlanden om het water af te leiden; ...HAAK, m. (...haken), (timen.) kleine zwei die
men gebruikt om te zien of eene rib wel vierkant is.
1. REEK, v. (reken), kleine egge; hark.
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2. REEK, v. (reken), (gew.) riek.
3. REEK, REKE, v. (reken), (gew.) rij, reeks;
in de reek gaan, in de rij.
REEKALF, o. (...ven), jong van den reebok.
REEKS, v. (-en), rij van geregeld naast elkander geplaatste dingen, aaneenschakeling, rij,
keten : eene reeks boomer, huizen, bergen; — serie :
de loterij is in 5 reeksen verdeeld; — (wisk.) geregelde
opvolging van grootheden of getallen, die naar eene
gegeven wet af- of toenemen; rekenkundige reeks, wier
termen toe- of afnemen met een gelijk verschil (b.v.
2, 4. 6, 8 enz.); — rekenkundige reeks van de 2de (3de)
orde, wier verschillen eene rekenkundige reeks (van
de 2de orde) vormen (b.v. 1, 3, 7, 13, 21 enz.); —meetkundige reeks, wier termen toe- of afnemen met gelijke quotiënten (b.v. 2, 4, 8, 16 enz.); meetkundige
reeks van de 2de (3de) orde, wier quotiënten eene
meetkundige reeks (van de 2de orde) vormen (b. v.
1, 2, 8, 64 enz.): — opklimmende reeks ; waarin iedere
voorgaande term kleiner is dan de volgende; — af
waarvan iedere voorgaande term groo--dalenrks,
ter is dan de volgende; — groote menigte : eene
reeks van bewijzen, van aanhalingen; eene reeks van
groote mannen; eene reeks van gebeurtenissen; eene
reeks ongelukken; — ( plantk.) zeker aantal familiën
die bij elkander behooren.
REELING, V. (- s), (scheepst.) regelingen, zie aldaar; de reeling van de mars, houten leuning op
ijzeren stutten tot beveiliging van het volk in
de mars.
REEMES, o. ( -sen), groot mes dat stroodckkers en
kuipers gebruiken.
1. REEP, m. (-en), lange en smalle strook papier,
linnen of andere stof; — een touw, inz. een touw,
over eene rivier gespannen, waarlangs men eene
pont of schuit voorttrekt; — touw of ketting met
de bootjes waarop deze rust en waarmee eene
gierpont overgiert : het roeibootje kwam op de reep
en sloeg om; — de touwen of leeren van het tuig,
waaraan een paard een wagen voorttrekt : het
paard staat met één poot over den reep; — klokke touw; — lood op de nok van een leiendak; —
cirkelvormige plaatjes in een slot, waardoor de
insnijdingen in den baard van een sleutel noodig
zijn; — (vissch.) zwaar touw waaraan de vleet
of het haringnet hangt; (ook) lang koord waaraan
op geregelde afstanden korte eindjes koord met
een angel bevestigd zijn : met de reep vissehen;
de reep uitgooien, inhalen. REEPJE, o. (-s).
2. REEP, m. (-en), (Zuidn.) hoepel (kinderspeelgoed).
3. REEP, v. (repen), repel.
REEPANGEL, m. (-s), visscherslijn.
REEPBANK, v. (-en), snijbank van kuipers en
houtbewerkers, kleine strijkbank.
REEPEL, m. (-s), smalle strook.
1. REEPEN, (reepte, heeft gereept), (gew.)
boontjes reepen, er de uiteinden afsnijden en er de
dikke zij draden met het mes afhalen.
2. REEPEN, (Zuidn.) hoepelen.
REEPHAMER, m. (-s), breede houten hamer om
bladtin te pletten ; ... HOUT, o. hoephout;
...KERF, v. (...kerven), de insnijdingen in den
baard van een sleutel; ...LAMPEGLAS, o. (...glazen), lampeglas uit tal van smalle glasreepjes samen
onder en boven door een ring bij elkan--gestld,i
der gehouden worden.
REEPMAKER, ...SLAGER, m. -(-s), touwslager.
REEPNET, o. (-ten), (vissch.) zegen.
REEPOOT, m. (-en), reebeen; tafel met reepooten,
met dergelijke bewerkte pooten.
REEPOSTEN, m. mv. hagel om reebokken te
schieten.
REEPSGHIETER, m. (-s), viascher die den reepof dikke touwen bergt waaraan de netten zitten,
bij het ophalen.
REESCHAAF, REISCHAAF, v. (...schaven),
schrijnwerkersgereedschap, schaaf met een blok
van 7 dM. length en twee handsvatten, om reeds
geschaafd hout op te zoeten.
REESEL, REESEM, m. (-s), (gew.) rist; een
reesem vinken, 24 geplukte vinken aan eene rist.
1. REET, v. (reten), scheur, spleet, nauwe ope-ning: reten in den vloer, in eene schutting; door de
reet van de deur, kier; — zeer smal straatje met
één uitgang, slop : hij woont in de reet van Jan
Kleyn; — (plat) scheiding tusschen de twee billen;
(spr.) je kunt me de reet likken, ik geef geen zier
om je.

REET,

1507

2. REET, v. (reten), plaats waar het vlas te
weaken wordt gelegd : in de reet liggen.
3. REET, RETE, v. (reten), hennepbraak,
w erktuig ter bereiding van vlas.
REETREKKER, m. (-s), erfscheider, metselaar
of timmerman die in last heeft de afscheiding van
naast elkander staande gebouwen aan te wijzen.
I. REEUW, o. (gew.) schuim op de lippen eens
zieltogenden; doodszweet; walgachtige uitwaseming van een lijk.
2. REEUW, o. (gew.) allerlei huisgereedschap (in
Friesland).
REEUWEN, (reeuwde, heeft gereeuwd), (gew.) een
lijk van doodsschuim en andere onreine stoffen
zuiveren; afleggen.
REEUWER, m., REEUWSTE R, v. (-s)J (gew.) die
met het reeuwen belast is; doodbidder, lijkbezorger;
— (fig.) gevoelloos mensch.
REEUWKAF, o. (gew,) kaf waarop iem. gestorven is, waarop een lijk gelegen heeft; ...KEUTEL,
m. (-s), lichte buikontlasting, die gewoonlijk bij het
sterven plaats heeft; ...LAKEN, o. (-s), beddelaken
waar een lijk op gelegen heeft; ...PLEK, v. (-ken),
lijkplek : plek die den dood aanduidt; ...ROOF, m.
roof in een door de pest besmet huis; berooving van
een doode.
REEUWSCH, bn. (gew.) eene lijklucht hebbende;
— (gew.) geil, wellustig.
REEUWZWEET, o. (gew.) doodszweet.
REEVLEESCH, REEËNVLEESCH, o. vleesch
van een of meer reeën.
REEVOET, m. (-en), insteekfizer.
REFACTIE, v. (-s, ...tiën), korting voor beschadiging van ontvangen waren.
REFECTORIUM, o. (...toria), zaal in kloosters enz.
waarin men bijeenkomt om te eten of zich te onder
refter.
-houden;
REFERAAT, o. (...raten), verslag, bericht, beroep van verslaggever.
REFEREE (Eng.), m. (-s), (sport) scheidsrechter,
bij het voetbalspel.
REFEREEREN, (refereerde, heeft gerefereerd),
berichten, verslag uitbrengen; — mij refereerende
ann bovenstaande, verwijzende naar den inhoud van
een vroegeren brief of bekendmaking, met herhaling
of bevestiging van hetgeen vroeger is geschreven.
REFEREIN, o. (-en). zie REFREIN.
REFERENDARIS, m. ( -sen), ambtenaar die ver
doet van den inhoud der stukken; — eerste-slag
ambtenaar bij een departement van algemeen
bestuur, die belast is met het bestuur eener af deeling.
REFERENDUM, o. stemming van alle leden
eener vereeniging en niet alleen van de afgevaardigden : deze zaak zal bij referendum uitgemaakt worden; uitslag van het referendum; — volksstemming:
het referendum invoeren, laten beslissen.
REFERENT, m. (-en), verslaggever, inz van
tooneel- en muziekuitvoeringen; — inleider van
een onderwerp, in eene vergadering; rapporteur.
REFERENTIÉ`N, v. mv. inlichtingen : goede, prima
referentien, informatiën, getuigschriften.
REFERTE, v. verwijzing: met referte aan uwe mis
beroep op : onder referte van mijn schrijven van-sive;
ult. April.
REFLECTEEREN, (reflecteerde, heeft gereflecteerd), licht of geluid terugkaatsen; weerspiegelen; —
nadenken, overwegen; — op iets reflecteeren, iets in
aanmerking nemen, er acht op geven, er belang in
stellen: reflecteeren op eene advertentie, er op schrijven.
REFLECTIE, REFLEXIE, v. (-s, ...tiën), terug
licht en het geluid d-oor een daartoe-katsingvhe
geschikt vlak; — weerschijn, gloed; — overdenking;
— de opmerkzaamheid op, de inachtneming van
iets.
REFLECTIECIRKEL, m. *(-s), instrument tot
het meten van hoeken.
REFLECTOR, m. (-en), spiegeltelescoop; — (ook)
lichtscherm dat het licht in zekere richting terug
gasli chtref ector; daglichtreflector, in nauwe-kats:
straten voor de bovenramen van winkels enz. onder
een hoek van 45 ° aangebracht om het licht van den
hemel in den winkel te kaatsen.
REFLEXBEWEGING, v. (-en), onwillekeurige
beweging die ontstaat, als de prikkel van eene gevoelszenuw direct op eene bewegingszenuw overgebracht wordt; ...WERKING, v.
REFLEXIBILITEIT, v. terugkaatsingsvermogen:
eigenschap der stralen om teruggekaatst te worden.
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REFLEXIEF, bw. (sprk.) wederkeerend : de
ref lexiete werkwoorden.
REFORM, v. vervorming, verbetering; — afdanking, ontslag (van militairen); verkoopinq van 10 op
reform gestelde paarden, die voor den dienst ongeschikt verklaard zijn: — reformkleeding: zij draagt
altijd reform.
REFORMATIE, v. hervorming (inz. op kerkelijk
gebied, wat geloot, zeden of tucht betreft); de reformatie, de kerkhervorming (in de 16de eeuw).
REFORMATOR, m. (-en), hervormer, geloofszuiveraar.
REFORMBEWEGING, v. beweging onder de
dames de kleeding meer hygiënisch te maken, niet
langer het lichaam door corset en banden in te persen
doch de kleeding te laten dragen op de schouders.
REFORMBILL, v. in Engeland elke bill (wetsvoorstel), die eene hervorming bedoelt: in 't bijzonder de
bill van 23 Nov. 1830, welke de hervorming van
het Parlement voorsloeg.
REFORMCOSTUUM, o. (-s), costuum overeen
-komstigderfbwn.
REFORMEEREN, (reformeerde, heeft gereformeerd), een anderen vorm geven, veranderen, ver
-betrn,
vervormen.
REFORMIST, m. (-en), voorstander der parlementshervorming (in Engeland); voorstander der
hervorming van het kiesstelsel (in Frankrijk).
REFORMISTISCH, bn. op de hervorming, op
eene verbetering (inz. in staatszaken) betrekking
hebbende : een reformistisch banket, een reformistische petitie.
REFORMJAPON, v. (-nen); ...KLEEDING, v.
overeenkomstig de reformbeweging.
REFORMPAARD, o. (-en), een op reform gesteld
paard.
REFRACTAIR, m. (-en), weerspanneling, ongehoorzame.
REFRACTIE, v. straalbreking.
REFRACTOR, ui. (-en), verrekijker met voorwerp lenzen.
REFRANGIBILITEIT, v. breekbaarheid der licht
-stralen.
REFREIN, o. (-en), eene herhaling van woorden
of versregels, die doorgaans aan het einde, nu en
dan ook aan het begin van een couplet plaats heeft;
— iets waarop men herhaaldelijk terugkomt.
REFRIGERANTIA, mv. verkoelende genees
-mideln.
REFRIGERATOR, m. (-en), verbeterde koelmachine in eene bierbrouwerij.
REFTER, m. (-s), eetzaal, eetkamer in kloosters,
godshuizen, colleges; —MEESTER, m. (-s), die in
een klooster enz. belast is met alles wat de voeding
betreft.
REFUGIÉ (Fr.) m. (-'s), uitgewekene (inz. om het
geloof of om politieke gevoelens); de réfugié's, (in
het bijz.) de gereformeerden die, na de herroeping
van het edict van Nantes in 1.685, Frankrijk, hun
vaderland, verlieten.
REFUSEEREN, (refuseerde, heeft gerefuseerd),
weigeren, afwijzen, van de hand wijzen; bedanken
(voor iets); niet aannemen.
REFUTEEREN, (refuteerde, heeft gerefuteerd),
wederleggen.
REFUUS, o. (refuzen), weigering, weigerend antwoord; (fig.) blauwe scheen.
1. REGAAL, o. hetzelfde als realgar; alleen gebruikelijk in de uitdrukking : zoo bitter als regaal.
2. REGAAL, bn. koninklijk.
3. REGAAL, REGALE, o. (regalia), koninklijk
of vorstelijk voorrecht; bevoegdheid welker uitoefening aan het staatsgezag volgens de staatsregeling
toekomt, hoogheidsrecht.
4. REGAAL, o. (regalen), gastmaal, smulpartij.
5. REGAAL, o. zeker orgelregister: de zoogenaamde menschenstem; — (eertijds) klein draag
orgel met slechts tongwerken.
-bar
REGAALBRUIN, o. bruine verfstof, uit ijzervitriool en natronloog verkregen ijzerhydroxyde.
REGAALPAPIER, o. vroeger papierformaat, in
4 grootten gebruikelijk.
REGALEEREN, (regaleerde, heeft gereguleerd ),
kostelijk of heerlijk onthalen , een prachtig gast
geven; onthalen, vergasten.
-mal
REGALEN, v. mv. stukgoederen, niet tot de lading van een schip behoorende.
REGARD, (Fr ), m. (-s), aanblik; -- aanzien,
achting; iem. regards bewijzen; ergens qeen regard op
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legenbeid, door de regeering te regelen : kunst
slaan ; er geen acht op geven, het niet in aan
is geen regeer ngszaak.
nemen, het de aandacht niet waardig-merking
REGEERKUNDE, v. kunst om te regeeren;
keuren.
...LES, v. ( -sen), ('v. g. ) les, onderricht in de regeerREGARDEEREN, (regardeerde, heeft geregarkunst;
...LUST, m. (w. g.) regeerzucht.
dat
betrekking
hebben
op
:
aanzien;
—
deerd ) ,
REGEERWERK, o. de werktuigkundige inrichregardeert mij; —. in aanmerking nemen: dat zal
ting van de opentrekking der cancelventielen door
men niet, regardeeren.
het neerdrukken der toetsen in een orgel.
REGATTA, v. (eert.) roeiwedstrijd met gondels
REGEERZUCHT, v. zucht om te regeeren, om
te Venetië; (thans) zeil- en roeiwedstrijden.
alles te bedillen.
REGDOWA, REDOWA, RADOWA, v. een
REGEL,
m. (-s, -en), liniaal, werktuig waarlangs
maat.
Boheemsche dans, van afwisselende 2 /4 en 3 /4
lijnen worden getrokken; — zware lat; — ijzeren
REGEERDER, m. (-s), REGEERSTER, v. (-s),
staaf; — reeks woorden, naast elkander geschreven,
bestuurder, bestuurster ; God is de regeerder aller
gezet of gedrukt : nog een paar regels schrijven; op
dingen.
die bladzijde staan 30 regels; de vierde regel v. o. (van
REGEEREN, (regeerde, heeft geregeerd), regelen,
onderen); een regel overslaan; op een nieuwen regel
besturen : een schip, een paard regeeren; — hef roer
beginnen; de groote regels (grooter gedrukt) zijn voor
regeeren, goed kunnen sturen; — God regeert de
den eersten leerkring, de kleine regels (kleiner gedrukt)
wereld, regelt daarin alles; — in, over een land regeevoor den tweeden; — tusschen de regels doorlezen, beren, heerschee; — het gezag uitoefenen : de vrouw
grijpen en verstaan, wat niet uitdrukkelijk gezegd
regeert haar man; hij heeft lang geregeerd; — hij wil
is; — je moet tusschen de regels door kunnen lezen, de
alleen regeeren, alleen het gezag uitoefenen, (ook)
beweegredenen zien waarom men zoo handelt; -alleen alles regeeren; — strenge heeren regeeren niet
schrijf mij een paar regels; een regeltje of wat, een
verliest
spoedig
.zijn
gezag,
al
is,
te streng
lang, wie
klein briefje; — lange regel korte regel, een kinderspel.
scherts. ook gezegd van strenge hitte of koude, dat
waarbij een aantal kinderen naast elkander gearmd
die niet lang zullen aanhouden ; -- de cholera regeert
zich zingend voortbewegen en de geheele breedte
alles
regelt,
daar, heerscht er; - – waar liefde regeert,
der straat trachten te beslaan; —
beheerscht; —
waarnaar men zich richt, richten kan of te richbedwingen, doen gehoorzamen; die kwade jongen
ten
heeft, wat blijkens de ervaring gewoonlijk
k geis niet te regeeren; — zichzelf niet kunnen regeeren, geen
sehiedt : geen regel zonder uitzondering; de uitzonde
meester over zichzelf zijn; — geen geld kunnen, regeebevestigen den regel; in den regel komt hij te-ringe
re-n, het niet verstandig uitgeven of bewaren; — men
laat, gewoonlijk; — het is een vaste regel, gebruik; —Ik
moet zijn tong regeeren, weten wat men zegt, kunnen
houd van vaste regelen, beginselen, gewoonten; — in
zwijgen; -- zijne hartstochten, zijne zenuwen regeeren
dat gezin heerscht geen regel, alles gaat er onordelijk
hem, hij kan ze niet. bedwingen; —
toe; —
(taalk.) de meeste voorzetsels regeeren den vierden
grondslag, maatstaf, voorbeeld, model : een regel
naamval, -v-v orden door een zelfstandig naamwoord
volgen, toepassen. -voorschrijven; zich aan geen regels
in dien naamval gevolgd. 1
storen; iets tot regel nemen; een gulden regel, eene
REGEERING, v. (-en), het regeeren; bestuur,
wijze vermaning, een goede raad; —
bewind : onder, tijdens de regeering van Napoleon;
bepaling, voorschrift, waarnaar men zich richten
zijn opvolger in de regeering; aan de regeering komen;
moet • de regels voor de spelling, voor de geslachten,
de regeering aanvaarden, neerleggen; de teugels der
van het kaartspel; — de vier hoofdregels der rekenkunde,
regeering strakhouden, streng regelren; — oppergeoptellen, aftrekken, vermenigvuldigen en deelen; —
zag, overheid : eene despotieke, tgrannieke regeering;
kettingregel, zie aldaar; -- den regel van drieën: opzetten,
— een of meer personen aan welke het opperbestuur
zie DRIE; — iem. den regel van drieën voorschrijven,
is opgedragen - hij heeft zich tot de regeering gewend;
hem nauwkeurig zeggen, waar het op staat; — kerk
— tijd gedurende welken een vorst regeert : onder de
derde regel van de orde van-vorschift,nz.de
regeering van; — de stadsregeering, het gemeentebeSint Franciscus, die gemaakt is voor personen, die
stuur; — hij zit in de regeering, maakt deel uit van
in de wereld leven: in den regel zijn; hij is ook van
het bestuur.
den regel; —
REGEERINGLOOS, bn. zonder rc geering, niet
menstruatie : dat meisje heeft de regels nog niet, bij
bestuurd, verward, ongeregeld. REGEERINGhaar
is de puberteit nog niet ingetreden; het uit
LOOSHEID, v. ontstentenis eens regeerders of van
ven der regels is geen vast teeken van zwangerschap;-blij
bestuur; — (fig.) toestand van verwarring.
— zij heeft zwaar, erg de regels, raakt bij de maandeREGEERINGSALMANAK, m. (-ken), jaarboek
lijksche vloeiing veel bloed kwijt; — zij heeft de regels
waarin allerlei gegevens betreffende de regeering.
maar twee dagen, de menstruatie duurt bij haar
REGEERINGSAMBT, o. (-en), staatsbetrekking,
maar twee dagen. REGELTJE, o. (-s).
landsbediening; ...BANK, v. (-en), bank waarop de
REGELAAR, m. (-s), iem. the alles regelt; —onvergadering,
kerk
enz.);
regeerders zitten (in eene
rust in een horloge; —( wev.) kleine waterpasse
...BELEID, o. het tactvolle optreden eener regeecilinder onder aan den schuifklos van een weefgering; ... BLAD, o. (-en), krant onder leiding van een
touw; toestel om den ketting van den boom naar de
lid der regeering ; ...COMMISSARIS, m. ( -sen), die
schachten te geleiden.
de regeering vertegenwoordigt, door de re°eering
REGELBAAR, bn. te regelen, te stellen : regelbare
met bijzondere opdracht benoemd; ...DEPliCHE,
remschoenen.
i
de
regeering;
aan
van
of
bericht
s),
telegraphisch
V. (REGELDRAADS, bw. rechtstreeks, regelrecht, in
...GEBOUW. o. (-en), gebouw waarin de regeering
eene rechte lijn.
zetelt; ... JAAR, o. (... jaren), jaar dat iem. regeert.
REGELEEREN, (regeleerde, heeft geregeleerd),
REGEERINGSKIND. o. ( -eren) zie voogdijkind.
linieeren, lijnen trekken; — regelen.
REGEERINGSONTWERP, o. (-en), wetsontwerp
REGELEN, (regelde, heeft geregeld), naar den
door de regeering ingediend; ...PARTIJ, v. (-en),
regel schikken, inrichten, in orde brengen, besturen:
partij die aan de regeering is; ...PERIODE, v. (-n),
zijne zalen regelen; — alles wil hij regelen, het is een
tijd dat een kabinet aan het westuur is; ...PERSOON,
echte bemoeial; — dat moeten wij samen regelen, de
m.(. . .personen), minister, lid va.n hetbewind;...POST,
werkzaamheden onderling verdeeles; — een wel
(...raden),
m.
staatsbetrekking:
...RAAD,
m. (-en),
geregeld huis, goed ingericht.
lid van een raad van bestuur; ...REGLEMENT, o.
REGELHARMONICA, v. (-'s), een muziekinstru(-en), reglement waaraan de regeering zich houden
ment met toetsen en een blaasbalg, in 1820 door
moet; inz. de grondwettelijke regeling van de
Eschenbach uitgevonden, een voorlooper van de
Indische regeering; ...STELSEL, o. (-s), wijze waartegenwoordige (trek)harmonica.
op geregeerd wordt, stelregels daarbij in acht
REGELING, v. (-en), REGELEERING, v. het
genomen.
regelen; automatische regeling; electrische regeling; —
REGEERINGSTIJD, m. duur der regeering van
schikking
: eene regeling treffen; — instelling; vereen vorst; ...VERSLAG, o. (-en), verslag door de
ordening.
regeering over het een of ander uitgebracht;
REGELINGEN ; m. mv. (scheepsb.) deel van de
...VORM, m. (-en), wijze waarop het staatsgezag
galj oenwanden.
wordt uitgeoefend : de regeeringsvorm kan zijn
REGELINGSCOMMISSIE, v. (-s, ...commismonarchaal of republikeinsch, absoluut of constitioneel,
siën), commissie belast met de regeling van iets:
aristocratisch of democratisch, zie bij deze woorden.
de regelingscommissie eener tentoonstelling; ...ONREGEERINGSWEGE, VAN REGEERINGSKOSTEN, m. mv.; ...WOEDE, v. overdreven
WEGE, bw. uitdr. van weg.. de regeering.
zucht om alles te reglementeeren.
REGEERINGSZAAK, v. (...zaken), zaak, aange-
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REGELLOOS, bn. (...zer, -st), onregelmatig,
zonder regel : hij leeft zeer regelloos. REGELLOOS
V. onregelmatigheid.
-HEID,
REGELMAAT, v. REGELMATIGHEID, v. gelijkheid; orde; netheid : er heerscht regelmaat.
REGELMATIG, bn. bw. (-er, -st), (wick.) een
regelmatige veelhoek, waarvan de zij den en de
hoeken even groot zijn; — een regelmatig lichaam,
ingesloten door regelmatige congruente vlakken; —
(taalk.) een regelmatig werkwoord, dat in geen
enkel opzicht van de gewone reels der vervoeging
afwijkt; — regelmatig schrift, goed gelijk; — regelmatig leven, geregeld, zonder afwijkingen; — regel
werken, zonder stoornis. REGELMATIG --iutag
LIJK, bw. (w. g.)
REGELRECHT, bn. geheel recht, zonder omwegen : hij kwam regelrecht op mij af; (fig.) op
den man af : iem. regelrecht iets vragen.
REGELWERK, o. (timm.) raamhout.
REGELZETMACHINE, v. (-s), (drukk.) zie
MONOLINE.
REGEN, m. tot nedervallende druppels gecondenseerde waterdamp : een zachte, hevige. doordringende regen; — in den regen loopen, op straat
loopen terwijl het regent; — (spr.) den regen schuwen
en in de sloot vallen; van den regen in den drop
komen, van kwaad tot erger vervallen; — na regen
komt zonneschijn, na lijden komt verblijden, voor
volgt op tegenspoed; — (fig.) druppelend-spoed
vocht ; — wat als regen neerkomt : aschregen; —
wat bij groote hoeveelheden neerkomt : een regen
van kogels, van bloemen; het was een ware regen
van ridderorden, zeer vele ridderorden werden
uitgedeeld; —, (-s), hevige regenbui, regenvlaag;
de aanhoudende regens, het voortdurende natte
weder; voor den regen binnen zijn, voor het begint
te regenen, in huis zijn; (fig.) binnen zijn voor iets
misloopt; — (plantk.) de gouden regen, sierstruik
met goudgele vlinderbloemige bloemtrossen (cytisus); de purper regen, of roode gouden regen, sierstruik met purpere bloemtrossen (cytisus purpureus); de blauwe regen, sierstruik uit China, een
klimmende heester met rijkbloemige blauwe hangende trossen (wistaria chinensis). REGENTJE,
o. (-s), zachte regenbui : een zacht, een groeizaam
regentje.
REGENACHTIG, bn. ( -er, -st), met regen
dreigende (van de lucht, het weder) : het ziet
er regenachtig uit; — het is nogal regenachtig
vandaag, het regent telkens. REGENACHTIG HEID, v.
REGENAPPARAAT, o. (...raten), toestel waaruit
men het kan laten regenen : een nieuw regenapparaat voor het tooneel.
REGENARM, bn. arm aan regen : regenarme
landstreken.
REGENBAK, m. (-ken), in den grond gegraven
bak of put, waarin het regenwater door pijpen
van de daken stroomt; ...BALANS. v. (-en), (geogr.)
overzicht van de hoeveelheid gevallen regen, aantal
regendagen enz. gedurende een zeker tijdperk;
...BAND, m. (-en), (in het zonnespectrum) eene
groep lijnen naast D naar het rood toe, welke
eene groote hoeveelheid waterdamp in den dampkring aantoont; ...BEEK, v. (...beken), beek
welke door sterken regen ontstaat en spoedig
weder verdwijnt; ...BEZWEERDER, m. (-s),
iem. die den regen bezweren kan (volgens het geloof
van vele onontwikkelde volken).
REGENBOOG, m. (...bogen), eene cirkelvormige strook in den dampkring, waarop zich al de
kleuren van het spectrum vertoonen, het rood
boven, het violet onderaan; zij ontstaat door de
breking der zonnestralen in de neervallende regen droppels en is alleen zichtbaar, als men de zon
achter zich en de regen en de wolk vóór zich heeft; —
dergelijke straalbrekingen in neervallend water :
aan watervallen en fonteinen ziet men vaak mooie
regenbogen; — met alle kleuren van den regenboog,
zeer bont; maanregenboog; bij-regenboog; — (fig.)
teeken des Verbonds (in het O. T.).
REGENBOOGVISCH, m. (. . .visschen), (nat.
hist.) zekere visch van 't geslacht der lipvisschen,
ook jonkervisch en zeejonker geheeten (coris julis);
...VLIES, o. (...zen), (ontl.) iris: bontgekleurde ring
in het inwendige van het oog, die den pupil omgeeft.
REGENBOOM, m. (-en), fabelachtige boomen
in droge landen die den waterdamp uit de lucht
zouden opzuigen en als regen van zich geven;

REGENT.

inz. de pithecolobiunt sampan waaronder het gras
welig groeit (inderdaad door de talrijke stikstof
-wortelknjsva
dezen boom).
REGENBORD, o. (-en), waterbord, smalle plank
boven of onder aan eene deur of kruisraam om
het inregenen te voorkomen; ...BREMS, v. (...zeil),
regenvlieg; ...BUI, v. (-en), vlaag regen; ...DAAS,
v. (... dazen), regenvlieg; ... DAG, m. (... dagen),
dag waarop meer dan 0,5 mM. regen valt; dag
waarop het haast voortdurend regent.
REGENDICHT, bn. ondoordringbaar voor den
regen : dit goed, deze jas is regendicht.
REGENDOP, m. (-pen), (art.) los kapje op de
moer eener schroef, om het water het binnen
te beletten, schroefdeksel; — kapje op-dringe
't zundgat van een kanon.
REGENDROPPEL, ...DRUPPEL, m. (-s, -en),
droppel regenwater die naar beneden valt.
REGENEN, (het regende, heeft geregend), in
droppels nedervallen (i-nz. uit den hemel) : het
regent, dat het giet (alsof het water met emmers uit
den hemel gegoten wordt), het regent oude wijven
met klompen, het regent zeer hard; — het regent
vandaag maar eens, het houdt niet op met regenen;
— (Bijb.) God regent over rechtvaardigen en onrecht
doet het over hen regenen; — (fig.)-vardigen,
het regent, door de vrijmetselaars gezegd als er
niet-leden aanwezig zijn; — wat als regen neervalt:
het regent asch, steenen, zwavel; — in groote menigte
neerkomen : het regent er slagen, kogels, ridderorden,
lofspraken; — het regent er geld, er komt geld in
overvloed binnen; — 't druipt op de kleinen, als
het op de grooten regent, de minderen deelen in
meerdere of mindere mate in het lot van de aan
-zienljk.
REGENERATIE, v. wedergeboorte; wedervoortbrenging, het omvormen.
REGENEREEREN, (regenereerde, heeft geregenereerd), weder telen of voortbrengen, ver -, om
-vormen.
REGENFLUITER, m. (-s), (nat. hist.), (gew.)
regenwulp.
REGENGAT, o. (-en), regenhoek; ...GEBED,
o. (-en), gebed om den regen te bezweren; ...GESTERNTE, o. (sterrenk.) de Hyaden; ...GETIJ,
o.; ... GEUL, v. (-en), watergeul : kleine weg, dien
het water der stortregens in zijn stroomen benedenwaarts zich vormt over broze aarde of over gesteente; ...GORDEL, m. (-s), streek waarin het
veel regent.
REGENHOEK, m. (-en), lucht- of windstreek,
van waar de meeste regen komt; ...HOOGTE, v.
hoogte die het gedurende een jaar gevallen regenwater bereikt in den udometer; ... JAS, v. ( -sen),
jas van goed gemaakt, dat voor den regen ondoordringbaar is; oliejas.
REGENKAART, v. (-en), kaart waarop de
regenhoogte over de geheele aarde is voorgesteld;
...KAP, v. (-pen), kap over het hoofd, om niet
nat te worden door den regen; — (scheepst.) kap
van geolied linnen over de trappen van het halfdek
en de koekoeken van de kajuit, om tegen den regen
te beschermen; ...KLEED, o. (-eren), kleed ter
beveiliging tegen den regen; ...KOEKOEK, M.
(-en), regenvogel; ...LUCHT, v. donkere grijze
lucht waaruit veel regen verwacht kan worden.
REGENMAAND, v. (-en), maand waarin het
gewoonlijk regent; vijfde maand van den Franschrepublikeinschen almanak. pluviose; ...MAKER,
m. (- se, iem. die volgens het geloof der negers enz.
den regen kan bezweren; ...MANTEL, m. (-s),
mantel ter beschutting tegen den regen; ...METER, m. (-s), werktuig ter bepaling van de hoeveelheid regen, die jaarlijks op Bene plaats valt,
udoineter; ...NEST, o. het zuidwesten : de wind
is in het regennest.
REGENPLANT, v. (-en), plant waarvan de bloemen zich sluiten, als het dreigt te regenen;
...POMP, v. (-en), toestel om het water uit den
regenbak op te voeren; ...PUT, m. (-ten), regenbak.
REGENSCHADUW, v. streek achter een gebergte waar de wind komt, als het gebergte alle
waterdamp gecondenseerd heeft; ...SCHERM, o.
(-en), paraplu; ...SCHREEUWER, m. (-s), (w. g.)
pluvier; ...SCHUT, o. (-ten), schut, beschutting
tegen den regen; ...SEIZOEN, o. tijd dat het zeer
vaak regent : het regenseizoen is dit jaar vroeg gekomen; ...STROOM, m. (-en), regenvloed.
REGENT, m. (-en), bestuurder, beheerder, be-
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windhebber; — bestuurder van een liefdadigheidsgesticht, wees -, ziekenhuis enz.; — rijksbestuurder
(voor en namens een minderjarigen of afwezigen
souverein of als deze buiten staat is de regeering
voort te zetten); — hoogste inlandsche ambtenaar
in de residentiën op Java, die den resident terzijde
staat; — naam van den grootsten diamant in de
Fransehe kroon, de regent van Pitt, op eene waarde
van 12 mill. frank geschat.
REGENTENCONTRACT, o. (-en). (áesch.) bij
eede gesloten overeenkomsten in de 17e en 18e
eeuw tusschen verschillende regentenfamiliën
waarbij men zich verbond alle belangrijke posten
aan leden dezer families te geven ; ...FAMILIE,
v. (-s, ...liën), familie der vroegere regenten.
REGENTENKAMER, v. (-s). vergaderzaal der
regenten (inz. van een godshuis enz.); ...LIJST,
v. (-en), lijst der namen van de regenten; ...STUK,
o. (-ken), schilderij van groote afmetingen, voor
gezamenlijke regenten van een wees--stelnd
huis enz., inz. uit den :bloeitijd onzer schilders.
REGENTENT, v. (-en), tent die tegen den regen
beschut; — (scheepst.;' regentent voor den k uil,
die voor het grootste gedeelte openligt, tusschen
de groote en fokkemasten aan eens ra met een
hanepoot opgeheschen.
REGENTES, v. ( -sen), bestuurster; rijksbestuur
-ster,
landvoogdes : koningin-regentes.
REGENTIJD, m. jaargetijde waarin het gewoon lij k regent; ...TON, v. (-nen), watervat waarin
het regenwater door de dakgoot van het dak loopt.
REGENTSCHAP, o. ambt, waardigheid van
regent; — het bestuur van een regent (des. rijks); —
tij d gedurende een regent bestuurt : onder het
regentschap van; —, o. (-pen), gewest waarover
een regent aangesteld is in Ned. Indië : de Preanger
Regentschappen.
REGENVAL, m. de hoeveelheid gevallen regenwater gedurende een jaar : de gemiddelde regenval
te Bergen bedraagt 1835 mM. en te Upsala 400
mM.; ...VERDEELING, v. de verdeeling van den
gemiddelden regenval over de oppervlakte der
aarde; ...VLAAG, v. (...vlagen), zware regenbui
die slechts kort van duur is; ...VLIEG, v. (-en),
eene soort van brems of daas (haematopota pluvialis), die bij vaderenden regen zeer lastig is;
...VLOED, m. (-en), vloed, overstrooming door
den regen veroorzaakt; ...VOGEL, m. (-s), vogel
die regen voorspelt (wiens verschijnen door regen
gevolgd wordt), inz. de regenkoekoek (coecygus
americanus); zijn geroep geldt als voorteeken van
regen; ...VORSCH, m. (-en), groene kikvorsch
(rans esculenta), die als weerprofeet beschouwd
wordt : blijft hij in het water dan komt er regen;
klimt hij in de boorven, dan wordt het mooi weer.
REGENWATER, o.; —BAK, m. (-ken); —POMP,
v. (-en).
REGENWIND, m. (-en), wind met regen;
...WOLK, v. (-en), donkere wolk die regen brengt;
...WORM, m. (-en), eene soort van aardworm
(lumbricus), the na den regen uit den grond kruipt
en tot vischaas gebezigd wordt; ...WULP, v.
(-en), regenfluiter of kleine wulp (numenius pheopus) 41 + 11 cM. lang; ...ZEE, V. de oceaan in
den gordel der windstilten, omdat daar hevige
onweersbuien met geweldige slagregens vaak
voorkomen; ook donderzee geheeten.
REGGEN, (regde, heeft geregd), den mast van
een vaartuig neerlaten : op zijn rug (reg) leggen.
REGIE, v. het beheer van goederen On het
voeren van eenig beheer voor rekening van een
derde, wien de zaak aangaat en wien men ver
schuldig is; — (in het administratief-antwordig
recht van eenige staten) die afdeelingen van het
financieel beheer, met hare bureau's en agenten,
die zekere takken van staatsinkomsten heffen
en administreeren (b. v. de tabaksrégie in Frankrijk
en Oostenrijk en de opiumrégie in Ned. Indië); —
(tooneel) de taak van den regisseur ; inz. het verdeelen der rollen en de zorg voor de goede uitvoering der stukken.
REGIME, o. (-s), levens -, eetregel; — staats
ancien régime, het oude-bestur;ginl
stelsel, regeeringstoestand van den ouden tijd
(inz. onder de Bourbons).
REGIMENT, o. (-en), bestuur; het regiment
voeren, heerschen; — de -vrouw voert in huis het
regiment, is daar de baas; — pantoffelregiment,
overmacht van de vrouw op den man (in het

REGISTREEREN.

gezin); — eene administratieve militaire eenheid
waarover een kolonel het bevel voert; 1 regiment
infanterie telt 3 bataljons; een regiment cavalerie
4 eskadrons en een regiment veldartillerie 3 batterijen; — groote hoeveelheid : een heel regiment
muizen kwam onder het hooi vandaan.
REGIMENTSCOMMANDANT, m. (-en), kolonel;
...DOKTER, m. (-s), officier van gezondheid;
...GOED, o. (-eren), voorwerpen, bagage tot een
regiment behoorende; ...KAS, v. ( -sen), de kas,
voorraad geld van een regiment : de officier van
administratie is er met de regimentskas van doorgegaan; ...KIND, o. (-eren), (eertijds) soldatenkind dat bij het regiment werd opgevoed; ...MUZIEK, o. de stafmuziek van een regiment; ...NUMMER, o. (-s), volgnummer van iem. in zijn regiment; ...OEFENING, v. (-en); ...ORDER, v.
(-s); ...PATROUILLE, v. (-s), eene afdeeling van
12 wielrijders onder een sergeant-wielrijder;
...SCHOOL, v. (...scholen), boekje met de verschil
exercitiën en reglementen, uitgebreider dan-lend
de recrutenschool; ...SCHRIJVER, m. (-s);
...STUK, o. (-ken); ...VAANDEL, o. (-s).
REGINAVIOLET, o. eene teerverfstof.
REGISSEUR, m. (-s), tooneelbestuurder, die
belast is met het verdeelen der rollen en het in
scène brengen der stukken.
REGISTER, o. (-s), goed gerangschikte inhoudsopgave van hetgeen voorhanden is, om het gemak kelijk te kunnen overzien : een register aanleggen,
bijhouden, bewerken; — inschrijvings-, aanteekeningboek; rol, naamlijst; — (fig.) op het zwarte
register staan, een slechten naam hebben; — inz.
alphabetisch gerangschikte inhoudsopgave van
een boekwerk : Mossel heeft een goed register; zaak -,
namen-, woordregister; — bladwijzer : het register
zet men gewoonlijk aan het einde van een boek; —
boek waarin akten, contracten, verklaringen enz.
gerechtelijk worden opgeteekend; — de registers
van den burgerlijken stand, boeken waarin bij den
burgerlijken stand de geborenen, overledenen en
gehuwden worden opgeschreven : geboorte-, sterfen trouwregister; — (org.) verschillende pijpen die
tot dezelfde stem behooren; — (fig.) die stem is
in het lage register goed, maar in het hooge deugt
zij niet, de lage tonen zingt zij zuiver en vol, de
hooge niet; — houtje terzijde van het klavier,
door welks verschuiving men de pijpen van een
register doet spreken : een register uithalen; — (fig.)
al de registers uithalen, zijne stem zoo luid mogelijk
verheffen; — in een ander register spelen, (fig.)
het over een anderen boeg wenden; — trekschuif
bij iedere roosterconstructie; — oventrekgat; —
(boekdr.) inrichting waardoor de paginering van
schoon- en weerdruk juist overeenkomen. REGISTERTJE, o. (-s).
REGISTEREN, (registerde, heeft geregisterd) ,
op een register stellen; — (boekdr.) zorgen voor
de juiste overeenkomst van pagina's en regels
bij schoon- en weerdruk.
REGISTERKNOP, m. (-pen), knop van de
registerstangen; ...SCHIP, o. (...schepen), ingeschreven vaartuig (dat verscheidene handelsvoor doelen geniet); ...STANGEN, v. mv. (erg.) lange,
vierkante houten regels van het mechaniek der
registers op een orgel; ...TON, v. (-nen), inhoudsmaat voor schepen, ten opzichte van hun grootte,
volgens welke zij zijn ingeschreven in de registers
en op de meetbrieven; 1 registerton = 2,83 M 3 .
REGISTRATIE, v. (recht.) het registreeren, opschrijving, aanteekening van authentieke en
onderhandsche akten in een daartoe bestemd
register, opdat daarmee geen bedrog kunne gepleegd
worden; kantoor, ontvanger, surnumerair der registratie; — recht van registratie, zekere belasting,
bedrag aan den ontvanger voor het registreeren
te voldoen.
REGISTRATIEKANTOOR, o. (...toren), kantoor
waar stukken geregistreerd worden; ...KOSTEN,
m. mv.; .RECHT, o. (-en).
REGISTREER-APPARATEN, o. mv. (nat.) inrichtingen waardoor waarnemingen van natuur
tegelijk met de daarmee overeen -verschijnl
zelfwerkend worden-komendwarigstken
opgeteekend inz. bij thermometers en barometers.
1. REGISTREEREN, (registreerde, heeft geregistreerd), in het register schrijven en hiervan aan
stellen op het geregistreerde stuk. RE--teknig
GISTREERING, V. (- en).
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2. REGISTREEREN, (registreerde, heeft geregistreerd), de verschillende registers van een orgel
naar de eischen der kunst weten te gebruiken.
REGLEMENT, o. (-en), verordening, bepaling,
voorschrift : een reglement maken, herzien, wijzigen;
tegen het reglement zondigen, het overtreden. REGLEMENTJE, o. (-s).
REGLEMENTAIR, bn. bw. het reglement betreffende; bij reglement bepaald : alles gaat daar
reglementair toe.
REGLEMENTEEREN, (reglementeerde, heeft gereglementeerd), aan een reglement onderwerpen;
te veel verordeningen of reglementen maken.
REGLEMENTEERING, v. (-en).
REGREDIËNTIE, v. REGRES, o. (kooph.)
teruggang, verhaal van schade; regresrecht, het
recht om schade op een ander te verhalen. Zie
ook RECOURS.
REGRESSIEF, bn. teruggaand, terugwerkend:
aan die bepaling werd regressieve kracht gegeven;
(sprk.) regressieve assimilatie, waarbij eene consonant
Bene voorafgaande doet assimileeren.
REGUL, o. spiesglans.
REGULAIR, REGULIER, bn. regelmatig, geregeld.
REGULARISATIE, v. (-s, ...tiën), regeling,
schikking : aanvraag tot regularisatie, een administratief betalingsstuk.
REGULARISEEREN, REGULEEREN, (regulariseerde of reguleerde, heeft geregulariseerd of
gereguleerd). regelen, schikken, in orde brengen.
REGULARITEIT, v. regelmatigheid.
REGULATEUR, m. (-en), regelaar, rangschikker;
deel van een werktuig. dat bestemd is om den
gang der machine regelmatig te doen plaats hebben;
de windvleugel en slinger bij een uurwerk, het
onrust in een horloge; de gouverneur en het vlieg
bij eene stoommachine; — (electr.) stroom--wiel
regelaar; — zeer nauwkeurig loopend uurwerk.
REGULATIEF, hn. bw. regelend : het nomisme
van den Koran is regulatief door heel hun leven (der
Mohammedanen) heengeweven; — o. (...ven), (fig.)
voorschrift, leiddraad, richtsnoer. ,
REGULATOR, m. (-en), regulateur.
REGULEERKACHEL, v. (-s), kachel waarin
men de verbranding op afdoende wijze kan regelen:
vulreguleerkachel.
REGULIER, bn. geregeld, regelmatig : de reguliere troepen, het staande leger, linie-troepen; de
reguliere geestelijken, ordesgeestelijken; — m.
(-en), ordesgeestelijke, ordesbroeder.
REGULINISCH, bn. geheel zuiver, gereinigd,
van vreemde bestanddeelen ontdaan (van metalen).
RE GULU S, m. (sterrenk.) eene ster van de
eerste grootte, staande op de borst of in het hart
van den Leeuw; (scheik.) metaal-koning (van alle
andere bestanddeelen bevrijd metaal).
REHABILITATIE, v. (-s, ...tiën), herstelling in
den vorigen stand of staat; — herstel in eer en
rechten, voornamelijk van gefailleerden.
REHABILITEEREN, (rehabiliteerde, heeft gerehabiliteerd), aan iem. zijn goeden naam terug
zuiveren van de smet, die op hem-gevn;im.
kleeft.
1. REI, m. (-en), koor, rondzang; — reeks personen; rei van zangers; rei van dansers; rei van
maagden; rei van edelen; de hemelsche reien, de
engelen; — dans : iem. aan den rei helpen, hem
aan het dansen helpen; (ook fig.) hem in eene zaak
wikkelen; — den rei aanvoeren, een voorbeeld
geven, de voorste, de eerste zijn; — (gymn.) orde oefeningen met zang, verkeerdelijk reigen geschreven.
2. REI, V. (- en), REIS, v. ( -n), (Zuidn.) waterloop : langs de rei; het schip vaart in de reie; plas
water op den grond.
3. REI, v. (-en), meetlat van Benige cM. breedte,
in voeten en duimen afgedeeld; — reilatje, liniaal
om de juiste richting van muren of balken te bepalen en om te zien of geschaafd hout recht of
scheluw is; — uitgespannen deel van de schering
(bij de zeildoekweverij) dat in eens wordt gesterkt,
ongeveer 5 M. lengte.
REIDOMP, m. (-en), (nat. hist.), (gew.) roer domp (botaurus stellaris).
REIE, v. (plantk.) zeeweegbree (plantago maritima).
REIEN, (reide, heeft gereid), in koor zingen; —
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dansen; — het droge zand reit, rolt voort; — recht
strijken met de reilatj es.
REIER, m. (-s), (zeew.) eindje lijn met een
kousje erin, in de strengen der zijlijken tweemaal
doorgestoken, om de tenten uit te halen, daarom
ook uithaler genoemd.
REIGER, m. (-s), (nat. hist.) eene onderorde
van moerasvogels met langen, sterken en harden
snavel (ardeae); zij vliegen snel, doch onbehendig;
een inlandsch geslacht dezer vogels, kleiner dan
de ooievaars, waartoe vooral de blauwe, de purper -,
de zilverreiger, de kwak en de roerdomp behooren,
inz. de blauwe reiger (ardea cinerea), 1. M. groot;
die op boomers nestelt en onder het vliegen den kop
tegen den borst drukt; — (spr. plat) hij schijt als een
reiger, heeft eene dunne ontlasting en zeer veel in
eens; — hij is zoo mager als een reiger, hij is broodmager, (zooals de reigers gewoonlijk zijn). REIGERTJE, o. (-s).
REIGERACHTIG, bn. de reigerachtige vogels
(ardeae), de vogelfamilie der reigers.
REIGERBOS, m. ( -sen), vederbos met witte
reigervederen in het midden; ...BOSCH, o. (...bos schen), broedplaats van den blauwen reiger;
...EEND, v. (-en), (nat. hist.) tafeleend, roodhals
(anas fuligula); ... HALS, m. (... zen); ... HUT, v.
(-ten), plaats waar de reigers hunne jongen uitbroeien, of waar deze opgevoed worden; ... JACHT,
V. (- en), jacht op reigers.
REIGERPIJP, v. (-en), (jag.) twee door een draad
saamgebonden stukjes vlierhout, die bij het africhten der j achtvogels aan den bek der reigers worden
gestoken.
REIGERSBEK, m. (-ken), (plantk) een planten geslacht (erodium), tot de familie der ooievaars
behoorende, dat zich onderscheidt door-bekn
slechts 5 meeldraden te hebben en doordat de
vruchtsnavels gebogen zijn; hiervan worden 3
soorten in Nederland aangetroffen : de gemeene
reigersbek of kraanhals; de welriekende reigersbek
en de malveachtige reigersbek. REIGERSBEKJE,
o: (-s).
REIGERSNEST, o. (-en), nest van een reiger.
REIGERVALK, m. (-en). op de reigerjacht afgerichte valk; ...VEER, v. (-en).
REIKEN, (reikte, heeft gereikt). zich tot aan
zekere grens uitstrekken : het water reikte hem tot
aan de borst; — ik kan zoo ver niet reiken, mijne
handen tot daar uitstrekken; — zoo ver het oog
reiken kon, zoo ver men zien kon; — zich uitstrekken tot : zijn macht reikt zoo ver niet, strekt zich
zoo ver niet uit; — hij reikt hem niet aan de schouders, is meer dan een hoofd kleiner; (ook fig.) is
hem verre de mindere (in kennis, in zedelijke
waarde, enz.); — (fig.) hij wil met de hand aan den
hemel reiken, hij begeert het onmogelijke; — ienz .
de hand reiken, de hand geven (tot groet of tot
steun); hem de behulpzame hand reiken, hem helpen. REIKING, v. het reiken.
REIKHALZEN, (reikhalsde, heeft gereikhalsd),
den hals uitrekken om met de oogen dichter bij
iets te zijn; — (fig.) vurig verlangen, begeeren :
naar iets reikhalzen; iets reikhalzend tegemoet zien.
REIKHALZING, v. vurige begeerte.
REILATJE, o. (-s), (timm.) scheeltelatje, zie
REI 3.
REILEN, alleen in de spr. zooals het reilt en
zeilt, zooals het daar is, met al wat er toe behoort.
REILTOP, m. (-pen), (zeew.) vlaggestok.
REÏMPONEEREN, (reïmponeerde. heeft gerE ïmponeerd), de pagina's van een vel druks, dat gezet
is, weer in de vormen slaan.
REIN, bn. bw. ( -er. -st), schoon, zuiver : een
rein geweten, zich van geen kwaad bewust; —
onbevlekt, onbesmet : Jezus' bloed heeft ons allen
rein gewasschen; den reinen is alles rein (Titus
1 : 15); — ongeschonden; kuisch, eerbaar : eene
reine maagd; — zindelijk, schoon : het glaswerk
rein houden; — klein, maar rein, lief, mooi; —
(jag.) (van honden) van ongebasterd ras voort
reine dieren, wier vleesch-gekomn;—(ds.)
men eten mag; — (muz.) reine tonen, die juist zoo
klinken als het moet; reine intonatie, het zuiver
aanzetten der tonen; reine intervallen, die niet
vergroot of verkleind zijn, alleen gebruikelijk bij
primen, quarten, quinten en octaven; reine toon
die volgens de regels der harmonie en-zeting,
zonder feilen is; — iets weer in 't reine brengen,
in orde brengen.
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REINARDIE, v. (- en), (veroud.) sluwheid, streek.
list.
REINCULTUUR, v. (...culturen), het kweeken
van zuivere bacteriën van ééne soort; wat men
zoo gekweekt heeft.
REINE (Fr.), v. (-s), koningin; zij was de reine
du bal, de schoonste en meest gevierde van alle
danseressen.
REINE-CLAUDE, V. soort van zoete groene
pruim.
REINETTE, v. (plantk.) geitebaard; — renet,
renetappel, koningsappel, groote zure appel van
matgroene kleur.
REINEVAAR, v. (plantk.) eene soort van ganzerik (potentilla anserina); eene samengesteldbloemige
plant die langs wegen en dijken, vooral op hoogere
zandige gronden voorkomt, en ook reinvaren, steen
zilverschoon en wild warenkruid wordt ge--varen,
noemd.
REINHEID, v. zuiverheid, netheid ; eerbaarheid, kuisehheid; zindelijkheid : in reinheid des
harten; reinheid op lichaam en kleeding; reinheid der
zeden, bedoelingen; hare maagdelijke reinheid.
REINHENNEP, o. zuiver hennep aan boord der
schepen voor verschillende doeleinden gebruikt.
REINIGEN, (reinigde, heeft gereinigd), - zuiveren,
schoonmaken; — zich reinigen, zich wasschen en
kammen; — zijn hoofd reinigen, met een fijnen kam
van ongedierte zuiveren; — een klein kind reinigen,
schoone luiers aandoen; — de taal, de zeden reinigen;
— (scheik.) louteren.
REINIGER, m. (-s), REINIGSTER, V. (- s),
schoonmaker, schoonmaakster.
REINIGING, v. het reinigen; — openbare reiniging,
(in groote steden) die afdeeling eereer gemeente-administratie, waar men met alles, wat met de reiniging
der stad, als het schoonhouden der straten, het
ophalen van vuil, het ruimen van beerputten, in
verband staat, is belast; — hij is bij de openbare
reiniging, ambtenaar bij de administratie ervan;
(ook) vuilisophaalder; — zuivering: biologische
reiniging van het afval- en fabriekswater; — godsdienstige wasschingen en besprenkelingen, vooral in de
oudheid, bij de Israëlieten, Mohammedanen en
Katholieken; — maandelijksche reiniging, menstruatie; — (scheik.) loutering, klaring.
REINIGINGSBAK, m. (-ken); ...DIENST, m. de
openbare reiniging : de reinigingsdienst laat hier
niets te wenschen over; ...FEEST, o. (-en), zeker feest
bij de Joden; (Rom.) groot reinigingsfeest, feest, dat
de censors bij hun aftreden om de vijf jaren aan 't
volk gaven; ...MIDDEL, o. (-en), middel om te reinigen, om schoon te maken; — purgeermiddel.
REINLEVENBEWEGING, v. beweging om reinheid van zeden te kweeken.
REINMAKER, m. (-s), ;schoonmaker op eene suikerfabriek.
REINUIT, bw. (Zuidn.) naakt; oprecht.
REINVAAR, v. (...varen), (plantk.) zie REINE VAAR.
REINWILG, m. (-en), (plantk.) keelkruid.
REINWIT, bw., (w. g.) oprecht.
REIS, m. de gezagvoerder of kapitein van een
Turksch koopvaardijschip.
REIS, v. koperen munteenheid van Portugal en
Brazilië, ongeveer gelijk aan 7 / 26 cent.
1. REIS, REIZE, v. (reizen), het gaan of trekken
van de eene plaats naar de andere, het afleggen van
zekeren afstand, tocht : eene dag -, heen -, terug -,
luchtreis; zeereis, voetreis; op reis gaan, op reis zijn; —
op reis leert men zijne vrienden kennen, als men ze
noodig heeft, kan men pas zien, wat ze over hebben;
— zich op reis begeven, bevinden, de reis aannemen,
aanvaarden; — levensreis, de levensweg, het levenspad; — (fig.) de groote reis aannemen, sterven; —
(fig.) hij heeft eene verloren reis gedaan, hij is in zijn
oogmerk niet geslaagd; — goede, voorspoedige reis;
geluk op reis, bij het afscheidnemen gezegd; —
waar is de reis naar toe, waar gaat ze heen ?, wat is
het doel van uw tocht ? ; — (iron.) hij wil op reis,
tegen een bloodaard gezegd, die dadelijk het hazen
kiest; — hij zal van eene (slechte), koude reis-pad
komen, veel tegenspoed hebben, (ook) duchtig bestraft worden; — dat is eene heele reis, eene Oost
reis, eene zeer groote reis; —-indsche,Kul
Oost- Indië is in ééne reis niet bezeild, niet alles gelukt
den eersten keer; — reisbeschrijving : ik lees liever
reizen dan romans. REISJE, o. (-s).
2. REIS, V. (reizen), maal, keer : dit werd eenige
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reizen achtereen herhaald; kom 'reis hier, kom eens

hier.
REISAPOTHEEK, v. (...theken), klein taschje of
kistje met eenige der meest gebruikelijke artsenij middelen, die men op reis meeneemt. REISAPOTHEEKJE, o. (-s),
REISARTIKEL, o. (-en), artikelen die men op
reis noodig heeft of kan hebben; ...AUTO, v. (-'s),
ingericht om er langere reizen mee te maken.
REISBAAR, bn. geschikt om te reizen : reisbaar

weder.

REISBED, o. (-den), bed dat men op reis gebruikt:
een met lucht gevuld bed, dat men opblaast of
met lucht volpompt, als men het gebruiken wil;
...BEDIENDE, m. (-n), bediende dien men laat reizen; ...BELASTING, v. belasting voor reizigers;
...BENOODIGDHEDEN, v. mv. wat men op reis
noodig kan hebben; ...BESCHRIJVER, m. (-s),
...BESCHRIJVING, v. (-en), meer of minder
romantisch verhaal van een e werkelijke of gefingeerde
reis, met alle wederwaardigheden daaraan verbonden; ...BIBLIOTHEEK, v. (...theken), ver
onderhoudende leesboeken in gemakkelijk-zameling
formaat, die men op reis meeneemt; ... BILJET, o.
(-ten), bewijs van betaling voor eene bepaalde reis;
...BOEK, o. (-en), aanteekenboek op eene reis; —
gids, wegwijzer voor den reiziger; ...BRIEF, in.
(...ven), verlof om te reiz. - n (inz. voor R.-K. geestelijken); een monnik die op reis moet, ontvangt een
reisbrief die hem in alle kloosters, inz. in die zijner
orde, een tehuis verschaft.
REISBUREAU, o. (-'s), bureau dat zich belast met
het regelen van gezelschapsreizen; (ook) verstrekt
het inlichtingen omtrent te maken reizen, stelt reis
voor verschillende plaatsen verkrijgbaar -biljetn .
belast zich vaak met het bespreken van hotels en
pensions, soms tegen verminderde prijzen enz.
REISCHAAF, v. (...schaven), (tim.m.) reeschaaf,
langer en zwaarder dan een voorlooper en voorzien
van een keerbeitel.
REISDECLARATIE, v.(-s, ...tiën), declaratie
van een ambtenaar, afgevaardigde enz. wegens
gemaakte reiskosten.
REISDEKEN; v. (-s), deken die men op reis mee
hoofdt. om de beengin warm te houden.
-nemt,
RÉISEFENDI, m. rijkskanselier en minister van
buitenlandsche zaken (in Turkije).
REISFOUDRAAL, o. (. . .foudralen), foudraal voor
iets dat men op reis meeneemt : reisfoudraal voor een
photographietoestel; ...GALVANOMETER, m. (-s),
electrisch instrument om op reis mede te nemen;
...GELD, o. geld dat voor eene reis bestemd is; reis
: het beste reisgeld is de deugd, de deugdzamen-penig
brengen het 't verst; ...GELEGENHEID, v. (...heden), gelegenheid om op reis te gaan; vervoermiddel;
...GENOEGENS. o. iuv. genoegens op reis gesmaakt of te smaken; ...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n); ...GENOT, o. reisgenoegen;
...GEZEL, m. (-len), ...GEZELLIN, v. (-nen), iem.
met Wien of wie men gezamenlijk eene reis doet;
...GEWAAD, o. (...gewaden); ...GEZELSCHAP,
o. (-pen), personen die te zamen reizen.
REISGEZIND, bn. gezind op reis te gaan; reis
-lustig.
REISGIDS, m. (-en), boekje waarin de uren van
vertrek en aankomst van verschillende middelen
van vervoer zijn opgegeven, (af met betrekking tot
ééne plaats, df door het heele land); int. de reisgelegenheden per spoor; boekje waarin allerlei wetens waardigs voor reizigers vermeld is : Reisgids voor
Cleef en omstreken; A- B- C- reisgids, waarin de opgaven alphabetisch gerangschikt zijn; ...GOED, o.
voorwerpen die men op reis medeneemt, bagage;
...HOED m. (-en), hoed dien men op reis draagt;
...KAART, V. (- en), kaart aanwijzende de wegen en
plaatsen in de landstreek door welke men reist,
gewoonlijk van of op linnen en vouwbaar in boek
ze gemakkelijk mee kan nemen;-format,zden
...KAMERPOT, n2. (- ten), vouwbare guttapercha
kamerpot, om op. reis mee te nemen-,... KAP, v.
(-pen); ...KELDER, m. (-s), ...KELDERTJE,
o. (-s), kistje om flesschen met wijn of spiritualiën
op reis mede te nemen; ...KIST, v. (-en), koffer;
...KISTJE, o. (-s), kistje met eenige voorwerpen
voor dagelijksch gebruik; ...KLEED, o. (-eren),
kleed dat men op reis draagt; ...BLEEDING, v.;
...KLOKJE, o. (-s), klein klokje voor op reis, dat
uitstekend loopt; ...KOETS, v. (-en); ...KOFFER,
m. (-s); ...KOORTS, v. overdreven, ziekelijke reis-
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lust : de reiskoorts werkt aanstekelijk; ...KOSTEN,
m. mv. uitgaven voor en gedurende de reis; ...KOSTUU1I, o. (-s); ...KOUS, v. (-en), grove wollen
kous; ...LAARS, v. ( -zen); ...LECTUUR, v. lichte
lectuur om op reis mede te nemen; ...LUST, m.
begeerte om te reizen.
REISLUSTIG, bn. lust tot reizen hebbende: hij
is erg reislustig.
REISMAKKER, ra. (-s), reisgezel; ...MANTEL,
m. (-s); ...MUTS, v. (-en); ...NÉCESSAIRE, v. (-s),
tasch met allerlei reisbenoodigdheden.
REISORDER, v. (-s), bevelschrift om te reizen;
...PAS, m. ( -sen), paspoort; ...PENNING, m. (-en),
onderstand aan den behoeftigen reiziger; (ook) kleine
bijdrage voor een of ander liefdadig doel, gevraagd
aan hen die op reis gaan; ...PET, v. (-ten); ...PLAN,
o. (-nen), voornemen om te reizen; ontwerp eener
voorgenomen reis; ...ROK, m. (-ken); ...ROUTE, v.
(-s), reisrichting; af te leggen weg der reis;...SEIZOEN, o. tijd van het jaar dat vele menschen op
reis gaan, inz. de maanden Juli en Augustus;
...STOK, m. (-ken); ...TASCH, v. (. . .tasschen);
...TASCHJE, o. (-s); ...TIJD, m. tijd geschikt om
te reizen; ...TOILET, o. (-ten), gemakkelijk toilet
op reis,
REISVAARDIG, bn. gereed om te vertrekken.
REISVERHAAL, o. (...verhalen), het verhaal
eener reis; vertelling op reis; ...WAGEN, m. (-s),
wagen ingericht om daarmee gemakkelijk te reizen.
REISWIJZER, m. (-s), boek houdende aanwijzing
van den weg, dien de reiziger te volgen heeft, van de
vertrekuren van spoortreinen, stoombooten enz.,
en van andere bijzonderheden, wier kennis op reis
noodzakelijk is; — (voor soldaten), papier dat den
weg aangeeft, dien een soldaat van of naar zijn
garnizoen op 's lands kosten moet afleggen.
REISZAK, m. (-ken); ...ZIEKTE, v., ...ZUCHT,
V. niet te bedwingen lust om te reizen.
REÏTERATIE, v. (-s, ...tiën), herhaling.
REIZEN, (reisde, heeft en is gereisd, zich begeven, trekken van de eene plaats naar de andere:
per boot, per spoor, te voet reizen; voor zaken, voor zijn
pleizier, in wijn reizen; op zijn ambacht reizen; bij dag
reizen; -- vreemde landen bezoeken: hij houdt veel
van reizen; — (fig.) hij gaat reizen, hij ligt op sterven.
REIZEND bn. niet bestendig op eene plaats verblijf houdende; een reizend koopman, die met zijne
waar door het land trekt; — een reizend tooneelgezelsehap; eene reizende menagerie, die nu bier, dan
daar vertoond wordt; eene reizende bibliotheek, die
niet steeds in eene plaats is, maar na verloop van
6 mad. meestal naar elders gezonden wordt.
REIZIGER, m. (-s), iem. die eene reis doet, die op
reis is ; inz. handelsreiziger die voor handelshuizen
reist om commissiën op te nemen. REIZIGSTER, v.
(-s).
1.. REK, o. (-ken), werktuig om goed te drogen,
droogrek; — (boekdr.) latwerk aan de zoldering
der drukkerij om gedrukte vellen te drogen; (ook)
bewaarplaats der drukrollen; — horizontale plank
of richel, om er iets op te plaatsen (b. v. porselein
of aardewerk, boeken enz.); — plankje met gaten
erin, aardoor men pijpen steekt, waarop men eieren
zet enz. ; —(jag.) de dwarsstangen waarop de jachtvogels, in de valkenkamer, vastgebonden zitten; —
lengte, eind wegs : van A. naar P is een goed rek;
— afstand die galoppeerende wordt afgelegd; —
tij druimte : van 1 September tot Kerstmis is een h eele
rek, dat duurt erg lang; — hoenderrek : te rek
gaan, op het rek, roesten (van boenders); — (spr.)
met de hoendertjes naar 't rek, vroeg naar bed.
REKJE, o. (-s).
2. REK, m. het rekken.
3. REK, v. rekbaarheid : veerkracht, elasticiteit:
daar is geene rek in, dat geeft niet mede.
4. REK. v. (Zuidn.) rek van vorschen, kikkerrit.
REKBAAR, bn. (-der -st), gerekt kunnende worden, elastisch : goud is rekbaarder dan zilver; — (fig.)
eene rekbare bepaling, niet zeer juist omschreven,
zoodat men de beteekenis ervan wat meer of minder
omvangrijk kan nemen; dat wetsartikel is zeer rekbaar; — hij heeft een rekbaar geweten, neemt het zoo
nauw niet met hetgeen zedelijk geoorloofd is of niet.
REKBAARHEID, v. (natuurk.) de eigenschap die
een groot getal lichamen bezitten om door min of
meer sterke drukking of trekking van gedaante
te veranderen, zonder dat de cohesie verbroken
wordt.
REKBANK, V. (- en), draadtrekkersgereedschap;
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(eert.) pijnbank; ...CILINDER, ui. (-s), onderdeel
eener rekmachine; ... DRAAD, m. (... draden),
(o. gmv. als stofn.) getrokken koperdraad; ...EINDEN, o. mv. (fabr.) het begin en het einde van een
stuk wollen stof.
REKEL, m. (-s), mannetje van den hond en den
vos; — kettinghond, bulhond; — (fig.) buffelachtig
mensch; — ondeugende jongen : rekel van een jongen;
(ook) schertsende van een kind : die kleine rekel!
REKELTJE, o. (-s).
REKELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), onbeschoft,
lomp : zich rekelachtig aanstellen, gedragen.
REKELVOS, m. (-en), mannetjesvos.
REKEN, (reekte, heeft gereekt), (Zuidn.) harken.
REKENAAR, in. (-s), REKENAARSTER, v. (-s),
iem. die rekent, die bedreven is in de rekenkunst.
REKENBAAR, bn. (w. g.) te rekenen, gerekend
kunnende worden.
REKENBAAS, m. (...bazen), die een baas is in
't rekenen; (iron.) je bent me een rekenbaas, je rekent
slecht; ...BAASJE, o. (-s); ...BOEK, o. (-en), boek
waaruit men rekenen leert; verzameling reken vraagstukken; ...BOEKJE, o. (-s); ...BORD,o. (-en),
tafel of bord om er op te rekenen; een door lijnen
verdeeld bord, om daarop getallenwaarden zeer
eenvoudig voor te stellen; ...DAG, m. (-en), (steenm.)
hoeveelheid van 210.000 gele of 200.000 roode
steenen; gewoonlijk gaan er zooveel in een oven, en
wanneer deze afgewerkt zijn, wordt er met het werk volk afgerekend.
1. REKENEN, (w. o„.) met asch bedekken : het
vuur rekenen.

2. REKENEN, (rekende, heeft gerekend), tellen:
de Christenen rekenen de jaren van Christus' geboorte
af; — begrijpen onder, gelijkstellen : men heeft hem
onder de geleerden gerekend; Jezus werd met de mis
gerekend; — door elkander gerekend, het eene -daigers
wat meer het andere wat minder; — het eene jaar
door (in) het andere gerekend. het gemiddelde van
goede en slechte jaren; — schatten, beramen, begrooten : wat rekent gij daarvoor ?, hoeveel moet gij
daarvoor hebben ?, op hoeveel waarde schat gij
dit ?; zou h-i j hiervoor rekenen ?, betaling vragen; —
daarvoor houden, achten, als zoodanig beschouwen:
men rekent de schade op 600 gulden; ik reken (acht)
mij bevoegd om...; ik reken mij dat tot eene eer; ik reken
dat het uw plicht is; — veronderstellen : reken dat hij
komt, dan zijn wij met zijn dertienen; --, met cijfers werken, de cijferkunst beoefenen,
denken met getalbegrippen : leeren lezen, schrijven
en rekenen; hij rekent goed, vlug, slecht, valsch; op de
vingers, op de lei rekenen; — uit het hoofd rekenen,
zonder de getallen op te schrijven; — lang aan eene
som zitten te rekenen, lang werk hebben vóór zij uit
— rekenen met letters, cijfers, wortel--gerkndis;
grootheden; imaginaire getallen; — (zegsw.) buiten
den waard rekenen, verkeerd rekenen, zich in zijne
verwachting teleurgesteld vinden; — eene rekening
vereffenen: met iem. rekenen (afrekenen); — hij 'weet
ook te rekenen, hij rekent, vraagt veel voor zijn
arbeid; --- die jaren rekenen dubbel; — op iem. of iets
rekenen, op i- Im. of iets staat maken, vertrouwen :
op mijne hulp kunt gij rekenen; — (van eene zwangere vrouw) den tijd harer bevalling bepalen:
hoever rekent zij, hoever is hare zwangerCehap gevorderd ?; — zich rekenen, zich beschouwen als:
hij rekent zich onder mijne vrienden .
3. REKENEN, o. de daad van rekenen; (ook) de
rekenkunst.
REKENFEIL, ...FOUT. v. (-en), vergissing in het
rekenen.
REKENING, v. (-en), het rekenen; rekenkundige
oplossing : kansrekening;interestrekening; — opgave
van geleverde goederen (of van verrichte werkzaamheden) en van het bedrag, dat er voor b etaald moet
worden : eene rekening van 10 posten; rekeningen
schrijven; eene rekening vragen, afdoen, vereffenen,
voldaan teekenen; — dat is eene doktersrekening, zeer
hooge rekening; — openstaande rekening, die nog niet
betaald is; — berekening, winst, voordeel : de rekening sluit; zijne rekening opmaken; zaken doen voor
eigen, voor gemeenschappelijke rekening; — hij
heeft nogal wat op zijne rekening, voor veel is hij
verantwoordelijk; (ook) hij heeft nogal veel mis
— per slot van rekening, ten slotte, eindelijk;-drevn;
(ook) alles viel beschouwd; — bezwaarlijk is 't, eens
anders rekening te maken, gezegd als men over
iemands uitgaven in verband met zijne inkomsten
spreekt; — onder in den zak vindt men de rekening,
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late r blijkt , hoe hoog de kosten zijn, hoeveel nadeel
men zich gedaan heeft; - op rekening stellen, opschrijven, iets wat geleverd of verricht is en hetgeen nog betaald moet worden : dat zet ik op zijn
rekening, daarvan geef ik hem de schuld, ik stel
hem vz rantwo ordelij k daarvoor; - in rekening
brengen, betaling (voor iets) vorderen; - eene
rekening sluiten, ze optellen en er niets meer bij voegen; - (fig.) eene verkeerde rekening maken, zich
vergissen, zich bedriegen; - dat is voor mijne rekening, dat zal ik betalen; (ook) dit neem ik op mij;
(ook) ik belast mij hiermede; - gij krijgt het, dat is
voor mijne rekening, vertrouw daar vast op ; geld op rekening geven, in mindering , op afkorting;
- kleeren, boeken op rekening koopen, niet dadelijk
betalen; - op rekening leveren, borgen; -- zijne
rekening er bij vinden, voordeel hebben hij iets; gevoelen : naar 'mijne rekening; - vertrouwen:
rekening op iem. maken; - (fig.) dat is eene streep
door de rekening, eene teleurstelling; - rekening
houden met, in aanmerking nemen; - zijne rekening
buiten den waard maken, zie WAARD; -dat is eene
rekening van Jan Kalebas, op wat ge daar zegt,is
in 't geheel geen staat te maken; - ( fig.) het kind
van de rekening zijn, het gelag moeten betalen, er
voor moeten boeten wat men met anderen bedre ven heeft; - eene effen rekening, rekening die ver
betaald, afgedaan is; (ook) eene ronde som;-efnd,
- (spr.) effen rekening maakt goede vrienden; bepaling van den tijd, wanneer eene zwangere zal
bevallen : zij was op het einde harer rekening; zij is
aan de rekening, zij is zwanger; -- het kan rekening
velen, het is bij de beddeplank af ; - zij mag gaan
buiten hare rekening, maar niet buiten haar tijd,
scherts. gezegd van eene vrouw die haar briefje verloren heeft; - verkeerde rekening maken, niet bevallen op den tijd dien men gedacht had.REKENINGETJE, o. (-s), verklein. van rekening.
REKENING- COURANT, v. staat van het wederzijdsche debet en credit tusschen twee handt Laars;
rekening -courant met elkander openen, met elkander
gaan handelen; -BOEK, o. (-en).
REKENKAMER, v. college dat over het goed
beheer van 'slands financiën waakt, ontvangsten en
uitgaven nagaat, ten einde alle misbruiken te ontdekken en te voorkomen; de Rekenkamer bestaat
uit 7 leden, volgens de Grondwet door den Koning
te benoemen, telkens uit eene door .
Tweede
Kamer der Staten- Generaal gedane vor
dracht van
drie leden; de Eerste en de Tweede Tafel der Reken
zie tafel; - Algemeen Rekenkamer in Ned.--kamer,
Indië is een college waaraan het oppertoezicht op
het beheer en de verantwoording van alle landsgelden en -goederen is opgedragen; deze bestaat uit
6 leden en een voorzitter, door de Koningin benoemd.
REKENKAST, V. (- en), hulpmiddel bij het eerste
rekenonderwijs, bestaande uit 6 smalle latjes tegen
een achterwand en 16 houten ballen, die men op
verschillende wijzen daarop groepeeren kan.
REKENKUNDE, v. kunde die ons de getallen leert
schrijven, bij hun naam noemen, samenstellen en
ontbinden, hetzij om daardoor hunne eigenschappen
te leeren kennen, hetzij om er getallen uit al te
leiden, die aan gestelde voorwaarden voldoen;
wetenschap die zich bezighoudt met de eigenschappen der getallen, arithmetica; -, (- en), leerboek over
deze wetenschap.
REKENKUNDIG, bn. bw. tot de rekenkunde behoorende : een rekenkundig voorstel, vraagstuk; eene
rekenkundige evenredigheid, reeks; eene rekenkundige
oplossing, zie onder deze woorden.
REKENKUNDIGE, m. en v. (-n), die bedreven is
in de cijferkunst.
REKENKUNST, v. kunst van het rekenen; cijfer
rekenkunde. REKENKUNSTJE, o. (-s).-kunst;
bijzondere wijze om iets op eens gemakkelijke wijze
uit te rekenen.
REKENKUNSTIG, bn. bw. tot de rekenkunst
behoorende : een vraagstuk rekenkunstig oplossen.
REKENLAT, v. (-ten), (gemeenz.) rekenliniaal;
...LEI, V. (- en); ...LES, v. ( -sen), uur waarin men
rekenen leert ; privaatles in het rekenen.
REKENLINIAAL, v. (...linialen), schuifliniaal
met behulp waarvan men alle rekenkundige bewerkingen die logarithmisch kunnen behandeld worden.
vlug en met de grootste juistheid kan uitvoeren.
REKENMACHINE, V. (- s), ingewikkelde machine
waarbij optelling, aftrekking enz. van twee getallen
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door het omdraaien ee v'r kruk plaats heeft; (ook)
rekenraam; ...MEESTER, m. (-s), onderwijzer in de
rekenkunde; (ook) onderzoeker der rekeningen van
gedane uitgaven; iem. die een baas in 't rekenen is;
- rekenboekje; ...METHODE, v. (-s), methode
voor het geheele rekenonderwijs; methode, voor het
oplossen van rekenkundige vraagstukken; ...MUNT,
v,. (-en), niet bestaande of niet meer bestaande munt
waarvan de naam gebruikt wordt om eene bepaaldt
geldswaarde uit te drukken, zoo in ons land bv.
stooter, schelling, daalder.; ...OPGAVE, v. (-n),
rekensom; ...PENNING, m. (-en), legpenning.
REKENPLICHTIG, bn. verplicht verantwoording
te doen van uitgaven.
REKENPLICHTIGE, m. (-n), die daartoe ver
-plichts,
comptabele.
REKENPLICHTIGHEID, v. v. rplichting tot het
doen van verantwoording van uitgaven, comptabiliteit.
REKENRAAM, o. (...ramen), zeker toestel waarop
men in school de kinderen leert rekenen, ballen teller, telraam.
REKENSCHAP, V. verantwoording, opheldering,
toelichting : rekenschap geven, vragen, eischen van
iemands doen en laten; - ik ben u geen rekenschap
verschuldigd, ik behoef u mijne gronden, beweegredenen niet te zeggen.
REKENSCHOOL, v. (...scholen), school waarin
men rekenen leert; rekenboekje; - gelegenheid om
goed te leeren rekenen; ...SCHRIFT.. o. (-en), schrift,
schrijfboek waarin men zijn rekenopgaven uitwerkt;
...SCHUIF, V. (...ven), rekenliniaal; ...SOM, v.
(-men), rekenopgave; rekenkundig vraagstuk; de
oplossing ervan; ...SOMMETJE, o. (-s).
REKENTAFEL, v. (-s), tafel waarop men rekent;
tafel van vermenigvuldiging; tabel; ...TUIG, o. al
wat tot het rekenen dient (lei, grift, spons enz.);
...UUR, o. (...uren); ...WIJZE, v. (n.), ...WIJS, v.
(.. .zen), wii ze van rekenen, wijze van onderricht in
de cijferkunst.
REKEST. zie REQUEST.
REKHAMER, m. (-s), hamer met breede baan, om
metalen te pletten of te rekken; ...HOOFD , o. (-en),
onderdeel eereer rekmachine; ...HOUT, o. (-en),
...IJZER, o. (-s), leerlooiers -, handschoenmakersgereedschap; -- tot dunne vierkante staven uitgesmeed ijzer.
REKKE, V. (- n), lange stok van den vogelaar; (jag.) het vrouwelijk ree in het 3e jaar; -KALF, o.
(... ven), vrouwelijk ree- of kitskalf in het le jaar.
REKKELIJK, ba. bw. ( -er, -st), gerekt kunnende
worden; zacht, medegevend : rekkelijk leer; - ( fig.)
toegevend, inschikkelijk : rekkelijk van aard zijn.
REKKELIJKHEID, v.
REKKELING, V. het in lange reepen gesneden
vleesch van heilbot.
1. REKKEN, (rekte, heeft gerekt), wijder of langer maken, worden : linnen rekken; de schoenen
rekken nog; gummi rekt goed; - zich rekken, zijne
ledematen zoover mogelijk strekken; - ik ga mijn
beenen eens wat rekken, ik ga mij vertreden, eene
wandeling doen; -- een konijn rekken, het bij kop en
achterpooten zóó uitrekken, dat het er van dood
uitsmeden (ijzer); - uitstrijken : zeemleder-blijft;
rekken; - een gesprek rekken, het langer doen voort
dan noodig is; - den avond rekken, laat op,-duren
bij elkander blijven ; - den tijd rekken, tijd zoeken
te winnen, alvorens iets te doen; - eene zaak rekken,
ze zoo lang mogelijk laten duren; - harddraven,
in gestrekten galop rijden (van paarden). REK
V. het rekken.
-KING,
2. REKKEN, (rekte is gerekt), op het rek gaan
zitten (van hoenders.)
REKKER, m. (-s), die rekt; rekwerktuig; elastiek dat als rekbare band dienst doet.
REKKERIG, ba. ( -er, -st), (van pers.) geneigd
zich steeds te rekken, teeken van luiheid: wat zijt
ge rekkerig vandaag.
REKLAARS, v. (... zen), laars die onder het
dragen wijder wordt; ...LEDER, ...LEER, o. leder
dat medegeeft; ...MACHINE, v. (-s). (wev,) machine om de gesponnen katoenstrooken te rekken,
waardoor de vezels recht gelegd worden, lamineer -

machine.

REK -OP, o. (plantk.) een der vele namen van het
bitterzoet.
REKRISTALLISATIE, v. neiging der metalen
om tot duidelijk gevormde kristallen te willen
terugkeeren; dit wordt bevorderd door hoogere term.
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peratuur, aanhoudende trilling of schokking; daar
gaat een groot verlies in trekvastheid en elas--me
ticiteit gepaard.
REKROL, v. (-len), rekeilinder.
REKRUUT, m. (rekruten), zie RECRUUT
REKSTER, v. (-s), zij die rekt.
REKSTOK, m. (-ken), stok om te rekken; —
(gymn.) veerkrachtige horizontale stok van essenhout of eene met leer of hout omkleede ijzeren staaf,
waaraan gymnastische oefeningen worden verricht:
oefeningen, de plank, de kniezwaai enz. aan den rek stok; ...TANG, v. (-en), houten tangetje, om vingers
van handschoenen op te rekken; ...TUIG, o. gereedschap om te rekken; spanzaag.
1. REL, m. het rellen; praat, gerucht.
2. REL, v. (-len), babbelaarster; ondeugend meisje;
•"
straatmeid.
3. REL, v. (-len), gang, gat, hol : gaten en rellen
van muizen.
RELAAS, o. (relazen), verhaal, bericht, verslag:
inz. een veel te lang verslag : toen ik thuis kwam,
moest ik een heel relaas aanhooren.
RELACHE, (Fr.) v. rust, tijdelijke staking inz.
van tooneelvoorstellingen : hedenavond reldche;
sans relache, zonder ophouden.
RELAIS, o. plaats waar paarden ter beschikking
staan ter vervanging van anderen; — (electr.) de
door den lijnstroom in beweging gebrachte stroomsleutel, waardoor de lokaalbatterij eene gesloten
of open stroombaan verkrijgt.
RELAPSUS, m. terugval, wederinstorting; persoon die tot iets terugvalt.
RELATA REFERO (Lat.) ik vertel wat mij verteld
is (zonder voor de waarheid daarvan in te stan).
RELATIE, v. (-s, ...tiën), verhaal, bericht, ver
betrekking, gemeenschap, verkeer : goede-slag;—
relatiën hebben; relatiën aanknoopen; zich met iem.
in relatie stellen, in betrekking; — iem. gezocht met veel
relatiën, met veel kennissen, die met veel personen
in aanraking komt; — (godg. wijsbeg.) betrekking
(in algemeenen zin).
RELATIEF, bn. bw. betrekkelijk : de relatieve
waarde der cijfers; betrekking hebbende op, in ver
verhouding tot : dat heeft slechts relatieve-bandof
waarde; relatieve begrippen, waaraan eene vergelijking ten grondslag ligt : bv. jong en oud, klein
en groot; (sprk.) relatieve voornaamwoorden betrek kelij ke.
RELAXATIE, v. (-s, ...tiën), losmaking, ver
verzachting; ontspanning.
-slaping,
RELEGATIE, v. (-s, ...tiën), verbanning; afwijzing.
RELEGEEREN, (relegeerde, heeft gerelegeerd),

verbannen; niet toelaten.
RELEVANT, bn. gewichtig; ter zake dienstig.
RELEVATIE, v. (-s, ...tiën), ontheffing, bevrijding.
RELEVEEREN, (releveerde, heeft gereleveerd),
ontheffen, verlichten; ontslaan, vrijspreken; de
aandacht bijzonder vestigen op; — iets releveeren,
meer doen uitkomen in waarde, in schatting doen
toenemen; — (leent.) afhangen, afhankelijk zijn.
RELICTA (Lat.) v. mv. de nagelatenen, achter
een overledene).
-geblvn(a
RELIËF, o. verhevenheid, uitstek : het reliëf
van een vestingwerk, de geheele hoogte boven den
bodem der gracht; — aan eene zaak meer reliëf
geven, die meer doen uitkomen; —verheven (beeld) werk; en relief, verheven; bas reliëf, vlak- of halfverheven beeldwerk; haut reliëf, hoog of geheel ver
...DRUK, m. verheven druk-hevnbldwrk;
(voor blinden).
RELIËF- GLOBE, v. (-s), ...KAART, v. (-en),
globe, kaart met verhoogingen voor blinden; nabootsing in gips op verkleinde schaal van eene
landstreek ; ...MACHINE, v. (-s), machine om iets
in reliëf te maken; ook om reliëfs in kopergravure
te kopieeren ; ...PLAATJE, o. (-s), waarvan de
figuren iets verheven zijn, inz. plakplaatjes;
...SCHRIJVER, m. (-s), (electr.) telegraafschrijftoestel van Morse, waarbij de teekens in een reep
papier gedrukt worden; thans meest vervangen door
den kleurschrijver.
RELIEK, o. (-en), reliquie; —HOUDER, m. (-s),
—SCIIRIJN. o. m. (-en), versierd kistje waarin
eene reliquie bewaard wordt.
RELIGIE, v. (-s, ...giën), godsdienst, geloofsleer;
leer der deugd; godsvrucht; belijdenis; ...TWIST,
us. (-en), twist om het geloof.
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1. RELIGIEUS, bn. bw. (...zer, -t), godvreezend,
godvruchtig, godsdienstig : zeer religieus zijn; —
vroom, nauwgezet : hij heeft die zaak religieus behandeld.
2. RELIGIEUS, m. en v. (...zen), (,v. g.) regulier,
ordesgeestelijke; kloosterling. RELIGIEUZE, v.
( -n), non.
RELIQUTARIUM, o. reliekhouder.
RELIQUIE, v. (-ën), ook RELIKWIE, v. (-en),
voorwerp van herinnering aan iemand dien men
vereert, doordat het van hem afkomstig is of tot
hem in betrekking heeft gestaan; gedachtenis; —
(R. -K.) overblijfsel van Heiligen, inz. stukjes van
hun gebeente of hun geheele lichaam of van zaken
die met Christus of de Heiligen in aanraking zijn
geweest en waaraan vaak wonderdadige kracht
werd toegekend; — (fig.) zeer kostbaar, dierbaar
voorwerp (als een heiligdom beschouwd).
RELIQUIEËNDIENST, m. (-en), geloof aan de
wonderdadige kracht der reliquieën; ...KAST, v.
(-en), ...KASTJE, o. (-s), kastje waarin reliquieën
bewaard worden; ...VEREERING, v. (-en).
RELLEN, (relde, heeft gereld), babbelen, kakelen, langs de straat loopen, inz. van opgeschoten
meisjes gezegd, die zich zeer luidruchtig aanstellen;
— de eerste bewerking bij het gortpellen, waarbij de
gort eene snee krijgt en de bast er afvliegt. REL LING, v. het rellen, gesnap, gebabbel.
RELLETJE, o. (-s), praatje, vertelseltje dat van
mond tot mond gaat : als een relletje ging het door
de heele stad, ieder sprak er van (meest in afkeurenden
zin); — hij is het relletje van de stad geworden, ieder
spreekt over zijne vreemde, verkeerde handelingen;
— kortstondige opschudding, oploopje, opstootje:
dat was daar een heel relletje; — hij maakt er een
relletje van, kleine ruzie, standje.
RELMEEL, o. het meel dat bij het rellen van
de garst wordt afgepeld.
RELMUIS, V. (...zen), eene muizensoort (myoxus
glis), 16 cM. lang + 13 cM. staart, die in de zuider gematigde streken der oude wereld op boomen
leeft en een geruimen tijd van den winter
slapende doorbrengt, ook zevenslaper geheeten.
RELMUISJE. o. (-s).
1. REM. v. (-men), toestel om de beweging van
iets te vertragen of te doen ophouden ; ƒ Vestinghouse-rem (inz. aan spoorwagens, fietsen, auto's enz.);
— (fig.) hij was eene rem in die vereeniging, hij werkte
alle vooruitstrevende voorstellen zooveel mogelijk
tegen; — dat was voor mij eene rem, dat noopte mij
niet verder te gaan, maar in te binden. REMMETJE,
o. (-s).
2. REM. o. (-men), (gew.) soort van hek met
gaten waardoor de dieren hun kop kunnen steken
om uit den daarvoor staanden bak te drinken.
REMARQUABEL, bn. ( -er, -st), opmerkelijk,
opmerkenswaard; merkwaardig.
REMARQUE, v. (-s), aan-, opmerking : nota van
remarque, brief waarin do rekenkamer hare bedenkingen mededeelt aan de betrokken personen.
REMARQUEEREN, (remarqueerde, heeft geremarqueerd), opmerken, waarnemen, gadeslaan.
REMBLAI (Fr.) m. (bij aardwerker) de op te
werpen grond, in tegenstelling met deblai, den te
ontgraven grond.
REMBEDDING, v. (-en), houten of cementen
vloer waarop een stuk geschut geplaatst is en
waarvan de rem aan de affuit kan vastgemaakt
worden.
REMBLOK, o. (-ken), gietijzeren of houten blok
dat bij het remmen tegen een wiel aangedrukt wordt
en zoodoende de beweging belemmert.
REMBOURS, REMBOURSEMENT, o. terug
voorschotten) ; dekking (van-betaling(z.v
een wissel) ; — onder rembours zenden, hij ont vangst dadelijk betalen. anders wordt het niet
afgegeven.
REMBOURSEEREN, (rembourseerde, heeft gerembourseerd), terugbetalen, vergoeden; dekken
(een wissel); — onder rembours zenden.
REMDIENST, m. dienst bij het remmen : deze
conducteur is met den rem,diensí belast.
REMEDIE, v. o. (-s, ...diën), middel, hulp -,
geneesmiddel : rondom leelijk, eene (goede) remedie
tegen de liefde, gezegd van een zeer leelijk meisje; -de hoeveelheid alliage, die men bij het munten van
goud- en zilvergeld mag gebruiken boven hetgeen
de wet bepaald heeft; — de toegestane speelruimte
in gewicht en gehalte voor de munecen.
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REMEDIEEREN, (remedieerde, heeft geremedieerd), verhelpen, genezen, beter maken.
REMESSE (beter : RIMESSE), REMISE, v. (-s),
(kooph.) overgemaakt bedrag (in geld of wissels).
REMGELD, o. geld dat een conducteur, met den
remdienst belast, extra krijgt; ...HOKJE, o. (-s),
hokje, achter boven een gewonen spoorwagen aangebracht, waarin de conducteur, met den remdienst
belast, plaats neemt en een goed eind van den weg
kan overzien.
REMHOOGTE, v. (-n), (Z. A.) helling die men
goed kan afrij den zonder den wagen te remmen.
REMINISCENTIE, v. (-s, ...tiën), herinnering,
heugenis; - plaats in een boek, die aan een ander
werk herinnert.
REMINISCERE, v. (R. K.) tweede zondag in
de vasten, naar de aanvangswoorden van psalm
25 : 6 : reminiscere Domfine, herinner U, o Heer.
REMIS, o. uitstel van een betalingstermijn; afslag.
REMISE, v. (-s), uitstel, nalatigheid; vermindering; - koetshuis; inz. stalling en wagenloods eener
trammaatschappij;- (spel) kamp -op, onbeslist
gebleven, niet gewonnen en niet verloren; - inzet;
- (kooph.) overgemaakt bedrag (in geld of wissels).
REMISE -BAAS, m. (...bazen), hoofd der remise
bij eene trammaatschappij; ... DIENST, m. dienst
in zulk eene remise; ...KNECHT, m. (-s), ...PERSONEEL, o.; ...RIT, v. (-ten), laatste rit van een
tramwagen, naar de remise.
REMISSIE, v. (-s, ...siën), terugzending, korting,
afslag, vermindering (van eene geldsom bij de betaling, van straftijd enz.); -- opheffing van een verbod;
- het wegblijven of verminderen (van koorts enz.).
REMITTEEREN, (remitteerde, heeft geremitteerd), terugzenden, weder ter hand stellen; overmaken (geld of wissels); verminderen; afslag
geven; kwijtschelden.
REMITTENT, m. (-en), degeen die geld overmaakt:
REMKAP, v. (-pen), ...KASTJE, o. (-s), remhokje.
REMKE, v. (plantk.) roode remke, benaming van
de duivenkervel in Groningen.
REMKETTING, m. (-en), ketting met haak onder
een wagen; om te remmen legt men den haak om
eene der spaken van een wiel, zoodat dit niet rollen
kan, maar slepen moet en zoo de snelle beweging
vermindert.
REMMEN, (remde , heeft geremd), de beweging
van iets belemmeren of geheel tegengaan : een wagen
remmen, met een of ander remtoestel een of meer
wielen belemmeren verder *,e rollen om zoodoende
de beweging te vertragen of te doen ophouden; een
trein remmen, vlug doen stilstaan; een auto, eene fiets
moet vlug kunnen remmen; - eene stoommachine
remmen, den stoomtoevoer afsluiten; - (fig.)
reactionnair optreden.
REMMER, m. (-s), op spoorwegen iem. die het
remtoestel bedient; het remtoestel zelf; - (fig.) hij
beschouwde zich als remmer in de vereeniging, die de
vooruitstrevende denkbeelden zooveel mogelijk
moest tegengaan.
REMONSTRANT, m. (-en), tegenspreker; de
Remonstranten, leden van eene der afdeelingen van
het Protestantsch christelijk genootschap in Nederland, die in 1610 aan de Staten van Holland eene
remonstrantie overgaven, welke de vijf voornaamste
stellingen van hun geloof bevatte.
REMONSTRANTENDOM, o. de leer der Remonstranten; alle Remonstranten samen.
REMONSTRANTSCH, bn. tot de leer, de kerk der
Remonstranten behoorende; Remonstrantsche broederschap, christelijk kerkgemeenschap der Remonstranten.
REMONSTRATIE, REMONSTRANTIE, v.(-s,
... tiën ), tegenbetoog.
REMONSTREEREN, (remonstreerde, heeft geremonstreerd), tegenwerpingen maken; tegenvoorstellen doen.
REMONTE, v. de aanvulling van paarden, die
jaarlijks bij de bereden wapens geschiedt, om de
onbruikbaar geworden paarden door andere te
vervangen; -COMMISSIE, v. (-s, ...siën), commissie
belast met het keuren en aankoopen van remonte paarden : dit jaar zal eene remonte-commissie gezonden
worden naar Hongarije, eene naar Zuid- Rusland en
eens naar Mecklenburg; -DEPOT, o. (-s), plaats
waar de remontepaarden afgericht worden; -PAARDEN, o. mv. (mil.) de nieuw ingelijfde militaire
paaiden worden tot aan het voleindigen hunner africh-
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ting remontepaarden genoemd; -RIJDER, m. (-s),
bereden soldaat die de remontepaarden dresseert.
REMONTOIR, -HORLOGE, o. (-s), horloge dat
zonder afzonderlijken sleutel opgewonden kan worden.
REMOTIE, v. (-s, ... tiën), verwijdering; ontslag
(uit eene betrekking), afzetting.
REMOTIS ARBITRIS (Lat.), zonder getuigen,
onder vier oogen, in het geheim.
REMOVEEREN, (removeerde, heeft geremoveerd),
wegruinen; afzetten (van een post).
REMPHAN. Naar men wil de zon, die de Israëlieten in navolging van den Egyptischen afgoden
als de koningin des hemels vereerden : gij-dienst
hebt opgenomen den tabernakel Molochs en het gesternte uws Gods Remphan, de afbeeldingen die gij
gemaakt hebt om die te aanbidden. (Hand. VII : 43).
REMPLAÇANT, m. (-en), plaatsvervanger (inz.
van militairen).
REMPLACANTENBAAS, m. (...bazen), iemand
die er zijn beroep van maakte remplaçanten voor
den militairen dienst te leveren; ...GELD, o. (-en),
geld dat men voor een remplaçant moest geven;
geld dat een remplaQant ontving; ...HUIS, o.
(...huizen), kantoor van een remplagantenbaas.
REMPLACEEREN, (remplaceerde, heeft geremplaceerd), vervangen, in eens anders plaats komen.
REMSCHOEN, m. (-en), boogvormig stuk ijzer of
hout dat men tegen den wielband kan drukken om
den wagen te remmen.
REMSCHOENPARTIJ, v. (-en), (Z. A.) schimpnaam voor de conservatieven, de mannen van het
behoud.
REMTOESTEL, m. o. (-len), toestel aan spoorwagens enz. om te remmen; ...TOUW, o. (-en).
REMUNERATIE, v. (-s, ...tiën), vergelding, beboning, betaling (voor bewezen diensten).
REMUNERATIEBILJET, o. (-ten), toegangskaart
(van schouwburgen enz.), waarvoor minder is
betaald dan de bepaalde prijs.
REMUNEREEREN, (remunereerde, heeft geremunereerd), vergelden, beloonen.
1. REN, m. (- non), snelle loop; het loopen in eene
renbaan, inz. van de voormalige kampvechters, die
met de spies op elkander aanrenden; wedren; paardenren, harddraverij .
2. REN, v. (-nen), hoenderren, kippenren; ieren.
door de ren mesten, hem veel te weinig te eten geven,
zoodat hij zichtbaar vermagert.
RENAISSANCE, V. wedergeboorte nl. der klas
oudheid; - (letterk.) hernieuwde studie en-siek
navolging der Ouden : in onze letterkunde kunnen
wij drie renaissances waarnemen, de eerste begint in
de 12e eeuw, de tweede in de 16de en de derde in de
eerste helft der 19de eeuw; - (bouwk.) richting in de
bouwkunde in de 15e en 16e eeuw, die den gothischen
stijl liet varen en meer of minder zuiver tot de
antieke vormen terugkeerde; vereeniging van het
antieke met de ornamentiek van den gothischen stijl
(inz. in Frankrijk en bij ons).
RENAISSANCESTIJL, m. renaissance in de bouw
-kunst.
RENARDTREIN, m. (-en), een automobiel met
één of meer aanhangwagens, zoo geheeten naar
Charles Renard (1847- 1905), den uitvinder daarvan.
RENBAAN, v. (...banen), afgebakende plaats voor
wedrennen; ...BODE, m. (-n), postbode, koerier;
...BOOT, v. (-en), hydroplaan, glijboot.
RENCONTRE, v. (-s), ontmoeting; toevallig
samentreffen, gevecht, vgchtpartij; - (wapenk.)
afgehouwen koppen van verschillende dieren, die
en face gezien worden (echter niet van een hert of
luipaard) ; - (fig.) toestand ; - ik had daar eene
vreemde rencontre, mij is daar iets vreemds gebeurd.
RENCONTREEREN, (rencontreerde, heeft geren contreerd), ontmoeten, aantreffen.
REND, o. (-ers), (gew.) rund.
RENDABEL, bn. rente - opleverend : eene rendabele zaak, die voldoende rendeert. RENDABILITEIT, v. de rendabiliteit der onderneming staat
vast, ze zal stellig haar rente opbrengen.
RENDANT, m. (-en), die met het voeren of houden
der rekening belast is, verantwoordelijke uitgever
van gelden, rentmeester. RENDANTE, v. (-n).
RENDEEREN, (rendeerde, heeft gerendeerd),
winst opleveren, opbrengen : die zaak zal wel ren
-ren.
RENDEMENT, o. (-en), opbrengst; winst.
RENDEZ-VOUS, o. afgesproken bijeenkomst:
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het rendez-vous was bij den vijver; — plaats van
samenkomst : hij verscheen niet op het rendez-vous;
— verzamelplaats van troepen, die samen een
marsch of eene mavo., uvre moeten maken; — zij
had een rendez-vous met hem, was afgesproken met
hem ergens alleen t-. komen; — rendez-vous geven,
iem. ergens bestellen; — een rendez-vous houden,
een geheim bordeel houden; — (gemeen.) braken,
overgeven; rendez-vous spelen; —HUIS, o. (...zen),
geheim bordeel; —STELLING, v. (-en), (leger)
opstelling van de troepen in een rendez-vous.
RENDIER, o. (-en), eene hertensoort (cervus
tarandus) met veel vertakte horens, die breed uit
ook het wijfje draagt een gewei; het leeft in-lopen;
de Noordpoollanden, waar het voor de bewoners
even nuttig is als hier paard, koe en schaap
samen.
RENDIERHORZEL, v. ( -si, eene soort van horzel
(hypoderma tarandi) waarvan het wijfje hare eitjes
op de huid der rendieren legt; ...HUID, v. (-en);
...LEDER, o., ...LEER, o. van rendierhuiden gemaakt; ...MELK, v.; ...MOS, o. eene soort van
korstmossen (cladonia rangiferina), met heesterachtig getakte steeltjes, eerst groenachtig grijs, later
wit gekleurd; eene soort van mos, dat vrij algemeen
op hooge heiden c n ook op de duinen en in dorre
zandige bosschen groeit; in het hooge noorden van
Europa en kzië maakt het 's winters bijna het eenige
voedsel der rendieren uit; het wordt ook hongermos,
gehoornd bergmos en rendier-bekermos geheeten;
...VEL, o. (-len); ...VLEESCH, o.
RENEGAAT, m. (...gaten), (in het algem.) geloofsverzaker, afvallige; (in het bijz.) Christen die tot
de Mohammedaansche leer is overgegaan; — (spr.)
een renegaat is nog erger dan een Turk, een vroegere
vriend is veel gevaarlijker vijand dan wanneer hij
altijd een vijand ware geweest; — iem. die zijn
politieke overtuiging loochent.
1. RENET, v. (-ten), koningsappel, eene groote,
grauwgroene appelsoort van zeer regelmatigen
vorm en aangenamen, doch zeer zuren smaak.
RENETJE, o. (-s).
2. RENET, o. (-ten) (hoefsmid.) eene soort van
kromgebogen mes waarmede de hoefsmid hot overtollige hoorn verwijdert , alvorens een nieuw hoefijzer onder te leggen.
RENETTEBOOM, m. (-en), waaraan renetten
groeien.
RENEWEEREN, (reneweerde, heeft gereneweerd),
(gew.) bederven, vernielen : die jongens met hunne
wildheid reneweeren den heelen tuin; zijn goed reneweeren, er niet netjes op zijn, vol kreukels en plooien
maken; ten ondergang brengen : daardoor is hij
heel gereneweerd ; (eig. RUÏNEEREN].
RENFORCEEREN, (renforceerde, heeft gerenforceerd), versterken, sterker maken.
RENG, v. (plantk.) (gew.) zwaluwtong( polygonum convolvulus), ook slingerroos en wilde boek
-weitghn.
RENIJZER, o. (-s), bijzonder en smal hoefijzer.
RETINENT, bn. weerspannig, koppig.
RENKEVER, m. (-s), (nat. hist.) loopkever, aardtor
(carabus), een snel loopend geslacht van kevers met
borstelvormige voelhorens; ...LOOP, m. (-en), galop.
RENNEN, (rende, heeft en is gerend), (van paarden) galoppeeren waarbij de beide voor- en achter
te gelijk op den grond gezet worden; — (in-poten
't algemeen) zeer snel loopen : hij rende de deur uit.
RENOMMÉE, v. naam, faam; vermaardheid.
RENOMMIST, m. (-en), vechtersbaas, kemphaan;
(nat. hist.) zekere vogel in de noordelijke landen, op
den kievit gelijkende, kemphaan.
RENONCE, v. (kaartsp.) het missen of verzaken
eener kleur, de ontbrekende kleur; (fig.) hij is mij
eene renonce, ik heb een afkeer van hem.
RENONCEEREN, (renonceerde, heeft gerenonceerd), van iets renonceeren, afzien van eene zaak,
eene zaak opgeven; — (kaartsp.) verzaken, niet
bekennen, de gevraagde kleur niet bijspelen.
RENONKEL, m. (-s), ranonkel, zie aldaar.
RENOSTER, m. (-s), (Z. A.) rhinoceros, neushoorn dier; —BOSJE, o. (-s), (Z. A.) welbekende wilde
struik, geliefkoosd voedsel voor het vee.
RENOVATIE, v. (-s, ...tiën), vernieuwing; herstelling; — (fig.) laatste aanmaning tot betaling (inz. aan
belastingschuldigen) .
RENOVEEREN, (renoveerde, heeft gerenoveerd),
vernieuwen, verbeteren; — den vervaltijd van een
wissel later stellen.
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RENPAAL, m. (...palen), steekpaal; ...PAARD,
o. (-en), paard dat aan een wedren deelneemt; paard
dat snel rennen kan; ...PERK, o. (-en), plaats waar
wedrennen gehouden worden; ...PRIJS, m. (...zen),
prijs voor den overwinnaar bij een wedren.
RENSCH, bn. zie RIJNSCH.
RENSEIGNEMENT (Fr.),o. (-en), inlichting: ren
-seingmtovr.
of iets inwinnen.
RENSLANG, V. (- en), eene soort van slangen die
zich snel kunnen voortbewegen.
RENSPEER, v. (...speren), lans; ...SPEL, o.,
...STRIJD, m. (-en), (eert.) steekspel te paard. tournooi; — (thans) caroussel, mallemolen; ...STRIJDER, m. (-s), deelnemer aan een steekspel.
RENTAMBT, o. (-en), intendantspost, betrekking
van rentmeester (op een kasteel enz.); streek grond
waarover een rentmeester het beheer voert.
RENTBAAR, bn. (w. g.) rente-, inkomsten opleverende.
RENTE, v. ( -n), opbrengst van vaste goederen of
belegde gelden; 4 pct. rente, van elke honderd gulden
kapitaal vier gulden inkomen 's jaars; — van zijne
renten leven, in al zijne behoeften voorzien door het
bedrag der rente van zijn kapitaal; (ook) niets om
handen hebben; — de jaarlijksche renten; — geld op
rente zetten, tegen rente uitleenen; — (fig.) dat
brengt dubbel rente op, daar heeft men dubbel voordeel van; weldoen geeft rente (vgl. wat ge den armen
geeft, leent ge den Heer).
RENTEBANK, v. (-en), instelling waar men geld
stort tegen eene vaste rente, die afwisselt naar den
tijd van inleg.
RENTEBEDRAG, o. (-en), bedrag der rente;
...BELASTING, v. (-en), belasting op de rente van
belegde gelden; ... BETALING, v. (-en), betaling
der rente; (gew.) betaling der pacht; ... BEWIJS, o.
(...zen), coupon; ...BIJSCHRIJVING, v. (-en),
het bijschrijven der rente waarop men recht heeft;
...BRIEF, m. (...ven), bewijs van recht op het genot
van rente.
RENTEGEVEND, bn. rentegevende eigendommen,
die rente opleveren.
RENTEHEFFER, m. (-s), ...HEFSTER, v. (-s),
die rente heft, rentenier, rentenierster.
RENTELOOS, bn. zonder rente, niets opleverende:
een renteloos voorschot, eene som gelds die men te
leen krijgt, zonder rente er voor te moeten betalen;
— die eigendommen liggen renteloos, brengen niets
op; — renteloos, dood kapitaal, waarvan men geene
rente trekt.
RENTEN, (rentte, heeft gerent), rente opbrengen:
dit rent zooveel, dit brengt zooveel 's jaars aan rente
op; f 1000 kapitaal rentende 4 pct.
RENTENIER, m. (-s, -en), RENTENIERSTER,
v. (-s), die van zijne (hare) renten of inkomsten
leeft ; die niets om handen heeft ; die geene betrekking heeft ; — vandaag ben ik rentenier, heb
ik niets te doen, ben ik vrij.
RENTENIEREN, (rentenierde, heeft gerentenierd), van zijne rente leven ; geene betrekking
hebben ; niets te doen hebben ; een gemakkelijk
leven leiden ; — nu kan hij gaan rentenieren, hij
heeft nu zijne schaapjes op het droge.
RENTENIERSLEVENTJE, o. een zeer gemakkelijk leven : die hebben daar een renteniersleventje;
er een renteniersleventje van nemen.
RENTESCHULD. v. (-en), achterstallige, onbetaalde rente ; ...STANDAARD, m. vaststaand
bedrag van rente per f 100 : een hooge, lage rentestandaard ; de rentestandaard is laag, men kan niet
veel procent van zijn geld maken ; ...VERZEKERING, v. waarborg dat men eene zekere rente van
zijn kapitaal zal trekken ; ...VOET, m. rentestandaard : de tarieven zijn berekend tegen een rentevoet
van 3 1 /. ' / e ; op dien rentevoet kan men geld krijgen,
zooveel men hebben wil ; ... WET, v. wet die de rente
belasting regelt.
RENTJONG, v. (-s), (Ind.) soort van puntig
steekmes, dolk (vooral op Atjeh).
RENTKAMER, v. (-s), kantoor voor de rente belasting ; ...MEESTER, m. (-s), ontvanger. penningmester, beheerder van gelden : beheerder van
een landgoed ; ...MEESTERSCHAP, o. betrekking
van rentmeester.
RENUMERATIE, v. (-s, . . .tiën), terugbetaling.
nieuwe -, herhaalde uitgave.
RENUNCIATIE, v. (-s, . . .tiën), ontzegging, het
opgeven, afstand.
RENUNCIEEREN, zie RENONCEEREN.
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RENVERSAAL, o. (...salen), schriftelijke tegen
-beloft
tegenverzekering.
RENVOGEL, m. (-s), zekere vogel (tachydromus
of cursoriuw), slank van gestalte, pootera met hoogen
loop, spitse vleugels en korten staart, die het
noordelijk Afrika en waarschijnlijk het westelijk
heete Azië bewoont en in ons werelddeel slechts
als verdwaald voorkomt.
RENVOOI, o. (-en), verwijzing (b. v. naar eene
bladzijde in een boek, in eene akte naar eene bijvoeging); een blad — geen renvooi, deel van eene
uitdrukking in een relaas van registratie ; — (muz.)
yvijsteeken van waar men in een muziekstuk weder
moet beginnen of vervolgen ; het in handen stellen van stukken aan eene commissie van onderzoek.
RENVOOICIJFER, v. (-s), ...LETTER, v. (- Q),
klein cijfer of letter, naast een woord gezet om
naar eene noot aan den rand of den voet der blad
achter het stuk te verwijzen ; ...TEEKEN,-zijdeof
o. (-s), verwijzingsteeken.
RENVOYEEREN, (renvoyeerde, heeft geren
terugzenden, afscheid geven, ontslaan-voyerd),
(uit den dienst) ; — verwijzen ; — stellen in handen
van.
REORGANISATIE, v. (-s, ...tiën), nieuwe, ver
inrichting ; het opnieuw inrichten, rege--ander
len : de reorganisatie van het leger.
REORGANISEEREN, (reorganiseerde, heeft gereorganiseerd), anders, opnieuw inrichten, regelen:
ons geheele onderwijs moet gereorganiseerd worden.
REP, m. in rep en roer, bijw. uitdr. in opschud
verwarring, in opstand : de heele stad was-ding,
in rep en roer.
REPARABEL, bra. ( -er, -st), herstelbaar ; te
vergoeden.
REPARATEUR, m. (-s), hersteller, inz. van
nauwluisterende machines : bekwame reparateurs
gevraagd.
REPARATIE, v. (-s, . . .tiën), herstelling, ver
iets in reparatie geven, het laten maken,-nieuwg:
herstellen ; — mijn horloge is in de reparatie, bij
den horlogemaker, om gemaakt te worden ; —
(fig.) vergoeding, schadeloosstelling ; — INRICHTING, v. (-en), inrichting waar gebreken aan machines hersteld worden.
REPARATUUR, v. (...turen). herstelling, reparatie.
REPAREEREN,,
heeft gerepareerd),
herstellen, verbetren ; — vergoeden, schadeloos
-steln.
REPARTEEREN, (reparteerde, heeft gereparteerd), verdeelen naar verhouding, omslaan.
REPARTITIE, v. (-s, ...tiën), verdeeling naar
zekere verhouding, omslag : de soldaten die ter
repartitie van Holland stonden, door Holland betaald moesten worden.
REPASSEEREN, (repasseerde, heeft gerepasseerd), terugkomen, weder voorbijgaan, nog eens
doortrekken : doorloopen, vluchtig doorzien en
verbeteren (rekeningen, geschriften ear.); — een
uurwerk repasseeren. het eenige dagen laten loopen,
om het naar behooren te regelen.
REPATRIEEREN, .(repatrieerde, is gerepatrieerd), weder naar zijn vaderland terugkeeren.
REPEAL (Eng.), o. herroeping, opheffing (inz.
der vereeniging van de Engelsche en de lersche
volksvertegenwoordiging in één parlement).
REPEALERS, m. mv. partij in het Britsche
parlement, die deze opheffing verlangt en een af
-zonderlijk
parlement voor Ierland vraagt.
REPEL, m. (-s), hekel, hennepbraak ; de repel
bestaat uit eene rij van 24 tot 26 dertig cM.
lange tanden van gesmeed ijzer, welke, van boven
over eene lengte van 8 tot 10 cM. verdunnende,
in stompe punten uitloopen, eene vierkante dwarsdoorsnede hebben en zóó gesteld zijn, dat hunne
diagonalen in eene rechte lijn vallen ; hij dient om
het vlas van de zaaddoozen (zaadhulsels of knoppen) te ontdoen ; — (fig.) hij is als door een repel
getrokken, zeer mager en dun van lijf. REPELTJE,
o. (-s).
REPELAAR, m. (-s), die vlas hekelt of hennep
braakt; — rammelaar, mannetjesdier. REPELAAR STER, v. (-s).
REPELBANK, v. (-en), bank waarop de repel
is aangebracht ; ...BOOM, m. (-en), waterpasse
balk waarop de repel is aangebracht.
REPELEN, (repelde, heeft gerepeld), het vlas
van de zaaddoozen ontdoen met een repel ; — (fig).
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die jongens repelen op den vloer, stoeien wild, waar

hunne kleeren scheuren en zij elkander bezeeren.-bij
REPELTAND, m. (-en), ijzeren tand van een
repel ; — (fig.) iemand wiens tanden uit elkander
staan.
REPEN, (reepte, heeft gereept), (Zuidn.) repelen.
REPERTOIRE, (-s), REPERTORIUM, o. aan
zaakregister ; — lijst van tooneel--wijzngsboek,*
stukken die in een schouwburg opgevoerd zijn of
worden ; — het repertoire van een violist, pianist,
eenige stukken waarmee hij eene kunstreis maakt;
— alle liederen die eene klasse schoolkinderen
kunnen zingen : een heel repertoire afzingen.
REPETEEREN, (repeteerde, heeft gerepeteerd),
herhalen, nog eens zeggen, doen ; -- instudeeren
(een tooneel- of muziekstuk enz. ); — met iem.
geschiedenis repeteeren, samen instudeeren ; (ook)
ze hem inpompen ; — (paedag.) aanschouwelijk
repeteeren, waarbij niet de woorden, maar de voor
begrippen en gemoedsaandoeningen-steling,
herhaald worden; — (rékenk.) (van de gedeelte
quotiënten bij het deden van gemengd tien -lijke
getallen en tiendeelige breuken) in eene-delig
geregelde volgorde wederkeeren ; zuiver repeteerende breuken, breuken waarvan alle cijfers
repeteeren ; onzuiver of gemengd repeteerende breuken, breuken die maar ten deele repeteeren.
REPETEERGEWEER, o. (...geweren), snelvuurgeweer.
REPETENT, o. (-en), herhaler ; — (rekenk.)
wederkeerend quotiënt eener repeteerende breuk.
REPETITIE, v. (-s, ...tiën), herhaling : repetitie is de moeder van het geleerde ; repetitie houden;
-- oefening.
REPETITIECIRKEL, m. (-s), (sterrenk.) zeker
toestel.
REPETITIEGEWEER, o. (...geweren), snelvuurgeweer, machinegeweer.
REPETITIEHORLOGE, o. (-s), zakuurwerk
dat men ieder oogenblik het laatst verstreken
uur kan laten slaan ; ...LES, v. (-sen), les waarin
het vroeger geleerde herhaald wordt ; ...WERK,
o. slagwerk van - een repetitiehorloge ; —werk dat
men opgeeft of moet maken, om het geleerde te
repeteeren.
REPETITOR, m. (-s), herhaler ; iem. die een
ander voor een examen klaarmaakt.
REPLETIE, v. volbloedigheid, zwaarlijvigheid.
REPLI, m. (-'s), (leger) hulppost waarop een deel
van het leger zich kan terugtrekken.
REPLICEEREN, (repliceerde, heeft gerepliceerd),
antwoorden, ergens iets tegeninbrengen.
REPLIEEREN, (replieerde, heeft gereplieerd),
weder samenvouwen ; -- terugtrekken, deinzen,
(van militairen).
REPLIEK, v. (-en), de beantwoording door eene
partij aan de andere gedaan : iem. van repliek
dienen ; -- de wederlegging die het openbaar ministerie geeft van het pleidooi van den verdediger;
vertoog dat de eischer inbrengt tegen het antwoord,
dat de gedaagde tegen de dagvaarding heeft uit
-gebracht.
REPLI- STELLING, v. (-en), de stelling die een
leger inneemt, na zich teruggetrokken te hebben.
REPONDEEREN, (repondeerde, heeft gerepondeerd), antwoorden ; overeenkomen (met); borg
blijven (voor).
REPORTER, (Eng.) m. (-s), een verhaler, bericht- of verslaggever, inz. voor een dagblad.
REPPEN, (repte, heeft gerept), bewegen : hij
kan zich reppen noch roeren ; — zich reppen, zich
haasten, iets met grootera spoed verrichten : rep
je wat, maak toch voort !; — aanroeren, aanraken:
van deze zaak is niet gerept, men heeft er niet over
gesproken ; — ongerepte wouden, waaraan niemand
iets veranderd heeft ; — ongerepte maagd, naam,
ongeschonden.
REPRESAILLE-MAATREGELEN, m. mv. maatregelen die men uit représaille neemt.
REPRESAILLES, REPRESSALIËN; v. mv.
tegenmaatregel, weerwraak, wraakoefening : représailles nemen.
REPRESENTANT, m. (-en), vertegenwoordiger ; (inz.) volksvertegenwoordiger.
REPRESENTATIE, v. (-s, ...tiën), vertegenwoordiging : opvolging bij representatie van vorsten,
uitdrukking uit de grondwet, hoofdst. troonsop
plaatsvervanging : recht van repre--volgin;—
sentatie, in het erfrecht het optreden der afstam-
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melingen van een reeds gestorven erfgenaam ;
— (toon.) opvoering, voorstelling.
REPRESENTATIEF, bn. vertegenwoordigend;
het representatief stelsel, die regeeringsvorm waarbij
het volk door middel van afgevaardigden aan de
regeering en de wetgeving deelneemt.
REPRESENTATIEKOSTEN, m. mv. gelden
welke de afgevaardigden, hoogere ambtenaren
enz. in rekening brengen van hem of hen, die zij
vertegenwoordigen.
REPRESENTEEREN, (representeerde, heeft gerepresenteerd) , vertegenwoordigen, voorstellen:
iemand, eene zaak repre.&enteeren ; — vertoonen,
zich voordoen.
REPRESSIE, v. (-s, ...siën.), onderdrukking, beteugeling, stremming, het tegenhouden.
REPRESSIEF, bn. repressieve (beteugelings-)
maatregelen ; — repressief stelsel van geldelijke ver
wat de minister verevent (in tegen -antwordig,
preventief stelsel, wat de Algemeene-stelingm
Rekenkamer nagaat).
REPRIMANDE, v. (-s), berisping, scherp verwijt:
eene reprimande verdienen, krijgen, oploopen, geven.

REPRIMEEREN, (reprimeerde; heeft gereprimeerd), onderdrukken, beteugelen, verhinderen.
REPRISE, v. (-s), herovering, herneming ; herwonnen prijs ; — (muz.) herhaling van eene afdeeling in een muziekstuk ; — het herhalingsteeken,
voorgesteld : of . ; — wederopvoering van
een vroeger gegeven tooneelstuk ; - (kooph.) ver
een totaalbedrag wegens achter -mindergva
schuld.
-stalige
REPROBATIE, v. (-s, ...tiën), afkeuring, ver
-werping,
tegenbewijs.
REPRODUCEEREN, (reproduceerde, heeft gereproduceerd), weder voortbrengen ; verveelvoudigen : grav ures, houtsneden en schilderijen werden
vroeger alleen door etsen en steendruk gereproduceerd, thans doet de photographie het sneller en nauw
; — (paed.) weder bewust worden, maken:-keurig
verwante voorstellingen reproduceeren elkander.
REPRODUCENT, m. (-en), iem. die iets reproduceert.
REPRODUCTIE, v. wedervoortbr^.nging ; de
organische vervanging van verloren gegane of beschadigde dierlijke deelen ; —, (-s), reproductie
naar eene schilderij van Raphaël, plaat die zoo getrouw mogelijk weergeeft; — (paed.) weder bewust
geworden voorstelling of voorstellingsgroep.
REPRODUCTIEF, bn. (...ver, -st), wedervoortbrengend, herstellend.
REPROI$UCTIEVERMOGEN , o. herstellingsvermogen bij dieren ; (paed.) kracht waarmede
donkere voorstellingen streven, weder bewust te
worden;...WET, v. (-ten), oorzaak der reproductie benevens hare werking.
REPRODUCTIVITEIT, v. of reproductieve krach i
(nat. gesch.) herstellingsvermogen.
REPROUVEEREN, (reprouveerde, heeft gereprouveerd), veroordeelen, verwerpen, afkeuren.
REPTIELEN, o. mv. kruipende dieren ; —
FONDS, o. rijksfonds waaruit Duitsche schrijvers
of dagbladen, die de regeering steunen, worden
bezoldigd ; — PERS, v.
REPUBLIEK, v. (-en), staat waar het staatsgezag niet aan een vorst behoort, maar bij eenige
personen berust : de opperste leiding wordt in vele
republieken aan één persoon voor een zekeren tijd
opgedragen, den president ; — de republiek der
letteren. REPUBLIEKJE, o. (-s).
REPUBLIKEIN, m. (-en), burger eener republiek ; — aanhanger van den republikeinschen
regeeringsvorm ; — muschachtige vogel (passer
socius), die onder een gemeenschappelijk dak van
4 M. of meer middellijn nestelen, dat zij gewelfd
en waterdicht van hardgras maken.
REPUBLIKEINSCH, bn. republikeinsche regeeringsvorm, zooals die in eene republiek is ; — republikeinsehe redevoeringen, ideeën, overeenkom
republiek ; — repu--stigderonl
blikeinsche woelingen, woelingen der republikeinen
in een monarchalen staat.
REPUDIATIE, v. (-s, ...tiën), opheffing eener
wettige verbintenis ; echtscheiding.
REPUGNANT, bn. ( -er, -st), afkeer verwekkende, hinderlijk, aanstoot gevende.
REPULS, v. afwijzing, weigerend antwoord.
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REPULSIE, V. (-s, ...siën), terugstooting, afwijzing.
REPULSIEF, bn. (...ver, -st), terugstootend,
terugdrijvend.
REPUTATIE, v. naam, faam ; — goede naam,
eer : zijne reputatie ophouden, verliezen, ergens bij
inboeten, op het spel zetten.
REQUEST. o. (-en), verzoekschrift, adres, smeek
bede : een request indienen, opstellen ; —-schrift,
hij krijgt nul op het request ,zijn verzoek is van de
hand gewezen; ook REKEST. REQUESTJE, o. (-s).
REQUESTRANT, m. (-en), REQUESTRANTE,
V. ( -n), onderteeken.aar ( -ster) van een verzoekschrift.
REQUESTREEREN, (requestreerde, heeft gerequestreerd), een verzoekschrift indienen, bij ver
-zoekschrift
iets vragen.
REQUIËM, o. (-s), of REQUIËM-MIS, v. ( -sen),
(R. -K) zwarte mis (in zwarte gewaden, met zwarte
altaarsieraden enz.) voor de zielerust van een
overledene, ontleend aan den aanvang der woorden requiënz aeternam dona eis (geef hun de eeuwige
rust); inz. eene plechtige muzikale zielmis ; —
muziek bij Bene zielmis : de Requiëms can Verhuist;
een requiëm. componeeren.

REQUIREEREN, (requireerde, heeft gerequireerd), verzoeken, verlangen, vorderen : hulp re
quir eeren ; — (recht.) eischen (inz. door het openbaar ministerie : de straf): -- onderzoeken, navorschen ; —(mil.) leveringen uitschrijven.
REQUIRENT, m. (-en), onderzoeker, navorscher.
REQUISIET, o. (-en), vereischte, noodzakelijke
eigenschap ; — (toon.) de requisieten, allerlei voorwerpen die bij eene tooneelvoorstelling noodig
zijn, zonder juist tot de decoratie of de garderobe
te behooren.
REQUISITIE, v. (-s, ...tiën), het aanhouden,
aanzoek : opeisching ; verlangen : uitschrijving van
leveringen ; beslag (op personen of goederen ; oproeping, tot den krijgsdienst.
REQUISITIESTELSEL, o. dat stelsel waardoor
alle benoodigdheden van een leger aan manschappenmaterieel, levensmiddelen, enz. door requisitiën
en ten gevolge daarvan door leveringen, gedeelte
uit 's vijands land gedekt worden, waarbij het-lijk
van de omstandigheden afhangt of daarvoor later
al dan niet betaling volgt.
REQUISITOIR, o. (-en), (recht.) eisch van het
openbaar ministerie : requisitoirnemen.
RE S C I S S IE, v. (-s, ... siën ), (recht.) v„.rnietiging
van een testament.
RESCONTRE, v. af -, verrekening (inz. in den
effectenhandel) ; — DAG, m. (-en), dag, daartoe
bestemd.
RESCONTREEREN, (rescontreerde, h° c.ft gerescontreerd), af -, verrekenen, ,vereffenen.
RESCRIBEEREN, (rescribeerde, heeft gerescribeerd), terugschrijvi-n, antwoorden.
RESCRIPT, o. (-en), antwoord, schriftelijk bescheid op eene schriftelijke vraag ; — pauselijke
beschikking of verordening als antwoord op acne
theologische vraag ;' — kabinetschrijven (van een
vorst).
RESCRIPTIE, v. (-s, ...tiën), terugschrijving ;
— schriftelijke last tot inning of uitbetaling eener
geldsom ; — rescriptiën, zekere staatsschuldbrieven
(onder de eerste Fransche republiek).
RESECTIE, v. (-s, ...tiën), (geneesk.) chirurgische kunstbewerking om beenderen of beenstukken uit hun natuurlijken samenhang weg te nemen,
omdat zij zijn aangetast op eene het leven bedreigende wijze.
1. RESEDA, v. (-'s), (plantk.) een plantengeslacht waarvan 2 soorten in Nederland in 't wild
gevonden worden : de gele reseda en de wouw.
2. RESEDA, bn. grijsachtig groen ; — o. grijsachtig groene kleur : reseda staat haar niet; —
KLEUR, v.
RESERVAGE, v. zie RESERVAGEDRUK.
RESERVAGEDRUK, m. (katoenververij) waarbij men sommige plaatsen met Bene dekkende zelf
reservage, verhindert de verfstof-standighe,
op te nemen, zoodat zij daar ongekleurd blijven.
RESERVATIO-MENTALIS, stilzwijgend voor
aan de woorden, waarmede men iets ver--behoud:
zekert of belooft, stilzwijgend eene andere beteekenis geven, dan te verwachten is, dat hoorder of
lezer er aan hechten zullen, en dit wel met het voornemen om dezen te misleiden .
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RESERVATIS RESERVANDIS, met het noodige
voorbehoud.
RESERVE, v. (-s), alles wat achtergehouden
wordt, om eerst onder bijzondere omstandigheden
gebruikt te worden ; troepen die bij het begin van
het gevecht opzettelijk achtergehouden worden,
ten einde later daar gebruikt te worden, waar eene
spoedige ondersteuning, een hevige tegenstand
of het doen van verschillende krachtige uitvallen
vereischt worden ; — militairen die na vervulling
van een bepaalden diensttijd met verlof gaan, doch
evenwel nog gedurende verscheidene jaren bij
hunne troepenafdeeling ingedeeld blijven, om in
geval van oorlog deze op de voltallige sterkte te
brengen : hij is bij de reserve ingedeeld; — ( in som
landen) eene tweede lichting die hare eigen-mige
zelfstandige korpsen samenstelt ; de lichting van
het loopende jaar, wel ingedeeld, maar nog niet in
dienst gesteld ; — koloniale reserve, kern voor de
uitzending van suppletietroepen naar de koloniën;
— onder reserve deel ik u mede, onder voorbehoud,
ik sta niet voor de waarheid in ; — nog iets in reserve hebben, houden, om het zoo noodig later te
gebruiken.
RESERVE-AFFUIT, v. (-en) ; ...-ARTILLERIE,
v. die men in reserve houdt ; ...CORPS, o. (-en),
troepen in geval van nood te gebruiken, spaarbende.
RE SERVEEREN, (reserveerde, heeft gereserveerd), besparen, wegleggen ; voorbehouden, bedingen, vaststellen ; — plaatsen reserveeren, bespreken.
RESERVEFONDS, o. (-en), fonds dat uit de
winst gevormd wordt, om er in tijd van nood gebruik van te maken ; ...GELD, o. (-en); ...GESCHUT, o.; ...INFANTERIE, v.; ...KADER, o.
kader bij de reserve ; ...KAPITAAL, o. (...talen),
reservefonds ; ...KAPITEIN, m. (-s), kapitein bij
de reserve ; ...KAS, v. reservefonds ; LUITENANT,
m. (-s), luitenant bij de reserve ; ...MANSCHAP
artilleriepark voor-PEN,mv.;ARKo(-en)
de reserve ; ...STELSEL, o. (-s), het stelsel om
troepen voor de beslissende oogenblikken te reserveeren ; ...TROEPEN. m. mv. troepen der
reserve.
RESERVIST, m. (-en), soldaat die bij de reserve
ingedeeld is.
RESERVOIR, o (-s), waterbak, vergaarbak ; —
bewaarplaats.
RESIDEEREN, (resideerde, heeft geresideerd),
wonen, verblijf houden (inz. van een vorst); notaris
U., resideerende te A., die te A. gevestigd is.
RESIDENT, m. (-en), zaakgelastigde eener regeering in het buitenland ; - bestuurder eener residentie (in Ned.-Indië); assistent- resident, onder
-residnt.
RESIDENTIE, v. (-s, ...tiën), verblijf, woonplaats
(inz. van een vorst); -- gewest in Ned.-Indië,
onder beheer van een resident.
RESIDENTIESTAD, v. (...steden), de stad waar
een vorst zijn domicilie heeft.
RESIDENTSCHAP, o. (-pen), residentie, gewest
in Ned.-Indië.
RESIDU, o. (-en, -'s), overblijfsel, bezinksel,
rest ; inz. petroleumresidu : als stookmiddel gebruiken de booten daar residu.
RESIGNATIE, v. (-s, ...tiën), het afstand doen
van een ambt enz., ontslag-indiening ;— gelatenheid, onderwerping (aan den goddelijken wil); berusting ; zelfverloochening ; — (rechtst.) gerechte
-lijke
ontzegeling.
RESIGNEEREN, (resigneerde, heeft geresigneerd), afstand doen, nederleggen (een ambt, eene
waardigheid, de kroon) ; — (rechtst.) gerechtelijk
ontzegelen ; zich schikken (in zijn lot).
RESINEUS, bn. (...zer, -t). harsachtig.
RES INTEGRA (Lat.) oude, onveranderde toestand, nor niet besliste zaak.
RESISTEEREN, (resisteerde, heeft geresisteerd),
weerstand bieden, zich verzetten.
RESISTENTIE, v. weerstand, tegenstand, verzet.
RESOLUTIE, v. (-s, ...tiën), besluit ; (gesch.) de
Scherpe Resolutie in 1617 ; bij resolutie van den
minister ; -- voorstel (in eene vergadering), geformuleerde motie : er werd de volgende resolutie
aangenomen; — vastberadenheid.
RESOLUUT, bn. (...luter, -st), vastberaden;
het is een resolute kerel, onverschrokken ; -resoluut de waarheid zeggen, openhartig, ronduit.
RESOLVEEREN, (resolveerde, heeft geresol-
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veerd), oplossen, ontbinden ; — besluiten, vaststellen, bepalen.
RESOLVENTIA, mv. oplossende middelen.
RESONANSBODEM, m. (-s), klankbodem (van
snaarinstrumenten).
RESONANTIE, v. weergalm, weerklank, nagalm.
RESPECT, o. eerbied, achting : respect voor iem.
koesteren ; iem. respect toedragen ; — met alle respect
gezegd, vergoelijkende formule bij wat een weinig
te kras gezegd wordt.
RESPECTABEL, bn. ( -er, -st), aanzienlijk, eer
-wardig,
achtbaar.
RESPECTABILITEIT, v. achtenswaardigheid.
RESPECTDAGEN, m. mv. Zie RESPIJTDAGEN.
RE SPE CTEEREN, (respecteerde, heeft gerespecteerd), eerbiedigen, ontzien ; eeren, achten ; ongemoeid laten ; een wissel respecteeren, aannemen
en betalen.
RESPECTIEF, bn., RESPECTIEVELIJK, bw.
betrekkelijk, wederkeerig, onderling, wederzijdsch,
wederzijds ; bijzonder ; — hunne respectieve namen,
de namen welke zij ieder voor zich dragen ; — hunne respectieve betrekkingen, de betrekkingen welke
zij ieder voor zich waarnemen.
RESPECTUEUS, bn. bw. (...zer, -t), eerbiedig,
vol eerbied.
RESPIJT, o. (veroud.) een uitstel van belasting,
dat in buitengewone omstandigheden aan kooplieden door het Hof van Holland, op verzoekschrift,
werd toegestaan, zóó echter, dat voor de voldoe
na dien tijd borg moest worden gesteld ; —-nig
(thans) uitstel van betaling (in den handel): geef
mij eenige dagen respijt; — (gemeen.) ik heb geen
uurtje respijt op een dag, geen uurtje vrij af, geen
uurtje dat ik iets voor mij zelven doen kan ; —
(spr.) tegen moeten is geen respijt, wat men werkelijk moet. kan men niet uitstellen.
RESPIJTBRIEF, m. (...ven), overeenkomt tot
uitstel ; ... DAGEN, m. mv. (kooph.) dagen van
toegift, uitstel, nadagen (uitstel van betaling, dat
na den vervaldag eens wissels wordt toegestaan).
RESPIRATIE, v. (-s, ...tiën), het ademen ; adem haling ; verademing, het uitrusten ; -- APPARAAT,
o. (...raten), —TOESTEL, o. (-len), werktuig waar
proeven neemt betreffende het adem -medn
toestel om in een bedorven atmos--halingsproce;
feer en onder water te ademen.
RESPIRATOR, m. (-s), ademhalingswerktuig,
gewoonlijk van fijn metalen netwerk, om te maken
dat alleen verwarmde lucht wordt ingeademd.
RESPIREEREN, (respireerde, heeft gerespireerd), ademhalen, lucht scheppen ; — zich herstellen, uitrusten.
RESPONDEEREN, (respondeerde, heeft gerespondeerd), antwoorden ; eene dissertatie mondeling verdedigen ; — hervatten; wederleggen; borg
blijven.
RESPONDENT, m. (-en), verdediger van eene
dissertatie (op hoogescholen).
RESPONDENTIA, mv. zekerheid voor eene
leering op over zee uitgevoerde goederen.
RESPONSABEL, bn. ( -er, -st), verantwoordelijk, aansprakelijk.
RESPONSABILITEIT, v. verantwoordelijkheid,
aansprakelijkheid.
RESPONSIE, v. beantwoording, verdediging.
RESPONSIECOLLEGE, o. (-s), college waarop
door den hoogleeraar vragen gesteld worden ter
beantwoording.
RESPONSIEF, bn. antwoordend, een antwoord
inhoudende.
RESPONSORIE, v. (....riën), (R.-K.) beurtzang
tuschen den geestelijke en het koor of de gemeente,
zijnde eene soort . van beurt- of misgebed, dat bestaat uit verzen en antwoorden, in de getijden of
brevier gebeden.
RESPONSUM, o. schriftelijk antwoord door een
rechtscollege of eene faculteit gegeven op daaraan
gerichte vragen ; aanschrijving.
RESSORT, o. (-s), veer, drijfveer, veerkracht; spankracht ; — geheim vak of lade, die geopend wordt
door op eene veer te drukken ; — gebied, rechtsgebied, uitgestrektheid eener bevoegdheid (om te
beslissen enz.): het behoort onder het ressort van den
kantonrechter te Z.; — vak, gebied (eener weten
werkkring.
-schapenz.);—
RESSORTEEREN, (ressorteerde, heeft geressorteerd), onder een rechtsgebied, tot eene rechtbank, tot een bepaalden werkkring behooren.
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RESSOURGE, V. (- s), hulp, toevlucht, hulpbron,
hulpmiddel ; middel van bestaan.
REST, v. (-en), overschot ; het overgeblevene:
hij kwam te laat en kreeg het restje; wat moet ik met
het restje in de flesch doen ?; - de rest van eene deelsom ; die som geeft 0 tot rest, de deeling gaat juist
op ; - slechts een paar personen luisterden aan
volgde den spreker in het geheel niet;-dachtig,ers
- de rest kun je wel raden, het verder verloop van
de geschiedenis ; - achterstand': in rest blijven,

nog onvoldaan, nog schuldig blijven ; - (fig.)

iem. de rest geven, hem den genadeslag toebrengen,
hem geheel te gronde richten ; - (fig.) hij heeft
de rest, hij is dronken ; - voor de rest kan het mij
niet schelen, voor het overige, overigens ; - en de
rest, gezegd tegen iem. die bij het vertellen meer

dan de helft vergeet. RESTJE, o. (-s), overschotje,
kliekje.
1. RESTANT, o. (-en), RESTANTJE, o. (-s),
overschot, het niet verkochte van eene partij koopwaren : opruiming van restanten.
2. RESTANT, m. (-en), achterstallige schuldenaar ; - obligatie die uitgeloot en nog niet uitbetaald is ; - in. en v. (-en), schoolkind dat wel
ingeschreven is, maar wegens plaatsgebrek niet
kan schoolgaan : het aantal restanten is in groote
gemeenten soms boven de duizend.

RESTANTBEWIJS, o. (...zen), bewijs dat wordt
afgegeven voor het verschil dat overblijft wanneer
een fonds niet precies deelbaar is door het bedrag
der kleinste stukken (bij conversie van effecten
bv.), gemeenz. kalfje genoemd.
RESTANTENCIJFER, o. (-s), het cijfer dat het
aantal restanten (schoolkinderen) aangeeft : in
den loop van dit, jaar is het restanteneijfer aan
-merklij
gedaald.

RESTANTENLIJST, v. (-en), lijst der restanten,
nog niet uitbetaalde uitgelote obligaties.
RESTAURANT, o. (-s), inrichting waar men
koude en warme spijzen den geheelen dag door
kan bekomen : in een restaurant gaan eten ; caférestaurant, koffiehuis en restaurant tevens.
RESTAURATEUR, m. (-s), hersteller van beschadigde kunstwerken ; - iem. die een restaurant houdt.
RESTAURATIE, v. (-s, ...tiën), herstelling, ver
: de restauratie van de Domkerk ; bij de-betring
restauratie van deze oude schilderij is men zeer
onoordeelkundig te werk gegaan ; - verfrissching,

versterking ; - restaurant ; - v. gmv. herstelling
van een oud regeerend vorstengeslacht op den
troon (inz. het herstel der Bourbons na den val
van Napoleon .I ).
RESTAURATIERIJTUIG, o. (-en), ...WAGEN,
m. (-s), spoorwagen ingericht tot restaurant.
RESTAUREEREN, (restaureerde, heeft gerestaureerd), herstellen : eene kerk, een standbeeld restaureeren ; - zich restaureeren, zich met spijs of
drank versterken, verkwikken.
RESTEEREN, ook RESTEN, (resteerde, restte,
is geresteerd, gerest), over zijn, overblijven, overschieten : nu rest mij nog, u te verklaren...; hem
restte niets meer, dan zich van kant te maken ; achterstallig zijn : de resteerende f 100 zal ik u de
volgende maand geven.

RESTGETAL, o. (-len), (rek.) de rest die men
verkrijgt bij deeling van een getal door 9, 11 enz.
RESTITUEEREN, (restitueerde, heeft gerestitueerd), teruggeven, vergoeden ; terugbetalen,
weder uitkeeren.
RESTITUTIE, v. (-s, ...tiën), terugbetaling van
rijks- of gemeentebelasting, die betaald is voor invoer, wanneer de waren, waarvoor de belasting betaald is, weder worden uitgevoerd ; ook die men
te veel betaald heeft doordat men niet het jaar
uit in hetzelfde huis is blijven wonen ; - teruggave of vergoeding voor ontvreemd goed.
RESTITUTIE- EDICT, o. (Duitsche gesch.) een
door Ferdinand II in 1629 uitgevaardigd besluit,
waarbij bepaald werd, dat al de geestelijke goederen, die sedert den vrede van Passau (1552) in het
bezit waren gekomen van Protestanten, aan de
Katholieke kerk moesten worden teruggegeven.
RESTITUTIESTELSEL, o. het stelsel waarnaar
de Staat de onkosten van scholen op godsdienstigen grondslag aan belanghebbenden vergoedt.
RESTORNEEREN, (restorneerde, heeft gerestorneerd), (kooph.) een herwissel trekken, zich
revaleeren (na protest enz.).
Van Dale.

RETORT.

RESTORNO, v. (-'s), (kooph.) herwissel.
RESTRICTIE, v. (-s, ...tiën), beperking, bekorting ; voorbehoud.
RESTRICTIEF, bn. (...ver, -st), beperkend,
met voorbehoud ; - (gew.) stoppend.
RESTRINGEEREN, (restringeerde, heeft gerestringeerd), beperken, bekorten.
RESULTAAT, o. (...taten), uitslag, uitkomst:
met uitstekend resultaat heb ik dit middel beproefd ;
- gevolg, slotsom : het resultaat der bespreking
was ; - vrucht, opbrengst ; afloop.

RESULTANTE, v. ( -n), (wisk.) einduitkomst;
- (nat.) denkbeeldige kracht die in de plaats zou
kunnen komen van twee of meer krachten, welke
op eenig voorwerp inwerken, zonder dat de uit
-werking
daardoor veranderd wordt.
RESULTEEREN, (resulteerde, heeft geresulteerd), voortvloeien, volgen.
RESUMÉ, o. (-'s), samenvatting, beknopt overzicht, korte inhoud van een uitvoerig stuk.
RESUMEEREN, (resumeerde, heeft geresumeerd),
beknopt samenvatten : nog eens resumeerende, wat
ik betoogd heb ; - kortelijk herhalen, nalezen en
goedkeuren.
RESUMTIE, v. het samenvatten ; werk dat aan
een ministerie op zeker tijdstip is afgedaan en ter
teekening aan den Secretaris - Generaal en den
Minister wordt aangeboden : in resumtie zenden:
- het voorlezen : de resumtie der notulen; -LIJST,
v. (-en), lijst van het werk aan een ministerie dat
in resumtie gezonden is ; - VERGADERING,
V. (- en).
RESURRECTIE, v. opstanding der dooden.
RESURRECTIEMANNEN, m. mv. (eert.) lijk dieven (in Engeland), die lijken opgroeven om ze
aan ontleedkundigen te verkoopen.
RETABEL, v. (-s), (R. -K.) achterstuk of achtertafel bij een altaar, n. 1. een breed voetstuk waarop
een beeld zich boven de altaartafel verheft ; (ook)
de kaarsenbank.
RETABLISSEEREN, (retablisseerde, heeft geretablisseerd), herstellen, weder oprichten.
RETALIATIE, v. wedervergelding.
RETARDATIE, v. (-s, ...tiën), vertraging, lang
vermindering der snelheid waarmede een-zame
voorwerp zich voortbeweegt.
RETARDEEREN, (retardeerde, heeft geretardeerd), vertragen, ophouden, belemmeren.
RETAXATIE, v. (-s, ...tiën), herschatting : retaxatie aanvragen.

RETE, v. ( -n), (gew.) plaats waar hennep of vlas
te weeken wordt gelegd ; hennepbraak, reet.
RETEN, (reette, heeft gereet), (gew.) vlas in
reten zetten.
RETENTIERECHT, o. recht om eene zaak van
een ander die men onder zich heeft zoolang in zijn
bezit te houden tot zekere schuld betaald is.
RETENUE, v. de eerste post op de rekening van
een advocaat (ten blijke dat hij de hem opgedragen
behandeling eener rechtszaak heeft aangenomen);
terughouding, betooning.
RETENUTO, bw. (muz.) langzamer, ingehouden.
RETICENTIE, v. (-s, ...tiën), (stijlleer) plotselinge afbreking der rede, waarbij hetgeen zou moeten volgen, te denken wordt gegeven.
RETICULE, v. (-s), werkzakje (der vrouwen).
RETIG, bn. ( -er, st), vol scheuren.
RETINA, v. (-'s), (ontl.) netvlies van het oog.
RETINIET, o. geel aardhars, eene fossiele hars soort.
RETINITIS, (heelk.) ontsteking van het oogvlies.
RETIRADE, v. (-s), de terugtocht, vlucht;
toevluchtsoord ; - inz. bestekamer ; -- (vestingb. )
eene verschansing op een bastion, om den vijand
het overwonnen terrein voet voor voet te betwisten.
RETIREEREN, (retireerde, heeft geretireerd),
afdeinzen, achteruitwijken ; - zich retireeren, stil
gaan leven (beroepsbezigheden vaarwelzeggen);
zich verwijderen ; - geretireerd leven, ingetogen
leven, zich niet op den voorgrond plaatsen.
RETORQUEEREN, (retorqueerde, heeft geretorqueerd), terugdraaien ; iemand niet zijn eigen
woorden bestrijden.
RETORSIE, v. wedervergelding. tegenwerping.
RETORT, v. (-en), (scheik.) vat met een omgebogen hals, tot het overhalen van vloeistoffen
gebezigd, ook kolfftesch, kolfglas, helm. en kromhals
geheeten ; - getubuleerde retort, waaraan een afzonderlijk buisje tot het ingieten der vloeistof ;
96
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— (gasf.) de ongeveer 2 M. lange wijde ijzeren of
steenen buizen eener gasfabriek, waarin men de
steenkolen uitgloeit om gas en andere stoffen
eruit af te zonderen.
RETORTENKOOL, v. de zware en harde stukken
kool, die zich aan de bovenzijde der retorten bij
de bereiding van lichtgas afzetten ; zij wordt bij
de electrische elementen en de koolspitsen veel
gebruikt.
RETORTOVEN, m. (-s), (gasf.) oven eener gasfabriek waarin de retorten ingemetseld zijn en ver
-hit
worden.
RETOUCHE, v. (-s), bijgewerkte, verbeterde
plaats op eene schilderij of photographie: de retouche
van deze photographie is fijn en met vaste hand
gedaan.
RETOUCHEEREN, (retoucheerde, heeft geretoucheerd), de laatste hand aan iets leggen, inz.
aan schilderijen en gravures; eene photographie retoucheeren, minder goede plaatsen van het negatief
op de gelatinelaag of de glasplaat bijwerken ; weder
bijwerken (van eene verkleurde of beschadigde
schilderij).
RETOUCHEERSTANDAARD, m. (-s), drie
standaard, waarop het negatief gemak--klapige
kelijker te retoucheeren is.
1. RETOUR, bw. terug : zend het mij niet, want
het gaat dadelijk retour.
2. RETOUR, o. terugkeer, het terugkomen.
3. RETOUR, v. (-en), (kooph.) terugzending
(van geld of wissels); een wissel die onbetaald teruggezonden is ; — lading op de terugreis ; voor
terugvracht ; de retouren zijn niet voor --delnr
deelig geweest, de terugvracht heeft slechte rekefling gegeven ; —, (-s), retourbiljet : een retour
3de klasse kost 1 gulden; zoo'n retour duurt 4 dagen,
is 4 dagen geldig ; — mijn retour is verloopen, is
niet geldig meer ; retours worden hier niet meer
gegeven. RETOURTJE, o. (-s), retourbiljet.
RETOURBILJET, o. (-ten), (op stoombootee,
spoortreinen enz.) plaatsbiljet voor de reis heen
en weer.
RETOUR D'EAU, m. (stoomm.) werktuig tot
verzameling van het condensatiewater uit leidingen van stoommachines om weder tot voeding
van den ketel te dienen.
RETOURHANDEL, m. handel waarbij betaald
wordt met goederen.
RETOURKAART, v. (-en), retourbiljet. RETOURKAARTJE, o. (-s).
RETOURMUUR, m. (...muren), (bij sluizen)
gewone vleugels, loodrecht op de fronten staande.
RETOURNEEREN, (retourneerde, is of heeft
geretourneerd), terugkeeren ; terugzenden.
RETOURREKENING, v. (-en), (kooph.) rekening
van onkosten, wegens het teruggaan van een geprotesteerden wissel; ...SCHIP, o. (...schepen), schip
dat terugkeert, schip op de thuisreis ; ...VLOOT,
v. (eert.) de vloot der Oostindische compagnie, die
uit de volksplantingen naar het moederland terug
...VRACHT, v. (-en), goederen die een-kerd;
voerman of schipper van de plaats zijner bestem ming mee terugneemt ; de prijs is gewoonlijk iets
lager dan op de heenreis ; ...WISSEL, m. (-s), geprotesteerde wissel.
RETRACTATIE, v. (-s....tiën), intrekking, het
terugnemen (van een gegeven woord).
RETRACTEEREN, (retracteerde, heeft geretracteerd), intrekken, zijn woord, het gezegde herroepen.
RETRACTIE, v. (-s, ...tiën), terugtrekking ; optrekking (van spieren); retractio juris, betwisting
van geldigheid of wraking van een eed.
RETRAITE, v. (-s), af-, terugtocht : de retraite
blazen of slaan, het sein tot den aftocht geven ; —
hij leeft en retraite, op pensioen; — afzondering
van de wereld ; — (R.-K.) tijd dat veel priesters
en ook wel leeken zich in een klooster terugtrekken
voor godsdienstige overwegingen, gebeden, gewetensonderzoek enz. : eene laarlijksche retraite
van drie, acht, tien dagen; (ook) predicatie van
een priester in besloten kring b. v. tot de leden
van eene congregatie : de priester geeft eene retraite;
de toehoorders houden haar; — wijk-, rustplaats;
toevluchtsoord.
RETRAITEHUIS, o. (...zen), (R.-K.) huis, inrichting waarin retraites worden gegeven.
RETRANCHEEREN, (retrancheerde, heeft geretrancheerd), afsnijden, besnoeien ; verschansen.
RETRANCHEMENT, o. • (-en), verschansing.

REUNIEEREN.

RETRIBUEEREN, (retribueerde, heeft geretribueerd), weder-, teruggeven, vergoeden, vergelden.
RETRIBUTIE, v. (-s, ...tiën), teruggave, ver
-geldin.
RETROACTIEF, bn. terugwerkend.
RETRODATEEREN, (retrodateerde, heeft geretrodateerd), de dagteekening terugzetten.
RETROFLEXIE, v. (-s, ...xiën), terugbuiging.
RETROGRADE, V. (- n), rijmpje dat ook van
achteren naar voren gelezen zin geeft, kreeftdicht.
RETROGRADEEREN, (retrogradeerde, is geretrogradeerd), achterwaarts gaan.
RETROGRADO, bw. (muz.) van lieverlede lang
-zamer.
RETROSPECTIEF, bn. eene retrospectieve beschouwing houden, een terugblik over het verledene;
retrospectieve tentoonstelling.
RETROZIJN, m. (-en), (veroud.) rederijker.
RETURNMATCH (Eng.), v. (-es), (sport.) wedstrij d om het verlies der eerste partij te herstellen,
revanchepartij .
REU, m. (-en), mannetje van den hond, rekel;
— (spr.) hij bijt reuen en teven, hij laat niemand
ongemoeid.
REUK, m. het vermogen om door middel der
reukzenuwen eene gewaarwording te verkrijgen:
een scherpen, fijnen reuk hebben ; — (spr.) zijn reuk
is zóó fijn, dat hij de zonde wel kan ruiken, scherts.
gezegd van iem. die overdreven vroom is ; — geen
reuk hebben, niet ruiken ; - het zintuig van den
reuk ; —, (-en), fijne door de zenuwen van den neus
waargenomen uitwaseming van verschillende voorwerpen : een vreemde, onaangename, aangename
reuk ; — (jag.) lucht (van wild); — roep die van
iemand uitgaat : in een slechten reuk staan, niet
gunstig bekend zijn ; — in reuk van heiligheid
staan, voor zeer godvruchtig doorgaan ; (fig.) een
politiehond reuk van iets geven, iets laten ruiken
dat van den op te sporen persoon is, waaraan deze
geraakt heeft ; — (fig.) den reuk van iets hebben,
achter een geheim zijn ; — reukwater : wilt ge ook
wat reuk ? REUKJE, o. (-s), er is een reukje aan
dit vleesch, het is niet frisch.
REUKALTAAR, o. (...taren), brandofferaltaar;
...BAL, m. ( len), ...BALLETJE, o. (-s), balletje,
bereid met welriekende kruiden of wateren ; ...CELLEN, v. mv. (ontl.) de uiteinden van de reukzenuwvezels ; ...DOOSJE, o. (-s), doosje met reuk
-werk.
REUKELOOS, bn. (...zer, -t), zonder reuk, niet
kunnende ruiken ; - geen reuk afgevende. REU KELOOSHEID, v. eigenschap van iets dat geen
reuk heeft ; ook van iem. die niet ruiken kan.
REUKFLESCHJE, o. (-s), fleschje met reuk;
...GRAS, o. eene grassoort (anthoxanthum odoratum) ook ruikerd geheeten, aldus genoemd naar
den aangenamen geur, dien ze onder het drogen
verspreidt ; veenreukgras, honiggras ; ...HOUT,
o. welriekend hout voor wandelstokken, sigaren
ook wel Weichselhout ge--pijesnro,
noemd ; ...KOLF, v. (...kolven), (ontl.) zenuwknoop waaruit de reukzenuwen ontspringen.
REUKOFFER, o. (-s), (oudh.) zeker offer, gebrand op het reukaltaar ; ...ORGAAN, o. (...organen), orgaan om mede te ruiken, de neus ; ...POEDER, ...POEIER, o.; ...STOF, v. (-fen); ...VAT,
o. (-en), (R.-K.) wierookvat ; ...WATER, o. (-en),
welriekend water ; ...WERK, o. (-en), welriekende
waren, parfumerieën ; ...WERKER, m. (-s), bereider
van parfumerieën.
REUKWORTEL, v. de fijne wortelvezelen van
eene in Oost-Indië voorkomende grassoort (andropogon muricatum of squarrosus), die tusschen de
kleederen gelegd worden, om daaraan een aangenamen geur mede te doelen ; ook als middel tot
zweetdrijving gebruikt.
REUKZEEP, v. welriekende zeep ; ...ZENUW,
v. (-en), (ontl.) zenuw die uit eene reukkolf ontspringt ; ...ZENUWVEZEL, m. (-s), (ontl.);
...ZOUT, o.
REUNIE, v. (-s, ... ën), hereeniging ; bijeenkomst van personen (oudgedienden, oudstudenten
enz.), die vroeger vereenigd waren en sedert zich
hebben verspreid ; verzoening; — COMMISSIE,
v. (-s, ...siën), commissie die eene reünie voorbe-reidt en regelt.
REUNIEEREN, (reünieerde, heeft gereiinieerd)„
weder vereenigen ; bijeenkomen ; verzoenen.
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1. REUS, bn. (gew.) door den drank bedwelmd:
hij is reus.
2. REUS, m.. (reuzen), buitengemeen lang mensch:
bij mij vergeleken is hij een reus, hij is veel grooter
dan ik ; — groot dier : de olifant is de reus onder
de landdieren ; — alles wat zeer groot is : het is
een reus van een boom ; —hij heeft dev reus gezien,
hij is dronken.
REUSACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een reus,
op een reus gelijkende ; — bovenmatig groot, lang,
zwaar : eene reusachtige onderneming, zeer groot ;
dat is reusachtig ver, zeer ver. REUSACHTIG
-HEIDv.
REIJSSEEREN, (reüsseerde, heeft gereüsseerd),
slagen, goed uitvallen ; welig opgroeien, tieren;
vooruitkomen.
REUSSITE, v. het slagen, gelukkige afloop,
goede, gewenschte uitkomst.
REUTE, v. ( -n), (gew.) weekplaats voor hennep
of vlas.
1. REUTEL, m. geluid der ademhaling ; geluid
van iem. wiens longpijpen met slijm of bloed gevuld zijn, inz. van een stervende : hij heeft den
reutel al (in de keel), hij zal wel spoedig sterven.
2. REUTEL, m. en v. (-s), reutelaar, reutelaarster.
3. REUTEL, v. (-s), (plantk.), zie RATEL.
REUTELAAR, m. (-s), REUTELAARSTER,
V. (-s), die reutelt.
REUTELEN, (reutelde, heeft gereuteld), ver
praten, zeuren : wat reutel je toch !; knorren;-velnd
— den reutel hebben : de zieke begint al te reutelen.
REUTELING, v. het reutelen.
REUTELING, v. (-en), (gew.) pak slaag : iem.
Bene reuteling geven.
REUTER, m. (-s), zeef.
REUTERMAATSCHAPPIJ, v. REUTERS -OFFICE, o., maatschappij om belangrijke berichten
spoedig aan de voorname dagbladen over te
seinen ; zij heeft thans haar net van correspondentiën over de geheele aarde ; werd door
P. J. Reuter (over!. 1899) in 1849 opgericht;
...TELEGRAM, o. (-men).
REUZEL, m. (-s), vetweefsel bij de nieren in den
buik der varkens ; — v. gmv. als stofnaam inz.
wanneer het uitgesmolten is ; — (fig.) vet in het
menschelijk lichaam : mijn reuzel smelt in mijn
lijf van de warmte; — (plat) vreet je reuzels maar niet
op, maak je maar niet zoo driftig ; het is om je reuzels te scheuren, om helsch, duivelsch te worden ;
— (zeew.) talk.
REUZELINE. v. zachte vetten of vetmengsels
ter vervanging van reuzel gebruikt.
REUZELKOEK, m. (-en), koek in gesmolten
reuzel gebakken ; ...POT, m. (-ten); ...VET, o.;
...WORST, v. (-en).
REUZENAARD, m. geslacht van . buitengemeen
lange menschen ; ...AARDAPPEL, m. (-s, -en),
eene groote soort van aardappel in Brazilië ;...ALK,
V. (- en), eene groote soort van alk (plautus impennis), 80 + 9 cM. met rudimentaire vleugels, voor
't vliegen totaal ongeschikt ; waarschijnlijk uitgeroeid ; ...ARBEID, m.1 buitengewoon moeilijke,
zware arbeid.
REUZENBAARS, v. (...zen), eene soort van
zeebaars (polyprion) die vooral in de Middellandsche Zee wordt aangetroffen ; ...BED, o. (-den),
hunebed ; ...BEELD, o. (-en), buitengemeen groot
beeld, colossus ; (scheepst.) groot beeld aan den
achtersteven ; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.) raf
een in 1818 op Sumatra ontdekt gewas,-flesia:
welks bloemen meer dan 2 meters in omtrek hebben ; — eene soort van zeer hoog zeewier.
REUZENGEBERGTE, o. ( -n), zeer hoog gebergte;
inz. eene keten der Sudeten ; ...GEITENMELKER,
m. (-s), (nat. bist.) groote nachtzwaluw in ZuidAmerika (caprimulgus grandis); ... GESLACHT, o.
(-en), geslacht van reuzen, van zeer groote menschen; ...GESTALTE. v. (-en), zeer groote gestalte:
de Markers behooren tot een reuzengeslacht : hunne
reuzengestalte stak boven alle Amsterdammers uit;
...GRAF, o. (...graven), hunebed.
REUZENHAAI. m. (-en), (selache maxima)
wordt 15 M. lang, leeft in en bij de poolstreken,
maar dwaalt ook wel af naar Noorwegen ; ...HAGEDIS, V. ( sen), krokodilvormig dier (mégalosaurus) der voorwereld van 14 M. lengte; ...HAND,
V. (- en), zware, groote hand ; ...HERT, o. (-en),
eene uitgestorven hertensoort (cervus megacerus),
dat met de damherten veel overeenkomst had.
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REUZENKANGOEROE, v. (-s), (macropus giganteus) grootste der springende buideldieren, wordt
wel 2 + 1 M. lang en is in Nieuw-Holland inheemsch ;
...KETELS, m. mv. ronde uithollingen in het gletscherbed van 3 tot 9 M. middellijn en diepte, door
de maalsteenen der gletschermolens in het vaste
gesteente uitgeboord ; men noemt ze ook wel
gletscherpotten ; ... KEVERS, m. mv. (dynastidae)
reusachtige, bijna uitsluitend in tropisch Amerika
voorkomende groep der bladsprietige kevers ; inz.
de herculeskever (dynastes hercules) of vliegende
eenhoorntor : de grootste der torren in Zuid-Amerika,
157 mM. lang ; ...KIJKER, m. (-s), zeer groote
spiegeltelescoop, inz. die op last van lord Rosse
vervaardigd ir en 16 M. lengte heeft, terwijl de
spiegel ervan 2 M. in middellijn is ; ...KLAVER,
v. (plantk.) eene verscheidenheid van witte honigklaver of witte melote ; ...KRACHT, v. (-en),
buitengemeen groote kracht ; ...KRIJG, m. zeer
inspannende krijg ; ...LICHAAM, o. (...lichamen),
lichaam van een reus ; zeer groot lichaam ; ...LUIAARD, m. (-s), (nat bist.) een voorwereldlijk gordeldier ; ...OLIFANT, m. (en), mammoet;
...00IEVAAR, m. (-s), (mycteria americana) zeer
groote soort van ooievaar, die vooral in Brazilië
en Guyana voorkomt en wel 1 1 12 M. lang wordt;
...PLAN, o. (-nen), groot plan ; ...ROG, m. ( -gen),
(nat. hist.) hoornrog (raja cephaloptera), door de
matrozen zeeduivel geheeten.
REUZENSCHELP, v. (-en), (tridacna gigas),
grootste soort der eenspierige schelpdieren, die in
de Roode Zee en den Indischen Oceaan leven ; de
schelp kan 250 tot 300 K. G. zwaar zijn ; ...SCHILD PAD,v. (-den), karetschildpad, zie aldaar; ...SCHREDE, v. ( -n), buitengemeen groote of zware stap :
hij deed reuzenschreden, hij kwam wonderbaarlij k
snel vooruit ; (ook fig.) hij gaat met reuzenschreden
vooruit, buitengewoon snel ; ...SLANGEN, v. mv.
(pythoninae) eene familie van slangen, die zich door
hare buitengewone grootte en kracht onderscheiden ; beginselen van achterste ledematen zijn als
zoogenaamde sporen uitwendig zichtbaar ; zij worden vooral in Afrika en Oost-Indië in moerassige
streken met groote waterstroomt n aangetroffen,
waar zij zich met kleine zoogdieren voeden : inz.
de boa constrictor, in Brazilië, die 10 M. lang kan
worden ; ...STAP, m. (-pen),; ...STINKDIER,
o. (-en), (mylodon robustum), een 2 M. groote voor
zoolganger uit Patagonië ; ...STRIJD,-werldijk
m. (fab.) strijd der reuzen of titans met de goden.
REUZENTAAK, v. (...taken), zeer zware, moeitevolle taak ; ... TARWE, v. (triticum hirgidum) eene
soort van tarwe, met hooge halmen ; . VERSTAND, o. zeer groot verstand ; ...VOET, m.
(-en), buitengewoon groote of zware voet ; ...VOLK,
o. (-en); ...VUIST, v. (-en), vuist van een reus;
ijzersterke hand, (eig. en fig.); ...WERK, o. zeer
moeilijke arbeid van langen duur ; ...WIER, o.
eene soort van wier, dat in de Zuidzee wordt aan
menigmaal van 30 tot 40 M. lang is;-getrofn
...ZUIL, V. (- en), zeer hooge zuil ; ...ZWAAI, m.
(-en), (gymn.) met gestrekt lichaam en gestrekte
armen om den rekstok zwaaien : de reuzenzwaai
is een der moeilijkste toeren.
REUZIG, bn. bw. reusachtig.
REUZIN, v. (-nen), buitengewoon groote of
lange vrouw.
REVACCINATIE, v. (-s), hernieuwde koepokinenting.
REVACCINEEREN, (revaccineerde, heeft gerevaccineerd), opnieuw de koepokken inenten.
REVALEEREN, (revaleerde, heeft gerevaleerd),
(kooph.) een herwissel trekken om gedane verschotten terug te bekomen.
REVALENTA, v. algemeen versterkend gene smiddel (meerendeels een mengsel van boonenen linzenmeel).
REVANCHE, V. genoegdoening, wraak, ver
revanche nemen ; - ' (spel) nieuwe partij-geldin:
om het verlies der eerste te herstellen : iem. revanehe geven; revanche vragen.
REVEIL, o. opwekking van intens godsdienstig
leven onder de Protestanten, omstreeks 1840.
REVEILLE, V. sein om de troepen, soldaten of
matrozen te wekken : de reveille blazen, op den horen;
de reveille slaan, op de trom ; - SCHOT, o. (-en).
REVELAAR, m. (-s), REVELAARSTER, v.
(-s), die revelt, die zotteklap uitslaat.
REVELATIE, v. (-s, ...tiën), ontdekking, open-
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baring ; inz. de Goddelijke openbaring, vóór of
door Christus en de apostelen aan het menschdom
medegedeeld ; bijzondere revelaties, na den tijd der
apostelen aan bijzondere personen geschied.
REVELEN, (revelde, heeft gereveld), raaskallen,
zottepraat uitslaan ; suffen. REVELING, v. het
revelen.
REVEN, (reefde, heeft gereefd), (zeet.) de zeilen
kleiner maken door een deel ervan in plooien op de
ra vast te binden.
REVENU, o. (-en), inkomen, inkomsten (renten
enz.): daarvan heeft hij ook nog revenuen.
REVERBEEROVEN, m. (-s), smeltoven waarin
de te smelten of te verkalken stoffen aan de hitte
der door de wanden teruggekaatste vlammen zijn
blootgesteld, vlamoven, puddeloven, strijkoven.
REVERBERATIE, v. (-s. ...tiën), terugstraling,
terugkaatsing, weerschijn ; verkalking in een reverbeeroven.
REVERENDISSIMUS, hoogwaardigste.
REVERENTIE, v. (-s), ontzag, eerbied, eer
nijging, buiging.
-betuign;
REVERS ; m. keerzijde, rugzijde (van munten
of gedenkpenningen); - (kleerm.) de revers van
eene jas, een vest, opslag, omslag bij den kraag ; (fig.) tegenspoed ; tegenbewijs ; schriftelijke ver
iets te doen of toe te laten ; --bintes
(krijgsw.) achterzijde van eene loopgraaf, die
geene borstwering heeft en waarop het schanstuig
gelegd wordt.
REVERSALIËN, mv. schriftelijke verzekering
van een vorst, de rechten en vrijheden zijner onderdanen te eerbiedigen.
REV£TEMENT, o. (-en), bekleedingsmuur, dienende om een aarden wal tegen te houden, voor
taluds der grachten en wallen.
REVÉTEMENTSMUUR, m. (...muren), bekleedingsmuur.
REVIDEEREN, (revideerde, heeft gerevideerd).
herzien, doorzien ; voor de tweede maal nalezen
(een proefblad).
REVIEW (Eng.), v. (-s),. Engelsch periodiek geschrift ; overzicht ; wapenschouwing.
REVINDICATIE, v. (-s, ...tiën), terugvordering,
het terug verlangen van een eigendom.
REVISIE, v. (-s, ...siën), herziening, het nazien;
(recht.) het beroep in cassatie van arresten, door
den Hoogen Raad in eersten aanleg gewezen ; tweede of volgend proefblad.
REVISIONISME, o. die richting der sociaal democratie die op herziening, verbetering der
wetten aanstuurt.
REVISIONIST, m. (-en), lid eener partij die herziening van statuten of program eischt ; aanhanger
van het revisionisme.
REVISIONISTISCH, bw. de revisionistische

richting.

REVISOR, m. (-s), iem. belast met het controleeren van rekeningen ; corrector.
REVIVIFICATIE, v. wederbezieling ; (scheik.)
het herstellen van het kwikzilver in zijn natuur
staat.
-lijken
REVOCABEL, bn. herroepelijk.
REVOCATIE, v. (-s, ...tiën), her-, terugroeping,
intrekking (eener volmacht bv.).
REVOCEEREN, (revoceerde, heeft gerevoceerd),
terug-, herroepen, intrekken.
REVOIR (Fr.), o. au revoir, tot weerziens.
REVOLTANT, bn. aanstootelijk, ergerlijk, ergernis gevende.
REVOLTE, v. (-n), opstand, oproer, muiterij.
REVOLTEEREN, (revolteerde, heeft gerevolteerd), tot of in opstand brengen ; oproerig worden,
aan het muiten slaan.
REVOLUTIE, v. (-s, ...tiën), omwenteling, inz.
gewelddadige ommekeer der staatkundige toestanden in een land : de Fransche revolutie van
1789 ; - de jaarlijksche beweging der aarde om
de zon ; - (fig.) geheele verandering, volkomen
wijziging : de uitvinding der stoommachine bracht

eene revolutie in de nijverheid ; revolutie in het bouwen, in de mode ; - plotselinge verandering van

zeer ingrijpenden aard aan de oppervlakte der
aarde. REVOLUTIEBAAS, m. (...bazen), revolutie
...BOUW, m. tegenwoordige huizenbouw-bouwer;
in de groote steden : licht en dicht, insolide, alles
op een koopje, van de slechtste materialen, voor
't uiterlijk heel aardig, maar vol verborgen gebre-
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ken ; ...BOUWER, m. (-s), bouwer van revolutiehuizen ; ...GEEST, m. geest der revolutie, neiging
tot oproer ; ...HUIS, o. (...huizen), huis volgens
den revolutiebouw opgetrokken ; ...MANNEN,
m. mv. mannen van den opstand; ...TIJD, rn.
tijd van oproer en muiterij ; ...TRIBUNAAL, o.
(gesch.) het op 10 Maart 1793 ingestelde gerechtshof tot bestraffing van alle tegenstanders der revolutie ; 23 Mei 1795 opgeheven, nadat het 2700
menschen had laten guillotineeren.
1. REVOLUTIONNAIR, bn. omwentelingsgezind ; oproerig ; (fig.) eigendunkelijk, willekeurig;
hij gaat echt revolutionnair te werk ; - aanhanger
der revolutionnaire partij, hiertoe behoorende :

revolutionnaire bladen, ideeën, redevoeringen.

2. REVOLUTIONNAIR, m. (-en), omwentelingsgezinde ; anti-revolutionnairen, naam der Protestantsch-orthodoxe partij in Nederland.
REVOLUTIONNEEREN, (revolutionneerde, heeft
gerevolutionneerd), omwentelen, . eene staatsomwenteling verwekken.
REVOLVER, v. (-s), draaipistool: zeker vuurwapen met eene staartschroef, die om hare as beweeglijk is en 5 tot 6 kamers voor evenveel ladingen
bevat.
REVOLVERBLAD, o. (-en), blad dat om geldelijk voordeel te behalen, dreigt met belangrijke
onthullingen te doen ; (ook) buitenlandsch blad
dat advertentiën ongemachtigd overdrukt en aan
den steller de rekening ervan toezendt ; .. .CAME RA, v. (-'s), een photografietoestel waaarmede
men snel achter elkander eenige opnemingen kan
doen ; ...KANON, o. (-nen), mitrailleur van
groot kaliber ; ...OVEN, m. (-s), oven met trom
haard ; ...SCHOT,-melvorign,dae
o. (-en), schot uit een revolver ; wonde door zulk
een schot veroorzaakt ; ...TASCH, v. (. . .tasschen),
uitrustingsstuk der huzaren.
REVUE (Fr.) v. (-s, -n), wapenschouwing : die
vereeniging van troepen, welke ten doel heeft hun
strijdvaardigen toestand te onderzoeken ; - naam
van periodieke geschriften ; - overzicht ; de revue
passeeren, gemonsterd worden (van krijgsv.), (ook
fig.) nauwkeurig bekeken of beoordeeld worden;
- reeks van onderwerpen eener agenda die zonder
hoofdelijke stemming worden aangenomen ; voordracht waarin allerlei actualiteiten te berde
komen.
REX (Lat.) m. koning ; rex apostolicus, de apostolische koning (van Hongarije); rex catholicus,
de katholieke koning (van Spanje); rex christianissimus, de allerchristelijkste koning (van Frankrijk);
rex fidelissimus, de allergeloovigste koning (van
Portugal).
REZ-DE-CHAUSSÉE, (Fr.) m. benedenste verdieping, de woning gelijkvloers, benedenwoning.
RHABDOLOGIE, v. staafjesrekenkunst.
RHABDOMANTIE, v. het vermogen of de kunst
om met de wichelroede verborgen metalen, metaal
-adernof
verborgen bronnen te ontdekken.
RHACHITIS, v. (geneesk.) Engelsche ziekte.
RHAPSODEN, m. mv. rondtrekkende volkszangers bij de oude Grieken, die de brokstukken
van Homerus en andere heldendichters, tot eeen
geheel aaneengeschakeld, voordroegen ; ook gebezigd van moderne dichters die hun eigen werk
voordragen.
RHAPSODIE, v. (;ën), gedicht door de rhapsoden voorgedragen ; verzameling van dichtstukken
en verhalen, waarin wel één geest en ééne strekking
is, maar die niet in dadelijk verband tot elkander
staan ; - (muz.) fantasieën op nationale volkswijzen : de rhapsodieën van• Fr. Liszt zijn beroemd;
verzamelwerk, mengelmoes.
RHAPSODISCH, bn.. niet samenhangend, samen
-geflanst.
RHAPSODIST, m. (-en), verzamelaar, samen
-flanser.
RHAPSODOMANTIE, v. waarzegging uit een
toevallig opgeslagen vers.
RHEA, v. (Gr. myth.) moeder der goden.
RHEOBAROMETER, m. (-s), werktuig om op
groote diepte de sterkte van den stroom te meten.
RHEOMETER, m. (-s), (elec.) vroegere benaming van toestellen om de sterkte van een
electrischen stroom te meten ; toestel dat aangeeft
hoeveel electriciteit door iem. gebruikt is, electriciteitsmeter ; toestel om de stroomsterkte van
eene rivier te meten.
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RHEOSTAAT, m. (...staten), (electr.) werktuig
tot het inschakelen van toestellen tusschen de geleidingsdraden van een electr. stroom, zonder dat
deze verbroken wordt.
RHEOTOOM, m. (...tomen), (electr.) stroom
-verbk.
RHETOR, ni. (-s, -en), redenaar, leeraar der wel
-sprekndhi;
leerling der rhetorica.
RHETORICA, R.HETORIEK, v. redekunst, leer
der welsprekendheid ; kamer van rhetorica, rede
hoogste (6de) Latijnsche klasse-rijkesam;d
op seminaries, waar de rhetorica onderwezen wordt.
RHETORISCH, bn. bw. redekunstig, op rede
eene rhetorische wending ; ( taalk.) rhe--narswijze:
torische figuren, gedachtefiguren.
RHEUMATIEK, v. door koude ontstane pijnlijke
kwalen die haar zetel vooral in de gewrichten,
pezen, peesscheden, banden, spieren en spierachtige dealen hebben : rheumatiek is waarschijnlijk
eene infectieziekte.

RHEUMATISCH, bn. pijnlijk van rheumatiek.
RHEUMATISME, o. rheumatiek.
RHINOCEROS, m. ( -sen), neushoorn, neushoorn dier ; zeker dikhuidig of veelhoevig zoogdier; (fig.) 't is een echte rhinoceros, 't is een onbeschofte
kerel.
RHINOSCOOP, m. (...scopen), (heelk.) neusspiegel.
RHIZOPHORA, mv. een plantengeslacht waarvan de boomen luchtwortels hebben, die in de
aarde dringen en daar opnieuw wortel schieten en
zoodoende een geheel bosch vormen ; de mangroveboom (rhizophora mangle) is het bekendst ; de bast
dient tot looimateriaal. ; het hout voor wandel
strijkstokken ; de rhisophora mucro--stoken
nata komt veel voor langs den Indischen Oceaan
tot aan Japan ; ook RHIZOPHOREN.
RHODAAN, o. (scheik.) verbinding van zwavel
en cyaan.
RHODIUM, o.zeker metaal, in 1803 door Wollaston ontdekt, dat eenige overeenkomst heeft met
liet platina ; het is zilverwit, glanzend en broos ;
het s.g. is 12; het wordt gebruikt voor harde metaallegeeringen, bv. punten aan gouden pennen.
RHODIUMGOUD, o. in de natuur voorkomend
goud met 34 °/ o rhodium; ...HOUT, o. welriekend
hout.
RHODODENDRON, RHODODENDRUM, m.
(-s), plantengroep van 130 soorten, meestal sier struiken met leerachtige, gaafrandige altijdgroene
bladeren en groote fraai gekleurde bloemen ; de
alpenroos en de azalea behooren ertoe.
RHODONIET, o. meestal geaderd mineraal, van
rozenroode tot bruinroode kleur, uit mangaan kiezel bestaande.
RHOMBOËÎ3ER, o. (-s), (meetk.) lichaam door
zes ruitvormige vlakken omsloten, scheeve kubus.
RHOMBOÏDAAL, bn. ruitvormig.
RHOMBOÏDE, v. ( -n), meetk.) scheefhoekig parallelogram.
RHOMBUS, M. (meetk.) ruit, gelijkzijdige scheeve
vierhoek.
RHYTHME, o. rhythmus.
RHYTHMIEK, v. leer der maatsoorten en der
versvoeten.
RHYTHMISCH, bn. bw. overeenkomstig het
rhythme ; gelijkmatig, met regelmatige afwisseling
van hoog en laag, sterk en zacht.
RHYTHMOMETER, in. (s), maatmeter ; werktuig dat elke beweging der tijdmaat op het
nauwkeurigst aangeeft.
RHYTHMUS, m. gelijkmatige beweging bij de
muziek, het spreken en den dans ; elke beweging
waarin zekere maat heerscht ; - (muz.) de afwisseling van tonen van verschillende lengte binnen
Bene gelijkmatig wederkeerende tij dmaat ; -(lett.)
groepeering van lange en korte lettergrepen, in
versregels.
RIB, v. (-ben), RIBBE, v. ( -n), een van de dunne
gebogen beenderen, welke zich van de ruggegraat
naar het borstbeen middellijk of onmiddellijk uitstrekken en de borstholte omgeven : de ware of
lange ribben, de 7 bovenste paren die naar het borstbeen gaan ; de korte of valsche ribben, de volgende
3 paren die aan elkander en de onderste ware ribben
met kraakbeen verbonden zijn ; de losse ribben, die
geheel los uitloopen ; - (fig.) dat kleeft aan de ribben, daar wordt men vet van ; - iern. op de ribben
komen of iem. de ribben smeren, op zijn lichaam komen,
hard slaan ; - dat zet wat aan de ribben, dat geeft

voordeel ; - men kan zijn ribben tellen, hij is bijzonder mager ; - (slag.) het vleesch tusschen de
ribben en de rib zelf ; eene doorgaande rib bestaat
uit halsknok, hals, dikke rib, fijne rib en muis ; een
stuk van de rib, eenige ribben met het daartusschen
zich bevindende vleesch ; - dat is eene rib uit zijn
schotel, dat is een onverwacht geldelijk nadeel; dat is eene rib uit je lijf, dat hadt ge niet verwacht,

(meestal iets onaangenaams); (scheepst.) inhout of balk die samen het geraamte
van een schip vormen ; balk, spar, krom stuk hout;
kleine dwarsbalk ; hout van 7 cM. breed en dik;
(wisk.) lijn waar twee vlakken elkander begrenzen ; - ribbel, zie aldaar ; - (veend.) smalle
strook land tusschen twee veenplassen. RIBJE,
RIBBETJE, o. (-s), kleine rib ; fijn vleesch van de
rib (van slachtvee). (In deze laatste opvatting alleen ribbetje.)
RIBBEBLAD, o. (plantk.) groot ribbeblad, groote
weegbree.
RIBBEBREUK, v. (-en), breuk der ribben.
RIBBEL, v. (-s), smalle verhoogde streep ; (ook)
rechte evenwijdige groeve of insnijding ; -(plantk.) iedere verheven, meest door vaatbundels gevormde lijst of lijn ; - sneetje van een
meloen ; - (wev.) de vlak naast elkander liggende
koordachtige strepen op rips of ribbetjesgoed ;
- verheven streepjes op den rand van munten;
- (boekb.) de verheven lijnen op den band van
een boek.
RIBBELIG, bn. ( -er, -st), voorzien van ribbels:
ribbelig papier.

RIBBELING, m. (-en), eene soort van zoeten
appel.
RIBBEMOOS, m. (gew.) het is een ribbemoos van
een vent, groote ruwe kerel.
RIBBEN, (ribde, heeft geribd), van ribben of
ribbels voorzien (de band van een boek enz.);
- (van vlas) het sterk uitstrijken met een bot snedig lemmet van ijzerblik of staal. RIBBING,
v. het ribben (zekere verrichting der boekbinders).
RIBBENBAND, m. (-en), geribde band om een
boek ; ...KAST, v. borstholte ; tot heil onzer ribbenkast, tot heil van onze longen ; van onze gezondheid;
- rug : iem. wat op zijn ribbenkast geven, slaag
geven ; ...KRUID, o. (plantk.) gewoon duizend blad.
RIBBENLAGE, v. ( -n), (w.g.) zoldering ; ...WAGEN, m. (-s), (leger) wagen tot den pontontrein
behoorende, waarop ribben, dekplanken en gereedschap vervoerd worden.
RIBBESMEER, o. (gemeenz.) een pak slaag;
...STOOT, m. (-en), (gemeenz.) stoot op de ribben;
(fig.) barsch antwoord.
RIBBESTOOTER, u. (-s), eene soort van wagen
(die hevig schokt).
RIBBESTUK, RIBSTUK, o. (-ken), rug, harst
(van slachtvee); (overdr.) kleedingstukken, meubelen enz., die veel geld kosten.
RIBBETJESGOED, o. rips.
R IBBE VLIE S, o. (... zen), (ontl.) vlies waarmede
de borstholte inwendig bekleed is.
RIBBEZAKKEN, (ribbezakte, heeft geribbezakt), aansporen, aandrijven ; (gew. plat) kwellen,
plagen.
RIBBEZENUW, v. (-en), (ontl.) zenuw die van
of naar de ribben geleidt.
RIBBOK, m. (-ken), een met leder bekleed vast
opgevuld kussen met voet ; ...COTELETTEN, v.
mv. (slag.) een stuk van de ribben van een kalf.
RIBINEN, v. mv. slijkstroomen.
RIBKWALLEN, v. mv. eene groep van neteldieren (ctenophora ), zoo geheeten naar de rijen van
kamvormige zwemplaatjes die zich in den vorm
van ribben langs de buitenvlakte van het lichaam
uitstrekken.
RIBLAP, v. (-pen), dik stuk leer ; ...MES, o.
( -sen), mes waarmee men vlas ribt ; ... STUK, o.
(slag.) stuk van de ribben.
RICAMBIO of RICORSO, ni. (-'s), (kooph.) retourwissel, wissel die met protest teruggaat.
RICHEL, v. (-s), lat, smalle plank, (inz. dienende
om er iets op of bij te zetten, b. v. porselein, aardewerk); bovenste rand (van verschillende voorwerpen), lijst ; - (Z. A.) lage bergrug, rij van op
elkander volgende kopjes of heuveltjes.
RICHTAS, v. ( -sen), (bij een schietwapen) de afstand van de twee punten waarover men richt.
RICHTBAAK, v. (...baken), baak waarnaar
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schepen zich richten kunnen ; ...BOK, m. (-ken),
(leger) een toestel om te leeren richten.
RICHTBOOG, in. (...bogen), toestel waarmee
aan een vuurmond de verlangde elevatie gegeven
wordt.
1. RICHTEN, (richtte, heeft gericht), eene strek
(aan iets) geven, leiden, besturen ; (zeew.)-king
stellen : de zeilen naar den wind richten ; dat tuig is
goed gericht, de raas zijn vierkant en waterpas gebrast en getopt ; den koers noordwaarts richten ; —
(mil.) een kanon, een geweer richten, het zoodanige
stelling geven, dat het projectiel het doel zal kunnen
treffen ; op het kernschot richten, het mikpunt
horizontaal nemen ; — (scheepst.) schuins richten, baksen, het geschut naar den kant van het
voor- of het achterschip wenden ; — op een grondschot richten, dompen, het mikpunt beneden de
waterlijn nemen ; — (leger) eene compagnie richten, het front ervan in eene rechte lijn brengen;
richt u ! het commando daartoe ; — (smed.) een
hoefijzer richten, juist passend maken ; — hoef
richten, ze licht hameren op de platte-nagels
zijde der kling, waardoor ze stijf geslagen worden;
-- het rechtmaken van platen ijzer ; — richten
met een puntslag, punteeren ; — wenden : zijne
oogera ten hemel richten ; waarheen zult ge uwe reis
richten ?; zijn gebed tot God richten ; het woord tot
iemand richten, hem toespreken ; — zijne gedachten, opmerkzaamheid op iets richten ; — zich richten,
zich regelen naar iets of iem., tot voorbeeld nemen;
richt u naar uw broeder, handel zooals hij.
2. RICHTEN, zie RECHTEN.
RICHTER, m. (-s, -en), die richt ; pointeerder;
rechter ; -- (bijb.) een van die mannen, die in den
eersten tijd na de inbezitneming van Palestina
zich aan het hoofd van het geheele Israëlietische
volk of van afzonderlijke stammen plaatsten,
wanneer vijandelijke aanvallen of binnenlandsche
oneenigheden het optreden van een buitengewoon
hoofd noodzakelijk maakten ; het boek der Richteren,
een der bijbelboeken.
RICHTGAT, o. (-en), gat om iets gemakkelijk te
richten ; ...HAMER, m. (-s), afslechthamer ;...
HOEK, m;. (-en), (bij een schietwapen) de hoek
gevormd door de richtlijn met de zielas ; ...HOUT,
o. (-en), (timm.) hulpmiddel om iets goed af te
schrijven.
RICHTIG, bn. bw. ( -er, -st), juist, nauwkeurig,
naar behooren : richtige betaling ontvangen ; die rekening is niet richtig ; -- richtig beheer, inz van geldmiddelen ; richtig spreken, schrijven ; — zeker,
veilig, zonder gevaar ; het is hier niet richtig, men
is bier niet veilig, (ook) het spookt hier ; — het is
niet richtig in zijn hoofd, hij is niet wel bij zijn ver
juistheid, nauwkeurig--stand.RICHTGED,v
heid, stiptheid. RICHTIGLIJK, bw. (w. g.) richtig.
RICHTING, v. (-en), het richten ; zijde of kant
waarheen iets of iem. is gewend, geplaatst of gesteld ; — in welke richting is hij gegaan, naar welken
kant ; — zijn studie gaat in eerre andere richting,
strekt zich over andere onderwerpen uit ; — ver
richtingen in de letterkunde; — geest : de-schilend
richting van onzen tijd.
RICHTINGSGRAAD, m.( ...graden), (zoet.) deel
van den horizont , koersgraad ; ...KRACHT, v.
(-en), (nat.) de richtingskracht der magneetnaald
naar het noorden ; ... LIJN, v. (nat.) lijn welke richting en grootte eener beweging voorstelt ; —
(bouwk.) alignement.
RICHTKUSSEN, o. (-s), (ruil.); ...LAT, v. (-ten),
(mets.) lat waarnaar men zich bij het metselen
richten moet ; lat waarmede men onderzoekt of
iets goed recht is ; ...LIJN, v. (-en), (meetk.) lood
lijn ; — omtrek van het grondvlak van-recht
kegel of cilinder ; — (bij schietwapens) lijn die
over de punt van de vizierkorrel en door het richtgaatje van den opzet naar het doel gaat ; schietlood;
...PLAAT, v. (...platen), volkomen vlak gegoten
ijzeren plaat waarop men ijzer voor het afschrijven
legt ; ... SCHAAL, v. (... schalen), (art.) plaat van
messing met verdeeling, achter aan eene affuit, om
den vuurmond daarnaar te richten.
RICHTSCHROEF, v. (...ven), schroef waarmede
men een kanon, een barometer, een brievenweger,
enz. richt ; ...SNOER, o. (-en), lijn, koord, touw
om bij metselen, timmeren enz. in eene rechte lijn
te blijven ; -- (fig.) voorbeeld, model, regel ter navolging ; dit diene u ten richtsnoer ; ... SPAAK, v.
(...spaken), (art.) ijzeren of houten spaak waarmede
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den staart van de affuit bij het richten van den
vuurmond zijwaarts verplaatst wordt; ...STOK,
m.. (-ken), stok om iets te richten, af te schrijven;
...VLAG, v. ( -gen), (mil.) vlag waarmede men de
richting aangeeft; ...VLAK, o. (-ken), loodrecht vlak
door de richtlijn ; — instrument waarmede aan
een kanon de zij delingsche richting gegeven wordt.
BICINE, v. vergiftig amorph eiwitlichaam, voor
zaden van ricinussoorten.
-komendi
RICINUSBOOM, m. (-en), tot 10 M. hooge struiken in alle warme landen gekweekt, in Europa
éénjarige 3 tot 4 M. hooge struiken, uit wier zaden
de ricinusolie geperst wordt.
RICINUSOLIE, v. bijna kleurlooze dik vloeibare
olie, door harde persing verkregen uit de zaden van
ricinus communis, werkt sterk purgeerend, ook
wonderolie geheeten.
RICKSHAW (Eng.), v. (-s), tweewielig karretje
door een inlander getrokken.
RICOCHEEREN, (ricocheerde, heeft gericocheerd), den grond even aanraken en dan opspringen : de kogel ricocheert, slaat aan.
RICOCHET, o. het keilen, opstuit, afkaatsing van
een geworpen steen op de watervlakte.
RICOCHETBATTERIJ, v. (-en), (vest.) eene
batterij die loodrecht op de verlengde binnenkruin
van de facen, flanken of branches van een bedekten
weg, wolken men wil beschieten, wordt aangelegd;
...PIJL, v. (-en), pijl die, op den grond liggende,
afgeschoten wordt ; ...SCHIETGAT, o. (-en), schietgat waarvan de zool Bene helling van buiten naar
binnen heeft, inz. voor houwitsers ; ...SCHOT, o.
(-en), schot waarbij de kogel eenige malen op de
aarde of het water afstuit en zich weder verheft.
RIDDER, m. (-s), elke vrijgeborene in de
middeleeuwen, die verplicht was den aan zijn leenheer verschuldigden krijgsdienst in persoon te paard
en op eigen kosten te volbrengen ; — de waardigheid van ridder moest echter door dapperheid en
onbesproken levenswandel verdiend worden en is
nooit erfelijk geweest ; — een dolende ridder, een
ridder die avonturen ging zoeken ; — een ridder
van de droevige figuur, iem. die er ellendig uitziet
of zich belachelijk maakt ; — iem. die van een
vorst een eereteeken heeft ontvangen en dit mag
dragen : ridder van den Nederlandschen Leeuw,
van de Eikenkroon ; — tot ridder slaan, in de ridder
opnemen ; — kruisridder, ridder die deelnam-schap
aan een kruistocht ; — (scherts.) ridder te voet
worden, in verval geraken ; het is een ridder van de
el, een kleermaker ; — eigenaar van een adellijk
goed, welks vorige bezitters te paard in den krijg
trokken ; — (nat. bist.) ridderkapel ; ridderforel.
RIDDERTJE, o. (-s).
RIDDERAARD, m. wijze waarop de ridders zich
vroeger gedroegen, inz. hunne dapperheid en hunne
hoffelijkheid ; ...ACADEMIE, v. (...miën), ridderschool ; ...BANK, v. (-en), bank (in eene zaal
enz.) voor ridders bestemd ; (fig.) deze ridders zelven ; :..BLAD, o. (plantk.) stompbladige zuring;
...BOEK, o. (-en), boek waarin de namen, titels
en wapens der ridders staan opgeteekend ; boek
dat eene riddergeschiedenis bevat ; ... DIENST,
m. (-en), (oudh.) dienst door eeu ridder bewezen;
hulp die hij zijn leenheer verleende ; (thans) hoffelijkheid tegenover dames ; ...EED, m. (-en), eed
dien een ridder moest zweren ; ...EEUW, v. (-en),
riddertijd.
RIDDEREN, (ridderde, heeft geridderd), tot
ridder slaan, benoemen : iem. ridderen, hem tot
ridder benoemen ; (ook) decoreeren ; (ook) hem leelijk in zijn gezicht toetakelen.
RIDDERFOREL, v. (-len), eene fijne soort van
forel (salmo salvelinus), gewoonlijk roode forel geheeten, kan 8 dM. lang en 10 KG. zwaar worden;
...GEDICHT, o. .(-en), romantisch gedicht over
ridders en ridderdaden ; ...GEEST, m. ridder
...GESCHIEDENIS, v. (-en), verhaal uit-lijkhed;
den riddertijd ; ...GOED, o. (-eren), landgoed aan
een edelman toebehoorende ; ...HOF, o. (...hoven),
ridderkasteel.
RIDDERKAPELLEN, v. mv. eene soort van
dagvlinders (equites), met zeer fraai voorkomen
en soms zeer diepe insnijdingen in de achtervleugels, inz. de koninginnepage of zwaluwstaart (papilio
machaon); ...KASTEEL, o. (-en), woning eens
ridders ; ...KRUIS, o. (-en), het onderscheidingsteeken van een als ridder gedecoreerde ; ...LEEN,
o. (-en), (eert.) adellijk leengoed.
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RIDDERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), wat een ridder
of de ridders betreft : de ridderlijke stand, de ridder
een ridderlijk landgoed, slot ; — als een-stand;
ridder : zich ridderlijk gedragen ; ridderlijke avonturen ; dapper, moedig ; — ridderlijk antwoorden, bekennen, eerlijk, rondborstig. RIDDERLIJKHEID. V.
RIDDERLINT, o. (-en), lint eener ridderorde;
...MANTEL, m. (-s), mantel van een ridder, inz.
van een orderidder.
RIDDERMATIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) ridderlijk.
RIDDERORDE, v. ( (M. E.) elke geestelijke
of wereldlijke vereeniging, die een godsdienstig
of staatkundig doel had en waarvan de leden zich
aan bepaalde wetten onderwierpen en beloofden
het doel der orde met al hunne krachten te onder
bevorderen ; -- instelling tot belooning-steunof
van deugdzame bedrijven, uitstekende verdiensten
enz., tot het schenken van eene onderscheiding als
bewijs van achting (door een souverein); ...PLICHT,
m. (-en), plicht van een ridder ; wat een degelijk
mensch betaamt ; ...POËZIE, v. waarin ridder lij ke daden bezongen worden ; ... ROMAN, in. (-s,
-nen), roman met een ridder tot hoofdpersoon,
waarin de geest van den riddertijd zich afspiegelt.
RIDDERSCHAAR, v. alle ridders samen ;
SCHAP, V. ( - pon), de ridders ; (eert.) edelen die
zitting hadden in de Staten der verschillende gewesten en aldaar het geheele platteland vertegenwoordigden ; —, o. gmv. waardigheid van ridder;
...SCHILD, o. (-en), schild eens ridders; ...SCHOOL,
V. (...scholen), school voor kinderen van edellieden;
rijschool voor ridders ; ...SLAG, m. slag met het
plat van een ontbloot zwaard, dien men hem, die
tot ridder geslagen werd, in den naam van God,
den heiligen Michaël en den heiligen Joris op den
schouder of den rug driemaal toebracht ; ie7n. den
ridderslag geven, hem in de orde der ridders opnemen ; ...SLOT, o. (-en), kasteel eens edelmans;
...SOLDIJ, v. (-en), soldij uitbetaald aan de ridders van sommige orden, bv. de Willemsorde ;
...SPEL, 0. (- en), steekspel, tournooi.
RIDDERSPOOR, v. (...sporen), (plantk.) een tot
de familie der ranonkelachtigen behoorend planten geslacht (delphinium), waarvan slechts ééne soort:
de veldridderspoor (D. consolida), in Nederland in
't wild wordt gevonden.
RIDDERSTAND, m. de ridderschap, al de ridders;
...TEEKEN, o. (-en), onderscheidingsteeken eener
ridderorde (lint, kruis, ster enz.), insigne ; ...TIJD,
m. (-en), tijd der ridders ; laatste tijdvak der geschiedenis van de middeleeuwen ; ... TOCHT, m.
(-en), optocht, krijgstocht van ridders ; ...WEZEN,
o. alles wat met den riddertijd en het ridderschap
samenhangt ; ...WOORD, o. eerewoord eens ridders ; ...ZAAL, v . (...zalen); ...ZAAT, ...ZATE, v.
( ...zaten), havezaat.
RIDEAU, (Fr.), o. (-'s), gordijn, voorhangsel;
(vest.) kleine aarden wal, verschansing ; linie van
dekkende voorwerpen, heggen die onze opstelling
voor den vijand verbergen.
RIDICULE, o. Jiet belachelijke.
RIDICUUL, bn. bw. (...culer, -st), belachelijk,
bespottelijk.
RIEGHEIDE, v. (plantk.) gewone struikheide
(calluna vulgaris), zekere plant welke tot voeder
voor schapen en koeien dient.
RIEK, v. (-en), (landb.) meertandige ijzeren
mestvork.
RIEKEN, zie RUIKEN.
RIEL, bn. bw. (gew.) dun, ijl: dat goed is erg
reel ; slank, schraal. RIELTJE, v. schraalheid,
ijlheid.
1. RIEM. mr. (-en), smalle lange strook (inz. van
leder); — lederen gordel. (inz. om er geld in te bergen); — lederen band (aan schoenen, rijtuigen,
wapenen enz.); — gereedschap om voorwerpen
aan elkander te binden, vast te houden, er aan te
hangen enz. : boeken in een riem dragen ; riem van
een geweer ; een kinderwagentje dat in riemen hangt;
— reep : riem zonder einde (in fabrieken), waar
beweging van een deel eener machine-medn
naar een ander deel overbrengt ; — (spr.) uit eens
anders leder is het goed riemen snijden, het is gemakkelijk met kwistige hand te beschikken over iets
dat een ander toebehoort ; iem. een hart onder den
riem steken, hem moed inspreken; — (ontl.) kleine

n),
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pees : tongriem ; nagelriem. RIEMPJE, o. (-s),
kleine riem.
2. RIEM, m. (-en), roeispaan ; met een riem
sturen, in plaats van met een roer ; — dubbele
riemen, korte riemen, zoodat er twee roeiers
op een zelfde bankje kunnen zitten ; — enkele
riemen, waarvan het eind binnenboords hiertoe
te lang is ; — vaartuig van 20 riemen, zóó ingericht, dat men 20 riemen kan gebruiken om
het voort te roeien ; — riemen snijden, de riemen
met het vlak boven water houden ; — (fig.) een
riem onder het zeil steken, meer kracht of vaart aai
Bene zaak bijzetten ; -- de riemen binnenhalen, de
zaak laten varen ; -- (spr.) eerst in de boot, keur van
riemen, wie eerst komt, eerst maalt ; — men moet
roeien met de riemen die men heeft, men moet zich
behelpen met wat men heeft ; — met zijne eigen
riemen roeien, zijne eigen krachten beproeven; —
iem. op zijn eigen riemen laten drijven, niet naar hem
omzien, hem laten voortsukkelen ; — de riemen
te boord leggen, zijn best doen.
3. RIEM, m. (-en), hoeveelheid van 20 boek papier (elk boek van 24 vellen); gewoonlijk 500 vel
papier.
RIEMBANK, v. (-en), roeibank ; ...BESLAG,
o. gordeltooisel ; ijzer of koper aan eene roeispaan;
... BLAD, o. (-en), het plat van een roeiriem ; .. .
BLOEM, v. (-en), eene soort van kamperfoelie;
...DOL, v. (-len), dolkas van eene roeiboot, waarin
een riem bij het roeien steunt.
RIEMDUIM, m. (-en), (oudt.) een prismatisch
lichaam van een Rijnlandschen of Amsterdamschen
voet lang en een duim vierkant, waarmede men
het hout en wel voornamelijk het eikenhout berekende en verkocht.
RIEMEN, (riemde, heeft geriemd), (Zuidn.) omgorden ; roeien ; — het veen riemen, voor de tweede
maal snijden, slikken ; — kurk riemen, kurkplaten
aan reepen snijden, voor de kurkenfabricage.
RIEMENMAKER, m. (-s), die riemen maakt.
RIEMER, m. (-s), roeier ; kurkensnijder.
RIEMGAT, o. (-en), (zeet.) gat in het achterschip
waardoor men groote scheepsriemen buiten boord
kan brengen ; ... GOED, o. drukwerk dat bij den
riem verkocht wordt.
RIEMIG, bn. (gew.) slecht geluimd, knorrig,
tengevolge van ziekte.
RIEMKLAMP, m. (-en), (zoet.) klamp waartegen
de riem (roeispaan) ligt; ... LANDER, ra. (-s),
(Z. A.) schimpnaam voor Transvaler ; ...OPLEG GE R, in:. (-s), werktuig om een riem zonder einde
van de vaste op de losse riemschijf te brengen of
omgekeerd ; ...PEN, ...PIN, v. (-nen), pen of pin
waartegen een riem steunt bij het roeien.
RIEMPJES, o. mv. (plantk.) eene plant (corrigiola littoralis ), welke op vochtigen zandgrond en
aan rivieroevers vrij algemeen voorkomt.
RIEMSCHIJF, V. (...ven), schijf waarover een
riem zonder einde in eene fabriek loopt ; vaste riem
om het onderdeel der machine in beweging-schijf,
te brengen ; — losse riemschijf, die los op de as
bevestigd is ; ligt de riem zonder einde hierom, dan
staat dit deel der machine stil.
RIEMSLAG, m. (-en), slag met de roeispaan in
het water ; — afstand dien men men met een riem slag aflegt : wij waren nog 10 d 12 riemslagen ver
peilen op den riemslag, peilingen doen-wijder;
na een gelijk aantal riemslagen, in een bootje dat
in de raai van den eenen oever tot den anderen
vaart.
RIEMTALEN, mv. (gesch.) vroeger eene belasting voor boeren en landeigenaars tot onderhoud
van bruggen, wegen, kaden en vaarten ; ...TONG,
V. (- en), (plantk.) eene orchideeënsoort met onaangenaam riekende bloemen (himanthoglossum hircinum); ...VISCH, m. (. . . visschen), zekere visch
wiens vorm aan een roeiriem herinnert (Eng. paddlefish), van 3 tot 6 M. lang, komt zelden voor.
RIEMVORMIG, bn. (plantk.) lijnvormig.
RIEMWERK, o. alle riemen bij elkander : het
riemwerk van een rijtuig ; ... WORM, m. (-en), eene
soort van ingewandsworm (ligula).
RIET, o. een plantengeslacht (phragmites communis), ook dekriet en slootriet geheeten, tot de
groep rietgrassen van de familie der grassen behoorende : een der nuttigste gewassen : een huis
met riet dekken ; — ( Bijb.) hij zal het gekrookte riet
niet verbreken, hij zal den zondaar door zachtheid
opheffen ; — (spr.) alles in het riet laten loopen,
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zijne zaken slecht besturen, verwaarloozen ; - iets
in het riet sturen, schuiven, iets doen mislukken;
- in het riet zitten en pijpjes maken, partij
trekken van de gelegenheid die zich voordoet ; zich niet met een kluitje in het riet laten sturen, zich
niet licht met een mooi praatje laten afschepen ;
- hij beefde als een rietje, beefde in hooge mate ;
- zij kan over een gekloofd rietje gaan, op haar gedrag is totaal niets aan te merken ; - (muz.) toon
gedeelte in het mondstuk van vele blaas -gevnd
een goed rietje in een oboë is noodig-instrume:
voor een goeden toon ; - ( wev.) stift of tand van
een weefblad ; de ketting staat 1, 2, 3, 4 of 8 draden
in het riet ; -, ( oudt.) zekere lengtemaat, zie RIET
- Spaansch riet (arundo donax), rotting: een-STOK;
stoel van riet ; - met een rietje krijgen, daarmee
geslagen worden. RIETJE, o. (-s).
RIETACHTIG, bn. ( -er, -st), als riet.
RIETAKKER, m. (-s), plaats waar riet groeit.
RIETBAND, m. (-en), lang en smal riet waarmede
iets vastgebonden wordt ; ...BESLAG, o. versterking van een kanaalboord met riet ; ...BINDER,
m. (-s), die riet in bossen bindt ; ... BLAD, o. (-en),
(wev.) weefblad ook als dit niet uit riet vervaardigd is ; ...BOS, m. ( -sen), schoof van riet ; ...
BOSCH, o. (. . .bosschen), rietveld ; ...BRAND,
m. (-en), brand in een rietveld ; (inz. Ind.) brand
in een suikerrietveld ; ...CULTUUR, v. cultuur
van het suikerriet ; ...DEKKER, m. (-s), die daken
met riet dekt ; ...DIJK, m. (-en), dijk door riet gesteund ; (vest.) rijsdam ; ...DODDE, V. (- n),
(plantk.) groote lischdodde (typha latifolia).
RIETEN, bn. van riet, uit riet (vervaardigd):
een rieten dak ; een rieten stoel, met rieten zitting;
(ook) geheel van Spaansch riet gemaakt.
RIETFLUITJE, RIETPIJPJE, o. (-s), fluitje
of pijpje van riet.
RIETGANS, v. (...zen), eene soort van gans (anser fabalis), ook zaadgans geheeten ; ...GEWASSEN,
0. mv.; ...GORDIJN, o. (-en), gordijn van riet vervaardigd ; ... GORS, v. (...zen), zekere vogel (emberiza schoeniclus), tot het geslacht der gorzen behoorende, die in ons land van April tot October
langs de rietkanten der wateren wordt aangetroffen
en ook rietmusch, slootmusch en rietvink wordt geheeten ; - met riet begroeide gors.
RIETGRAS, o. rietachtig kanariegras, ook éénhalm geheeten (phalaris arundinacea) ; --- zegge,
bent (carex); - vertakte egelskop, ook duikers en
driekantig lisch (sparganium ramosum) geheeten.
RIETGRASSEN, o. mv. eene onderafdeeling der
grassen waartoe het dekriet behoort.
RIETHOEN, o. (-ders), (nat. hist.) eene soort van
waterhoentje (gallinula chloropus), waartoe behooren het Europeesch riethoen, het klein Europeesch
riethoen en het klein gevlekt riethoen ; ... HONIG,
m. Oostindische bamboesuiker.
RIETKAM, us. (-men), weefkam ; ...KEVER,
m. (-s), eene soort van kever (donacia); ...KOLF,
v. (...ven), wortel van het rietgewas ; ...KRAG, v.
( -gen), wal van riet om een stuk land ; strook riet
langs den slootkant ; ...LAND, o. (-en), land waar
riet groeit ; ...LIJSTER, v. (-s), groote karekiet
(acrocephalus arundinaceus), zekere vogel, tot de
rietzangers behoorende, die in ons land aan de met
hoog riet begroeide oevers van meren of andere
uitgestrekte wateren wordt aangetroffen ; zijn zang,
waaraan men zijn naam karekiet ontleent, is buitengemeen krachtig en zeer ver hoorbaar.
RIETMAT, v. (-ten), mat van riet gemaakt ; ...
MEES, v. (...zen), zwartkopmees (parus palustris);...MENTE, v. (plantk.) kalament (nepeta cataria); ...MES, o. ( -sen), mes om riet te snijden ;
...MIJT, V. (- en), stapel rietbossen ; ...MOERAS,
o. ( -sen), moeras waarin riet groeit ; ...MUSCH,
v. (musschen), rietgors ; in Ind. benaming voor de
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...SNIP, V. (- pen), eene soort van vogel (scolopax
galinuta) ; ... SNIJDER, m. (-s), die ric t snijdt;

...SOMP, v. (-en), afgebrokkeld stuk van een riet
...SOORT, v. (-en); ...STOK, m. (-ken),-krag;
rotting ; (oudt.) eene lengtemaat van zes ellen : en
mij werd een rietstok gegeven, aan eene meetroede ge

(Openb. XI : 1); ...SPIER, v. (-en), lange dunne-lijk
rietwortel ; ...STREEP. v. ( en). (wev.) galen in
geweven stof ; ...SUIKER, v. eene soort van suiker
die verkregen wordt uit het suikerriet, (chem.)
saccharose ; ... SUIKERFABRIEK v. (-en); ...
TOP, m. (-pen), bovenste gedeelte van het riet;
...TUIN, m. (-en), (Ind.) suikerrietveld.
RIETUIL, m. (-en), cone soort van nachtvlinder
(nonagria), welks rupsen borend in rietstengels
leven.
RIETVINK, m. (-en), rietgors ; rietzanger ; gew.
ook voor den graspieper gezegd ; ...VLOT, o. (-ten);
...VOL, m. (wev.) de kettingdraden samen die
zich in Bene enkele tusschenruimte van een weef
bevinden ; ...VOREN, ...VOORN, m. (-s),-blad
(leuciscus erythrophthalmus) een tot de karpers behoorend zoetwatervischje dat zich gaarne tusschen
riet en andere -waterplanten ophoudt ; ook roet
en ruisvoorn geheeten ; ...VORSCH, m. (-en),-vorn
eene soort van kikvorsch ; ...WOUW, m. (-en),
(gew.) wouw of kiekendief.
RIETZANGER, m. (-s), in het riet nestelende
vogel met een helderen zang ; inz. de boschrietzanger, zekere vogel (acrocephalus palustris), ook wil
en rietschietertje geheeten die zich bij voor--gensij
keur aan de oevers van rivieren, meren en slootkanten ophoudt : zijn zang is bevallig en af« i sselend.
RIETZODEN, v. mv. eene soort van drijvende
eilandjes, bestaande uit in elkander gegroeide waterplanten, ook drijftillen en kraggen geheeten.
1. RIF, o. (-fen), lage rots-, zand-, • koraalbank;
verborgen klip ; - (Z. A.) lage uitgestrekte rotsbank die water of delfstoffen bevat ; - (fig.) geraamte, skelet. RIFJE, o. (-s).
2. RIF, zie REEF.
RIFBAND, m. (-en), (zeet.); ...LEUVERS, m.
mv. ...LIJN, V. (- en), ...TALIE, v. (-s, ...iën), zie
REEFBAND enz.
RIFFELIJZER, o. (-s), (smed.) platte ijzervijl
zonder hecht.
RIFKANAAL, o. (...kanalen), opening in een
koraaleiland of atol.
RIGA-BAK, m. (-ken), zekere gekleurde houten
bak.
RIGA- BALSEM, in. eene soort van balsem.
RIGGSCHE ZIEKTE, v. (gen.) chronische ontsteking van het tandvleesch, met uitvallen der
tanden gepaard ; vooral bij oude lieden.
RIGIDE, bn. stijf, strak ; scherp, - ruw, hard,
onverbiddelijk ; - gestreng van zedenleer, levens
overdreven streng.
-wijze;n.
RIGIDITEIT, v. stijfheid, strakheid ; - ruwheid ; kracht.
RIGORE JURIS (Lat.), naar gestreng recht.
RIGOREUS, RIGOUREUS, bn. (...zer, -t), RIGORISTISCH, bn. bw. ( -er, meest -), gestreng,
scherp, onbarmhartig.
RIGORISME, o. te strenge zedenleer ; eene al te
strenge opvatting in het opleggen van zedelijke
verplichtingen.
RIGORIST, m. (-en), strenge zedenleeraar ; aanhanger der gestrenge grondbeginselen van het strafrecht.
RIGOROSITEIT, v. gestrengheid, hardheid.
RIGUEUR, v. strengheid, hardheid, scherpheid;
de rigueur zijn, volstrekt noodzakelijk zijn, stipt
voorgeschreven en in acht te nemen zijn.
RIJ, v. (-en), verscheidene voorwerpen naast
elkander geplaatst : eerre rij huizen, boomen ; reeks, volgreeks ; - rang, gelid : in de rij staan,
roodmusch (pinicola erithrynus).
loopen, blijven ; - ( mets.) richtlat om de steenen
RIETPARK, o. (-en), weer, vischput : omtuinde
plaats om visch te vangen en te bewaren aan den behoorlijk te plaatsen ; - (loodg.) liniaal die men
over den opstaanden giettafelrand beweegt om het
oever ; ...PEER, v. (...peren), eene soort van kleine
overtollige lood mee te nemen, af te strijken. RIJpeer ; ...PIJP, v. (-en), herdersfluit ; ...PLANK,
TJE, o. (-s).
V. (- en), plank van samengeperst riet en kalk of
RIJBAAN, v. (...banen), plaats voor de oefecement, bouwmateriaal ; ...PLUIM, v. (-en), pluim
ningen in de rijkunst ; - gladde baan op het ijs
bloeiwijze van het riet.
-vormige
RIETSCHERM, o. (-en), scherm van riet vervaar- voor de schaatsenrijders ; ...BED, o. (-den),
(scheepsb.) deel van den ondermast ; .. BEEST,
digd ; ...SCHIETERTJE, o. (-s), rietzanger of
o. (-en), dier waarop men rijdt ; ...BEWIJS, o.
wilgensijsje ; ...SCHOL, v. (-len), losdrijvend stuk
(...zen), bewijs dat men vertrouwd is met eene
rietland; ... SCHOOT, m . (... schoten), rietkrag: de kade
motorfiets, auto of electrische tram en daardoor
wordt beschermd door breede rietschoten ; ...SNEP.
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bevoegd er mede te rijden ; ...BROEK, v. (-en),
heel of half lederen broek der paardrijders.
RIJCELPOLIEP, v. (-en), eene soort van celpoliep, welke een hoornigen cellenstgk heeft met
slanke, draadvormige ranken, hol en vertakt.
RIJDEN, (reed, is en heeft gereden), zich in eenig
voertuig van de eene plaats naar de andere begeven :
in een open rijtuig rijden ; in een arreslede rijden
— zelf rijden, zelf mennen ; stapvoets, hard, met de
zes (met zes paarden) rijden ; — deze wagen, deze
weg rijdt gemakkelijk ; niets doen dan rijden en ros sen ; — (fig.) elkander in de wielen rijden, elkander
tegenwerken, tegenspreken ; — hij kan rijden en
omnzien, hij is erg bij de hand, weet met gemak zich
naar de omstandigheden te schikken ; — daarbij
,moet men rijden en omzien, zeer voorzichtig te werk
gaan ; — op schaatsen rijden ; om een prijs rijden ;
met den trein rijden ; de trein rijdt er een uur over ;
de stoomtram rijdt om het kwartier ; — op een dier
zittende zich voortbewegen : op een paard, een ezel,
een kameel rijden ; op een draf, langzaam rijden ;
de rijdende artillerie ; — er wordt om een gouden
horloge gereden, bij harddraverijen ; =
(bij uitbr.) op een hobbelpaard rijden, daarop
hobbelen ; — op een stokpaardje rijden, (fig.) gaarne
over iets spreken ; — wat rijdt hij weer op zijn
paardje !, wat heeft hij het weer druk met zijn geliefkoosd onderwerp, (ook) wat heeft hij weer veel
aan te merken, te berispen; — ik laat het kind op
mijne knie rijden, terwijl het daarop zit, beweeg ik
de knie op en neer ; — een kind op zijn rug laten
rijden, daarmede rondloopen ; — heksen rijden op
bezems en hooivorken naar den Bloksberg ; — de
hond rijdt op zijn achterste, gaat vooruit, terwijl
hij zijn achterste langs den grond drukt ; — (spr.)
op de tong rijden, het onderwerp van het gesprek
zijn ; — het geheele huis rijdt op stelten, is in groote
verwarring ; — mijn hoofd rijdt (ik rijd) op stelten,
ik weet niet, wat aan te vangen ; — alles ligt er te
rijden, onordelijk, niet op zijn plaats ; — bij een
examen rijden, op de vragen niet te antwoorden
weten ; (in Ind. daarentegen : goed antwoorden,
alles kunnen maken); — hij heeft de klei gereden,
hij is er slecht weggekomen ; — hij rijdt ervoor,
dit komt op hem neer, hij moet de kosten
betalen ; —
zich onrustig heen en weer bewegen, geen oogenblik stilzitten : rijdt zoo niet op die canapé, ze zal
nog stukgaan; lig toch niet zoo op dien stoel te rijden,
straks valt ge nog ; — ( zeet.) het schip rijdt op zijn
anker, gaat met de golven op en neer, terwijl he t
voor anker ligt ; — het schip rijdt zwaar, rijdt er
onderdoor, de golven gaan over het voorschip heen;

in eenig voertuig iemand of iets overbrengen :

hij rijdt passagiers en vrachtgoederen ; — een dokter
rijden, hem naar zijn patiënten rijden ; — wie
heeft u gereden ?, wie was uw koetsier ?, (ook) van
wien was paard en rijtuig ?; — hooi van het land,
mest op den akker rijden ; — heeft Sint Nicolaas
goed bij u gereden ?, hebt ge voor uw Sinterklaas -

feest nogal wat gehad ? ; — .
tot rijden gebruiken : hij rijdt zijn eigen paard;
hij rijdt dit paard al 4 jaar ; — een paard in het wed
rijden, het daarheen geleiden ; — een paard lam,
kapot rijden, er zoo lang mee (op) rijden, tot het
lam, kapot is ; — zich een blikgat rijden, zich doorrijden door zoo lang te paard te zitten; (ook) tot
men geen gevoel meer in zijn achterste heeft ; —
iem. ten onderste boven rijden, tegen hem aankomen
onder het rijden, zoodat hij valt ; — (fig.) iem. rijden, hem den rug om iets rauw rijden, hem voortdurend tot iets aanzetten, aanmerkingen maken,
om iets vragen ; — de duivel rijdt hem, hij is van
den duivel bezeten ; — wat rijd-je toch ?, wat wil
je toch van me, waarom behandelt ge me op zoo
onaangename wijze ? —
dekken, paren, (van viervoetige dieren): een
prachtige stier om te rijden, een prachtige rustier ;
— die honden rijden den heelen dag ; — ( plat) op
zijne vrouw rijden, telkens en op ruwe wijze vleeschelijke gemeenschap met haar hebben ; — (van
visschen) paren, kuit schieten : in den tijd van het
rijden zwemmen de zalmen de rivieren op.
RIJDER, m. (-s), die te paard zit, ruiter ; — gouden rijder, oude munt, ter waarde van f 14; een
zilveren rijder bedroeg f 3,15. RIJDSTER, v. (-s),
zij die rijdt.
RIJDIER, o. (-en), dier waarop men rijdt.
RIJENHAK, v. (-ken), paardenhak met 3 scha-

ren, voor de rijgewassen noodig ; ...TEELT, v.
het telen van rijgewassen.
RIJENVULKAAN, m. (...kanen), (aardr.) een
vulkaan die met anderen in ééne rij staat.
1. RIJF, v. (...ven), (gew.) hark ; rasp.
2. RIJF, v. (...ven), (Zuidn.) reliquieënkas.
RIJFELAAR, in., — STER, v. (-s), (w.g.) dobbelaar, -ster, speler met dobbelsteenen ; (ook) die
laat dobbelen.
RIJFELBEKER, m. (-s), (w.g.) trechter waarin
de dobbelsteenen geworpen worden ; ...BORD, o.
(-en), (w.g.) zeker draaibord (voor het dobbelspel).
RIJFELEN, (rijfelde, heeft gerijfeld), (w.g.)
dobbelen ; (smed.) ijzeren of koperen platen aan
den rand gelijk vijlen met het riffelijzer.
RIJFELSPEL, o. (-en), (e.g.) het rijfelen ; houten
kraam waar zulks geschiedt ; de benoodigdheden
om te rijfelen ; ...TRECHTER, m. (-s), (w.g.)
rijfelbeker.
RIJGBOTTINE, v. (-s), halve laars die dichtgeregen moet worden ; ...DRAAD, m. (... draden),
draad om iets met groote steken vast te naaien;
ook om iets voorloopig te hechten : de rijgdraden
uithalen.

RIJGEN, (reeg, heeft geregen), voorwerpen, die
doorboord zijn, naast elkander aan een snoer hechten : paarlen, kralen rijgen ; — met een snoer of
een veter dicht- of vastmaken : schoenen, een korset rijgen ; — driegen, met wijde steken naaien ; —
(fig.) iem. aan den degen rijgen, hem den degen door
het lijf steken ; — zich rijgen, een korset dragen
en dat nauw toehalen : zij had zich te sterk geregen
en werd onpasselijk.
RIJGER, m. (-s), rijgdraad ; — (zeet.) touwtje
waarmede twee stroppen aan elkander verbonden
worden.
RIJGGAT, o. (-en), gat waardoor men een rijgveter enz. haalt : de rijggaten van het korset zijn
dicht bij elkander ; ... KOORD, o. (-en), koord
waarmede men iets vast- of dichtrijgt ; ...LAARS,
v. (...zen); ...LEUVERS, m. mv. (zeet.) rijgleuvers
der bonnetten of bijzeilen ; ... LIJF, o. (...ven), soort
an keurslijfje dat men dicht kan rijgen ; ... LIJN,
v. (-en), (zeet.) lijn waarmede een gaffelzeil in het
midden wordt aangeslagen door het door al de
bovengaten aan de gaffel vast te warrelen ; ... MALIE, v. (...liën), veterbeslag.
RIJGNAAD, in. (...naden), (naaist.) naad met
groote steken, voorsteeknaad, om iets voorloopig
te hechten ; ...NAALD, v. (-en), naald met een
lang wijd oog en zonder scherpe punt ; ...NESTEL,
m. (-s), band of snoer om iets vast-, dicht te rijgen ;

...PEN, ...PIN, v. (-nen),

rijgnaald

;

...SCHOEN,

m. (-en), schoen met rijggaten, die dichtgeregen
moet worden ; ...SNOER, o. (-en); ...STEEK, m.
(...steken), voorsteek ; ...VETER, m. (-s).
RIJHANDSCHOEN. m. (-en), lederen handschoen
dien ruiters bij het paardrijden gebruiken.
RIJJOOL, nz. (...jolen), feest waarbij men uit ,
rij den gaat : de studenten hadden een rijjool.
1. RIJK, bn. bw. ( -er, st), zeer veel van iets hebbende, ruim voorzien van : rijk aan geld, aan goed,
aan boeken, aan kundigheden, aan ervaring, aan beloften ; — dit gebergte is rijk aan goud, bevat veel
goudertsen ; — hij is geen cent rijk, is doodarm; in
rijke mate ; eene rijke verzameling, zeer groot ; dit
onderwerp is te rijk om het in eens af te handelen, omvat te veel ; — een rijke oogst, zeer goed ; — eene
rijke bron van genoegen, zeer groot ; — hij heeft eene
rijke verbeelding, hij phantaseert veel en stout ; —
een rijk gemoedsleven hebben fijngevoelig zijn en
telkens aangenaam getroffen worden ; — rijke mij
die veel erts met een hoog procent bevatten -ne,;
— rijk in bloei staan, volop bloeien ; — eene rijke
taal, die veel woorden en uitdrukkingen heeft ; —
(bouwk.) de rijke kant van een steen (die bij 't vormen naar één kant weggestreken is en daardoor
eene min of meer scheeve gedaante heeft), de scherpe
hoeken, terwijl men de stompe hoeken den armen
kant van den steen noemt ; —
veel vermogen bezittende : rijke lieden ; — hij
is zoo rijk als Croesus, hij is schatrijk ; — hij is
rijk getrouwd, met een rijk meisje ; — een rijk hu
doen, trouwen met iem. die rijk is ; — een-welijk
rijk en gezegend leven zij uw deel, eene heilbede ; —
als ik in mijne rijke jaren kom, indien ik eens rijk
zal zijn (meestal in scherts gezegd); — zich rijk
woekeren, handelen, schrijven; — ( spr.) al slapende
wordt men niet rijk, om vooruit te komen, moet men

RIJK.

1530

zich inspannen ; — dat geeft een rijk bestaan, daar
verdient men in ruime mate ; — eene rijke ge--me
meente, die veel eigendommen bezit, (ook) waar
veel rijken wonen ; — die grond is rijk, is zeer vrucht
(ook) is rijk aan delfstoffen ; een rijk land,-bar,
waar men veel middelen van bestaan heeft, waar
de grond of de inwoners rijk zijn ; — bij het verhuizen is men altijd rijker dan men denkt, met toespe
vele voorwerpen, die dan uit hoeken en-lingopde
gaten te voorschijn komen ; — dien niets ontbreekt
is rijk ; — hij is al zijn vrienden (de wereld) te rijk,
hij gevoelt zich overgelukkig ; —
kostbaar, prachtig, van rijkdom getuigende:
rijke geschenken ; eene rijke tafel ; rijk gekleed gaan ;
dat huis is rijk gemeubileerd, met kostbare meubelen ; — het gaat er rijk toe, alles is daar duur en
kostbaar ; rijk versierd, op rijke wijze ; — gemakkelijk : ik loop dien weg rijk in een half uur. RIJK HEID, v. rijkdom.
2. RIJK, o. (-en), regeering, macht, invloed : hij
wil het rijk alleen hebben, wil alleen alles te zeggen
hebben, alles alleen regelen ; — iem. het rijk alleen
laten, niet tegenspreken, (bij uitbr.) hem verlaten
zich verwij deren ; — zijn rijk is uit, hij heeft hier
nits meer te zeggen, zijn invloed is voorbij ; —
staat, land door een vorst bestuurd, monarchie:
het rijk van Karel den Vijfden ; — ons rijk, ons
land in Europa, in tegenstelling met onzen staat,
ons land in Europa -f- de koloniën en bezittingen
in andere werelddeelen ; — het Hemelsche rijk,
China ; — het rijk Gods, het Godsrijk ; — (godg.)
het duizendjarig rijk, tijd waarin liefde en vrede op
aarde zullen heerschee ; — gebied : dat behoort tot
het rijk der mogelijkheden, dat zou best kunnen gebeuren ; (ook) dat is nog lang niet zeker ; — in 't
rijk der droomen, der verbeelding, de droom -, de
phantasiebeelden ; — de drie rijken der natuur, de
drie hoofdafdeelingen waaronder al de voortbreng selen der natuur gerangschikt worden : planten -,
dieren- en delfstoffenrijk ; — staat, in tegenoverstelling met de gemeenten en de afzonderlijke burgers, de overheid : hij is van het rijk aangesteld ; —
op kosten van het rijk, uit 's lands kas bekostigd ;
— de inkomsten van het rijk ; — deze grond behoort
aan het rijk, is domeingoed ; — die zaak gaat niet de
gemeenten, maar het rijk aan ; — eene instelling van
het rijk, openbare inrichting uit 's lands kas bekostigd. RIJKJE, o. (-s).
RIJKAARD, m. (-s), rijk man.
RIJKALES, v. ( -sen), eene soort van open koets.
RIJKDOM, m. (-men), schatten, vermogen, bezit van veel aardsche goederen ; — (spr.) rijkdom
en een dubbeltje kennen elkaar, zuinigheid voert tot
rijkdom ; -- dat is mijn geheele rijkdom, alles wat
ik bezit ; — (spr.) deugd is beter dan rijkdom ; —
overvloed : (fig.) de rijkdom der barmhartigheid ; de
rijkdom eereer taal, de overvloed van woorden en
uitdrukkingen ; — rijke menschen : er woont daar
veel rijkdom.
RIJKE, in. (-n), rijk, vermogend man.
RIJKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), ruim, overvloedig, meer dan genoeg : er was van alles rijkelijk;
een rijkelijke maaltijd ; rijkelijk geven ; iem. rijkelijk beschenken ; — verkwistend : rijkelijk met iets
doen, omgaan. RIJKELIJKHEID, v. overvloed,
mildheid.
RIJKELUI, mv. rijke menschen.
RIJKELUISKIND, o. (-eren), (gemeen.) een
kind van rijke menschen ; ...WENSCH, m. (-en),
wensch van rijkelui ; inz. het bezit van twee kinderen, een jongetje en een meisje.
RIJKGELADEN, bn. met rijke of kostbare waren
geladen.
RIJKLEED, o. (-eren), kleed dat dames aantrekken, als zij gaan paardrijden, amtazonenkleed.
RIJKMAKERS, m. mv. (plantk.) (gew.) eene
soort van meekrap ; — het laatste spel waarbij
men al het verlorene terugwint of het dubbele
verliest.
RIJKNECHT, m. (-s), jockey ; pikeur, .postiljon;
...KOETS, v. (-en).
RIJKSACADEMIE, v. (-s, ...miën), rijksacademie van beeldende kunsten, eene inrichting te Amsterdam waar onderwijs gegeven wordt in teekenen,
beeldhouwkunst, schilderkunst, graveerkunst, aesthetica, kunstgeschiedenis en perspectief.
RIJKSACHT, v. (gesch.) schandvlekkend vonnis,
oudtijds door den keizer van Duitschland uitgesproken tegen personen, die hoogverraad en andere
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erge misdaden bedreven hadden en waarbij hun
alle rechten en bescherming ontzegd werden;
soort van vogelvrijverklaring.
RIJKSADEL, m. adel van zeer hoogen stand;
...ADELAAR, m. (-s), zinnebeeld, wapen eens
rijks ; ...ADVOCAAT, m. (...caten), advocaat die
voor de belangen van het rijk optreedt ; ...AMBT,
o. (-en), openbaar ambt ; ...AMBTENAAR, m.
(-s, ...naren), ambtenaar door het rijk aangesteld;
...APPEL, m. (-en), een der rijksinsigniën : een
van een kruis voorziene kogel, als zinnebeeld der
vorstelijke macht ; afbeelding ervan op munten,
zegels, enz.; ...ARCHIEF, o.; ...ARCHIVARIS,
m. ( -sen); ...BAN, m. rijksacht ; ...BEDELAARS GESTICHT, o. (-en), rijksinrichting waarheen beroepsbedelaars voor langer of korter tijd worden
opgezonden; ...BEDIENING, v. (-en); ...BELAS TING, v. (-en), belasting ten bate van het rijk;
...BESTUUR, o. bestuur van het geheele rijk;
...BESTUURDER, m. (-s), (Ind.) titel van den
minister van staat (in de Vorstenlanden); ... BETREKKING, v. (-en); ...BEURS, v. (...zen),
beurs tot vrije studie, vanwege het rijk vergeven.
RIJKSBOTERMERK, o. van rijkswege ingesteld merk dat de onvervalschtheid en een normaal
watergehalte der boter garandeert.
RIJKSBOUWMEESTER, m. (-s), bouwmeester
voor den dienst der landsgebouwen (thans 2 in
getal).
RIJKSBUREAU, o. tot onderzoek van handelswaren (te Leiden).
RIJKSDAALDER, m. (-s), grootste zilveren standaardmunt hier te lande = f 2.50.
RIJKSDAG, m. (-en), (in sommige staten) ver
waarop de vorst, de rijksgrooten, ook wel-gaderin
de vertegenwoordigers van den geestelijken en van
den derden stand bijeenkomen, om 's landsbelangen
te behandelen ; (in sommige staten) de kamers der
vertegenwoordigers ; ...ENTREPOT, o. (-s), publiek entrepot ; ...GEBIED, o. zoover het rijk zich
uistrekt ; ...GEBOUW, o. (-en), gebouw, aan het
rijk toebehoorende; ...GESTICHT, o. (-en), (in 't
algem.) een gesticht dat door het rijk onderhouden
wordt ; (in 't bijz.) de rijksgestichten, de bedelaars gestichten Omnterschans en Veenhuizen; ... GRENS.
v. (...zen); ...GROND, m. (-en), grond die aan het
rijje toebehoort ; ...GROOTE, m. (-n), iem. van
hoogen adel, of met groot gezag bekleed.
RIJKSHALVE, bw. uit naam, op gezag van den
vorst, van het rijksbestuur.
RIJKSHOOGEREBURGERSCHOOL, v. (... scholen), hoogereburgerschool die geheel op rijkskosten
ingericht is.
RIJKSINSIGNIËN, o. mv. kostbare kleinoodiën,
die voorheen bij de kroning der Duitsche keizers
gebruikt werden en thans nog in enkele rijken bij
kroningsplechtigheden dienst doen : zinnebeelden
der souvereine macht (appel, zwaard enz.); ...INSTELLING, v. (-en), instelling van wege het rijk;
...INWONER, m. (-s), inwoner van het rijk.
RIJKSKAMERGERECHT, o. zie KAMERGERECHT.
RIJKSKANSELIER, m;. (-s), de eerste minister,
de hoogste ambtenaar in Duitschland; ...KANTOOR, o. (...toren), kantoor voor de rijksbelasting;
...KASSIER, m. (-s), kassier belast met het beheer
van rijksgelden ; ...KOMMIES, M. (...zen), belas tingambtenaar; ... KRANKZINNIGENGESTICHT,
o. (-en), zulk een gesticht door het rijk bekostigd
en beheerd ; ...KROON, v. (...kronen), kroon eens
keizers of konings ; ...KWEEKSCHOOL, v. (...
scholen); rijkskweekschool voor - onderviijzers, door
het rijk opgerichte en onderhouden Kweekschool
tot opleiding van onderwijzers; te Nijmegen, Apeldoorn, Haarlem, Middelburg, Deventer, Groningen
en Maastricht vindt men tegenwoordig rijkskweek scholen ; — rijkskweekschool voor vroedvrouwen,
waar onderwijs gegeven wordt in de theoretische
en practische verloskunde, de verzorging van jonggeborenen en de verpleging van zieke vrouwen;
zulke scholen vindt men te Amsterdam en Rotter
-dam.
RIJKSLANDBOUWLEERAAR, m. (-s, ...leeraren), een leeraar die landbouwonderwijs geeft op
's rijks kosten ; ...LANDBOUWPROEFSTATION,
o. (-s), inrichting of veld, waar vanwege het rijk
proeven worden genomen ten opzichte van ver
landbouwvraagstukken; ... LANDBOUW--schilend
SCHOOL, v. (...scholen), landbouwschool geheel
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door het rijk bekostigd ; ...LEEN, o. (-en), leengoed dat aan het rijk toebehoorde, grootleen ;
...LEERSCHOOL, v. (...scholen), lagere school
verbonden aan eene rijkskweekschool voor onder
...LEGER, o. (-s), leger van den staat.-wijzers;
RIJKSMUNT, v. inrichting van het rijk waar
munt geslagen wordt ; ...MUSEUM, o. (-s,) .. .mu sea, ...m;useën), museum onder het bestuur van het
rijk en op kosten daarvan ingericht ; ...NORMAALSCHOOL, v. (...scholen), school waar op kosten
van het rijk onderwijzers worden opgeleid;
...OPVOEDINGSGESTICHT, o. (-en), gesticht
waar onder onmiddellijk toezicht van het rijk
verwaarloosde jongens of meisjes worden opgevoed.
RIJKSPENSIOEN, o. (-en), pensioen ten laste
van den staat : de openbare onderwijzers hebben recht
op rijkspensioen ; ... POLITIE, v. politie vanwege
het rijk (in tegenstelling van gemeente-politie):
de rijksveldwacht en de marechaussee vormen de rijkspolitie ; ... POSTSPAARBANK, v. (-en), zie POST-
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opstaande randen van eene glasblazersbank, waar
hij de blaaspijp of het punteerijzer rolt.
-over
RIJKZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), (w.g.) geestig.
RIJLAARS, v. (...zen), laars met een spoor eraan ; ...LES, v. ( -sen), les in het paardrijden of
fietsen ; ...LINIAAL, (-a, ...nialen), lange liniaal.
1. RIJM, m. rijp, dauw die zich op vaste voorwerpen heeft verdicht en daar bevroren is.
2. RIJM, o. (-en), overeenstemmende eindklaiik
van dichtregels ; staand of mannelijk rijm, waarbij
de laatste lettergreep den nadruk krijgt ; - slepend of vrouwelijk rijm, als er nog eene toonlooze
lettergreep op volgt ; - glijdend rijm, wanneer
twee onbetoonde lettergrepen achter de betoonde
komen ; - dubbel rijm, wanneer de laatste twee
lettergrepen gelijk klinken ; - bij gepaard rijm
rijmen twee onmiddellijk op elkander volgende
regels ; - bij gekruist rijm rijmen de regels om den
anderen ; - bij omvattend of omarmend rijm omsluit het eene rijmpaar het andere ; zie verder
SLAGRIJM, STAFRIJM, KEERRIJM enz.; ziui-

SPAARBANK.
RIJKSSCHATKIST, v. schatkist van het rijk;
...SCHEPTER, m. (-s), ...STAF, m. (...ven), zin
...SCHOTEL, m. (scherts.)-nebldvaoprgz;
uit den rijksschotel eten, in de gevangenis zitten.
RIJKSSERUMINRICHTING, v. rijksinrichting
te Rotterdam in 1904 geopend, waar men sera tegen
verschillende infectieziekten van onzen veestapel
bereid.
RIJKSSTAD, v. (...steden), (oudt.) (in het Duit
keizerrijk) eene stad welke geen anderen-sche
opperheer had dan den keizer, eene stad die derhalve de souvereiniteit in haar grondgebied uitoefende en zitting en stem had in den rijksdag;
...STENDEN, m. mv. staten van het (inz. het
Duitsche) rijk ; ...SUBSIDIE, v. (-s, . diën),
ondersteuning van het rijk ; ...TELEFOON, v.
...TELEGRAAF, v. do telefoon, de - telegraaf die
vanwege de regeering wordt beheerd ; ...TOL, m.
(-len), tol die ten b ate van het rijk geheven wordt ;
...TROEPEN, m. mv. de troepen van den staat;
...TUINBOUWLEERAAR, m. (-s); ...UNIVERSITEIT, v. (-en), hoogeschool waar vanwege het
rijk onderwijs gegeven wordt.
RIJKSVEEARTS, m. (-en), veearts die door het
rijk aangesteld is ; ...VEEARTSENIJSCHOOL,
v. zie VEEARTSENIJSCHOOL; ...VELDWACHT,

vere, onzuivere rijmen ; iets in rijm overbrengen,
zetten. RIJMPJE, o. (-s).

v. de dienst van gerechtsdienaar, van rijksveldwachter en van bezoldigd opziener der jacht en visscherij
wordt vereenigd onder de benaming van rijksveldwacht ; ... VELDWACHTER, m. (-s), een politie-

dit nu weer te rijmen met hetgeen ge zelf straks zeidet '?

dienaar, behoorende tot de rijksveldwacht ; .. .VER GADERING, v. de afgevaardigden des lands;
...VERZAMELING, v. (-en), eene verzameling
van kunstvoorwerpen, zeldzaamheden enz. onder
beheer en toezicht van het rijk ; ...VERZEKERINGSBANK, v. rijksinstelling te Amsterdam
ter verzekering tegen geldelijke gevolgen van ongevallen ; ...VLAG, v. ( -gen), de vlag van het land;
...VORST, m. (-en), in Duitschland had men vroeger wereldlijke en geestelijke rijksvorsten ; ...VOR-

STENDOM, o. (-men); ...VORSTIN, v. (-nen).
RIJKSVRIJ, bn. immediaat (in Duitschland),
niemand onderdanig dan den keizer en het rijk:
de rijksvrije dorpen en steden.

RIJKSVRIJHEER, m. (-en), heer die rijksvrij
was ; ...WAPEN, o. (-s), het wapen van een rijk;
...WATERSTAAT, m. toezicht en beheer over de
rivieren, kanalen, dijken enz. vanwege het rijk:
hij is opzichter bij den rijkswaterstaat ; ... WEG,
m. (- en), weg door het rijk (aangelegd en) onder
-houden.
RIJKSWEGE, VAN RIJKSWEGE, bw. uitdr.
vanwege het rijk : van rijkswege wordt er een onder
ingesteld.

-zoek

RIJKSWERF, v. (...ven), werkplaats van het
rijk voor het uitvoeren van verschillende werk
voor het-zamhedn;.WET,v(-t)wedi
geheele rijk geldig is, in tegenstelling met provinciale en gemeentewet ; ...ZEGEL, o. zegel van een
land :...ZORG, v. (-en), zorg ten bate van het land;
...ZUIVELSTATION, o. rijksinrichting tot het
geven van advies betreffende de zuivelproductie
en de keuring der zuivelproducten ; ...ZWAARD,
o. een der rijksinsigniën.
RIJKUNST, v. kunst van paardrijden ; ...KUS
EN, o. (-s), gevuld en doorgenaaid kussen, dat-S
men tot zadel gebruikt ; - (glasbl.) de twee rechte

RIJMADER, v. dichterlijke geest.
RIJMANTEL, m. (-s), kleedingstuk ten gebruike
bij het paardrijden.
RIJMBIJBEL, m. (-s), bijbel geheel in versmaat,
op rijm ; ... DICHT, o. (-en), dichtstuk, vers op
rijm ; ...DICHTER, m. (-s), vervaardiger van een
rijmdicht.
RIJMEESTER, m. (-s), onderwijzer in de rijkunst, pikeur.
RIJMELAAR, m. (-s, ...laren), pruldichter.
RIJMELAARSTER, v. (-s).
RIJMELARIJ, v. (-en), gerijm, slecht dichtwerk;
het vervaardigen daarvan.
RIJMELEN, (rijmelde, heeft gerijmeld), slechte
verzen maken.
RIJMELOOS, bn. rijmloos.
1. RIJMEN, (het rijmde, het heeft gerijmd), rijpen : het heeft van nacht sterk gerijmd : alles is wit,
er is veel rijm gevormd.
2. RIJMEN, (rijmde, heeft gerijrrtd), gelijken
uitgang hebben (van slotwoorden); (fig.) overeen
-komen : uwe beweringen rijmen niet met-stemn,
die van hem ; melk en wijn rijmt slecht met elkaar;

-, verzen (inz. slechte) maken, in verzen brengen:
rijmen is geen dichten ; - overeenbrengen : hoe is
RIJMER, m. (- s), dichter, verzénmaker: RIJJISTER, v. (-s).
RIJMERIJ, v. (-en), rijmelarij.
RIJMKLANK, m. (-en), laatste klank van een
versregel die op een ander rijmt ; ...KRONIEK,
v. (-en), kroniek of geschiedenis geheel op Him:
...KUNST, v. kunst om op rijm te schrijven.
RIJMLOOS, bn. bw. niet op rijm ; rijmlooze verzen, dichtregelen waarin de maat gevolgd is, doch
waarvan de eindwoorden niet rijmen ; (fig.) niet
vloeiend.
RIJMREGEL, m. (-s, -en), regel die met een anderen rijmt : ... WERK, o. (-en), dichtstuk ; slecht
dichtstuk ; ...WOORD, o. (-en); ...WOORDEN
woordenboek van eindrijmen :-BOEK,o.(en)
het rijmwoordenboek van TFitsen Geijsbeek; ...ZUCHT,

v. overdreven rij mlust.
1. RIJN, m. naam van eene der belangrijkste
rivieren van Europa en ons land, die in het Zwitsersche kanton Graubunderland aan de oostzijde
van het Gothardsgebergte uit het Tomameer ontspringt en in de Noordzee uitloopt ; - (spr.) water
in den Rijn dragen, een onnoodig werk verrichten.
2. RIJN, m. (-en), ijzeren kruis onder aan den
looper of den bovensten molensteen bevestigd.
RIJNAAK, v. (...ken), groote aak die den Rijn
bevaart.
RIJNBEZIE, v. (...beziën), wilde zwarte bezie
(rhamnus catharctica), die vrij algemeen in bosschen
en in de duinen voorkomt ; zoowel de struik als de
vrucht ; ...BEZIEBOOM, m. (-en), ...BEZIE DOORN, m. (-en), (plantk.) de gemeene wegedoorn.
RIJNBOOT, v. (-en), stoomboot die den Rijn bevaart ; ... DAL, o. (-en), waardoor de Rijn stroomt;
...DIJK, m. (-en), dijk langs den Rijn ; ...DOORN,
m. (-en), (plantk.) duindoorn (hippophaes rhamnoldes); ...FOREL, v. (-len), fijne soort van forel
(salmo lacustris) in den Rijn gevangen ; ...GOD,
in. ; .. GRAAF, m. (...graven); . GRAVIN, v.
(-nen), (eert.) zekere titel ; ...GRAAFSCHAP, o.

RIJNLAND.

(-pen); ...HAVEN, v. (-s), ligplaats voor Rijnschepen ; ...KABELMAATSCHAPPIJ, v.; .. .KA NAAL, o. kanaal dat een deel van den Rijnstroom
corrigeert ; kanaal dat in verbinding met den Rijn
staat ; ...KOOL, v. (-en), (plantk.) akkerkool,
wilde kool (lampsana communis).
RIJNLAND, o. gewesten aan of bij den Rijn gelegen ; waterschap in Zuid-Holland : het dijksbe-

stuur van Rijnland.

RIJNLANDER, m. (-s), bewoner van Rijnland.

RIJNLANDSCH, bn. van, uit Rijnland : Rijnlandsche roede (= 3,7 67 M.); Rijnlandsche voet
(= 0,3130 1I.); Rijnlandsche duim (= 0,026 M.);
Rijnlandsche morgen (= 600 vierk. Rijnl. roeden =
8515,79 M 2 ); eene vierkante Rijnlandsche roede ( _
14,19 M 2 ).

RIJNMOND, m. mond van den Rijn.
RIJNOEVER, m. (-s), oever van den Rijn ; ...
PROVINCIE, v. aan den Rijn gelegen provincie
van Pruisen.
RIJNSBURGERS, m. mv. eene soort van aardappelen ; eene soort van bloemkool in Zuid`-Holland.
RIJNSCH, bn. van den Rijn afkomstig : Rijnsche wijn ; - rensch, rinsch, zuurachtig, een weinig
scherp, zuurzoet : die appel smaakt rijnsch ; rijn
saus.
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RIJNSCHEEPVAART, v. scheepvaart op den
Rijn.
RIJNSCHHEID, v. rinschheid, zuurachtigheid.
RIJNSCHIP, o. (...schepen), dat den Rijn bevaart;
...SCHIPPER, m. (-s), gezagvoerder op een rijnschip.
RIJNSPOORWEG, m. spoorweg in de richting
van den loop des Rijns ; (inz. eertijds) de spoorweg
van Amsterdam over Utrecht, Arnhem, Zevenaar
naar Emmerik ; ...LIJN, v. (-en), spoorlijn onder
beheer der Rijnspoorwegmaatschappij ; ...MAAT
maatschappij die hier te lande-SCHAPIJ,v.de
(tot 1890) den Rijnspoorweg exploiteerde.
RIJNSTEUR, m. (-en) ; ...STOOMBOOT, v. (-en),
stoomboot voor de vaart op den Rijn ; ...STREEK,
v. (... streken), gewest, aan den Rijn gelegen ; ...
STROOM, m. de Rijn; ...TOL , m. (-len), tol, aan
of op den Rijn geheven ; ...VAART, v. vaart op
den Rijn ; ...VERBOND, o. verbond van aan den
Rijn gelegen Staten, in 1806 gesloten ; ...VLOT, o.
(-ten), groote hoeveelheid aan elkander verbonden
boomstammen, die men den Rijn laat afdrijven naar
Nederland en soms wel 200 M. lang . en 50 M.
breed is : een rijnvlot besturen, verkoopgin, halveeren,
splitsen.

RIJNWATER, o. water uit den Rijn ; ...WIJN,
m. goudgele wijn, geteeld in de Rijnstreken ;
WILG, m. (-en), (plantk.) mondhout (liguster),
keelkruid ; ... ZALM, m. (-en), zalm op den Rijn gevangen ; ...ZWALUW, v. (-en), beverzwaluw.
1. RIJP, m. rijm, bevroren dauw ; - het dunne
waas op de oppervlakte van zeer vele vruchten en
planten.
2. RIJP, v. (-en), (gew.) rups.
3. RIJP, bn. (er, -st), (van vruchten en gewassen)
in genoegzaam volkomen toestand om genuttigd
te kunnen worden : rijpe appels en peren ; - rijp
en groen, alles door elkander ; - (fig.) den manbaren leeftijd bereikt hebbende, huwbaar : zij is
geplukt voor ze rijp was, gezegd van een meisje dat
reeds jong moet bevallen ; - hij is te rijp in zijn
mond, hij gebruikt veel gemeene, dubbelzinnige
woorden ; = volkomen, waaraaan niets meer ontbreekt (om gebruikt te kunnen worden): de onder
rijp, kan aanvangen ; - de tijd is daar--nemigs
voor nog niet rijp, nog niet geschikt ; die gorzen zijn
rijp voor het indijken, kunnen ingedijkt worden;
- de zweer is rijp, kan doorgestoken worden ; de wijn is rijp, kan getapt en gedronken worden;
- hij is rijp voor de galg, het is een volslagen deugniet ; - (spr.) vroeg rijp, vroeg rot, vroeg wijs,
vroeg zot ; - een rijp oordeel, wel overwogen ; na rijp beraad, na ernstige overweging ; - in rijpere jaren, op gevorderden leeftijd.
RIJPAARD, o. (-en), paard geschikt om bereden
te worden, goed onder het zadel ; ...PAD, o. (-en),
pad waarop gereden mag worden ; ...PARTIJ, v.
(-en), rijtocht voor zijn genoegen ; ...PARTIJTJE,
o. (-s),
RIJPELIJK, bw. rijp, ernstig, nauwlettend ; met
aandacht : ik heb die zaak rijpelijk overwogen.
RIJPELTOCHT, v. (plantk.), (gew,) Bene soort
van walstroo, het kleefkruid (galium aparine).

1. RIJPEN, (rijpte, heeft of is gerijpt), rijp wor-

den : de appels beginnen al te rijpen ; - rijp maken:
een heerlijk zonnetje rijpte het koren ; - ( fig.) rijp

laten worden, den tijd laten om goed en bruikbaar
te worden, om behandeld te kunnen worden : men
moet zijne gedachten laten rijpen ; ( w.g.) etteren
(van eene zweer).
2. RIJPEN, (het rijpte, heeft gerijpt), rijp vormen, in geringere graad vriezen ; het rijpt. RIJPING,
v. het rijpen.
RIJPHEID, v. het rijp zijn, rijpe toestand.
RIJPHOUT, o. het hout tusschen het spint en
het kernhout gelegen ; ...MAAND, v. (eert.) de
derde maand van het republikeinsche jaar in Frankrijk (van 21 November tot. 20 December), P ri-

maire.

RIJPMAKEND, bn. (gen.) de ettering bevorderende : eene rijpmakende zalf.
RIJPWORDING, v. het rijp worden.
RIJROK, m. (-ken), kleedingstuk voor dames
ten gebruike bij het paardrijden.
1. RIJS, o. (rijzen), jong takje ; dunne takjes;
teen ; - tuinstaak (inz. voor erwten); - (spr.)
jonge rijzen kan

men buigen, maar oude boomen niet,

in de jeugd is de mensch meer voor vorming vatbaar dan op gevorderden leeftijd ; - buig het rijsje
als het jong is, wen de kinderen vroegtijdig aan het
goede. RIJSJE, o. (-s), dun takje, teentje ; een
bundeltje rijshout ; -- (spr.) veel rijsjes maken een
bezem, vele kleintjes maken een groote.
2. RIJS, bw. (pap.) geen water houdende: als de
papierpap te rijs

is, wordt het papier te bros.

RIJSBAND, m. (-en), band van rijs, bindteen,
bindwilg ; ..BANK, v. (-en), rijsberm ; ...BEDDING, V. (- en), bedding van rijs voor kribwerken
enz.; ...BERM, m. (-en), versterking van paalwerk
en teenen aan den voet van een dijk, van eene facine ; ... BESLAG, o. versterking van een kanaalboord met samengevlochten rijs ; ...BEZEM, nn.
(-s), bezem van dunne berketakjes ; ...BOOMPJE,
o. (-s), heestergewas ; ...BOS, m. ( -sen), bos zeer
dunne takjes ; ...BOSCH, o. (bosschee), boschje
van laagstammig geboomte ; ...BUNDEL, m. (-s).
RIJSCHAAF, v. (.. .schaven), eene soort van
groote schaaf ; ...SCHAAL, v. (schalen), (scheepst.)
de rijschaal verlengt het rijbed naar beneden, om
de stengen en raas bij het hijschen en strijken langs
te laten glijden ; ... SCHOENEN, m. cnv. schoenen
der schaatsenrijders ; ...SCHOOL, v. (...scholen),
plaats waar onderricht in het paardrijden gegeven
wordt.
RIJSDAM, m. (-men), eene soort van dijkwerk,
stroomkeering van rijs gemaakt
RIJSELEN, (het rijselde, heeft en is gerijseld),
(van graankorrels) uitvallen, in Zeeuwsch-Vlaanderen reuzen geheeten.
RIJSHOUT, o. alle zware en lichte takken en
twijgen van wilgen of andere taaie rechtscheutige
houtsoorten ; ...KEET, v. (...keten), (dijkwezen)
plaats waar het rijs bewaard wordt.
RIJSPEL, o. (-en), paardenspel ; ...SPOOR, o.
(...sporen), spoor, door Een wagen onder het rijden
op een weg achtergelaten.
RIJST, v. zekere korensoort (oryza sativa), afkomstig uit Zuid-Azië, maar die thans in alle keer
warmere gematigde lucht--kringsade
streek gekweekt wordt ; het graan van deze plant,
dat een lekker voedsel is: in melk gekookte rijst eten;
ongepelde rijst.

RIJSTAAR, v. (...aren), aar van eene rijstplant.
RIJSTACHTIG, bn. ( -er, -st), op rijst gelijkende;
(gew.) van rijst houdende : ik ben niet rijstachtig.
RIJSTAKKER, m. (-s), uitgestrektheid grond,
met rijst beplant ; ...BLOK, o. (-ken), houten trog
waarin door stampen de rijst ontbolsterd wordt;
...BOUW, m. het verbouwen van rijst ; ...BRANDEWIJN, m. brandewijn van rijst gestookt, arak;
...BUIK, m. (-en), door veel rijst eten gezwollen
buik ; ...CHRISTEN, m. (-en), inlander die zich
ter wille van het voordeel tot christen liet bekeeren ;
...CULTUUR, v.; ...DIEFJE, o. (-s). rijstvogeltje.
RIJSTEBRIJ, v. rijst met melk gekookt ; ...
BRIJBERG, .m. (spr.) eerst moet men een rijs tebrijberg dooreten, zeer veel bezwaren overwinnen,
moeilijkheden te boven komen ; ...BROOD, o.
brood uit rijstemeel gebakken ; ...KOEKJE, o.
(-s), koekje met of van rijst gebakken ; ...MEEL,
o. meel van rijst gemalen ; ...MELK, v. een melkdrank waarin rijst gekookt is ; ...NAT, o. water
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waarin rijst gekookt is ; ...PAP, v. dunne rijstebrij;
...SOEP, v. soep waarin rijst gekookt is ; ...TAART,
V. (- en), taart van rijstebrij ; ...WATER, o. rijstenat.
RIJSTGERST, v. (plantk.) de groote Himalaya
of naakte gerst.
RIJSTGLAS, o. albastglas.
RIJSTGRAS, o. eene zeldzame, schoone gras soort die alleen langs waterkanten groeit (oryza
clandestine); het heeft eene losse pluim, die slechts
ten deele uit de bladscheede te voorschijn treedt;
de aartjes zijn gewimperd lichtgroen en bloeien in
Augustus en September.
RIJSTGRASSEN, o. mv. eene groep of onderaf
grassen.
-delingr
RIJSTHANDELAAR, in. (-s), handelaar in rijst.
RIJSTIER, m. (-en), dekstier.
RIJSTKOEKJE, o. (-s), koekje van rijst en bloem
gebakken ; ...KORREL, v. (-s); ...LAND, o. (-en),
rijstakker ; ...LEPEL, m. (-s).
RIJSTOK, m. (-ken), puntkop van eene draaibank.
RIJSTOOGST, m. inzameling van het rijpe rijst gewas ; ...PAPIER, o. eene fraaie zachte Chineesche
papiersoort, bereid uit de vezels van de arsalia papyrifera ; ... PELMACHINE, v. (-s), machine om
rijst te pellen; ...PELMOLEN, m. (-s); ...PLANT,
v. (-en); ...PODDING, m., (-en); ...SCHUUR, v.
(...schuren); ...STROO, o. halmen der rijstplant;
...TAFEL, v. (-s), rijstmaaltijd in Indië.
RIJSTTAFELEN, aan de rijsttafel zitten.
RIJSTVELD, o. (-en), rijstakker ; ...VINK, m.
(-en), ...VOGELTJE, o. (-s), zekere vogel (amadina oryzivora), tot het geslacht der vinken behoorende; hij heeft de grootte van eene musch, de snavel is rood, de wangen wit, de buik grijspurperkleurig, stuit en staart zwart ; hij bewoont Oost Indië en China, komt veel voor in onze Oostindische bezittingen en doet aldaar aan de rijstvelden
groote schade ; ...VRETER, m. (-s), volksnaam
van verschillende vogels ; iemand die zeer gaarne
rijst eet : hij is een echte rijstvreter ; ... WATER, o.
aftreksel van rijst (geneesmiddel); ...WORTEL,
M. (- s), de geschilde wortel van eenige andropogonsoorten, eene zeer bruikbare grondstof voor de
borstelmakerij ; ...ZETMEEL, o. een zeer fijn wit
reukloos en smaakloos poeder, uit rijst bereid.
RIJSHOOFD, o. (-en), rivierhoofd of kribbe uit
rijswerk gemaakt ; ...PAKWERK, o. zie rijswerk.
1. RIJSWAARD, v. de kat- of bindwilg.
2. RIJSWAARD, v.( -en), plek gronds (tusschen
een dijk en eene rivier), met laag afgehouwen wil
beplant, griend. RIJSTWAARDER--gebomn
HOUT, o. hout van zulke boomen.
RIJSWERK, o. (-en), bekleeding van eene afdamming of een waterkant met takkenbossen of
rijshout, beslagwerk ; het uit rijshout en zand, aarde,
klei en steen samengestelde werk, dat waterbouwkundigen aanleggen om werken in de diepste en
snelststroomende rivieren uit te voeren; men onderscheidt het in baard- of bleeswerken, pakwerken en
zinkwerken ; ... WIEP, v. (-en), wiep van rijshout;
...WORST, v. (-en!,
RIJT, v. (plantk.) (gew.) kleiminnende paardestaart.
RIJTEN, (reet, heeft of is gereten), scheuren, vaneenrukken ; bersten, splijten. RIJTING, v. het
rijten.
RIJTIJD, m. tijd wanneer de visschen kuit schieten, paartijd der visschen.
RIJTOER, m. (-en), pleziertochtje met een rij
te paard ; ook per fiets of per auto. RIJ --tuigof
TOERTJE, o. (-s).
RIJTUIG, o. (-en), middel van vervoer (op wielen); rijtuig houden ; eigen rijtuig hebben, koets en
paarden hebben ; (fig.) hij gaat op eigen rijtuig, hij
gaat op zijne beenen. RIJTUIGJE, o. (-s)..
RIJTUIGFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
rijtuigen vervaardigt ; ...FABRIKANT, in. (-en),
eigenaar van eene rijtuigfabriek ; ...LAK, o. (-en),
lak voor rijtuigen ; ...MAKER, m. (-s), werkman
die rijtuigen kan maken, wiens beroep dit is;
...MAATSCHAPPIJ, V. (- en), rijtuigvereeniging;
...MAT, V. (- ten), bijzondere soort van mat in een
rijtuig ; ...VEREENIGING, v. (-en), vennootschap in groote steden, ten doel hebbende het ver
paarden en rijtuigen ; ...SCHILDER,-hurenva
m. (-s); ...VERHUURDER, m. (-s).
RIJVEN, (reef, heeft gereven), (gew.) harken;
raspen.
RIJVOERING, V. (- en), de rijvoering eener brug,

de houten bovenbekleeding eener brug, waarover
gereden wordt en die telkens gemakkelijk vernieuwd kan worden.
RIJWAGEN, m. (-s), voertuig; ...WEG, ln. (-en),
weg geschikt om bereden te worden ; :..WERK,
o. het onderstel van een auto.
RIJWIEL, o. (-en), fiets ; - AGENT, m. (-en),
iem. die voor een fabrikant rijwielen verkoopt. :
-AGENTUUR. o. (...turen), rijwielhandel in
commissie ; depot van rijwielen ; - AS, v. ( -sen);
-BAND, m. (-en), gummiband om de wielen van
eene fiets ; - BEL, v. (-len), bel van eigenaardige
constructie waarmede wielrijders de voorbijgangers
waarschuwen ; -BELASTING, v. (-en), belasting
op het hebben of op het berijden van een rijwiel;
-BERGPLAATS, v. (-en), gemakkelijke plaats
bij café's enz. om rijwielen te bergen.
RIJWIELBRANCARD, m. (-s), brancard op
drie wielen, als een rijwiel voortbewogen ; ... DIEF,
m. (dieven); ...DIEFSTAL, m. (-len.)
RIJWIELFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
men rijwielen vervaardigt ; ...FABRIKANT, m.
(-en); ...FLUIT, v. (-èn), fluit waarmede de wiel
...HANDEL, rn handel in-rijdesalmn;
rijwielen ; winkel ; ...HERSTELLER m. (-s);
...LANTAARN, v. (-s), kleine lantaarn die gemakkelijk aan een rijwiel kan bevestigd worden, en welke de wielrijders 's avonds aan
moeten hebben ; ...ONGELUK, o. (-en), ongeluk
door het berijden van een rijwiel veroorzaakt.
RIJWIELPEDAAL, o. (...pedalen), trapper van
een rijwiel ; ..REK, o. (-ken); ..SCHEL, V. (- len):
...SPAAK, v.( ...spaken); ..SPORT, v.; ...STANG,
v. (-en), stang waarmede het voorrad van een
rijwiel gedraaid en zoo het geheel bestuurd wordt;
...VERZEKERING, v. (-en), verzekering tegen
het ontvreemden van rijwielen ; ook tegen het
bekomen van mogelijke schade ; ...WOEDE,
v. overdreven begeerte om te wielrijden of om
een rijwiel te bezitten ; ...ZADEL, o. (-s), zitplaats
voor een wielrijder op een rijwiel.
RIJZADEL, m. (-s), zadel om op te rijden, in
tegenstelling met pak- en tuigzadel.
1. RIJZEN, o. mv. (gew.) snoeihout aan bossen
gebonden, waarmee het vuur wordt gestookt.
2. RIJZEN, bn. van rijs gemaakt : rijzen zink
rijzen bezems.

-stuken;

3. RIJZEN, (rees, is gerezen), hooger worden,
stijgen : het water rijst ; - de barometer rijst, de
kwikkolom wordt hooger ; - gisten : het deeg
rijst ; - ( wev.) het laken rijst, (als de laatste vol ling afgeloopen is), het wordt losser en schuimt
sterk (waarna het uitgewasschen wordt); - opkomen : de zon rijst in het oosten en daalt in het
westen ; - uit het bed rijzen, opstaan ; - hier
rezen nieuwe moeilijkheden, ontstonden, deden
zich voor ; - voortkomen ; opstaan, zich verhef
duurder worden, stijgen (in prijs) ; meer-fen;
waard worden (van effecten) ; de markt rijst, de
marktprijzen stijgen ; - (fig.) de haren rijzen mij
te berge, zetten zich overeind op mijn hoofd;
- (Zuidn.) vallen, afvallen, zachtjes afkomen ; (gew.) doen rijzen, verhoogen, ophalen : die plank
ligt aan het eene einde te laag : gij moet ze een
weinigje rijzen. RIJZING, v. het rijzen (in alle

bet.); -, (-en), helling ; was (des waters); vlucht
(van een vuurpijl).
RIJZENBOS, m. ( -sen), takkenbos.
RIJZEND, bn. opkomend, stijgend : de rijzende
zon ; het land der rijzende zon, Japan ; - (spr.)
de rijzende zon aanbidden, hetzelfde als de opgaande zon aanbidden ; (w. g.) rijzende wijn, krachtige, hoofdige wijn. RIJZENDHEID, v. kracht
(van wijn.).
RIJZENMIJT, v. (-en), mijt of stapel rijzen- of
of takkenbossen.
RIJZIG, bn. ( -er, -st), wel uitgewassen, lang,
slank (van gestalte). RIJZIGHEID, v. hooge
gestalte.
RIJZWEEP, v. (-en), zweep die men bij het
rijden gebruikt.
RIKKEKIKKEN, RIKKIKKEN, (rikkekikte, rikkikte, heeft gerikkekikt, gerikkikt), geluid geven
(als de kikvorschen).
RIKKETIK, m. (-ken), zeker hazardspel op
kermissen, ook rad van avontuur geheeten, zie
AVONTUUR ; (spr.) zijn hartje gaat van rikketik,
klopt hard, hij is in angst ; ook : in zijn rikketik

zitten.
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steenoven ; --- ringvormige plaats, kring : de paarRIKS, m. (-en), (scherts.) rijksdaalder. RIKSJE,
den in den ring rilden ; — ijzeren kous in een touw,
o. (-s), het kost maar een riksje.
ons het doorsnijden te voorkomen ; — band om
1. RIL, V. (- len), groeve, vore : water in rillen
een mes, een rotting, een paal, eene fluit enz. ; —
en geulen.
(nat.) de gelede dieren hebben ringen, ringvormige
2. RIL, m. rifling, het rillen.
verhardingen van de buitenhuid; -- (wisk. aardr.)
3. RIL, bn. bw. vreesachtig, schuw : de hazen
de ring van Saturnus, ringvormige maan of wachter
waren nog ril en schuw.
dezer planeet ; —
RILLEN, (rilde, heeft gerild), beven (van schrik,
ronde opening langs den loop van een geweer,
vrees, koude, afkeer): hij rilde van de kou ; het
waardoor de laadstok gaat ; radnaaf ; — (onti.)
is om van te rillen, zoo ontzettend is het. RILLING,
de witte ring, opening tusschen rechterhartkaV. (- en), het rillen ; — beving, trilling : er ging
mer en -hartboezem, door eene soort van kraakbeen
mij eene rilling door de leden ; — koude rillingevormd ; —
gen hebben, een weinig koortsig zijn.
kringen om iets : vele dieren hebben ringen om
RIMBOE, v. (-'s), (Ind.) ontoegankelijk woud,
den hals of de pooten, een kringetje veeren of haar
wildernis.
van andere kleur ; -- ringen om de oogen hebben,
RIMESSE, v. zie REMESSE.
donkere kring als teeken van zwakte of uitputting;
RIMPEL, n. (-s), plooi in eenig buigzaam voorring om eene wonde, gedeelte dat een weinig ontwerp ; rimpels, plooien in de huid (van ouderdom,
stoken is en daardoor rooder ziet ; — ringen om
van zorg): een gezicht vol rimpels ; iemands rimpels
zon en maan, zie kringen ; —
wegstrijken, hem zijne zorgen doen vergeten ; —
distrikt, rechtsgebied, inz. voor kerkelijke zaken:
een uitgedroogde appel zit vol rimpels ; — ( naaist.)
predikanten uit een zelfden ring ; -- vereeniging
rimpels strippen, het goed in rimpels strepen.
van
kooplieden of eigenaars van mijnen on faRIMPELTJE, o. (-s).
brieken om de prijzen van hun artikel op te drijven;
RIMPELACHTIG, bn. ( -er, -st) , een weinig
-- eene vervuring van eikenhout. RINGETJE,
gerimpeld.
o. (-s), kleine ring ; — (spr.) men kon hem door
RIMPELEN, (rimpelde, heeft of is gerimpeld),
een ringetje halen, hij was bijzonder netjes.
rimpels krijgen : ouderdom doet het gezicht rimpelen
RINGADDER, v. (-s), soort van adder (colvber
haar gelaat rimpelt, zij wordt oud ; -- fronsen:
natrix) met 3 witte vlekken aan den hals die veel
het voorhoofd rimpelen ; -- zorgen rimpelen den
overeenkomst hebben met een halsband.
mensch vroeg, rimpels geven ; — (naaist.) het goed
RINGANKER, o (-s), (scheepst.) anker met
rimpelen, een weinig inhalen ; -- blik, papier
een ring bovenaan ; ... BAARD, in. (- en), korte
rimpelen, rimpels maken in ; — het water rimpelt,
baard die als een ring om het gezicht loopt, langs
bevriest een weinig, (ook) is door zeer kleine golfde wangen en onder de kin ; ...BAND, m. (-en),
jes bewogen. RIMPELING, v. het rimpelen.
halsband ; (ontl.) band welke als eerre smalle
RIMPELHAMER, gin. '(-s), (smed.) hamer met
strook aan ieder gewricht van den vinger ligt ;
pennen om blik te rimpelen ; ...MACHINE, v.
...BESTUUR, o. (...besturen), bestuur van een
(-s); ...STOK, m. (-ken), aanbeeld ' met lange,
predikantenring ; ...BEURT, v. (-en), predikbeurt
smalle baan, waarop ovorlangsche groeven inge die een ringbroeder vervult ; ...BORD, o. (-en),
v ild zijn ; hierop rimpelt men met den rimpelsnarenspeeltuig ; (scheepsb.) rahou.t ; ...BOUT,
hamer het blikwerk.
m. (-en), (zeet. art.) ijzeren of metalen bout, met
RIMPELIG, bn. ( -er, -st), gerimpeld, met rimeen ring, in het boord gedreven en dienende om
pels, met plooien : een rimpelig gelaat ; een rimde rolpaarden tegen boord te halen en vast te
pelig oudje, met rimpels in 't gezicht ; • -- ruw
maken ; ook vindt men zulk een bout midscheeps
(van vruchten, planten enz.). RIMPELIGHEID,
in het dek om het geschut achteruit te balen;
v. ruwheid.
...BROEDER, m. (-s), predikanten die tot een
RIMRAM, m. ijdele klap.
zelfden ring behooren, noemen elkander ringbroeRINDE, v. (gow.) eikenbast, eikenschors, run.
ders ; ... CEL, v. (-len), (plantk.) plantencel waar
RINFORZANDO (It.) bw. (muz.) in sterkte
ringvormige verdikkingen vertoont.-vandew
toenemende.
RINGDIEREN, o. mv. gelede dieren : eene
RING, m. (-en), ronde omtrek, kringvormig
hoofdgroep van het dierenrijk ; ...DIJK, m. (-en),
voorwerp, inz. vingersieraad : een gouden ring
dijk om een polder enz. ; ...DOOSJE, o. (-s), doosje
dragen ; — ringen geven, wisselen, den verlovingswaarin handringen en andere kleinoodiën bewaard
ring geven, zich verloven ; — de ring en de staf
worden.
van den bisschop, teekenen zijner waardigheid ; —
RINGDUIF, v., RINGELDUIF, v. (...ven),
met ring en staf beleenen, iem. tot bisschop ver
wilde houtduif (columba palumbus).
; -- den ring van Gyges bezitten, hebben,-hefn
RINGEL, m. (-s), ring eieren die de vlinders
zich onzichtbaar kunnen maken ; — wilden drarondom een tak leggen ; verkorting voor ringel gen gouden ringen door opren en neus, om armen
musch, r ngelmees, ringmerel en ringtortel. RINGELen- beenen, tot sieraad ; —
TJE, o. (-s).
kringvormtig voorwerp tot allerlei doeleinden
RINGELAAR, m. (-s), soort van witte slang
gebruikt : ring van eene kachel, een kooktoestel,
in tropisch Amerika, 2 voet lang ((amphisbaena
om daarmede de bovenopening kleiner te maken ; —
alba); zijn lichaam is n-tet gordelvormige platen
ringen van een ketting, de samenstellende dealen,
omringd
schakels ; .— aan eene schuiflade, tot trekker
RINGELBOLT, v. (plantk.) (gew.) aardbeziedienende ; -- sleutelring ; — ring van een kleerklaver.
maker, zijn naairing ; -- munten in den ring, in
RINGELEN, (ringelde, heeft geringeld), met
den vorm, waarbij het muntst'ak het randschrift
een ring omgeven, in een ring sluiten, vatten;
bekomt of gekarteld enz. wordt ; — ringen van
varkens ringelen, ze door den snuit een ijzerdraad
eene beurs, waarmede eene gehaakte of geweven
steken on dit ringswijze ombuigen om hun het
beurs gesloten wordt ; — naar den ring steken,
wroeten te beletten ; — een, stier, een bruinen
zie ringsteken ; — ( gymn.) een paar stevige ijzeren
beer ringelen, een ring door den neus doen, waaraan
ringen, gewoonlijk met leder omkleed, waaraan
men het leitouw of den leiketting bevestigt om ze
gymnastische toeren verricht worden : losse, vaste
beter in bedwang te houden ; — (fig.) temmen,
ringen ; aan de ringen werken ; hij is sterk in de
bedwingen.
ringen, ringoefeningen kan hij zeer goed maken ; —
RINGELGANS, v. (...zen), (nat. bist.) rotgans
(nat.) ring van 's Gravesande, toestelletje om de
(branta bernicla), gans met een ring om den hals;
uitzetting der lichamen door de warmte aanschou...MEES, v. (...zen), mees met een donkeren
welijk voor te stellen ; — een ring ijzer- of staalring om tien hals ; ...MUSCH, v. (...musschen),
draad, ééne groote lengte van ijzer- of staaldraad,
eene soort van musch (passer montanus) kleiner
kringvormig opgewonden, gewoonlijk van eene
dan de huismusch, die in Europa algemeen voorvaste afmeting ; — (heelk.) die vrouw moet een
komt en ook boom-, berg- en veldmusch wordt
ring dragen, wegens eene verzakking van de baar geheeten .
moeder. ; in den ring loopen, een ring dragen ; —
RINGELOOREN, (ringeloorde, heeft geringelwat eenigerniate ringvormig is : varkens kri?oord), (eig.) een dier met een ring in het oor leiden
gen een ring door een neus, een stukje omgebogen
waar men wil ; — plagen, (iem.) tot last zijn;
ijzerdraad om het wroeten to beletten ; — eerre
ik zal je ringelooren, ik zal je mijne overmacht
merrie met een ring, waarvan de scheede met een
doen gevoelen ; — hij laat zich niet ringelooren,
ijzerdraad toegemaakt is, zoodat zij niet besprongen
hij laat zich lang niet alles welgevallen, hij laat zich
kan worden ; -- kant of buitenmuur van een
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niet dwingen, kwellen; - hij laat zich van zijn vrouw
ringelooren, hij zit danig onder de pantoffel.
RINGELRUPS, RINGRUPS, v. (-en), (nat. hist.)
rups van de bombyx neustria, eene lang: slanke
en dun behaarde rups, die alzoo genoemd wordt,
omdat de moedervlinder de eieren in een ringel
of ringetje om de takken van vruchtboomen, rozen en andere heesters legt ; in de lengte is zij
blauw, rood en geel gestreept met eene witte
ruggestreep en wordt daarom ook wel livreirups
geheeten ; ...VLINDER, m. (-s), vlinder van
de ringelrups (bombyx neustria); ...SLANG, v.
(-en), ringslang (amphisbaena); ...WIKKE, v.
(plantk.) eene soort van wikke (vicia cracca), ook
V ogelwikke, windsel, veelbloemige uitsen, kleine

wikke, nachtwikke en krok geheeten.
RINGEN, (ringde, heeft geringd), scherts.)
veel ringen dragen ; - aan een ring vasthechten,
vastgehecht zijn : een stier, een beer ringen, ringelen ;
- varkens, paarden ringen, bij de vrouwelijke
dieren de scheede met een ijzerdraad sluiten om
bet dekken te verhind+ ren ; - (veerad.) turf ringen,
ze in een kring overeind zetten om ze meer te laten
drogen.
RINGFAZANT, m. (-en), eene soort van fazant
met een ring.
RINGGIT, o. (-s), (Ind.) naam van verschillende geldstukken, inz. dollar en rijksdaalder.
RINGGEBERGTE, o. (-n), ringvormige hoogten
op de maan waargenomen; ...HOUT, o. ( en), (bij
mulders) een houten ring om den ligger ; (timm.)
raamhout ; ...KANAAL, o. (...kanalen), ringvormig
kanaal (inz. om een polder); ...KAS, v. ( -sen),
(goudsm.) deel van den ring, waarin de steen
gevat is ; ...KOFFERTJE, o. (-s), juweelenkistje ;
...KORSTDIEREN, o. mv. zekere diersoort tot
de crustaceae behoorende ; ...KRAAKBEEN, o.
t- deren), (ontl.) onderste deel van het strottenhoofd.
RINGLEEUWERIK, m. (- en), kalenderleeuwerik ; ...LIJSTER, v. (-s), ringmerel. of beflijster;
... LOOP, m. (-en), zeker spel waarbij onder het
loopen naar een ring gestoken wordt ; ...MEREL,
v. (-s), (nat. hist ) merel met een witten kring
om den hals (turflus torquatus); ...MUSCII, v.
(...rrzusschen), ringelmusch ; ...MUUR, m. (...muren), ronde muur ter omsluiting : eene stad met
ringmuren ; ... NAGEL, m. (-s), nagel met ringvormig doorboorden kop ; ...OVEN, m. (-s), bij
soort van steenoven waarmee men eene-zonder
betere soort van steenen met geringer gebruik
van brandstof kan bakken ; ...REGLEMENT,
o. (-en), bepalingen, voorschriften voor het kerieelijk beheer in eene bepaalde streek, een ring.
RINGRIJDEN, o. zeker volksspel waarbij te
paard naar een ring gestoken wordt ; ...RIJDER,
m. (-s); ...RIJDERIJ, v. (-en), het ringrijden;
...RUPS, v. (-en), ringelrups ; ...SCHROEF,
v. (...ven), schroef met ringvormigen kop ;
SLANG, V. (- en), ringadder, zekere niet vergif
zich in weilanden en moerassen-tigesland
ophoudt en zich met wormen en kleine vogels
voedt ; ...SLOOT, v. (-en), ringvormige sloot
om een stukje land ; ...SPIEREN, v. mv. (ontl.)
spieren welke eene opening omsluiten : de lippen
zijn ringspieren ; ... SPOELTJE, o. (-s), spoeltje
eener naaimachine ; ...STEKEN, o. ringrijden;
.STEKER, m. (-s), ringrijder ; ...STOK, m.
(-ken), (wagensm.).
RINGSWIJZE, RINGSWIJS, bw. als een ring,
in den vorm van een ring.
RINGSYNAGOGE, v. (-n), onderdeel eener
Israëlietische kerkelijke gemeente.
RINGTANG, v. (-en), kuipersgereedschap : klem
buigtang der goudsmeden om ringen te-hak;
vervaardigen ; ... TORTEL, v. (-s), tortelduif
met een zwarten met wit omzoomden band om den
hals, lachduif ; ... VAART, v. (-en), kanaal om
een polder.
RINGVALK, m. (- en), aschgrauwe wouw (milvus ictinus); ...VAREN, v. eene soort van varen;
...VATEN, o. -niv. (plantk.) plantenvaten met
ringvormige verdikkingen ; ...VERGADERING,
v. (-en), vergadering van predikanten die tot
denzelfden ring behooren ; ...VINGER, m. (-s),
vinger waaraan een ring gedragen wordt, gewoon
-lijkde
vinger naast de pink.
RINGVORMIG, bn. den vorm van een ring
hebbende : ringvormige maansverduistering, waarbij
de buitenrand zichtbaar blijft.
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RINGWAL, m. (- len), wal ter ontsluiting ; ...
WORM, m. zekere huiduitslag waarbij de kleinere
of grootere blaasjes als een ring of kokarde geplaatst zijn ; gaat dikwijls met koorts en rheumatische pijnen gepaard; ...WORMEN, m. mv.
(annulata) eene klasse van weekdieren wier lichaam
verdeeld is in ringen of segmenten, waartoe de
bloedzuigers, de aardwormen, het waterslangetje,
de zeemuizen, de zeeduizendbeenen, de schep
-koerwmn,d
goudkam enz. behooren.
RINK (Eng.), m. (-s), gladde vloer voor rol
-schaten.
RINKEL, m. (-s), metalen plaatje of ringetje,
dienende om er een geluid mede te maken : speeltuig in een rinkelhoepel bv. ; - (Zuidn.) een rinkel doen, 's nachts uitgaan. RINKELTJE, o. (-s).
RINKELAAR, m. (-s), zeker vaartuig.
RINKELBEL, v. (-len), rammelaar, kinderspeelgoed ; - (plantk.) ratel.
RINKELBLOEMIGEN, v. mv. eene plantenfamilie (alectorolophus) waarvan in Nederland
vier geslachten in 't wild worden aangetroffen:
zwartkoorn, oogentroost, ratelaar en kartelblad.
RINKELBOM, v. (-men), speeltuig, tamboerijn.
RINKELEN, (rinkelde, heeft gerinkeld), met
rinkels spelen ; - geraas, getier maken : aan
eene deur rinkelen, een rinkelend, rammelend
geluid maken (om binnengelaten te worden); de glazen rinkelen van het dreunen, stooten tegen
elkander met een helderklinkend geluid ; - (gew.)
bellen, schellen. RINKELING, v. het rinkelen,
leven, rumoer ; het klinken van tegen elkander
stootende glazen.
RINKELHOEPEL, m. (-s), een hoepel waarin
aan de binnenzijde kleine stukjes blik los gespijkerd
zijn ; ...LAT, v. (-ten), strooklat.
RINKELROOIEN, (rinkelrooide, heeft gerinkel
gerammel van rinkels en belletjes-roid),met
rondzwieren ; pierewaaien.
RINKELROOIER, m. (-s), lichtmis.
RINKELSPEL, o. spel met rinkels ; ...WERK,
o. zeer klein beeldhouwwerk.
RINKET, o. (-ten). kleine deur of schuif in eene
groote sluisdeur. RINKETJE, o. (-s).
RINKINKEN, (rinkinkte, heeft gerinkinkt), een
helderen, trillenden toon laten hoorgin : de glazen,
de ruiten rinkinkert ; inz. met een helderen, trillenden
toon breken : de ruit is gebroken, ik hoorde het glas
rinkinken ; -- ( zoet.) (van schepen) bij storm
tegen elkander bonzen ; - (Z. A.) leven, lawaai
maken.
RINSCH, bn. ( -er, meest -), zuurachtig; zie
RIJNSCH (2de art.). RINSCHHEID, v.
RIOLEEREN, (rioleerde, heeft gerioleerd), van
riolen voorzien : straten rioleeren.
RIOLENCAPACITEIT, v. ruimte in de riolen:
bij stortregens is de riolencapaciteit onvoldoende en
staan de straten spoedig blank.

RIOOL, o. (riolen), vuilnisgang, goot onder
den grond, tot afvoer van vuil water; - bij spuisluizen eene nauwe gang in het muurwerk ter weerszijden van de kil en door middel van schoften
met houten schroeven geopend on gesloten; b oekdrukkersgereedschap .
RIOOLBUIS, v. (...zen), buis van een riool;
...GAS, o. ( -sen), gas dat in een riool gevormd
wordt; ...GEMAAL, o. (...malen), stoomgemaal
om een hoofdriool leeg te pompen; ...PIJP, v.
(-en), rioolbuis; ...POT, m. (-ten); ...SPECIE, v.
drek, poortaarde; bezinksel in een riool; ...STELSEL, o. (-s), stelsel waarop men het rioolwater
zal afvoeren; het buizenstelsel van een stadsriool;
...VOCHT,' o.; ...WATER, o.
RIPOLIN, o. eene soort van houtverf.
RIPOSO (It.), stilte, stilleven (in de schilderkunst).
RIPOSTEEREN, (riposteerde, heeft geriposteerd),
gevat antwoorden, dadelijk hervatten; (schermk.)
na den uitval gepareerd te hebben, onmiddellijk
den tegenstoot toebrengen.
RIPS, o. weefsel van katoen, linnen, halfwol of
zijde, met ribben, ook ribbetjesgoed geheeten.
RISALIET (It.), o. (bouwk.) de doelen van den
voorgevel die vooruitspringen, minstens een venster
breed en over de geheele hoogte doorloopende.
RISCANT, RISQUANT, bn. ( -er, -st), gewaagd,
gevaarlijk.
RISCONTRO, m. (riscontri), (kooph.) wissel
aanwijzing op wisselbetaling.
-betaling;
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RISËE (Fr.), v. spot, bespotting, iem. om wien
men algemeen lacht : hij was de risée van de heele

stad.

RISICO, o. en v. waagstuk met daaraan verbonden gevaar van slechten afloop : op mijn risico,
komt het verkeerd uit, dan lijd ik de schade; —
het gaat op risico, van den uitslag is totaal niets
te zeggen; — veel risico loopen, veel kans hebben
iets te verliezen.
RISOTTO (It.), o. rijst vermengd met parmezaankaas en soms met saffraan geel gekleurd.
RISPEN, (rispte, heeft gerispt), winden opwerpen uit de keel, oprispen.
RISQUEEREN, (risqueerde, heeft gerisqueerd),
wagen, op het spel zetten, gevaar loopen.
RISSELAARS, m. mv. (plantk.) (gew.) kleine
paardenboonen.
RISSOLE, v. (-n), gebak in bladerdeeg.
RIST, v. (-en), getakt uitspruitsel van een aal
een wijnstok), waaraan de-bestruik(ofvan
bessen (of druiven) zitten; — verzameling van
voorwerpen, aaneengeregen en vastgehecht aan
een stok of touw : eerre rist uier; eerre rist vinken; —
een handvol vlas die in eens in de vlasbraak gaat; —
eene hoeveelheid leien op haar kant gezet ter lengte
van acht voet.
RISTBOK, m. (-ken), eene overeind staande
plank welker bovenste kant bijgescherpt is en met
ijzerblik is beslagen om het vlas te risten.
RISTEN, (ristte, heeft gerist), tot risten maken
(uien enz.); — (van vlas) het heen en weer trekken
over den ristbok om het verder van de overblijfselen der houtige zelfstandigheden, die na het
braken en zwingelen er nog in zijn gebleven, te
zuiveren.
RISTER, v. (plantk.) roode rister, een der vele
volksnamen van de volgende vier soorten van
duizendknoop (polygonum) : de knopige, de bleeke,
de losse en de perzikbladige rister; —, o. (-s), onderdeel van een aanaardploeg.
RISTORNEEREN, (ristorneerde, heeft geristorneerd), (kooph.) een foutieven creditpost herstellen
door een even grootera debetpost te boeken of
omgekeerd; — tegen eene vergoeding afzien van
eene assurantie.
RISTORNO, v. terugkeer; herstel van een foutieven post door dien te ristorneeren; — teruggave
der verzekeringspremie.
RISTUI, v. (-en), ui eener rist.
1. RIT, m. (-ten), het rijden; tocht te paard;
wedloop van een paard (bij eene harddraverij);
tocht op schaatsen, per fiets, per auto (ook te
voet) : dat is nog een heele rit; — bij het uitvoeren
van grondwerken, een afstand van 400 M.: de
klei moest twee ritten ver aangevoerd worden. RITJE,
o. (-s).
2. RIT, v. (-ten), gang, loop : mollenrit.
3. RIT, o. kikkerrit, eitjes van kikkers.
RITARTANDO (It.), (muz.) van lieverlede
langzamer.
RITENUTO (It.), (muz.) langzamer, terughoudend.
RITMEESTER, m. (-s), kapitein der huzaren.
RITMEESTERSCITAP, o. rang van ritmeester.
RITNAALD, v. (-en), de larve der springkevers
(elater).
RITORNEL, o. (-en), (ook RITORNELLO),
(muz.) herhalingsthema; — drieregelig Italiaansch
volksliedje.
RITRATTA, v. (-'s), (kooph.) keer-, herwissel;
het - terugtrekken van een getrokken wissel.
1. RITS, tw. klank waarmede het geluid eener
scheur wordt nagebootst : hij scheurde het rits aan

flarden.
2. RITS, m. (Zuidn.) loop.
3. RITS, m. (-en), merk op een vat.; scheur; inkeping; schrap.
4. RITS, v. (-en), ritsijzer.
5. RITS, v. (plantk., gew.) rister.
RITSBEITEL, m. (-s), beitel om ritsen te maken.
RITSBORD, o. (-en), (scheepsb.) zweiboekje.
RITSELEN, (ritselde, heeft geritseld), zacht
ruischen (ten gevolge eener lichte beweging, inz.
van bladeren) : de wind ritselde in de boomen; het
ritselen der bladeren. RITSELING, v. (-en), het
ritselen, geritsel, licht geruisch.
RITSEN, (ritste, heeft geritst), prikkelen, in beweging brengen; — boomen en vaten met het
ritsijzer merken.
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RITSHOUT, o. (-en), (timen.) kruishout.
RITSIG, bn. ( -er, -st), tot paren geneigd, geil,
wellustig. RITSIGHEID, v. paardrift, geilheid.
RITSIJZER, o. (-s), merkijzer : timmermans- en
kuipersgereedschap dat de gedaante van een knipmes heeft, met houten hecht; aan de punt is het
driehoekig omgebogen en dient om houtwerk af
te schrappen of te ritsen; — (ook) hoefijzer met eene
rits; ...NAGEL, m. (-s), hoefnagel met platten,
slanken kop, die geleidelijk in de kling overgaat.
RITTEN, (ritte, heeft gerit), spelende heen en
weder loopen (van kinderen); door hard loopen
scheuren (inz. van kleederen); — gangen, holen
graven (van mollen).
2. RITTEN, (ritte, heeft gerit), paren, paaien
(van visschen).
RITUAAL, o. (ritualen), (in het algem.) ieder
voorschrift volgens hetwelk plechtige handelingen
worden ingericht; (in het bijz.) de inrichting van
kerkelijke diensten; (ook) het boek waarin de
voorschriften voor het toedienen der Sacramenten
en andere priesterlijke bedieningen vervat zijn.
RITUALISME, o. leer der ritualisten.
RITUALIST, m. (-en), een kenner of een ver
kerkgebruiken; inz. de aanhanger eener-deigr
godsdienstige school onder de Anglicanen, die tot de
kerkgebruiken der eerste christentij den wil terug
-kern.
RITUEEL, bn. tot het kerkgebruik behoorende;
overeenkomstig den ritus of het rituaal; een ritueel
voorschrift; — een ritueele moord; —, o. boek met
voorschriften betreffende het rituaal.
RITUS, m. gebruik (bij overlevering); kerkgebruik, wijze van eeredienst; — voorschrift, bepaling,
besluit, volgens welke de eeredienst moet plaats
hebben.
RIVALISEEREN, (rivaliseerde, heeft gerivaliseerd), mededingen, wedijveren, om den voorrang
strijden.
RIVALITEIT, v. wedijver, wedstrijd, ijverzucht.
RIVESCIO (It.), (muz.) van achteren naar voren
te spelen.
RIVETTE, v. (-n), (bouwk.) verdund gedeelte
van den tuimelaar.
RIVIER, v. (-en), altijd stroomend water dat gewoonlijk op de bergen ontspringt en in zee of eene
andere rivier uitloopt; de bron, de bedding, de loop,
de oever, de monding, het verval eener rivier; — ( spr.)
alle rivieren loopen in de zee, schertsend gebezigd
na de mededeeling van iets zeer gewoons, dat als
iets buitengewoons werd voorgesteld; — rivieren,
die in korten tijd hoog wassen, hebben veel troebel
water in, als iemand in korten tijd rijk wordt, is er
doorgaans veel oneerlijk geld bij; — verdwijnende
onderaardsche rivier, die voor korter of langer tijd
onder de aardoppervlakte doorstroomt (vooral in
kalkgebergten). RIVIERTJE, o. (-s).
RIVIERA, v. oever- of kustland in Italië, inz. bij
Genua : riviéra di Levante, de oostelijke kust;
riviéra di Ponente, de westelijke kust.
RIVIERAAL, m. (...alen), (v. gmv. als stofn.)
aal of paling in eene rivier levende (anguilis f uviatilis); ...ARM, m. (-en), tak eener rivier die zijn
water uit de hoofdrivier ontvangt; ...ARRONDISSEMENT, o. (-en), afdeeling eener rivier, ten
behoeve van den waterstaat.
RIVIERBAARS, m. (...zen), (v. gmv. als stofn.)
eene soort van baars (perca fluviatilis); ...BED, o.
(-den), ...BEDDING, v. (-en), bodem eener rivier,
uitdieping waarin het water eener rivier loopt:
... BELANG, o. (-en), zijn afsnijdingen in het,
algemeen rivierbelang wenschelijk ?; ...BERICHT,
o. (-en), bericht omtrent den waterstand in de
rivieren; ...BEZINKING, v. (-en), wat uit het
water eener rivier bezinkt, inz. aan haar monding;
...BOCHT, v. (-en), bocht in eene rivier; ...BOOT,
v. (...booten), die eene rivier bevaart: ...BRASEM,
m. (-s), pene soort van brasem, in tegenstelling met
meer- en zeebrasem.
RIVIERDAL, o. (...dalen), dal waardoor eene
rivier stroomt; ... DIEF, m. (... dieven), die diefstal
van rivierschepen pleegt ; ... DIEFSTAL, m. (-len);
...DIJK, m. (-en), waterkering langs eene rivier;
...DISTRICT, o. (-en), grootere afdeeling eener
rivier, waarover een opzichter van den waterstaat
het opzicht heeft; ...DONDERPAD, v. (-den),
(nat. hist.) zeker vischje (coitus gobio), dat de
beekjes en rivieren van geheel Europa en Westelijk
Siberië bewoont; ...DUIN, o. (-en), zandstuiving
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langs eene rivier : de rividurtèa l a gs den Overi'jselschen Vecht; . . . FOREL, v. (-len), (nat. hist.)
forel die in de rivieren leeft(salino fario).
RIVIERGEVECHT, o. (-en), gevecht op eene
rivier geleverd; ... GOD, M. (-en), ... GODIN, v.
(-nen), (tab.); ... GRAVER, m. (-s), diamantgraver
in de bedding eener rivier, in tegenstelling met die
der droge velden; ... HAVEN, v. (-s), haven aan
eene rivier; ...KANT,m. (-en). kant langs eene
rivier; . . .KARPER, rn (-s), eene soort van visch;
.. .KLEI, v. klei ontstaan uit rivierbezinking:
in de Betuwe vindt men rivierklei; ... KRAB, v.
(-ben), (teiphusa fluviatilis), soort van krabbe die
in zoet water kan leven; ... KREEFT, rn (-en),
eene soort van kreeft (astacus flaviatilis), die in
stroomende riviertjes en beken, liefst op steenachtigen bodem leeft.
RIVIERMOND, rn (-en), plaats waar eene rivier
in zee of in eene andere rivier uitloopt; . . .MOS, o.
(plantk.) mos (fontimalis), dat aan rivieroevers
groeit; ... MOSSEL, v. (-s, -en), zoetwatermossel
(ansxlonta); . . . NIMF, v. (-en), (myth.); . . . OEVER,
ilL (-s); ... OTTER, in. (-s) (nat. bist.), gewone
visebotter (tutra); . . . PAARD, o. (-en), nijlpaard;
...PALING, in. (-en), (v. gmv. als stofn.) rivieraal;
... POLDER, in. (-s), polder langs eene rivier,
vooral in tegenstelling met zeepolders en droogmakerijen.
RIVIERSCHILDPAD, v. (-den), cane soort van
schildpad (pleurodira); ... SCHIP, v. (...schepen),
schip dat cane rivier bevaart; . . SCHOL, v. (-len),
in eene rivier gevangen schol; . . .SLIB, o. de fijne
bestanddeelen (hoofdzakelijk klei) die in 't rivierwater zweven en bij stilstand daarvan bezinken;
. . .SNOEK, rn (-en); ... STAND, rn (-en), hoogte
van den waterstand in cane rivier; ... STELSEL,
0. (-5), cane hoofdrivier met al hare zijrivieren en
zijtakken, inz. wat haar waterrijkdom en bevaarbaarheid betreft; ... STOOMBOOT, v. (-en);
. . .STOOMER, in. (-s).
RIVIERTERRASSEN, o. mv. eigenaardige terrasvormige afdeelingen aan de hooge oevers bij
sommige rivieren; . . .TOCHTJE, o. (-s), tochtje
op cane rivier; . . . TUNNEL, v. (-s), tunnel onder
cone rivier door; ... VAART, v. de scheepvaart
op acne rivier; ... VAARTUIG, o. (-en); ... VAK,
0. (-ken), grooter of kleiner deel caner rivier, tus
twee krommingen in; . . .VALK, rn (-en),-schen
watervalk, roofvogel; ... VARKEN, o. (-s) rivierzwijn; ...VERBETERING, v. (-en).
RIVIERVERRIJZINGEN, . . .VERZAKKINGEN,
v. mv. verschijnselen bij sommige rivieren, die,
na oenigen tijd onder den grond te hebben doorgeloopen, plotseling weder bovenkomen en haar
loop voortzetten; . . .VISCH, v. zoetwatervisch
(tegenst. van zeevisch); . . .VISSCHERIJ, v. het
vissehen op cane rivier; ... VLAKTE, v. (-n), vlakte
waardoor cane rivier stroomt; . . .VOGEL, m. (-s),
watervogel die zich aan rivieren ophoudt.
RIVIERWATER, 0. water in, uit cane rivier;
. . .ZAND, o. zand door rivieren aangevoerd; ...ZIJDE, v. (-n), rivierkant; . . .ZWIJN, o. (-en), moeraszwijn.
ROASTBEEF, 0. OP Engelsehe wijze gebraden
stuk lendevleesch; ook ROSTBIEF.
1. ROB, rn (-ben), zeehond: zeker viervoetig
verscheurend zoogdier (phoca vitulina), dat de
zeeën der koude en gematigde luchtstreek bewoont:(fig.) zeerob, ervaren matroos; in tegenstelling daarmede landrob, die van zeezaken geen
verstand heeft. ROBBETJE, 0. (-s)
2. ROB, v. (-ben), maag van groote visschen; hij slokt alles in zijne rob, hij haalt alles naar zich toe.
3. ROB, v. verdikt met suiker gekookt vruchtensap, vruchtenmoes.
ROBBEBOL, rn (-len), zandplaat waarop veel
robben bijeenkomen.
ROBBEDOES, In. en v. (...zen), een wild en al
te druk kind : 't is zoo'm wilde robbedoes van een
jongen, hij ravot graag.
ROBBEDOEZEN, (robbedoesde, heeft gerobbedoesd), wild zijn, leven maken; druk stoeien, ravotten.
ROBBEKNOL, m. (-s, -len), dikke jongen; vreter.
ROBBELIG, bn. ruw, hobbelig, oneffen. ROBBE
-LIGHEJ,v.
ROBBEN, (robde, heeft gerobd), (zeet.) het met
den haspel gesponnen gedeelte schiemansgaren
glad wrijven en in teer doopen.
Van Dale.

ROBBENHUID, v. (-en), vel van een zeehond;
... JACHT, v. (-en), jacht op robben; . . . JAGER,
(-s); . . . SCHIP, o. ( ... schepen), schip voor de
robbenvangst; . . . SPEK, o. spek van robbers;
TRAAN,
.-.
v. olie van den zeehond afkomstig;
... VANGST, v.
1. ROBBER, m. (-s), plaatsnij dersgereedschap
(om inkt op de platen te doen); ijzeren werktuig
der zeilmakers, om de naden glad te wrijven.
ROBBERTJE, o. (-s).
2. ROBBER, RUBBER, o. (spel) drie partijen
in het whistspel, waarvan men er twee moet winnen.
ROBBERTJE, 0. (-s), partijtje : een robbertje vechten.
ROBBERTSKRUID, 0. (plantk.) robertskruid.
ROBBESPEK, ROBBENSPEK, o. spek van
een of van meer robben.
ROBBEVEL, 0. (-len), vel van een rob.
ROBBEVELLEN, bn. van robbevel gemaakt.
ROBE, (Fr.), v. (-s), lang vrouwenkleed; afgepast
stuk goed daarvoor; tabbaard, toga.
ROBERTSKRUID, 0. (plantk.) stinkende ooievaarsbek (geranium robertianurn), ook wel bloedwortel, bloedkruid, roodeloopkruid, zwaluwenkruid,
robbertskruid en ro(b)brechtskruid geheeten.
ROBIJN, m. (-en), (0- gmv. als stofn.) rood
doorzichtig edelgesteente dat in hardheid en in
prijs op diamant volgt; glasrobijn, kunstmatige
robijn.
ROBIJNEN, bn. van robijn (vervaardigd).
ROBIJNTJE, 0. (-s), kleine robijn; - (nat. kist.)
(gew.) kneutje.
ROBIJNZWAVEL, v. (scheik.) rood arsenik,
realgar.
ROBINOCRATIE, v. heerschappij der tabbaarden, getabberde mannen; advocaten-heerschappij.
ROBINSONADE, v. geschiedenis vol avonturen,
als die van Robinson Crusoë.
ROBORANTIA, v. mv. (geneesk.) versterkendo
middelen, inz. kinine en ijzer.
ROBOT, v. leendienst, hofdienst, heerendienst
(in Poolsch Duitschland).
ROBURIET, 0. ontplofbare stof, weinig gevoelig
voor stooten en slaan en minder krachtig dan
dynamiet; het wordt voor militaire doeleinden
gebezigd.
ROBUUST, bn. sterk, krachtig.
ROCAILLE, v. (-s), grotwerk van schelpen,
koralen en steenen.
ROCHEBEL, v. (-len), (gew.) fluim.
ROCHEL, v. (-5), fluim, opgegeven speeksel; de
rachel gaat, hij heeft den reutel (van iem. die op
sterven ligt).
ROCHELAAR, m. (-s), ROCHELAARSTER, v.
(-s), spuwer, spuwster, rochelpot.
ROCHELACHTIG, bn. veel rochels spuwend.
ROCHELBAKJE, o. (-s), spuwbakje.
ROCHELEN, (rochelde, heeft gerocheld), fluimen
opgeven, veel spuwen; - hij rochelt, men hoort
zijne laatste ademingen (van een zieltogende).
ROCHELING, v.
ROCHELPOT, in. en v. (-ten), spuwbakje; iem.
die veel rochels uitspuwt.
ROCHET, v. (-ten), (R. K.) het korte koorhemd, ook gedragen door koorknapen.
ROCOCO, rn stelsel van decoratie, dat bestaat
uit acne omlijning en verdeeling door een uiterst
tenger staafwerk, gedurig van richting veranderend, kronkelende takken en twijgen, bladerloos enz.; - STIJL, rn
RODE, v. (-n), (Zuidn.) ontgonnen land.
RODELBAAN. v. (. . . banen), hellende weg
waarlangs men rodelt.
RODELEN, (rodelde, heeft gerodeld). met acne
slede langs een hellenden weg naar beneden
glijden.
RODOLMIG, bn. rodolmig water, troebel en
roodachti g , ' 5 zomers met een vlies bedekt.
RODOMONTADE, v. (-s), (w. g.) snoeverij, grootsprekerij.
ROEBEL, ni. (-s), Russische zilveren munt
1 zilveren roebel (= f 1.25); 1 papieren roebel (f 0.36);
een gouden roebel = f 1,90.).
ROEBOL, v. (plantk., gew.) moeras- en akkerpaardestaart.
ROEDE, ROE, v. (roeden), dun buigzaam takje,
teentje, inz. als strafwerktuig, één alleen of een
bosje samengebonden, geesel : met de roe krijjen,
geven ; (spr. ) die de roede spaart, haat zyn kind,
wil men zijne kinderen goed opvoeden, dan moet
M.

97

ROEDEBANDJE.

1538

men ze soms bestraffen; onder iemands roede zijn,
aan iem. geheel en al onderworpen zijn ; der roede ontwassen zijn, niet meer onder de tucht
staan, zelfstandig kunnen of willen handelen ; -de roede kussen. zich aan de tuchtiging geduldig
onderwerpen ; (fig.) de roode roede, de beul ; de
roede is reeds geheven, de straf dreigt ; -- (gew.)
de roe is van 't gat, de ;eerel is voorbij, het gevaar
dreigt niet meer; - hij krijgt de roede op den'schoorsteen, met St. Nikolaas in plaats van lekkernijen
of geschenken krijgt hij de roede ; riem, reep, zweep; - kleerenklopper; - tooverroede, wenschroede ; - dunne staaf van ijzer of
geelkoper om iets aan te \ bevestigen : gordijnroede,
roetjes voor de trap ; - tusschenregel van een
glasraam ; - visehlat : met de roede hengelen ; met lijm bestreken houtje van den vogelaar ; (wev.) vierkant latje in de groeve van den kettingboom ; - (bij voerl.) dat paard ligt op de roede,
loopt rechts ; - stang van een molenwiek ; paal
van een hooiberg, bergroede ; (scheepst.) ra dit in schuinsche richting aan
eden bezaansmast hangt en dient om de bezaan
op te houden ; - meetkun.stig teeken, aangeduid
door 0 ; - lengtemaat ; eene Nederlandsche roede
(= 10 M.); eene Amsterdamsche roede (oud), (
3.76 M.); eene Rijnlandsehe roede (= 3.767 M.) ;
eene veenroede afwisselend tussehende 2 1 / 2 en 5 M. ;
uitgestrektheid eene roede groot ; eene vierkante
roede, 1 Are ; eene roede turf, ± 1300 stuks ;
- mannelijk teeldeel ; - staart eener komeet.
ROETJE, o. (-s).
ROEDEBANDJE. o. (-s), (ontl.) roedetoompje.
ROEDEDRAGER, ROEDRIG, m. (- s), (veroud.)
deurwaarder crimineel.
ROEDEHOOFD, o. (-en), (scheepst.) hoofd
van de bezaansroede ; - (ontl.) eikel van het
mannelijk teeldeel.
ROEDEN, v. mv. (in den houthandel) stukken
vierkant beslagen hout, die in afmeting, vooral
in dikte, iets minder zijn dan de balken.
ROEDETOOMPJE, o. (-s), (ontl.) kleine pees
aan de mannelijke roede ; ...ZENUW, v. (-en),
(ontl.) gevoels- of bewegingszenuw der mannelijke roede.
ROEDJAK, v. (Indi.) soort van salade van
(gesneden) onrijpe vruchten met soja, lombok
enz. en wat Javaansche suiker.
1. ROEF, V. (...ven), overdekte plaats in eene
trek- of postschuit ; - deel eener vrachtschuit
dat tot woning dient en eenigermate als eene
kamer geriefelijk is ingericht ; - schuin oploopend
deksel op eene doodkist ; - soort van overkap ping over de naden der verschillende platen op
een zinken dak en waarover de roeven gelegd
Korden. ROEFJE, o. (-s).
2. ROEF, tw. ter aanduiding van _het geluid,
veroorzaakt door eene snelle beweging : roef,
reef, maakte zij haar werk af.

ROEFBANK, v. (-en), bank van de roef ; ...GELD,
o. hoogere vracht op eene trekschuit (om in de
roef te zitten): ...KUSSEN, o. (-s); ... LAT, v.
(-ten); ...PLAATSJE, o. (-s).
ROEIBANK, v., (-en), bank waarop de roeier
zit ; ...BARK, v. (-en), schuit die geroeid wordt;
...BEUGEL, m. (-s), beugel waarin de riemen
bij het roeien steunen ; ...BOOT, v. "(-en), kleine
open boot die door roeien voortbewogen wordt;
...BOOTWAGEN, m. (-s), (krijgsw.) wagen waarop
eens roeiboot vervoerd kan worden.
ROEIDOL, m. (- len), (zeet.) opstaande pen,
in het boord van een roeivaartuig geslagen, om
de riemen tegen te houden ; - PEN, v. (-nen).
ROEIEEND, v. (-en), eene onderfamilie der
eenden (erismaturinae), die het midden houdt
tusschen de duikeenden en aalscholvers ; de hals
is kort en dik, de kop tamelijk groot en de romp slank.
ROEIEN, (roeide, heeft en is geroeid), door
middel van roeien of riemen besturen of voort
(een vaartuig)): hard, snel, langzaam, met-stuwen
groote slagen roeien ; - stuurboord, bakboord roeien,

zich alleen bedienen van de riemen, die rechts of
links geplaatst zijn ; - met de hangende bladen
roeien, roeien zonder het water te doen opspatten ; komm:ando : geroeid, ophouden met roeien ; lem. door roeien overvoeren : roei mij naar de
overzijde ; - de armen onder het gaan heen
en weer slaan : die man roeit : - ( spr.) men moet
roeien met de riemen, die men heeft, men moet zich

ROEM.

weten te beholpen ; - tegen den stroom is 't kwaad
roeien, het is moeilijk zich tegen de openbare
meering (tegen de omstandigheden, tegen een
overmachtigen invloed) te verzetten ; - er onder
roeien, de hand in iets hebben ; - onder het staande
zeil is goed roeien, het gaat gemakkelijk als men
rijk is, krachtige hulp heeft ; - met tien riemen
naar lager wal roeien, alles verteren, zoodat men
zijn ondergang tegemoet gaat ; - het zwemmen
der watervogels die roeivoeten hebben ; het zwemmen op den rug (van menschen); -, meten, pE ilen
(wijn, sterken drank) ; (plat) (gew.) uit roeien
gaan, eene vrouw in barensnood bijstaan ; - onkruid uit den grond halen, rooien ; (gew.) boomen
roeien, vellen.
ROEIER, m. (-s), die roeit ; wijnpeiler. ROEI
-STER,v.(s)
ROEIKLAMP, m. (-en), (scheepst.) klamp op
het dolboord geplaatst tot steunsel van den roei
...KRAB, v. (-ben), (nat. hist.) eene eetbare-rïem;
krab ; ...MIK, v. (-ken), (scheepst.) L; - vormig
ijzer tot steun van den roeiriem ; ...PEN, ...PIN,
v. (-nen), pen of pin waartegen de riem bij het
roeien steunt ; ...POORT, v. (-en), (scheepst.)
poort in den zijwand van een schip, waardoor
een roeiriem uitgebracht wordt ; ...POOTIGEN,
m. mv. erne soort van schaaldieren (in zoetwater
levende).
ROEIRIEM, m. (-en), gereedschap om een
vaartuig voort te roeien; ...SCHIP, o. (...schepen),
...SCHUIT, v. (-en), schip, schuit door roeien
voort te bewegen ; ...SLAAF, m. (...slaven),
(oudt.) veroordeelde misdadiger die op een galei schip moest roeien ; ...SPAAN, v. (...spanen),
roeiriem voor eene kleine roeiboot ; ...SPORT,
V. het roeien als sport ; ...STOK, m. (-ken), peil
waardoor de-stok;.STROP,m(pen)stro
roeiriem gestoken wordt ; ...VAARTUIG, o.
(-en), vaartuig dat geroeid wordt ; ...VEREENIGING, v. (-en), eene vereeniging om den lust
tot roeien en zeilen op te wekken, gewoonlijk
roei- en zeilvereeniging genoemd ; ...VOETEN,
m. mv. (nat. hist.) voeten van zwemvogels, waar
alle teenen naar voren gericht en door een-van
zwemvlies verbonden zijn, zooals bv bij den
pelikaan.
ROEIVOETIGEN, mv. eene groep van wurg
met korten loop, lange teenen en roeivoeten;-vogels
de aalscholvers, pelikanen, fregatvogels en keer kringvogels hehooren ertoe.
ROEIWEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd in het
roeien :...WIEL, o. (-en), wiel van een raderbootje,
dat met de hand bewogen wordt.
ROEK, m. (-en), Bene soort van vogel (corvus
frugilegus), gezellig nestelend, moeilijk te verdrijven
nuttige vogel, 29 + 19 cM. ROEKJE, o. (-s).
ROEKELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zorgeloos,
lichtzinnig: roekeloos zijn geld uitgeven ; - vermetel,
al te stout : roekeloos zijn. leven wanen, zich in 't
gevaar begeven ; - een roekeloos leven leiden. een
goddeloos leven leiden. ROEKELOOSHEID, V.
(...heden), vermetelheid ; (fig). waagstuk.
ROEKOEKEN, (roekoekte, heeft geroekoekt),
een geluid geven als de duiven.
ROELAND, m. het is een razende Koeland, hij
is zeer onstuimig en woest.
ROELAT, v. (-ten.), lat waarmede men de veenroeden meet ; de lengte wisselt af tusschen 2 1 /2
en 5 Meter.
ROEM, m. (bijb.) roep waarin iemand staat:
uw roem is niet zeer fijn ; - voortreffelijke naam,
gunstige bekendheid : zijn roem vestigen, verhoogen,
verliezen ; - eer, lof, aanzien, achting : zich met
roem overladen; - zijn roem overleven, in vergetelheid
geraken ; - hij is de roem van zijne familie, zijne
familie kan trotsch op hem zijn ; - roem dragen
op iets, trotsch er op zijn; zich als verdienste
toerekenen : hij draagt er roem op, dat zijne onder
voor hem beven ; - ( spr.) eigen roem-geschiktn
stinkt, in afkeurender zin gezegd tegen iem. die
eigen voortreffelijkheid bepleit ; - groote roem,
kleine daad, men hoort wel veel roemen, maar
weinig tot stand komen ; - (ka.artsp.) drie of
meer opeenvolgende kaarten, vier azen, heeren,
vrouwen, boeren, heer en vrouw van troef, waarmede
men 20 - 100 punten behalen kan : ik heb 50
roem ; spelen met roem ; spelen met roem op tafel,

waarbij men de roemkaarten voor ieder zicht
legt.
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ROEMACHTIG, bn. ( -er, -st), (w. g. ) naar roem
hakende ; gaarne roemende.
ROEMBAAR, bn. (-der, -st), (w. g. ) loffelijk,
prijzenswaard.
ROEMEN, (roemde, heeft geroemd), prijzen,
met lof gewagen (van iets of iem.) : van dit gebouw

te bidden ; -- in 't geweer roepen (de wacht bv. ),
hun toeroepen dat zij buiten in 't geweer moeten
komen ; ten strijde roepen ; iets te koop roepen ; —
roep mij om 7 uur, waarschuw mij dat het 7 uur
is ; (ook) maak mij dan wakker, wek mij dan ; —
iem. toeroepen naderbij te kousen, te verschijnen ;

kan dan pas met lof van iets gewagen, als men
dengeheeien afloop weet ; ook gezegd als zin speling op wat er nog gebeuren kan, op het wissel
dor toekomst ; — tegen iem. iets roemen,-valige
er de voortreffelijkheid van aangeven ; — loven,
verheerlijken : Gods naam, goedheid, wijsheid
roemen ; leeren roemen in de genade ; -- roem dragen
op (iets), zich beroemen op (iets) : op zijn verstand
roemen ; — pochen : daar valt niet op te roemen,
dat is niet prijzenswaard ; — (kaartsp.) den roem
(zie dit woord) vermelden : ik roem eene driekaart ;
hi2 heeft stuk (heer en vrouw van troef) geroemd.
ROEVIING, v. (w. g.) bet roemen.
ROEMENSWAARD(IG), bn. ( -er, -st, of meer-,
meest-), waard geroemd te worden.
1. ROEMER, nl. (-s), iem. die iets of iem.
roemt ; pocher, zwetser ; een roem in 't kaartspel.
2. ,ROEMER, ROMER, in. (-s), groot wijnglas,
inz. groen wijnglas voor Rijnwijn. ROEMERTJE,
ROMERTJE, o. (-s).
ROEMGIERIG, bn. ( -er, -st), begeerig naar
roem. ROEMGIERIGHEID, v.
ROEMRIJK, bn. ( -er, -st), rijk in roem, nit
veel roem : de roemrijke 17de eeuw ; een roemrijk

ten teeken dat hij komen moet ; — (kaartsp.)
een aas roepen, vragen ; — iem. te hulp roepen,
diens bijstand inroepen ; — een dokter roepen,
bij zich laten komen ; -- de politie roepen. de hulp
er van inroepen ; — pas op , of ik roep mijn groeten
broer, om mij te helpen ; — gij komt als geroepen,
zeer gewenscht, op 't juiste oogenblik ; — iem.
voor den rechter roepen, hem dagvaarden ; —
God heeft hem tot zich geroepen, hij is gestorven ; —
(bijb.) velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren,
velen meenen dat zij tot iets hoogers bestemd zijn,
doch dit is maar met weinigen het geval ; —
iem. ter zijde roepen, on, hem alleen te spreken ; —

roemt men vooral de zuiverheid van stijl ; — (spr.)
men moet den dag niet roemen, vóór het avond is, uien

verleden.

ROEMRUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), ROEMRUCHTIGLIJK, bw. (w. g.) vermaard, beroemd. ROEM
-RUCHTIGED,v.
ROEMVOL, bn. bw. vol roem, met zeer veel
roem : eene roemvolle plaats hekleeden ; een roemvol
optreden ; eene roemvolle jeugd, ouderdom.

ROEMWAARD, ROEMWAARDIG, bn. bw. ( -er,
-st), roemenswaardig. ROEMWAARDIGHEID,
v. ROEMWAARDIGLIJK, bw. (w. g.).
ROEMZUCHT. v. begeerte naar roem.
ROEMZUCHTIG, bn. (-er, -st), roemgierig.
ROEP, m. het roepen : de roep van den koekoek,
van den roerdomp ; nieuws, tijding : de roep gaat,
dat..., het gerucht loopt ; — de eerste roep van
den nachtwacht, de eerste verkondiging van het
uur door den nachtwacht ; — (R.K.) huwelijksafkondiging in de parochiekerk op 3 achtereenvolgende
zon- of feestdagen, waarbij de geloovigen worden
verzocht om mogelijke beletselen aan den pastoor
kenbaar te Wraken : de roepen hebben gegaan ; —
de openbare meaning omtrent iets of iem. : er
ging een groote roep van uit, het werd hoog geprezen;
-- na het onheil te Parijs was de algemeen roep,
dat de overheid scherper toezicht •moest houden ; —
daar zult ge een roep over hooren, dat zult ge nog
eens hooren prijzen ; — in 't heele land was maar
één roep, dat..., de openbare meening was overal
gelijk en wel, dat...; — in een kwaden roep staan,
niet gunstig bekend staan ; — iem. in een kwaden
roep brengen, hem belasteren.

ROEI''AARD, o. (-en), (gew.) paard ter rechterzijde
van een span : het handpaard en het roepaard.
ROEPEEND, v. (-en), lokeend in een€• eendenkooi;
(ook) krak of halve eendvogel (arias strepera) .
ROEPEN, (riep, heeft geroepen), schreeuwen,
zich met Bene luide stem laten hoeren : ik hoor
roepen ; wie roept daar ? ; -- om hulp roepen, hulp
inroepen ; -- dat roept om wraak, dat moest
gewroken worden ; -- de nachtwacht heeft tien
geroepen, met luider sterome verkondigd, dat
het 10 uur is ; — zich heesch roepen, zóó luid roepen,
dat men heesch wordt ; — iem, wakker roepen,
zóó roepen, dat hij er wakker van wordt ; —
moord, brand roepen, om hulp schreeuwen bij gevaar
van moord, brand ; -- moord en brand roepen,
als er dieven zijn, (ook) geweldig schreeuwen ; —
volk roepen, als men in een winkel b. v. wil laten
hooren, dat men er is ; - ieder roept er • over, dat
het zoo mooi, zoo gemeen is, ieder spreekt er in dien
zin over ; —
door. stemverheffing iemand op eenigen afstand
iets kenbaar maken, toeroepen : ik riep hem,
Links te houden ; roep mij maar, als gij klaar zijt,
dan begin ik ; — tot God roepen, om iets bidden ; —
de Mohammedanen worden 5 -maal daags tot het
gebed geroepen, hun toegeroepen dat het tijd is

roep hem even hier ; ik word geroepen en moet dus
weg ; --- zijn hond roepen, diens naam luid uitroepen,

de voorzitter heeft den spreker tot de orde geroepen,

hem te verstaan gegeven, dat hij zich niet aan
de orde hield (van het, onderwerp afdwaalde,
niet in gepaste termen sprak enz.) ; — mijne bezigheden roepen mij, ik moet weg, aan 't werk ; —
mijn plicht roept mij, ik houd het voor mijn plicht; —
ik wil u even te binnen roepen, doen herinneren.
ROEPEND, bn. (bijb.) dat is de stem eens roependen
in de woestijn, vermaningen, leeringen, waarsebuwingen die men in den wind slaat ; — (fig.) roepende
zonden, verschrikkelijke doodzonden.
ROEPER. m. (-s), die roept, ontbiedt ; uitroept,,, schreeuwt ; — zeker werktuig om de stem
op groote afstanden te doen hooren, spreektrompet ;
— strot, keel; (platte zegsw.) wat door Stien roeper gaat,
moet ook door den poeper ; — lokvogel, roepeend,
zie aldaar. ROEPSTER, v. (-s), zij die roept.
ROEPING, v. (-en), let roepen ; datgene waartoe
iem. zich door neiging en aanleg geroepen gevoelt:
zijne roeping volgen ; -- aan zijne roeping beantwoorden, met zeer veel lust door hem verricht

worden ; (ook) die loopbaan kiezen, waartoe Wren
den meesten lust heeft; (ook) een juist gebruik
van iets maken ; - geene roeping tot iets gevoelen,
er weinig lust in vinden ; — onderwijzer zijn uit
roeping, er een innerlijken aandrang toe hebben ; —
het is mijne roeping niet, daartoe u as ik door aanleg
en neiging niet bestemd, (ook) het behoort niet
tot mijne verplichtingen of bemoeiingen; — hij
voldoet aan zijne roeping, hij verricht goed wat men
van hem verlangt ; — ergens eene roeping vervullen,
enne grootsche taak op voortreffelijke wijze verrichten.
ROEPNAAM, m. (... namen), naam waarmee
iem. of een dier geroepen wordt, bv. Ab voor
Albert, Han voor Johannes, Mies voor
poes.
ROEPSTEM, v. (-men), (fig.) inwendige stem
(van het geweten) ; gehoor geven aan eene roepstem,
zich bereid verklaren tot iets wat verlangd wordt;
...VOGEL, m. (-s), lokvogel.
1. ROER, m. in rep en roer, bijes. uitdr. in
groote verwarring, ontsteltenis : alles was in rep
en roer.

2. ROER, o. (-s, -íán), pijp, buis ; — loop van
een schietgeweer ; snaphaan, karabijn ; — mondstuk van eene tabakspijp, ook verbindingsstuk
tusschen mondstuk en waterzak caner Duitsche
pijp. ROERTJE, o. (-s).
3. ROER, o. (-s, -en), toestel achter aan een
vaartuig en dienende om er de vereischte wending
aan te geven ; aan het roer, te roer staan, sturen ; —
goed naar het roer luisteren of scherp op zijn roer
zijn, gemakkelijk de werking van het roer volgen (van
een vaartuig); het schip luistert niet naar het roer,
het roer heeft niet veel invloed op de richting
van het schip (doordat het te klein, niet diep
genoeg in 'het water is) ; (fig) niet naar het roer
luisteren, ongehoorzaam zijn ; het roer wenden,
omsmijten, over een ander boord, leggen ; -- het roer
verkeerd aan boord leggen als het schip achteruitzet
of deinst ; — het schip loopt uit het roer, als door

hooge zee het roer uit het water komt ; -- (fig.)
leiding, bestuur : het roer van staat, het staatsbestuur, de regeering ; — (fig.) het roer in handen
hebben, eene zaak besturen ; — hij houdt het roer
vast, heeft de leiding der zaken ; — hij staat stijf
op zijn roer, blijft beslist bij zijne meening, is zeer
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stijfkoppig ; — hij is 't roer van 't schip, hij is de
hoofdpersoon ; — gij houdt uw roer niet recht, gij
bestuurt uwe zaken niet goed ; — houd je roer
recht, val niet, waggel niet (inz. tot dronkaards
sprekende); — aan het roer komen zitten, aan het
bewind geraken, zijn ; — (fig.) het roer is van het
schip, er is geene orde of tucht ; — het roer ligt
er naar, het moet er mede door ; — zijne poos
te roer staan, zijne beurt hebben ; --- het roer in
het seater houden, de zaak aan den gang houden ;
— het roer in de heg steken, niet meer varen, aan
land blijven ; — het roer aan de scheg hangen, geheel verkeerd werken. ROERTJE, o. (-s).
ROERBAAR, bn. tilbaar, roerend (van goederen).
ROERBAK, m. (-ken), bak waarin geroerd
wordt ; — (ververij) bak waarin de verf aangemaakt
wordt ; — ( papierm.) maalbak of hollander eener
papiermachine, waaruit de stof in de kuip wordt
gedragen ; ...BAND, m. (-en), (scheepst.) ijzeren
band waarmede het roer bevestigd wordt.
ROERDOMP, m. (-en), zekere nachtvogel (ar
ook butoor, dornphoorn-deaofbtursli)

en reidomp geheeten, 7 2 cM . lang, tot de familie
der reigers behoorende, met roestgele zwartgemarmerde veeren, die zich met vissch.en, kikvorschen
en insecten voedt ; inz. in den paartijd laat hij
een sterk brullend geluid hooren en bewoont de
rietlanden van het gematigde en warme Europa,
Afrika en de noordelijke helft. van Azië tot Japan ; —
kleine roerdomp, eene soort van roerdomp, die
slechts 14 cM. lang is (ardetta mina. ta) ; hij draagt
ook de namen van : woudaapje, kleine butoor,
woudhopje, houtbutoortje en wailer. ROERDOMPJE,
o. (-s).

ROERDRAGER, m. (-s), (gesch.) iem. die met
een snaphaan gewapend was.
ROEREN, (roerde, heeft geroerd), in beweging
brengen, door elkander bewegen : suiker in een
glas water roeren ; de soep, pap roeren ; --, ( plat
spr.) hoe meer men de stront roert, hoe meer ze stinkt,
hoe meer men onaangename voorvallen uitpluist,
hoe onaangenamer zij worden ; -- aanraken, dicht
zijn : roer daar niet, gij moet daar afblijven ; —-bij
roer mij eens aan, als ge durft, uitdagende woorden
van een vechtlustigen knaap ; - kru.idle-roer -mij-

niet, zie aldaar ; — bewegen ; (fig.) treffen, ver murwen, het medelijden opwekken : dit toonel
heeft hem diep, tot tranen geroerd ; — melding
maken van, spreken van : dat zijn zaken, waar
men liefst niet aan roert ; — de trom roeren, op
de trommel slaan ; - zijn snater roeren, geducht
babbelen ; — zich roeren, zich bewegen : hij kan
zich roeren noch wenden, hij kan zich totaal niet
bewegen ; — hij kan zich goed roeren, hij heeft

nogal geld.
1. ROEREND, bn. beweegbaar, vervoerbaar:
roerende goederen, meubelen, vee, enz. ; -- (R. K.)
roerende feestdagen, die niet steeds op denzelfden
datum vallen, zooals Paschen en Pinksteren.
2. ROEREND, bn. bw. ( -er, st), treffend, aandoenlijk : een roererud verhaal, tooncel ; — roerend
preeken

ROERFLUIT, v. (-en), een half gedekt fluit
orgel ; ...GANGER, m. (-s), man-registnh
die aan het roer staat ; ...HAAK, m. (...haken),
haak aan het roer van het schip gehecht, van
pennen voorzien die in de openingen van de vingerhagen komen ; helmstok van het roer.
ROERHARD, bn. ( -er, -st), moeilijk met het
roer te sturen (van een schip).
ROERIG, bn. ( -er, -st), beweeglijk, druk levendig:

de jongens zijn vandaag erg roerig ; zij is vandaag
heel roerig, druk bezig. ROERIGHEID, v.

ROERING, v. het roeren ; — ,(-en), beweging:
er is roering in het water ; — buikloop ; — zachte
gemoedsbeweging, ontroering : men kan dat niet
zonder roering lezen ; — beroerte, opschudding:
de roering in het land ; — hooge vloed (van het
springtij) ; — bewoeling, bekleeding van den ankerring.
ROERINSTRUMENTEN, o. mv. (w. g.) de blaas
hout vervaardigd.
-instrumeva
ROERKETTING, m. (-en), (scheepst.) zorg ketting ; ...KLIK, v. (-en), (scheepst.) klik, achterste
deel van het roer ;_ ...KLOMP, m. (-en), stukken
eikenhout, aan de schacht vastgeklonken en het
buitenste, uitspringende gedeelte van het roer
v ornrmende.
ROERKRUID, o. (plantk.) een geslacht (gna-

phaliumn), tot de familie der samengesteldbloemigen

behoorende, waarvan 4 soorten in Nederland
in 't wild worden aangetroffen : het bosch-roerkruid
(g. silvaticum), het moerassig roerkruid (g. uliginosum), het geelwit roerkruid (g. .cieo-album) en
het tweehuizigroerkruid of droogbloem (g. divecum),
ook wel kattevoet, kattepootjes, zevenjaarsbloem en
rozenlransjes geheeten.
ROERKUIP, v. (-en), kuip waarin geroerd
wordt, inz. in ververijen ; ...LEPEL, m. (-s),
lepel waarmede iets door elkander geroerd wordt.
ROERLIJK. bn. ( -er, st), (w. g.) beweeglijk.
ROERLINGS, bw. rakelings : hij ging mij roer
langs het lijf.

-lings

ROERLOOP, n1. (- en), loop van een schietgeweer.
ROERLOOS, bn. bw. zonder roer : een roerloos
schip ; — onbeweeglijk, stokstijf ; hij stond roerloos
van schrik ; ( fig.) onverschillig, ongevoelig, koud.
ROERLOOSHEID, v.
ROERMAKER, m. (-s), geweermaker ; ver
scheepsroeren ; ...MAL, v. (-len),-vardigen
mal om in tijd van nood daarnaar een nieuw
roer te maken ; ...METER, m. (-s); ...NAGEL,
m. (-s), spijker waarmede de ijzeren bekleeding
op het roer wordt vastgeklonken.
ROEROM, m. (-s, -men), gebak van gestadig
omgeroerd beslag ; pannekoek welke bij brokken
uit de pan komt; (fig.) poespas (inz. van groenten),
mengelmoes.
ROEROVEN, m. (-s), vlam of reverbeeroven;
...PEN, ...PIN, v. (-nen), (zeet.) helmstok : stok
waarmede het roer in beweging gebracht wordt;
...RING, m. (-en), ring voor den laadstok (van
een schietgeweer); ...SCHINKEL, m. (-s), (scheepst.)
eind gijn aan de einden van kousen voorzien,
die den zorgketting boven water verlengen ;
...SCHOT, o. (-en), schot uiteenvuurroer; ...SCHUTTER, m. (-s), (oudt.) musketier.
ROERSEL, o. (-s, -en), beweging ; (fig.) aandrift : de roerselen des harten.
ROERSLEUF, v. (...en), (zeet.) sleuf welke
men gewoonlijk vindt op den smallen rand van
het roer ; ...SPAAN, v. (...spanen), zeker gereed
apothekers, pasteibakkers, kaarsen--schapder
makers, suikerraffinadeurs, enz. om de gesmolten
of gemengde bestanddeelen dooreen te roeren.

ROERSPIJKER, m. (- s), roernagel ; ...STANG,
v. (-en), stang om iets om te roeren, roerspaan;
...STEL, o. (-len), toestel waarmede het roer
aan het schip hangt en waardoor het draaien
kan ; ...STEVEN, m. (-s), de achterste steven
bij schroefstoombooten, waaraan het roer bevestigd is; ...STOF, v. (papierm.) fijne stof die uit
den roerbak in de kuip wordt gedragen ; ...STOK,
m. (- ken), stok aan het roer ; roerspaan ; ...STROP,
m. (- pen), (zeet.) roertouw ; ...TALIE, v. (-s),
...TOUW, o. (-en), (zeet.) talie, met metalen kettingen aan het roer bevestigd en dienende om
het vast te zetten, ook noodtalie geheeten, omdat
men er, wanneer de roerpen gebroken is, het roer
door moet besturen ; ...TROG, m. ( - gen), roerbak.
ROERVINK, rn . (-en), lokvink dien vogelaars
langs eenti stang op en neer trekken, om hem
te doen fladderen en daardoor andere vogels te
lokken ; — (fig.) aanstoker, aanhitser, belhamel.
ROERWERK, o. (org.) tongwerk ; — (oliesl.)
dat deel van het gaande werk dat dienst doet
bij het roeren van het op het vuister verwarmd
wordende meel.
1. ROES, m. (roezen), lichte bedwelming door
sterken drank ; — een roes hebben, aanhebben,
een weinig te veel gedronken hebben ; — zich
een roes aandrinken ; — zijn roes uitslapen, slapen
totdat men weder nuchteren is ; — (fig.) in den
eersten roes der overwinning, bij de eerste opwinding ; — het gaat daar alles bij den roes, het gaat
er stormachtig toe. ROESJE, o. (-s).
2. ROES, m. iets bij den roes koopen of ver
ongeteld, voetstoots, zooals het daar is.-kopen,
1. ROEST, o. v. oxyde waarmede vele metalen
aan hunne oppervlakte bedekt worden door de
werking van vochtige lucht, verbinding van het
metaal met zuurstof, ook wel met koolzuur en
water ; de roest vreet, verteert het ijzer ; — de door
water in de aardgangen opgeloste en zoo mede gevoerde aarde- en metaalbestanddeelen, die
zich aan het gesteente afzetten ; — , m. gmv.
het roesten.
2. ROEST, v stofzwamachtige woekerplantjes
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die zich aan de bladeren, stengels en vruchten
ontwikkelen ; aardappelziekte ; korenziekte : eene
schirnr eiplant (uredo) tot de stuifzwammen behoorende, die zich aan het bloote oog als oranjekleurige stippen en strepen op het blad vertoont en
den wasdom van de tarwekorrel belemmert.
3. ROEST, v. o. (-en), roeststok : stok waarop
de hoenders roesten ; (jag.) het nachtlager van
vliegend wild.
ROESTACHTIG, bn. ( -er, -st), als roest, met
roest bedekt ; — (van koren) met roest besmet.
1. ROESTEN, (roestte, is geroest), met roest
bedekt worden, de blinkende oppervlakte verliezen, dof worden (van metalen): de edele metalen
roesten niet ; -- ( spr.) oude liefde roest niet, niet
licht vergeet men (wie, wat) men het eerst bemind
heeft ; — rust roest, stilstand is achteruitgang,
inz. in betrekking tot studie, kennis, energie.
ROESTING, v. het roesten.
2. ROESTEN, (roestte, heeft geroest), op het
roest, op de stokken gaan zitten (van kippen),
(jag.) op boomtakken zitten ; (ook) bet zitten
van patrijzen en kippen.
ROESTERIG, ba. een weinig geroest, roestig:
een roesterige spijker.
ROESTGORS, v. (...zen), roestkleurige gors

(e?nberiza caesia).

ROESTIG, bn. ( -er, -st), roertachtig. ROESTIGHEID, v. het roest.
ROESTJE, o. (-s), de gewone keldermot (scolioptrix libatrix), aldus genoemd om de roest
-vleknopd
voorvleugels.
ROESTKLEUR, v. (-en), de kleur van roest,
inz. de bruingele kleur van ijzerroest.
ROESTKLEURIG, bn. de roestkleur hebbende;
inz. dof bruingeel.
ROESTMIDDEL, o. (-en), middel ter wering
van de roest ; ...PAPIER, o. pakpapier waarin
men stalen voorwerpen pakt om ze tegen 't roesten te bewaren ; (ook) schuurpapier om roest
af te schuren ; ...STOK, m. (-ken), het roest van
kippen enz ; ... VLAK, ...VLEK, v. (-ken), kleine
hoeveelheid roest op een metalen voorwerp ;
(op waschgoed) roestkleurige vlak ; — vlekje door
roestzwammen veroorzaakt; ...VOGEL, (-s), roestgors m.
ROESTVRIJ, bn. vrij van roest.
ROESTWEERDER, m. middel om het roesten
van metalen te voorkomen.
ROESTZWAM, v. (-men), eene schimmel
-plantodesuifzwmbhornde.
ROESWERK, o. (Zuidn.) bij den roes, globaal
aangenomen werk.
1. ROET, o. schoorsteenzwart, pijpzwart, fijne
koolstof die zich uit den rook afzet en als mest
veel waarde heeft ; zoo zwart als roet ; zoo bitter-stof
als roet, zeer bitter ; — (fig.) iem. roet in 't eten
doen, zijn genoegen vergallen ; -- roet in 't eten
gooien, het spel storen, de zaken bederven ; —
er is roet in. 't eten, er zijn moeilijkheden, do zaak
is niet in orde, (ook) er is ruzie, er wordt gekibbeld.
2. ROET, o. stuifaren (in gerst en haver), woeker
-zwam.
3. ROET, v. (-en), strook riet langs den zoom
van een stuk land.
ROETAANLADING, v. (-en), de ophooping
van roet in rookkanalen.
ROETAARD, m. (-s), (Zuidn.) meerkol.
ROETACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als roet, op
roet gelijkende, naar roet ruikende of smakende ; —
(gen.) ontstoken van lippen of tanden (bij koort.slij ders ).
ROETAFDRUK, m. (-ken), afdruk van iets
in roet gemaakt ; (bij platen) zeer zwarte afdruk.
ROETBRUIN, ba. zoo bruin als roet ; zeer donker bruin ; —, o. roetbruine kleur ; verfstof van
deze kleur, bister.
ROETDEELTJE, o. (-s), zeer klein deeltje roet.
ROETEN, (roette, heeft geroet), roet vormen,
aanslaan : de vlam begint te roeten; vette kolen roe-

ten erg.

ROETERIG, bra. bw. (er, -st), roetachtig. ROETERIGHEID, v.
ROETIG, bn. bw. ( -er, -st), roetachtig ; vol
met roet. ROETIGHEID, v. reuk, smaak naar
roet ; (geneesk.) roetachtige zelfstandigheid op
de lippen of tanden (bij koortslijders).
ROESTKLEUR, v. de kleur van roet ; zwart-
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bruin of bruinzwart ; waterverf uit houtroet bereid, bister.
ROETKLEURIG, bn. do roetkleur hebbende.
ROETKOOL, v. zeer vette steenkool die veel
roet vormt ; ...LUCHT, v. onaangename reuk,
door fijne roetdeeltjes veroorzaakt : er is eene
erge roetlucht in de kamer ; ...MOP, m. en v. (pen),
scheldwoord voor bruintje, sinjo en Indische,
zoowel van kinderen als volwassenen ; ...SMMTAAK,
ni. smaak naar roet : er is een leelijke roetsmaak
aan het eten ; ... SMET, v. (-ten), ...VI. AK, v. (-ken),
smet, vlak, vlek door roet veroorzaakt.
ROETVOORN, ...VOREN, m. (-s), (nat. hist.)
rietvoorn.
1. ROETZWART, bn. zoo zwart als roet, bruinzwart.
2. ROETZWART, o. fijne rookstof ; (schild.)
compositie om teekeningen te wasschen, roet
-kleur.
ROEVING, v. (-en), (bouwk.) uit twee tegen
elkaar geplaatste platte holle of bolle vlakken
gevormde geledingen (bij deurstijlen en raam
-posten).
ROEZEMOES, in. (...zen), onordelijke bedrijvige
drukte ; verwarring, warboel : in dat huis was
het een echte roezemoes ; — lawaaimaker ; — (zeet. )
een der ijzeren banden, die den voorsteven aan
de kiel verbinden.
ROEZEMOEZEN, (roezemoesde, heeft geroezemoesd), leven, geraas, getier maken ; ik liet
de jongens maar wat roezemoezen, hun gang gaan,
doen wat zij wilden ; — iets door elkaar roezemoezen, onder elkander vermengen ; — dan roezemoes ik maar zoo wat, ben ik oogenschijnlijk druk
bezig.
ROEZEMOEZER, ra. (-s), iem. die roezemoest.
ROEZEMOEZIG, ba. ( -er, st), wild, onstuimig:
roezemoezig weer ; 't ziet er roezemoezig uit ; — in
die klasse zijn de jongens erg roezemoezig, onordelijk druk ; — die keuken mag er niet zoo roezemoezig uitzien, overhoop, alles van zijne plaats.
1. ROEZEN, (roesde, heeft geroest), rumoer,
lawaai maken, tieren, razen.
2. ROEZEN, (roesde, heeft geroesd), voetstoots , ongeteld, ongemeten koopen of verkoopen ; wij zullen maar roezen, van beide zijden
het niet zoo nauw nemen.
ROEZIG, bn. ( -er, -st), half dronken ; — woest:
roezig weer ; — rumoerig, woelig, druk : de kinderen zijn vandaag erg roezig ; wat eene roezige
week, mijn hoofd loopt om. ROEZIGHEID. v.
1. ROFFEL, m. (-s), zekere schaaf waarmede
het ruigste van de planken wordt afgeschaafd;
(fig.) ergens maar niet den roffel overheen loopen,
zeer licht over iets heen gaan ; — het is een echte
roffel, knoeier, slordig werker. ROFFELTJE, o. (-s).
2. ROFFEL, nit. (-s), sein op de trom, bestaande
uit zeer snel op elkander volgende korte slagen,
om de aandacht te wekken of om met vuren op
te houden : den roffel slaan ; — een roffel op de
vensterruiten trommelen, een dergelijk geluid met
de vingertoppen op de ruiten maken ; — het door
de spitsroeden loopen, terwijl de trom geroerd
wordt : eene soldatenstraf ; een roffel krijgen, door
de spitsroeden loopen ; (ook) een pak slaag krijgen;
(ook) eene berisping ontvangen, doorgehaald worden. ROFFELTJE, o. (-s).
3. ROFFEL, v. (-s), (fig.) babbelaarster, babbelkous.
ROFFELAAR, m., ROFFELAARSTER, v. (-s),
knoeier, knoeister ; broddelaar, -ster. <A
1. ROFFELEN, (roffelde, heeft geroffeld), het
ruwe (van hout) afschaven ; — kakelen, babbelen,
rabbelen ; — slordig werken, slecht werk doen,
knoeien.
2. ROFFELEN, (roffelde, heeft geroffeld), (nail.)
den roffel slaan, de trom roeren ; — een roffel
trommelen ; — een soldaat door de spitsroeden
laten loopen ; berispen, iem. den mantel uitvegen.
ROFFELING, v. knoeiing ; het roffelen der trom;
(gemeenz.) een pak slaag ; (ook) een uitbrander.
ROFFELIG, bn. ( -er, -st), ruw, ongeschaafd;
slordig bewerkt, slecht gedaan, geknoeid.
ROFFELSCHAAF, v. (...schaven), roffel (lste
art.); ... TUIT, v. (-en), eene vrouw die haar werk
slordig verricht ; ...WERK, o. knoeiwerk ; ...ZAAG,
V. (...zagen), handzaag van fijner snede, met Bene
stalen verzwaring aan de bovenzijde van het
stijve blad, die voor fijn werk dient.
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ROFFEN, (rofte, heeft geroft), (Zuidn.) zich
met iets bemoeien, zich ergens mede inlaten.
ROFFER, m. (-s), (Zuidn.) bemiddelaar.
ROFFIAAN, m. (...fianen), (veroud.) hoeren
-ward,
bordeelhouder. ROFFIAANSCH.kP, o.
ROFFIOEL, v. (-en), (Zuidn.) taartje, klein
gebak.
1. ROG, zie ROGGE.
2. ROG, m. ( -gen), zekere zeevisch (raja clavata). 1 M. lang bijna, tot de groep der kraakbeen
behoorende, die zich onderscheidt door-vischen
een plat, schijfvormig lichaam, groote borstvinnen
die met den kop vergroeid zijn, een langen, dunnen
staart en 2 rugvinnen; de kieuwopeningen zijn
aan de buikzijde ; rug en buik zijn met harde en
puntige doorntjes bezaaid, die bijzonder pijnlijke
verwondingen kunnen veroorzaken ; ook stekel rog geheeten ; - gladde rog, eene soort van rog,
welks buik geheel glad is ; - (spr.) was er slimmer rog in zee, hij zou bij mij aan boord komen,

slechter of erger kon ik het niet treffen. ROGJE,
ROGGETJE, o. (-s).
ROGATE, m. de vijfde Zondag na Paschen,
zoo genoemd naar rogate, vraagt en gij zult ververkrijgen (Joh. XVI : 23 - 30), den aanvang van
een kerkgezang.
ROGATOIRE COMMISSIE, v. opdracht aan
een rechterlijk ambtenaar om een beschuldigde
of getuige te hooren in een proces dat elders gevoerd wordt.
ROGBORD, o. (zeet.) platbodemd vaartuig.
ROGE V. (-n), (Zuidn.) kuit van visch.
ROGGE, ROG, v. eene welbekende graansoort
(secale cereale), met vezeligen wortel ; zomerrogge,
winterrogge, ijle rogge ; helm, zandhaver of vrouwen

behooren hiertoe ; - de roggekorrels ; een-korn
roggebrood. ROGGETJE, o. (-s), een roggebroodje.
ROGGEAAR, V. (...aren), aar van een roggehabit ; ...AKKER, ni. (-s), akker met rogge bebouwd ; ... BINDSTER, v. (-s), vrouw die de
gemaaide rogge tot schooven bindt ; ...BLOEM,
V. (- en), (plantk.) koornbloem (centaurea eganus),
ook blauwbloem, bol, tremske geheeten ; -- fijn rog gemeel; ... BLOM, v. bloem van roggemeel.
ROGGEBLO(E)MPAP, v. pap van roggeblo(e)m
gekookt.
ROGGEBROOD, o. (-en), brood, van roggemeel
gebakken. ROGGEBROODJE, o. (-s).
ROGGEBROODBAKKER, m. (-s), bakker die
roggebrood bakt.
ROGGEDISTEL, v. (-s), (gew.) akkermelk distel (sonchus arvensis), ook melkwijd en doorndistel geheeten.
ROGGEGLUI, v. fijn roggestroo, soms bloot
glui geheeten ; ...GRAS, o. veldgarst, ook (in
Friesland) raai . geheeten ; overblijvend roggegras,
smeerraai ; ...GROND, in. (-en), grond die zeer
geschikt is voor den verbouw van rogge ; ...HALM,
m. (-en), stengel der roggeplant met de aar.
ROGGEKEVERTJE, o. (-s), een 1 cM. lang
fraai kevertje (anisoplia fruticola) dat als de rogge
bloeit, de bloem of het beginsel der vrucht afvreet
en op die wijze aan de roggevelden veel schade
kan doen.
ROGGELAST, o. (-en), 30 HL. rogge: een
schip van 200 roggelast liep binnen ; ... MEEL, o.
...MEELBLOEM, v. bloem van roggemeel;
...MIK, v. (-ken), brood, van roggebloem gebakken.
ROGGENVANGST, v. het vangen van roggen.
ROGGEOOGST, m. de oogst van de rogge;
...PAKHUIS, o. (...zen,), pakhuis waarin uit
voornamelijk rogge bewaard wordt;-sluitendof
...SCHOOF, v. (...ven), bos samengebonden
gemaaide rogge.
ROGGESTAART, m. (-en), lange dunne staart
van een rog ; - hij heeft een roggestaart in de keel,
hij is schor, heesch, zoodat zijn spreken belemmerd is, (ook) hij kan niet goed spreken van aan
-doenig.
ROGGESTOET, V. (- en), roggebrood van 't
fijnste meel ; ...STROO, o. uitgedorschte roggehalmen ; ...STOPPEL, m. (-s), deel van den
roggehalm die ria 't maaien op het veld blijft staan ;
...STREEK, v. (...streken), streek waar veel
rogge verbouwd wordt.
ROGGEVEL, o. (-len), het vel van een rog.
ROGGEVELD, o. (-en), groote roggeakker.

ROL.

ROGGEVLIEG, v. (-en), (nat. hist.) roggekevertje.
ROGGEZAAIEN, o. het zaaien van de rogge;
...ZAK, m. (-ken), zak waarin rogge verzonden
wordt ; ...ZOLDER, m. (-s), korenzolder waarop
rogge bewaard wordt.
1. ROK, m. fabelachtige vogel van reusachtige
grootte, veel in Oostersche volkssprookjes voor
-komend.
2. ROK, m. (-ken), een kleedingstuk van mannen, als slaaprok, koorrok enz ; de Heilige rok,
eene der reliquieën van Christus ; de Heilige rok
van Trier ; - kleedingstuk voor hoeren inz. dat
aan de zijden uitgesneden, het lichaam tot aan de
heupen omgeeft, doch van voren de dijen onbedekt
laat : staatsierok : gekleed in rok en witte das ;
een kleedingstuk bij vrouwen dat van de heupen
tot aan de voeten reikt en het onderlijf, de dijen
en beenen geheel bedekt ; - (spr.) het hemd is
nader dan de rok, zichzelven of zijne naaste bloed
moet men het eerst bedenken ; --verwant
zijn rok (om)keeren, van de eene partij of gezindte
tot de andere overgaan ; - iem. den rok uitvegen,
hem duchtig bekijven of slaan ; - hij heeft een
rokje uitgetrokken, hij is mager geworden ; het is wel een rok kouder geworden (zegswijze van
vrouwen), het is aanmerkelijk kouder geworden,
men zou wel een rok meer aan kunnen doen ; hij moest in de lange rokken loopen, in zijn doen
en laten is hij net een groot kind ; -(bij wevers)
rokken ; - (zeet.) lap presenning over iets getrokken ; baan van een zeil ; - (plantk.) bladachtige
deelen van een plantenbol, die den bol geheel
omgeven, in tegenstelling met de schubben, die
dat slechts ten deele doen. ROKJE, o. (-s).
ROKBESCHERMER, m. (-s), toestel aan een
damesrijwiel, waardoor de japonrok niet in het wiel
kan verwarren ; ...BROEK, v. (-en), kort rokje
in den vorm van eene wijde broek ; ...KOSTUUM,
o. (-s), heerenkostuum waarvan de jas als rok
gemaakt is.
ROKELIJN, o. (R. K.) wit kleed dat de priester
draagt over zijn toga als hij de vesper doet of
de kruiswegoefening, echter niet in de H. Mis.
ROKELEN, (rokelde, heeft gerokeld), (gew.)
met het rakelijzer in het vuur roeren.
ROKHOOFD, o. (-en), bovenste deel van een
spinrokken ; ...HUIS, o. (...zen), min of meer
breede band, meestal van leder of papier, oen
het vlas op het rok vast te binden ; rokkenband.
1. ROKKEN, o. (-s), ROK, o. (-ken), werktuig
waarom men het vlas windt dat men spinnen wil;
vlas waarmee het rokken gevuld is.
2. ROKKEN, (rokte, heeft gerokt), vlas of
wol op een spinrokken winden ; - (fig.) ontwerpen'
schetsen : gelijk gij 't rokt, zult gij het spinnen,
ge moogt het naar eigen goedvinden doen, rasaap
ge moet zelf ook de verantwoordelijkheid ervan
dragen.
1. ROKKENBAND, o. band of lint voor rokken.
2. ROKKENBAND, m. (-en), (wev.) band van
papier om het vlas op het rokken.
ROKKENBONT, o. zekere geweven stof.
ROKKENEN, (rokkende, heeft gerokkend), zie
ROKKEN 2 ; -- kwaad stoken, berokkenen.
ROKKENNAAISTER, v. (-s), naaister die alleen de rokken van Japonnen maakt : bekwame
rokkennaaisters gevraagd.

ROKKENSHOOFD, o. (-en), ...KOP, m. (-pen),
bovenste deel van een spinrokken, rokhoofd.
ROKKENSTOK, in. (-ken), het ronde gedraaide
hout waarop het vlas wordt gewonden.
ROKLIJFJE, o. (-s), bovenste deel van een lijfrokje.
ROKSBAND, m. (-en), band aan een vrouwenrok, waarmede deze wordt vastgebonden.
ROKSEL, o. (-s), (wev.) vlas dat ineens om het
spinrokken gewonden is.
ROKSKNOOP, m. (-en), knoop van of voor
aan een rok ; ...KRAAG, m. ( ...kragen): ...LIJF,
0. (...ven), keurslijf, korset ; ...MOUW, v. (-en);
... PAND, o. (-en), onderstuk van een mansrok;
...VOERING, V. voering van een rok, zoowel
van mannen- als van vrouwenkleeding.
1. ROL, v. (-len), cilinder van hout of andere
stof : de rol van een rolgordijn ; de wasch om de
rollen van een mangel doen ; de rol van een boek
de -inktrol ; de rollen van een gramophoon,-druke,
eene pianola ; zware voorwerpen op rollen voort-
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bewegen ; — (fig.) op rollen raken, toonieloos worden, driftig raken ; — (spr.) dat ciaat Galsof- 't over

rolletjes liep, (lat gaat bijzonder goed, flink vooruit;
zware rol van hout, ijzer of steen (landhouwwerktuig): het land, het gras met de rol gelijkmaken ; —
spil van een windas ; --- cilindervormige schijf,
inz. die om Bene spil draaibaar i.- : vaste, losse rol
rolletjes onder do ponten van stoelen en tafels -len;;
schaatsen op rolletjes ; — schijf met opstaanden
rand, om daarop koord enz. op te winden • het
touw is van de rol geschoten ; het koord van een rolletje laten loopen ; --- (spr.) hij laat zijne rolletjes
goed afloopen, hij weet het leven te genieten ; —
wat, op eene rol gewonden, in den cilindervorm opgerold of verpakt is : een rolletje zijde,
lint, klavierdraad ; — rolpens * — een rolletje
centen, vijftig stuks in een papier gerold ; — een
rolletje dukaten ; — eerie, rol leer, lood, matten,
tabak, stokvisch, eerie bepaalde hoeveelheid als
Bene rol verpakt ; — eene rol papier, behangpapier; — boekenrol, geschiedrol , oorkonde ; — (recht.)
lijst, register der te behandelen zaken : Gene straf
rol zetten, ; iets van de rol schrappen -za,kopde
(fig.) als afgedaan beschouwen ; -- lijst van personen, die gedagvaard worden ; — plaats waar
de gedagvaarden verhoord worden : — twee blad
(bij rechtsgeleerden); — de rol der belas -zijden
het kohier ; — betaalsrol ; — ( zeew.) a l--tirLgen,
genzeene lijst der namen en betrekkingen van
al de personen aan boord, 't zij in dienst van 't
schip, 't zij passagiers ; —
uit een tooneelstuk geschreven partij voor
één speler : (.te rollen uitschrijven, verdeelen; een
stuk met verdeelde rollen lezen ; zijne rol leeren.
instudeeren, goed spelen ; — zijne rol goed opvatten,
juist het karakter weergeven van den persoon,
speelt de rol van
die voorgesteld wordt ; -Hamlet, stelt dien voor ; — uit de rol vallen. het
karakter en den maatschappelijken stand van
den voorgestelde uit het oog verliezen ; (fig.)
uit zijn rol vallen, zich in zijn waren aard doen
kennen ; — zijne rol overdrijven ; — de hoofdrol
spelen, den voornaamsten persoon voorstellen,
(fig.) de voornaamste persoon bij iets, in iets zijn ; —
eene rol spelen., zich anders voordoen dan men
is, (ook) iets verrichten dat niet tot eer verstrekt ; —
ergens eene groote rol spelen, veel invloed hebben ; —
eene rol in de geschiedenis spelen, veel invloed op
den gang van zaken gehad hebben ; — de rol
va,n aanklager vervullen, als aanklager optreden ; —
eene misselijke, leelijke rol spelen, aldus handelen ; —
de rollen omkeeren, (eig.) de rollen in een tooneelspel verwisselen, (fig.) de onderlinge verhouding
tusschen twee personen verwisselen, zoodat iem.
b. v. van beschuldigde aanklager wordt ; —
(spr.) de wereld is een schouwtooneel, elk speelt
zijn rol en krijgt zijn deel ; -- kegelslak : versteende
rol, schelp er van. ROLLETJE, o. (-s), kleine rol:
een rolletje garen.
2. ROL, m. het rollen ; — (fig.) zij zijn van
nacht aan den rol gewveest , aan 't feestvieren, aan
't jolen ; aan den rol zijn, veel uitgaan en zich
bedrinken.
ROLAAP, m. (...apen, eene soort van aap
(cebus) met behaarden staart, die niet tot grijpen
dient ; inz. de faunaap (cebus fatuellus), hij komt
veel in Brazilië voor.
ROLANDSLIED, o. (- eren), episch gedicht
uit de M. E. uit den Karolingischen sagenkring.
ROLANDSZUIL, v. (-en), ruw steenen standbeeld van een man met een zwaard in de hand,
zooals men die veel in Duitsche steden aantreft
als oud symbool van zekere stadsrechten.
ROLBAAN, v. (...banen), opgerolde baan,
geweven goed ; ...BAND, o. Bene soort van wollen lint, dat in rollen verkocht wordt : ... BANK,
V. (- en),

bank der knoopenmakers ; ...BED, o.
(-den), legerstede op rollen ; ...BEROERTE,
v. (platte volkstaal) beroerte waarbij iem. over
den grond rolt, toeval ; (fig.) ik kreeg eene rolberoerte van het lachen, ik moest onbedaarlijk lachen;
...BEURT, v. (-en), beurt van iem. wiens naam
met de namen van anderen op eene lijst is geplaatst ;
...BLINDE, v. (-n), buitenafsluiting van vensters,
uit smalle houten staven bestaande, welke zich
als één geheel om een spil laten op- en afrollen;
...BLOK, o. (-ken), groot houten, steenen of ijzeren
blok om iets plat te rollen ; ...BOM, v. (-men),
ontplofbare bom die voortgerold moet worden;

...BOOM, rn . (-en), onderdeel van een passement
boren), metaal--werksgtou;.BOR,v(
boor waarmede men de verbinding tusschen ziel
en kamer van een kanon boort ; ...BROEK, v.
(-en), broek die niet de kousen opgerold wordt;
...BRUG, v. ( -gen), brug op rollen.
ROLDEEG, o. deeg dat uitgerold wordt voor
pastei enz.
ROLDOEK, m. (-en), handdoek ; ... DOORN,
m. (-en), (art.) doorn tot het smeden van geweer
DRUK, m. het drukken van katoen-lopen;.
niet de rolmachine; —, (-ken), de rolmachine.
ROLF, v. (...ven), rollaag aan den kant eener
stoep waarvoor in groote steden trottoirband gebruikt wordt. ROLFJE, o. (-s).
ROLFILM, o. (-s), film dat opgerold wordt
of is.
ROLGORDIJN, o. (-en), gordijn dat rollende
op- en nedergelaten wordt ; ... HOUT, o. (-en),
houten rol om iets op te rollen ; ...JALOEZIE,
v. (...zieën), Bene soort van rolblinde, eenvoudiger
en lichter van bewerking ; ...KEVER, m. (-s),
(nat. bist.) eene keversoort (ez.umnolpus vitas).
ROLKLAVER, v. (plantk.) het geslacht lotus,
tot de familie der vlinderbloemigen behoorende,
waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild worden
aangetroffen : de ge?neene of gehoornde rolklaver,

(1. corniculatus) ook kleine gehoornde klaver, juffer schoentjes of jufferlaarsjes, schaapsklaver en steenklaver geheeten ; de dunbladige (1. tenuifolius) en
de moeras-rolklaver (l. ullginosus).
ROLKOETS, v. (-en), voertuig op rollen ; rij
lage wielen ; ...KOORD, o. (-en), koord-tuigop
voor eene gordijnrol ; ...KORF, m. (...von), met
aarde gevulde schanskorf, die aan weerskanten
met vlechtwerk enz. gesloten is, om de sappeurs
tegen geweervuur te dekken ; ...KOUS, v.
(-en), groote kous die met de broek opgerold
wordt ; — (scheepst.) zware ronde gewelde kous
met Bene wijde keel, waarin een hoofdtouw of
stag kan gelegd worden ; zij varen altijd op eene
gewone kous die er door gestoken is.
ROLLAAG, v. (....lagen), (vest.) kleine verhevenheid van aarde ; — (mets.) rij steenen die men
gewoonlijk boven en beneden een kozijn, boven
een muur, aan den kant caner stoep of terzijde
van eene open goot, naast elkander op de smalle
zijde plaatst.
ROLLADE, v. (-s), opgerold stuk uitgebeend
vleesch.
ROLLEBOLLEN, (rollebolde, heeft gerollebold),

van acne helling (inz. van zand of gras) afrollen,
om de lengte -as van het lichaam.
ROLLEEREN, (rolleerde, heeft gerolleerd), de
rollen verdeeles. ROLLEERING, v. (toon.) het
verdeelen der rollen.
ROLLEGAREN, o. garen waarmede de rolpens
wordt genaaid.
ROLLEN, (rolde, heeft of is gerold), zich wentelende, draaiende over iets heen bewegen : knikkers en ballen rollen goed ; het geld rolt over den
vloer ; — ( spr.) een stuivertje kan aardig, vreemd
rollen. de zaken kunnen een vreemden keer nemen ;
men kan nooit weten hoe een stuivertje rollen kan,
op welke wijze men nog geluk kan hebben ; — de
zaak aan het rollen brengen, er den eersten stoot
aan geven, iets beginnen, op touw zetten ; -h-ij zal er wel door rollen, zal de moeilijkheden wel
te boven komen ; — door de wereld rollen, zorgeloos
en onbekommerd leven ; — zij rollen den heden.
recht, zwieren, doordraaien ; —
de oogen rollen hem in. 't hoofd, draaien naar alle
zijden ; — de woorden rolden hem van de lippen,
hij sprak zeer vloeiend en veel ; — dikke tranen
rolden over hare wangen, zij stortte overvloedig
tranen ; — rollende langs iets naar beneden komen, neertuimelen : hij rolde van de trap ; de kisten rolden van den dijk ; van den stoel rollen ; van
het paard rollen ; — hij rolde over zijne beenen,
zoo dronken was hij, hij was haast niet meer in
staat te loopen ; -- de kinderen rollen over elkander,
vallen over elkander ; — zij rollen over den grond,
stoeien terwijl zij op den grond over elkander
rollen ; —
de wagens rollen over de brug, rij den met een
dof dreunend geluid er overheen ; — de zee rolt,
de golven gaan hoog en maken een dof geraas : in de verte rolt de donder, rommelt de donder ; --rollende voortbewegen ; een• doosje over den grond!
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rollen ; een vat over de straat rollen ; -- door rollende
voorwerpen toebereiden, in orde brengen : de
wasch rollen en mangelen ; -- het deeg rollen, er

met eene rol over gaan om het dun uit te sprei den ; — een stuk land rollen, er met Bene zware
rol overheen gaan ; —
tot cane rol maken, oprollen : matten rollen;
(wev.) een stuk geweven goed rollen ; — hulzen
rollen, rollende vormen. ; --- geld rollen, een bepaald
aantal geldstukken in een papier rollen ; — op
behendige wijze ontstelen, ontrollen, kapen:
in 't gedrang werd hem een horloge en eene porteni»n naie gerold ; zakken rollen, den inhoud ervan ont-

vreemden.
ROLLEND, bn. wat rolt : het rollend materiaal
(op spoorwegen), de wagens en locomotieven ; —
(spr.) een rollende steen vergaart geen mos, te veel
verandering deugt niet.
ROLLENDE, v. (-n), (slag.) opgerold stuk rund
lende ; ...LENG, v. opgerolde-vleschand
stokvisch.
ROLLENGIETERIJ, v. het gieten der drukrollen ; ...SPECIE, v. materiaal waarvan drukrollen gegoten worden.
ROLLER, m. (-s), (zeet.) zware golf.
ROLLING, v. het rollen, gerol ; (zeet.) beweging
van het water, deining, matige golfslag : op een
baar staat gewoonlijk rolling of branding.

ROLLOOD, o. dikke plaat opgerold lood; ...LUIK
o. (-en), (timmt.) rolblinde ; luik dat met wieltjes
over sporen voortgerold kan worden, veel gebezigd tot zolderafsluiting ; ...MAAT, m. (...maten),
die met een ander op dezelfde rol staat ; ...MACHINE, v. (-s), (wev.) machine om geweven stof
snel te verven, hoofdzakelijk bestaande uit-fen
eenige rollen met verf besmeerd en andere rollen
waarover het goed loopt ; ...MEESTER, m. (-s),
(toon.) rollenbewaarder.
ROLNAAD, m. (...naden), (naaist.) naad aan
één kant eenigszins bol, in den vorm eener rol;
...NEUT, v. (-en), (bouwk.) wrong, krul, elke
soort van gekronkeld of spiraalvormig sieraad.
ROLPAAL, m. (...palen), draaipaal op een havenhoofd, waarlangs de treklijn van schepen
gaan kan ; (zeet.) palen om touwen over den
bodem der zee te trekken ; ...PAARD, o. (-en),
paard op rollen (speelgoed); (zeet.) scheepsaffuit;
...PATROON, o. (...patronen), . .PENS, v. (-en),
stuk pens dat, met vleesch gevuld, zoodanig gevormd en toegenaaid is, dat het eenige gelijkheid
met eene rol heeft ; — (spr.) hij laat hem het patroon van de rolpens vragen, hij houdt hem voor
den gek ; ... PLAAT, v. (... platen), opgerolde
plaat dun blik ; ...PLANK, v. (-en), plank waarop
iets wordt gerold of uitgerold ; ...PLEISTER, V.
(-s), (gen.) opgerolde hechtpleister.
ROLRIJDEN, o. het rijden op rolschaatsen:
het rolrijden beoefenen; ROLRIJDER, m. (-s).
ROLRIJDSTER, v. (-s).
ROLRAND, m. (-en), rand eener rol.
ROLROND, bn. cilindervormig : zuiver ronde
voorwerpen zijn rolrond, bolrond of kegelrond.

ROLSCHAAR, v. (...scharen), tondeuze ; ...
SCHAATS, v. (-en), schaats op rolletjes.
ROLSCHAATSENBAAN, v. (...banen), gladde
baan om daarop met rolschaatsen te rijden;
...RIJDER, m. (-s); ...RIJDSTER, v. (-s).
ROLSCHAATSER, m. (-s), (w. g.) rolschkatsenrijder.
ROLSCHELP, v. (-en), kegelschelp van de
rolslak ; ...SCHOOTSVERHEID, v. (art.) afstand dien men met een rolschot bereiken kan;
...SCHOT, o. (-en), de rolschoten geschieden,
met de richting van het kern- of kernopzetschot,
in het vrije veld en daarbij tracht men gebruik
te maken van de kortere sprongen der projectielen ; ... SLAG, m. eigenaardige slag in het gezang
van een vogel, inz. van een nachtegaal en een
kanarie ; ...SLAK, v. (-ken), 2 tot 10 mM. lang
schelpdiertje (atlanta), dat bij millioenen in warmere zeeën voorkomt ; versteende rolslak, volutiet ; ...SLANG, v. (-en), een 6 à 7 d.M. koraal
levende jongen ter-rodeslangiSum,
wereld brengt (ilysa scytale); ... SLOT, o. (-en),
schuifdeur,
wanneer de
wieltje
onder
eene
het
as ervan in eene horizontale sleuf ligt ; ...SPAAK,
V. (...spaken), (art.) korte handspaak zonder
voet, van onderen geheel vierkant ; ...SPIN,
v. (-nen), roestkleurige spin in Rusland en Egypte
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met een rolrond achterlijf (galeodus araneoides);
...SPLITSING, v. (-en), (zeet.) splitsing van
een lijk als men een dun op een dik moet laten
volgen.
ROLSTANDAARD, m. (-s), standaard met
rollen van een photographietoestel ; ...STEEN,
m. (-en), steen die in rivieren, door tegen andere
aan te wrijven, zijne scherpe kanten verloren
heeft en afgerond is ; — landbouwersgereedschap :
zware steenera rol om het land gelijk te rollen;
...STOEL, m. (-en), stoel op rollen ; inz. een stoel
op twee wielen en een stuurrad, waarop men zichzelf voortbewegen kan ; getouw van een passementwerker ; ...STOK, m. (-ken), cilindervormig
gereedschap om deeg enz. op een bord uit te rollen ; zeker hoedenmakersgereedschap ; (apoth.)
houten vijzelstamper.
ROLTABAK, v. rol, bundel tabaksbladeren;
...TAFEL, V. (- s), tafel op rollen ; ...TREK,
m. (-ken), (meetk.) cycloïde.
ROLVAST, bn. ( -er, -st), (toon,) zijne rol goed
van buiten kennende.
ROLVERDEELING, v. (-en), het verdeelen
der rollen.
ROLVORMIG, bn. cilindrisch.
ROLWAGEN, m. (-s), laag wagentje op rollen,
in plaats van op wielen, voor zware lasten, op
booten en aan stations ; — klein wagentje waarachter kleine kinderen loopera kunnen leeren;
...WIEL, o. (-en), klein, dik wiel in den vorm
eener rol ; ...WORM, za . (- en), soort van tril wormen waarvan de dunne randen van het lichaam
naar de buikzijde zijn omgeslagen en daardoor
den rolvorm hebben (convoluta); vreemdsoortige
rolworm (convoluta paradoxe ), zekere worm die
een bruin gevlekten rug heeft en een witten buik;
...ZEIL, o. (-en), beschilderd zeil, voorstellende
een verhaal in onderscheidene tooneelen, op kermissen vertoond ; ...ZONNESCHERM, o. (-en),
zonnescherm dat opgerold en neergelaten kan
worden ; ...ZOOM, m. (-en), (naaist.) smalle, dikke
zoom in den vorm van een rolletje.
ROMAANSCH, bn. van het Oudromeinsch
afstammende ; — (bouwk.) de Romaansche stijl,
de stijl die zich uit den Oudromeinschen en den
Byzantijnschen ontwikkelde in de llde en 12de
eeuw, met zware muren en ronde bogen aan ven sters en deuren, en als de voorlooper van den
Gothischen beschouwd kan worden ; — de Romaansche talen, Italiaansch, Spaansch, Portugeesch en Fransch ; — de Romaansche volken,
de V\Tallachijers, Moldaviërs enz.
ROMAN, m. (-s), een in prozastijl geschreven
verhaal van Bene verdichte geschiedenis, als ware
het Bene werkelijk gebeurde : een boeiende, vervelende, interessante, sentimenteele roman ; ridderroman ; herderroman, schelmenroman ; een cel tuurroman, waarin een stuk beschavingsgeschiedenis gegeven wordt ; — een zeden -, familieroman, waarin aan de schildering der zeden de meeste zorg is besteed ; — een historische roman, waaraan een historisch feit ten grondslag ligt ; — een
tendenz-roman, waarmede eene zekere strekking
beoogd wordt ; — de psychologische roman, schil-

dert de karakterontwikkeling der hoofdpersonen ; —

de held van een roman, de hoofdpersoon ; --, een
roman zou men ervan kunnen dichten, het is bij zonder avontuurlijk en verwikkeld ; — net een
roman, zeer avontuurlijk ; — verdicht avontuur
liefdesgeschiedenis : hij wou een romannetje-lijke
met mij spelen, maar hij was aan het verkeerde kan
ROMANNETJE, o. (-s), kleine roman. -tor.

ROMANCE, v. (-n, -s), een dichtstukje in den
volkstoon, waarin eene edele aandoening wordt
opgewekt door haar voor te stellen in een persoon
of feit, hetzij waar of verdicht ; — (niuz.) verhalend lied ; (ook) kleine instrumentale compositie.
ROMANCERO, m. (-'s), verzameling Spaansche
romans.
ROMANCIER, m., ROMANCIË+ RE, v. (-s), romanschrijver, - schrijfster.
ROMANEN, mv. algemeen naam voor die
volken wier taal ontstaan is uit het Latijn.
ROMANESK, bn. bw. ( -er, -st), op de wijze
der romans, verdicht : er is iets romanesks in dit
verhaal ; (fig.) die van het romaneske houdt;
(ook) dweepachtig.
ROMANHELD, m. (-en), ...HELDIN, v. (-nen),
hoofdpersoon van een roman.
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ROMANISCH, bn. Romaansch: Romanische talen.
ROMANISEEREN, (ronjaniseerde, heeft geroraaniseerd), als een roman inkleeden ; — Roraaansch
maken, inset het Romaansch samensmelten.
ROMANISME, o. de R-K. godsdienst, zijne
grondstellingen.
ROMANLECTUUR, v. lectuur van romans;
...LEZER, m (-s), die veel romans leest ; ...LI
...SCHRIJFSTER, v. (-s),-TERAU,v.;
...SCHRIJVER, m. (-s), iem. die romans schrijft.
ROMANTICUS, m. (...ei), romanschrijver.
ROMANTIEK, v. smaak der middeleeuwen
(door nieuwere dichters weder opgewekt); de
romantische poëzie.
ROMANTISCH, bn. bw. ( -er, meest -), wat aan
de romans herinnert, gevoelvol, dwepend : een
romantisch verhaal ; de romantische school, die
dichters en critici, die de zeden en toestanden
dor middeleeuwen idealiseerden en verheerlijkten;
hij was wat romantisch aangelegd, geneigd tot het
overdrevene, avontuurlijke; — verrukkelijk schoon:
een romantisch gezicht

; romantische omstreken.

ROMANTISME, o. de romantiek.
ROMANWERELD, v. de wereld zooals die
in een roman geteekend wordt.
ROMANZUCHT, v. zucht om romans te lezen.
ROMBOM, tw. klanknabootsing van een dof
trommelend geluid.
ROMBOUT, m. (-en), gewestelijke naam voor:
waterjuffers, korenbouten of glazenmakers.
ROME ,v. hoofdstad van het Romeinsche rijk,
later van den Kerkelijken Staat, en thans van
Italië ; zetel van den paus ; — (spr.) het is zoo oud
als de weg naar Rome, zeer oud, overbekend ; —
Rome is niet op één dag gebouwd, alles vereischt
tijd ; — met vragen komt men te Rome, al vragende
wordt men voortgeholpen, terechtgeholpen ; —
hij

is te Rome geweest en heeft den Paus niet gezien,

het voornaamste heeft hij niet gezien ; — hoe
dichter bij

Rome, hoe slechter Christen.

1. ROMEIN, m. (-en), bewoner van de stad
Rome ; ook van den (ouden) Romeinschen, van
den Kerkelijken Staat.
2. ROMEIN, in tegenst. van Gotische en Duit
-scheltr;—LETR,v.(-s)boekdrLa
tijnsche lettersoort waarvan de halen loodrecht
zijn, in tegenstelling met cursief.
ROMEIN S CH, bn. van, uit Rome ; de Romein
het kabinet van den Paus ; — Romein -scheuri,
in tegenstelling met de Arabische ; —-scheyfr,
het Romeinsche recht, van het Romeinsche rijk ;het oude Romeinsche rijk, dat der oude Romeinen ; —
Romeinsche dapperheid, kloeke ; (fig.) een Romeinsch stuk, een heldenfeit.
1. ROMER, ROEMER, m. (-s), groot wijnglas.
2. ROMER, m. (-s), (dichtk.) Romein, bewoner
van het oude Rome.
ROMMEL, m. (-s), allerhande prullen onder
elkander, rommelzoo ; daar is de heele rommel,
daar is alles ; — m. en v. (-s), iem. die alles in
wanorde brengt ; iem. die in zijne gesprekken
alles ondereenmengt ; — het was er een vieze rommel,
geringschattend gezegd. ROMMELTJE, o. (-s),

het is mij het rommeltje wel !

ROMMELARIJ, v. (-en), (w. g.) allerlei rommel,
oud huisraad.
ROMMELEN, (rommelde, heeft gerommeld),
een dof geluid geven (b. v. van den donder): de

donder rommelt in de verte ; het rommelt hem in
den buik ; — rommelen in iets, al hetgeen zich

daarin bevindt, dooreenhalen en overhoopwerpen : wat heeft hij weer in die kast gerommeld !
ROMMELING, v. (-en), het rommelen ; — dof
geluid, geraas ; -- geluidmakende winden in de
ingewanden.
ROMMELKAMER, v. ( s), ...KAST, v. (-en),
kamer of kast waarin alle voorwerpen verward
door elkander zijn geworpen of waarin men ouden
rommel bewaart ; ...KRUID, o. gemengde kruide rijen ; ...LADE, v. (-n), lade waarin alle voorwerpen verward dooreenliggen ; waarin men
ouden rommel bergt en bewaart.
ROMMELPOT, m. (-ten), pot of pan met Bene
blaas overspannen, waardoor men in het midden
een rietje gestoken heeft en dat door het met
vochtige hand in de lengte te wrijven, een eigen
rommelend geluid maakt : met den rommel--ardig
pot loopen, met Driekoningen daarmede langs
de deur loopen, onder het zingen van een eigen-

RONDBEDELEN.

aardig liedje ; ... SCHUIT, v. (-on), schuit met
oud huisraad of oude kleedaren gevuld ; ...ZOLDER,
m. (-s), prullenzolder ; ...ZOO, ...ZOOI, v. (...zooien), oud goed, oude boeken op een hoop dooreen
veel voorwerpen tegelijk op eene-gesmtn;(fi.)
verxooping gekocht.
ROMMELZOOTJE, o. (-s).
ROMMENTOM, tw. naar alle kanten : hij zit
rommentom

in de schuld.

ROMP, m. (-en), lichaam zonder hoofd, armen
en beenen ; het grootste en tevens holle hoofd
dieren):-gedltsicham(vne
iemand het hoofd van den romp scheiden, hem
onthoofden ; — blinde romp, nxandewerk in den
vorm van een romp om daarop japonnen te passen, kooi ; — de romp van een hemd, zonder hals
armen: — lijf (van een kleedingstuk); —-bordf
lichaam van een schip, van mastwerk en tuigage
ontbloot ; — geraamte van een gebouw ; —
tremel (in een korenmolen). ROMPJE, o. (-s).
ROMPELEN, (rompelde, heeft gerompeld), (gew.)
rimpelen,
ROMPELIG, bn. ( -er, -st), (gew.) oneffen, hobbelig.
ROMPPARLEMENT, o. (hist.) het Engelsche
parlement in 1648, nadat Cromw€11 de hem onaangename presbyteriaansche leden had laten
gevangenzetten ; — naam van de rest der Nationale Vergadering in Duitschland die 30 Mei
1849 naar Stuttgart ging.
1. ROMPSLOMP, bw. ruw, wild, slordig, in
wanorde ; voorheen werd het woord inz. gebruikt
bij het koopen en verkoopen van zaken, die men
niet nauwkeurig telde, berekende, thans bij den
roes gezegd ; van hier de zegsw. : rompslomp,
twaalf eieren, dertien kiekens; rompslomp, vijf
schapen, twintig voeten.

2. ROMPSLOMP, m. warboel ; lastige omge-

ving : de zaak levert veel op , maar ik kan toch dien
rompslomp niet aanhouden ; — er is te veel rompslomp bij, bijzaken, niet direct noodig ; — dat
is een heele rompslomp, allerlei vervelende zorgen,
omslachtige drukte.
1. ROND, bn. bw. (-or, -st), regelmatig gevormd,
zonder hoeken, in tegenstelling met vierkant:

zoo rond als een appel, als een cirkel, als een cilinder,
als een ei ; de aarde is rond ; ronde borden ; ronde
en vierkante tafels ; de ronde pijp van eene kachel ;
een ronde hoed, een fantasiehoed ; ronde letters,
met ronde omhalen ; — goed gevuld, vleezig :

dikke ronde wangen ; volle ronde armen en beenen ;
zich rond eten, een ronden buik hebben ; -- nauw -

keurig gevormd, waaraan niets te veel of te weinig
is : een ronde toon, zeer zuiver en vol ; — een rond
getal, dat op Bene of meer nullen eindigt ; eene ronde som, eenige keeren 10 of 100 : in eene ronde
som was het f 700 ; rond zou dat 4 millioen opleveren, ongeveer ; die rit is rond 20 KM., ongeveer ; — een rond jaar, volkomen, nauwkeurig ; —

oprecht, openhartig : rond antwoorden, zonder
eenige veinzerij ; rond met iem. omgaan ; rond
voor zijne meening uitkomen ; — het is een ronde
kerel, die met iedereen rond omgaat ; — (spr.)
goed rond, goed Zeeuwsch, de Zeeuwen zijn oprechte menschen ; — zuiver : het is de ronde
waarheid.
2. ROND, bw. in het rond.
3. ROND, vz. rondom : zij zaten rond de tafel;

het kerkhof rond de kerk.

4. ROND, o. (-en), rond voorwerp, cirkel : in
het rond ; halfrond ; de twee halfronden op de wereldkaart; zie RONDJE.
RONDACHTIG, bn. een weinig rond. ROND
-ACHTIGED,v.enigsz
ronde vorm.
RONDAVEL, v. (-s), (Z.A.) trechtervormige
leemen kafferhut.
RONDAS, v. ( -sen), rond schild.
RONDBABBELEN, (babbelde rond, heeft rond gebabbeld), rondloopen om te babbelen ; aan
iedereen iets overbabbelen.
RONDBAZUINEN, (bazuinde rond, heeft rond
nieuwtjes, verhalen, berichten)-gebazuind),(v
ze wereldkundig maken, overal verspreiden, door
ze met ophef rond te vertellen, ze als met de bazuin verkondigen : zoodra hij iets weet, moet hij

het overal rondbazuinen.

RONDBEDELEN, (bedelde rond, heeft rond gebedeld), al bedelende rondgaan ; op den bedel
gaan.

RONDBEKKEN.
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RONDBEKKEN, in. mv. volksnaam voor de

ge manschappen ; (leger) bezoek van een officier om te zien of alles in orde is : officier van de
ronde ; de ronde doen, overal heengaan., om te
zien of alles in orde is ; — dit bericht doet de ronde,
wordt overal rondverteld ; -- eenmaal de baan
in eene manège, wielerbaan enz. (bij wedstrijden)::
hij was den anderen twee ronden voor ; — rondedans, rondgezang ; d la ronde, in een kring rond,.
Bene soort van biljartspel; — (gew.) wat rond is,.
een pannekoek enz.
RONDEAU, o. (-'s), (in de Fransche poëzie)
Bene soort van klankdicht, doorgaans bestaande
uit 13 versregels van 10 lettergrepen., wa&.rvan
de " negende en de dertiende het eerste woord of
de eerste helft van den eersten regel bij wijze van
refrein herhalen ; — (in de muziek) een stuk waarin een thema onder afwisselende en verschillende
modulatiën telkens als refrein terugkeert.
RONDEDANS, m. (-en), dans hand aan hand
in het rond.
RONDEEL, o. (-en), rond voorwerp ; (vest.)
rond buitenwerk, ronde sterke toren ; — ingesloten vlakte, rond van vorm ; — rondeau. RON
-DELTJ,o.(s)
RONDEGANG, v. (-en), (in vestingwerken)
smalle gedekte gang tot gemeenschapsweg voor ,
patrouilles en tot het plaatsen van schildwachten
en scherpschutters.
RONDEMENT, bw. ronduit, zonder omwegen:
rondement antwoorden ; hij is altijd rondement r
zegt altijd vierkant de waarheid.
RONDEN, (rondde, heeft gerond), rondmaken,.
een ronden vorm aan iets geven : kurk ronden,
de vierkante stukjes kurk rondsnij den, afronden ; —
een plankje ronden ; — een ronden vorm krijgen:
dat meisje begint al aardig te ronden ; — de ronde
doen ; — (gew.) (slachtersw.) van huis tot huis
rondgaan om den menschen te vragen of zij geen
vleesch moeten koopen. RONDING, v. het ronden, het rondmaken ; — meer ronding aan iets
geven ; — een rond gat : (naaist.) eene ronding
inpriemen.
RONDENTELLER, m. (-s), (bij een wedstrijd)
iem. die telt, hoeveel maal er rondgereden is (op
een paard, op schaatsen, op een rijwiel).
RONDER, m. (-s), iem. die iets rond maakt;
inz. een kurkensnijder die de vierkante blokjes
kurk afrondt, rond bijsnijdt.
RONDFLADDEREN, (fladderde rond, heeft rondgefladderd), her- en derwaarts fladderen, met
Bene vlugge maar ongelijkmatige beweging heen
en weder zwieren : alle avonden fladderen hier

lampreien : eene orde der visschen.

RONDBLIKKEN, (blikte rond, heeft rondgeblikt), in 't rond blikken, overal zijne blikken
laten gaan.
RONDBLOEM, v. (-en), (plantk.) violetkleurige
immortelle.
RONDBOOG, n-t. (...bogen), (bouwk.) halfcirkelvormige boog in den Romaanschen stijl.
RONDBORSTIG, bn. bw. ( -er, -st), vrij, oprecht,
openhartig, zonder achterhoudendheid : rondborstig zijn ; rondborstig in zijn doen en laten. ROND
-BORSTIGHED,v.
RONDBRENGEN, (bracht rond, heeft rond
boeken, nieuwspapieren, kennis -gebracht),(vn
brieven enz, die bij de leden van zekere-gevin,
kringen moeten bezorgd worden) ze naar de rij
af brengen of bezorgen bij elk der personen, die
samen de vereenigin . liet gezelschap enz. uit
gij moet van middag die invital.iebriefjes-maken:
eens rondbrengen ; — klikken, iedereen aanbrengen : hij brengt dadelijk alles rond,
RONDBRENGER, m. (-s), de rondbrenger der
Haagsche Courant, die belast is niet liet rondbrengen er van.
RONDBRIEVEN, (briefde rond, heeft rond
iets met een brief alom bekendmaken ; —-gebrifd),
(fig.) rondvertellen : hij moest dat overal gaan
rondbrieven.

RONDCOLPORTEEREN, (colporteerde rond, heeft
rondgecolportecrd), rondvertellen (nieuwtjes).
RONDDANSEN, (danste rond, heeft rondgedanst), (van pers.) her- en derwaarts dansen,
dansend rondspringen : ik heb wat in de kamer
met de kleine rondgedanst.
RONDDEELEN, (deelde rond, heeft rondgedeeld), in een kring zoodanig uitdeelen, dat ieder
op zijne beurt zijn aandeel krijgt : wie moet de
kaarten ronddeelen.
RONDDOBBEREN, (dobberde rond, heeft rond
dobberend her- en derwaarts drijven,-gedobr),
zonder stuur of koers heen en weer drijven : zoo
heb ik acht dagen op dien mast rondgedobberd.
RONDDOLEN. (doolde rond, heeft rondgedoold), : hij heeft twee dagen in die vreemde stad
loopen ' ronddolers ; — nu eens hier dan daar de
aandacht op vestigen : niet zijne gedachten in het
verledene ronddolen.

RONDDRAAIEN, (draaide rond, heeft en is
rondgedraaid), in de rondte draaien, om eene
as of in eon cirkel : wat draait die mallemolen snel
rond ; hij draait den heelen avond om het huis rond,
beweegt zich, blijft, in de nabijheid van het huis;
om een meisje ronddraaien, in haar nabijheid trachten te blijven.
RONDDRAVEN, (draafde rond, heeft en is
rondgedraafd), draven langs den omtrek eener
aangewezen ruimte, in een draf er omheen snellen : het paard heeft driemaal de manége rondgedraafd ; her- en derwaarts draven, zonder bepaald doel in verschillende richtingen draven:
de jongens hebben in den tuin rondgedraafd.
RONDDRENTELEN, (drentelde rond, heeft rond
lier- en derwaarts drentelen, zonder-gedrntl),
bepaald doel rondloopen : zij hebben weer een heelen

vleermuizen rond.

RONDFLEEREN, (fleerde rond., heeft rondgefleerd), als Bene fleer rondloopen : meisjes moesten
niet zoo op straat rondfleeren, wild en woest rond
(ook) veel langs de straat loopen.
-lopen;
RONDGAAN, (ging rond, is rondgegaan), gaan
langs den omtrek van het aangewezen voorwerp,
rond iets heen gaan : hij ging het huis, den tuin,
de zaal rond ; — in de rondte gaan : de wijzers
gaan rond ; het rad ging nog eenige malen rond ; —
in de rondte om iets heen gaan, zoodat men op
het punt van uitgang terugkomt : hij ring de
stad driemaal rond ; -- verteld worden : er gaat
een praatje rond ; — binnen eene aangewezen
ruimte her- en derwaarts omloopen : de roweklagers zullen in de straten rondgaan ; — willen
we nog een straatje rondgaan ?, nog een paar straten
omloopen ?; — naar ieder binnen zekeren kring
gaan: de dames gaan met eene lijst voor de ongeluk
weduwe rond ; — van den een aan den ander-kige
doorgeven, zoodat beurtelings ieder het heeft:
laat de platen, de preparaten eens rondgaan, dan
kunnen allen ze eens bezien ; — inz. van een glas of
beker, die aan de tafel bij dischgenooten van
hand tot hand wordt overgereikt : den beker

avond loopgin, ronddrentelen.

RONDDRIJVEN, (dreef rond, heeft rondgedreven), om eene as of in een cirkel voortdrijven,
doen ronddraaien ; in de rondte bewegen : het
rad werd snel rondgedreven ; — (van vaartuigen of
andere drijvende voorwerpen, of van le personen,
die zich daarin of daarop bevinden) her- en derwaarts drijven: de ranke kiel dreef op den Oceaan
rond.

RONDDWALEN, (dwaalde rond, heeft rondgedwaald), her- en derwaarts zwerven, omzwerven,
inz. omdat men geen heenkomen heeft ; hij heeft
jaren in het vreemde land rondge dwaald ; nu eens
hier dan daar de aandacht op vestigen :. hij liet
zijne oogen over de vergaderde menigte ronddwalen ;
met zijne gedachten in de toekomst ronddwalen.
RONDDWEILEN, (dweilde rond, heeft rond gedweild), als een dweil, in hooge mate beschonken
rondloopen : den heelen Maandag dweilen ze op

laten rondgaan.

straat rond.

RONDE, v. (-n, -s), eene soort van visiteerpatrouille ter bewaking van den dienst der verschil
wachtposten en schildwachten in eenig-lend
garnizoen, bestaande uit een onderofficier en eerai-

1

RONDGAAND, bn. in omloop : een rondgaande
brief, circulaire ; rondgaande cursus, van korten
duur, telkens op eene andere plaats gegeven; (leger)
eene rondgaande sappe, kringvormig.
RONDGAPEN, (gaapte rond, heeft rondgegaapt),
gapende rondkijken ; met open mond rondzien.
RONDGAT, o. (-en), (zeet.) schip welks achter
rond is.
-stevn
RONDGEVEN, (gaf rond, heeft rondgegeven),
naar de rij af ronddeelen of rond laten gaan, zoodat ieder zijn deel krijgt of aan de beurt komt :

RONDGLUREN.

1547

het is zijne beurt om de kaarten rond te geven;
geef die taartjes nog eens rond.
RONDGLUREN, (gluurde rond, heeft rond gegluurd), her- en derwaarts gluren, ter sluik
met half gesloten oogera rondkijken.
RONDGONZEN, (gonsde rond, heeft rond gegonsd), gonzende rondvliegen ; - zeer gedempt
rondvertellen.
RONDGOOIEN, (gooide rond, heeft rondgegooid),
naar alle kanten heengooien ; in een kring beurteli ngs ieder iets toewerpen ; tot een warboel neer

-goien.
RONDGRABBELEN, (grabbelde rond, heeft
rondgegrabbeld), grabbelend naar alle kanten
grijpen, grabbelend rondtasten.
RONDGRIJPEN, (greep rond, heeft rondgegrepen),
in alle richtingen grijpen, op goed geluk af.
RONDGROEIEN, (groeide rond, is rondgegroeid), in het ronde, naar alle kanten groeien;
zóó groeien dat het rond wordt.
RONDGROETEN, (groette rond, heeft rondgegroet), alle aanwezigen op de beurt af groeten.
RONDHAAK, m. (...haken), (smed.) draai
ronde sneden.
-ijzermt
RONDHAKKEN, (hakte rond, heeft rondgehakt), in alle richtingen, her- en derwaarts hakken;
zóó hakken dat iets rond wordt.
RONDHANGEN, (hing rond, heeft rondgehangen),
zonder orde hangen ; ordeloos ophangen.
RONDHEID, v. eigenschap van iets dat rond
is, ronde vorm ; -- (fig.) de rondheid van iemands
karakter, oprechtheid.
RONDHEMD, o. vrouwenhemd ; (fig. gemeenz.)
dienen onder kapitein rondhemd, onder do pantof,fel zitten.
RONDHOEPELEN, (hoepelde rond, heeft rond gehoepeld), hoepelende rondloopen ; - hoepel rond
voor mijn part, ga weg, loop naar de maan.
RONDHOLLEN, (holde rond, heeft rondgehold),
her- en derwaarts hollen ; zonder doel overal snel

heenloopen.
RONDHOOFDEN, o. mv. loodnagels tot het
vastspijkeren van boden platen ; ze zijn vierkant
met groote, ronde, platte koppen.
RONDHOOREN, (hoorde rond, heeft rondgehoord), in de buurt, bij zijne kennissen inlichtingen
inwinnen.
RONDHOUT, o. (-en), (zoet.) hout dat rond
is (b. v. masten enz.).
RONDHUNKEREN, (hunkerde rond, heeft rond gehunkerd), hunkerende rondgaan ; met begeorige
blikken rondloopen.
RONDHUPPELEN, (huppelde rond, heeft rond-

gehuppeld), her- en derwaarts huppelen, dansen
rondspringen.
-de
RONDIGHEID, v. rondheid.
RONDIJZER, o. (smed.) ijzer met cirkelvormige
doorsnede.
RONDISTEN, (rondistte, heeft gerondist), voor
de tweede maal den diamant snijden en afronden,
wanneer de steen van den slijper terugkomt.
RONDISTENWERK, o. het werk van het ron diston ; diamant die nog voor de tweede maal
gesneden en afgerond moet worden.
RONDJAGEN, (jaagde rond, heeft rondgejaagd),
in, naar alle richtingen jagen : ge moet die kippen
niet zoo rondjagen ; hij heeft daar den heelgin dag
rondgejaagd en niets geschoten.
RONDJAMMEREN, (jammerde rond, heeft rond gejammerd), jammerende, weeklagende rondloo-

pen.
RONDJE, o. (-s), klein rond ; sierlijk bodempje
in pene kindermuts ; - (kaartsp.) zooveel partijen
dat elk nog eenmaal geeft : zullen wij haast de
rondjes bepalen I d. i. bepalen ,hoeveel rondjes
er nog zullen gespeeld worden ; - rond beenen
plaatje als speelfiche, evenveel waard als 10, 20
enz. andere ; - (gew.) gezelschap, kransje : een
theerondje ; club : een schaakrondje ; - ik geef
nog een rondje, ik betaal voor elk persoon van
ons gezelschap nog een glas bier of een borrel ; willen wij om een ronde spelen, d. i. spelen wie
van ons de anderen trakteeren moet.
RONDJES, o. mv. eene soort van aardappelen.
RONDJOELEN, (joelde rond, heeft rondgejoeld), joelende rondloopen.
RONDJUBELEN, (jubelde rond, heeft rond gejubeld), overal jubelende rondgaan.
RONDKIJKEN, (keek rond, heeft rondgekeken),

RONDLOOPEN.

her- en derwaarts kijken, om zich heen kijken
(gemeenz.) hij begint al rond te kijken, naar de
meisjes te zien.
RONDKLOPPEN, (klopte rond, heeft rond geklopt), kloppende rondmaken.
RONDKLOPPER, m. (-s), loodgietersgereedschap :
soort van houten hamer om iets rond te kloppen.
RONDKOMEN, (kwam rond, is rondgekomen),
naar de rij af bij ieder komen : straks zal de knecht
rondkomen om de kaartjes op te halen ; - (fig.)
met Bene tijdruimte rondkomen, er genoeg aan heb bon om alles af te doen ; - met eene som gelds
rondkomen, er genoeg aan hebben om alle noodige
uitgaven te bestrijden ; - met levensbehoeften, voor
spijs, drank enz. rondkomen, er genoeg-radvn
aan hebben om in alles te voorzien.
1. RONDKOP, m. (-pen), klein spijkertje met
bolvormiger van onderen hollen kop; behangers nageltje.
2. RONDKOP, m. en v. (-pen), iem. met een
rond hoofd ; (Eng. gesch.) bijnaam der puriteinen,
tijdens Cromwell.
RONDKRAAIEN, (kraaide rond, heeft rond gekraaid), iets met veel ophef uitkraaien en aan
iedereen mededeelen : hij heeft het nieuwtje at
overal rondgekraaid.
RONDKRIELEN. (krielde rond, heeft rond gekrield), in alle richtingen krielen.
RONDKRUIEN, (kruide, krooi rond, heeft
rondgekruid, -gekrooien), met een kruiwagen
rondloopen ; in een kruiwagen rondbrengen;
eengen tijd, zonder vast doel, iem. of iets voort

-kruien.

RONDKRUIPEN, (kroop rond, heeft en is rond
derwaarts kruipen, in alle-gekropn),h
richtingen kruipende gaan.
RONDKRUISEN, (kruiste rond, heeft rond gekruist), (zoet.) (van gewapende schepen) heren derwaarts kruisen, in eene bepaalde streek
der zee nu hier dan daar zich begeven om er de
schepen af te wachten, welke men moet bescheren, bijstaan of aanvallen : een I»ransch oorlogsschip kruiste in de Oostzee rond ; -(bij uitbr.
van pers.) her- en derwaarts kruisen, zonder bepaald doel ronddolen.
RONDKUIEREN, (kuierde rond, heeft en is
rondgekuierd), her- en derwaarts kuieren.
RONDKWISPELEN, (kwispelde rond, heeft rond gekwispeld), die hond kwispelt era mij rond, loopt
kwispelstaartend rondom mij ; - hij kwispelt overal rond, loopt al kwispelstaartend overal heen.
RONDLEGGEN, (legde, lei rond, heeft rond gelegd, - geleid), je moet niet alles zoo overal rond leggen, zonder orde neerleggen.
RONDLEIDEN, (leidde rond, heeft rondgeleid),
(van pers., menschen en dieren) ze her- en derwaarts
leiden ; ze overal waar men gaat, met zich voeren
of doen gaan : de slager heeft den paaschos de stad
rondgeleid ; zijn geleider heeft hem de geheele stad
rondgeleid.
RONDLEUTEREN, (leuterde rond, heeft rond geleuterd), besluiteloos rondloopen ; rondloopen
zonder iets uit te voeren ; voortdurend kletsen,.
zeuren, zaniken.
RONDLICHT, o. (-en), (bouwk.) radvenster.
RONDLOEREN, (loerde rond, heeft rondgeloerd),
1
loerende rondkijken.
RONDLOLLEN, (lolde rond, heeft rondgelold),.
(gemeenz.) lollende rondloopen.
RONDLOOPEN, (liep rond, heeft en is rond
om iets heen loopen : ik heb tweemaal-gelopn),
de stad rondgeloopen, maar hem nergens gezien ;
de hond liep het huis rond ; - in de rondte loopen,
den geheelen kring om het middelpunt doorloopen:
de minuutwijzer loopt eens in een uur rond ; - een
kring om een middelpunt doorloopen, in de rondte
om iets heen loopen, zoodat men op het punt
van uitgang terugkomt : het paard heeft driemaal
de manège rondgeloopen; -- her- en derwaarts loopen,
zich in verschillende richtingen bewegen : ik ga
even rondloepen; - de hond heeft hier den ganschen
dag al rondgeloopen ; - binnen eene aangewezen
ruimte her- en derwaarts zich bewegen, rondgaan:
willen we wat in den tuin rondloopen? - loop rond'.
(uitroep om zich van iem. af te maken, inz. om
aan te duiden dat men zijne praatjes niet gelooft),
hoepel op, ruk uit ; - naar de rij af rondgaan
in zekeren kring, zoodat men beurtelings komt
bij elk der personen, tot den kring behoorende :
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die dames loopera met eene inteekenlijst rond ; -

bij verschillende personen op de rij af bezorgd worden:

heeft die brief al bij de leden rondgeloopen ?; er loopen leelijke praatjes van je rond, worden van

je verteld.
1. RONDLOOPER, m. (-s), loodgietersgereedschap,
rondklopper.
2.RONDLOOPER, m., RONDLOOPSTER, . (-s),
die rondloopt, lanterfant, leeglooper, leegloop
-ster.
RONDLUIEREN, (luierde rond, heeft rond geluierd), luierende rondgaan ; een geruimen
tij d niets uitvoeren.
RONDLUISTEREN, (luisterde rond, heeft rond geluisterd), naar alle kanten heen luisteren.
RONDLUMMELEN, (lun melde rond, heeft rond
hij lummelt den heelen-gelund),roi:
dag rond.

RONDMAKEN, (maakte rond, heeft rondgemaakt), iets zóó maken dat het rond wordt ;
(inz. wev.) het tot een ketting voor geweven stof
noodige aantal draden in de vereischte gelijke
lengte afmeten en doeltreffend bijeenleggen, ook
scheren of verbreiden geheeten.
RONDMALLEN, (malde rond, heeft rondgemald), mallende rondloopen ; met iedereen gekheid maken ; den tijd mallende doorbrengen.
RONDMARCHEEREN, (marcheerde rond, heeft
rondgemarcheerd), zij marcheeren het Malieveld
rond, marcheerden langs den omtrek ervan ; de
soldaten marcheerden op het Malieveld rond, gingen
daarop nu eens hierheen, dan weer daarheen marcheeren.
RONDMONDHOREN, m. (-s), geruite rondmond horen, zekere slak die eene vuil rosachtige of paarsachtig grijze kleur heeft met bruine of paarse
vlekken.
RONDNEURIËN, (neuriede rond, heeft rond geneuried), al neuriënde rondloopen.
RONDOM, bw. vz. om (iets) heen. (iets) insluitende : de grachten rondom de stad ; de reis
rondom de wereld in 80 dagen ; hij ging rondom,
wij binnendoor ; loop rondom !, loop naar den

duivel !
RONDPEUTEREN, (peuterde rond, heeft rond gepeuterd), aan alles peuteren ; in alle richtingen, zonder vast doel peuteren.

RONDPLASSEN, (plaste rond, heeft rondgeplast), her- en derwaarts plassen ; een geruimen
tijd doorbrengen met plassen.
RONDPLUIZEN, (ploos rond, heeft rondgeplozen), (w. g.) een geruimen tijd doorbrengen
met iets na te pluizen.
RONDPRATEN, (praatte rond, heeft rondgepraat), rondvertellen.
RONDRATELEN, (ratelde rond, heeft rond gerateld), ratelende rondgaan, ratelende rond
de rijtuigen ratelen den heelen dag door-rijden:
de stad rond.

RONDREIS, v. (...zen), omreis; - BILJET,
o. (-ten), reisbiljet of boekje met biljetten dat
voor eene geheele rondreis geldig is.
RONDREIZEN, (reisde rond, heeft en is rond
rond iets heen reizen : hoe dikwijls heeft-gerisd),
hij de wereld wel niet rondgereisd I; - her- en
derwaarts reizen, nu hier dan daar reizen : hij
heeft jaren in Afrika rondgereisd; - naar de rij
af omreizen in zekeren kring, zoodat men ach
komt bij elk der personen tot den-ternvolgs
kring behoorende : jaarlijks moet hij bij alle kan
rondreizen.

-toren

RONDREIZEND, bw. een rondreizend koopman,
die rondreist, geen vaste standplaats heeft ; een
rondreizend beestenspel van Hagenbeck.

RONDRIJDEN, (reed rond, heeft en is rondgereden), om iets heen rijden : wij rijden de stad
rond ; op schaatsen kan men het Nestland rondrijden ; - zonder bepaald doel in verschillende
richtingen rij den : wij hebben wat in het bosch rondgereden ; ik heb een heelen middag op de vaart rondgereden ; - iemand rondrijden, met een rijtuig
hem rondvoeren.
RONDROEIEN, (roeide rond, heeft en is rondgeroeid), om iets heen roeien : de stad rondroeien ; op iets heen en weer roeien : wij hebben den heelen
dag op het meer rondgeroeid ; - hij is wat rond roeien ; - iem. rondroeien, met eene boot iem.

rondvoeren.
RONDS, v. (-en), rad eener drukpers.

RONDSNIJDEN.

RONDSCHADUWIGEN, m. mv. (aardr.) (w. g.)
bewoners der twee koude luchtstreken.
RONDSCHALLEN, (schalde rond, heeft rond geschald), iets met luid geschal overal bekend
-maken.
RONDSCHARRELEN, (scharrelde rond, heeft
rondgescharreld), met moeite rondkomen : hij
kan een beetje in de kamer rondscharrelen; de inkomsten waren gering, wij hebben moeten rondscharrelen ; - hij scharrelde den heelen dag in den tuin
rond, was daar voortdurend met het een of ander
bezig ; - nu moet je maar wat rondscharrelen,
je zelf voorthelpen; - ze scharrelen vreemd met
hem rond, gaan vreemd met hem om.

RONDSCHENKEN, (schonk rond, heeft rondgeschonken), naar de rij af de kopjes of glazen van
een aantal personen volschenken, zoodat ieder
zijn deel krijgt of aan de beurt komt : toen ik
binnenkwam, was juist de vrouw bezig met de koffie
rond te schenken ; ge moet nog eens hij de heeren
rondschenken.

RONDSCHERMEN, (schermde rond, heeft rond geschermd), zonder bepaalde richting of doel
schermen : hij schermde met zijn sabel als een dolle
rond ; hij kan vreemd met die stadhuiswoorden
rondschermen, ze vreemd en onbeholpen te pas

brengen.
RONDSCHIETEN, (schoot rond, heeft rondgeschoten), (gew.) er mede rondkomen, genoeg hebben om allen te voorzien : zou ik, met hetgeen nog

in de flesch is, rondschieten ; met zijn geld kunnen
rondschieten, er genoeg aan hebben om alle noodige

uitgaven te doen.
RONDSCHOMMELEN, (schommelde rond, heeft
rondgeschommeld), al schommelende rondloopen,
inz. van zwaarlijvige menschen gezegd.
RONDSCHOOIEN, (schooide rond, heeft rondgegeschooid), al schooiende rondgaan ; den bedel
op gaan.
RONDSCHREEUWEN, (schreeuwde rond, heeft
rondgeschreeuwd), schreeuwende overal heen gaan;
iets rondschreeuwen, op zeer luiden toon overal
bekendmaken.
RONDSCHRIFT, o. zoogenaamd Fransch schrift,
met ronde omhalen en dik in de rondingen ;
- PEN, v. (-nen), pen voor rondschrift, met
stompe punt of met meer dan twee punten.
RONDSCHRIJVEN, o. schrijven van eene autoriteit aan Bene categorie van ambtenaren, van
een bestuur eener vereeniging aan alle leden,
circulaire.
RONDSEL, o. (-s), deel van een raderwerk,
klein rad waarin de tanden van een grooter vatten, of, aan Bene persspil, waarin de boom wordt
gestoken ; -RAD, o. (- eren); - SCHUIF, v.
(...ven), (slot.) deel van een kasslot, paskwil.
RONDSJOUWEN, (sjouwde rond, heeft rondgesjouwd), her- en derwaarts sjouwen ; sjouwende
met iets rondloopen ; - geruimen tijd een ongebonden leven leiden.
RONDSLEEPEN, (sleepte rond, heeft rondgesleept), nu hierheen, dan daarheen sleepen, met
moeite met zich omdragen : hij sleept al jaren
een ziekelijk lichaam rond ; de kat sleept overal
hare jongen rond.

RONDSLENTEREN, (slenterde rond, heeft rondgeslenterd), zonder haast te maken en zonder
bepaald doel rondloopen ; zij hebben weer een heelen
avond in de stad loopen rondslenteren.

RONDSLEUREN, (sleurde rond, heeft rond gesleurd), naar alle kanten sleuren, op ruwe wijze
rondsleepen : je moest dien jongen niet zoo rondsleuren.

RONDSLINGEREN, (slingerde rond, heeft rond
slingerende beweging iets-geslinrd),mt
rondgooien ; - je moet dat goed niet zoo rondstingeren, overal heen slingeren, zoodat het overal
tegenaan komt ; - zijne boeken laten rondslingeren,
ordeloos verspreid laten liggen.
RONDSLOFFEN, (slofte rond, heeft rondgesloft), sloffende rondgaan, rondslenteren zonder
zijne voeten goed op te lichten.
RONDSMIJTEN, (smeet rond, heeft rondgesmeten), om zich smijten, op ruwe wijze en onordelijk
om zich heen werpen.
RONDSNELLEN, (snelde rond, heeft rondgesneld), zeer snel rondloopen, in verschillende
richtingen gaan.
RONDSNIJDEN, (sneed rond, heeft rondgesneden),
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in het wilde, zonder bepaald doel snijden ; — zoo
snijden dat iets rond wordt : je moet dit nog wat

rondsnij den.

ROND SNORREN, (snorde rond, heeft rondgesnord), met een snorder wat rondrijden ; — snor
rondgaan.
-rend
RONDSNUFFELEN, (snuffelde rond, heeft rond
snuffelende rondloopen, inz. met-gesnufld),a
het doel om door ruiken iets op te sporen : die
hand heeft hier den .qansehen morgen al rondgesnuffeld ; — nieuwsgierig rondloopen : hij heeft
reeds een uur in de kamer rondgesnuffeld ; —
nieuwsgierig doorzoeken : in oude boeken rond

-snufel.

RONDSOLLEN, (solde rond, heeft rondgesold),
sollende rondgaan.
RONDSPOKEN, (spookte rond, heeft rondgespookt), als een spook omwaren ; zij bleef tot 's
nachts 1 uur rondspoken, zoo laat bleef zij bezig,
nu hier- dan daarheen gaande.
RONDSPRINGEN, (sprong rond, heeft rondgesprongen), springende om iets heen huppelen :
de kinderen hebben een heelera middag om de tafel
loopen rondspringen ; -- her- en derwaarts springen,
met vlugge sprongen ronddansen : ik heb wat met
de kleinen rondgesprongen ; — hij weet goed met
zijn werkvolk one te springen, met hen om te gaan ; —
ruw raket iets rondspringen, er ruw mee handelen ; —
met eene som gelds rondspringen, er alle noodige
uitgaven mede bestrijden, er mede rondkomen.
RONDSTAAL, o. getrokken Engelsch staaldraad.
RONDSTOUW, o. (-en), touw van een druk persrad.
RONDSTRIJKEN, (van vogels) in een beperkt
gebied rondzwermen.
ROND STROMPELEN, (strompelde rond, heeft
rondgestrompeld), strompelende rondgaan ; met
groote inspanning en onvaste schreden her- en
derwaarts gaan.
RONDSTROOIEN. (strooide rond, heeft rond
ronde strooien ; bloemen, geld-gestroid),nh
rondstrooien, naar alle richtingen strooien ; —
leelilke praatjes rondstrooien, rondvertellen, in
omloop brengen.
RONDSfiUREN, (stuurde rond, heeft rondgestuurd), iem. bij verschillende personen binnen
zekeren kring doen rondgaan, om ze te spreken,
Bene boodschap over te brengen of iets af te halen :
ik heb de meid in de buurt rondgestuurd om de aan
te doen ; — overal heen sturen : ik heb-zegin
de meid al de geheele stad rondgestuurd om grijze
wol, maar die is nergens te krijgen ; — (boeken,
nieuwspapieren, kennisgevingen, brieven enz.)
ze naar de rij af sturen aan elk der personen, die
samen Bene vereeniging, een gezelschap uitmaken:
hebt ge de ineitatiebriefjes al rondgestuurd?
RONDSUKKELLEN, (sukkelde rond, heeft rond gesukkeld), sukkelende rondgaan : hij kan nog
niet op straat komen, hij sukkelt nog maar in den
tuin rond ; — - hij heeft nu al een jaar rondgesizkkeld,
met sukkelen doorgebracht ; — met de koorts
rondsukkelen, daarvan telkens te lijden hebben.
RONDTASTEN, (tastte rond, heeft rondgetast),
her- en derwaarts tasten, met de handen in het
rond voelen, inz. om een persoon of voorwerp te
vinden en aan te vatten, die men in zijne nabijheid
meent te vinden maar niet zien kan : als een blinde
rondtasten ; waarom neemt gij geen licht mede,
gij loopt daar in het donker rond te tasten ; —
in onzekerheid rondtasten, wat te beginnen, in hooge
mate besluiteloos zijn, niet weten wat te doen.
RONDTE, v. (-n), rondheid : de rondte van een
kogel, een cirkel ; het ronde : uren in de rondte
wist men het en sprak ervan ; kring : zij stonden
in de rondte.
RONDTOLLEN, (tolde rond, heeft rondgetold),
al tollende langs den omtrek van iets heengaan:
hij heeft het heele plein rondgetold ; — nu hier -,
dan daarheen tollen : op straat wat rondtollen ; -met, tollen doorbrengen : hij heeft den heelen middag
rondgetold.
RONDTRAPPEN, (trapte rond, heeft rondgetrapt), ergens bij herhaling in trappen : je mag
niet in de modder rondtrappen, verstaan !
RONDTREKKEN, (trok rond, heeft rondgetrokken), her- en derwaarts trekken, zich naar ver
plaatsen begeven : die kooplieden trekken-schilend
het geheele land rond ; rondtrekkende muzikanten.

RONDWEMELEN.

RONDTREUZELEN, (treuzelde rond, heeft rond getreuzeld), treuzelende rondloopen ; den tijd
met treuzelen zoekmaken.
RONDTROMPETTEN, (trompette rond, heeft
rondgetrompet), openlijk bekendmaken na vooraf,
door op de trompet te blazen, de aandacht der
aanwezigen getrokken te hebben ; iets door trompetgeschal bekendmaken : I aux, de verschrikkelijke
Indiaan, heeft laten rondtrompetten, dat hij van
avond eene voorstelling zal geven ; — overal met
veel ophef rondvertellen.
RONDUIT, bw. vrij uit, zonder omwegen:
ge kunt ronduit spreken ; ronduit gezegd, is hij een
groote jabroer.
RONDVAART, v. (-en), vaart met eene boot
en weer naar het uitgangspunt terug : rondvaart
op de Brasemer- en Kagermeren.
RONDVAREN, (voer, vaarde rond, heeft rondgevaren), langs den omtrek van iets varen : de
stad, een eiland rondvaren ; — her- en derwaarts
varen, zonder bepaald doel : op de gracht rondvaren;— den tijd met varen doorbrengen : zij
hebben den heelen dag rondgevaren.
RONDVENTEN, (ventte rond, heeft rondgevent), (van koopwaren, inz. die welke in 't klein
verkocht worden) er overal mede rondloopen
om ze aan den man te brengen : hij gaat langs
de huizen om schrijfbehoeften rond te venten.
RONDVENTER, m. (-s), ...VENTSTER, v. (-s),
iem. die koopwaren rondvent.
RONDVERTELLEN, (vertelde rond, heeft rond
berichten, verhalen, praatjes) ze-vertld),(an
wereldkundig maken, ze overal vertellen : hij
heeft dat nieuwtje weer overal rondverteld.
RONDVISCH, v. stokvisch die bij het drogen
zijn ronden vorm behouden heeft.
RONDVLIEGEN, (vloog rond, heeft en is rond
vliegen langs den omtrek van iets,-gevlon),
rondom iets : de jonge kanarie is de kamer rondgevlogen, en daarna door het raam ontsnapt ; de uil
vloog om de kaars rond ; — zonder bepaald doel
in verschillende richtingen vliegen : wat vliegen
de zwaluwen vandaag hier rond ; — met groote
snelheid rond iets heen loopen of rijden : de paar
vlogen het renperk rond ; — in woeste vaart-den
zeer snel zich om een middelpunt bewegen : door
den hevigen wind vlogen de molenwieken rond ; —
in woeste vaart heen en weder loopen en rennen:
die jongens vliegen weer in den tuin rond ; de paar
-den
vlogen rond in de weide.
RONDVLUCHT, v. (-en), (van luchtreizigers,.
inz. vliegeniers) groote vlucht waarbij men op
het punt van uitgang weer terugkomt : de En.ropeesche rondvlucht.
RONDVOEREN, (voerde rond, heeft rondgevoerd), overal met zich voeren of doen gaan:
zijn gids heeft hem overal rondgevoerd ; — in de
rondte doen gaan, ronddraaien ; — (pers.) heren derwaarts voeren, door eenig vervoermiddel,
zoo te water als te land, in verschillende richtingen
voeren ; op de schouders, in de handen of anderszins dragen en aldus er mede rondgaan.
RONDVRAAG, v. omvraag : iets in rondvraag
brengen, aan de aanwezigen vragen hoe zij over
de zaak denken ; in stemming brengen ; — vraag
aan het einde eener vergadering aan alle leden
op de beurt af of zij nog iets in het midden
hebben te brengen: iets voor de rondvraag hebben,
bewaren.
RONDVRAGEN, (vraagde, vroeg rond, heeft
rondgevraagd), vragende bij iedereen rondgaan ; —
aan alle kennissen, belanghebbenden, personen
van zekeren kring op de beurt af vragen.
RONDWANDELEN, (wandelde rond, heeft rond
wandelen langs den omtrek van iets,-gewandl),
langzaam en op zijn gemak er rond gaan : ik heb
een paar maal de stad rondgewandeld ; — ( bijb.)
zonder bepaald doel omwandelen : hij heeft een
ruim uur met zijn kindje rondgewandeld ; — ( bijb.)
zich her- en derwaarts begeven, rondgaan op aarde
of onder de menschen, en zich daardoor nu hier
dan daar bevinden : Jezus heeft op aarde rondge-

wandeld.

RONDWAREN, (waarde rond, heeft rondgewaard), als een spook rondgaan.
RONDWEMELEN, (wemelde rond, heeft rond gewemeld), (van kleine, vooral kruipende diertjes
gezegd, alsmede van Bene dicht saamgepakte
volksmassa), in dichte menigte heen en wedei-

RONDWENTELEN.
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krielen : eerre aanzienlijke menigte wemelde als
mieren door elkander rond.

RONDWENTELEN, (wentelde rond, heeft rond
veel moeite ronddraaien ; in het-gewntld),m
rond wentelen.
RONDWOELEN, (woelde rond, heeft rondgewoeld), nu hier- dan daarheen woelen ; voortdurend woelen.
RONDWORM, m. (-en), dieren met een draadot buisvormig lichaam, altijd ongeleed en zonder
lindematen : de rondwormen (nemathelminthes) worden verdeeld in haakwormen, draadwormen, snaar
pijlwormen ; - reusachtige rondworm,-uwrmen

zekere worm die in de nieren van den monsch
voorkomt, en ook bij het zwijn, den hond, den
wolf, dery otter, den zeehond enz. wordt gevonden;
hij vernielt de organen, waarin hij zijn verblijf
heeft en wordt daardoor meestal doodslijk voor
liet dier, dat hem herbergt.
RONDZAAIEN, (zaaide rond, heeft rondgezaaid), naar alle richtingen, zonder vast plan
zaaien ; (w. g.) uitstrooien, rondvertellen : leeliIke praatjes rondzaaien, uitstrooien.
RONDZAAL, o. (...zalen), (smed.) zaal om eene
gladde ronde staaf te smeden.
RONDZEGGEN, (zegde, zeide rond, heeft rond
bij vrienden en bekenden zeg--gezd,.i)
gen : ik heb den dood van mijn broeder laten rond
aan iedereen zeggen : wie heeft dat-zegn;—
na weer rondgezegd ?

RONDZEILEN, (zeilde rond, heeft rondgezeild),
langs den omtrek van iets zeilen, om iets heen
zeilen : een eiland rondzeilen ; - her- en derwaarts,
zonder bepaalde richting zeilen : op de zee wat
rondzeilen ; -- een geruimen tijd zeilendo zijn:

wij hebben den heelen dag rondgezeild ; waar heeft
hij rondgezeild ?, waar is hij geweest?

RONDZENDEN, (zond rond, heeft rondgezonden), naar alle personen van zekere vereeniging
of kring op de beurt af zenden, om ze te spreken,
cane boodschap te doen of iets af te halen : ik

heb den knecht rondgezonden om bij de leden te zeg
dat de vergadering geschorst is ; -- overal heen-gen
zenden : zij hebben dien sukkel de geheele stad rond
om iets dat nergens te krijgen is ; - (van-aezond
boeken, nieuwspapieren, kennisgevingen, brieven)

ze naar de rij af zenden aan elk der personen, die
samen eene vereeniging, eon gezelschap enz. uit
ik heb de boeken van het leesgezelschap-maken:
rondgezonden.

RONDZIEN, (zag rond, heeft rondgezien),
her- en derwaarts zien, om zich heen zien : ik heb
overal rondgezien, maar niets gevonden.

RONDZWALKEN, (zwalkte rond, heeft rondgezwalkt), her- en derwaarts zwalken, zwalkend
omloopen.
RONDZWERMEN, (zwermde rond, heeft rond
een geheelen zwerm her- en der--gezwrmd),in
waarts vliegen : de bijen zwermden rond.
RONDZWERVEN, (zwierf rond, heeft rondgezworven), (van menschen en dieren) her- en derwaarts zwerven, hetzij doordien men van het
rechte pad is afgeweken of den weg niet kent,
hetzij men geen heenkomen heeft : hij heeft jaren
op zee rondgezworven ; hij heeft overal rondgezworven, nergens vond hij onderkomen.
RONDZWERVER, m. (-s), landlooper; ...ZWERF
-STER,v.(s)
RONDZWIEREN, (zwierde rond, heeft rondgezwierd), zwierend rondloopen : zij hebben een heelen
dag loopen rondzwieren.
RONG, v. (-en), eene der vier staande sporten
van eene wagenladder ; zware ijzeren nagel ; —
STOK, m.( -ken), stok waartegen de wagenladder
steunt.
RONGGENG, v. (-s), (Ind.) inlandsche dansmeid.
RONKELEN, (vonkelde, heeft geronkeld),
(Zuidra.) zie ROMMELEN.
RONKEN, (ronkte, hoeft geronkt), hevig snorken in diepen slaap ; zijn roes uitslapen. RON KING, v. het ronken.
RONKER, m. (-s), RONKSTER, v. (-s), die
ronkt.
RONS, v. (-en), rad eener drukpers.
RONSELAAR, m. (-s), werver voor den krijgsdienst (ter zee of te land); (eert.) iem. die nummer
aanneemt en le--verwislanmpQte
vert (in 1898 bij de wet afgeschaft); - ruiler,
s :hacheraar.

RONSELEN, (ronselde, heeft geronseld), werven ;
ruilen, kwanselen. RONSELING, v. (-en), het
ronselen, geronsel.
RÖNTGENAPPARAAT, o. (...raten), toestel
om röntgenstralen te verwekken of iets met rántgenstralen te onderzoeken ; ...BEELD, o. (-en),
röntgenogram ; ...BUIS, v. (...zen), Geisslersche
buis voor röntgenstralen ; ...FOTO, v. (-'s), foto
met behulp van röntgenstralen gemaakt, róntgenogram.
ROi^TGENOGRAM, o. (-men), röntgenfoto;
...GRAPHIE, v. het fotografeeren met röntgenstralen ; ...LOGIE, v. toepassing der röntgenstralen.
RÖNTGENONDERZOEK, o. onderzoek met
röntgenstralen.
RÖNTGENSTRALEN, mv. onzichtbare stralen
die ontstaan wanneer kathodestralen in eene
Geisslersche buis op Bene hindernis stooten;
zij gaan door den glaswand heen, planten zich
rechtlijnig zeer snel voort, worden noch gebroken,
noch weerkaatst, ondergaan evenmin afwijking
door een magneet ; zij verwekken fluorescentie
en phosphorescentie, werken photographisch, ontladen electrische lichamen, ioniseeren dë lucht
er omheen ; zij dringen door hout, leer, papier
enz. bijna onverzwakt, doch door metalen, beenderen enz. minder, naarmate deze dichter zijn;
de Röntgenstralen werden in 1895 door W. K.
Röntgen te Würzburg ontdekt.

RONZEBONS, v. (...zen), marionettenspel, draag
poppenkast ; - (id.) inlandsche fanfare- of-bare
harmonieorkest.
ROOBOL, v. (plantk.) (gew.) moeras- en akker paardestaart.
1. ROOD, o. Bene der zeven hoofdkleuren ;
Engelsch rood, rood ijzeroxyde dat als poeder
een uitstekend polijstmiddel is, ook polijstrood
geheeten ; best rood, eene soort van gebakken
steengin ; — (plantk.) roest : zekere ziekte op de
bladen der groote boonen, snijboonen, salade
bladen der pereboomen ; een-bonepd
glaasje rood, roode jenever ; -- hij behoort tot de
rooden, de socialisten.
2. ROOD, bn. ( -er, -st), van Bene roode kleur:

zoo rood als bloed, als een gekookte kreeft, als een
kalkoen ; -- rood zien van schaamte, van toorn.
daarvan Bene hoogroode kleur hebben ; zijne han
waren rood van 't bloed, met bloed bevlekt ; --den
als teeken van gezondheid : roode wangen, roode
lippen, eene roode kleur hebben ; — zijne oogen
rood wrijven, weenen, zóó lang wrijven, weenen,
tot ze rood zien ; - dat staat met eene roode letter
aangeteekend, wordt in hooge eere gehouden ; (van haren) ros, rosachtig : hij heeft een rooden
baard en roode haren ; een vos is rood ; — de roode
vlag, de bloedvlag ; de walvisch toont de roode vlag,

blaast bloed uit, doordat zijn longen gewond zijn ; de roode stam, het Amerikaansche ras ; -- (Zuidn. )
vurig ; (plantk.) roode remke, zie op REMKE ; (gew.) de roode hond, zie ROODEHOND ; -- (nat.
hist.) roode poon, groote poon of groote zeehaan ; (gew.) roode visch, zalm als spijs ; — rood vleesch,
paardevleesch ; — de roode partij, die der socialisten ; --het roode spook, de geest der ontevredenheid, het socialisme ; hij ziet overal het roode
spook in, overal vreest hij den invloed van het
socialisme ; -- de roode haan, een roode draad,
het roode kruis, hij is rood op de graat, een rood
paspoort, zie onder HAAN, DRAAD, KRUIS
enz ; — hij bezit geen rooden (halven) cent, hij be-

zit totaal niets.
ROODAARDE, v. roodkrijt, eene okerachtige
kleisoort.
1. ROODAARDEN, (roodaardde, heeft gerood aard), met roodaarde inwrijven en poetsen.
2. ROODAARDEN, bn. roodaarden pot, van
gebakken steen.
ROODACHTIG, bn. ( -er, -st), een weinig rood,
naar het rood hellende. ROODACHTIGHEID, v.
ROODBAARD, m. (-en), iem. met een rooden
baard ; ...BANDVLINDER, m. (-s), (nat. bist.)
vlinder met een rooden halsband (arctic russula);
... BEEN, V. (plantk.) (gew.) rister ; ... BLAAR, v.
(...blaren), zie BLAAR.
ROODBLOEDIG, bn. rood bloed hebbende:

de roodbloedige dieren.

ROODBODEMIG, bn. met een rooden bodem:

roodbodernig land, waarin eene ijzeroerbank is.
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ROODBOL, m. en v. (-len), iem. met rood haar.
ROODBONT, bn. met rood doormengd (van
kleur): roodbonte koeien.
ROODBORSTJE, o. (-s), een welbekend vogeltje
(dandalus rubecula), tot de orde der nachtegaal zangers behoorende, dat geheel Europa bewoont
en des winters naar Noord-Afrika trekt ; enkele
paren echter overwinteren bij ons ; het is van boven
ros - geelachtig en olijfgroen van kleur, borst en
keel zijn rood
ROODBORSTTAPUIT, v. (-en), eene grastapuit (pratincola rubecula), die hier te lande zomervogel is ; enkele exemplaren overwinteren hier.
ROODBREUKIG, bn. roodbreukig staafijzer,
staafijzer dat slechts Bene kleine hoeveelheid
zwavel bevat en daardoor ongeschikt tot smeden
wordt, in roodgloeienden toestand is het bros.
ROODBROS, bn. (smidst.) roodbros ijzer, ijzer
dat, roodheet gestookt, bros is.
ROODBRUIN, bn. roodachtig bruin.
ROODEHOND, m. Bene op mazelen gelijkende
besmettelijke ziekte ; do vlekken blijven van
enkele uren tot weinige dagen zichtbaar ; - de
tropische roodehond is Bene huidziekte, toegeschre ven aan voortdurend sterk zweetera, waarbij roode
vlekken ontstaan die uit een groot aantal kleine
pukkels en blaasjes bestaan, die ontvelde pjekjes
nalaten.
ROODEKOOL, v. (-en), eene soort van kool,
alzoo genoemd naar de kleur der bladeren ;
KOORTS, v. (-en), scharlakenkoorts ; ...LOOP,
In. bloeddiarrhee : zekere ziekte ; - (scherts.)
centen : ik heb alleen maar wat roodeloop.
ROODELOOPKRUID, o. robertskruid, zie al-

daar.
ROODFOREL, v. (-len), ridderforel.
ROODGEEL, bn. roodachtig geel: goudglit
heeft eene roodgele kleur.
ROODGESPIKKELD, bn. met roode stippen
(op eene andere kleur); ...GESTREEPT, bn.
met roode strepen (op eene andere kleur.)
ROODGIETER, m. (-s), die roodkoperen voorwerpen giet. ROODGIETERIJ, v. (-en), werk
roodgieter ; - gmv. het vervaar -platsvnde
roodkoperen voorwerpen.
-digenva
ROODGLOEIEND, ba. zóó gloeiend dat het
rood is, in tegenstelling met witgloeiend.
ROODGLOEIHITTE, v. warmtegraad van een
roodgloeiend voorwerp ; ...GROND, o. (gew.)
roodvonk.

ROODGULDIGERTS, o. arsenicumzilverblende ;
donker roodguldigerts is eene vrij zachte verbinding
van zilver, antimonium en zwavel ; licht rood-

guldigerts bestaat uit zilver, arsenicum en zwavel.
ROODHARIG, bra. met rood haar.
ROODHART, m. Surinaamsche houtsoort die
sterk aan scheuren onderhevig is en alleen gebruikt wordt, als het weinig bebout wordt.
ROODHEET, bn. roodgloeiend.
ROODHEID, v. het roode, de roode kleur (van
iets.)
ROODHOUT, o. Braziliehout, fernámbuk ;
...HUID, m. en v. (-en), iem. van het Amerikaansche
of koperkleurige ras ; ...IJZERERTS, o. (-en),
een der gewichtigste ijzerertsen (Fe 2 02); ...IJZER
ijzerhoudend gesteente ; ...JONK,-STEN,o.
o. (gew.) roodvonk ; ...KAPJE, o. (-s), hoofdpersoon uit een sprookje van Moeder de Gans ; (nat.
hist..) zeker vogeltje der Antillen.
ROODKLEURIG, bn. ( -er, -st), met Bene roode
kleur.
1. ROODKOP, m. (-pen), (nat. hist.) tafeleend
(anas ferina).
2. ROODKOP, m. en v. (-pen), iem. die rood
hoofdhaar heeft.
ROODKOPER, o. zuiver koper, in tegenstelling met geelkoper of messing.
ROODKOPEREN, bn. van roodkoper gemaakt.
ROODKOPERERTS, o. koperhoudend erts.
ROODKOPWEVER, m. (-s), zekere vogel in
Zuid - Afrika.
ROODKORAAL, o. (...koralen), bloedkoraal.
ROODKORALEN, bn. van roodkoraal.
ROODKORE;T, v. van buiten rood geverfde
Edammer kaas ; ...KRIJT, o. Bene delfstof welke
luit eene vermenging van klei met roodijzeroker,
rood-ijzeroxyde of eene verscheidenheid van
rood-thonijzer bestaat ; het heeft de eigenschap
van af te verven en kan als zoodanig tot schrijven
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en teekenen gebruikt worden ; tot poeder gebracht
dient het om roodkoperen voorwerpen glanzig
te maken ; ... LAK, o. lak van eene roode kleur ; van rood lak voorzien ; - wijn met rood lak
verzegeld, gewoonlijk de slechtste wijnsoort.
ROODLOOIEN, o. Bene bijzondere wijze van
runderhuiden en kalfsvellen te looien, die duur
leder geeft;...LOOIERIJ,v.het roodlooien; --zam
(-en), werkplaats waar zulks geschiedt.
ROODMAKEN o. ROODMAKING, v. het geven van Bene roode kleur (aan iets).
ROODMUSCH, v. (. . .musschen), eene soort
van vink ; ...NEK, M. (- ken), scheldnaam voor
een Engelsch soldaat (inz. in Z.- Afrika); ...NEUS,
m. en v. (...zen), man of vrouw die een rooden
neus heeft.
ROODOLM, v. (gew.) Bene soort van roodachtig
slib in water, dat uit veenachtige streken komt ; zeker gebrek in timmerhout..
ROODOOG, m. en v. (-en), iem. die roode oogen
heeft ; ... POOT, v., ...POT, v. (plantk.) (gew.)
rister ; ...ROK, m. (-ken), :Engelsch soldaat.
ROOD- RUSLAND, o. landschap in het vroegere
Polen, thans een deel van Galicië.
ROODSCHAAR, v. (...scharen), Bene soort
van stokvisch ; ...SCHIMMEL, m. (-s), paard
met roodgrijze kleur, ook wijnschimmel geheeten;
...SCHONK, v. (plantk.) gew. naam voor knoopige
duizendknoop (polygonum nodosurn), ook Jezus gras, rister, roodkeen. roodpoot en roowiig geheeten.
ROODSEL. o. wat rood is ; rood poeder om iets
rood te maken ; blanketsel.
ROODSNAVEL, m. (-s), vogel met een rooden
snavel ; ...SPECHT, m. (-en), groote, bonte
specht.
ROODSTAARTJE, o. (-s), een aschgrauw vogeltje met roode staartpennen (ruticilla phoenicurus), ook gekraagd roodstaartje, muurnachtegaal en blauw paapje geheeten, welks gezang aan
zacht is en dat in geheel Europa ge--genam
vonden wordt ; het • zwarte roodstaartje (R. tithys)
is kleiner dan het gekraagde roodstaartje en bewoont Zuid- en Midden -Europa.
ROODSTEEN, m. (-en), [o. gmv. als stofn.]
zekere steensoort, roodkrijt, bloedsteen.
ROODVERVER, m. (-s), iem. die rood verft;
...VIN, v. (-non), (nat. hist.) visch met roode vinnen.
ROODVONK, o. (gen.) epidemische, zeer besmettelijke en soms uiterst gevaarlijke ziekte,
(scarlatina) waarbij het lichaam met roode vlek
uit dicht bijeenstaande pukkeltjes bestaan,-ken,di
overdekt wordt.
ROODVOS, m. ( -sen), roodkop ; een roodachtige vos (paard).
ROODWANGIG, bni ( -er, st), met roode wangen.
ROODZIJDEN, bn. roodzijden kleed, van roode
zijde.
1. ROOF, m. het rooven ; wegneming, diefstal:
op roof uitgaan ; van roof leven, hierin een middel
van bestaan vinden ; - het geroofde, buit, prooi.
2. ROOF, v. (rovOn), korst eener zweer.
3. ROOF, v. (roven), schuin opgaand deksel
eener doodkist, ook roef geheeten ; - bovenste
gedeelte van een klomp.
4. ROOF, v. (rooven), streng wol, garen enz.;
een roof garen, touw om zeildoek van te weven,
weegt ' / 4 KG. ; - (gew.) de roof is vertist, de boel
loopt in de war, het gaat verkeerd.
ROOFACHTIG, ba. ( -er, -st), geneigd tot rooven,
diefachtig. ROOFACHTIGHEID, v.
ROOFBOUW, m. bebouwing van den grond
zonder deze of onvoldoende te bemesten, waardoor de grond armer, schraler wordt.
ROOFDIER, o. (-en), Bene orde van zoogdieren
(carnivora), die zich met het vleesch van andere
dieren voeden en zich kenmerken door een sterk
gebit en sterke klauwen ; ...GALEI, v. (-en),
kaperschip, brigantijn ; ...GELD, o. geld van
roof afkomstig, oneerlijk verkregen geld.
ROOFGIERIG, ba. ( -er, -st), begeerig naar
roof. ROOFGIERIGHEID, v.
ROOFGOED, o. geroofde voorwerpen. prooi,
buit ; (in scherts.) wees niet zoo roekeloos : het is
geen roofgoed, het heeft ons ons goede geld gekost,
denk er om ; ...HAAIEN, m. mv. een geslacht
van haaien (naleus), waartoe behooren : de ruwe
haai, door onze kustbewoners eenvoudig haai
genoemd ; de toonhaai en de reuzenhaai .
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ROOFHOEK, m. (-en), ...HOL, o. (-en), verblijf
van roovers.
ROOFKEVEFI, m. (-s), groote zwarte roofkever
(staphylinus), zeker insect dat als larve en als
kever van rupsen, poppen en larven leeft ; het
houdt zich overdag onder steenen, in houtreten
en scheuren schuil en gaat 's avonds op roof uit.
ROOFMEEUW, m. (-en), eene soort van zwemvogel, uitstekende vlieger, een echte roofvogel
(stercorarius), ook jager geheeten; ...MIER, v. (-en);
...MOORD, m. moord gepleegd om te kunnen
stelen ; ...NEST, o. (-en), verblijf van roovers ;
...POOTEN, m. mv. (nat. hist.) zitvoeten of gespleten voeten met krachtige, sterk gekromde en
spitse klauwen, als een arend bv. heeft; ...RIDDER,
m. (-s), ridder die van roof leefde ; ...SCHIP,
o. (...schepen), kaperschip ; ...SPELONK, v.
(-en), roovershol ; ...STAAT, m. (...staten), staat
die zeeroovers uitzendt ; (eert.) de roofstaten, de
Barbarijsche staten ; ...TOCHT, m. (-en).
ROOFSTER, v. (-s), zij die rooft, dievegge.
ROOFVLIEG, v. (-en), een geslacht van vliegen
(asilus) uit de familie der langbekken, die in den
sterksten zonneschijn op drogen grond rondvliegen, om eenig insect te bemachtigen en uit te
zuigen.
ROOFVOGEL, m. (-s), eene orde van vogels
die van vleesch leven (raptatores); zij hebben een
sterken snavel, waarvan het bovendeel haak
omgebogen is ; omgebogen klauwen waar -vormig
ruwe zool met kleine wratjes bedekt is;-vande
zij vliegen krachtig en vlug en drinken nooit;
-NEST, o. (-en).
ROOFWANTS, v. (-en), eenige soorten van
wantsen die van roof leven (reduviidae).
ROOFZIEK, ...ZUCHTIG, bn. ( -er, -st), roofgierig.
ROOFZUCHT, v. roofgierigheid.
ROOI, v. het rooien, het aanleggen en mikken
op iets (dat men beschieten wil); - (fig.) daar
is geese rooi mee te schieten, daarmee is niets aan
te vangen ; - raai, rechte lijn : booroen op de rooi
zetten ; die huizen staan uit de rooi, niet in eene
rechte lijn ; - regeling, schikking, afmeting ; hij
houdt geese rooi, hij mikt niet goed, hij meet niet
goed ; geese rooi van iets hebben, er geen slag van
hebben ; - (gew.) hij kwam er mee rooi, hij kwam
er nauwelijks, ternauwernood, met veel moeite;
nauwelijks : mee rooi was hij gezeten, of hij begon
over de zaak te spreken ; veel moeite : hij had
rooi om er te komen ; - ( gew.) er waren om de
rooi veertig man, ongeveer.
1. ROOIEN (rooide, heeft gerooid), mikken:
iets goed rooien, juist treffen ; ik kan het zoo net
niet rooien, precies zeggen ; - rooi het maar, sla er
maar eon slag naar ; - een huis rooien, het juist in
de rooilijn zetten ; - hij kan het met zijn inkomen
niet rooien, hij kan er niet mee rondkomen ; hij kan het nogal rooien, nogal stellen, hij is goed
bemiddeld ; - hij zal het wel rooien, het wel klaar
spelen, in orde brengen ; - ik kan het met hem
niet rooien, niet vinden, ik kan met hem niet
omgaan ; - (gew.) hij rooit op zijn vader, gelij ken, aarden.
2. ROOIEN, (rooide, heeft gerooid), een vat
wijn rooien, peilen, roeien ; - een huis rooien,
onderzoeken of het geene gebreken heeft.
3. ROOIEN, (rooide, heeft gerooid), ontwortelen, uit den grond halen ; aardappels rooien,
wortels, stooven rooien, uit den grond graven, uittrekken ; - een akker rooien, van wortels enz.
zuiveren, tot bebouwing geschikt maken ; een graf rooien, ledigen. ROOIING, v. (-en), het
rooien.
ROOIER, m. (-s), iem. die de rooilijn van te
bouwen huizen, te planten booroen aangeeft ; peiler, roeier van vochten ; - die aardappelen
rooit. ROOISTER, v. (-s), zij die rooit.
ROOILIJN, v. (-en), de rechte lijn waarin gebouwen, b. v. de huizen caner straat, worden geplaatst : die huizen staan binnen, buiten de rooilijn;
...MEESTER, m. (-s), bouwopzichter ; opzichter
die de rooilijn aangeeft ; erfscheider ; opzichter
der groote wegen ; ...PAAL, m. (...palen), afstandswijzer (op een weg); ...TIJD, m. tijd waarin
de aardappels gerooid worden ; ...VLAK, o. (-ken),
zie RICHTVLAK.
1. ROOK, v. (-en), grootere hooistapel: de
oppers worden aan rooken gezet. ROOKJE, o.(-s).

2. ROOK. m. zichtbare damp die bij het ver
lichamen opstijgt en onverbrande-brandev
koolstof benevens vluchtige deelen van het verbrandende lichaam bevat : de rook stijgt omhoog ; rook
uit den schoorsteen, uit eene pijp, van eene sigaar,
van het geschut ; - de rook bijt in de oogen, doet
de oogen pijnlijk aan ; - (fig.) maak dat je uit
den rook komt, blijf niet op gevaarlijke of voor
u onaangename plaatsen ; - geen rook verdragen
kunnen, geen tabaksrook ; - worst, vleesch in den
rook hangen, laten berooken ; - worst, vleestb
in den rook geven, bij een slager om het te laten
rookes ; - het eten smaakt naar den rook, onaangenaam bitter door den rook ; - (fig.) onder den
rook van de stad wonen, in de nabijheid der
stad ; - geen rook zonder vuur, niets zonder oor-

zaak, er gaat geen praatje of er is wat van
waar ; - al mijne hoop is in rook vervlogen, ver
opgegaan, wat ik hoopte, is niet vervuld.-dwen,
ROOKACHTIG, bn. naar rook smakende, riekende. ROOKACHTIGHEID, v.
ROOKAFDRUK, m. (-ken), (plaatsn.) afdruk
van iets met behulp van rook ; ...AGAAT, o.
(delfst.) zwarte agaat ; ...ALTAAR, o. (...altaren),
altaar waarop reukwagen geofferd werden ; ...ARTIKELEN, o. mv. alles wat men bij het rooken
van tabak en sigaren noodig heeft of kan hebben:
alle rookartikelen alhier voorhanden ; ... BEELD,
o. (-en), teekening op door den rook zwart gemaakt
glas, wit papier, of tegel ; ...BENOODIGDHEDEN,
v. mv. rookartikelen : handelaar in rookbenoodigdheden ; ... BUS, v. ( -sen), bus waarin iets gerookt
wordt of kan worden ; ...CENTEN, m. mv. geld
om er tabak of sigaren voor te koopen ; ...COUPL,
m. (-'s), coupé van een spoortrein, waarin gerookt
mag worden.
ROOKDICHT, ba. zóó dicht dat er geen rook
doorgaat : eene kachel rookdicht maken.
ROOKDOOS, v. (...zen), doos met rookbenoodigdheden ; ... DUITJES, o. mv. rookcenten ;
...EEST, m. (-en), (bierbereiding) een eest waarin
de verbrandingsproducten met de warme lucht
samenkomen, om aan den eestmout een eigenaardig aroma te geven.
ROOKELOOS, ba. zonder rook : rookeloos kruit,
kruit dat verbrandt zonder veel rook te geven.
ROOKEN, (rookte, heeft gerookt), rook van zich
geven : de schoorsteen rookt; het paard rookt, dampt
sterk (na hard geloopen te hebben); zijn zwaard
rookt nog van het bloed van den vermoorde, de warme
bloeddamp kwam er nog af; de kachel rookt, rook
ervan dringt in de kamer; het vuur rookt, brandt
niet flink; -- (fig.) daar kan de schoorsteen niet van
rooken, hiervan kan men niet leven, dit levert niets
op; -- het rookt in de kamer, in de keulen, daarin verspreidt zich rook uit de kachel, uit het vuur; (iig.) het rookt daar soms geweldig, de vrouw heeft
soms hooggaande ruzie met den man; - wanneer het
rookt, zorg dat de rook in huis blijft, wanneer ge. oneenigheden hebt, laat daar anderen niet mee te
koop loopgin; tabaksrook inzuigen en uitblazen : tabak, sigaren, eerre pijp rooken ; - rookt ge niet ?; zijt ge
geen. rooker ?. (ook) hebt ge op 't oogenblik niets
te rooken ? - wilt ge rooken ?, wilt ge Bene sigaar
om nu te rooken ?; - hij heeft zich misselijk
gerookt, heeft zóólang gerookt, tot hij er misselijk van werd ; - hij rookt als een schoorsteen, rookt zeer veel en zwaar ; - eene pijp bruin
rooken, doorrooken ; - eene vuile, eene leelijke
pijp aan iets rooken, ergens leelijk mee wegkomen ; (oudt.) offeren : Aaron en zijne zonen rookten op des brandoffers altaar ; - vleesch, vistb
rooken, bereiden, eetbaar maken door ze in den

rook te laten hangen. ROOKING, v. het rooken.
ROOKEND, bn. waaruit rook opstijgt : een.
rookende berg ; eene rookende kool.

ROOKER, m. (-s), iem. die tabak of sigaren
rookt : hij is een matig, een sterk rooker ; - iemand
die visch, vleesch enz. rookt.
ROOKERIG, bn. ( -er, -st), naar rook smakende;
rookerig eten ; - vol rook : het is daar nogal rookerig ; - rookerige muren, behangsels, door den rook
bruin geworden. ROOKERIGHEID, v. rookachtigheid.
ROOKERIJ, v. (-en), plaats waar visch, vleesch
enz. gerookt wordt ; -, gmv. het rooken van
vleesch enz.
ROOKGANG, v. (-en), (stoomes.) rookkanaal;
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...GAT, o. (-en), gat tot doorlating van den rook,
schoorsteentje ; kamer of huis waarin het veel
rookt ; ... GELD, o. geld dat de slager in rekening
brengt voor het rooken van vleesch enz ; - geld
om er tabak of sigaren voor te koopen; ...GEREI,
o. alles wat tot het rooken noodig is ; ...HOEN, o.
(-ders), (hist.) hoen dat de poorters in Holland
.en Gelderland, die eene eigen haardstede hadden,
den vorst jaarlijks moesten opbrengen ; ...HOK,
o. (-ken), plaats waar vleesch te rooken hangt;
vertrek waarin veel gerookt wordt, inz. in eene
kroeg ; kamer waarin het altijd veel rookt ; ...HOL,
o. (-en), kamer (inz. in eene herberg) waar veel
rookers bijeen zijn ; ...HUT, v. (-ten), rookerij.
ROOKIG, bn. ( -er, -st), (iv. g. ) rookachtig.
ROOKKAMER, V. (- s), kamer waar het (tabak)
rooken geoorloofd is; ...KANAAL, o. (...kanalen),
kanaal waardoor de rook naar den schoorsteen
geleid wordt ; ...KAST, v. (-en), (aan stoomwerktuigen); ...KOLOM, v. (-men), opstijgende rookwolk ; ...LAMPJE, o. (-s), klein lampje dat brandt
om er sigaren enz. aan op te steken ; ... LEIDER,
m. (-s), kachelpijp; schoorsteenpijp ; ...LUCHT,
v. rookreuk; ...LUIK, o. (-en), luik op het toonel
om den rook naar boven te keeren ; ...NEST, o.
(-en), kamer of huis waar het bijna altijd rookt.
ROOKOPIUM, o. v. de tot het schuiven gereed
...PLAATS, v. (-en), rookhok;-gemaktopiu;
rookkamer ; ...POEDER, o. (heelk.); ...SALON,
o. (-s), salon waarin het rooken van sigaren enz.
geoorloofd is ; inz. aan boord en bij theaters;
...SCHERM, o. (-en), vuurscherm ; ...SPEK,
o. gerookt spek; ...SPIN, v. (-nen), eene soort van
spin (aranea fumigata); ...SPIER, v. (-en), (slagerst.)
gerookte spier rundvleesch ; ...STEL, o. (-len),
de benoodigdheden voor een rooker : sigarenbeker, aschbakje, lucifersstandaardje, een sigaren
een plankje enz. ; ...STUKKEN,-knipertjo
o. mv. (slagerst.) gerookte lendestukken van een
rund, nagelhouten.
ROOKTABAK, v. gesneden tabak om gerookt
te worden (in tegenst. van pruim- en snuiftabak);
...TAFELTJE, o. (-s), tafeltje met benoodigdheden voor het rooken van tabak of sigaren ; ...TOPAAS, o. diamant van AlenQon; zwart bergglas;
...VANG, m. (-en), schoorsteenmantel ; toestel
boven eene lamp of vlam, waarin de damp verdwijnt ; ...VANGER, m. (-s), rookverdunner;
rookverbrander ; ...VAT, o. (-en), wierookvat;
...VENSTERTJE, o. (-s), opening ter doorlating
van den rook, luchtgat ; ...VERBRANDER,
m. (-s), toestel waardoor de rook door het vuur
geleid en verbrand wordt ; ...VERBRANDINGSTOESTEL, o. (-len); ...VERDRIJVER, m. (-s),
die den rook verdrijft ; (ook) zeker werktuig;
...VERDUNNER, in. (-s), met gaten doorboord
verlengstuk op schoorsteenen, om den fabrieksrook te verdunnen en zoo minder schadelijk te
maken ; ...VLEESCH, o. gerookt vleesch.
ROOKVRIJ, bn. vrij van rook.
ROOKWAGEN, m. (-s), ...WAGON, M. (- s),
spoorwegrijtuig waarin het rooken (van tabak)
geoorloofd is ; ...WALM, m. walm van rook;
zeer dichte walm ; ...WOLK, v. (-en), wolk van
rook ; ...WORST, v. (-en), gerookte worst ; ...ZAK,
in. (-ken), linnen zakje om vleesch enz. dat gerookt moet worden ; - (scherts.) iem. die veel
en zwaar rookt ; ...ZOLDER, m. (-s), plaats waar
vleesch enz. te rooken hangt ; ...ZUIL, v. (-en),
opstijgende rookwolk.
ROOKZWAK, bn. zwak aan rook, weinig rook
gevende : rookzwak buskruit.
ROOKZWALUW, v. (-en), schoorsteenzwaluw
(hirundo rustica); ...ZWART, o. roet.
ROOM, m. de vette deden der melk, waarvan
men boter bereidt : room in de koffie ; aardbeien
met geslagen room ; - ( fig.) het beste, fijnste,
uitgelezenste : hij neemt den room van de melk,
hij trekt er het meeste voordeel van ; - daar
is de room al af, daarmee zijn ook geen groote
winsten meer te maken ; -- (dicht.) melk.
ROOMACHTIG, bn. ( -er, -st), als room.
ROOMAFSCHEIDER, M. (- s), toestel om den
room van de melk te scheiden : verkrijgbaar roomafscheiders met hand- en stoomkracht ; ... AFSCHEIDING, V. het afscheiden van den room ; ...APPEL,
ni. (-s, -en), fleschappel, de vrucht van anona
reticula ; ... BOTER, v. boter van room gemaakt;
... BOTERFABRIEK, v. (-en).
Van Dale.
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ROOMEN, (roomode, heeft geroomd), den room
van de melk afscheppen ; room afgeven (van
melk).
ROOMGOED, o. geelachtig wit steenen goed
of fayence ; ...HOORN, M. (- s), ...HOORNTJE.
o. (-s), gebak in den vorm van een hoorn met
room gevuld ; ...HUIS, o. (...zen), huis waarin
men room en roomwaren koopen en gebruiken
kan ; buiten -uitspanning ; buitenherberg ; ...IJS,
o. banketbakkersijs met veel room toebereid;
...IJSWAGENTJE, o. (-s); ...KAAS, v. (...kazen),
kaas van niet afgeroomde melk gemaakt ; ...KAASJE, o. (-s); ...KAN, v. (-nen), ...KANNETJE, o.
(-s), kan, kannetje om room in te doen ; ...KLEUR,
V. geelachtig witte kleur, de kleur van room.
ROOMKLEURIG, bn. de roomkleur hebbende:
roomkleurig goed ; een roomkleurig paard.

ROOMKOELER, m. (-s), werktuig voor de
zuivelbereiding ; ...KOM, v. (-men), roomschotel;
...KRUID, o. (plantk.) wrattenkruid ; ...METER,
m. (-s), werktuig om het roomprocent van melk
te meten, eene soort van areometer; ...PROCENT, o.
(-en); ...SAUS, v. (-en), saus met room als hoofd
-bestandl.
ROOMSCH, bn. van den katholieken godsdienst,
daartoe behoorende ; dat is een Roomsch gebruik ;
hij is Roomsch ; - de Roomsche curie, de pauselijke
beambten, waaraan het hoogste bestuur der Roomsche kerk is toevertrouwd ; - de Roomsche kerk;
de Roomschen, katholieken ; - (plantk.) roomsche
kamillen, groote kamillen ; roomsche boonen, groote
boonen, boerenboonen ; - (scherts.) goed roomsch
zijn, van veel room in de koffie houden.
ROOMSCHEPPER, m. (-s), schepper voor
room.
ROOMSCHGEZIND, bn. den katholieken godsdienst belijdende, dien genegen.
ROOMSCHGEZINDE, m. en v. (-n).
ROOMSCH- KATHOLIEK, bn.
ROOMSCH- KATHOLIEKE, m. en v. (-n).
ROOMSCH- KONING, m. (gesch.) titel van den
Duitschen keizer vóór_hij door den paus gekroond
was : Graaf Willem 11 werd in 1247 tot RoonasehKoning verheven.

ROOMSCHOTEL, m. (-s), schotel voor room;
schotel met roomwaren ; ...SOES, v. (...zen),
soes met room gevuld ; ...SPRITS, v. (-en), spritskoekje waarin room gebakken is ; ...TAART,
V. (- en), ...TAARTJE, o. (-s), gebakje met veel
room.
ROOMVERSCH, bn. roomversche eieren, zeer
versch.
ROOMVLA, v. (...vlaas), vla met room klaar
...WAREN, v. mv. verschillende lekker--gemakt;
nijen of schotels uit room bereid.
ROOPAARD, o. (-en), zie ROLPAARD.
1. ROOS, v. (rozen), (plantk.) het geslacht
rosa, tot de familie der roosachtigen behoorende,
in vele variëteiten gekweekt en waarvan er 7
soorten in Nederland in 't wild voorkomen, als:
de P ransche roos, ook wel aardroos heheeten, die
de roode rozebladeren der apotheken oplevert ;
kaneelroos ; pimpernelbladige roos ; appeldragende
roos ; viltige roos ; hondsroos, ook wilde roos, wilde
bottelroos en wiepedoorn geheeten, en egelantier roos ; bloem van eene dezer planten; - Geldersche
roos, de gewone sneeuwbal of balroos ; - (E.
K.) de gouden roos, de van goud vervaardigde

ring niet edele steenen bezet, dien de paus in tegenwoordigheid der kardinalen op den vierden Zondag
der Vasten plechtig wijdt en als bijzondere onder
iemand vereert ; -scheidng
elk voorwerp dat den vorm eener roos heeft.
of welks gedaante die eener roos nabij komt :
roos van linten, van papier ; - het mikpunt der
schietschijf, dat zich in het midden bevindt:
ik heb drie rozen geschoten, d. i. driemaal de roos
der schijf getroffen ; - schijf van het kompas ; ,(bouwk.) knop waarin de naden van een Gothisch
gewelf samenloopen ; - dunne diamant, van schoon
water, van boven met facetten, van onderen plat ; (jag.) de rand die het gewei van het grof wild
omvat ; de blos der wangen : zij loopt met de rozen op de
wangen ; de rozen van hare wangen, lippen verbleekten ; - r aagdom : zij is haar roosje kwijt, zij is geene
maagd meer ; - men behoeft de roos op den steel
niet te laten verwelken, schertsend gezegd tegen

ouders, om niet al te wijs met hunne dochters
os
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te zijn ; — dat roosje is al te vroeg geplukt, als aanduiding van een gevallen meisje ; —
(in spr.) geen rozen zonder doornen, alles heeft
zijne onaangename zijde ; — wie de roos wil pluk ken, moet de doornen niet ontzien, wie het genot
van iets hebben wil, moet daar ook den last van
dragen ; — de rozen vallen af, maar de doornen
blijven, het genot is soms van korten duur, terwijl
de naweeën zich langer doen gevoelen ; — slapen
als eene roos of op rozen, zeer gerust slapen ; —
iets onder de roos vertellen, in het geheim ; — de
tijd baart rozen, na verloop van tijd komt er ver
goede ; — als hij lacht, dan sneeuwt-anderigt
het rozen, hij lacht zelden of nooit ; — hij gaat op
rozen, alles loopt hem mee ; hij wandelt niet op
rozen, hij is in niets voorspoedig ; —
de Roode en de Witte roos , het huis van York
en het huis van Lancaster, die in 't begin der
vijftiende eeuw langen tijd in Engeland vijandig
tegenover elkaar stonden. ROOSJE, o. (-s), kleine
roos in alle bet. ; inz. zeer kleine diamantjes
waarvan er 20, 30 of 40 in een karaat gaan.
2. ROOS, v. (erysipelas) eene met koorts gepaard gaande huidontsteking, door bacteriën
veroorzaakt en die steeds van eene wonde of van
de slijmvliezen uitgaat ; bij genezing schilfert
de huid - af ; — roos op het hoofd hebben, huid
-schilfer.
ROOSACHTIG, bn. (-s, -st), als eene roos;
(plantk.) de roosachtige planten; — (geneesk.) rozig, eenigszins door roos (huidontsteking) aangedaan. ROOSACHTIGHEID, v. lichte huidontsteking. ROOSBEEN, o. (gen.) elephantiasis.
ROOSGEWIJS, bn. bw. op de wijze van eene
roos, eene rosette.
ROOSJESSLIJPER, m. (- s), diamantwerker die
roosjes slijpt; ...SLIJPSTER, v. (-s); ...SLIJPERIJ,
V. (- en), werkplaats van den roosjesslijper ; —gmv.
het slijpen van roosjes ; ...SNIJDER, m. (-s),
diamantwerker die roosjes snijdt ; ...SNIJD STER, V. (- s); ...SNIJDERIJ, v. (-en), werkplaats van den ro osj essnij der ; — gmv. het snijden van roosjes.
ROOSKLEUR, v. rozerood, de kleur der gewone
helderroode rozen.
ROOSKLEURIG, bn. bw. de rooskleur hebbende:
dat kind ziet er rooskleurig uit, zeer gezond, • met
rozen op de wangen ; — (fig.) dat ziet er niet roos
uit, dat is bedenkelijk, daarvan is veel-kleurig
te duchten ; — hij weet alles rooskleurig voor te
stellen, bijzonder mooi.
ROOSNAGELTJE, o. (-s), klinkplaatje.
ROOSTEN, (roostte, heeft geroost), op den
rooster bruin braden : geroost brood ; — zijn gezicht is van de zon geroost, donkerbruin geworden,
verbrand ; — steenachtige ertsen roosten, ze in
ovens aan hitte blootstellen, gedeeltelijk om de
stukken murw te maken, gedeeltelijk om er vluchtige stoffen (water, koolzuur, zwavel) uit te ver
roosten ; het-drijven.ROSTING,(-)het
braden op den rooster.
ROOSTER, m. (-s), houten of ijzeren traliewerk,
uit eene rij evenwijdige staafjes of uit twee rijen,
die elkander rechthoekig kruisen, bestaande en
tot velerlei doeleinden aangewend ; — ijzeren traliewerk om vuur op te leggen of om er boven het
vuur iets op te braden : vleesch op den rooster braden ; — (fig.) dat is heet van den rooster, pas gemaakt,
pas besloten, afgesproken env ; — het ging er heet
van den rooster, er werd hevig gevochten; — het
geld moet daar van den rooster gehaald worden, niet
z onder gevaar kan men daar het geld halen ; —
traliewerk of staven waarop het vuur rust in eene
kachel, een oven : de rooster van de kachel ligt
dwars ; — den rooster omkeeren, zoodat het vuur
of de brandstof eraf valt ; — voor groote vuren
ja fabrieken • bestaan de roosters uit zware staven;
— de ruimte in hoogovens waarin men het erts en
de brandstof laagsgewijze opstapelt om door het
verbranden van deze het erts aan sterke gloeihitte bloot te stellen ; (ook) de opgestapelde
massa in die ruimte ; —
houten vloer op ingeheide palen om daarop
gebouwen of bouwwerken op te trekken op een
drassigen bodem;,: een rooster op grondpalen ; de
rooster van een sluisvloer ; — traliewerk van hout
of metaal, dienende tot dekking (b. v. van een
vijver, put, kuil enz.); — (scheepsti.) verzameling
van elkander rechthoekig kruisende houten, die
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tot grondslag dienen voor een schip in aanbouw ; —
(scheepsb.) vierkante, gekruiste latten op de openingen van het dek gelegd, om licht en lucht binnen te laten ; — (aan huizen) ijzeren traliewerk
aan den voet der buitenmuren om lucht en licht
onder de vloeren der woningen toe te laten;
ventilatierooster ; — ijzeren traliewerk in zinkputjes en voor riolen om grootere voorwerpen
te verhinderen in de rioolbuizen te komen ; —
(scheepsb.) vlecht- of traliewerk buiten boord
tegen de kraangaten aangebracht om te beletten,
dat er vuil of wier in de pijpen komt ; — laatste
2 vakken van een hinkelbaan ; —
lijst van personen, die naar ambten en posten
dingen en wier namen in de vereischte orde op
elkander volgen ; — lijst der namen van personen (leden van eene vergadering enz.), met aan
tijdstip, waarop zij ieder op de-wijzngvahet
beurt eene werkzaamheid te verrichten hebben
of moeten aftreden : een rooster van aftreding;
volgens rooster treden af ; — een rooster van werk
lijst waarop de volgorde en de duur-zamhedn,
ervan staan opgegeven ; — iets op den rooster
van werkzaamheden zetten, het aan de orde stellen ; —
(nat. hist.) het harde gehemelte van een paard.
ROOSTERTJE, o. (-s), kleine rooster.
ROOSTERAFVAL, m. kleine stukjes brandstof
die bij fabrieksvuren door den rooster vallen.
ROOSTERBAAR, v. (...baren), zware ijzeren
staaf die met eenige andere staven den lossen
rooster van een groot ovenvuur vormt ; ...BALKJE,
o. (-s), balkje van een houten rooster ; ...BED,
o. (-den), de gezamenlijke roosterijzers van een
grooten vuurhaard bij stoommachines ; ...BEER,
m. (-en), steun in het midden van lange roosterijzers ; ...BLIK, o. blik met gaatjes doorboord
dat tot rooster dienen kan.
ROOSTEREN, (roosterde, heeft geroosterd),
roosten.
ROOSTERIJZER, o. (-s), lichtere roosterbaar;
...KLEED, o. (-en), (zeet.) stuk zeildoek over
de roosters van den kuil heen, om dezen voor
regen of binnenkomend zeewater te beveiligen;
...KOZIJN, o. (-en), (bouwk.) gekoppeld kozijn,
daar aangebracht, waar de dagzijde der deuropening eene groote breedte heeft ; ...LAT, v. (-ten).
lat van een houten rooster ; ...LUIK, o. (-en),
(zeet.) roostervormig luik ; ...MAND v. (-en),
mand wier bodem niet gevlochten is, maar uit
teenen bestaat, die roostergewijze naast elkaar
liggen ; ...SCHUIF, v. (...ven), (stoomm.) bak
bak om stoom-schuifmetwkanldor
toe te laten tot een tweede stel stoompoorten
in de spieg€lplaat ; schuif voor een luchtrooster;
...SLINGER. m. (-s), (nat.) een compensatie slinger waarbij de slingerstaaf bestaat uit een
samenstel van drie staven ijzer en twee staven
zink ; ...STAAF, v. (...staven), staaf van een
rooster ; ...SPIJL, v. (-en); .VORK, v. (-en),
uitschuivende vork om brood te roosteren.
ROOSTERVORMIG, bn. bw. den vorm van
een rooster hebbende.
ROOSTERWERK, o. traliewerk ; — (bouwk.) da
balken en ribben van een zolder, waarop men de
zolderplanken legt ; fundeering op roosterwerk;
de roosterwerken bestaan meestal uit slikhouten of
kespen, waarover met voorhoeven zandstrooken of
kloosterhouten gewerkt zyn.
ROOSTERWIJZE, ...'VIJS, bw. als een rooster,
roostervormig.
ROOSTOVEN, m. (-s). oven waarin erts geroost
wordt ; ...MUUR, m. (...muren), muur waarbinnen het steenachtige erts opgetast is om geroost
te worden ; ...PAN. v. ( -een), braadpan.
ROOSVENSTER, o. (-s), (bouwk.) cirkelvormig
raam, radvenster.
ROOSVORMIG, bn. als eene roos, den vorm
van eene roos hebbende.
ROOT, V. (roten), plaats waar het vlas te roten
ligt ; — hoeveelheid vlas dat in eens geroot wordt;
— PUT, m. (-ten), put waarin vlas geroot is; ... WATER, o. de stank van 't rootwater.
ROOTZAAD, o. (plant.k.) (gew.) gewone huttentut.
ROOVEN, (roofde, heeft geroofd), iem. iets met
geweld ontnemen, stelen : langs den grooten weg,
op zee rooven ; — iemands eer rooven, hem belasteren ; — (fig.) een meisje rooven, haar schaken ; —
(fig.) onttrekken, innemen : zij roofde mijn hart,
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zij trok mij onweerstaanbaar tot zich ; — hij
heeft hare eer geroofd, haar ver kracht ; -- plunderen:
de soldaten roofden wat zij konden ; — (kaartsp. )
de als troef gekeerde kaart voor de laagste van
die kleur inruilen : het aas met de zeven rooven ; —
(Zuidn.) een vogel rooven, het nest uithalen ; de
hennen rooven, de eieren uit het hok nemen ; de
brieven rooven, uit de brievenbus nemen ; 's avonds
roof ik het offerblok, neem ik het geld eruit, opdat
het niet 's nachts gestolen wordt.
ROOVER, m. (-s), dief ; aanrander op den openbaren weg : struikroovers ; eerroot'er, lasteraar.
ROOVERIJ, v. (-en), het rooven, rooftocht.
ROOVERBENDE, v. (-n), eene bende roovers;
...GESCHIEDENIS, v. ( -sen), verhaal van de
daden eener rooverbende ; ...HOOFDMAN, m.
(-non....lieden), ...KAPITEIN, m. (-s), aanvoerder
eener rooverbende.
ROOVERSHOL, o. (-en), schuilplaats voor roovers ; plaats waar men iem. geld afzet ; ...KOOP,
m. (gew.) 't is rooverskoop, 't is dood goedkoop,
bijna voor niet ; ...NEST, o. (-en), roovershol ; —
(gesch.) kasteel van een roofridder.
ROOWILG, v. (plantk.) (gew.) rister. knoopige
duizendknoop.
ROPEN, (roopte, heeft geroopt), (Zuidre.) uit
-trekn.
ROPIJ, v. (-en), gouden en zilveren munt in
Indië en verder in Azië van veranderlijke waarde;
de Britsche Compagnieropij = f 1,15 ; eene Perzische ropij = f 0,95 ; in Oost Afrika = f 0,80
in Ned. Indië heet ook de gulden zoo.
ROPPEN, (ropte, heeft geropt), zoden branden,
afbranden der zoden van slecht veenachtig grasland.
ROPZIEK, bw. (gew.) roprieke haring, haring
die aan den rug door zeker insect is aangetast.
ROQEEREN, (roqueerde, heeft geroqueerd),
(in het schaakspel) den koning met het kasteel
van plaats doen verwisselen.
1. ROS, o. ( -sen), edeler en deftiger naam voor
paard ; hij besteeg zijn moedig ros ; vurig, moedig
paard; strijdpaard; — (spott.) slecht paard, knol; —
een stalen ros, rijwiel.
2. ROS, m. slaag : ros krijgen.
3. ROS, bn. ( -ser, -t), roodachtig, roodbruin:
een ros paard ; een meisje met ros haar.
ROSACHTIG, bn. ( -er, -st), naar het rosse hel
roodachtige, rood--lend.ROSACHTIGED,v
bruine kleur.
ROSARIUM, o. (-s), rozenkrans, bidsnoer ; —
rozengaarde.
1. ROSBAAR, v. (...baren), draagstoel die tusschen twee paarden of muilezels wordt gedragen.
2. ROSBAAR, bn. (w. g.) gerost kunnende
worden.
ROSBAARD, m. (-en), roodachtige baard;
... BEIER, - m. (-s), paard van de vier Heemskinderen ; pronkpaard ; (spott.) slecht paard;
(gew.) levendige, woelige jongen ; wild schepsel
kwelduivel ; ...BORSTEL, m. (-s), borstel om de
haren der paarden te borstelen en glad te strijken.
ROSBIEF, o. zie ROASTBEEF.
ROSE, bn. rozerood, lichtrood ; --- o. de licht
-rode
kleur : rose staat haar beeldig.
ROSEMETAAL, o. een etaalmengsel, bestaande uit 1 deel tin, 1 deel lood en 2 deelen bismut;
het smelt spoedig en wordt gebruikt tot het maken
van afgietsels van hout- en messinggravures en
van letterzetsel.
ROSEOLA, v. (gen.) huiduitslag waarbij roode
vlekjes op de huid komen, die men voor een oogenblik met den vinger kan wegdrukken ; zij ver
afschilfering.
-dwijnemt
ROSET, v. (-ten), ROSETTE, v. (-n), kleine
roos ; eene soort van diamant, roossteentje zoodanig geslepen dat tegenover den vlakken onderkant twee rijen driehoekige facetten staan, waar
bovenste in het midden in een punt samen -vande
roosvormig sieraad (in hout, metaal,-komen;—
van lint); — (ook) naam, onder welken de groote
poon of groote zeehaan op onze markten verkocht
wordt ; — (plantk.) krans bladen aan den voet
van den stengel, wortelroset. ROSETJE, o. (-s).
ROSETTENKOPER, o. ronde knobbelige platen koper, zooals het uit den reverbeeroven komt.
ROSGEEL, bn. roodachtig geel.
ROSHAAR, o. rosharig doek : de mouwen der
jas zijn met roshaar gevoerd.
ROSHARIG, bn. met roodachtig haar ; rosha-
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rig doek, zekere geweven stof van linnen en paardenhaar.
ROSKAM, m. (-men), paardenkam ; (fik.) scherpe beoordeeling ; — (spr.) drie man en een roskam,
zeer weinig menschen.
ROSKAMMEN, (roskamde, heeft geroskamd),
kammen (een paard); (fig.) slaan, afrossen ; scherp
berispen, doorhalen.
ROSKAMMER, m. (-s), iem. die een paard
roskamt ; (fig.) paardenkooper. ROSKAMMERIJ,
v. (-en), paardenhandel.
ROSKAMPLANT, v. (-en), borstelzwam (strigilia), Bene soort van bladzwam, waarmede men
in Italië de paarden roskamt.
ROSKLEURIG, bn. roodachtig.
ROSMARIJN of ROZEMARIJN, mt. altijdgroene heester (rosmarinus officinalis), tot de familie
der lipbloemigen behoorende, die langs de kusten
der Middellandsche Zee op rotsachtige, zonnige
hellingen in groote menigte in 't wild groeit ; welriekende plant met dikke, smalle donkergroene
van boven glanzende, van onderen viltachtige
bladeren en donkerblauwe lange bloemtrossen ;
wilde of Boheemsche rosmarijn, moeraspalm.
ROSMARIJNBOOM, m. (-en); ...OLIE, v. aetherische olie uit de bloemtrossen van den rosmarijn
geperst ; ..PLANT, v. (-en); ...TAKJE, o. (-s);
.WATER, o. ; ...WIJN, m. wijn die met rozemarijn gekruid is ; ...ZALF, v. geelachtige aromatische zalf tegen gewrichtspijn aangewend.
ROSMOLEN, m. (-s), molen, door een paard
in beweging gebracht ; -- (spr.) 't is hier net een
rosmolen, zeer druk ; — mijn hoofd loopt me om
als een rosmolen, ik heb het geweldig druk, weet
niet wat het eerst te doen ; — hij loopt in den
rosmolen, hij is niet recht bij zijn verstand.
ROSOGLIO, v. fijne likeur ; rozenbrandewijn.
ROSSEMENT, v. (plantk.) watermunt, (mentha
aquatica), ook pepermuntkruid, wilde kruizemunt
en bruinheilig geheeten, zeker schadelijk onkruid
dat in vochtige landen veelvuldig voorkomt.
1. ROSSEN, (roste, heeft en is gerost), kammen
(een paard); — terdege uitkloppen, uitslaan, afborstelen ; (fig.) iem. afrossen.
2. ROSSEN, (roste, heeft gerost), hard rijden:
hij doet niets dan rijden en rossen.
ROSSIG, bn. ( -er, -st), rosachtig. ROSSIGHEID,v.
ROSVAAL, bn. zwartachtig bruinrood.
ROSWORTEL, n-t. (- s), (plantk.) tweehuizig
heggerank.
1. ROT, V. (- ten), zie RAT.
2. ROT, o. (-ten), hoop vereenigde menschen;
een rot dieven, straatroovers; een goddeloos rot ; —
manschappen onder een korporaal ; de twee manschappen die in de normaalstelling achter elkander
staan en bij 't marcheeren naast elkander gaan ; dubbel rot, vier man : met dubbele rotten marcheeren; —
blind rot, onvoltallig rot ; — bij rotten vuren ; —
eenige geweren tegen elkander gezet : de geweren
aan rotten zetten, uit de rotten nemen ; — aanhang,
partij, kliek ; gebroed, slechte lieden ; — (gew.)
wijk, buurt.
3. ROT, bn. (-ter, -st), tot bederf overgegaan,
bedorven, verrot ; — (spr.) hi j is niet rot, hij is
op alles gevat, weet zich uit alles te redden ; —
(fig.) het zijn geen rotte appelen, het is goede waar ; —
die rotte toestanden in de maatschappij, waaraan
zeer veel te verbeteren valt. ROTHEID, v. bederf, verrotte toestand.
4. ROT, o. het verrotte gedeelte : het rot uit
-snijde.
ROTACHTIG, bn. ( -er, -st), er als verrot uitziende, een bedorven smaak hebbende, aangestoken (van vruchten). ROTACHTIGHEID, v.
ROTAN, o. het zoogenaamde Spaansch riet,
waarvan de stengels soms meer dan 150 M. lang
zijn en het rotan opleveren (calamus rotan) ; —
PALM, m. (-en) Bene soort van waaierpalm.
ROTATIE, v. (-s, ...tiën), wenteling, draaiing
van een lichaam of projectiel om Bene lijn, as genaamd ; — inz. de dagelijksche beweging der aarde
om hare as ; loop van een rad ; —DRUKKER,
m. (-s); — LOOP, m. (plantk.) kringloop ; — MACHINE, v. (-s), - rotatiepers ; rotatietoestel;
— MOTOR, m. (-en), (elect.) electrische motor
die Bene ronddraaiende beweegkracht levert;
— PERS, v. (-en), eene drukpers waarbij de gebogen gestereotypeerde vormen om cilinders
worden bevestigd ; — POMP, v. (-en) ; — TOE-
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STEL, o. (-en), (electr.) magneto-electrische machine wiarbij men door omwenteling van een
omwonden anker voor een sterken magneet electriciteit verwekt.
ROTATOR, m. (-s), ronddraaiende oven waarin
men onmiddellijk smeedijzer uit de ertsen bereidt.
ROTBAK, m. (-ken), steenera bak waarin men
de papierlompen laat verrotten.
ROTBROOS, bn. broos door den rotten toestand.
ROTEEREN, (roteerde, heeft geroteerd), ronddraaien ; roteerende pompen, ronddraaiende pompen.
ROTEN, (rootte, heeft geroot), (van vlas, hennep ) het aan aanhoudende inwerking van vochtigheid blootstellen om de kleverige zelfstandigheid
van den bast grootendeels te doen verdwijnen,
en zoodoende den samenhang tusschen de vezels
onderling in hooge mate te verminderen, ja bijna
geheel op te heffen ; laat men vlas te lang roten,
dan gaat het rotten. ROTING, v. het roten.
ROTERIJ, v. (-en), plaats waar geroot wordt ; —
gmv. het roten.
ROTGANS, v. (...zen), wilde gans (branta bernicla), die des winters in groote troepen aan onze
stranden wordt aangetroffen, maar des zomers
alleen in de noordelijke landen van Europa, Azië
en Amerika gevonden ,wordt ; .. GEZEL, m.
(-len), lid eener bende ; wapenbroeder.
ROTJE, o. (-s), kleine rot of rat ; voetzoeker.
ROTKOORTS, v. (-en), koorts ontstaan uit
eene scherpte, welke van verrotte spijzen en dranken in de eerste wegen komt en in het bloed overgegaan is ; ...KUIL, m. (-en), kuil waarin men
vlas root ; ...KUIP, v. (-en), (pap.) kuip waarin
men lompen en andere stoffen laat rotten. ; ...
LUCHT, V. stank van rottende zelfstandigheden ;
...MEESTER, m. (-s), korporaal ; (gew.) buurt
wijkmeester ; ...NEUS, m. (...zen), iem.-mestr,
wiens neus rot geworden is ; snotneus ; paard met
den droes behept.
ROTONDE, v. (-n, -s), gebouw van binnen en
buiten rond ; inz. het beroemde pantheon te Rome;
de passage is in het midden en rotonde gebouwd,

met een ronden koepel ; — lange vrouwenmantel
zonder mouwen.
ROTS, v. (-en), steenachtige verhevenheid
van grond (boven de oppervlakte der aarde of
boven den bodem der zee); klip : het schip werd
op eene rots verbrijzeld ; — ( fig.) toeverlaat, steun,
veilige toevlucht : de Heer is mijn rots en borcht.
ROTSACHTIG, bn. ( -er, -st), op eene rots gelijkende : een rotsachtig gebergte ; — met rotsen :
een rotsachtig eiland. ROTSACHTIGHEID, v.
ROTSALUIN, v. natuurlijke aluin die als het
ware geheele rotsen vormt ; ...BANK, v. (-en),
uitgestrekte blinde klip ; ...BEEN, o. (- deren),
(onti.) het been waardoor het inwendige oor geheel ingesloten is; ...BES, v. ( -sen), (plantk.) een
in lage venen vrij algemeen voorkomend plantje
(andromeda polifolia), aan de dopheide verwant;
...BOORDERS, m. mv. (nat. bist.) eene soort
van boorschelpen (saxicava), die gaten boren in
harde kalkgesteenten ; ...BROK, m. (-ken), rotsklomp ; ...DUIF, v. (...ven), veldduif (columba
livia).

ROTSEN, (rotste, heeft gerotst), een huisgevel
zoodanig bepleisteren, dat hij op een afstand
van rotssteen schijnt gebouwd.
ROTSFLORA, v. de plantengroei of flora op
de rotsen ; ... GEVAARTE o. (-n), zeer groote
rotsen.
ROTSGEWIJZE, ...GEWIJS, bw. bij rotten
(van militairen).
ROTSGROND, m. (-en), steenachtige grond,
grond uit rots bestaande ; ... GRUIS, o. verweerde
en verbrokkelde rotsklompen : het rotsgruis door
de gletschers meegevoerd ; ... HAAN, m. (...hanen),
eene soort van schreeuwvogel in Amerika (rupicola crocea); het mannetje is oranjerood en draagt
op den kop een purperkleurigen veeren kam.;
...HOL, o. (-en), holle opening in eene rots.
ROTSIG, bn. ( -er, -st), van rotsen voorzien,
met rotsen omgeven.
ROTSKERS, v. (plantk.) gew. naam voor de
vogelkers (prunus padus); ...KETEN, v. (-s), eene
reeks van rotsen naast elkander ; ...KLOMP, m.
(-en), stuk rots, rotsbrok; ...KLOOF, v. (...kloven),
kloof tusschen de rotsen; ...KRISTAL, o. bergkristal ; ...KRUIN, v. (-en), top eener rots.
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ROTSLUITER, m. (-s), (leger) de laatste soldaat van een rot.
ROTSMISPEL, v. (-s), een uit Amerika ingevoerde sierstruik (arelanchier), die ook verwilderd
in ons land voorkomt.
ROTSMUSCH, v. (. . .musschen), (nat. hist.)
eene soort van mulch (passer petronius) die een
weinig grooter is dan de huismusch en slechts
toevallig in ons land verdwaalt ; zij bewoont het
warme Europa tot Klein-Azië en broedt ook,
ofschoon in kleinen getale in bergstreken van
Midden -Europa ; ...MUUR, m. (...muren), steile
rotshelling; ...PARTIJ, v. (-en); :..PELIKAAN, v.
(...kanen), eene soort van pelikanen die op rotsen
verblijf houdt, zie JAN-VAN-GENT ; ...PUIN, o.
verweerde rotsbrokken ; ...PUNT, v. (-en), puntige
top eener rots.
ROTSSPELONK, v. (-en), sombere rotskloof;
...SPLEET, v. (-en); ...STEEN, m. (-en); ...
STRUIK, m. een geslacht van heideplanten,
verkeerdelijk ook Amerikaansche kamperfoelie geheeten ; rotsbes ; ...TEMPEL, m. (-s), tempel
in de rotsen uitgehouwen ; de meest bekende
vindt men op de eilanden Salsette en Elephante
in den Indischen Oceaan.
ROTSTRAAL, m. . paardenziekte waarbij de
straal ingescheurd is, en in de kloven een stinkend
vocht zich bevindt ; het ontstaat ten gevolge van
onzindelijke stallen, vooral bij weinig beweging
der paarden, door slecht beslag of slechte bewerking
van den hoef.
ROTSTRAP, v. (-pen), trap in eene rots uit
...VALK, m. (-en), eene soort van-gehouwn;
valk (falco lithofalco).
ROTSWIJZE, ...WIJS, bw. als eene rots.
ROTSWILG, m. (-en), (plantk.) sneeuwwit
(spirea T hunb ergii ), een heestertje welks smalle
bladen iets van wilgebladeren hebben, dat in Japan menigvuldig op de bergen voorkomt en met
zijn overvloed van witte bloemen, in het vroege
voorjaar, geheele streken wit kleurt ; ...ZOUT,
o. berg-, steenzout.
ROTTE, v. (plantk.) (gew.) meekrap.
ROTTEGAT, o. (-en), (waterti.) kleine opening
in keer- en spuisluizen, 2,4 bij 2,2 M., zijn door
eene toldeur gesloten.
1. ROTTEN, (rotte, is gerot), tot bederf overgaan ; (vlas, hennep) roten ; — (pap.) (van
lompen enz.) ze weeken in water om de vezels
van het weefsel weeker, murwer en geschikter
tot verdeeling te maken. ROTTING, v. het rotten, bederf ; het weeken van vlas of hennep.
2. ROTTEN, (rotte, heeft gerot), samenscholen
(met slechte bedoelingen).
ROTTENKNIP, v. (-pen), of ...VAL, v. (-len),
enz. zie RATTENKNIP enz.
ROTTENVUUR, o. vuur, door soldaten bij rotten gegeven om een aanhoudend vuur te krijgen;
het heeft weinig uitwerking en verslindt veel
munitie.
ROTTERDAMMER, m. (-s), man uit Rotter
afkomstig ; — v. naam der ongesteldheid,-dam
die velen, welke zich te Rotterdam vestigden,
overkwam door het gebruik van Maaswater;
(ook) naam van zeker wit tarwebrood.
ROTTERDAMSCH, bn. Rotterdam betreffende,
van, uit Rotterdam : de Rotterdamsche handel,
havens ; de Rotterdamsche kermis, bij overdr. ook
gezegd voor een glaasje rood met suiker.
ROTTIG, bn. ( -er, -st), bedorven, tot bederf
overgaande ; — (plat) dat staat je rottig, dat staat
je ingemeen ; hij is lang niet rottig, hij is erg gevat, met hem moet je voorzichtig zijn ; een rottige honderd gulden, geringschattend gezegd. ROTTIGHEID, v. bederf ; (fig.) vuile taal, vuile handelwijze.
ROTTING, m. (-en), rotan ; inz. dik stuk rotting voor wandelstok dienende ; in 't algemeen:
wandelstok. ROTTINKJE, o. (-s).
ROTTINGBAND, m. (-en), sieraad aan een rotting ; ...KNOP, m. (-pen), bovenste gedeelte van
een rotting ; ...OLIE, v. (fig.) rottingslag ; stok
-slagen.
ROTTINGSBACTERIËN, mv. die bacteriën of
splijtzwammen welke het verrotten en vergaan
van organische overblijfselen veroorzaken.
ROTTINGSLAG, m. (-en), slag met een rotting;
...STRAF, v. het toedienen van rottingslagen :
de rottingstraf is in Ned. Indië afgeschaft.
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ROTULATIE, v. (...ties, ...tiën), het rotuleeren.
ROTULEEREN, (rotuleerde, heeft gerotuleerd),
geschreven stukken naar volgorde merken en
samennaaien. ,.
ROTVISCH, m. (. . .visschen), (nat. hist.) slijm
...VLAK, ...VLEK, v. (-ken), kleine vlak-visch;
of vlek die het rot aanwijst ; ...ZAK, m. en v.
(-ken), (plat scheldwoord) smeerlap, beroerling ; —
(Zuidn.) meerkol.
ROTZIEKTE, v. rotkoorts.
ROUÉ, (Fr.) m. (-'s), losbandig mensch uit den
aanzienlijken stand, die zijn verdorvenheid tracht
te verbergen onder een vernis van voornaamheid
en geestigheid.
ROUGE-ET-NOIR, (Fr.) o. eene soort van hazardspel met 6 whistspellen = 312 kaarten.; zie
ROULETTE.
ROULADE, (Fr.) v. (-s), eenig opgerold voor
toonval, toon -werp(inz.kalfsvch);—mu
waar vele noten, schielijk na elkander„-loper,
op ééne lettergreep moeten gezongen worden.
ROULEAU, (Fr.) m. (-'s), rol, rolstuk ; rolgordij n.
ROULEERBANK, v. (-en), rolbank der knoopendraaiers.
ROULEEREN, (rouleerde, heeft gerouleerd),
omloopen, in omloop zijn, gangbaar zijn ; over
iets of iem. handelen.
ROULETTE, (Fr.) v. (-s), hazardspel gespeeld
op eene met groen laken bekleede tafel, waarop
in eene ronde verdieping eene schijf ronddraait
met oploopenden rand, die tot baan dient voor een
bal ; de schijf heeft 37 of. 38 genummerde vakken,
rood en zwart geverfd en van 0 tot 36 genummerd,
soms ook 0 0, echter niet in de natuurlijke volgorde;
op de groene tafel zijn gelijke nummers aangebracht;
het vak, waarin de bal blijft liggen, geeft aan wie
wint. Men speelt op een of meer nummers, Of
naar de kleur (rouge et noir), Of even en oneven
(pair en impair) af beneden of boven de helft
(manque en passe) ; — SPEL, o. ; — TAFEL, v.
(-s), aan de roulettetafel zitten, aan het roulettespel deelnemen.
ROUT, v. zie RAOUT.
ROUTE, (Fr.) v. (-s), koers, richting ; afstand;
tocht ; weg.
ROUTINE, (Fr.) v. vaardigheid, vlugheid, door
gewoonte " verkregen : daar behoort veel routine

toe o
m het zonder fouten te doen ; hij heeft er de routine van, door gedurige oefening is hij er vlug in;

sleur, slenter.
1 ROUTINEEREN (ZICH), zich vlugheid in iets
verschaffen ; geroutineerd zijn, de noodige vlugheid,
bedrevenheid of ervaring bezittende : een geroutineerd handelsreiziger, boekhouder; (ook) een geroutineerde bedrieger, schelm, volleerd.
1. ROUW, m. droefheid, smart, het treuren
(i nz. over iemands dood): zijn plotselinge dood
stortte ons allen in rouw ; — uiterlijke teekenen
van rouw (door kleeding enz.) : om iem. den rouw
aannemen ; — in den rouw zijn, rouwkleederen dragen ; zware, lichte of halve, de middelbare rouw,
verschilende graden van rouw, naar gelang van
de meer of min nauwe betrekking, waarin men
tot den overledene stond ; — in, uit den rouw
gaan, den rouw afleggen, niet langer rouwkleeding
dragen ; — tijd gedurende welken n-ten rouw
draagt, rouwtijd : gedurende den rouw ging men
nergens heen ; — ( gew.) lijkstaatsie : den rouw
volgen ; — ( gew.) berouw : hij heeft er veel rouw

van.
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2. ROUW, nl. (-en), kleederen (of het geld
daarvoor), welke aan bedienden worden gegeven
bij het overlijden van een der huisgenooten : twee
rouwen in eene maand ontvangen ; ( bij modemaaksters) rouwkleederen voor een huisgezin ; — floers
dat als een teeken van rouw dient.
3. ROUW, bn. bw. ( -er, -st), ruw.
ROUWARTIKEL, o. (-en), artikel dat door
de kleur aan den rouw herinnert ; ... BAAI, v.
zwarte baai, wollen stof ; ...BAK, m. (-ken), (lakenw.) rechthoekige trog met water, waarin het
laken voor het rouwen of ruwen gelegd wordt ;
...BAND, m. (- en), zwarte band (inz. om den hoed
of den arm) als teeken van rouw ; ... BEDRIJF, o.
uiterlijke teekenen van rouw ; het weeklagen;
... BEDRIJVENDE, m. (-n), een treurende ; iem.
die de uiterlijke teekenen van rouw draagt ; inz. om
het smartelijk verlies van een zijner naastbestaan-

den ; ...BEKLAG, o. betuiging van deelneming bij
een sterfgeval: brief van rouwbeklag, condoleantiebrief ; verzoeke van rouwbeklag verschoond te
blijven ; ... BENOODIGDHEDEN, v. mv. alles
wat een rouwbedrijvende noodig heeft of kan
hebben ; ... BOOM, m. (-en), (lakenw.) twee waterpasse evenwijdige stangen, waarover het laken
gehangen wordt bij het rouwen ; ... BRIEF, m.
(...ven), brief van kennisgeving van het overlijden
van iem. ; brief met zwarte omranding van iem.,
die in den rouw is.
ROUWDAS, v. ( -sen), das die iem. als teeken
van rouw draagt ; ... DICHT, o. (-en), treurzang;
lijkdicht ; ...DOEK, m. (-en), omslagdoek van
een rouwdraagster ; zwart floers ; ... DRAGER,
m., ...DRAAGSTER, v. (-s), die rouw draagt.
ROUWELINGS, bw. zonder de vereischte voort bereiding ; (rechts.) rouwelings dagvaarden, voor
eene hoogere rechtbank dagvaarden, zonder dat
de zaak voor eene lagere gediend heeft.
1. ROUWEN, (rouwde, heeft gerouwd), rouw
dragen : over wien rouwt gij ?; — ( spr.) het is altijd rouwen en trouwen, de wereld is vol afwisseling.
ROUWER, m. (-s).
2. ROUWEN, (rouwde, heeft gerouwd), het
rouwt mij, ik heb er berouw van. ROUWER,
m. (- s).
3. ROUWEN, (rouwde, heeft gerouwd), lakeii
herhaald strijken met de eivormige, vol kleine
weerhaken zittende vruchtomkleedselen der kaarddistel, waardoor de haartjes van het laken meer
en gelijkmatig naar buiten getrokken en in eene
zelfde richting neergestreken worden ; rouwen
uit het lste, 2de, 3de, 4de water, voor den zooveelsten keer ; vergelijk • ROUWBAK. ROUWER,
m. (-s).
ROUWFLOERS, o. zwart krip, rouwsluier;
...GEBRUIK, o. (-en), gebruik dat men in acht
neemt bij het gaan in of uit den rouw en bij het
in den rouw zijn ; ...GEDICHT, o. (-en), lijkdicht ;
... GELD, o. uitkoop waardoor men het recht
heeft eene verbintenis te verbreken ; ... GESCHREI,
o. het luidruchtig rouw betoonen ; ... GESP, in.
(-en), zwarte gesp ; ...GEWAAD, o. (...gewaden,
treurkleed ; ...GOED, o. (-eren), rouwkleed ; stof
waarvan rouwkleederen gemaakt worden : handel
in rouwgoederen ; ... HANDSCHOEN, in. (-en),
zwarte handschoen ; ... HOED, in. (-en), hoed
met een rouwband.
ROUWIG, bn. ( -er, -st), bedroefd, treurig:
daar ben ik niet rouwig oïn, dat spijt mij niet;
berouwende.
ROUWJAAR, o. (...jaren), jaar waarin men
rouw draagt ; zeer treurig jaar ; ...JAPON, v.
(-nen), japon die iem,. in den rouw draagt ; ...KAMER, v. (-s), kamer waarin een lijk is neergezet;
kamer met zwart behangen ; ...KAPEL, v. (-len),
deel caner kerk of kamer in rouw gehuld ; ...
KLACHT, v. (-en).
ROUWKLAGEN, (rouwklaagde, heeft gerouwklaagd), treuren over iemands dood.
ROUWKLAGER, m., ....KLAAGSTER, v. (-s),
treurende ; gehuurde persoon die bij Bene begrafenis den lijkstoet voorafging en weende ; ...KLEED,
o. (-eren), kleed dat iem. in den rouw draagt;
...KLEEDING, v.
ROUWKLEUR. v. kleur waardoor men rouw
aan den dag legt ; zwart algemeen in Europa,
wit in China, violet in Turkije, geel in Egypte,
lichtbruin in Perzië.
ROUWKOETS, v. (-en), volgrijtuig bij Bene
begrafenis.
ROUWKOOP, m. geld dat iem. moet geven,
als hij een gesloten koop ongedaan wil maken;
uitkoopgeld ; rouwkoop geven.
ROUWLAK, o. zwart lak ; ...LIED, o. (- eren),
treurzang ; ...LINT, o. (-en), lint dat iem. draagt
die in den rouw is ; ...LOGE, v.. (-s), (vrijrex.) bij eenkomst ter eere en gedachtenis van een gestorven broeder; ...MAAL, o. (...malen), begrafenismaal ; ...MACHINE, v. (-s), (lakenw.) machine
om laken mede te rouwen ; ...MANTEL, m. (-s),
lange zwarte mantel ; ...MIS, v. ( -sen), (R. K.)
mis van Requiem, mis voor de overledenen opgedragen.
ROUWMOEDIG, bn. bw. berouwvol : een rouw
zondaar

; rouwmoedig zijn schuld bekennen.-moedig

ROUWPAARD, o. (-en), paard niet een zwart
dekkleed bedekt ; ...PAPIER, o. postpapier
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met zwarten rand ; ...POST, o. (papierh.) rouwpapier ; ...RAND., m. (-en), zwarte rand aan papier;
(fig. gemeen.) rouwranden aan zijne nagels hebben, zwarte, vuile randen ; ...SLUIER, m, (-s);
...STAATSIE, V. (...siën), lijkstaatsie ; ...STRIK,
m. (-ken), strik van rouwfloers.
ROUWTIJD, m. tijd dat men rouw draagt;
...VLAG, V. ( - gen), doodsvlag, een voornamen
doode op het schip aankondigende ; ...WINKEL,
m. (-s), winkel van rouwgoederen ; ...ZANG,
m. (-en), rouwlied, rouwdicht.
ROVEN, (roofde, heeft geroofd), de korst (roof)
afnemen.
ROYAAL, bn. bw. (...aler, -st), koninklijk,
vorstelijk ; (fig.) onbekrompen, mild : royaal
zijn ; ( spr.) hoe kaler, hoe royaler ; - royaal de
waarheid zeggen, zonder iets te verzwijgen of achterwege te houden.
ROYAALPAPIER, o. ,. zeer groote papiersoort;
royaalpapierpost, super Poyaalpapier, imper royaalpapier. t
ROYALISME, o. kon ngsgezindheid.
ROYALIST, m. (-en),, konigsgezinde ; aanhanger van het koningschap (naam eener partij in
Frankrijk).
ROYALISTISCH, bn. bw. koningsgezind.
ROYALITEIT, v. (-en) ; mildheid, onbekrompenheid.
ROYEEREN, (royeerde, heeft geroyeerd), schrappen, doorhalen, (in de staatsadministratie) een
zeker bedrag uit eene verantwoording royeeren, niet
als betaald aannemen op grond van onwettigheid
of onjuistheid ; - iem. royeeren, als lid eener
vereeniging schrappen. ROYEERING, v. (-en).
ROYEMENT, o. het royeeren.
ROZEBLAD, o. ( -eren, -en, ...blaren), blad
eener roos, zoowel van de bloem als van den struik;
...BOOM, m. (-en), hoogstammige roos; ...BOTTEL,
,v. (-s), bedekte vrucht der rozen, gevormd door
den bekervormigen vleezigen bloembodem, met
talrijke daarin opgesloten dopvruchtjes of nootjes;
de rozebottels, die eetbaar zijn en veelal in 't zoet
of ais zoet zuur worden ingelegd, worden van
verschillende soorten van rozen verzameld ; ...
KNOP, m. (-pen), knop eener roos.
ROZELAAR, m. (-s, ...laren), rozeboompje.
ROZEMARIJN, m. zekere altijdgroene heester,
zie ROSMARIJN.
ROZENAFTREKSEL, o. (-s), aftreksel van
rozebladeren ; ...AZIJN, m. azijn met rozebladeren bereid ; ...BALSEM, m. lippenpommade;
...BED, o. (-den), met rozen beplant gedeelte
van een tuin ; (fig.) zachte, aangename rustplaats ;
...BLADLUIS, v. (...zen), eene soort van zeer
algemeen bekende bladluis (aphis rosae) op de
rozen.
ROZENBOKJE, o. (-s), ...BOKTOR, v. ( -ren).
(nat. hilt.) een 2 à 2 1 / 2 cM.lange boktor (aromia
moschata), die op wilgen leeft en zijn naam ontleent aan een eigenaardigen sterken geur, die
eenigszins naar dien van rozen zweemt ; ...BOUT,
m. (-en), ronde ijzeren bout, takbout.
ROZENFEEST, o. (-en), landelijk feest in den
zomer, waarbij het deugdzaamste Meisje uit het
dorp met een rozenkrans versierd en rozenmaagd
genoemd wordt ; ...GAARD, m. (-en), tuin van
rozen ; ..GALWESP, v. (-en), zie ROZESPONS;
... GEUR, m. aangename geur der rozen ; - (spr.)
het is er niet enkel rozengeur en manenschijn, het
Is er niet alles, zooals men slechts wenschen kan.
ROZENGEURIG, bn. als rozen geurende.
ROZENHOED, m. (-en), krans van rozen;
...HOEDJE, o. (-s), (R.-K.) 1 /3 van eenrozenkrans,
5 X 10 weesgegroetjes, voorafgegaan door het
Credo, het Paternoster en de kleine Gloria : een
rozenhoedje bidden.
ROZENHONI(N)G, m. ; ...HOUT, o. hout van
den rozeboom ; een eenigszins naar rozen riekend,
geelachtig of roodgekleurd hout, dat van de Canarische ei]. van eenige windesoorten (convolvulus scaparius en floridus) komt ; hieruit wordt
eene vluchtige olie, de rozenhoutolie verkregen.
ROZENHOUTEN, bn. van rozenhout.
ROZENHOUTOLIE, v. aetherische olie uit het
rozenhout getrokken.
ROZENKETEN, v. (-s, -en), keten van rozen:
niet voor ieder is het huwelijk eene rozenketen, niet
voor ieder is het huwelijk even aangenaam.
ROZENKEVERTJE, o. (-s), een 9 à 11 mM. lang
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kevertje met donkerbruine of zwarte dekschilden,
waarop reeksen van stippen, dat de fraaiste bloemen in den tuin inz. de rozen vernielt (phyllopertha
horticola); - (ook) junikever.
ROZENKLEUR, v. de gewone helderroode
kleur der rozen ; ...KLEURIG, bn. de rozenkleur
hebbende.
ROZENKRANS, m. (-en), krans van rozen
gevlochten ; - (R.-K.) paternoster, snoer koralen
bestaande uit 15 maal 10 kleine kralen, waarop
telkens eene groote volgt ; bij elke kleine wordt
een Ave Maria, bij iedere groote een Onze Vader
gebeden.
ROZENKRANSJES, o. mv. (plantk.) tweehuizig
roerkruid (antennaria dioica), ook droogbloem, kat tevoet en kattepootje geheeten.
ROZENKRUISERS, m. mv. naam eener geheime
godsdienstige sekte van de 14de tot de 17de eeuw,
die de verbetering der Kerk en de vestiging eener
blijvende welvaart beoogde, zoo geheeten naar
den stichter Christiaan R osenkreuz (14de
eeuw), die een groot deel zijns levens onder de Brahmanen moet doorgebracht hebben.
ROZENLAURIER, m. (-en), oleander; ...MAAGD,
V. (- en), meisje waaraan de prijs der deugd is toegekend ; zie ROZENFEEST ; ...MAAND, v.
(-en), Juni ; ...METAAL, o. het metaal rhodium;
...MOND, m. lief klein, helderrood mondje.
ROZENOBEL, m. (-s), oudengelsche gouden
munt, welke Eduard III van 1343-1377 liet
slaan : genaamd naar de roos op hare beide zijden
en haar fijn gehalte ; de waarde is f11 à f12.
ROZENOLIE, v. olie getrokken uit de bladeren
van de honderdbladige roos en eenige andere Perzische soorten (inz. rosa damascena): 5000 KG.
rozeblaadjes geven 1 K G. rozenolie ; ...00G, o.
(-en), oog om rozen te oeuleeren : de beste rozen
komen van de struikrozen ; ... POMMADE, v.-ogen
rozenbalsem ; ...STAAL, o. het binnenste gedeelte
van eene staaf cementstaal ; ...TIJD, m. tijd
waarin de rozen bloeien ; genotvolle tijd ; de jeugd;
...TINT, V. ingezonde gezichtskleur ; ...VLOEI, o.
zeer dun en stevig vloeipapier in allerlei zachte
tinten om daarvan kunstrozen te maken ; ...VRETER, m. (-s), (nat. hist.) larve van het rozenkevertje dat de jonge rozenfipruitjes opeet ; ...WATER. o
welriekend water, aftreksel van rozebladeren ; (gen.)
1 deel rozenolie met 5000 dealen water vermengd;
dient in de parfumerie ; ...WIJN, m. zekere aan
...ZALF, v. lippenpommade;-genamdrk;
...ZEEP, v. (-en), eene fijne soort van zeep die naar
rozen geurt ; ...ZONDAG, m. (-en), (R.-K.) benaming voor den Zondag -Laetare wijl de Paus
dan de gouden roos wijdt.
ROZEROOD, o. rozenkleur ; - bn. rozenkleurig.
ROZESPONS, v. egelantierappel: uitwas op
de egelantiers, door den steek van de rozengalwesp
veroorzaakt ; ...STEK, m. (-ken), stek van eene
roos ; ...STOK, m. (-ken), de beenpitten op 't
voorhoofdsbeen van herten waarop zich elk jaar
het nieuwe gewei ontwikkelt ; ... STRUIK, in.
(-en).
ROZET, v. (-ten), zie ROSETTE.
ROZETAK, m. (-ken). tak met rozen ; tak
van een rozelaar.
ROZIG, bn. ( -er, -st), opgezet, ontstoken,
gezwollen (van het aangezicht): varkensvleesch
en spek zijn nogal rozig, bevorderen de rozigheid ; frisch, bekoorlijk als de rozen : een rozig meisje;
haar rozige wangen en rozigen mond. ROZIG HEID, V.
ROZIJN, v. (-en), gedroogde druif ; zekere uit
bij den mond.
-slag
ROZIJNENAZIJN, m. azijn op rozijnen getrokken;
in.
BAARD,
... BAARD, m. krentenbaard ; ...
en v. (-en) iem. die een rozijnenbaard heeft.
ROZIJNENBROOD, o. (-en), brood waarin
rozijnen nabakken zijn; ...WIJN, m. wijn, door
gisting uit honing, water en rozijnen verkregen.
ROZIJNENPIT, v. (-ten), pit eener rozijn.
ROZIJNENERWTEN, v. ntv. eene soort van
erwten.
ROZINANT, m. (-en), het knokerige paard
van don Quichot ; (fig.) slecht paard, knol.
RUBBEN, (rubde ; heeft gerubd), (gew.) visch
schrappen, van de schubben ontdoen.
RUBBER, m. gummi ; - bn. van gummi.
RUBBERAANDEEL, o. (-en), aandeel in eene
rubbermaatschappij ; ...AANPLANTING, v. (-en),
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aanplanting van rubberboomen ; ...BOOM, m.
(-en), boom waaruit rubber getapt wordt ; ...CULTUUR, V. ; ... KOERS, m. koers der rubberaardeelera ; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en); ... NIJVER
V. ; ... PRODUCT, o. (-en); enz.
-HEID,
RUBEFACIENTIA, mv. (geneesk.) roodheid veroorzakende, bijtende geneesmiddelen.
RUBICELLA, v. Katholiek gebedenboekje
voor de Mis.
RUBICON, m in den Romeinschen tijd het
grensriviertje tusschen Italië en Gallië, waarover Julius Caesar 49 v. C. trok ; (fig.) den Rubicon overtrekken, den beslissenden stap doen.
RUBIDIUM, o. een der zoogenaamde spectraalmetalen, in 1860 door K i r c h h o f f en B u ns e n ontdekt ; het is wit en heeft roode strepen
in het spectrum ; het smelt bij 38,5, en verdampt
bij gloeihitte.
RUBRICEEREN, (rubriceerde, heeft gerubriceerd), in rubrieken verdeelen.
RUBRIEK, v. (-en), afdeeling, klasse, soort;
opschrift ; (R.-K.) kerkelijk voorschrift betreffende den eeredienst.
RUCHTBAAR, bn. algemeen bekend, wereld
ruchtbaar maken, ruchtbaar worden.-kundig:
RUCHTBAARHEID, v.
RUDIMENT, o. (-en), aanvangsgrond, eerst
onderricht ; — (nat. hist.) niet meer tot ontwikkeling komend orgaan van planten en dieren:
als rudiment bezitten de menschen nog de kieuwen
en; de kieuwspleet, enz.

RUDIMENTA, v. spraakkunst, eerste gronden
der taal ; grondbeginselen.
RUDIMENTAIR, bn. niet meer tot ontwikkeling
komend ; bij den man zijn de borstklieren rudimentair aanwezig ; de ratelslangen hebben rudimentaire achterste ledematen.

RUDISTEN, m. mv. eene soort van in het secundaire tijdperk bestaan hebbende schelpdieren,
met zeer dikke tot 1 M. lange schelpen, veel gevonden in de krijtzeeën, de Alpen en de Middel
-landscheZ.
RUDITEIT. v. (w. g.) ruwheid, onbeschaafdheid, lompheid.
RUDOLPHINISCHE TAFELS, v. mv. tafels
ter berekening van den sterrenloop (door K e p 1 er
dus genoemd ter eere van keizer R u d o 1 f I I).
RUFENEN, v. mv. verwoestende slijkvloeden;
inz. in Zwitserland.
RUG, m. ( -gen), deel van het lichaam van mensch
of dier, dat tegenover borst of buik gelegen is ;
bij menschen de achterzijde, bij dieren de bovenzijde van het lichaam : een breeden, krommen rug
hebben ; op . den rug liggen ; iets op den rug dragen;
met den rug tegen iets leunen ; iets achter den
rug houden ; — ( spr.) dat zijn twee ruggen uit één
varken, dat is een dubbel voordeel ; — iem. den
rug smeren, hem flink afrossen ; — iem. den rug
rauw rijden, hem zoo lang kwellen en plagen,

tot hij toegeeft, tot hij doet wat men van hem
verlangt ; — iem. den rug toedraaien,_ toekeeren,
zich met verachting van hem verwijderen, (ook)
hert aan zichzelf overlaten ; — de fortuin heeft
hem den rug toegekeerd, hij heeft geen geluk meer ; —
iem., een leger in den rug vallen, van achteren aan
; — den rug van het leger dekken. vrijen-valen
aftocht verzekeren ; — zijn rug vrijhouden, zorgen
dat men van achteren niet aangevallen wordt;
(ook) dat men zich intijds terugtrekken kan ; —
den vijand den rug laten zien, vluchten ; — hij
heeft de zestig reeds achter den rug, hij is ouder dan
60 jaar ; — reeds menigen winter achter den rug
hebben, reeds oud zijn ; — dat is alweer achter
den rug, dat is alweer voorbij ; — ik heb reeds veel
achter den rug, heb reeds veel doorstaan, geleden,
gearbeid ; — achter den rug van iemand kwaad,
spreken, niet in zijne tegenwoordigheid ; — dat
ging alles achter mijn rug om, daar wist ik niets
van, daar werd ik buiten gehouden ; — ik heb
geene oogen in den rug: ik kan niet zien, wat achter
mij gebeurt ; — veel op den rug hebben, met bezig
zijn ; — zij heeft de 3 kruisjes-hednovrla
op den rug, is al dertig jaar ; — hij heeft een breeden
rug, hij kan veel verdragen, stoort zich niet veel
aan hetgeen men van hem vertelt. hem nageeft ; -geef mij de schuld maar, ik heb een breeden rug,
daar kan veel op ; — dat is iem. met een rug, hij is
in goeden doen, hij zit er warm bij ; — het geld
groeit mij niet op den• rug, ik heb het geld maar
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niet voor het nemen, zoodat ik het voor alles
kan uitgeven : -- ik kan het van mijn rug niet
afsnijden, het is mij totaal onmogelijk, nu te
betalen ; — iemands rug stijven, hem voorthelpen,
inz. met geld ; — het loopt mij ijskoucz over den
rug, eene ijskoude huivering gaat mij door den
rug ; hij ligt op zijn dooden, rug, hij is dood ; —
( zeet.) het schip heeft een rug, is voor en achter een
weinig doorgezakt, zoodat het in het midden
hooger is ; het schip steekt, zet een rug óp, zet
door ; —
van meubels, dat deel waartegen men met
den rug leunt : de rug van een stoel, eene canapé ; —
achtergedeelte van iets, tegenover de rechte zijde:
de rug van een schilderij, een spiegel, een wissel
zeildoek of linoleum ; — de boven -brief;dugvan,'t

iets, gewoonlijk min of meer gewelfd -zijdevan:

de rug van de hand, van den voet ; — de rug van:
een dijk, de kruin ; — de rug van een berg, langgerekte gewelfde bovenzijde ; bergrug ; -- eene straat
met een rug leggen, in het midden iets hooger, zoodat zij goed afwatert ; — een ezelsrug, zeker
vestingwerk ; — de rug van een mes, de zijde tegen
scherp ; — de rug van een boek, waar de-overht

bladen samengenaaid zijn. RUGJE, RUGGETJE,
o. (-s).
RUGADER, v. (-s, -en), bloedader aan de rugzijde ; ...BAND, m. (-en), deel van een band van
een boek ; ... BATTERIJ, v. (-en), (krijgses. )
batterij in de achterhoede.
RUGBOUW, m. (bij irrigaties) het leggen der
velden met ruggen.
RUGBY (Eng.), v. (sport) voetbal met opnemen,
in tegenstelling met soccer.
RUGGEBEEN, o. (-en), ruggegraat ; ...BORD,
o. (-en), (zeet.) ruggeton ; ...GORDEL, m. (-s),
(nat. hist.) band of strook van pantserplaten
op den rug van het gordeldier.
RUGGEGRAAT, v. (...graten), (ontl.) de wervel
bij mensch en gewerveld dier ; de rugge--kolm
graat breken, den hals breken ; (fig.) iem. met vaste
ruggegraat, die van doorzetten, standhouden
weet, niet buigt, niet toegeeft ; men moet ruggegraat toonen, zich flink toonen ; vertoon van ruggegraat is hier hoogst noodzakelijk, vertoon van
gezag, van energie ; — dat is de ruggegraat der
inkomstenbelasting, het voornaamste ; — (zeet.) zwanenhals, verbindingsstuk van de scheg.
RUGGEGRAATSJICHT, v. jicht in de ruggegraat ; ...ONTSTEKING, v. (-en), (geneesk.)
ontsteking in de ruggegraat ; ...VERKROMMING,
V. (- en), zijwaartsche uitbuiging van de ruggegraat:
bijl 40 °/ o der schoolkinderen werd in meerdere of mindere mate ruggegraatsverkromming geconstateerd:

...SPIER, v. (-en), (ontl.); ...WERVEL, m. (-s).
(ontl.) rugwervel.
RUGGELEN, (ruggelde , heeft en is geruggeld).
(w. g.) aarzelen.
RUGGELINGS. bw. rug tegen rug ; ruggelings
over, naar achteren, achterover ; — op den rug:
ruggelings zwemmen.

RUGGELINGSCH, bn. achterwaartsch : ruggelingsche sprong.

RUGGEMERG, o. (ontl.) de streng van zenuw
welke zich van de kleine hersenen-zelfstandigh,
naar het einde der wervelkolom begeeft en in de
holte van het wervelkanaal is opgesloten.
RUGGEMERGSHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte
in de rugwervels, waarbinnen het ruggemerg
opgesloten is ; ...ONTSTEKING, v. (-en). (geneesk.) ontsteking in het ruggemerg ; ...TERING.
V. (geneesk.) vertering door opdroging van het
ruggemerg ; ...ZENUW, v. (-en), zenuw die naar
het ruggemerg loopt.
RUGGEN, (rugde s heeft gerugd), een rugsteun
geven ; (boekb.) een boek van achteren bekleeden.
RUGGEPAARD, o. (-en), (zeet.) zeker touw
gespannen tot steun van den rug en om-werk,
't vallen te beletten ; ...PIJN, v. (-en), pijn in
den rug.
RUGGESPRAAK, v. gesprek, onderhoud, beraad
(met iem.): de volksvertegenwoordigers moeten stemmen, zonder ruggespraak met hunne kiezers te plegen;
ruggespraak met iem. houden. overleg plegen;
.... STEUN, m. steun in den rug ; (ook fig.) scheikunde en bacteriologie verschaffen een belangrijken
ruggesteun aan veefokkerij en zuivelindustrie:

...STREEK, V. streek van den rug; ...STRENG, v.

RUGGETON.

(-en), ruggegraat. inz. van dieren gezegd; ...STUK,
o. (-ken), zie RUGSTUK.
RUGGETON, v. (-nen), (zeet.) hekkebord :
net bewerkte inschuifplank, dienende tot rugsteun
aan een officier, die achter in eene sloep gezeten
is, en hem afscheidt van den man, die aan het
roer zit ; ...VAT, o. (-en), (ontl.) hart bij de insecten ; ...VLEESCH, o. (slag.) vleesch van den
rug, rugstuk.
RUGHAAR, o. (...haren), haar op den rug ;
...HOUT, o. (-en), middel om iets op den rug
te dragen.
RUGKIJKER, m. (-s); geoorde rugkijker, zeker
raderdiertje (notommata).
RUGKLEED, o. (-en), paardendek ; ...KLIER,
v. (-en), (ontl.) klier op den rug, inz. bij zwemvogels ;
...KORF, in. (...ven), korf die op den rug gedragen
wordt, marskorf ; ...KRABBER, m. (-s), (slag.)
ijzeren krabber om het rughaar der geslachte
varkens af te krabben ; ...LEUNING, v. (-en),
achterste deel van een stoel, waartegen men met
den rug leunt ; ...MAND, v. (-en), mand die op
den rug gedragen wordt.
RUGPOOTIGEN, m. mv. (nat. hist.) familie
der tienpootige schaaldieren (notopoda), waartoe
de schildkrab en de kikvorschkrab behooren.
RUGPOSITIEF, o. het orgelwerk hetwelk eene
afzonderlijke kastklaviatuur en pijpwerk heeft,
achter den rug van den organist staat, afzonderlijk
en ook aan het hoofdwerk gekoppeld, bespeeld
kan worden.
RUGRANKEN, v. mv. (nat. hist.) draadvormige
aanhangsels op den rug der haarsterren ; ... RIEM,
in. (-en), riem van een .paardentuig, die over den
rug loopt ; ...SCHERPTE, v. de scherpte van een
ezelsrug ; ...SCHOT, o. (-en), (krijgsw.) waarbij
de vijandelijke stelling in den rug genomen
wordt.
RUGSPIER, v. (-en), (ontl.) spier van den rug;
... STEUN, m. (-en), steun in den rug ; (fig.) onder
steun ; iem. die bijstand, hulp verleent:-steunig,
hij was mij een flinke rugsteun.

RUGSTEUNEN, (rugsteunde, heeft gerugsteund),
ondersteunen, bijstaan, versterken : door hem
gerugsteund, durfde hij alles.

RUGSTUK, o. (-ken), gedeelte van den rug
van een haas, van een konijn, van een varken
enz ; - achterleuning van een stoel of eene bank ; keerzij de van een penning.
RUGTANDVLINDERS, m mv. eene insecten
(notodontidae), tot de , groep der spinners-famile
behoorende.
RUGTEEKENAAR, m. (-s), die op de keerzijde
van een wissel zijn naam heeft geschreven, endossant ; ...TITEL, m. (-s), titel op den rug van een
boek ; ...VIN, v. (-nen), vin op den rug van een
visch ; ...VLAKTE, v. (-n), het vlakke gedeelte
van den rug.
RUGWAARTS, bw. naar de zijde van den rug;
achteruit : rugwaarts gaan, trekken ; ... WAARTSCH,
bn. eene rugwaartsche beweging, terugtrekkende,
achteruitgaande.
RUGWERVEL, m. (-s), -BEEN, o. (- deren),
(ontl.) wervel van de ruggegraat ; inz. de 12 borst
halswervels volgen ; ... WOL,-wervlsdiop
V. ruwe wol, mère-laine.
RUGZAAG, v. (...zagen), (timm.) eene handzaag wier blad langs den rug belegd is met eene
kloeke ijzeren strook om het blad vast en stevig
te maken ; ...ZENUW, v. (-en), (ontl.) gevoelsof bewegingszenuw van den rug ; ...ZIJDE, v.
(-n), de zijde van den rug ; de achterzijde ; de boven
...ZWEMMERS, m. mv. (nat. bist.) familie-zijde;
der waterwantsen die op den rug zwemmen (notoneetidae).

1. RUI, v. (-en), (gew.) gracht ; (gew.) rel;
rij , reeks.
2. RUI, m. de ruitijd, het ruien (der vogels
en eenige andere dieren) : de kippen zijn in
den rui.
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RUIDIG, bn. ( -er, -st), (gew.) met schurft bedekt.
RUIDIGHEID, v. schurft.
1. RUIEN, (ruide, heeft geruid), (gew.) zingende
hand aan hand in 't rond dansen.
2. RUIEN, (ruide, heeft geruid), op regelmatige
tijden de oude veeren, haren verliezen en nieuwe
krijgen, verveeren (van vogels), verharen (van
andere dieren); vervellen (van slangen). RUIING,
V. (- en), het ruien, ruitijd.

RUIF, v. (...ven), RUIFEL, v. (-s), getralied
houtwerk, in schuine richting boven den bak
van een paard in paardenstallen aangebracht,
waarachter men het hooi, gras enz. werpt.
RUIG, bn. bw. ( -er, -st), bedekt of bezet met
haar, wol, vederen enz.; harig, borstelig : Ezau
was ruig over het geheele lichaam ; een ruige baard,

ruw, borstelig ; - ruw, ongelijk ; hard op het
gevoel : ruige bladeren ; - (fig.) onbeschaafd, onwellevend, lomp ; een ruige apostel, een lompe
vlegel ; ruig en onbeschoren zag hij er uit ; - het
vriest ruig, het rijpt een weinig.
RUIGBLOEM, v. (-en), (plantk.) driebladige
ruigbloem, waterdrieblad, waterklaver.
RUIGBOORSCHAAF, v. (...schaven), timmer
schaaf met boogvormigen diep-mansgerdchp:
ingrijpender beitel.
RUIGEBOL. v. (plantk.), (gew.) moeraspaardestaart.
RUIGHARIG, bn. met ruige haren bedekt.'
RUIGHEID, v. het ruwe ; hobbelige ; (fig.)
onwellevendheid.
RUIGPOOTIG, bn. met veeren aan de pooten:
ruigpootige kippen en duiven.

RUIGSCHAAF, v. (...schaven), timmermansgereedschap : schaaf die het ruwste van het hout
wegneemt.
.RUIGSTAARTIG, bn. met een ruigen staart:
ruigstaartige schapen.

RUIGTE, v. (-n), het ruige, de ruige kant (van
eenig voorwerp); - allerlei wild door elkander
groeiend en rankend onkruid, inz. dat in water
groeit ; - (Z. A. ) heesters en struikgewas.
RUIGVOETIG, bn. met ruige voeten.
RUIKBAAR, bn. wat geroken kan worden:
de kleinste hoeveelheid muskus is in een vertrek
nog jarenlang ruikbaar. RUIKBAARHEID. v.

RUIKEN, RIEKEN, (rook, heeft geroken),
een geur van zich geven : die bloemen ruiken, rieken lekker, leelijk, aangenaam ; het ruikt hier branderig, duf , dat ruikt naar uien, knoflook ; hij ruikt uit zijn adem, heeft een stinkenden adem ; hij ruikt naar jenever ; - welriekende bloemen,
zeep ; -- een geur inademen : ik ruik heerlijk gebraad ; ik ruik menschenvleesch, zei de reus ; - een
bedorven reuk van zich geven : koop die visch
niet, ze ruikt al ; - ( spr.) de ziekten van rijke lieden en de pannekoeken van armen ruikt men ver,

wanneer een rijke ziek is en een arme het minste
genot smaakt, heeft elk er den mond van vol ; door middel van reuk gewaarworden : ik ben zoo
verkouden, dat ik niets ruik ; - (fig.) hij zal daar
niet aan ruiken, hij zal het niet hebben of krijgen;
hoe kon ik dat ruiken !, hoe zou ik het kunnen
weten, als men het mij niet verteld had ? ; het
riekt naar den mosterd, het is peperduur ; zie

ook MUTSAARD ; - (fig.) bemerken, gewaarworden.
[Het verschil tusschen ruiken (= geur waar
rieken (= geur verspreiden) is slechts-nem)
een papieren verschil].
RUIKEND, bn. reukgevend.
RUIKER, m. (-s), eenige bloemen bijeengebonden:
een ruiker maken, plukken.

RUIKERD, v. (gew.) reukgas (anthoxanthum).
RUIKOOI, v. (-en), kooi waarin men een vogel
plaatst, wanneer hij ruit.
RUIL, m. (-en), verwisseling ; het ruilen : met
iem. een ruil aangaan ; een goeden ruil doen, meer
ontvangen, dan men geeft ; hij heeft bij dien ruil
gewonnen.

RUILBAAR, bn. te verruilen, geruild kunnende worden. RUILBAARHEID, v.
RUILEBUILEN, volkstaal voor RUILEBUITEN.
RUILEBUITEN, (ruilebuitte, heeft geruilebuit),
ruilen, verwisselen.
RUILEBUITER, m. (-s), ...BUITSTER, V.
(-s), die ruilt ; die veel van ruilen houdt.
RUILEN, (ruilde, heeft geruild), verwisselen,
het eene voorwerp in de plaats van het andere
geven of nemen : postzegels, knikkers ruilen ; (schaaksp.) een stuk van de tegenpartij nemen
om zich een zelfde stuk te laten nemen ; - ruilhandel drijven ; de plaatsen ruilen, van plaats
verwisselen met iemand ; - ik zou met hem niet
'willen ruilen, ik vind mijne plaats, betrekking,
mijn lot beter dan de zijne.
RUILER, m., RUILSTER, v. (-s), die ruilt.
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RUILHANDEL, m. handel waarbij koopwaren
tegen andere in plaats van tegen geld verwisseld worden.
RUILING, v. (-en), het ruilen, ruil ; - (handelst. )
eene overeenkomst waarbij partijen zich verbinden om aan elkander wederkeerig eene zaak in
de plaats van eene andere te geven ; -REKENING,
v. (handelst.) bepaling der waarde van de te
ruilen goederen.
RUILMIDDEL, o. middel waardoor waren,
zaken tegen elkander geruild worden : geld is een
algemeen ruilmiddel.

RUILVERDRAG, o. (-en), verdrag tusschen
twee of meer staten, waarbij zij elkander weder
-kerig
grondgebied afstaan.
RUILVERKAVELING, v. bijeenvoeging van
den grondeigendom van verschillende eigenaren,
gevolgd door eene nieuwe verdeeling, om zoo het
euvel van grondversnippering, ondoelmatigen vorm
en verspreide ligging der perceelen te verhelpen.
RUILWAARDE, v. (-n), waarde die iets heeft ; in
zooverre zij tegen andere zaken kan ingeruild
worden.
1. RUIM, bn. bw. ( -er, -st), veel kunnende
bevatten of inhouden, uitgestrekt, wijd : eene
ruime kamer ; een ruim huis ; - ruim wonen, in
een ruim huis wonen ; (ook) een ruim uitzicht
hebben ; - een ruim uitzicht, niet begrensd ; een ruim veld van werkzaamheden, groote verscheidenheid, in veel opzichten bezigheden hebben ; we zitten hier ruim, niet gedrongen ; - meloenen
moeten ruim geplant worden, ver uit elkander ; het ruime sop, de ruime zee, de volle, open zee ; de wind is, wordt ruim, is, wordt gunstig ; - een
ruime weg, breed ; - eene ruime borst hebben,
breed, wijd ; - ruim ademhalen, diep inademen;
(ook) het zeer gemakkelijk hebben ; - ruimer
ademhalen, van den schrik bekomen zijn, (ook
fig. ); - die schoenen zijn me niet ruim genoeg,
zitten me niet los, ongedwongen ; - dat
kleedje is te ruim, sluit niet genoeg aan het
lichaam ; - eene mouw ruim inzetten, met
ruimte ; - de handen ruim hebben, niet belemmerd zijn in zijne handelingen ; (ook) over veel
tijd, veel geld te beschikken hebben ; - hij heeft
een ruim geweten, gaat niet nauwgezet te werk; goed voorzien, overvloedig, meer dan genoeg:
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dassen, vossen en konijnen) voor de dashonden
en de fretten uit hunne holen vluchten ; - in
orde brengen, schikken : die vrouw doet niets
dan ruimen ; - ( zoet.) (van den wind) loopera door
het Westen naar het Noorden : de wind gaat ruimen,
wij krijgen beter weer. RUIMING, v. (-en), het
ruimen (in alle bet.); (mil.) ontruiming, aftocht.
RUIMER, m. (-s), die of dat ruimt (in alle bet.);
nachtwerker. RUIMSTER, v. (-s), zij die ruimt.
RUIMGAST, M. (-en), (zeet.) matroos geschikt
om bij laden en lossen in het ruim te werken ;
...IJZER, o. (-s), (metaalbew.) een recht stalen
gereedschap niet over de geheele lengte doorloopende
sneden, dat van boven naar onderen in vorm
iets verschraalt en dient om geboorde openingen
bij te ronden of ruimer te maken ; ruimnaald ;
...KRAAN, v. (...kranen), (zeet.) spoelkraan;
...NAALD, v. (-en), stalen of koperen naald tot
het reinigen van het zundgat der handvuurwapens
en van het geschut ; ...PEN, v., ...PIN, v. (-non),
ruini.naald ; ...POMP, V. (- en), (zeet.) scheepspomp om water uit het ruim te pompen.
RUIMSCHOOTS, bw. (zeet.) den wind meer
achterlijk dan dwars : ruimschoots zeilen, met
ruimen schoot, met bagstagwind ; - (fig.) in ruime
mate, in meer dan genoegzame hoeveelheid:

zoo heb ik ruimschoots genoeg ; iem. ruimschoots
betalen , - mild : ruimschoots item. geven.
RUIMSCHOOTSCH, bra. ruimschootsche zeilen
ruimschootsche aalmoezen geven, overvloedige.

RUIMTE, v. (-n), plaats waarin de lichamen

zich bevinden en bewegen : de oneindige ruimte;
alle lichamen beslaan ruimte ; dat neemt te veel
ruimte in ; - ( gemeenz.) geef hein de ruimte, laat

hem passeeren, laat je niet met hem in. laat heat
ongehinderd voorbijgaan ; - uitgestrektheid : arren
overziet hier eene heele ruimte ; - grootte, wijdte
ruimte in den rok ; -- (over het algemeen) Bene
plaats of plek tusschen muren, lijnen enz. besloten.
b. v. (boekdr.) ruimte tusschen de woorden ;
ruimte tusschen twee balken. ; - ladingsvermogen
van een schip ; - (ontl.) ruimte tusschen de wenk
groote omvang; - open lucht, damp--brauwen.;
kring : vogels houden van de ruimte ; - inhoud
de, ruimte van deze kamer is 96 M 3 .; - ( jag.) hol
van dassen, vossen en konijnen ; overvloed : daar vind je alles in de ruimte ; ruim-

eene ruime keuze ; ruim voorzien van ; over eene
ruime beurs beschikken ; die villa is uit eene ruime
beurs gebouwd. men heeft daaraan geen geld gespaard ; - die winkel geeft een ruim bestaan, voor-

te van levensmiddelen ; zij hebben altijd ruimte
van. geld ; zij leven in de ruimte, zij hebben de ruimte,
leven overvloedig, hebben volop ; - ruimte kan

ziet meer dan genoeg in de levensbehoeften van
den winkelier ; - iem. ruim betalen ; ruim

iem. in de ruimte bedenken, meer dan genoeg

met ; - hij heeft het niet ruim, is
niet bemiddeld. moet zich bekrimpen ; - dat is
bedenken

ruim voldoende, meer dan genoeg ; - iets meer
dan : ruim f 100 ; ruim 6 weken vaeantie ; iets later dan: het was ruim 10 uur. RUIMHEID, v.
2. RUIM, o. uitgestrektheid, binnenste diepte
van een schip : in het ruim bergt men de goederen ; tweede of geringere plaats in eene trekschuit (tegenst. van roef); - inwendig deel eener kerk; het luchtruim, de vrije lucht, de dampkring ; het wereldruim, de geheele wereld.
RUIMANKER, o. (-s), (zoet.) noodanker, in het
scheepsruim bewaard ; ...BAAN, v. uitgestrekt held ; ruimbaan maken, plaats maken, belemmeringen (wegnemen, (ook fig.) eene volksmenigte
uiteendrijven ; ...BALK, m. (-en), (zoet.) zekere
balk die tot versterking dient van het onderschip
en waarvan het koebrugdek gevormd is ; ... BAND,
m. (-en), (scheepst.) een der banden die dienen
om de beide zijden van het schip aan elkander
te verbinden, daar waar de spanten niet onafgebroken over de kiel doorgaan.
RUIMELIJK, bw. (w. g.) in de ruimte, veel,
overvloedig, rijkelijk.
RUIMEN, (ruimde, heeft geruimd), plaats maken, ledigen, wegnemen : eene kamer, eene kast
ruimen ; het puin uit den weg ruimen ; - schoonmaken : een put, eene sloot ruimen ; - aan anderen
overlaten ; voor iem. het veld ruimen; iem. hat land
doen ruimen, doen verlaten ; eene woning ruimen;
de bezetting ruimde de vesting ; - ( fig.) bezwaren
, uit den weg ruimen, doen ophouden of verdwijnen, wegnemen ; - iem. uit den weg ruimen,
hein (op heimelijke wijze) van kant maken ; (jag.) (van loopend wild) een bosch verlaten,
waarin het door honden wordt achtervolgd ; (van

derven, al heeft men overvloed van geld, dan kan

men toch wel het gemis aan iets gevoelen ; -

hem geven; - opening tusschen eenige voorwerpen,
die ingenomen kan worden door andere voor
: de ruimte tusschen die huizen is gering -werpn

over veel ruimte in eene krant kunnen beschikken
hier is ruimte genoeg ; ruimte maken, openlaten ; opening om het daglicht door te laten ; - (zeet.)

de ruimte kiezen, zich in volle zee begeven; (ook)

zich aan het gevaar onttrekken.
RUIMTE -EENHEID, v. (...heden), maat als
eenheid der ruimtematen aangenomen ; ......MAAT,
V. (...maten), inhoudsmaat ; ...UITGEBREIDHEID, v. (...heden), uitgebreidheid in de ruimte.
RUIN, m. (-en) gesneden hengst.
RUÍNE, (Fr.) v. (-s, -n), overblijfsel van een. ver
ouderdom vervallen gebouw:-woestfdrn
de ruine van Brederode ; ( fig.) hij was eene ruïne
geworden, zijn vroegere kracht en gezondheid waren
verdwenen ; - ondergang, verderf, verwoesting,
verlies van vermogen of fortuin.
RUÍNEEREN, (ruïneerde. heeft geruïneerd),
te gronde richten, tot armoede brengen, in het
verderf storten : hij zal zich nog ruineeren.
RUINEN, (ruinde, heeft geruind), een hengst
van de teeldeelen berooven, kastreeren.
RUINEUS, bn. (...zer, -t), verderfelijk.
RUIS, m. (...zen), rietvoorn.
RUISCHBEZIE, v. (...ziën), (plantk.) besheide,
kraaiheide (empetrum), zoowel struik als vrucht.
RUISCHEN, (ruischte, heeft geruischt), een
niet onaangenaam en zacht geluid maken : de

wind ruischte in, door 't gebladerte ; de bladeren
ruischen ; deze beek ruischt aangenaam ; het ruischen
van een zijden kleed ; - een dof geluid maken:
de storm ruischte door het bosch ; het ruischen van
de zee ; - mijne ooren ruischen, ik ontwaar een
dof geraas in mijne ooren, mijne ooren tuiten mij ; -
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(Zuidn.) wrijven, schurken : mijn schoen ruischt.
RUISCHING, v. het ruischen.
RUISCHGEEL, o. operment ; ...HOORN,
...HOREN, m. (-s), (nat. hist.) eenkleppige schaal,
kinkhoorn ; ...PIJP, V. (- en), eene soort van blaasspeeltuig, doedelzak ; eene oude gemengde orgel
octaaf aangeeft, in plaats-stem,diqun
van zijn eigenlijken toon ; ...PIJPER, m. (-s),
instrument;
van
dit
...RIET, o. gew. naam
bespeler
voor het gewone dekriet (phragmites communis).
RUISMUIZEN. RUIZEMUIZEN, (ruismuisde,
heeft geri.iismuisd), geraas maken, roezemoezen;
druk de kroegen bezoeken.
RUISVOORN, ...VOREN, m. (-s), rietvoorn.
1. RUIT, v. (-en), parallelogram met gelijke
zijden, inz. zulk een scheefhoekig parallelogram,
rhombus (in de meetkunde aangeduid door het
teeken 0) ; vierhoekig perkje op servetgoed ; —
vierkante schijf vensterglas : door de ruiten kijken;
de ruiten zijn beslagen ; eene nieuwe ruit inzetten ; ruit uit één glas ; (fig.) zijne eigen ruiten
ingooien, zelf zijne zaak bederven, zich nadeel
berokkenen ; — (diev.) eene ruit drukken, indruk•
ken met het doel om te stelen ; — vierkant perkje
op een dam- of schaakbord ; — vierkant in een
wapen; —• de vierkantjes in een wafelijzer, in eene
wafel ; — rood vierkantje op eene speelkaart; --vlakte of zijde van edelgesteenten. RUITTE; o. (-s).
2. RUIT, v. (-en), (gew.) sloot waarin men
hennep te roten legt.
3. RUIT, v. (gew.) schurft.
4. RUIT, v. (plantk.) wijnruit (ruta graveolens)
zeker sterkriekend kruid dat als huismiddel tegen
stuipen van kleine kinderen gebruikt wordt, door
het op de polsen der armpjes te leggen ; (ook)
eene groep van ranonkelachtige planten (thalictrum).
5. RUIT, o. (gew.) uitgetrokken onkruid ; of
ook langs akkers, heggen en bosschee gesneden
gras, dat behoeftige lieden aan hun vee geven.
RUITACHTIGE PLANTEN. v. mv. eene uit
plantenfamilie (ruutaceae), die kruiden-gebrid
en heesters omvat met gestippelde bladen, die
aromatisch zijn door de vele vluchtige oliën, in
kleine kliertjes vervat.
RUITEBLAD, o. (- eren), (plantk.) blad van de
(wijn)ruit.
RUITEDIK, m. azijn uit ruit 4 vervaardigd.
RUITEN . v. mv. een der vier figuren op de speelkaarten : rood schuin vierkantje ; kaart met zulk
een vierkantje : ruiten is troef ; ik heb eene vijf
roem in ruiten.
-kart,10
RUITEN, (ruitte, heeft geruit), ruiten maken
(op of in iets.)
RUITENAAS, o. (...azen); ...ACHT, v. ; ...BLAD,
o. (-en), kaarteblad 'van ruiten ; ...BOER, m.
(-en); .DRIE, v.; ..HEER, m. (-en); ...NEGEN,
v.; ...TIEN, v.; ...TWEE, v.; ...VIER, v.; ...VIJF,
v.; ...VROUW, v. (-en); ...ZES, v.; ...ZEVEN,
v., de verschillende speelkaarten met ruiten.
RUITENGEWELF, o. (...ven), (bouwk.) gewelf
waarbij elk boogvak in een aantal ruiten verdeeld
is (inz. in de 15- en 16- eeuw veel in gebruik).
RUITENLOOD, o. loodreepen voor glasruiten;
...TIKKER, m. (-s), (diev.) zwaar voorwerp
om ruiten te tikken, in te slaan.
1. RUITER, m. (-s), paardrijder ; soldaat te
paard, cavalerist ; — (fig.) een oude ruiter, een
slimme vos, een doortrapte vent ; — Terri. zand
maken, hem uit het zadel lichten ; — ruiter-ruite
te voet, voetganger ; hij is ruiter te -voet geworden,
zijne zaken zijn achteruit gegaan ; — (vest.) Spaan
ruiter, Friesche ruiter, vier- zes- of achtkantige-sche
boom of balk van 2 of 3 i17. lengte. met sterke
pinnen ter verdediging van ingangen enz.; —
verhooging op de hoekkeper.
2. RUITER, nt. (-s), .(nat. bist.) zwarte ruiter
(totanus fuscvcs), op den kemphaan gelijkende
vogel met een zwarten, aan den wortel der onderkaak hoogrooden of geelrooden snavel ; deze vogel broedt in de Noordpoolstreken der oude wereld
en bezoekt ons land slechts op den trek in het
na- en voorjaar- aan de oevers der Zuiderzee en op
de Zeeuwsche schorren en zandplaten waargenomen ; — de groenpootige ruiter (totanus glottis),
die even groot is als de zwarte ruiter, is kenbaar
aan zijne groenachtig loodkleurige pooten; hij broedt
in de koude streken van het noordelijk halfrond en
verbreidt zich op den trek over alle werelddeelen.
RUITERBEENTJE, o. (-s), uit beenweefsel
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bestaand gezwel, in de aanvoerende dijspieren
van ruiters voorkomende.
RUITERBENDE, v. (-n), aantal ruiters; ...DROM,
m. (-men), ruiterbende.
RUITEREN, (ruiterde, heeft geruiterd), (Zuidn.)
zich verkniezen ; zich ergens niet op zijne plaats
gevoelen.
RUITERGELD, o. (gesch.) zware maandelijksche schatting ten behoeve van den oorlog ; ...
GEVECHT, o. (-en), gevecht tusschen de ruiterijen ; ...HOOP, m. (-en), ruiterbende.
RUITERIJ, v. militairen te paard, cavalerie:
lichte ruiterij, zware ruiterij.
RUITERKRUID, o. eene plant (stratiotes aloides),
scheerera, eene plant tot de familie der waterkaarden
behoorende, ook kaarden, watersterren,krabbelklauwen,
stekelkruid, stiekelkreuzen, aalstiekels en waterkruid
geheeten.
RUITERLANS, v. (-en), lans bij de ruiters in
gebruik ; .LIED, o. (-eren); ...LIEDJE, o. (-s).
RUITERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), vrij, oprecht,
openhartig : hij kwam er ruiterlijk voor uit.
RUITERPIL, v. (-lens. (dien.) 't ouwe zilver was
in de ruiterpil gestopt, in den smeltkroes versmolten.
RUITERMANTEL, m. (-s), mantel van een
ruiter ; ...PISTOOL, v. o. (...pistolen); ...SABEL,
(-s), pistool, sabel van een ruiter ; ...STANDBEELD, o. (-en). standbeeld te paard ; ...STUKJE,
o. (-s), stukje van een ruiter, sprong te paard:
luitenant A verrichtte een kranig ruiterstukje.
RUITERTJE, o. (-s), kleine ruiter ; — haakje
van gouddraad, dat men op de balans zet en ver
om het gewicht van eenig voorwerp tot-plats
op mG. te bepalen ; — (nat.) met papieren ruiter
kan men zeer goed de trillingen en knopen-tjes
van eene toongevende snaar laten zien, met lichte papieren haakjes; — naam van eene kleine ster, Alcor.
RUITERTROM, v. (-men), pauk ; ...VAAN,
v. (...vanen), vaandel, standaard der cavalerie;
...VOGEL, m. (-s), ruiter ; ...WACHT, v. wacht
of wachtpost van de cavalerie.
RUITERZALF, v. eene soort van sterke zalf
tegen de schurft.
RUITESTRUIK, m. (-en), struik der ruitplant ;
...ZAAD, o.; ...ZALF, v. eene soort van grijze
zalf tegen de ruit of schurft, ruiterzalf.
RUITIJD, m. (-en), tijd waarin een dier, inz.
een vogel ruit. Zie RUIEN.
1. RUITING, v. (-en), degenkling.
2. RUITING, v. geklonterde melk.
RUITJE, o. (-s), kleine ruit; eene stof die geruit is:
zij droeg een ruitje, d. i. eene japon van geruite stof.
RUITJESGOED, o. stof die geruit is : servetten
van ruitjesgoed ; schort van ruitjesgoed.
. RUITKEVER, m. (-s), (nat. hist.), eene soort
van bladkevers met twee klauwen van ongelijke
grootte aan den voet (rutela); van de ruim 600
soorten komen er slechts weinige in Europa voor.
RUITMICROMETER, m. (-s), micrometer waarbij voor het voorwerpglas een fijn netwerk gespannen is ; ...OLIE, v. (...oliën), olie uit ruit 4 getrokken ; ...SCHOUW, m. (-en), voorjaarsschouw
over de slooten, of het ruit eruit verwijderd is;
...SOORT, v. (-en), soort van ruit.
RUITSWIJZE, ...WIJS, bw. geruit, in den
vorm van ruiten.
RUITVORMIG, bn. in den vorm caner ruit.
RUITWATER, o. water op wijnruit getrokken;
...WIJN, m. wijn op wijnruit getrokken ; ...ZAAD,
o. het zaad van wijnruit.
RUIZEMUIZEN, (Zuidn.) roezemoezen.
RUIZELEN, (ruizelde, heeft geruizeld.), ruischen,
ritselen : de wind ruizelt in de blaren.
RUIZEN, (ruisde, heeft geruisd), (Zuidn.) zich
vermaken.
RUK, m. (-ken), snelle beweging waardoor
iets met een schok van zijne plaats getrokken
wordt ; het trekken, schokken ; hij gaf een ruk
aan de bel, belde plotseling en hard ; — (fig.) in
een ruk, in een oogenblik ; — een rukje, eene korte poos ; — hij deed hei bij rukken, bij horten en
stooten, zoo nu en dan ; — hij werkte aan één
ruk door, zonder op te houden.
RUKKEN, (rukte, heeft gerukt), met een ruk
weghalen, aftrekken : hij rukte een struik uit den
grond, een tak van een boom ; — zich de haren uit
het hoofd rukken, van spijt of ergernis ; — de woorden
uit hun verband rukken, het verband met wat volgt
of voorafgaat verbreken ; -- aan de bel rukken.
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hard en plotseling bellen ; - zich bewegen ; voor
optrekken (van krijgsvolk); in het veld-uitgan,
of te velde rukken, zich gereedmaken tot den strijd
(van een leger). RUKKING, v. (-en), het rukken,
schok ; stuiptrekking.
RUKWIND, m. (-en), plotselinge felle wind.
1. RUL, bn. ( -Ier, -st), ongelijk, hobbelig ; erg los, weinig samenhangend, gemakkelijk ver
hij liep door het rulle zand; de rulle sneeuw,-platsbr:
waar hij met de voeten in wegzakte; - die rijst is
rul gekookt, zeer droog gekookt, zoodat de korrelglos
zijn; - tuinaarde moet rul zijn, los. RULHEID, v.
2. RUL, o. rul van tabak,kort, zeer kleine stukjes.
3. RUL, v. (-len), buitengewoon groote afzet
van koopwaren, driftige toeloop van koopers:
er is rut in dektabak.

RULIJS, o. oneffen ijs.
RUM, V. geestrijke drank, bereid uit het sap van
het suikerriet. RUMMETJE, o. (-s), een glas rum.
RUMBOON, v. (-en), suikerboon, chocoladeboon met rum er in.
RUMFLESCH, v. (. . .flesschen), flesch voor
rum ; flesch met rum : hij sprak geducht de rumflesch aan, nam vaak een rummetje ; ...GELEI,
T. (- en), gelei met, rum toebereid ; ....GLAS, o.
(...zen); ...GROG, iet. (-s), grog van rum.
RUMINEEREN, herkauwen ; (fig.) nog eens
wikken en wegen.
RUMOER, o. (-en), geraas, getier, geweld, leven, opschudding : die maatregel verwekte veel
rumoer ; 'wat een rumoer om zoo'n kleinigheid ! last
hebben van het rumoer in de straat, straatlawaai.

RUMOEREN, (rumoerde, heeft gerumoerd), rumoer, geraas maken ; eene ruzie rumoert uit de
steeg, hoort men van verre als een luid rumoer.
RUMOERIG, bn. ( -er, -st), rumoer makende:
de kinderen zijn vandaag erg rumoerig ; eene rumoerige bevolking, druk ; (ook) licht tot verzet
geneigd ; - onstuimig : de zee is zeer rumoerig.

RUMOERIGHEID, v.
RUMOERMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER,
v. (-s), die rumoer maakt.
RUMPONS, ...PUNCH, v. een algemeen bekende
drank : pons, punch uit rum gestookt ; ...PODDING, v. (-en), podding met rum toebereid ; ...STOKER, m. (-s), iemand die rum uit het sap van
suikerriet enz. stookt ; ...STOKERIJ, v. het rumstoken ; -, (-en), plaats, fabriek waar rum gestookt wordt ; ...TAART, v. (-en.), taart waardoor rum gebakken is ; ...VAT, o. (-en), vat
voor rum ; vat met rum.
1. RUN (Eng.) m. het rennen ; inz. (sport)
punt bij 't cricketspel ; - het in eene soort van
paniek gelijktijdig opvragen van inleggelden
enz. in eene bank : er was een run op die bank,
waardoor zij t-wee dagen haar betalingen moest staken.

2. RUN, v. fijngemalen eikenschors ter looiing
van leer ; later ook onder den naam van kif, tot
verschillende einden gebruikt, zelfs om er runturf
van te maken ; (ook) broei- en hemestingsmiddel.
RUND, o. (-ers, - eren), hoornbeest, holhoornig
herkauwend zoogdier (bos.). RUNDEREN, o. mv.
hoornvee.
RUNDERBOUT, m. (-en), vierde deel eener
geslachte koe ; ...GEBRAAD, o. gebraden rund
(...hazen), zie HAAS (2de-vlesch;.,HASnQ
art.); ... HARST, za. (-en), dikke lende van een
rund ; ...HUID, v, (-en). huid van een rand:
handel in gezouten runderhuiden; ... LAPJES, o.
mv., platte stukken rundvleesch ; ...MEST, m.,
mest van runderen ; ...NIER v. (-en); ...ONGEL
v. rundervet ; ... OOG, v. sierplant, met goudgele bloemkroon, uit Oost-Europa ingevoerd
(buphthalmum speciosum); ...PEST, v. veepest;
...RIB, v. (-.ben) ,. het tiisschen de ribben zich
bevindende rundvleesch ; ...SCHENKEL, m. (-s),
onderpoot van een rund ; ...SLACHTER, ...SLA OER, ni. (-s); ...SLACHTERIJ, SLAGERIJ, v.
(-en), plaats waar runderen geslacht worden;
...SLAG, o. soort ; dat is een goed runderslag;
...STAL, m. (-len), koestal ; ...VET, o. vet van
runderen, zoowel rauw als gesmolten; ...VORST,
v. (-en), worst van rundvleeseh : versehe, gerookte
runderworst ; ... ZIEKTE, v. (-n), ziekte bij runderen ; inz. de veepest.
RUNDVEE, o. hoornvee ; -STAMBOEK, o.
(-en), stamboek voor. runderen.
RUNDVET, o. rundervet ; ...VLEESCIS, o.
vleesch van runderen.

RUSCH.

RUNE, v. (-n), oudste letterteeken der Germanen,
uit het Latijnsche alphabet nagevolgd. RUNEN ALPHABET, o. een runenalphabet van 24 teekens
was eens aan alle Germaansche volken bekend ;
de Scandinavi,rs hadden tot het einde der 10de eeuw
een runenalphabet van 16 teekens.

RUNENSCHRIFT, o. schrift in of met runen;
...SPREUK, V. ( en), spreuk in runenschrift;
...STEENEN, m. inv. niet behouwen graniet
oude Noorsche volken, die df tot graf -nlokedr
grensscheidingen hebben gediend.-sten,dfo
RUNGEWAS, o. ( -sen), (plantk.) ziekelijke
uitwas der boomen, zwelling der cambiumlaag.
RUNISCH, bn. in runenschrift, Oudnoorsch ; de
runische roede, wilgentak, oudtijds in Scandinavië
gebruikt bij godsdienstige betooveringsceremoniën.
RUNKLEURIG, bn. als run uitziende ; bruinrood als run.
RUNKOEK, m. (-en), zekere hoeveelheid run
in vasten toestand ; ..,MEST, ra mest van gebruikte
run ; ...MOLEN m. (-s), werkplaats waar eiken
gemalen wordt ; ...SCHUUR, v. (...schuren),-schor
bewaarplaats voor run.
1. RUNNEN, (runde, heeft gerund), (Zuidra.)
huidvetten.
2. RUNNEN, (runde, heeft gerund), (gew.)
rennen ; -- stallen, stremmen (van melk enz.).
RUNNING, v. het stremmen.
RUNSEL, o. stremsel, leb ; ...STOOF, v. (...stoven), groot komfoor met gedroogde schors, waaruit
de looistof reeds getrokken is ; ...TURF, m.
(...ven), (collectief v. gmv.); in den vorm van
turf geperste run, na tot looien gediend te hebben;
dient tot brandstof.
RUPS, v.-- (-en), vlinderlarve : de rupsen worden
poppen ; de rupsen vreten de boomen kaal.

RUPSENBOOM, m. (-en), (plantk.) naam aan
de trosvogelkers en de kardinaalsmuts gegeven,
omdat men ze dikwijls geheel overdekt vindt
met kleine, witachtige rupsen met zwarte stippen,
geheel en al met witte weefsels overtogen.
RUPSENDOODER, rm. (-s), naam van onderscheidene diertjes, welke op rupsen azen: de koe
een echte rupsendooder ; - groote inheeiu--koeis
sche soort van graafwesp (ammophila sabulosa.)
en de sluipwesp (irhn.eumon) die eene menigte
rupsen, meest van uilen, verdelgen.
RUPSENEI, o. (-eren), vlinderei.
RUPSENFAKKEL, v. (-s), spiritusbus iet
brander boven op een stok bevestigd om daarmede rupsennesten uit te branden.
RUPSENHAAK, m. (...haken), ijzeren haak
met scherpen binnenkant aan een langen stok
out de takken met rupsennesten af te snijden ;
...JACHT, v. jacht op rupsen om ze te verdelgen;
...KRUID, o. schorpioenkruid ; ...LIJM, v. kle verige lijm rondohm booroen gesmeerd om daarmede
rupsen te vangen, inz. van processierupsen;
...NEST, o. (-en), een spinsel met rupseneieren :
...SCHAAR, v. (...scharen), ijzeren schaar aan
een langen stok om de takken met rupsennesten
af te knippen ; ...SCHIJTER, m. (-s), (plat) vlinder uit welks eieren rupsen voortkomen ; ...SLUIPWESP, v. (-en), eene soort van sluipwesp (sphex),
die als larve in verscheidene rupsen van nacht
leeft ; ...TANG, v. (-en), eene soort van-vlinders
rupsenschaar; ...VANGER, m. (-s); ...VANGST, v.;
... VLIEG, v. (-en), eene parasietvlieg die bij voorkeur in rupsen woont (tachinina).
RUPSKLAVER, v. (plantk.) het geslacht m.edi.cago tot de familie der vlinderbloemigen behoorende,
waarvan 7 soorten in Nederland in 't wild worden
aangetroffen : de lucerne (M. . sativa), ook wel
zaai-, eeuwige -, F'ransehe of paarse klaver geheeten ;
de gele rupsklaver (M. media pers); de zeisvormige
of sikkel rupsklaver (M. falcata); de hoprupsklaver
of hopklaver (M. lupulina), ook wel gele keien
genoemd ; de gevlekte rupsklaver (M. maculate);
de kleine rupsklaver (M. minima), en de getande
rupsklaver (M. denticulata).

RUPSVORMIG, bn. in den vorm eener rups.
RUPTUUR, v. (...turen), breuk ; vredebreuk;
oneenigheid, onmin.
RUS, m. ( -sen), man, uit Rusland ; - Russisch
effect ; de koers der Russen vermindert ; - ( diev. )
hij werd door een Rus geplukt, een rechercheur
gearresteerd.
RUSCH, m. (russchen), (plantk.) Bene familie
van planten (juncaceae), in Nederland slechts door
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2 geslachten vertegenwoordigd : de bloenibies
(juncos) en de veldbies (luzula); gewone russchen,
eene der algemeenste soorten van 't geslacht bloembies, ook zachte biezen, steenbiezen en gemeene biezen
geheeten, eigen aan vochtige, veenachtige graslanden.
RUSCHDIJK, m. (-en), dijk met russchen bedekt ; ...KLEED, o. (-en), dekkleed uit rusch
vervaardigd.
RUSGEEL, o. rood rattenkruit.
RUSH (Eng.) m. (-es), (bij harddr.) voorsprong
van een paard, waarbij een ander liet inhaalt
of voorbijsnelt ; - haastig trekken van een aantal
menschen naar eene plaats waar vermoedelijk
goud en diamanten gevonden worden ; plotse
fortuinzoekers.
-lingetosrmva
RUSK, v. (-en), (plantk.) (gew.) russchen.
RUSLEDEREN, ...LEEREN, bn. van Russisch leer gemaakt.
RUSLEER, ...LEDER, o. Russisch leder, Mos
-covish
leder, juchtleer.
RUSMA, o. zeker ontharingsmiddel (der Oosterlingen).
R U S S CHEN, bn. van rusch gemaakt.
RUSSIN, v. (-nen), Russische vrouw of meisje.
RUSSIFICATIE, v. het Russisch maken en de daarmee gepaard gaande maatregelen van dwingelandij.
RUSSIFICEEREN, geheel en. al Russisch maken:
Finland wordt gerussificeerd.
RUSSISCH, bn. bw. van, uit Rusland ; Rus
zilver, nieuw zilver : zeker metaalmengsel-sich
(zink, koper en nikkel); - Russische baden, dampbaden ; - Russische kerk, Grieksch-Katholieke kerk
aan wier hoofd de Czaar staat ; - Russisch
optreden, zooals de ambtenaren in Rusland, meedoogenloos ; - Russische voorschriften, tií*annieke; -,
o. de Russische taal.
RUSSOMANIE, v. groote voorliefde voor Rusland en al wat Russisch is.
RUSSOPHIEL, in. (-en), iem. die eene groote
voorliefde heeft voor Rusland en al wat Russisch
is ; ook bn.
RUSSOPHOBIE, v. vrees voor de macht of
den invloed van Rusland.
1. RUST, v. bewegingloosheid ; het blijven
van eenig lichaam op dezelfde plaats ; gij kunt
geen oogenblik in rust blijven, gij beweegt u voort
; - niets is er in volstrekte rust, alle rust-duren
is betrekkelijk ; - commando : plaats rust !; rust
eommandeeren ; - de duinen zijn tot rust gekomen,
verstuiven niet meer ; -- ophouden met werken:
een weinig rust nemen; de rust is zoet na den arbeid;
de geest heeft rust noodig ; - rust roest, zie ROEST;
- kalmte, gerustheid : de rust van 't geweten; niets
verstoort de rust van mijn slaap ; de stille rust van
't land ; - stilte, vrede : rust noch duur kunnen
vinden ; in rust en vrede leven, ongemoeid, door
niemand lastig gevalllen ; - laat mij met rust;
hij kan niemand met rust laten ; de rust van den
Staat verstoren ; het land is in volkomen rust ; slaap : zich ter ruste begeven, naar bed gaan, gaan
slapen ; rust nemen ; hij is in diepe rust, hij slaapt
vast ; de zieke heeft ritst noodig, stilte, kalmte en
slaap ; de eeuwige rust, de dood ; h-ij is reeds in
ruste, hij is reeds gestorven ; (muz.) pauze : een kwart rust, zoolang eene
kwartnoot duurt ; twee, drie maten rust ; -- steunpunt van een hefboom, inz. aan het slot van een
schietgeweer : de haan staat in de rust ; den molen
in rust zetten, zoodat hij niet meer draaien kan.
2. RUST, v. (-en), (zeew.) zware planken die,
in hare breedte vlak liggende, aan het buitenboord
ter hoogte van het bovendek bevestigd zijn ;
ze dienen om aan de masten meer steun te geven.
3. RUST, v. (plantk. gew.) bitterzoet.
RUSTALTAAR, o. (...taren), rustplaats in den
vorm van een altaar, op de openbare straat voor
het heilig sacrament bij processiën ; ook in grootere
kerken ; daar wordt dan tevens, vóór de processie
zich weder in beweging stelt, de zegen met het
heilige sacrament door den priester gegeven.
RUSTANKER, o. (-s), (zoet.) zwaar anker bui
boord in de fokkerusten ; ...BANK, v. (-en),-ten
bank om op te rusten, inz. eene met een kussen
bekleed ; canapé, sofa; ...BED, o. (-den), bed
om op te rusten, in tegenstelling met liet Iced om
op te slapen ; ... DAG, m. (-en), dag waarop niet
gewerkt wordt, heilige dag, feestdag ; Zondag.
RUSTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder rust,
in voortdurende, regelmatige beweging (in tegen-
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stelling met onrustig, dat eene onregelmatige, gejaagde beweging te kennen geeft): de rustelooze
slinger der klok ; de rustelooze polsslag ; - voortdurend, onvermoeid bezig en toch niet gejaagd:
rusteloos in de weer zijn ; een rusteloos kind ; zeer druk, met bezigheden overladen : een rusteloos leven hebben ; - zonder rustplaats : rusteloos
zwerven ; - rusteloos den nacht doorbrengen, zonder
te slapen. RUSTELOOSHEID, v. voortdurende,
onvermoeide bezigheid of beweging; ongedurigheid.
1. RUSTEN, (rustte, heeft gerust), in rust zijn,
blijven, zich niet bewegen, inz. rust nemen na
volbrachten arbeid, na in beweging geweest te
zijn : hij zit te rusten ; van den arbeid rusten ; rus
zachte mos na eene vermoeiende wandeling; --tenoph
(spr.) na gedaan werk is goed rusten, na verrichten
arbeid geniet men dubbel van de rust ; -- op
zijne lauweren rusten, genieten van eene welverdiende rust ; - ik zal -niet risten vó ór ik mijn
doel bereikt heb, ik zal mijn doel bereiken, al moest
ik er ook nog zooveel voor doen ; - niet voortzetten : een werk laten rusten; -- niet bebouwen:
ieder zevende jaar moesten de Joden het land laten
rusten. braak laten liggen ; - ik zal de zaak nu
laten rusten, niet verder behandelen, onderzoeken;
- een rustend predikant, een die zijn ontslag genomen heeft ; emeritus predikant ; - een rustend
geneesheer; slapen : hebt ge wel gerust ?; (ik wensch u) wel
te rusten, ik wensch u een goeden nacht ; - na
het eten wat gaan rusten, een uiltje knappen ; begraven liggen: hier rust (op grafzerken), hier
ligt begraven ; steunen op, ondersteund worden door : de bal
rusten op den muur ; het hoofd rustte op zijne-ken
handen ; hare hand rustte op zijn schouder ; doen rusten, steunen : rust uw hoofd in mijn
schoot ; (gemeen.) rust jij je hoofd maar, dat zal
wel terechtkomen, wees hierover maar niet bezorgd,
dat zal wel in orde komen zonder jou ; - gevestigd zijn op : zijne blikken rustten met welgevallen
op het bekoorlijke meisje ; op hem rust een zware
plicht, daarvoor is hij verantwoordelijk ; - op
hen, rust eene zware verdenking, men verdenkt
hem van een leelijk misdrijf ; - de zegen zijns
vaders rust op hem, valt hem ten deel.
2. RUSTEN (ZICH), (rustte zich, heeft zich
gerust), toebereidselen maken, zich het noodige
aanschaffen voor : zich ten strijde rusten, zich op
den oorlog voorbereiden.
RUSTHOUT, o. hout op de rust van een molen
tot behoud van de steenen.
RUSTHUIS, o. (...zen), rusthuis voor verpleegsters, waar zij een kalm, rustig thuis kunnen vinden.
RUSTICITEIT, v. boerschheid, onbeschaafdheid.
RUSTIEK, bn. boersch ; landelijk ; ruw, onbeschaafd ; - rustiek hout, sierlijk gedraaid, krom loopend (van nature); - een rustieke wandelstok,
met zeer veel natuurlijke knobbels ; - eene rustieke bank, balustrade, - van rustiek hout.
RUSTIG, bn. bw. ( -er, -st), RUSTIGLIJK,
bw. (w g.) kalm, gerust, stil, bedaard: rustig zitten ; zich rustig houden ; de zieke had een rustigen
nacht ; - het kind is nu rustig, schreeuwt, krijt
nu niet ; - iets rustig afwachten, met kalmte ; rustig antwoorden, zonder gejaagdheid of vrees ; wakker, frisch : nu rustig aan den arbeid; rustig in
't gevaar. RUSTIGHEID, v. zelfvertrouwen; kracht.
RUSTIGJES, bw. op rustige wijze : ik zal het
rustigjes afwachten.
RUSTIJZER, o. (-s), (zeet.) ijzer dat zich aan
de buitenzijde van de rusten bevindt.
RUSTING, v. (-en), wapentuig ; (dichtk.) maatsnede, cesuur.
RUSTJAAR, o. (...jaren), sabbatjaar; ...KAMER,
v. (-s), wapenkamer, tuighuis.
RUSTKUUR, v. (...kuren), rust voorgeschreven aan iem. die zich overspannen heeft.
RUSTLAND, o. (-en) ; (Z. A.) land dat men
laat rusten, braak laat liggen.
RUSTLIEVEND, bn. van rust houdende.
RUSTLIJN, v. (-en), (zeet.) touw of keten die
het anker ophoudt, als het gekipt op den boeg
ligt ; -- (nat.) knooplijn van eene trillende plaat,
een trillend voorwerp ; ...LIJST, v. (-en), (zeet.)
lijst langs de rusten ; ...MEESTER, m. (-s), opzichter van een tuighuis ; ...00RD, o. (-en), plaats,
streek waar men uitrust ; ...PLAATS, v. (-en),
plaats waar men uitrust ; pleisterplaats ; ver-
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blijfplaats ; - slaapplaats, nachtverblijf ; - (jag.)
leger van wild ; - (R.-K.) rustaltaar ; - (b ouwk. )
deel van eene trap ; - laatste rustplaats, graf ;
...PUNT, o. (-en), punt waarbij men rust of rusten
moet ; steunpunt ; - (nat.) knoop van eene trillende snaar ; ...STOEL, m. (-en), stoel met hoogera
rug, leuningstoel ; kussenzetel ; - davits van eene
boot ; ...STAND, m. (-en), (gymn.) stand waarbij
het lichaam een weinig rust ; ruststand links, met
het linkerbeen naar voren gebracht ; ruststand
rechts ; ... STOK, m. (-ken), (jag.) stang of kruk
waarop de valk rust.
RUSTTEEKEN, o. (-s), (muz.) teeken dat eene
rust te kennen geeft; eene punt met een boogje
er overheem boven eene noot of pauze geplaatst,
dat eene onbepaalde rust aanduidt en boven eene
slotafdeeling het einde van het muziekstuk ;
...TIJD, m. (-en), tijd, gedurende welken niet gewerkt
wordt ; stilstand, vacantie ; ...UUR, o. (...uren),
uur waarin men rust of rusten kan ; ... VEER,
v. (-en), deel van een schietgeweer ; .. .VERSTOORDER, m. (-s), ...VERSTOORSTER, v. (-s), iem.
die de rust verstoort; ...VERSTORING, V. (-en).
RUT, bn. (gemeenz.) ik ben rut, ik bezit, ik
heb niets meer; iem. rut spelen, hem alles afwinnen.
RUTHENEN, RUSSINEN, m. mv. Klein-Russen : zekere Slavische volksstam in Gallicië, het
noorden van Hongarije, Podolië, Volhynië en
Litthauen.
RUTHENIUM, o. grauwachtig wit, poreus
metaal dat veel overeenkomst heeft met het platina ; het smelt moeilijk en roest eenigszins.
RUTIEL, o. watervrij metaaloxyde, eene verbinding van titanium met zuurstof, levert eene
gele verf voor het beschilderen van porselein.
RUTSCHBAAN, v. (...banen), spoorbaan die
afwisselend hoog en laag is, hobbelbaan, vermakelijkheid op kermissen en in speeltuinen.
RUTSCHEN, (rutschte, heeft girutscht, langs
iets afglij den.
RUW, ook ROUW, bn. bw. ( -er, -st), hobbelig, oneffen : een ruwe weg ; - niet glad : eene
ruwe huid ; koeien hebben eene ruwe tong ; - ongelijk : ruwe steenen, ruw metselwerf ; - ongesehaafd:
Bene ruwe plank ; - onbewerkt : de ruwe voort
bodem ; -- ruwe metalen ,* zoo--brengslvad
als zij uit den smeltoven komen ; - ruwe suiker,
niet geraffineerd ; - ruw zout, ongezuiverd ; -ruw hout, onbehakt ; -- ruwe zijde, niet ontgomd ; ruw lijnwaad, garen. ongebleekt : - ruw laken,
ongevold ; - ruw voer, ontoebereid ; - ruw geuricht. liet bruto gewicht ; - (van het weer) on-

(asperif oliën), aldus geheeten, omdat de meeste
harer leden ruwbladige stengels en bladeren hebben, in Nederland door 14 geslachten vertegenwoordigd.
RUWBOUW, m. (-en), metselwerk tusschen
den mantel en de eigenlijke schachtvoering bij
hoogovens.
RUWELIJK, bw. (w.g.) met ruwheid; onbeschaafd.
RUWEN, (ruwde, heef+ geruwd), rouwen:
de wol op de dekens brengen in eene dekenfabriek.
RUWER, m. (-s), iem. die de wol op de dekens
brengt in eene dekenfabriek ; rouwer.
RUWERSBAAS, m. (...bazen), opzichter over
de dekenruwers.
RUWHARIG, bn. ( -er, -st), ruw van haar;
(plantk.) met lange kafnaalden : ruwharige tarwe.
RUWHEID, v. (...heden), ruwe toestand;
oneffenheid ; hobbeligheid ; onaangenaamheid, ongemanierdheid.
dheid.
RUWIGHEID, v. (... heden), ruwheid.
RUWIJZER, o. gietijzer ; ...KOPER, o. het
koper vóór het gelouterd wordt, bevattende
60-95 °/° zuiver koper.
RUWKRUID, o. (plantk.) het geslacht asperula, tot de familie der sterbladigen behoorende,
waarvan 3 soorten in Nederland gevonden worden:
het akkerruuwkr acid (A . arvensis ), liet wit ruw kruid (A. cynanchica), en het lieve -vrouu^enbedstroo (A. odorata), dat ook geurig ruwkruid. mei
-kruid
en wegstroo wordt geheeten.
RUWKWALLEN, v. mv. Bene familie van
kwalpolypen (trachymeducsae), die zich door gedaanteverwisseling zonder polypvorm ontwikkelen.
RUWMACHINE, v. (-s), machine om dekens
te ruwen; ...MOLEN, m. (-s), molen om te ruwen;
...NAT, o. het van het beslag afgedistilleerde
derde deel, bevat ± 20 °/° alcohol.
RUWSCHAVEN, o. het bijschaven der gegoten
lettervormen ; ... SLAKKEN, v. mv. de slakken
die bij de ruwsmelting bovenop drijven; ... SLIJPER;
m. (-s), slijper van ruwe diamanten. ; ...SMELTING, v. (-en). eerste uitsmelting van liet kopererts na bet roosten ; ...SMID, m. (...smeden).
grofsmid.
RUWSTAAL, o. staal gevormd uit ruwijzer
door gedeeltelijke onttrekking der koolstof;
...STAALIJZER, o. spiegelijzer dat tot bereiding
van staal dient ; ... STEEN , o. kopersteen ; het
kopererts na de ruwsmelting en de verwijdering
der ruwslakken ; het bevat I tot 14°/. koper 23
tot 27°f zwavel en 55 tot G2°/ 0 ijzer.
RUWSTOKER, ni. (-s). arbeider in eene (jenever) -

vereischtern vorm aan geven.
RUWAARD, m. (-s), (eert.) landvoogd (eereer
provincie.).
RUWAARDSCHAP, o. de betrekking van
ruwaard ; gedeelte land waarover een ruwaard
het gebied voerde.
RUWBLADIG, bn. ruw van blad.
RUWBLADIGEN, v. mv. eene plantenfamilie

o. het uitsmelten van arme of minder zuivere
zilverertsen onder toevoeging van zwavelkies.
RUWWERKER, ni. (-s), arbeider die het ruwe
of grove werk verricht.
RUWZINK, o. platen of breede staven zink
zooals zij in den handel gebracht worden.
RUZIE. v. (-s), twist, krakeel ; hoogloopend
geschil, gekijf: hij heeft altijd ruzie ; ruzie maken.
RUZIEACHTIG, bn. ( -er, -st), twistziek.
RUZIEMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v.
(-s), ...ZOEKER, m. (-s), ...ZOEKSTER, v.
(-s), die ruzie maakt, zoekt.

aangenaam, will , onstuim;g : een ruwe wind;
een ruw klimaat ; - onbeschaafd, ongemanierd
ruwe taal, ruwe manieren : ruw antwoorden, ; niet
ruwe stem iets vragen ; ruwe kerels ; -- een stuk
marmer in het ruwe bewerken, er eenigermate den

branderij die ruwnat of houtwijn stookt ; ... WERK,

S.
S, v. (-'s), Ride letter van het alphabet; - de
gezamenlijke namen of woorden in een adres- of
woordenboek die met S beginnen; - Romeinsch
cijfer voor het getal 90 ; - verder in afkortingen :
- salus - heil, welzijn; S.
- senatus - senaat; - signa, signetur - teeken,
merk, wonderteeken; - sive - dat is, te weten; - solo (muz.), zie aldaar; - soprano (muz.), zie aldaar; -

S. (in Latijnsche eigennamen) - Servius, Sextus;
S.
s.

S.

S.

S. of Sign.

- (in natuurkundige formules)
schootsverheid; -- (in natuurkundige formulas)
de afgelegde weg; - (in wiskundige formules) de
halve som der zij den van
een driehoek; - Stère - kub. Meter;
--- steamer - stoomschip; - signetur (op recepten) - het
worde geteekend; -
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S. of Sin.

-

S. of St.

-

sinistra (muz.) - de linkerhand;
sanctus, saint, sint - heilige
of heilig; S. A.
Salvation
Army - heilsleger; S. a.
secundum artem - naar de
regelen der kunst; _ s. a.
sine anno (bij bibliographische
opgaven) - zonder jaar; S. A. E.
Son Altesse Eminentissime Zij ne of Hare Doorluchtige
Hoogheid; S. A. I.
Son Altesse Impériale Zijneof Hare Keizerlijke
Hoogheid;
S. A. R.
Son Altesse Royale - Zijne of
Hare Koninklijke Hooghei d; Sc. of Sculps. - sculpsit - hij heeft het gegraveerd; Ser.
scripsit - hij heeft het geschreven; S. D. A. P.
- Sociaal-Democratische Arbeiderspartij; S. D. A. P. -er - lid der S. D. A. P.; S. D. G.
soli Deo gloria - Gode alleen
zij de eer; 4
S. E.
Son Eminence of Son Excellence - Zijne Eerwaar digheid of Zijne Excellentie; S. E. C.
salvo errore calculi - behoudens eene rekenfout; sec.
secans, zie aldaar; Sect.
sectio - eene afdeeling; S. E. et O.
salvo ' errore et omissione behoudens misslag en uitlating; Sen.
senator, zie aldaar; Sen. of Sr.
senior - de oudste; Sept.
September; Seq. of Sq.
sequens - de of het volgende; s. g.
soortelijk gewicht,
zie aldaar; S. G. D. G.
sous garantie du gouvernement - door de regeering
gewaarborgd; S. H.
salvo honore - behoudens de
eer;
S. H. et S.
salvo honore et stipendio met behoud van eer en
jaarwedde;
S. H. et T.
salvo honore et titulo - met
behoud van eer en titel; sh.
shilling, zie aldaar; Sign.
signatuur (erat) - (het was)
geteekend; Sin.
sinus, zie aldaar;
S. J.
societatis Jesu - van het
genootschap van Jezus (de
Jezuiëten); S. L.
sue loco - te zijner plaatse; S. L. E. A.
sine loco et anno - zonder
plaats en jaartal; S. 1.
salvo meliore - met voorbehoud van beter; -.
S. 1.
Sa Majesté - Zijne of Hare
Majesteit; S. M. C.
Sacri ministerii candidatus candidaat van het heilige
leeraarsambt; Solv.
solvatur - het worde op gelost (op recepten), of betaald;
S. P. D.
salutem plurimam dicit (het
gewone opschrift in een
Latijnschen brief) - hij
groet u zeer; S. P. Q. R.
senatus populusque Romanusde Romeinsche senaat en
het Romeinsche volk; zoo ook in Den Haag: S.
P. Q. H., in Amsterdam :
S. P. Q. A., in Rotterdam:
S. P. Q. R. enz.; S. q. (op recepten) - sufftciens quantitas - de
toereikende hoeveelheid; -
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S. R. of Salva rat. - salvia ratiftcatione - behou=
dens de bekrachtiging; Sr.
- sieur - heer; - senior - de oudste ;
S. R. I.
- sacri Romani imperii - van
het heilige Roomsche rijk; S. S.
- Sa Sainteté - Zijne Heiligheid; - sacra scriptura - de Heilige
Schrift; S. S.
- Staatsspoorwegen; s. s.
- stoomschip : per s. s. afgeladen;
aangekomen per s. s. Sunda; S.S.soldatenschool, zie ald.; s. S. (op recepten) - semis - de helft (van het
opgegevene); s. s. t. t. (et h.) (op adressen) - salvis titulis (et
honoribus) - behoudens
zijne titels en eer; st. (ter aanduiding van muntspeciën) - stuivers; S. T. of S. T. Deb. - salvo titulo debito - met
verschuldigde eer; Stbl.Staatsblad; Stct.
- Staatscourant; S. T. D.
- sacrae theologiae doctor doctor in de heilige godgeleerdheid; s. t. e. h.
- sans titres et honneurs - zonder eer of titels; St. N.
- stili novi - van den Nieuwen
Stijl; St. V.
- stili veteris - van den Ouden
Stijl; Sup.
- supra - boven; - superior - de vorige;
S. V.
- salva venia - met verlof;
S. v. p.
- s'il vous plait - als het u
belieft; S. V. V.
- sit venia verbo - met verlof
gezegd; Synd.
- syndicaat, zie ald.
SA, tw. om iem. aan te moedigen, te prikkelen,
te tergen : welaan !, komaan!
1. SAAI, o. v. (mv. -en, in de beteekenis van :
soorten van saai), licht gekeperde wollen stof :
saai voor kardoezen; groen saai voor gordijnen; saai
voor patroontasschen.
2. SAAI, bn. bw. ( -er, -st), langzaam, vervelend,
droog : het is een saaie vent; een saaie boel is 't hier;
saai spreken, vertellen, langdradig. SAAIHEID, v.
1. SAAIEN, onverb. bn. van saai : een saaien
gordijn.
2. SAAIEN, o. (-s), nauw gebreid net voor de
garnalenvisscherij.
SAAIFABRIEK, v. (-en), fabriek waarin saai
geweven wordt; ...FABRIKANT, m. (-en);- ...HAL,
v. (-len), markt voor den saaiverkoop; plaats waar
de stukken saai werden gemerkt (eert. te Leiden);
...WEVER, m. (- s), wever op eene saaifabriek;
...WEVERIJ, v. (-en), saaifabriek; het weven van
saai.
SAAM, bw. Zie SAMEN.
SAAMGEZWORENE m. (-n), iem. die deelneemt aan eene samenzwering.
SAARWIJN, m. wijn uit de Saarstreek; -, (-en),
soorten van Saarwijn : de Saarwijnen hebben veel
overeenkomst met de Moezel- en Rijnwijnen.
SABADILKRUID, o. eene uit Mexico afkomstige
soort van bolplanten (sabadilla of schoenocaulon
officinale), die ons het sabadilzaad verschaft;
...ZAAD, o. zeer scherp geneesmiddel, ter ver
ongedierte op het hoofd, luiszaad. -drijvnga
SABAEÏSME, o. sterrendienst, inz. de godsdienstige vereering der zon en der planeten : het
sabaeisme schrijft aan de planeten groeten invloed
toe op alle organisch leven hier op aarde.
SABBAT, m. (-ten), (eig.) feestelijke rust : bij
de Israëlieten de laatste dag der week tot rust van
dagelijksche bezigheden afgezonderd en meer
bijzonder aan de verwering van God toegewijd
en die des Vrijdags avonds aanvangt en des Zaterdags avonds eindigt; groote sabbat, (Isr.) naam
van den sabbatdag, die aan den Paaschdag vooraf
den sabbat houden, vieren, schenden, onthei--gin;
ligen; - bij de Christenen heet de Zondag ook
wel sabbat; - (bijgeloof) feestdag, feestelijke
bijeenkomst der heksen.
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SABBATDAG, m. (- en), dag waarop men sabbat
houdt : (bijb.) gedenk den sabbatdag, dat ge dien
heiligt.

SABBATIST, m. (-en), iem. die den Zaterdag
als rustdag viert, lid eener sekte, door Johanna
Southeote gesticht.
SABBATSDAG, m. (-en), sabbatdag; ... DISCH,
m. (... disschee), feestelijke disch waarmede de
Israëlieten den sabbat aanvangen; ...FEEST, o.
(-en); ...HEILIGER, m. (-s), iem. die den sabbat
streng viert; ... JAAR, o. (... jaren), zevende of rustjaar, bij de oude Israëlieten, het jaar dat de lande
braak moesten liggen en geen schulden wer--rijen
den geïnd, volgens den Talmud zelfs werden kwijtgescholden; ...KLEED, o. ( -eren, ...kleeren), kleed
op sabbat gedragen, feestkleed; ...KNECHT, m.
(-en), christelijke bediende bij een Israëliet, die op
sabbat het noodzakelijke werk verricht; ...LAMP,
v. (-en), ...LICHT, o. (-en), het licht dat gedurende
den sabbat brandt en door de vrouw des huizes
zelf ontstoken moet zijn; ...MAAL, o. maaltijd bij
het begin van den sabbat; ...MEID, v. (-en), vgl.
sabbatsknecht.
SABBATSREIS, v. (...zen), bepaalde uitgestrektheid, zijnde 2000 ellebogen of schreden, die
de Israëlieten op den sabbat zich van hunne woning
mochten verwijderen; elke afstand van 2000 schreden : de Olijfberg ligt eerre sabbatsreis van Jeruzalem; ...RUST, v. rust gedurende den sabbatdag
van alle slaafsche werkzaamheden; ...SCHENDER,
m., ...SCHENDSTER, v. (-s), ontheiliger; (oudh.)
ontheiliger, ... ster van den sabbat; ...SCHEN NIS, v. schennis van den sabbat als heilige dag;
... STILTE, v. de stilte van den sabbatdag;
...VROUW, v. (-en), christelijke vrouw die bij een
Israëliet op sabbat het noodzakelijke werk verricht.
SABBATTARIERS, m. mv. eene godsdienstige
sekte die èn Zaterdag èn Zondag als rustdag vierden.
SABBELEN, (sabbelde, heeft gesabbeld), kwijlend
belikken, opzuigen, zabbelen; — (gemeenz.) kletsen; (ook) zoenen.
SABBELAAR, rex., SABBELAARSTER, v. (-s),
iem. die sabbelt.
SABBERAAR, m., SABBERAARSTER, v. (-s),
iem. die sabbert.
SABBEREN, (sabberde, heeft gesabberd), knoeien, kladden; (fig.) kletsen, babbelen.
1. SABEL, v. (-s), snijdend wapentuig aan ééne
zijde scherp, zwaard : met de sabel er in hakken;
eene kromme sabel, eene Turksche sabel; eerre houten
sabel, speeltuig voor kinderen; — zwaar plat hout
met handvat om den inslag van eene mat stijf
aan te slaan. SABELTJE, o. (-s), kleine sabel; (fig.)
zijne tong is een scherp sabeltje, hij spreekt nogal
scherp en hekelend.
2. SABEL, m. (-s), zeker zoogdier (mustela
zibellina), tot de familie der marterachtigen behoorende, een weinig grooter dan de marter, dat de
wouden van N. O. Azië bewoont, en om zijn rijk
glanzenden pels alom bekend is; — een halsdeksel
van het bont van den sabel; — halsdeksel van
bont in het algemeen. SABELTJE, o. (-s).
3. SABEL, o. bont van de vacht van 't sabeldier.
4. SABEL, o. (wapenk.) zwart : hij voert een gou-

den leeuw in een veld van sabel.

SABELBEEN, o. (-en), buitenwaarts gebogen
been : sabelbeenen hebben; iem. met sabelbeenen;
een sabelbeenig paard.
SABELBEENIG, bn. met sabelbeenen; een sabel
,paard, waarvan de achterpooten naar voren-benig
onder het lijf staan, omdat de schenkel te lang is.
SABELBEK, m. (-ken), (nat. hist.) blauwachtige
strandruiter of kluit (recurvirostra).
SABELBESLAG, o. het beslag aan eene sabel;
... BEUGEL, m. (-s), beugelgevest aan eene sabel.
SABELBONT, o. sabel (3de art.).
SABELBOONEN, v. mv. kromme snijboonen

(phaseolus vulgaris).

SABELDIER, o. (-en), dier dat het sabelbont
geeft.
SABELEN, (sabelde, heeft gesabeld), houwen,
hakken met eene sabel: de ruiterij sabelde op de
achterhoede

in; rechts en links sabelen.

SABELGEVEST, o. (-en), gevest aan eene sabel;
...HOUW, m. (-en), houw met eene sabel, zoowel
het houwen als de daardoor veroorzaakte wonde.
SABELJACHT, v. jacht op het sabeldier.
SABELKLING, v. (-en), kling eener sabel; ...KOPPEL, m. (-s), koppelriem waaraan de sabel gedra-
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gen wordt; ...KORF, m. (...ven), gevest aan eene
sabel, waarbij de hand geheel voor slagen beschut
is; ..KWAST, m. (-en).
SABELLEN, v. mv. (nat. hist.) zekere soort van
buiswornïen, die in kokervormige huisjes in
menigte op onze stranden worden aangetroffen;
de gepluimde sabelle is 2 1 / 2 à 3 cM. lang.
SABELMOF, v. (-fen), ...MUTS, v. (-en), ...PELS,
m. (...zen), mof, muts, pels van sabelbont.
SABELPUNT, v. (-en), punt eener sabel; ...REGIME, o. regeering door middel van geweld;
...SCHEEDE, v. (-n), scheede, om daarin eene
sabel op te steken; ...SLAG, m. (-en), slag met
de kling.
SABELSPRINKHAAN, m. (...hanen), de sabelsprinkhanen (locustidae) vormen eene familie
onder de rechtvleugelige insecten; het wijfje heeft
eene sabelvormige legboor.
SABELSTAART, m. (-en), staart van een sabeldier.
SABELTA S CH, v. (... sschen), laag afhangende
tasch bij de sabel der huzaren.
SABELVANGER, m. (-s), die jacht maakt op de
sabeldieren; ...VANGST, v. het vangen der sabeldieren : de eigenlijke sabelvangst duurt van November
tot Februari; ...VEL, o. (-len), vel van een
sabeldier.
SABELVORMIG, bn. in den vorm van eene
sabel: sabelvormige bladeren; sabelvormige bek.
SABIËRS, m. mv. eene godsdienstige sekte in
Aziatisch Turkije, die Johannes den Dooper voor
hun voornaamsten profeet en den stichter hunner
gemeenschap houden.
SABON- FRACTUUR, v. (boekdr.) de grofste,
dikste drukletter.
SABORDS, m. mv. (zeew.) geschutpoorten.
SABOTAGE, v. den fabrikant of werkgever
stelselmatig heimelijk nadeel toebrengen. zonder
in de termen der strafwet te vallen (middel der
arbeiders om zekere eischen ingewilligd te krijgen).
SABOTEEREN, (saboteerde, heeft gesaboteerd),
sabotage plegen.
SABOTEUR, m. (-s), die sabotage pleegt.
SABOTTEN, m. mv. (Zuidn.) holsblokken,
klompen.
SABREEREN, (sabreerde, heeft gesabreerd),
neersabelen.
SABREUR, m. (-s), die er woest op inhouwt,
woeste soldaat of aanvoerder.
SACCHARIFICATIE, v. suikervorming; versui
zetmeel onder invloed van diastase-keringvaht
of verdunde zuren; ...METER, in. (-s), toestel
om het suikergehalte eener vloeistof te bepalen,
dat berust op de polarisatie van het licht : de
saccharimeter van Soleil; ...METRIE, v. het bepalen
van het suikergehalte eener vloeistof, b. v. van
het uitgeperste sap van het suikerriet, van den
beetwortel enz.
SACCHARINE, v. eene uit steenkoolteer gewonnen zoetstof, verzoet 300 maal zooveel als eene
gelijke hoeveelheid suiker, geraffineerde saccharine wel 550 maal; saccharine of leugensuiker heeft
geen voedingswaarde.

SACCHAROMETER, m. (-s), eene soort van areometer, om daarmede het suikergehalte eener vloeistof te bepalen.
SACCHAROSEN, mv. soorten van suiker die
door inwerking van zuren in glycosen veranderen:

tot de saccharosen behooren rietsuiker, melksuiker
en maltose.

SACERDOTAAL, bn. priesterlijk.
SACHEM, m. (-s), Indiaansch opperhoofd.
SACHERIJN, 'm. (-en), (volkst.) chagrijnig
mensch, iem. met een lastig humeur.
SACHERIJNIG, bn. bw. (volkst.) met een boos,
lastig humeur : hij is altijd even sacherijrnig;
sacherijnig kijken.

SACRA, m. mv. heilige voorwerpen.
1. SACRAMENT, o. (-en), zekere uitwendige
verrichtingen, voor zoovere zij als middel en teeken
der goddelijke genade worden aangezien, in welken
zin de R.-K. Kerk zeven sacramenten heeft, bondzegel; de doop, het vormsel, het sacrament des altaars

(het avondmaal), de biecht, het laatste oliesel, het
priesterschap en het huwelijk zijn de zeven sacramenten; (H. G.) de sacramenten zijn de doop en
het avondmaal; — de sacramenten toedienen.
2. SACRAMENT, tw. vloekwoord. (Om sakkerloot
zou sakkerment wellicht de voorkeur verdienen;
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voor sakkerment hoort men ook sapper-ment, evenals voor sakkerloot sapperloot).
SACRAMENTALIËN, mv. (R.-K.) alles wat de
Kerk wijdt of zegent tot godsdienstig gebruik:
rozenkransen, palmen, asch enz.; de zegeningen
die over personen, voorwerpen enz. worden uitgesproken.
SACRAMENTBOEK, o. (-en), boek waarin de
sacramenten staan.
SACRAMENTEEL, bn. tot het sacrament behoorende; (ook) aangenomen en door het gebruik
gewettigd.
SACRAMENTSDAG, m. (-en), zeker R.-K. feest,
de tweede Donderdag na Pinksteren, ter eere van
Christus' lichaam door Paus Urbanus in het jaar
1264 ingesteld.
SACRAMENTSHUISJE, o. (-s), (R.-K.) vrijstaande of in den muur uitgespaarde kast waarin de
geconsacreerde hosties bewaard worden.
SACRAMENTSHYMNE, v. (-n), hymne ter sere
van het H. Sacrament gebeden of gezongen.
SACRAMENTSSCHENDER, m. (-s), iem. die
de sacramenten schendt; ...STRIJD, m. strijd
over de waarde en de beteekenis der sacramenten;
...VEREENIGING, v. (-en), (R.-K.) vereeniging
tot versiering van behoeftige kerken.
SACRARIUM, o. (R.-K.) het heilige putje,
een kleine zinkput tot opneming van het water
bij liturgische afwasschingen, en 'de asch van
verbrande gewijde zaken.
SACRE-DIEU ! tw. een vloekwoord. (Zoo ook
Sacre-nom-de-Dieu, door de volksspraak op velerlei
wijze verbasterd : sakkerju, sapperfu, sakkernondeju,
sakkerjen enz.).
SACREEREN, (sacreerde, heeft gesacreerd), heiligen, wijden.
SACRIFICIE, v. (-s), opoffering.
SACRIFIEEREN, SACRIFICEEREN, (sacrifieerde of sacrificeerde, heeft gesacrifieerd of
gesacrificeerd), offeren, opofferen.
SACRILEGE, m. heiligschennis; heiligschenner.
SACRISTEIN, m. (-en), zie SACRISTIEMEES TE R.
SACRISTIE, (...ieën), SACRISTIJ, v. (-en),
(R.-K.) vertrek waarin alles, wat tot den altaar
bewaard wordt en de geestelijken-dienstog,
zich aankleeden tot het verrichten der kerkelijke
bedieningen.
SACRISTIEMEESTER, m. (-s), SACRISTEIN,
m. (-en), priester, geestelijke van • lageren rang
met de verzorging der sacristie belast, de koster
der kerk.
SADDUCEËR, m. (-s, ...ceën), aanhanger eener
aan Christus vijandige sekte in het oude Jeruzalem; zij behoorden tot de Joodsche tempelaristocratie en loochenden het bestaan van geesten,- de
opstanding der lichamen en het leven na den dood.
SADDU CEE S CH, bn. van de Sadduceën.
SADISME, o. perverse geslachtslust, • gepaard met
eene onweerstaanbare neiging het voorwerp der
begeerte (gedurende de bevrediging) te pijnigen;
komt zoowel bij vrouwen als mannen voor : bij de
jongste aanslagen op meisjes meent men met een
geval van Sadisme te doen te hebben.
SADIST, m. (-en), iem. die aan het Sadisme
zich overgeeft.
SADISTISCH, bn. bw. betrekking hebbende op,
door sadisme : zij was sadistisch aangelegd; sadistisch kwellen.

SADO, v. (-'s), (Ind.) dos-à-dos, licht rijtuigje
op twee wielen; —KEREL, m. (-s), —VOERDER,
m. (-s), koetsier van eene sado.
SAFE (Eng.), bn. veilig, zeker; ' , v. (-s), brandkas; brandkluis; bewaarkluis.•
SAFE-DEPOSIT (Eng.), v. (-s), inrichting om
geld, geldswaardige papieren enz. veilig te bewaren, brandkluis; ...INRICHTING, v. (-en); ...LOKET, o. (-ten), loket of vak tot veilige bewaring
van gelden, geldswaardige papieren enz. in eene
safe-deposit; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en).
SAFETY (Eng.), v. (...ties), laag rijwiel, in den
thans gewonen vorm.
SAFFIAAN, o. marokijnleder.
SAFFIER, o. (gmv. als stofn.); m. (-en), voor den
steen : zeker helder als ster fonkelend edelgesteente
van donkerblauwe kleur; door kabalt-oxyde gekleurd blauw glas.
SAFFIERBLAUW, bn. zoo blauw als saffier;
saffierblauwe chalcedoon; —, o. donkerblauw.

SAILLIE.

SAFFIEREN, bn. van saffier.
SAFFIERSTEEN, m. (-en), ongeslepen saffier.
SAFFLOER, SAFFLOERS, o. (plantk.) eens
1 M. hoog wordende plantensoort (carthamus
tinctorius), waarvan de bloempjes geel, later saffraan rood zijn; deze bloempjes bevatten eene roode en
eene gele kleurstof; ook verfdistel, bastaardsaffraan
en wilde saffraan geheeten; bloemen van het saffloers; de verfstof daaruit bereid; — geroosterd en
gezeefd kobalterts om glas blauw te kleuren.
SAFFLOERSBOUW, m. het verbouwen van het
saffloers; ...GEEL, o.; ...ROOD, o. de verfstof
uit de saffloersbloempjes. 1. SAFFRAAN, v. (plantk.) gewone saffraan
(crocus sativus), een bolgewas, tot de familie der
lischbloemigen behoorende, dat oorspronkelijk uitsluitend in Klein -Azië, maar thans ook in bijna
geheel Europa gekweekt wordt; valsche saffraan,
saffloers; wilde saffraan, tijdeloos; — de bekende
specerij, uit de snel gedroogde stempels en een
gedeelte van het stijltje van de gewone saffraan
bereid; — gele verfstof uit de saffraan bereid;
zij is zoo geel als saffraan, heeft een geelbleek
gezicht zonder den minsten blos; -- hij weet er
zooveel van als de kat van saffraan, hij weet er
totaal niets van.
2. SAFFRAAN, o. oranjegeel; ook als bn.
SAFFRAANACHTIG, bn. ( -er, -st), op saffraan
gelijkende.
SAFFRAANAPPEL, m. (- s), eene soort van
appel; ...BED, o. (-den), stuk grond met saffraan
beplant; ...BLOEM, v. (-en), de bloem der saffraan;
eene soort van crocus; ...BOOM, m. (-en), een boom
(memecylon), op Ceylon voorkomende, welks bladeren na het afvallen eene hooggele kleur aannemen
en als saffraan gebruikt worden; ...BOUW, m.
verbouw van saffraan; ... BRANDEWIJN, m. een
gegist aftreksel van saffraan; ...BROODJE, o. (-s),
met saffraan gekruid broodje; ...DOODER, m.
(-s), eene parasietplant (rhizoctonia crocorum),
op de saffraan levende; ...DRANK, m. (-en), aftreksel van saffraan; saffraanbrandewijn.
SAFFRAANGEEL, bn. zoo geel als saffraan; —,
o. kleurstof uit de saffraan bereid; ...KLEUR, v.
de kleur van saffraan; ...MELK, v. met saffraan
gekookte melk; ...PEER, v. (...peren), gele, sappige peer; ...PLANT, v. (-en); ...PLANTERIJ,
v. (-en), grond met saffraan beplant; .. .PLEISTER, v.. (-5), pleister van saffraan gemaakt;
...STENGEL, m. (-s), stengel der safraanplant;
...TINCTUUR, v. (geneesk.) tinctuur van saffraan;
...ZALF, v.
SAFFRANEN, (saffraande, heeft gesaffraand),
met saffraan toebereiden; met saffraan verven of
kleuren.
SAFFRANEN, bn. van saffraan.
SAFFRANIG, bn. saffraanachtig.
SAGAAI, v. (-en), lange spies der Negers, Kaffers, Hottentotten.
SAGE, v. (-n), volksoverlevering, dichterlijke bewerking eener gebeurtenis waarvan men de juiste
historische toedracht niet weet; van het sprookje
is zij onderscheiden doordat zij aan tijd en plaats
gebonden is, en van de mythe, omdat zij nièt tot
voertuig dient van afgetrokken leerstellingen of
zedelijke waarheden.
SAGEN. Zie VERSAGEN.
SAGO, v. het voedzame merg van den sagopalm;
inlandsche sago, gekorreld en in stoom verhit
zetmeel der aardappels en andere knolgewassen.
SAGOBLOEM, v. (-en), sagomeel.
SAGOINTJE, o. zijde-aap (zeker dier).
SAGOMEEL, o. poedervormige sago; ...MELK,
v. melkdrank met sago.
SAGOPALM, m. (-en), eene soort van palm
(cycas circinalis) die in Zuid-Azië en op de Soendaeilanden groeit en van 10 tot 13 M. hoog wordt;
...PAP, v.; ...PLANT, v. (-en); ...SOEP, v. (-en);
...WEER, v. palmwijn.
SAGRIJN, o. eene zijden stof met effen grond.
SAIEK, v. (-s), een zeer licht roeischip met 2
masten, doch zonder bramzeilen, der Hongaren,
Turken en Kozakken op den Donau en den
Dniester.
SAILLANT, bn. ( -er, -st), vooruitstekend; (fig.)
in het oog loopend; —, o. (-en), vooruitspringend
deel van een vestingwerk.
SAILLIE, v. (-s), (bouwk.) uitstek, uitsprong,
vooruitsteeksel; -- (fig.) geestige zet, inval.

1569

SAÏMIRI.
SAÍMIRI, m eene soort van

aap; eekhorenaapje,

doodekopje in Guyana en Brazilië.

SAJET, V. o. (mv. -ten, in de bet. van : soorten
van sajet), gesponnen wol, meestal gekaard, doch
niet gekamd, waardoor het minder glad en vast is,
getwijnd wollen garen.
SAJETFABRLEK, v. (-en), fabriek waar men
sajet vervaardigt; ...FABRIKANT, m. (-en),
...SPINNER, m. (-s), ...SPINSTER, v. (-s), iem.
die sajet spint; ...SPINNERIJ, v. (-en), sajetfabriek; het spinnen van sajet.
SAJETTEN, bn. van sajet : sajetten kousen.
SAJETWEVER, m;. (-s); ...WINKEL, m. (-s),
winkel waarin men sajet verkoopt.
SAK, m. (-ken), ruime japon der 18de eeuw.
SAKE, SAKI, v. Japansche geestrijke drank,
uit rijst gebrouwen, bevat 12-14°/ o alcohol.
1. SAKI, m. (-'s), aap met een vossestaart (simia
pithecia).

2. SAKI, v. zie SAKE.
SAKKERLOOT, tw. basterdvloek, zie SACRAMENT.
SAKS, m. (- en), inwoner van Saksen. (SAKS verdient de voorkeur boven SAKSER.)
SAKSEN, o. land waar de Saksen wonen.
SAKSISCH, bn. wat op Saksen of zijne inwoners
betrekking heeft; uit Saksen.
SALADE, SLA, v. (saladen), een plantengeslacht
(lactuca)), tot de familie der samengesteldbloemigen
behoorende, waarvan 4 soorten in Nederland in 't
wild voorkomen; de gewone salade of tuinsla (L. sativa), het bekende moesgewas; de zilte sla of latuw; de
muursla of latuw (lactuca muralis), de wilde sla of
latuw; -- eene soort van sla, gewoonlijk de tuinsla,
met azijn en slaolie toebereid : wij eten van middag
salade; - klein gesneden bladgroente die neen rauw
nuttigt : koolsla ; sla van andijvie; - naam van
sommige spijzen, die men koud nuttigt; haringsla; sla van ansjovis; -- (fig.) poespas, rom
-melzo.
SLAATJE, o. schotel net sla; - (fig.) er een slaatje
uit hebben, ergens uit slaan, er geldelijk voordeel van
hebben.
SALADEBAK, m;. (-ken), bak waarop men de
salade gereedmaakt; ...BED, o. -(-den), bed met
salade beplant; ...BLAD, o. (-eren); ...BOONEN, v.
mv. (plantk.) prinsessenboontjes; ...EIVIMER, m.
(-s), emmer met gaatjes, waarin do natte salade
uitdruipt; ...KOM, v. (-men); ...LEPEL, m. (-s),
lepel van hoorn of hout, waarvan men zich, met eene
dergelijke vork, tot het toebereiden van salade bedient; ...OLIE, v. slaolie, boomolie; ...PLANT, v.
(-en); ,..SCHOTEL, m. v-s); ...VORK, v. (-en), zie
saladelepel; ...ZAAD, o. (...zaden).
SALADINKOFFIE, v. geroosterde mais als koffie
aftreksel hiervan.
-surogat;
SALAMANDER, m. (-s), eene orde der tweeslachtige dieren, met een zijdelings samengedrukten
staart, eene naakte huid en zonder nagels op de
teenen, waarvan in ons land drie soorten gevonden
worden : de landsalamander (salamandra maculate),
de watersalamander (S. cristata) en de kleine watersalamander (S. taeniata); de Japansche reuzen
(Cryptobranchus Japonicus) wordt-salmnder
1 M. lang; - volgens do Ouden een gift en vlammen
spuwend ondier; -- scheldnaam : leelijke salamander; -- (fig.) vuurgeest : een vuurwerk dat eene
kronkelende slang voorstelt; - naam van een vuurhaard. SALAMANDERTJE, o. (-s).
SALAMANDERHAAR, o. gedegen zilvererts in
fijne draden in den grond voorkomende; ...HAGEDIS, v. ( -sen); ...WOL, v. amiant, eene hoornachtige
steensoort.
SALAMANDRIJN, m. (-en), salamander- hagedis.
SAL-AMMOMIAK, o. zie SALMIAK.
SALAMINE, V. zware zijdestof met gekleurde
puntjes.
SALANGAAN, v. (...gaven), klipzwaluw in
Indië en Zuid-Azië (collocalia nidifica) die de eet
vogelnestjes levert.
-bare
SALARIEEREN, (salarieerde, heeft gesalarieerd),
bezoldigen.
SALARIS, o. ( -sen), bezoldiging, vast loon.
SALARIS-ACTIE, v. (-s), ...BEWEGING, v.
(-en), beweging om vermeerdering van salaris te
verkrijgen; ... VERHOOGING, v. (-en).
SALDEEREN, (saldeerde, heeft gesaldeerd),
(kooph.) het saldo vereffenen, rekeningen afsluiten.
SALDO, o. (-'s), (kooph.) overschot, rest, verschil
Van Dale.

SALMONIAKBLOEM.

tussehën debet en credit : een batig saldo; per saldo,
blijft.
SALDO -BETALING, v. (-en), betaling van het
saldo eenar rekening.
SALEMLIK, v. verblijf der mannen in Turkije;
wekelijksche plechtige optocht van den sultan en
zijn gevolg naar de moskee.
SALEMPORIS, v. zekere Oostindische katoenen
stof, eene soort van drukperkaal.
SALEP, v. zeker geneesmiddel, uit den wortel van
sommige soorten van het tweebladig standelkruid
(orchis mascula) bereid, gebezigd tegen diarrhea;
...DRANK, m. (-en), ...DRANKJE, o. (-s), genees
uit salep bereid; ...POEDER, o....POEIER,-drankje
o. en v. (-s), tot poeder gemaakte salepwortel; Bene
afgepaste hoeveelheid hiervan, die men in eens
inneemt; ...WORTEL, m.. (-s).
SALET, o. (-ten), (veroud.) gezelschapszaal en het
daar vereenigde gezelschap; bezoek: salet houden;
(spr.) op salet zitten, mooi aangekleed zitten en niets
uitvoeren. SALETJE, o. (-s), (veroud.) klein bezoek
(inz. van jongejuffrouwen); zijkamer.
SAJETJONKER, ni. (-s), pronker, modegek;
...JUFFER, v. (-s), opgesmukt juffertje, ...POP, v.
(-pen), saletjuffer.
SALICYLOPLOSSING, v. (-en), (geneesk.) oplossing van salicylzuur in water, alcohol of aether,
een antiseptisch middel; ...PILLEN, m.v., ...POEIERS, mv.; ...VERBINDING, v. (-en), (scheik.)
scheikundige verbindingen met salicyl tot radicaal;
...WATTEN, v. mv. antiseptische watten met eene
salicyloplossing gedrenkt; ... ZALF, v. (geneesk.)
eene antiseptische zalf van salicylzuur bereid.
SALICYLZUUR, o. eene scheikundige verbinding
van koolzuur en phenolnatrium, zoetachtig zuur
van smaak; om zijn sterk antiseptisch vermogen
wordt het veel in de geneeskunde aangewend, daar
het niet giftig is, zooals phenol (karbolzuur); ook
dient het tot het conserveeren van technische producten en voedingsmiddelen on als salicylzuur natron
als geneesmiddel.
1. SALIE, v. (plantk.) een geslacht (salvia), tot de
familie der lipbloemigen behoorende, waarvan 4
soorten in Nederland in 't wild worden gevonden:
de veldsalie (S. pratensis), de kleinbloemige salie
(S. verbenaca); de kransdragende salie (S. verticillata)
is zeldzaam, evenals de boschsalie (S. sylvestris);
in tuinen komt voor de gewone salie (S. officinalis),
waarvan de bladeren in de geneeskunde als een
prikkelend, min of meer samentrekkend middel
worden gebezigd; de vóór den bloeitijd geplukte
bladeren worden in melk tot een geliefkoosden drank
gekookt; (gew.) wilde salie, smalbladige basterd wederik, ook wilde selve geheeten; (ook) eene soort
van gamander; Jeruzalemsche salie, kaarskruid; -,
saliemelk : wij drinken salie op het ijs.
2. SALIE, v. (fig.) Jan Salie, schimpnaam voor een
langzaam, futloos mensch, dat niets aandurft.
SALIEBED, o. (-den), stuk grond met salie beplant; ...BLAD, o. (-ren), rondachtig dik blad der
salieplant; ...BLOEM, v. (-en), blauwe bloem der
salieplant; ...KAAS, v. de met salie gekruide kaas;
...MELK, V. melk getrokken op saliebladeren;
...OLIE, v. aetherische olie, in de bladen van de
gewone salie voorkomende; ...PLANT, v. (-en);
...STRUIK, m. (-en), struik der gewone salie; struik
of heester waarvan de bladeren op die der salie
gelijken (phlomis fruticosa); ...WATER, o. een aftreksel van saliebladeren; ... ZAAD, o.
SALIFICATIE, v. (scheik.) zoutvorming.
SALINE, v. (-n), zoutwerk, zoutmijn; zoutkeet,
zoutziederij.
SALINISCH, bn. zilt, zoutachtig, zout bevattende.
SALINOMETER, m. (-s), zoutmeter, eene soort
van vochtweger; (stoomw.) toestel om het zoutgehalte van het ketelwater te onderzoeken, of men
moet spuien en brijnen.
SALISCH, bn. van de oude Saliërs; de Salische
wet, oude Frankische wet waarbij de dochters van
de erfenis en troonopvolging waren uitgesloten:
Salische goederen, zulke die alleen op mannelijke
erfgenamen overgaan.
SALMI, o. ragout van gebraden gevogelte.
SALMIAK, SALMONIAK, v. (scheik.) zoutzure
ammonia: eene verbinding van chloor met ammonia;
geest van salmiak, vliegende geest, oplossing van
ammoniakgas in water.
SALMONIAKBLOEM, v. (-en), door sublimeering
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SALOMONSLELIE.
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enz. gezuiverd salmoniak, salmoniakkristallen;
...GEEST, m. geest van salmoniak.
SALOMONSLELIE, v. (...liën), lelienarcis.
SALOMONSZEGEL, v. (-s), (plantk.) eene overblijvende plant (polygonatum), tot de familie der
lelieachtigen behoorende, die in ons vaderland
en in andere streken van Europa op beschaduwde,
houtrijke plaatsen voorkomt en in Mei of Juni bloeit.
SALON, o. en m. (-s), groote zaal, ontvangkamer;
(fig.) zijn salons zijn geopend, hij ontvangt bezoek,
geeft partijen; zaal tot tentoonstelling van schilderijen enz. SALONNETJE, o. (-s), kleine salon.
SALONAMEUBLEMENT, o. (-en), sierlijk ameublement in , een salon, voor een salon geschikt;
...BOOT, v. (-en), keurig ingerichte passagiersboot;
...HELD, m. (-en), iem. die in een salon gevierd is;
...LAMP, v. (-en), sierlijk bewerkte lamp in een
salon of voor een salon geschikt; ...MUZIEK, v.
kamermuziek; ...SPIEGEL, m. (-s); ...TAFEL, v.
(-s); ...TREIN, m. (-en), koninklijke trein met
salonwagens; ...WAGEN, m. (-s), een wagon als
een salon ingericht : de koninklijke salonwagen.
SALOPE, v. (-n), soort van ochtendkleed.
SALPEN, v. mv. (n ,t. hilt.) eene familie der
manteldieren vrij zwemmende enkelvoudige of tot
koloniën vereenigde dieren, in warme zeeën voor
(salpidae).
-komend
SALPETER, o. salpeterzure potasch : eene stof
die een verkoelenden, zoutachtigen smaak heeft en
4f in kristallen Of wel in vlakke of korrelige korsten
voorkomt; het wordt in de geneeskunde aangewend
en is een hoofdbestanddeel van het kruit; salpeter
maken, zieden, zuiveren; ruw, gezuiverd salpeter; salpeter van het eerste, tweede of derde stooksel; tot salpeter overgaan; — salpeterachtige uitslag op muren,
gesteenten enz.
SALPETERAARDE, v. aarde die veel salpeter
bevat.

SALPETERACHTIG, brr. op salpeter gelijkende.
SALPETERBALLETJE, o. (-s), klein balletje salpeter; ...BASIS, v. basis van salpeter; ...BEREIDER, m. (-s), iem. die salpeter bereidt; ...BEREIDING, v. het bereiden van salpeter; ...BLOEMEN,
v. mv. muursalpeter, muurzout; ... DAMP, m. (-en);
...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar men salpeter
bereidt; ...GAS, o. verdampte salpeter; ..GEEST,
m. geest van salpeter; ...GROEF, v. (...ven),
...GROEVE, v. (-n), groef waaruit men salpeter ver
...GROND, m. (-en), grond die veel salpeter-krijgt;
bevat; ...GRONDSTOF, v. (-fen), grondstof van
het salpeter.
SALPETERHUT, v. (-ten), plaats waar men
straatvuil, slijk of modder, most, aanveegsel uit
veestallen, afval van slagers enz. verzamelt en dit
op hoopen zet om uit deze hoopen, nadat zij eerst
met mestwater en urine begoten zijn en een of twee
jaren zijn blijven liggen, salpeter en -kristallen te
verkrijgen.
SALPETERIG, bn. salpeterachtig.
SALPETERIGZUUR, o. (scheik.) eene verbinding.
van 1 deel stikstof, 2 deelen zuustof en 1 deel waterstof.
SALPETERKETEL, m. (-s), ketel waarin men
salpeter kookt; ...KOKER, m. (-s), iem. die salpeter
stookt; ...KOKERIJ, v. het koken van salpeter;
—, (-en), salpeterfabriek; ...LEPEL, m. (-s), groote
lepel waarmede men het salpeter omroert en uit
den ketel schept; ...LOOG, v. salpeterhoudend water
dat men , tot salpeter laat verkoken; ...LUCHT, v.
reuk van salpeter; ...METER, m. (-s), soort van
vochtweger om het salpetergehalte der loog te
bepalen; ...PAPIER, o. met een salpeteroplossing
gedrenkt en gedroogd papier; in brand gestoken is
het een uitstekend middel tegen asthma; ...REUK,
ra. salpeterlucht; ...SCHUIM, o. schuim dat bij het
inkoken van salpeterloog ontstaat; ...SMAAK, rn.
zoutachtige smaak van het salpeter; ...STRUIK,
rn. (-en), een aan de Wolga groeiende struik (nitraria), die als met salpeter bezwangerd is; ...WATER,
o. salpeterhoudend water; ...ZIEDER, ni. (-s),
salpeterkoker; ...ZIEDERIJ, v. (-en), salpeterkokerij.
1. SALPETERZUUR, o. (...zuren), (scheik.)sterkwater : het zuur dat in alle salpeter voorkomt en
daaruit ook verkregen wordt; het bestaat uit eene
verbinding van stikstof en zuurstof.
2. SALPETERZUUR, bn. salpeterzuur bevat
ende : salpeterzuur goud, koper; salpeterzure pot--t
asch; .salpeterzuur zoutzuur, koningswater.

SAMENBINDEN.

SALPÉTRIÉRE, o. groot vrouwenziekenhuis te
Parijs.
SALSAPARILLE, SARSAPARILLE, SASSAPARILLE, v. (-s), (plantk.) eene Amerikaansche aspergeachtige plant (smilax) waarvan de wortel in de
geneeskunde als zweetdrijvend middel wordt aangewend.
SALTO, rm. (-'s), sprong: salto mortale, doodelijke,
hoogst gevaarlijke sprong (van kunstenmakers);
(fig.) een te groot waagstuk.
SALUBRITEIT, v. gezonde staat, gezonde eigenschap (van lucht, land onz.).
SALUEEREN, (salueerde, heeft gesalueerd),
groeten, begroeten, inz. bij militairen : met den degen

salueeren.

SALUT, o. welzijn; heil, gegroet; aan allen die
dezen zullen hooren, salut! (aanhef van koninklijke
besluiten, wetten enz.).
SALUTATIE, v. (-s, ...tiën), begroeting; het militaire saluut maken.
1. SALUUT, v.(. . .luten), zekere visch, ook meerval
geheeten.
2. SALUUT, o. (...luten), begroeting op soldatenwijze (uit bet kanon, met den degen enz.): het saluut
geven, weigeren, eischen, beantwoorden.
SALUUTSCHOT, o. (-en), een schot ter eerbewijzing aan personen van hoogen rang, aan de vlag
van vreemde natiën, wanneer een schip eene bui
bezoekt, of aan een vreemd oor--tenladschr
logsschip, dat men passeert.
SALVA, behoudens, met : salva approbatione, behoudens goedkeuring; salva ratificatione, behoudens
nadere bekrachtiging.
SALVE, wees gegroet.
SALVO, o. (-'s), het gelijktijdig losbranden van
een groot aantal geweren of kanonnen;eerbewijzen
bij militaire begrafenissen; eerbewijs door losbranding van vuurwapenen; -- algemeen handgeklap.
SAMAAR, v. (...maren), lang en deftig vrouwenkleed.
SALVE REGINA, wees gegroet koningin; lofzang
ter eere der H. Maagd, naar de aanvangswoorden
geheeten.
SALVERSAAN, o. het Ehrlichsche geneesmiddel
606 tegen syphilis.
SAMARITAAN, M. (...tanen), bewoner van
^ Samaria of Midden -Palestina, ten tijde van Jezus;
de barmhartige Samaritaan.
SAMARITAANSCHE, v. (-n), vrouw uit Samaria.
SAMBAL, v. (-s), (Ind.) algemeene naam voor
allerlei bij de rijst gebruikte toespijs, waarvan gemalen Spaansche peper meestal het hoofdbestand deel is; — (Z. A.) bij vleesch gebruikte toespijs van
fijngesneden komkommers, uien enz. met azijn toe-

bereid.

SAMBALBROEK, v. (-en), (Ind.) lange wijde
broek der Maleiers.
SAMBOK, v. (-ken), (Z. A.) korte karwats om
trekdieren aan te drijven, inz. de achterste ossen.
SAMBREEL, v. (-en), (Z. A.) regen en zonnescherm. SAMBREELTJE, o. (-s), (Z. A.) zonnescherm.
SAMEET, o. fluweel.
SAMEN, TE ZAMEN, bw. bij elkander : zij zitten
samen voor het raam, staan samen aan de deur; allen bij elkander : nu wij hier samen zijn, wil ik u
een voorstel doen; -- goeden avond, samen, gemeenzame avondgroet; -- met elkander : samen op reis
gaan; samen handel drijven; samen zingen; zij hebben
samen ruzie; -- zij zijn het samen eens, denken, handelen eenstemmig; - samen verdienen zij nog geen
gulden daags; - tot elkander : samenkomen, samen
(in deze bet. alleen in samenstellingen-vloein
gebezigd).
SAMENAARDEN, (aardde samen, heeft samen geaard), met elkander overeenstemmen, denzelfden
aard hebben, sympathiseeren: deze twee jongens
aarden samen. SAMENAARDING, v.
SAMENANDEREN, (ankerde samen, heeft samen geankerd), met een ijzeren anker aan elkander verbinden.
SAMENBAKKEN, (bakte samen, is samengebak ken), aaneenbakken, onder het bakken vereenigd
worden.
SAMENBEDELEN, (bedelde samen, heeft samen gebedeld), al bedelende bijeenbrengen : die bedelaar
had een aardigen stuiver samengebedeld.
SAMENBINDEN, (bond samen, heeft -samengebonden), bij elkander, bijeenbinden : eenige deelen
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van een boek laten samenbinden; iets tot een bundel,
stroo tot bossen samenbinden; — aaneenbinden:
handen en voeten samenbinden; (w. g.) vereenigen,
anzalgameeren : metalen samenbinden. SAMENBIN-

één bladsteel zitten : de samengestelde bladeren zijn
handvormig (als de klaver, de paardenkastanje) of
vinvormig (als de gouden regen) samengesteld; samengestelde bloem, eene bloeiwijze die veel op Bene

enkelvoudige bloem gelijkt, doch inderdaad samengesteld is Of uit veel lintbloempjes, Of uit buisbloem pies, df uit beide; — (wisk.) een samengesteld getal
bestaat uit een geheel getal + eene breuk, bv. 2 1 / 4 ;
— eene samengestelde breuk, waarvan Of teller. Of
noemer, Of beide gebroken getallen zijn ; -samen
evenredig afhankelijk en samengestelde even--gestld
redigheid, zie EVENREDIG en EVENREDIGHEID;
— samengestelde interest, wanneer na verloop van
zekeren termijn (een half of een heel j aar gewoonlijk)
de verschenen interest bij het kapitaal gevoegd
wordt en daarvan ook interest berekend wordt;
troepen, soldaten samenbrengen; bouwsto ffen voor iets
samengestelde interestrekening; — niet eenvoudig:
samenbrengen; geld, vermogen samenbrengen; het
door de echtelieden samengebrachte vermogen. SAMEN
de inrichting van het staatsbestuur is zeer samengesteld;
-BRENGI,
die verklaring is zeer samengesteld, niet bevattelijk,
V.
SAMENBUIGEN, (boog samen, heeft samenge- gemakkelijk te overzien; - verward, niet helder.
SAMENGESTELDBLOEMIGEN, v. mv. (plantk.)
bogen), buigende op of tot elkander brengen : de
eene talrijke plantenfamilie (compositae), zoo geheeuiteinden van een tak samenbuigen. SAMENBUI
ten naar hare samengestelde bloemen; elke bloem of,
-GIN,
V.
SAMENDOEN, (deed samen, heeft sairtengedaan), liever, bloemkorfje is samengesteld uit vele bloem
waarin de aanstaande vrucht gevonden wordt-pjes,
bij elkander doen; vereenigen, samensmelten; in
vereeniging met iem. doen, handelen : die twee doen onder den veelal harigen kelk, die als een zaadpluis
boven op de vruchtjes of zaden blijft zitten en tot de
altijd samen.
verspreiding van het zaad door den wind aanleiSAMENDRAAIEN, (draaide samen, heeft sanxddnding geeft.
gedraaid), draaiende vereenigen , ineendraaien:
SAMENGESTELDEN, v. mv. (plantk.) , zie
draden tot een touw samendraaien. SAMENDRAAISAMENGESTELDBLOEMIGEN.
ING, V.
SAMENGEZWORENE, m. (-n), die deelneemt
SAMENDRAGEN, (droeg samen, heeft samengedragen ), bijeendragen.
aan eene samenzwering.
SAMENGIETEN, (goot samen, heeft samengegoSAMENDRIJVEN, (dreef samen, heeft en is
samengedreven), drijvende bijeenbrengen : de koeien ten), bijeengieten, gietende vermengen (van vloei
middel van gieten vereenigen; (boekd.)-stofen):dr
in een weiland samendrijven; de wind drijft de wolken
samen; drijvende bijeenkomen : de ijsschotsen zijn
samengegoten letters, op één letterstaafje vereenigde
letters. SAMENGIETING, v.
samengedreven; de wolken drijven samen.
SAMENGROEIEN, (groeide samen, is samengeSAMENDRINGEN, (drong samen, heeft en is
:samengedrongen), door dringen nader tot elkander groeid), aaneen- of ineengroeien, tot één geheel
brengen of komen : eene menigte toeschouwers was groeien : samengegroeide vingers; (plantk.) planten
met samengegroeide meeldraden, bladen; de klasse der
,daar samengedrongen.
SAMENDRUKBAAR, bn. samengedrukt kunnen- planten met samengegroeide helmknopjes, de samen
-helmign.
SAMENGROEIING, v.
de worden. SAMENDRUKBAARHEID, v. (nat.)
SAMENHAKEN, (haakte samen, heeft samengedie algemeene eigenschap der lichamen, dat zij, bij
, eene onveranderde hoeveelheid stof, tot een kleiner
haakt), met haken vereenigen ; aan elkander
haken.
volume kunnen gebracht worden : de samendruk
SAMENHALEN, (haalde samen, heeft samengebij gassen het sterkst en bij vloeistoffen het-.barheids
haald), bijeenhalen. SAMENHALING, v.
geringst.
SAMENHANDEL, m. gemeenschappelijke handel,
SAMENDRUKKEN, (drukte samen, heeft samen
handelsvereeniging.
dicht, vast op elkander drukken : de-gedrukt),
SAMENHANG, m. onderling verband : de beteehanden, de lippen samendrukken; — de deelen van
-een lichaam dichter in elkaar drukken, zoodat het kenis van een woord uit den samenhang opmaken; de
een kleiner volume inneemt : de gassen laten zich samenhang der rede, der begrippen; -- hij vertelde
het zonder samenhang, ongeregeld, sprong van den
.sterk samendrukken; eene spons samendrukken; —
(nat. hist.) dieren met samengedrukten staart, minder hak op den tak; — dat opstel is zonder samenhang, de
breed dan hoog; (plantk.) met samengedrukten denkbeelden volgen elkander niet logisch op; -.stengel ; -- tegenover elkander drukken : tekst en ver(nat.) samenklevende kracht, cohaesie : de samen
bij de metalen zeer groot; — (fig.) de samenhang-hangis
taling samendrukken; — door drukken aan elkander
eener partij, het elkander steunen, op elkander
vastmaken. SAMENDRUKKING, v.
SAMENDUWEN, (duwde samen, heeft samenge- rekenen; — daarmee heeft hij heel geen samenhang,
-duwd), duwende bijeenbrengen; vast in elkander staat hij in geenerlei betrekking.
SAMENHANGEN, (hing samen, heeft samengeduwen. SAMENDUWING, v.
SAMENFLANSEN, (flanste samen, heeft samen- hangen), verbonden zijn aan, vereenigd zijn met,
zoowel van verschillende voorwerpen als van de
geflanst), met haast samenstellen : een opstel samen
deelen onderling van één voorwerp : vloeistoffen
een boek samenflansen, haastig in elkander-flanse;
zetten door overal wat aan te ontleenen, zonder hangen niet sterk samen; (fig.) in nauw verband tot
elkander staan : deze zaken hangen nauw samen;
.dit grondig verwerkt te hebben. SAMENFLANSING, v.
hoe kan dat met zijne belofte samenhangen L.
SAMENHANGEND, bn. in geregelde volgorde:
SAMENFROMMELEN, (fronmmelde samen, heeft
een samenhangend verhaal; zijne preek was niet
, s amengefrommeld), in elkander frommelen : eene
samenhangend; de vaderlandsche geschiedenis samen
krant samenfrommelen. SAMENFROMMELING, v.
vertellen.
-hanged
SAMENGAAN, (ging samen, heeft en is samengeSAMENHECHTEN, (hechtte samen, heeft samen-gaan), met een of meer menschen gaan: men ziet
.hen altijd samengaan; -- (fig.) in overeenstemming gehecht), hechtende bijeenbrengen : eene wonde
handelen, dezelfde meening toegedaan zijn : wij samenhechten; bijeenvoegen, -hechten. SAMEN
gaan heelemaal samen; - lui zijn en flinke vorde-HECITNG,v.
SAMENHELMIG, bn. (plantk.) waarvan de
.ringen maken, dat gaat niet samen, het een sluit
helmknopjes aan elkander vergroeid zijn : de samen
het ander uit.
Bene plantenklasse van Linaeus.
-helmign,
SAMENGAREN, (gaarde samen, heeft samengegaard), bijeengaren, opzamelen : hij had 1 KG. taSAMENHOOPEN, (hoopte samen, heeft samenge.baksasch samengegaard. •
hoopt), ophoopen, opstapelen : schatten hoopten zich
SAMENGESTELD, bn. niet enkelvoudig, uit ver
samen. SAMENHOOPING, v.
SAMENHOUDEND, bn. dat samen houdt : een
dealen bestaande : eene naaimachine is-soheidn

DING, V. het samenbinden; aaneenbinden; amalgameeren.
SAMENBLAZEN, (blies samen, heeft samen geblazen), door blazen tot elkander brengen, bijeen blazen; door blazen op de trompet bij elkander
roepen : de soldaten samenblazen.
SAMENBLIJVEN, (bleef samen, is samengebleven),
bij elkander blijven; aaneenblijven.
SAMENBRENGEN, (bracht samen, heeft samen
bijeenbrengen, van verschillende kanten-gebracht),
tot een zelfde doel of gebruik bij elkander brengen:

nogal samengesteld; een zeer samengesteld raderwerk
regelt alles; -- (taalk.) een samengestelde volzin, een

volzin die bestaat uit twee of meer gedachten, die
.met elkander een geheel vormen; — (plantk.) een
.samengesteld blad, waarbij verscheidene blaadjes aan

samenhoudend verband.

SAMENKETENEN, (ketende samen, heeft samen
middel van ketenen aan elkander-gektnd),or
verbinden. SAMENKETENING, v.
SAMENKLANK, m. overeenstemming; het harmo-
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nisch samenklinken : twee muziekinstrumenten in

eenvoudige PAREN is voldoende). SAMEN

samenklank brengen.

-PARING,v.
SAMENPERSEN, (perste samen, heeft samengeperst), ineenpersen, persende samendrukken, zoodat.
iets een kleiner volume heeft : samengeperste lucht;
samengeperst hooi. SAMENPERSING, v.
SAMENPLAKKEN, (plakte samen, heeft samen geplakt), met stijfsel (of lijm enz.) aan elkander
hechten. SAMENPLAKKING, V.
SAMENRAAPSEL, o. (-s), wat van verschillende
kanten bijeengebracht is; mengelmoes : een samen

SAMENKLEVEN, (kleefde samen, heeft en is
samengekleefd), klevende vastmaken, vastworden,
vastzitten. SAMENKLEVING, v.
SAMENKLINKEN, (klonk samen, heeft samengeklonken), samen, op denzelfden tijd klinken : de partijen van een muziekstuk klinken goed samen, har -

monieeren goed.
SAMENKLUTSEN, (klutste samen, heeft samen geklust), ondereenklutsen: eieren met brandewijn en
suiker samenklutsen.

SAMENKNIJPEN, (kneep samen, heeft samengeknepen), knijpende samendrukken.
SAMENKNOOPEN, (knoopte samen, heeft samen
aan elkander hechten : eenige-geknopt), d
touwtjes samenknoopen, omdat zij afzonderlijk te dun
zijn. SAMENKNOOPING, v.
SAMENKOMEN, (kwam samen, is samengekomen), bijeenkomen; vergaderen; elkander ontmoeten : wij zouden daar samenkomen.
SAMENKOMST, v. (-en), samenkomen; bijeenkomen, onderhoud; ontmoeting : toevallige, onverwachte
samenkomst; iem. tot eene samenkomst uitnoodigen; -

(sterrenk.) schijnbare ontmoeting van twee dwaal
hetzelfde teeken (aangeduid door het-sterni
teeken o o ).
SAMENKOOIEN, (kooide samen, heeft samen gekooid), (boekdr.) de vormen ineenslaan; - (fig.)
bij elkander slapen.
SAMENKOPPELAAR, m., -STER, v. (-s), die
twee personen enz. tot elkander brengt, huwelijks
-ster.
-makelr,
SAMENKOPPELEN, (koppelde samen, heeft
samengekoppeld), aan elkander verbinden. SAMEN
-KOPELING,v.
SAMENKRAMMEN, (kramde samen, heeft samen gekramd), door krammen vereenigen (gebroken
aardewerk).
SAMENKRUIEN, (kruide, krooi samen, heeft
samengekruid, -gekrooien), bijeen-, aan één hoop
kruien.
SAMENKRUIPEN, (kroop samen, is samengekropen), naar elkander kruipen, bijeenkruipen.
SAMENLAPPEN, (lapte samen, heeft samengelapt),
aan elkander lappen, op grove wijze aaneenmaken;
(fig.) slecht tot een geheel vereenigen : zijn boek is

uit allerlei aanhalingen en oude dictaten samengelapt;

- (gemeenz.) samen geld geven, om jenever enz. te
koopen en samen te drinken.
SAMENLEGGEN, (legde, leido samen, heeft
samengelegd, -geleid), bij elkander leggen; vouwen
(de handen). SAMENLEGGING, v.
SAMENLEVEN, (leefde samen, heeft samengeleefd), met elkander leven, te zamen wonen. SAMENLEVING, v. het samenleven; - burgermaat schappij :in de samenleving heeft men niet veel aan
hem, in het gezellig verkeer; woordenboek der samen
encyclopaedie.
-lering,
SAMENLIJMEN, (lijmde samen, heeft samengelijm
vesthechten.
SAMEN
middel
van
lijmd), door
-LIJMNG,v.
SAMENLOOP, m. het bij elkander loopen, het inplaats
waar
van
menschen;
toevloed
eenloopen;
voorwerpen samenloopen; . aan den samenloop van
twee rivieren, vereeniging; door een samenloop van
omstandigheden, door omstandigheden, die allen te
zamen hebben tengevolge gehad, dat...
SAMENLOOPEN, (liep samen, is samengeloopen),
bijeenloopem, zich in grooten getale vereenigen : op
dat gerucht liepen alle inwoners samen; - inéénloopen : de Waal en de Maas loopen bij Gorinchem
samen; verschillende wegen loopen hier samen; lijnen
die in één punt samenloopen; - stremmen, stollen,

klonteren (van melk, bloed, olie enz.); - (fig.) mede
mede oorzaak zijn van : alles liep tot-werknto,
zijn ongeluk samen.

SAMENMENGEN, (mengde samen, heeft samen gemengd), ondereenmengen, mengende bij elkander
brengen. SAMENMENGING, v.
SAMENMENGSEL, o. (-s), wat samengemengd is.
SAMENNAAIEN, (naaide samen, heeft samengenaaid), naaiende verbinden.
SAMENPAKKEN, (pakte samen, heeft en is
samengepakt), bij elkander pakken : verschillende
zaken samenpakken; - ophoopen : zware wolken
pakten zich samen. SAMENPAKKING, v.
SAMENPAREN, (paarde samen, heeft samen gepaard), twee voorwerpen vereenigen. (Het

leugens.

-rapselvn

SAMENRAPEN, (raapte samen, heeft samengeraapt), van verschillende kanten bijeenbrengen.
SAMENRAPING, v.
SAMENRIJGEN, (reeg samen. heeft saniengeregen), aaneenrijgen, rijgende vasthechten. SAMEN
-RIJGN,v.
SAMENROEPEN, (riep samen, heeft samengeroepen), bijeenroepen; beleggen, beschrijven : de leden
eener vereeniging, eene vergadering samenroepen.

SAMENROEPING, v.
SAMENROEREN, (roerde samen, heeft samen geroerd), onder elkander roeren.
SAMENROLLEN, (rolde samen, heeft samengerold), in eene rol, tot rollen maken, oprollen. SAMENROLLING, v.
SAMENROTTEN, (rotte samen, heeft en is
samengerot), oproerig bijeenscholen; troepsgewijze
zich vereenigen. SAMENROTTING, v. (-en).
SAMENRUKKEN, (rukte samen, heeft en is
samengerukt), rukkende bijeenbrengen; bijeen
-komen,
zich vereenigen.
SAMENSCHAKELEN, (schakelde samen, heeft
samengeschakeld), aaneenschakelen. SAMEN SCHA
-KELING,v.
SAMENSCHARRELEN, (scharrelde samen, heeft
samengescharreld), bijeenscharrelen, bijeenschrapen.
SAMENSCHIKKEN, (schikte samen, heeft samen geschikt), in ( ene zekere orde bijeenvoegen. SAMEN
-SCHIKNG,v.
SAMENSCHOLEN, (schoolde samen, heeft en is
samengeschoold), troepsgewijze bijeenkomen (van
menschen, ook van visschen). SAMENSCHOLING.
V. (- en), het samenscholen; samengeschoolde menigte (inz. met kwade bedoeling n) : samenscholingen
zijn verboden.

SAMENSCHRAAPSEL, o. (-s), wat samengeschraapt is.
SAMENSCHRAPEN, (schraapte samen, heeft
samengeschraapt), bijeenschrapen : geld samenschrapen.

SAMENSCHROEVEN. (schroefde samen, heeft
samengeschroefd), aaneen-, ineenschroeven.
SAMENSLAAN, (sloeg samen, heeft samengeslagen), slaande of kloppende vereenigen, aan elkander hechten; snel bij elkander brengen, ineenslaan :
daarvan sloeg hij de handen samen, ten teeken van
verwondering; de handen boven het hoofd samenslaan,
uit vertwijfeling.
SAMENSMELTEN, (smolt samen, heeft en is
samengesmolten), ineensmelten.: door de hitte was
het boetseerwerk van was samengesmolten; smeltend
samen verbinden : suiker en boter samensmelten;
tin lood en bismut samengesmolten; (ook fig.) de twee ,
partijen ziin samengesmolten, tot één geworden.
SAMENSMELTING, v. (-en).
SAMENSNOEREN, (snoerde samen, heeft samengesnoerd), met een snoer vereenigen; een snoer one
iets nauwer toehalen : mijn hals is als samengesnoerd.
SAMENSNOERING, v. het samensnoeren; (geneesk.) de samensnoering der pisbuis, de sterke ver
er van.
-nauwig
SAMENSPANNEN, (spande samen, heeft en is
samengespannen). bijeenspannen; zich met anderen
verbinden tot een zeker misdadig doel, een komplot
maken : tenen iem., een overheerscher, den Staat
sammenspannen; alles spant samen om mij ongelukkig
te maken. SAMENSPANNING, v. (-en).

SAMENSPEL, o. het samen spelen, inz. van
musici : hun samenspel was zeer zuiver.
SAMENSPELDEN, (speldde samen, heeft samen gespeld), door middel van spilden vasthechten, aan
elkander verbinden.
SAMENSPRAAK, v. (...spraken), tweespraak, gesprek, onderhoud tusschen twee personen : samenspraken houden; die samenspraak is eigenlijk tweealleenspraken; een boekje met samenspraken ter bevordering van den goeden leestoon.
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SAMENSPREKEN, (sprak samen, heeft samen gesproken), een gesprek voeren, in gesprek zijn.
SAMENSPREKING, v. (-en), het samenspreken,
overleg : kwade samensprekingen bederven de goede

samentrekken; aluin heeft een samentrekkenden
smaak, doet den mond samentrekken.

zeden.

der blaas, der lippen.

SAMENSTEL, o. wat samengesteld wordt of is,
toestel : een kunstig samenstel; - inrichting, bouw:
samenstel van het 'mensehelijk lichaam.; - wijze van
vervaardigen : het samenstel van een orgel.
SAMENSTELEN, (stal samen, heeft samengestolen), bijeenstelen; (fig.) dat vertoog heeft hij uit allerlei
boeken samengestolen. SAMENSTELING, v.
SAMENSTELLEN, (stelde samen, heeft samengesteld), bij elkander stellen, in goede orde schikken;
verschillende deelen tot een geheel samenstellen,
iets vervaardigen, maken : eene machine is uit veel

SAMENTREKKINGSTEEKEN, o. (-s), (taalk.)
teeken (A), dat aanwijst dat eene lettergreep uit de
ineensmelting van twee lettergrepen ontstaan is.
SAMENVALLEN, (viel samen, is samengevallen), bij elkander komen : de lichtstralen die in één

deelen samengesteld; eene machine samenstellen;
geneesmiddelen worden uit verschillende stoffen
samengesteld; - een woord samenstellen, uit twee

bestaande woorden een nieuw woord vormen; opstellen , schrijven : eene brochure samenstellen.
SAMENSTELLEND, bn. wat iets samenstelt : de
samenstellende deelen van een geheel; de samenstellende eenheden eener hoeveelheid; de samenstellende begrippen van een wijsgeerig systeem; de samenstellende

leerwijze, de synthetische.

SAMENSTELLER, m. (-s), SAMENSTELSTER,
v. (-s), die samenstelt : de samenstellers van een
woordenboek, van een tijdschrift, modejournaal.

SAMENSTELLING, v. (-en), het samenstellen:
de samenstelling eereer machine; - de juiste samenstel ling der woorden tot een zin, de constructie van den
zin; het samengestelde; - (taalk.) de vereeniging
van twee bestaande woorden tot één; eigenlijke,
echte samenstellingen, waarvan men de deelen niet
kan scheiden, zonder dat 't begrip der samenstelling geheel verdwijnt; oneigenlijke, onechte samenstel
waarvan de beteekenis geheel of in hoofdzaak-linge,
behouden blijft, als men de samenstellende deelen
los naast elkander zet; samenstelling door middel
van afleiding, wanneer twee of meer woorden door
een achtervoegsel tot één geheel worden verbonden,
bv. werkstaker, kleinsteedsch, tentoonstelling; scheidbare en onscheidbare samenstellingen (bij de
werkwoorden), naarmate de deelen in de vervoeging
wel of niet kunnen worden gescheiden.
SAMENSTEMMEN, (stemde samen, heeft samen gestemd), harmonieeren : de viool stemt met de piano
goed samen; - hunne karakters stemmen niet samen,

zij kunnen met elkander niet overweg; - overeen
eens zijn. SAMENSTEMMING, v.-stemn,h
de samenstemming van twee tonen; (fig.) er is samenstemming verkregen tusschen deze twee partijen.

SAMENSTEMMEND, bn. welluidend, harmonisch.
SAMENSTOOTEN, (stiet, stootte samen, heeft en
is samongestooten), (w. g.) onder elkander stooten
of stampen; - tegen elkander stooten.
SAMENSTREMMEN, (stremde samen, is samengestremd), stollen. (SAMEN is hier overtollig).
SAMENSTREMMING, v.
SAMENTREFFEN, (trof samen, heeft samengetroffen), toevallig ergens samenkomen, toevallig
gelijktijdig voorvallen, plaats hebben. SAMEN
-TREFING,v.
SAMENTREKKEN, (trok samen, heeft en is
samengetrokken), de doelen van een lichaam dichter
bij elkander trekken, nauwer bij elkander voegen:
een strik, een knoop samentrekken; - eene spier samentrekken waardoor zij verkort wordt en er vaak eene
buigende beweging in de gewrichten ontstaat; - de
deelen van iets samentrekken, waardoor eene ingesloten holte verengd wordt : het hart trekt zich samen;
zuur doet den mond samentrekken (minder sterk dan
sarrzenwringen); koude trekt de poriën samen; verschillende lichamen bijeentrekken, samenvoegen:
troepen samentrekken; de wenkbrauwen samentrekken,
ze fronsen; -- getallen samentrekken, bij elkander
optellen; - de wolken trekken zich samen, worden
dichter en meer in aantal; een onweer trok zich boven
de stad samen; - (taalk.) twee lettergrepen samentrek ken, tot ééne ineensmelten; - twee of meer zinnen
samentrekken, bij nevengeschikte zinnen de gemeen

slechts ééns uitdrukken; --schapelijkdn
korter samenvatten : een opstel wat samentrekken.
SAMENTREKKING, V. (-en), het samentrekken
(in alle bet.).
SAMENTREKKEND, bn. wat samentrekt : eene
samentrekkende kracht; samentrekkende middelen,
geneesmiddelen, die den mond, eene bloedader enz.

SAMENTREKKER, m.. (-s), samentrekkende
kringspier die eene opening afsluit: - de samentrekker

punt samenvallen ; die twee feesten vielen samen,

werden tegelijk gevierd. SAMENVALLING, V.
SAMENVATTEN, (vatte samen, heeft samen

het gezegde in een paar woorden-gevat),bijn:
samenvatten; iets in een kort bestek samenvatten.

SAMENVATTING, v. (-en).
SAMENVLECHTEN, (vlocht samen, heeft samen
vlechtend vereenigen, ineenvlechten,-gevlochtn),
dooreenvlechten. SAMENVLECHTING, v. (-en).
SAMENVLECHTSEL, o. (-s), wat samengevlochten is.
SAMENVLOEIEN, (vloeide samen, is samengevloeid), bijeenvloeien, vloeiende zich vereenigen:
al het water vloeide hier samen; de menschen vloeiden
van alle kanten samen. SAMENVLOEIING, v. (-en),
het samenvloeien : eene stad aan de samenvloeiing
van twee rivieren gelegen.

SAMENVOEGEN, (voegde samen, heeft samengevoegd), bijeenvoegen, vereenigen, paren, ver
SAMENVOEGING, v. (-en), vereeniging;-binde.
(fig.) verband, samenhang.
SAMENVOEGSEL, o. (-s), wat samengevoegd is;
samenstel.
SAMENVOUWEN, (vouwde samen. heeft samen
elkander votiwon : de handen samen -gevouwn),i
ineenvouwen: het schoone linnengoed samen--vouwen;
vouwen. SAMENVOUWING, v. (-en).
SAMENWASSEN, (wies samen, is samengewassen), groeiende vereenigd worden.
SAMENWEEFSEL, o. (-s), wat te zamen geweven
is; (fig.) een samenweefsel van leugens, misdaden enz.,
reeks leugens, misdaden enz., die met elkander in
verband staan.
SAMENWERKEN, (werkte samen, heeft samen
elkander werken, gemeenschappelijk-gewrkt),m
arbeiden : aan een woordenboek samenwerken; - in
overleg handelen : aan de opvoeding der kinderen
moeten school en huisgezin samenwerken; -- medewerken (tot of aan iets) : alles werkte samen, om
hem gelukkig te maken. SAMENWERKING, V.
samenwerking verkrijgen met.

SAMENWEVEN, (weefde samen, heeft samengeweven), onder elkander weven, wevende bijeenvoegen. SAMENWEVING, v.

SAMENWINDEN, (wond samen, heeft samengewonden), te zamen, tot een kluwen winden.
SAMENWONEN, (woonde samen, heeft samengewoond), bij elkander wonen, te zamen ééne woning
in gebruik hebben; samenleven : als man en vrouw
samenwonen. SAMENWONING, v. het samenwonon.
SAMENWRIJVEN, (wreef samen, heeft san^engewreven), wrijvende samenvoegen. SAMENWRIJVING, v.
SAMENWRINGEN, (wrong samen, heeft samen gewrongen), wringende samentrekken.
SAMENZWEERDER, m,., SAMENZWEERSTER,
V. (-s), iem. die deelneemt aan eene samenzwering.
SAMENZWEREN, (zwoer samen, heeft samen
een komplot smeden, zich tot het ver -gezworn),
iets (kwaads) met anderen verbinden:-richtenva
zij hebben tot zijn verderf samengezworen; (fig.) alles
schijnt wel tegen mij samen te zweren, alles schijnt

tot mijn ongeluk mede te werken. SAMENZWERING, v. (-en), het samenzweren; komplot, verbond tot het verrichten van iets kwaads.
SAMIËL, SAMAËL, m. booze geest; bij de oude
Israëlieten de opperste der duivelen.
SAMMELAAR, rn. (-s), leuteraar, talmer, teut.
SAMMELAARSTER, v. (-s).
SAMMELARIJ, v. (-en), geleuter, getreuzel,
gedraal.
SAMMELEN, (sammelde, heeft gesammeld),
leuteren, teuten, talmen.
SAMOEM, m. wind die dikwijls tusschen 21 Juni
on 21 September stootsgewijze of bij rukken in de
Arabische en Afrikaansche woestijnen waait on
zich kenmerkt door zijn hooge temperatuur en
wolken van opgejaagd stofzand; hij doet den hemel
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verduisteren, de huid uitdrogen en de ademhaling
sneller gaan.
SAMOJEDEN, m. mv. een volksstam in noordelijk
Siberië.
SAMOREUS, v. (...zen), eene soort van groote
aak.
SAMOWAR, v. (-s), Russisch toestel om thee te
zetten.
SAMPAN, ma. (-s), klein Chineesch en Japansch
kustvaartuig,
SAMPIT, m. (-s), wapen, op Borneo als boog en
als werpschicht gebruikt.
SANATOGEEN, o. licht oplosbaar wit poeder,
bestaande uit 5 °/° glycerinephosphorzure natron en
95 °/° caseïne.
SANATORIUM, o. (-s, ...ria), inrichting in eene
gezonde omgeving waar zwakke personen, of zij die
eene chronische ziekte hebben, of van eene acute
ziekte herstellende zijn, volkomen genezing of
althans vermindering van hun lijden kunnen vinden:

sanatorium voor longlijders, voor zenuwlijders;

--VERPLEGING, v. verpleging in een sanatorium.
SANBENITO, o. (-'s), ketterhemd : geel hemd
waarin de ketters werden verbrand, met een rood
Sint-Andrieskruis en met duivels beschilderd;
(ook) muts die men den ketters opzette.
SANT-BARBARA, v. (zeew.) kajuit achter in het
schip voor de onderofficieren.
SANCTIE, v. (-s, ...tiën), bekrachtiging, bevestiging : de sanctie weigeren aan; ergens Zijne sanctie aan
verleenen; tot wet verheven : de Pragmatieke Sanctie.
SANCTIFICATIE, v. (-s, ...tiën), heiliging, heilig
-spreking.
SANCTIFIEEREN, SANCTIFICEEREN, (sanctifieerde of sanctificeerde, heeft gesanctifieerd of
gesanctificeerd), heiligen, heiligspreken.
SANCTIONNEEREN, (sanctionneerde, heeft gesanctionneerd), goedkeuren, bekrachtigen; (fig.)
zijn zegel hechten aan.
SANCTUARIUM, o. (-s), (R.-K.) de omtrek van
een altaar, inz. van het'hoogaltaar; de plaats waar
de gewijde voorwerpen en reli quieën der kerk worden
bewaard.
SANCTUM SANCTORUM, o. het Heilige der
Heiligen (in den tempel van Salomo te Jeruzalem).
SANCTUS, o. (R. K.) het vierde van de vaststaande gezangen onder de Mis; het eerste deel wordt onmiddelijk vóór, het tweede dadelijk na de consecratie gezongen.
SANCY, (de), v. beroemde peervormige citroengele diamant van 33 karaat, in het bezit van den
keizer van Rusland, eens het eigendom van Karel
den Stouten.
SANDAAL, v. (...dalen), schoeisel der oude volken : bindzool, met banden om den voet vastgebonden; -, lichterschuit aan de noordkust van
Afrika.
SANDALWOOD (Eng.), (-s), kleine soort van
paarden in N. Indië, van het Sandelhouteiland of
Soemba afkomstig.
SANDARAK, zie SANDRAK.
SANDELBOOM, m. (-en), groote, schoone Indische
boom (santalum), die het welriekende sandelhout
levert.
SANDELHOUT, o. donkerrood, zeer hard en
zwaar hout van den sandelboom., dat gebruikt wordt
voor de draaibank en als verfhout; valsch sandelhout,
sapanhout; geel sandelhout, eene citroengele, tamelijk
dichte houtsoort, die insgelijks uit Oost-Indië komt,
maar van andere boomen dan de sandelboomen.
SANDELHOUTEN, bn. van sandelhout gemaakt.
SANDELROOD, o. kleurend bestanddeel van het
roode sandelhout.
SANDEREN, (sanderde, heeft gesanderd), eene
heilgymnastische behandeling ondergaan.
SANDER- INSTITUUT, o. (...tuten), inrichting
voor heilgymnastiek.
SANDRAK, o. droge doorschijnende geelwitte
hars, die vloeit uit de schors van den in N. Afrika
groeienden callitris quadrivalvis; op ,een kolenvuur
gebrand, balsemt zij de lucht; ook dient zij fijngestampt om de plaats van uitgekrabde woorden op
papier weder beschrijfbaar te maken zonder te
vloeien.
SANDRAKVERNIS, o. in terpentijn opgeloste
sandrak.
SANDWICH (Eng.), m. (-s), twee sneetjes brood
met vleesch er tusschen; zeker banketgebak.
SANDWICHMAN, m. (-nen), schertsende bena-
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ming voor ienx. die met een advertentiebord op den
rug en de borst rondloopt.
SANEL, o. eene soort van geweven katoen.
SANELLEN, bn. van sanel : eene sanellen paraplu,
met een overtrek van sanel.
SANGUINISCH, bn. sanguinisch temperament,
driftig gestel, lichtgeraaktheid.
SANHEDRIN, o. naam van den hoogera raad der
Joden, die als besturende vergadering het opzicht
had over den uiterli j ken eeredienst, en den tijd der
nieuwe maan bepaalde, van welken sommige feestdagen en plechtigheden afhingen; als rechterlijk
college oordeelde het sanhedrin over aanklachten
tegen een hoogepriester en over zaken, die een geboeien stam, een valschen profeet, of een willekeurigen oorlog betroffen.
SANIDIEN, o. eene grauwe of gele soort van veldspaat, die in trachiet gevonden wordt.
SANIKEL, v. sanicula : berenoor, meesterwortel:
zekere plant die als heelmiddel wordt aangewend.
SANITAIR, bn. de gezondheid betreffende : uit
een sanitair oogpunt; sanitaire vloeren zonder naden;
sanitaire artikelen.

SANITEITSGOED, o. eene soort van porselein,
dat 2 / 5 fijne witte kleiaarde in hare samenstelling
heeft, en veel gebruikt wordt voor mortieren, uit dampschalen, spatels enz.; ...KOOKSCHAALTJE,
o. (-s), (scheik.) kookschaaltje van saniteitsgoed;
...POTJE, o. (-s), (scheik.); ...TROEPEN, m. mv.
(leger) hospitaaltroepen.
SANS, bw. zonder; sans fawn, zonder omslag;
-- sans gene, vrij en ongedwongen; - sans prendre,
zekere speelwijze in het omberspel, waarbij de speler
niet bijkoopt; - sans souci, zonder zorg, zorgeloos;
naam van een koninklijk lusthof te Potsdam ; sans le sou, zonder een stuiver ter wereld.
SANSCULOTTE, m. (-s), naam welken men in
den aanvang der Fransche omwenteling spottender wijze aan de arme burgers van Parijs gaf, wijl zij
geen kniebroeken, maar lange broeken droegen;
(later) de democraten, vooral waar deze hunne
staatkundige denkbeelden veelal door verwaarloosde kleeding en schaamtelooze zeden uitdrukten.
SANSKRIT, o. de klassieke Oudindische taal;
(ook) de oudere vorm dier taal, alleen overgQbleven in de Veda's enz., de oudste godsdienstschriften
van Indië; 't Pali en Prakrit, de oudste dochters
van het Sanskrit, behooren eveneens, al voorlang,
tot de doode talen : het Sanskrit is heden nog de
taal der geleerden in Indië.

SANSKRITIST, m. (-en), kenner, beoefenaar
van het Sanskrit.
SANSKRITISCH, bn. wat op het Sanskrit betrekking heeft : de Sanskritische taal; de Sanskri-

tisehe letterkunde beoefenen.

SANT, m. (-en), heilige.
SANTÉ ! tw. gezondheid 1 heilwensch, bij het
drinken toegebracht.
SANTENBOETIEK, v., ...KRAAM, v. de gansche kraam, de heele boel, alles bij elkander:
daar heb-je de heele santenkraam..

SANTIN, V. (- nen), heilige, vrouw die een heilig
leven leidt. SANTINNETJE, o. (-s), (Zuidn.)
prentje waarop eene vrouwelijke heilige is afgebeeld.
SANTJE, o. (-s), (Zuidn.) prentje waarop een
heilige afgebeeld staat.
SANTJES, tw. santé.
SANTONINE, v. werkzaam vergif tegen de ingewandswormen, eene kleurlooze gekristalliseerde
stof uit het wormkruid bereid; -, (-s), een koekje
tegen de wormen.
SANTORIE, v. (plantk.) kleine santorie of duizendguldenkruid (erythraea centaurium en erythraea

littoralis).

SANTRI, m. (-'s), (Ind.) leerling eener koran

-schol.
SAP, o. (mv. -pen, in de bet. van : soorten van
sap), vocht, levensvocht (in planten, vruchten en
dieren) : de omloop der sappen; kwade sappen, die
voor het leven nadeelig zijn; levenssap; bessensap;

het sap der druiven wordt gegist; sap uit de citroenen
knijpen; wanneer het sap in de boomen begint te werken; - (fig.) wat hij zegt, heeft sap noch kracht,

wat hij zegt, bezit totaal geene waarde.
SAPAJOU, m. (-s), eene soort van aap in Zuid Amerika.
SAPANHOUT, o. zekere houtsoort, afkomstig
van een in Oost-Indië groeienden boom, den sapan-
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houtboom (caesalpina sappan), die zeer goed verfhout levert; —BOOM, m. (-en).
SAPBLAUW, o. zekere verfstof.
SAPDRADEN, m. mv. (plantk.) gedeelte eener
mosplant.
SAPGROEN, o. zekere verfstof, afkomstig van
de zwartgroene bessen van den zaagbladigen wegedoorn; -BOOM, m. (-en), wegedoorn (rhamnus
catarctica).

SAPHAAK, m. (...haken), (m.il.) soort van haak
die gebruikt wordt bij het maken eener vliegende
sappe.
SAPHOUDERS, m. mv. (plantk.) kanalen of
holten zonder eigen wand, die met gom, lijm, hars,
balsem of aetherische olie gevuld zijn.
SAPHOUT, o. gew. naam voor de lijsterbes
(sorbus aucuparia).

SAPIENT! SAT, voor den wijze genoeg; een goed
verstaander heeft maar een half woord noodig.
SAPKELK, v. (-en), (plantk.) een plantengeslacht
(blitum), tot de familie der ganzevoetaehtigen behoorende, waarvan 2 soorten in Nederland in 't wild
worden gevonden; de roode sapkelk (B. virgatum)
en de áarsapkelk (B. capitatum).
SAPONIET, o. zeepsteen, eene zeer weeke vettig aanvoelende delfstof, bij het fabriceeren van por
gebruikt.
-selin
SAPONINE, o. een plantensap dat voor 0,1°/ 0
met water vermengd, dit doet schuimen als zeep
OPLOSSING, v. (-en), deze oplossingen-water;—
worden gebruikt bij mousseerende wijnen en
mineraalwaters.
SAPPE, v. (-n), (gril.) werk waarmede de belegeraar langzamerhand gedekt eene belegerde plaats
tracht te naderen, voorloopige ingraving die later
tot loopgraaf verbreed wordt; onbedekte, gezwinde
sappe, langs een touw of fascines; bedekte of vliegende
sappe, met behulp van schanskorven; volle sappe,
met eene volle brigade gemaakt; halve volle sappe,
waarbij geen gebruik van de rolkorf gemaakt
wordt; dubbele sappe, met aan beide zijden eene
borstwering; overdekte sappe, die geblindeerd is;
de slangsgewijze, rondgaande en zaagsgewijze sappe
gaan recht op den vijand af, doch worden zoo gemaakt, om het inkijken te voorkomen.
SAPPEEREN, (sappeerde, heeft gesappeerd),
sappen rrmaken; al sappen makende naderen; onder
-graven,
ondermijnen.
SAPPELOOS, SAPLOOS, bn. zonder sap, uitgedroogd. SAPPELOOSHEID, v. (w. g.) uitdroging, droogheid.
SAPPENARBEID, m. het maken van sappen;
...BUNDEL, in. (-s), een bos takken op een piket
...HOOFD, o. (-en), vooreinde der sappe;-pal;
...KORF, m. (...ven), schanskorf bij het sappeeren
in gebruik; ...SCHERM, o. (-en), houten tafel ter
hoogte van den schanskorf en dubbel zoo breed.
SAPPERDEBLEU, SAPPERBLEU, tw. basterd
-vloekn.
(Verbastering van Sacre-Dieu.)
SAPPERDEGROENTJE, SAPPEDEGROENTJE,
o. (-s), eene soort van groenen, sappigen appel
(eene verbastering van sappig groentje.)
SAPPERLOOT, tw. basterdvloek.
SAPPERMENT, tw. basterdvloek.
SAPPEUR, m. (- s), (mil.) de sappeurs zijn bestemd om bij den belegeringsarbeid de werkzaamheden met de gewone en de vliegende sappe te
leiden en die met de volle, dubbele en bedekte
sappe te verrichten : in Nederland zijn de sappeurs
met de mineurs tot één korps vereenigd.

SAPPEURSBAARD, m. (-en), lange volle baard.
SAPPEVORK, v. (-en), vork bij eene sappe
gebruikt.
SAPPIG, bn. ( -er, -st), vol sap, smakelijk (van
vruchten) : sappige perziken; sappige planten,
met dikke, vleezige bladen; sappig vleesch, zacht
en malsch; (fig.) zij ziet er nog sappig en jong uit.
SAPPIGHEID, v.
SAPRIJK, bn. ( -er, -st), vol sap; smakelijk.
SAPRIJKHEID, v.
SAPRING, n.. (plantk.) jaarring, de ringen aan
boomstammen, waardoor men hun ouderdom kan
bepalen.
SAPSIEPENHOUT, o. (plantk.) (gew.) lijsterbes.
SAPVERF, v. (...ven), verf uit plantensappen,
in tegenstelling met de aard- en metaalverven;
doorschijnende waterverven, gebruikt voor het
kleuren van kaarten. platen enz.
SARABANDE, v. (oudt.) een Spaansche deftige
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dans, ernstig en gracieus, in de 3 /4 maat en de
daarbij behoorende muziek.
SARACEEN, m. (... tenen), naam waarmede de
Arabieren in Spanje en aan de noordwestkust van
Afrika benoemd werden; (oudt.) Oosterling, bewoner van het tegenwoordige Turkije (ten tijde
der kruistochten).
SARACEENSCH, bn. wat op de Saracenen betrekking heeft.
SARACEENSKRUID, SARAZIJNSKRUID, o.
dunne holwortel.
SARCASME, o. (-n), bijtende spot, bittere hoon.
SARCASTISCH, bn. (-or, meest -), bijtend,
spottend.
SARCINE, v. (-n), eene soort van bacteriën,
rood of geel van kleur.
SARCODE, v. protoplasma.
SARCOLEMMA, o. (ontl.) dun, glashelder hulsel
of scheede van een primitiefbundel der spieren.
SARCOPHAAG, v. (...aen), oorspronkelijk de
naam der grafgesteenten . of lijkkisten, die uit
sponsachtige kalksteen ult de omstreken van
Assus in Mysië vervaardigd waren; deze bezaten,
naar men beweert, de eigenschap van de zachte
deden der lijken binnen 40 dagen te verteren;
(thans) elke steenen doodkist; zerk of grafteeken
in antieken vorm; — (R.-K.) ledige, met rouwfloers omhangen en van brandende kaarsen omgeven kist of houten stellage, die bij uitvaartdiensten
de eigenlijke lijkkist vervangt of tot ondersteuning
dient.
SARDELLE, v. (-n), sardijn.
SARDELLENNET, o. (-ten), eene • soort van
vischnet om sardellen te vangen.
SARDER, m., SARSTER, v. (-s), terger, tergster.
SARDIJN, v. (-en), SARDINE, v. (-n), een
vischje (clupea sardine), tot het geslacht der haringen behoorende, dat in groote menigte in de
Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan
tot even in het Kanaal wordt aangetroffen. SAR DIJNTJE, SARDIENTJE, o. (-s).
SARDIJNENNET, o. (-ten), net om sardijnen te
vangen; ... VANGST, v.
SARDINENBLIKJE, o. (-s), blikken doosje
waarin de sardinen ingezouten of in de olie gelegd
verzonden worden; ...MESJE, o. (-s), mesje om
een sardinenblikje open te maken.
SARDIS, o. rood, ongekristalliseerd kwarts; het
vertoont zich bloedrood als men er door, en zwart
als men er op ziet.
SARDONISCH, bn. bw. sardonisch lachen, kramp
samentrekken der lachspieren zonder in-achtig
iets lachwekkends zijne oorzaak te hebben; onnatuurlijke, buitensporige lach; (fig.) sarcastisch
lachen.
SARDONYX, o. [m. (-en), als voorwerpen..)
een uit veelkleurige lagen bestaande onyx, die
door de Ouden tot cameeën werd gebruikt.
SARDONYXSTEEN, m. (-en), zeker edelgesteente,
eene verscheidenheid van cornalijn, welke met
witte en roode of bruine strepen en lagen afwisselt.
SARGASSO-ZEE, v. vierzee krooszee (gedeelte
van den Atlantischen Oceaan ten westen der
Azorische eilanden).
SARGE. v. zie SERGE.
SARONG, v. (-s), kokervormige rok of doek in
Oost-Indië zoowel door mannen als vrouwen
gedragen; ook wel door Europe.wche dames, inz.
in huis.
SAROS, v. (oudh.) zekere tijdmaat bij de Chaldeeuwen; zekere tijdruimte.
SARRAS, m. ( -sen), ruitersabel.
SARREN, (sarde, heeft gesard), tergen, prikkelen, kwaad maken; iem., een hond sarren; zij
heeft mij den heelen dag al gesard. SARRING, v.
het sarren, terging, gesar.
SARRIG, bn. (-or, -st), tergend; plaagziek : hij
is sarrig van nature.

SARSAPARILLA, SASSAPARILLA, v. de wortel
van de Amerikaansche winde (smilax sarsaparilla),
die als krachtig bloedzuiverend en zweetdrijvend
middel in den handel komt.
SARSENET, o. dicht als linnen geweven katoenen stof, die sterk geglansd is, vooral als voering
gebruikt.
1. SAS, o. ( -sen), schutsluis; kolk, sluiskolk; —
in zijn sas zijn, in zijn schik zijn, het naar zijn
zin hebben.
2. SAS, v, ( -sen), mengsel van zuurstofleverende-
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lichamen en brandbare zelfstandigheden, die naar
de snelheid der verbranding in snelle en matte
onderscheiden worden; de eerste hebben meer
zuurstofgevende stof b. v. chloorzure kali, de tweede
meer brandbare stoffen, b. v. houtskool; - de
drijfsassen moeten eens groote hoeveelheid gas
snel ontwikkelen of een langen, krachtigen vuurstraal leveren; de brandsassen moeten veel hitte
en eene groote vlam vormen.
SASDIJK, m. (-en), dijk langs de sluisruimte
tusschen de deuren.
SASKNECHT, m. (-s), knecht, helper van den
sasmeester.
SASLEPEL, m. (-s), een lepel der vuurwerkmakers.
SASMEESTER, m. (-s), sluiswachter.
SASSEFRAS, m. ( -sen), een groote boom (sassafras officinale), tot de familie der laurierachtigen
behoorende, die in het noordelijk gedeelte van
Amerika wordt aangetroffen en welks hout of schors
veel in de geneeskunde gebruikt wordt als een
prikkelend, zweetdrijvend middel bij verschillende
kwaadsappigheden; -, o. naam van zekeren drank
(sassefrasbladeren en bast op water getrokken);
-BOOM, m. (-en); -HOUT, o. hout van den
sassefrasboom, bruinachtig van kleur en grof van
vezels: -OLIE, v. aetherische olie uit het sassefrashout bereid.
SASSEFRASJES, o. mv. (plantk.) knollige of
knoldragende steenbreek.
SASSEN, (saste, heeft gesast), de sluisdeuren
opendoen om het hoog water, dat vóór het sas is,
naar een lager water te laten afvloeien.
SASSENBLOED, o. (volkstaal) het gaat van
sassenbloed (des harten bloed), met de grootste
opofferingen gepaard.
SASSER, m. (-s), sluiswachter.
SASSLUIS, v. (...zen), schutsluis.
SASSPAAN, m. (...spanen), saslepel.
SATAN, m. (-s), duivel, hoofd der booze geesten;
(fig.) helsch wezen: een satan van eene vrouw; - de
satan is in hem gevaren, het is een duivel van een vent.
SATANISCH, bn. als een satan, duivelsch,
helsch : een satanische blik, lach.
SATANSCH, bn. bw. helsch, duivelsch, vervaarlijk, op eene satansche wijze : ik was satansch nijdig;

eene satansche boosheid; iem. satansch plagen; een
satansch leven, helsch rumoer.

SATANSKIND, o. (-eren), slecht kind; slechte
man of vrouw; ...WERK, o. goddelooze, booze
streek; hoogst verdrietig of vervelend werk : het

is een satanswerk, hier den boel in orde te houden.

SATEH, v. aan een bamboestokje geregen
gebraden stukjes vleesch.
SATELLIET, m. (-en), wachter, trawant : de
maan is de satelliet der aarde; (fig.) iem. die steeds
een ander vergezelt; (ook) blind werktuig : de

satellieten der dwingelandij.
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SATER, m. (- s), (fab.) naam van zekere Peloponnesische boschgoden., in 't gevolg van den wijngod,
gewoonlijk als gedrochtelijke schrikverwekkers
voorgesteld; zij hadden kromme neuzen, spitse
ooren, puntige baardjes, borstelige haren, korte
staarten en bokspooten; - (fig.) een oude sater,
wellusteling; een misselijke, lage sater, potsen
(nat. bist.) eene soort van dagvlinder.-maker;
SATERTJE, o. (-s).
SATERDANS, m. (-en), dans der saters, als de
saters.
SATERSBEK, m. (-ken), breede, afzichtelijke
mond; . GEZICHT, o. (-en), ...KOP, M. (- pen),
...NEUS, M. (...zen), ...POOT, m. (-en), ...VOET,
m. (-en), gezicht, kop enz. als de saters.
SATIJN, o. (-en), glanszijde, eene zijden stof van
ongedraaide zijde, zeer glad geweven met hoogera
glans; -- linnen en wollen stof op die wijze geweven; -- zoo zacht als satijn, zeer zacht; het satijn
der huid, der bloemen, het zijdeachtige aanvoelen
er van.
SATIJNACHTIG, bn. ( -er, -st), als satijn : een
satijnachtige glans; eene satijnachtige huid, zeer
zacht of fijn (op het gevoel).
SATIJNEN, onverb. bn. van satijn.
SATIJNHOUT, o. Bene zware en harde hout
afkomstig uit West-Indië; gepolitoerd is het-sort
schitterend goudgeel.
SATIJNHOUTEN, bn. van satijnhout.
SATIJNKWAST, m. (- en), verfkwast met lange,
fijne haren om mede te satineeren.

SATiJNSPIN, v. (-non), eene zeer kleine spin
(clubion holosericea), die men in huizen en tuinen
aantreft, tusschen de reten van deuren en ramen,
die zelden geopend worden, tusschen stukken
loslatende kalk aan oude muren en onder den bast
van boomera inz. van platanen.
SATIJNVOGEL, m. (-s), Australische zangvogel
wiens veeren als satijn glanzen (chlamydodera holosericea), 24 + 12 cM.; zij bouwen overwelfde galerijen van takjes op den grond die zij met kleurige
steentjes en veertjes versieren.
SATIJNWERKER, m. (-s), ...WEVER, m. (-s),
iem. die satijn weeft; ...WEVERIJ, v. (-en), satijn fabriek.
SATIJNWIT, o. een mengsel van krijt en zink
zwak blauw getint.
-vitrol,mendg
SATINEERDER, m. (-s), SATINEERSTER, v.
(-s), die satineert.
SATINEEREN, (satineerde, heeft gesatineerd),
glad en glanzig maken, maken als satijn : gesatineerd
papier; zeer glanzend verven.
SATINET, o. (- tien), zeer fijne satijnachtige stof,
half wol, half katoen, Of heel katoen.
SATIRE, v. (-n), hekeldicht, hekelend geschrift;
hekelende, bijtende uitdrukking; daad, welke dient
om eene andere (of een persoon) in een kwaad of
bespottelijk daglicht te plaatsen.
SATIRENDICHTER, m. (-s), hekeldichter.
SATIRICUS, m. (...ei), hekeldichter, spotter.
SATIRIEK, ( -er, -st), SATIRISCH, bn. bw.
hekelend, spottend, bijtend : een satiriek gezegde;
een satirisch dichter; een satirisch mensch, die overal
eene satire op zegt; op hekelende wijze : satirisch
spreken.

SATISFACTIE, v. (-s, ...tiën), voldoening; genoegdoening (na eene beleediging) : satisfactie vragen,
geven, weigeren.

SATRAAP, m. (...trapen), titel der stadhouders
in het _Oude Perzische rijk van de provinciën, die
satrapieën genoemd werden; - (fig.) willekeurig
heerscher; heerschzuchtig mensch.
SATRAPIE, v. (-ën), Aziatische landvoogdij.
SATURATIE, v. (-s, ...tiën), (scheik.) verzadiging; eene neutralisatie van eene basis met een
zuur; - (suikerbereiding) het neerslaan der overblijvende kalk uit het beetwortelsap door koolzuur;
-PAN, v. (-non), pan om te satureeren.
SATURNALIËN, v. nxv. het Saturnusfeest : een
Romeinsch volksfeest, dat in December gevierd werd,
waarbij men elkander door gezellige vroolijkheid
en het geven van geschenken voor eenige dagen
in de gouden eeuw poogde terug te plaatsen.
SATURNIET, o. bruin looderts.
SATURNILABIUM, o. (sterr.) zeker werktuig,
dienende om den stand van de manen van Saturnus
voor elken gegeven tijd gemakkelijk te vinden.
SATURNISCH, bn. tot de hooge oudheid behoorende; de saturnische tijd, . de gouden eeuw; (fig.) gelukkig, onschuldig, eenvoudig.
SATURNISME, o. chronische loodvergiftiging.
SATURNUS, M. naam eener planeet (aangeduid
die na Jupiter de grootste
door het teeken
van ons zonnestelsel is; deze planeet is bekend om
hare ringen en 10 manen.
SAUCIJS, v. (...zen), kleine metworst; saucijzebroodje.
SAUCIJZEBROODJE, o. (-s), klein broodje van
fijn deeg met een sterk gekruid roetworstje erin
gebakken.
SAUCISSE, v. (-n), SAUCISSON, nm. (-s), lederen,
met kruit gevulde zak tot het doen springen eener
mijn.
SAUCISSE DE BOULOGNE, v. eene fijne soort
van worst.
SAUF-CONDUIT (Fr.), o. vrijgeleibrief.
SAUMON (Fr.), bn. zalmkleurig, bleekrood.
SAUS, V. (- en), toebereid vocht, gekruid nat
(met boter, vet enz.) om bij de spijzen te eten :

b),

blanke, bruine, gebonden saus; zure saus, botersaus,
pikante saus; (spr.) honger is de beste saus, als reen

honger heeft, vindt men alles lekker; - (fig.)
hetgeen de aangenaamheid van een genot verhoogt:

de saus van het leven; de saus is beter dan de visch,

het bijkomende is beter dan de hoofdzaak; -

(spr.) wij krijgen saus, het zal wel gaan regenen; hij laat mij in de saus zitten, hij laat mij in den
nood, in de verlegenheid zitten; -- hij maakt er
eene lange saus bij, hij gebruikt veel onnoodige
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woorden, is zeer omslachtig; - (fig.) scherpe berisping : hij gaf hem eene geduchte saus; - toebereid vocht om iets gereed te maken; (goudsm.)
verdund zuur waarin men goudwerk kookt en
kleurt; - afkooksel van allerhande stoffen, waarin
men tabak dompelt of het er mede besprenkelt
om er een beteren reuk of smaak aan te geven.
SAUSJE, o. (-s).
SAUSEBOOM, m. (-en), (plantk.) berberis.
SAUSEN, (sauste, heeft gesaust), smakelijk toobereiden (met specerijen enz.); (fig.) veraa.ngenamen : het leven, zijn gesprek sausen; - stortregenen: het zal gaan sausen; - berispen: iein. duchtig
sausen; - goud sausen, in een verdund zuur koken
,en kleuren; - tabak sausen, het met een of ander
vocht een beteren geur of smaak aanbrengen.
,SAUSING, V. (- en), het sausen.
SAUSER, m. SAUSSTER, v. (-s), die saust.
SAUSKOM, v. (-men), kom; waarin men de
vleeschsaus op tafel brengt; ...LEPEL, m. (-s),
lepel waarmede men de saus op zijn bord schept;
...LOOK, o. eene soort van ui, sjalotten; ...PAN,
V. (-non), ...PANNETJE, o. (-s); .POT, m. (-ten).
SAUTEEREN, vleesch of aardappelen op een
flink vuur snel bruin braden.
SAUTOIR, o. (wap.) een dwars staand kruis
waarvan de armen in de beide bovenhoeken van
het schild uitloopen.
SAUVEEREN, (sauveerde, heeft gesauveerd),
redden; zich sauveeren; een sauve qui peut, Bene
algemeene vlucht.
SAUVE-GARDE, v. een post, uit een detachem ent of uit een enkelen schilde acht bestaande,
die op last van Bene hooge militaire autoriteit
bij Bene plaats, een huis of een bijzonder persoon
geplaatst wordt, om deze te waarborgen tegen
ge« eld of overlast van de eigen troepen; (fig.)
beveiliging.
SAVANNE, v. (-n, -s), graswoestijn; inz. naam
der uitgestrekte moerassige grasvelden in 't Noorden
van Z. -Amerika.
SAVANNENHOND, m. (-en), wilde hondensoort
in de savannen, een listig en roofzuchtig dier
(cans cancrivorus).

SAVANTE (Fr.), v. (-s), blauwkous.
SAVELBOOM, ZEVENBOOM, m. (-en), Bene
soort van den (juniperus sabina).
SAVOIR-FAIRE, o. bedrevenheid, behendigheid;
welgemanierdheid, wereldkennis.
SAVOIR-VIVRE, o. wellevendheid, kunst om
met menschen om te gaan.
SAVONET, v. (-ten), zeepbal; -BAL, m. (-len);
-DOOS, v. (...zen), zeepdoos.
SAVONNERIE- TAPIJTEN, o. mv. tapijten met
#uweelachtige, levendige kleuren.
SAVONNETTE, V. (- n), bolrond horloge.
SAVOUREEREN, (savoureerde, heeft gesavoureerd.), smaken, proeven; met smaak eten; iets
recht genieten.
SAVOYAARD, m. (-s), iem. afkomstig uit Savoye;
inz. de jongens die als schoorsteenveger, liedjes
hier te lande moeten-zanger,motj nz.
rondzwerven : de arme Savoyaard in 't Noorden.
SAVOYEKOOL, v. (-en), Bene soort van wittekool
met gekrulde bladeren: in sommige streken hoort
men ook alleen savoye; toespijs van savoyekool gekookt.
SAWAH, m. (-s), benaming der natte rijstvelden
op Java; --SLANG, v. (-en), soort van python;
-VOGEL, m. (-s).
SAWOEBOOM, m. (-en), schaduwrijke vrucht
(mimusops), tot de familie der Sapotaceae-bom
behoorende, veel op Oost-Java en Bali voor
-komend.
SAWOEHOUT, o. een zwaar, fraai, bruinachtig
rood hout, dat zóó hard is, dat het als metaal afslijt; het wordt veel voor meubelen en tot het ver
-vardigen
molenwerk gebezigd
SAWOEHOUTEN, bn. van sawoehout.
SCAGLIOLA, o. een mengsel van fijngemaakt
gips en glimmer, met lijm tot een deeg gekneed,
waarvan steenharde beelden gemaakt worden.
SCALA, V. (-' s), toonladder, vanwaar schaal,
toonschaal.
SCALP, m. (-en), hoofdhuid met het daarop bevestigde hoofdhaar; inz. de door de Noordamerikaansche wilden aan hunne, vijanden afgetrokken
schedelhuid, die zij als zegeteeken bewaren.
SCALPEEREN, (scalpeerde, heeft gescalpeerd),
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de huid van de hersenpan trekken (wreed gebruik
onder de wilden van Noord-Amerika op hunne
vijanden).
SCALPEL, o. (-s), ontleedmes der wondheelers,
aan de punt tweesnijdend.
SCANDEEREN, (scandeerde, heeft gescandeerd),
verzen (inz. Latijnsche) naar de maat opzeggen.
SCANDINAVISCH, bn. Scandinavische (Noor sche) talen, het Zweedsch, het Deensch en liet Noor
-wegsch.
S CAN S IE, v. het scandeeren.
SCAPHANDER, m. (-s), zwem-, reddinggordel;
toestel waarmee personen, die niet zwemmen
kunnen, zich , drijvende kunnen houden.
SCAPULIER, SCHAPTJLIER, o. (-en), (R.-K.)
schouderkleed, als verkleinde monnikspij bedoeld; - lapjes gewijde stof, uit devotie door leeken en geestelijken gedragen aan linten, over
borst en rug van den schouder neerhangende :
het schapulier van den Berg Carmel, twee vierkante
stukjes bruine stof.
SCARABEËN, v. mv. kevers, keversoorten; inz. de
heilige kever der Egyptenaren.
SCARAMOUCHE, m. (-s), hansworst, grappen
-maker.
SCARIFICATIE, v. (-s, ...tiën), (heelk.) het zet
bloedige koppen.
-tenva
SCÈNE, v. (-s), schouwtooneel; plaats die het
tooneel in een stuk moet verbeelden : de scène stelde
een bosch voor; de scène verandert; - elk tooneel of
elke afdeeling van een bedrijf, elk afgerond gedeelte
der handeling door het optreden of vertrekken van
een hoofdpersoon der handeling bepaald : een paar
scènes lezen uit den Wilhelm Tell; - (fig.) hij heeft
hier eene geduchte scène gemaakt, een geducht standje,
herrie, kabaal; maak geen scènes, stel je niet zoo aan.

SCENOGRAPHIE, v. de kunst om decoratiën te
schilderen; perspectiefschildering.
SCEPTICISME, o. leer, stelsel der twijfelaars; die
richting in de wijsbegeerte, die lijnrecht tegenover
de dogmatiek staat; zij drukt een twijfel uit, maar
tegelijk een onderzoek naar en een denken over
alles.
SCEPTICIST, m. (-en), twijfelaar, twijfelend wijsgeer, aanhanger van het scepticisme.
SCEPTISCH, bn. bw. aan alles twijfelend, twijfelzuchtig.
1. SCHA, v., zie SCHADE.
2. SCHA, v. (gew.) schaduw.
SCHAAF, v. (schaven), (timen.) werktuig om
door stootend snijden krullen van het te bewerken
voorwerp weg te nemen en het daardoor glad of effen

te maken, of er een zekeren vorm aan te geven :
het blok, de bek, de beitel van de schaaf; -- die schaaf
bijt niet, neemt niets van het hout weg; - krullen
uit de schaaf doen; - (fig.) de schaaf over iem. laten
gaan, hem vormen, beschaven; - ergens met de
ruwe schaaf over gaan, op grove wijze iets afwerken,
(ook) ruw en krachtig optreden; - met de fijne schaaf
er nog eens over gaan, het fijner afwerken; - (timm.)
schaaf van het regelwerk, do afschuining, profiel of
lijst; losse schaaf, wanneer die afzonderlijk aangebracht is, in tegenstelling met vaste schaaf; - werktuig om iets fijn af te snijden, door te snijden; kool
komkommerschaaf; schaafmes. SCHAAFJE,-schaf,

o. (-s), kleine schaaf..
SCHAAFAARDE, v. aarde die de pottenbakkers
van de gevormde ongebakken voorwerpen met het
schaafmes afschaven; ...BANK, v. (-en), bank of
tafel waarop de timmerman planken schaaft;
...BEITEL, m. (-s), breede snijdende beitel eener
schaaf; ...GRAS, o. zie schaafstroo; ...IJZER, o.
(-s), schaafbeitel, schaafmes; ...KOOL, v. met
de koolschaaf fijngesneden kool; ...KRULLEN, v.
mv. afval van geschaafd hout, in sommige streken
schavelingen genoemd ; ...MACHINE, v. (-s); ...MES,
o. ( -sen), mes bij vele ambachten in gebruik; ...PAPIER, o. tintpapier.
SCHAAFSEL, o. het afgeschaafde.
SCHAAFSGEWIJZE, bw. (plantk.) schaafsgewijze
ingesneden bladeren, vinspletige bladeren met naar
den bladvoet gerichte slippen.
SCHAAFSPAANDERS, m. mv.; ...STAAL, o.
schraapstaal der boekbinders; ...STEEN, ni. (-en),
leerlooiersgereedschap ; ...STROO, o. (plantk.)
winterpaardestaart (equisetum hyemale), schuurriet
dat wegens de kiezelaarde, dat op zijne oppervlakte
gevonden wordt, door kastenmakers, draaiers on
vergulders tot het gladschuren van het hout gebruikt
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wordt; ...VLEESCH, o. de stukjes vleesch en vet
die in eene leerlooierij van de huiden afgeschaafd
worden.
1. SCHAAK, o. schaakspel: met iem. schaak
spelen; blind schaak, schaakspelen uit het hoofd; stelling waarbij den koning of de koningin gevaar
dreigt : de koning staat schaak; den koning schaak
geven; uit het schaak komen. (SCHAAK is ontleend
aan het Perzische woord , dat koning beteekent; het
schaakspel is dus eig. het koningsspel : aldus geheeten, omdat de koning er de voornaamste rol in speelt).
2. SCHAAK, tw. verplichte waarschuwing in het
schaakspel om den koning zoo mogelijk te behoeden.
SCHAAKBORD, o. (-en), bord met 64 ruiten
(velden), waarop men schaak speelt.
SCHAAKCONCOURS, o. (-en), schaakwedstrijd;
...CONGRES, o. ( -sen). vergadering van schaakspe
uit vele landen.
-lers
SCHAAKGEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap
van schaakspelers.
SCHAAKMAT, bn. stelling van den koning in het
schaakspel, waardoor de partij verloren is ; (fig.)
hij is schaakmat, kan niet verder, weet geen uitweg;
iem. schaakmat geven, zetten.

SCHAAKMEESTER, m. (-s), fijn schaakspeler;
...PARTIJ, v. (-en), spel dat in meer of minder
zetten afgespeeld wordt.
SCHAAKPAT, bn. zie PAT.
SCHAAKPROBLEEM, o. (...problemen), opgave
van ingewikkelde zetten; ...RLTBRIEK, v. (-en), in
kranten en tijdschriften : rubriek aan schaakpro blemen gewijd; ...SPEL, o. (-len), het spelen van
schaak; (ook) al de stukken die er toe behooren:
een ivoren, beenera, houten schaakspel.

SCHAAKSPELEN, o. he+, spelen van schaak : bij
het schaakspelen verloor hij.

SCHAAKSPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v.
(-s), die schaak speelt.
SCHAAKSTUK, o. (-ken), stuk dat tot het schaakspel behoort (inz. in tegenst. der pionnen of boeren).
SCHAAKTIJD, m. (gew.) schoonmaaktijd;
kamerdag.
SCHAAKWEDSTRIJD, m. (-en); ...WERK, o.
(-en), boek over het schaakspel; - (zeew.) neuten,
inlatingen ; -- (gew.) bezigheid met schoonmaken.
SCHAAKZET, m. (-ten), verplaatsing van een
stuk; zet en wederzet van de tegenpartij.
1. SCHAAL, v. (schalen), lijn die in deelen wordt
afgedeeld, waarmede KM., M.. geographische
mijlen, voeten, graden en minuten enz. worden voor
kaart, plan of teekening gesteld,-gestldni,opj
dient om de afstanden en hoegrootheden tot de
ware grootte terug te bengen ; schaal van 10 mijlen;
deze kaart is op eene schaal van 1/
op
1 /, o0 der ware grootte; op verkleinde schaal iets
teekenen; schaal 4 / 1 , viermaal de werkelijke grootte;
- (fig.) op groote schaal iets verrichten, zeer grootsch;
- hij had op kleiner schaal moeten beginnen, meer
in 't klein, eenvoudiger; rechtopstaande lijn, in cM., dM. en M. verdeeld
om de diepte van een vaarwater aan te geven;
peilschaal; rechtopstaande lijn in cM., in graden
verdeeld, om den stand van barometer of thermometer af te lezen: barometer-, thermometerschaal; de
honderddeelige schaal , de thermometerschaal volgens
Celsius; - (muz.) toonschaal, toonladder.
2. SCHAAL, V. (... schalen), dop, schil; kalk
schelp bij de weekdieren, welke dient om-achtige
het lichaam te beschermen; éénkleppige schaal of
horen, welke uit eene buis bestaat ; tweekleppige
schaal of eenvoudig schelp, welke uit twee kleppen is
Samengesteld; - eierdop : de vogels leggen eieren
met kalkachtige schalen; - platte schotel (voor
groenten enz.); - (zilveren) bekken op een voet,
waarmede men collecteert: met de schaal rondgaan;werktuig om te wegen, (ook) bekken eener weeg
iets in de schaal leggen, om liet te wegen;-schal:
- de schaal slaat over, het is ongelijk van gewicht; (fig.) dat haclt de schaal over, beslist ten voor- of
nadeele van iemand; - dat legt gewicht in de schaal,
is van beteekenis, van belang; - dat kan geese schaal
houden, dat is lang niet voldoende; - de schaal van
Themis, zinnebeeld der gerechtigheid; - (bijb.) hij
zal op de schaal worden gewogen en te licht bevonden
worden, God zal hem na zijn dood straffen; - wat in
eens op eene schaal gewogen wordt : eene schaal

vlas, 50 K.G.; (zeew.) schedel, wang : zeker stuk hout van meerdere of mindere lengte, een weinig hol aan de eene
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en bol aan de andere zijde, dat men tegen een ander
aanbrengt om dit laatste te versterken; - (timm.)
de eerste en de laatste plank, die uit een ruwen balk
of een boom gezaagd wordt; - (plat) zaadbal, teelbal : iem,. voor de schalen schoppen; hem de schalen
aan stukken slaan. SCIHAALTJE, o. (-s), kleine
schaal.
SCHAALBIJTER, SCIALEBIJTER, m. (-s),
zie het betere SCHARREBIJTER.
SCHAALBOTER, v. boter die in het klein wordt
verkocht; ...COLLECTE, v. (-n), collecte die met
open schalen gehouden wordt; ...DEEL, o. (...delen),
de eerste en de laatste plank die uit een ruwen balk of
boom gezaagd worden, die dus aan de ééne zijde
geheel ongezaagd blijven.
SCHAALDIER, o. (-en), dier dat eene schaal 'of
schelp heeft; vele soorten evenwel hebben eene
dunne en weeke huid; de schaaldieren (crustacea)
zijn gelede dieren, die in het water leven, door
kieuwen ademen en van twee paren sprieten voor zien zijn; het kopborststuk en meestal ook het ach!
terlijf draagt talrijke paren poten.
SCHAALGIETERIJ, V. (- en) , hardgieterij;
...HOREN, m. (-s), eene soort van slak (patella);
...KETTING m. (-en), ketting waaraan de bekkens,
eener weegschaal hangen; ...KNECIT, m. (-s),
beambte aan het spoor, afd. goederenvervoer, of
aan eenei waag, die de goederen weegt; ...KOLEN,
v. mv. eene soort van bladerige steenkolen;
...RECHTEN, o. mv. accijnzen, differentieele
rechten op bepaalde graansoorten, met ingang van
1 Oct. 1847 afgeschaft; ...VERDEELING, v. (-en),.
de verdeeling eener schaal, inz. op thermometers;
...VISCH, m. (...sschen), zekere visch met harde,
beenachtige schubben, koffervisch (ostracion);
...VLIES, o. (...zen), vlies aan de binnenzijde der
schaal van een vogelei.
SCHAALVORMIG, bn. den vorm, eener schaal hebbende.
SCHAAMACHTIG, bn. bw. (er, - st), vol eerbaarheid, kuisch ; een meisje moet schaamachtig zijn; verlegen, bedeesd : hij is zoo schaamachtig als een
jong meisje. SCHAAMACHTIGHEID, v. bedeesd -,
beschroomdheid.
SCHAAMBEEN, o. (- deren), (ontl.) het kleine
naar voren gelegen deel van het heupbeen, waar de
eig. schaamte mede gevormd wordt; ...BEENSVEREENIGING, v. (-en), vereeniging der schaambeenderen; ...BOOG, m. (ontl.) boog gevormd door de
vereeniging der schaambeenderen; ... BROK, o.
(-ken), laatste stuk in den schotel; ...DEEL o.(-en),
teeldeel, meestal in 't mv. : de vrouwelijke schaam deelen, de uitwendige schaamdoelen; ...GORDEL, m.
(-s), schaamschortje; ...HAAR, o. het haar dat in
de schaamstreek, inz. op den schaamboog groeit;
...KRUID, o. stinkende ganzevoet (chenopodium
vulvaria); ...LID, o. (- leden), teeldeel; ...LIPPEN,
V. mv. (ontl.) de lipvormige deelen die de schaam
begrenzen : de groote, de kleine schaamlippen.-splet
SCHAAMROOD, bn. blozende van schaamte, van
bedeesdheid : schaamrood worden; ions. schaamrood
maken; -, o. het blozen van schaamte; schaamte blos : het schaamrood overtoog haar gelaat.
SCHAAMSCHOENEN, n-t. mv. (fig.) de schaam
uitrekken, wegwerpen, alle eergevoel ver -schoen
zijne schaamschoenen bij iets verslijten, alle-bane;
schaamte- of eergevoel er bij inboeten ; ...SCHORTJE, o. (-s), schortje voor de schaamstreek,
door wilde volken gedragen; ....SPLEET, v. (-en),
(ontl.) spleet tusschen de schaamlippen; ... STREEK,
V. streek der schaamte, lichaamsdeelen in den
omtrek der teeldeelen.
SCHAAMTE, v. het gevoel dat ier. ondervindt,
als hij in tegenwoordigheid van anderen aan zijne
eigen fouten denkt : schaamte hebben, gevoelen; va lsche schaamte, verkeerd geplaatste hoogmoed om
een misslag te bekennen; - onaangenaam gevoel
dat men ondervindt als men dingen in het openbaar
hoort, ziet of doet, die strijdig zijn met de eerbaarheid, de eerlijkheid of de zedigheid: van schaamte
blozen; maagdelijke schaamte; alle schaamte afgelegd,
uitgeschud, verloren hebben; - ( spr.) bij gebrek aan
brood, is de schaamte dood, uit nood doet men veel,
dat men liever naliet; - (spr.) de kaars uit, schaamte
uit; - lichaamsdeelen die men volgens zede en eer-

baarheid bedekt houdt, inz. geslachtsdoelen; (ontl).
het benedenste deel van den smeerbuik; - (spr.)
zij kon uit armoede hare schaamte niet bedekken, zij

had niet eens behoorlijke kleeding.
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SCHAAMTEBLOS, m. blos die het schaamtegevoel op het aangezicht brengt; ...GEVOEL, o.
SCHAAMTELOOS, bn. bw. die geene schaamte
heeft : een schaamteloos mensch; eene schaamtelooze
vrouw; — in hooge mate onbeschaamd : een schaam telooze leugenaar; — schaamtelooze taal, woorden,
gebaren, waardoor iemands schaamtegevoel ge-

kwetst wordt. SCHAAMTELOOSHEID, V.
SCHAAP, o. (schapen), zeker woldragend holhoornig herkauwend dier (ovis), inz. het volwassen
vrouwelijke dier, in tegenst. met het manlijke, dat
ram en het jong, dat lam heet; schapen houden,
fokken; eene kudde schapen; — de schapen scheren,
hun de wol afknippen; — zoo geduldig, onnoozel
als een schaap, gezegd om die eigenschappen in hooge
mate toe te kennen; — (in spr.) is één schaap over den
dam, dan volgen er meer, toespeling op de volgzaam
schapen; — vijf pooten aan een schaap-heidr
zoeken, het onmogelijke willen; --- het verloren schaap
is terecht, wat men kwijt was, is teruggevonden;
— (bijb.) de bokken van de schapen scheiden, de

boozen van de rechtvaardigen, in den dag van het
laatste oordeel; — één schurftig schaap steekt de
gansche kudde aan, een enkel lid van een gezelschap
(inz. van kinderen) bederft al de overigen; — er gaan
veel makke of tamme schapen in één hok, wanneer ieder een weinig inschikt, kunnen allen plaats vinden;
— men moet de schapen scheren, naardat zij wol heb

men moet met de menschen onderscheid weten-ben,
te maken.; — de een scheert de schapen en een ander
de varkens, de Bene krijgt veel de andere weinig;
zie SCHAAPJE; —
arm, dom mensch, sukkel; onnoozel kind of
meisje ; arm schaap I; onnoozel schaap !; — schaap
zijn of blijven, aan een koop blijven hangen; —
christen ten opzichte van zijn herder; een goed
herder zorgt voor zijne schapen.

SCHAAPACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een
schaap; (fig.) dom, onnoozel: er schaapachtig uitzien;
zich schaapachtig aanstellen. SCHAAPACHTIGHEID, V. onnoozelheid, domheid.
SCHAAPGOED, o. boerenhofstede waar men zich
op de schapenteelt toelegt.
SCHAAPHERDER, m. (-s), ...HERDERIN, v.
(-nen), schapenhoeder, - hoedster; (spr.) den wolf tot
schaapherder maken, de kat bij het spek zetten.
SCHAAPHERDERSHOND, m. (-en), ...HUT, v.
(-ten), ...STAF, m. (...staven), hond, hut, staf van
een schaapherder.
SCHAAPJE, o. (-s), klein schaap; — zijne schaap
scheren, van zijne inkomsten leven; (ook) op-jes
gemakkelijke wijze groote winst maken; —zijne
schaapjes op het droge hebben, onbezorgd kunnen
leven; — de wolf verslindt de getelde schaapjes ook,
waakzaamheid wordt nog vaak bedrogen; — fijngespikkelde vlinder (acrougeta leporina), waarvan
de rups zich achter boomschors verpopt; — schaapjes
aan de lucht, een heldere hemel met kleine
wolkjes.
SCHAAPKAMEEL, o. (-en), lama; alpaca.
SCHAAPMANNETJE, o. (-s), een glas jenever.
SCHAAPOOGJES o. (-s), (Z. A.) schaapoogjes
gooien, verliefde blikken toewerpen.
SCHAAPOS, m. ( -sen), geslacht van dieren dat
zoowel op de schapen als de runderen gelijkt (ovibos
moschatos); zij leven in 't uiterste Noorden van N.
Amerika, worden 2,4 M. lang en hebben 1,1 M.
schouderhoogte.
SCHAAPPLAATS, v. (-en), (Z. A.) plaats, boer
waar men zich inz. op de veeteelt toelegt. -derij
SCHAAPSCH, bn. bw. (w. g.) dom, onnoozel.
SCHAAPSCHAAR, v. (...scharen), groote schaar
zonder niet, welker bladen van achter door een
ijzeren beugel, welke de plaats caner veer vervangt,
zijn verbonden om de wol der schapen af te snijden;
...SCHOP, v. (-pen), herdersstaf.
SCHAAPSDOORN, m. (plantk.) (gew.) katten doorn (ononis spinosa); ...DRAVIK, v. schapengras
(festuca ovina); ...HOOFD, o. (-en), hoofd van een
schaap; — paardekop die veel op een schaapshoofd
gelijkt : een ramshoofd maar met fijneren mond en
kin; een paard met dergelijken kop; — (fig.) domoor,
lomperd; ...KLAVER, v. (gew.) gemeen of gehoornde rolklaver; ...KLEEDEREN, o. mv. (fig.), (spr.)
een wolf in schaapskleeren, boosaardig mensch die
den schijn van zacht en vriendelijk aanneemt; (bijb.)
wacht u voor de valsche profeten, dewelke in schaapskleederen tot u komen; ...KOOI, v. (-en), hok voor de
schapen; (spr.) den wolf in de schaapskooi sluiten,

SCHAARKRUID.

zie WOLF; ...KOP, m. (-pen), schaapshoofd;
...LEDER, ...LEER, o. vergel. SCHAPELEDER.
SCHAAPSLEDEREN, ...LEEREN, onverb. bn.
van schaapsleer gemaakt.
SCHAAPSMUIL, m. (-en), (plantk.) (gew.)
leeuwenbek; ...DOREN, o. mv. (plantk.) lamsooren
(statice limonium).

SCHAAPSPATIG, v. (plantk.) kleine wilde zuring.
SCHAAPSPOKKEN, v. mv. schurft der schapen.
SCHAAPSTEENTJES, o. mv. (plantk.) (gew.)
gemeen kruiskruid (senecio vulgaris).
SCHAAPSVACHT, v. (-en), vacht van een schaap;
...VEL, o. (-len), vel van een schaap.
1. SCHAAR, v. (scharen), menigte, groote verrij : de legerscharen; -zamelingvsch,op
eene groote, talrijke schaar van toehoorders; heldenschaar.

2. SCHAAR, v. (scharen), werktuig om te snijden
(uit twee op elkander draaiende lemmers bestaande);
— de schaar in iets zetten, er aan beginnen te snij den;
— (fig.) daar hangt de schaar uit, het is daar duur,
men wordt er geschoren; een stuk goed door het oog
van de schaar halen, wat de kleermaker stil achter houdt, wat hij aan zijne klanten ontsteelt; — dat
is als met een schaartje geknipt, juist zoo als het wezen

moet; — instrument in de verloskunde in gebruik;
--- (stoomw.) de schaar van Googh, een excentriek
niet de kro mmi ng naar de stoomschuif;-schar
schaar van Stephenson, koppelaar der stangen van
twee excentrieken (één voor vooruit, en één voor
achteruit) met eene kromming naar de stoom
— schaar van een ploeg, een enkel breed-schuif;
scherp blad onder aan den ploeg; — de scharen der
kreeften en krabben, de knijpers. SCHAARTJE,
o. (-s), kleine schaar; — het ging tusschen hen ongemakkeli3k van het schaartje, geducht er van langs.
3. SCHAAR, v. (scharen), (gew.) gemeenschappelijke weide; kudde die er graast; één stuk vee; (gew.)
eenheid voor grazende runderen; eene koe rekent
men gewoonlijk op 1 schaar, Bene vaars op R/4 schaar
en een pink op ' / 2 schaar; een weiland verhuurd op,
conditie van 20 scharen, mag dus slechts begraasd
worden door 20 koeien, 26 vaarzen of 40 pinken.
4. SCHAAR, v. (scharen), (plantk.) akkerveder distel.
5. SCHAAR, v. (scharen), (gew.) oever, schoor,
schor; schaardijk.
SCHAARBEEST, o. (-en), gew.) rund dat op Bene
schaar gerekend wordt, zie SCHAAR (3de art.).
SCHAARBEKKEN, m. mv. Bene soort van meeuw vogels op de Antillen (rhynchops nigra), met een
langen, zijdelings zeer sterk samengedrukten snavel;
Bene andere soort (rhynchops flavirostris) komt aan
den Nijl voor; in het Oosten van den Ind. Archipel
leeft de Rh. albicollis.
SCHAARBOSCH, o. (...sschen), kreupelbosch;
hakrecht in een schaarbosch hebben, het recht daar
schaarhout te hakken.
SCHAARBRIEF, in. bij gewijzigden schaarbrief
van 25 April 1889 zijn vastgesteld de rechten van lien
die tot het schaarweiden bevoegd zijn.
SCHAARD, v. (-en), SCHAARDE, v. (-n), eene
korf of breuk in het scherp van een of ander snijtuig;
de schaarden uitslijpen, een mes scherpen, (fig.) een
gebrek verhelpen; — al te scherp maakt schaarden,
al te veel ijver deugt niet; — scherf van aardewerk.
steen.
SCHAARDAG, m. (-en), (gew.) dag dat het vee in
de schaarweide gebracht wordt.
SCHAARDEN, (schaardde, heeft geschaard),
schaarden maken (in een mes, beitel, schaar enz.).
SCHAARDIG, ba. ( -er, -st), met schaarden.
SCHAARDIJK, m. (-en), dijk die onmiddellijk
aan eene rivier ligt en niet door uiterwaarden daar
gescheiden is : waar de dijk schaardijk is, wordt-van
hij verdedigd door eerre steenglooiing.

SCHAARDKRUID, o. sikkelkruid, groot wild
duizendblad; zie ook SCHAARKRUID.
SCHAARGRAAF, m. (...graven), (hilt.) ten tijde
der Franken iem. met rechterlijk gezag bekleed, ten
teeleen waarvan hij Bene schaar droeg.
SCHAARHOUT, o. hakhout uit een schaarbosch.
SCHAARIJZER, o. (-s), Bene soort van hoefijzer
dat, evenals eene schaar, uit twee beweeglijke stukken bestaat, zoodat het door middel van Bene
schroef voor hoeven van verschillende grootte kan
gesteld worden.
SCHAARKRUID, o. (plantk. (gew.). ververszaagblad (serratula tinctoria).
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SCHAARLIJSTER, v. (-s), gew. naam voor den
kramsvogel of veldlij ster.
SCHAARMEESTER, m. (-s), (gew.) een der personen aan wie het beheer over elke meent of schaar weide is opgedragen.
1. SCHAARS, SCHEERS, o. (-en), (Zuidn.) scheermes; ploegschaar.
2. SCHAARS, bw. bijna niet, ternauwernood: datis
.schaars te vinden; verdienste wordt schaars beloond; zelden : ik zag hem schaars.

SCHAARSCH, bn. ( -er, meest -), weinig voorkomend, weinig voorhanden : het geld is schaarsch;
.een schaarsche tijd, waarin niet veel te krijgen is; karig , spaarzaam : een schaarsch loon.
SCHAARSCHHEID, SCHAARSCHTE, v. geringheid, karigheid, zeldzaamheid (van iets), gebrek:
.de schaarschheid der levensmiddelen; de schaarschte
aan gouden en zilveren munt werd nijpend.

SCHAARSLIJP, ...SLIEP, m. (-en), scharen
-slijper.
SCHAARSTOK, m. (-ken), (zeew.) boordplanken
die het middelperk begrenzen en hooger dan de
overige planken van het dek op de balken gekeept
_zijn; ...STROOK, v. (-en), (zeew.) eene soort van
houten mal.
SCHAARWACHT, v. (-en), (veroud.) ronde,
patrouille.
SCHAAKWACHTER, m. (-s), (veroud.) soldaat
der ronde.
SCHAARWAL, m. (-len), schaardijk.
SCHAARWEIISE, v. (-n), gemeenschappelijke
weide.
SCHAATS, v. (-en), houten plaat waaronder een
-zeer smal ijzer dat aan de onderzijde flauw gebogen
is, wordt met banden of riemen aan den voet vastgemaakt en dient om er snel mede op het ijs te
loopera : I'riesche, Hollandsche schaatsen; later in
eenigzins anderen vorm : Amerikaansche schaatsen;
kunstschaatsen; de schaatsen aanbinden; op schaatsen
rijden; hij rijdt eene goede schaats, hij kan goed
-schaatsenrijden; (fig.) eene vreemde schaats rijden,

zich vreemd aanstellen, een lichtzinnig leven leiden; rolschaats; - (Zuidn.) stelt.
SCHAATSBAND, m. (-en), sterk band waarmede
men de schaatsen vastbindt; ...BESLAG, o. beslag
dat om het hout eener schaats wordt bevestigd.
SCHAATSEN, (schaatste, heeft geschaatst), op
schaatsen rij den.
SCHAATSENBAAN, v. (...banen), eene baan
waar men op rolschaatsen rijdt; het gebouw waar men
zulk eene baan heeft; ...LOOPER, m., (-s), eene soort
van langbeenige insecten die zich snel over de oppervlakte van het water kunnen bewegen; ...MAKER,
m. (-s), iem. die schaatsen maakt; ...RIJDEN, o.
het rijden op schaatsen; ...RIJDER, m. (-s), ...RIJD
...SLIJPER, m. (-s), iem. die schaat--STER,v.(s);
sen slijpt.
SCHAATSER, m. (-s), schaatsenrijder.
SCHAATSHOUT, o. (-en), onbeslagen schaats;
...IJZER, o. (-s), ijzeren roede onder de schaats;
...LINT, o. (-en), schaatsband; ...RIEM, m. (-en),
riem waarmede men de schaatsen aan de voeten
bevestigt; ...ROEDE, v. (-n), schaatsijzer; ...SCHOENEN, m. mv. schoenen, geschikt om er schaatsen
.aan te binden.
SCHAB, v. (-ben), (w. g.) lichte mantel of kleed;
vaal, versleten kleedingstuk.
SCHABAAT ! tw. (w. g.) welaan!, 't zij zoo!
SCHABBE, v. (-n), (gew.) kiel, inz. blauwe kiel
-die door boeren, boerenwerklieden enz. gedragen
wordt; zie KIEL, SCHABBETJE, o. (-s),
SCHABBERIG, SCHABBIG, bn. bw. ( -er, -st),
armoedig, kaal, versleten : eene schabberige jas; er
schabberig uitzien, schabberige kleerera aanhebben, in
.lompen gekleed zijn; een schabberige bedelaar.
SCHABB(ER)IGHEID, v.
SCHABEL, v. (-len), klein voet- of zitbankje,
SCHABELLETJE, o. (-s), (Ind.) ook : een laag
terras voor een café enz.
SCHABELETTER, m. (-s), (Zuidn.) politieagent.
SCHABRAK, v. o. (-ken), rijk versierd paardedekkleed.
SCHABUL, m. (-len), (gew.) halfwas, knecht op
een steenoven, gewoonlijk voor duivelstoejager
gebruikt en zeer arm gekleed.
SCHABULLIG, bn. bw. ( -er, -st), armoedig, kaal,
haveloos: er schabullig uitzien; schabullige kleeren.
SCHACH, ook SJACH, SJAH, m. (-s), heer,
koning (van Perzië enz.) .

SCHADE.

SCHACHELAAR, m. (-s), iem. die schachelt.
SCHACHELAARSTER, v. (-s).
SCHACHELEN, (schachelde, heeft geschacheld),
schacheren.
SCHACHERAAR, m., SCHACHERAARSTER, v.
(-s), kleinhandelaar, -ster (op min eervolle wijze);
woekeraar.
SCHACHEREN, (schacherde, heeft geschacherd),
ruilhandel, kleinhandel drijven : valt er niets te
schacheren ?.

SCHACHERIJ, v. (-en), het schacheren; niet zeer
eerlijke kleinhandel.
SCHACHERJOOD, m.. (...joden), een jood die
schathert, inz. een die woekerhandel drijft.
SCHACHT, SCHAFT, v. (-en), langwerpig dun
rond voorwerp of deel van een voorwerp met effen
oppervlakte, steel, stok, pijp : de schacht eener lans,
de houten steel; - de schacht eener naald, het rechte
deel zonder de punt; - de schacht van een anker,
de stok; - de schacht van een bajonet, een kroon
schacht van een sleutel, het pijpvormige-luchter;d
deel tusschen oog en baard; - de schacht eener zuil,
het middengedeelte; - de schacht eener spade,
de steel; - (plantk.) schacht eener bloeiwijze, gemeenschappelijke steel; - de schacht van het roer,
zwaar stuk hout dat zich uitstrekt van den boven tot den onderkant van het roer en gelijk met den
onderkant der kiel eindigt; - de schacht van eene
veder, dat deel waaraan de baard bevestigd is;
(bij uitbr.) vleugel : de vogel drijft op zijne schachten; - steel eener schrijfpen; eigenaardig soort
van schrijfpen, in tegenstelling met bout, die korter
is; - (zeet.) spier, steng; - droog -, kleerstok; (ontl.) mannelijk teellid (bij grootere viervoeters);
- (wev.) weverskam, elk der vier of meer houten
reezen, waarop de rok van een weefkam bevestigd
wordt; koker, dat deel van laars of kous dat het been
omgeeft; - de schacht van eene mijn, de put waarin
men afdaalt; - de delfschacht dient om het gebergte
te openen en de ertsbedding te bewerken; de vaar of voerschacht, om in de onderaardsche ruimte neer
te dalen of er uit op te klimmen;
m
- de trek- en drijf
schacht, om de verkregen bruikbare delfstoffen er
door op te halen; - de vol- en bremsschacht, om
ertsen en gesteenten van eene hoogere naar eene
lagere plaats te storten en te vervoeren; - de
luchtschacht voert versche lucht aan; - de kunst of pompschacht brengt het water uit de diepte
naar boven; - de hoofdschacht dient tegelijk voor
velerlei doeleinden; - de schacht van een hoogoven,
de inwendige ruimte; - (eert.) ruimtemaat van
144 kub. rijnl. voet of bijna 4 1 / 2 M 3 . SCHACHTJE,
SCHAFTJE, o. (-s).
SCHACHTBESCHOEIING, v. (-en), bekleeding
eener mijnschacht met planken of palen.
SCHACHTDRAAD, m. metalen draad waarvan
de schachten der spelden gehakt worden.
SCHACHTENBEREIDER, M. (- s), pennenbereider; ...BEREIDSTER, v. (-s); ...KOKER, m.
(-s), pennenkoker; ...LEDER, ...LEER, o. leder
voor laarzeschachten; ...MAKER, M. (- s), maker
van laarzeschachten.
SCHACHTHALM, m. (- en), (plantk.) paarde
(equisetum), ook kattestaart en hermoes-star
geheeten; ...HOUT, o. hout waarvan schachten
gemaakt worden voor lansen, geweren, pijlen
enz.; ...KOKER, m. (- s), pennenkoker; ...LEEST,
v. (-en), laarzebeen; ...MIJN, v. (-en), (vest.) mijn
in den vorm eener schacht; ...OVEN, m. (- s),
koepeloven.
SCHACHTRING, m. (- en), (bouwk.) ringvormige
verdikking om eene schacht eener zuil; later decoratieve toepassing.
SCHACHTVORMIG, bn. den vorm eener schacht
hebbende.
SCHAD, v. (gew.) schaduw : dat peerd is bang
voor zijn schad; - weerspiegeling in het water of
het ijs.
SCHADDE, v. (-n), zode; eene soort van veen,
dat gedroogd en als brandstof gebruikt wordt.
1. SCHADE, v. nadeel, verlies, ongelijk, hinder,
letsel : de schade was gering, aanzienlijk, onherstelbaar; - dat zal u geene schade doen, dat zal u niet
ten nadeel strekken; - de hagel heeft veel schade
gedaan, veel bedorven, vernield, beschadigd; de nachtvorsten in het voorjaar doen veel schade aan
de bloesems; wij zijn er zonder schade afgekomen,
zonder letsel, (ook) zonder verlies; - een blind
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paard zou daar geene schade doen, niets kunnen
beschadigen (omdat er niets is); - zijne schade
trachten in te halen, zijn verlies trachten te herstellen of te dekken; - wie moet de schade lijden,
liet verlies dragen; - wie de schade maakt, moet ze
vergoeden; - met, zonder schade verkoopen, met of
zonder verlies; - dat is schade voor de hand, dat
is klaarblijkelijk in ons nadeel; - (spr.) door schade
wordt men wijs, het ondergaan van verlies leert
voorzichtig zijn; met schade en schande van iets afkomen; wie de schade heeft, heeft de schande er bij;
-- (kooph.) baten en schaden, voor- en nadeelen,
winst en verlies.
2. SCHADE, v. (gew.) schaduw.
SCHADELIJK, bn. bw. ( -er, -st), schade doende,
nadeelig : rooken is schadelijk voor de gezondheid;
schadelijke dieren; eene schadelijke leer; een schadelijk
boek; een schadelijke koop, zeer nadeelig; - onvoordeelig : die kaas is zeer schadelijk, men gebruikt er
veel meer van dan gewoonlijk; - schadelijke boter,
die spoediger verbruikt is dan gewoonlijk; (stoomw. en nat.) schadelijke ruimte, ruimte tusschen den benedenkant van den zuiger en den
bodem der pompbuis (bij eene luchtpomp) of het
cilinderdeksel (bij een stoomcilinder); op nadeelige
wijze; - (gew.) schadelijk lachen, hard, luid lachen.
SCHADELIJKHEID, v. nadeeligheid.
1. SCHADELOOS, zie SCHALOOS.
2. SCHADELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
schade te kunnen doen : een schadelooze drank,
die de gezondheid geene schade doet; - de geleden
schade vergoeden : ik zal u schadeloos stellen; zonder
schade : ge zult er niet schadeloos afkomen.
SCHADELOOSHEID, v. onnadeeligheid; toestand
van hem die schadeloosgesteld is.
SCHADELOOSHOUDING, v. vergoeding van
schade.
SCHADELOOSSTELLEN, (stelde schadeloos,
heeft schadeloosgesteld), de schade vergoeden;
iem. voor zijn moeite schadeloosstellen, hem die vergoeden; zich ergens voor schadeloosstellen, op andere
wijze vergoeden. SCHADELOOSSTELLING, v.
vergoeding; teruggave, herstel van geleden schade.
SCHADEN, (schaadde, heeft geschaad), schade,
nadeel toebrengen (in alle bet.) : overspanning
schaadt de gezondheid; dat schaadt u niet, dat kan
voor u geen kwaad; - (spr.) te veel schaadt; zoo het
niet baat, schaadt het ook niet. (Schaden bezit,
evenals gehoorzamen en baten, deze eigenschap,
dat de 3de naamval van den bedrijvenden vorm als
onderwerp (1 n.) in den lijdenden vorm optreedt:
het heeft u (3 n.) geschaad; gij zijt er door geschaad;
hij (niet hemt) is er door geschaad.)
SCHA(DE)VERGOEDING, v. (-en), teruggave
van geleden verlies : schadevergoeding geven, vragen,

eischen.

SCHADEVERHAAL, o. (...halen), ...VERHALING, SCHAVERHALING, v. (recht.) brieven

van schaverhaling (voor kaperschepen in geval
van verlies).
SCHADUW, (-en), ook SCHADUWE, v. (-n),
en SCHAAUW, de donkere plek die ontstaat,
wanneer een ondoorzichtig lichaam lichtstralen
opvangt en belet in hun loop voort te gaan; het
gebrek aan licht achter een ondoorzichtig lichaam;
het daardoor ontstane beeld : de schaduw van een
toren; in de schaduw staan; - ( fig.) hij kan in zijne
schaduw niet staan, hij komt hem op verre na niet
nabij, is verreweg zijn mindere; - iets in de scha duw zetten, stellen, zoo dat het niet sterk verlicht
is, (ook fig.) maken dat er de aandacht niet op
valt; - (fig.) geen licht (zon) zonder schaduw, alles
heeft zijn voor en tegen; - de zon maakt lange
schaduwen, het is laat op den dag; - de schaduwen
worden langer, het wordt later op den middag; duisternis : de schaduwen des doods; de schaduw van
het graf, van den nacht; in betrekking tot het opvangen der verwarmende
of verhittende zonnestralen en de daaraan verbonden koelte, frischheid : in de schaduw zitten; de
boomen geven nog niet veel schaduw; - beschutting,
bescherming : (bijb.) verberg mij onder de schaduw
uwer vleugelen, neem mij in uwe hoede; - de nijver heid bloeit in de schaduw van den vrede; onder de
schaduw van uw naam; schaduwbeeld, schim : hij is bang voor zijne eigen
schaduw; -- hij volgt hem als zijne schaduw, is altijd
in zijne onmiddellijke nabijheid; - naar eene
schaduw grijpen, naar iets wat niet bestaat ; - eene
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schaduw omhelzen, eene hersenschim najagen; zinnebeeld : de oude plechtigheden waren slechts
schaduwen; - voorbijgaand verschijnsel: ons
leven gaat als eene schaduw voorbij, zonder eenig
spoor achter te laten; - een zwak beeld : wat is
hij vermagerd en afgevallen, hij is de schaduw van
vroeger niet; - geen schijn of schaduw was er van te
bekennen, heelemaal niets; - er blijft mij geene
schaduw van hoop over, in 't geheel geen hoop; (schild.) donkere kleur die men in eene teekening
of schilderij gebruikt om de verlichte voorwerpen
meer op den voorgrond te plaatsen, diepsel: die
schilder weet licht en schaduw goed aan te brengen;
de schaduw op eene teekening aangeven; donkere,
diepe, lichte schaduwen; - ( fig.) dat werpt eene
donkere schaduw op zijn anders zoo flink karakter,
donkere vlak. SCHADUWTJE, o. (-s).
SCHADUWACHTIG, bn. ( -er, -st), als acne
schaduw; (Bijb.) schaduwrijk; zinnebeeldig.
SCHADUWBEELD, o. (-en), beeld door de
schaduw van een voorwerp gevormd; - schim,
schijnbeeld, hersenschim : schaduwbeelden najagen;
- (schild.) beeld naar Bene schaduw geteekend,
silhouette.
SCHADUWBOOM, m. (-en), vluggroeiende boom
geplant om andere gewassen schaduw te geven.
SCHADUWEN, (schaduwde, heeft geschaduwd),
(teek.) diepen, donker teckenen of schilderen:
eene teekening, eene figuur schaduwen. SCHADUWING, v. (-en).
SCHADUWGESTALTE, v. (-n), schim.
SCHADUWGEVEND, bn. wat veel schaduw geeft.
SCHADUWHOED, m. (-en), hoed met breede
randen of breede luifel, zonnehoed; ...HOUT, o.
boomen die in de schaduw nog goed groeien, zooals
dennen en beuken.
SCHADUWING, v. (-en), (teek.) het teekenen
der schaduw.
SCHADUWKEGEL, m. (-s), (sterrenk.) kegel
schaduw van Bene planeet, kernschaduw;.-vormige
...LETTER, v. (-s), letter waarlangs schaduw
aangegeven is.
SCHADUWLOOS, bn. zonder schaduw, van
schaduw beroofd.
SCHADUWLOOZEN, m. mv. bewoners der tropische landen, die tweemaal 's jaars om 12 uur
de zon loodrecht boven zich hebben.
SCHADUWOMTREK, m. (-ken), omtrek eener
schaduw.
SCHADUWRIJK, bn. ( -er, -st), veel schaduw
gevende : eene schaduwrijke laan; - een schaduw
-rijk
plaatsje opzoeken, waar veel schaduw is.
SCHADUWSPEL, o. (-len), Chineesche schim
...WIJZER, m. (-s), zonnewijzer; ...WOLK,-men;
v. (-en), stapelvolk; ... ZIJDE, v. (-n), zijde waar
schaduw is; - (fig.) het nadeel, het schadelijke:
alles heeft zijne schaduwzijde.
SCHAFFEN, (schafte, heeft geschaft), bezorgen,
verstrekken, opleveren : geld, raad, hulp schaffen;
- doen, verrichten, maken : wat heeft hij in de
stad te schaffen ?; - ik wil niets met hem te schaffen
hebben, niets met hem uit te staan, te maken heb ben; - dat meisje geeft hare moeder veel te schaffen,
bezorgt haar veel moeite, veel last; - opdisschen:
daar wordt goed geschaft, daar is het eten ruim; gij moet eten wat de pot schaft, ik kan niets bijzonders
voor u klaarmaken; - (fig.) eten, het middagmaal
nuttigen (inz. van werklieden). SCHAFFING, v.
het schaffen; opdissching.
SCHAFFER, m. (-s), (w. g.) huisbezorger; (fig.)
hij is een ferme schaffer, een goed eter. SCHAFSTER, V. (- s).
SCHAFT, v. (-en), zie SCHACHT.
SCHAFTEN, (schaftte, heeft geschaft), opdis schen; eten : het werkvolk is schaften; - ( zeew.)
schaften aan bak No. 0, het vuilste werk aan boord
moeten doen.
SCHAFTGAT, o. (-en), gat in Bene deur, waardoor het eten wordt geschoven (inz. in gevangenissen); ...KELDER, m. (-s), kelder, gaarkeuken
waar arbeiders en werklui komen eten; ...KLOK,
v. (-ken), klok die het etensuur aankondigt; -,
gmv. etenstijd; ...LIJST, v. (-en), lijst van op
te dienen spijzen, menu; ...MEESTER, m. (-s),
spijsbezorger; (zeew.) proviandmeester; ...TIJD,
m. (-en), etenstijd; ...UUR, o. (...uren), uur waarin
het werkvolk kan gaan schaften.
SCHAFTVORMIG, bn. in den vorm eener schaft
of schacht.

SCHAKEERDER.

1582

SCHAKEERDER, m. SCHAKEERSTER, V.
(-s), die schakeert.
SCHAKEEREN, (schakeerde, heeft geschakeerd),
een zachten overgang maken; allengs doen toe- of
afnemen, ineensmelten; kleuren mengen; (fig.)
afwisselen : zang met snarenspel schakeeren; die
redenaar weet zijne uitdrukkingen goed te schakeeren.
SCHAKEERING, V. (- en), kleurenmengeling; (fig.)
afwisseling.
SCHAKEERSEL, o. (-s), zie SCHAKEERING.
SCHAKEL, v. (-s), kettingring, schalat : die
ketting bestaat uit ronde en vierkante schakels; —
maas, steek (van een net); — schakelnet; — (fig.)
verbinding, band, samenhang : de schakel zijner
rede werd afgebroken; --- keten, volgreeks : een
schakel van electrische elementen. SCHAKELTJE,
o. (-s).
SCHAKELAAR, m. (-s), toestel om in- en uit
te schakelen.
SCHAKELBORD, o. (-en), bord op een telefoonkantoor om de verschillende verbindingen tot
stand te brengen.
SCHAKELEN, (schakelde, heeft geschakeld),
door schakels verbinden, aaneenhechten; (fig.) in
behoorlijke orde op elkander laten volgen : zijne
denkbeelden schakelen; — met het schakelnet vis schen. SCHAKELING, v. (-en), het schakelen,
verbinding; — de schakeling der electrische elementen, hunne verbinding tot batterijen.
SCHAKELLIJM, V. vloeibare lijm, alzoo genoemd naar den fabrikant Adriaan Schakel te
Amsterdam, 1870; ...NET, o. (-ten), driedubbel
gemaasd net; ... RAD, o. (-eren), (hon.).
1. SCHAKEN, (schaakte, heeft geschaakt),
schaak spelen : wij hebben den ganschen avond
geschaakt; een porti tje schaken.
2. SCHAKEN, (schaakte, heeft geschaakt), rooven, met geweld weg- of ontvoeren : een meisje
schaken; zij liet zich door haar minnaar schaken.
SCHAKING, v. (-en), ontvoering.
3. SCHAKEN, (schaakte, heeft geschaakt), (zeew.)
vieren, opgijen : de schooten, de toppenants schaken.
4. SCHAKEN, (szhaakte, heeft geschaakt), (gew.)
schoonmaken, zoowel gezegd van de groote jaar
schoonmaak, als van de wekelijksche. -lijksche
1. SCHAKER, m. (-s), schaakspeler.
2. SCHAKER, nu. (-s), die een meisje of vrouw

ontvoert.
SCHAKO, V. (-' s), soldatenhoed, militair hoofd
-deksl,
thans SJAKO geschreven.
SCHAL, m. galm, toon, geluid.
SCHALBIJTER, m. (-s), scharrebijter.
SCHALEEND, v. (-en), scheleend.
SCHALEN, (schaalde, heeft geschaald), (zeew.)
met schalen versterken, die er stevig aan vastsjorren : een mast, eene ra schalen.
SCHALIE, v. (-s, ...liën), (Zuidn.) lei, deklei.
SCHALIEDAK, SCHALIËNDAK, o. (-en),
(Zuidn.) leiendak; ...DEKKER, m. (-s), leidekker.
SCHALIER, v. (-en), de twee kantstijlen van
eene ladder.
1. SCHALK, m. (- en), guit, grappenmaker;
het is zoo'n kleine schalk; -- (timm.) drie reehtstaande balken van boven met •touwen te zamen
gebonden; — (bouwk.) muraalzuil, rank halfzuiltje. SCHALKJE, o. (-s).
2. SCHALK, bn. ( -er, -st), schalksch; — een schalk
oog hebben, een kwaad oog hebben op iets, achter
-docht
hebben. SCHALKHEID, v. (...heden).
SCHALKACHTIG, bn. ( -er, -st), loos, guitig:
dat meisje is zoo schalkachtig. SCHALKACHTIGHEID, V. (...heden), guitigheid, pret: de schalk
kijkt haar de oogen uit; iets wat-achtiged
schalksch is.
SCHALKS, bw. ( -er, -t), op guitige wijze : schalks
lachen; zij zag mij schalks aan.
SCHALKSCH, bn. ( -er, meest -), guitig : met
schalicschen lach; zij heeft schalksche oogen.
SCHALKSCHHEID v. (...heden), schalkachtig
-heid.
SCHALLEBIJTER, rn. -,-s), scharrebijter.
SCHALLEN, (schalde, heeft geschald), galmen,
klinken : wij hoorden de trompetten schallen; — een
schallende lach, die luide weerklinkt.
SCHALLIG, bn. ( -er, st), (gew.) schallige haring,
waarvan de buik begint te bederven.
SCHALM, ra. (-en), schakel; kettingring; —
(Zuidn.) kavel boomen, die te koop zijn.
CH ALMPJE, o. (-s).
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SCHALMEI, v. (-en), zeker blaasinstrument, herdersfluit, veldpijp : eene pijp met gaten en kleppen, die van boven een dun mondstuk en beneden
een wijder klankstuk heeft; ook de benaming van
zeker orgelwerk, het snorwerk. SCHALMEITJE,
o. (-s).
SCHALMEIBLAZER, m. (-s), ...SPELER, rn.
(-s), ...SPEELSTER, v. (-s).
1. SCHALMEN, (schalmde, heeft geschalmd),
(zeew.) de luiken schalmen, de presennings, waarmede de luil - en overdekt worden, vastmaken.
2. SCHALMEN, is ,palmde, heeft geschalm;d),
(gew.) iets van zijne oneffen of uitstekende deelen
ontdoen met een scherp mes, snoeien : een takje
schalmen, er de zijtakjes afslaan; — een weg schal men, er de bovenkorst afslaan; -- een boom schalmen, er een gedeelte schors afslaan, inz. om boomen, die verkocht moeten worden, met nunxmers
te merken. SCHALMING, v. (-en).
SCHALMGAT, o. (-en), gat dat door de binnen
gevormd wordt, wanneer men-bomenrtap
van boven naar beneden of andersom kijkt; trapgat, ruimte waarin de trap staat.
SCHALMGELD, o. geld dat men bij het verkoopen van boomen voor het schalmen betaalt.
SCHALMHOUT, o. hout dat geschalmd is.
SCHALOOS, SCHADELOOS, bn. werkeloos:
schaloos loopen; — een schadelooze lap, lap dien men
nog van een stuk laken over heeft, en die tot weinig
meer dienstig is; hier, neem die schalooze plank
maar mee, die kan ik toch niet meer gebruiken;
(zeew.) beschadigd met groote schade : die schepen
zijn schaloos geschoten, zijn schaloos binnengeloopen,
zoo, dat zij niet langer zee konden bouwen.
SCHALPUNT, o. (-en), (nat. hist.) klankpunt.
1. SCHAMEL, bn. bw. ( -er, -st), armoedig, behoeftig, kaal; naakt : schamele armen, schamele
armoede; zij ging schamel gekleed; — gering : een
schamel dak; het schamel brood. SCHAMELHEID,
V. armoede, geringheid; — (ook) schaamdeelen,
eerbaarhei d.
2. SCHAMEL, m. (-s), laag houten bankje,
schemel; -- (gew.) houten driepoot waarop de
boeren bij het kazen hun tobbe zetten; driepoot
waarop de waschtobbe staat; -- (rijt.) disseltang;
—BOUT, m. (-en), (rijt.) naaf.
SCHAMEN (ZICH), (schaamde zich, heeft zich
geschaamd), schaamte gevoelen (over of om iets),
blozen : zich over zijne ouders, over zijne afkomst
schamen; gij moest u de oogen uit het hoofd schamen; foei, schaam u, zoo iets te zeggen; (bijb.) Adam
en Eva waren beiden naakt, en zij schaamden zich
niet; — verlegen worden.
SCHAMP, m. (-en), houw van ter zijde.
SCHAMPAVIE, SCHAMPAVU, v. (Zuidn.) schampavi.e spelen, het hazenpad kiezen, de hielen laten
zien.
SCHAMPDEK, o. (-ken), (zeew.) dek naast de
verschansing.
SCHAMPELEN, schamperen.
SCHAMPELIOENS, m. mv. (zeew.) marsranden.
SCHAMPEN, (het schampte, is geschampt), van
ter zijde even raken, wonden : bij het vallen heeft
hij zich den elleboog geschampt.
SCHAMPER, bn. bw. (-der, -st), bits, hooreend,
bitter, scherp : schamper antwoorden; schampere
taal voeren. SCHAMPERHEID. v. (...heden),
bi ashei d, scherpte, ho opende taal.
SCHAMPEREN, (het schamperde, is geschamperd), schampen.
SCHAMPIG, bn. ( -er, -st), glibberig, glad : een
schampige beitel.
SCHAMPPAAL, m. (...palen), wrijfpaal.
SCHAMPSCHEUT, v (-en), schamper gezegde;
elkander schampscheuten geven, steken onder
water.
SCHAMPSCHOT, o. (-en), schot dat ter zijde
afglijdt, dat eventjes raakt; lichte wonde door een
vuurwapen : het is maar een schampschot, het heeft
niet veel te beteekenen.
SCHAND, v. zie SCHANDE.
SCHANDAAL, o. (...dalen), aanstoot, ergernis,
zaak die ergernis of aanstoot geeft : het is een
schandaal, dat zoo iets nog kan gebeuren; zijn gedrag
is een schandaal; — iem. the aanstoot of ergernis
geeft, die tot schande strekt : het is een schandaal
van een jongen. SCHANDAALTJE, o. (-s).
SCHANDALEUS, bn. (...zer, -t), schandalig.
SCHANDALIG, bn. bw. ( -er, -st), schandelijk :
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schandalig handelen, spreken; schandalig leven; zich
schandalig aanstellen.

SCHANDALISEEREN, (schandaliseerde, heeft geschandaliseerd), schande, ergernis verwekken, aan
geven : hij heeft zich daarmee geschandaliseerd,-sto
daarmee heeft hij ergernis verwekt, aanstoot
gegeven ; iem. schandaliseeren, hem belasteren,
zijn eer rooven; — (gew.) beschadigen : die kast is
geschandaliseerd.

SCHANDBORD, o. (-en), (eert.) bord in eene
school ter opschrijving of te-pronk -stelling van
ondeugende kinderen.
SCHANDDAAD, v. (...daden), schandelijke daad.
SCHANDE, v. ellendige toestand waarvoor men
zich schamen moet : iets te schande maken, het geheel bederven; — (rijsch.) een paard te schande
rijden, het geheel bederven door te lang en te hard
rijden; — zich te schande loopen, zóó lang loopen,
dat men open voetzolen krijgt; — zedelijke mis
oneer in een hoogen graad, gepaard-vorminge
met vernedering in de burgerlijke samenleving, of
ook de toestand desgenen die zich in zulke oneer
bevindt : hij kwam er met schade en schande af;
't is zonde en schande; door schade en schande wordt
men wijs; zijne eigen schande niet verzwijgen kunnen;
schande niet iets inleggen; ik reken het mij tot schande;
armoede is geen schande; — oneer : iem. te schande
maken, hem oneer aandoen; — een meisje tot schande
brengen, te schande maken, haar verkrachten, ont-

eeren.
SCHANDEK, o. zie SCHAMPDEK.
SCHANDEKOOP, bn. schandelijk goedkoop.
SCHANDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), schande veroorzakende, onteerend; op onteerende wijze : een
schandelijk gedrag; een schandelijk leven leiden;
een schandelijken dood sterven; de troepen gingen
schandelijk op de vlucht; een schandelijk boek; —
in hooge mate : 't is schandelijk duur; ien. schande
bedriegen. SCHANDELIJKHEID, v. (...he--lijk

den), wat schandelijk is.
SCHANDGELD, o. geld dat oneerlijk verdiend is;
— (fig.) spotprijs; ...GEWAAD, o. (...gewaden),
schandkleederen; ...JONGEN, m. (-s), jongen, tot
het plegen van onnatuurlijke ontucht gebezigd;
...KLEED, o. (-eren), kleed dat de galeiboeven
dragen ; (fig.) dat tot oneer strekt; ...MERK, o.
(-en), schandteeken.
SCHANDMERKEN, (schandmerkte, heeft geschandmerkt), iem. een schandmerk geven.
SCHANDPAAL, m. (...palen), paal waaraan de
tepronk-gestelden werden vastgebonden; geeselpaal;
...PRIJS, m. spotprijs; ...STRAF, v. (-fen),
onteerende straf, ...TEEKEN, o. (-s, -en), brandmerk; - (fig.) alles wat tot schande op iemands
naam kleeft.
SCHANDTEEKENEN, (schandteekende, heeft
geschandteekend), brandmerken; (ook fig.).
SCHANDVLEK, v. (-ken), vlek die iets schendt:
(fig.) smet, oneer (iem. aangedaan) : het is eene
schandvlek voor het Nederlandsche volk; hij is eene
schandvlek voor zijn familie, strekt haar tot

schande.
SCHANDVLEKKEN (schandvlekte, heeft geschandvlekt), oneer, schande aandoen; iets of ieni.
schandvlekken, als schandelijk misprijzen
1. SCHANS, v. (-en), (Zuidn.) takkenbos.
2. SCHANS, v. (-en), (vest.) elke verschansing in de
gedaante van een vier-, vijf- of zeshoek, fort, w al :

eene schans graven, opwerpen, verdedigen; — (spr.) oude
paarden jaagt men achter de schans, oude bedienden

schaft men (ondankbaar) af; -- (zeew.) bovenste
achterdeel van 't schip, boven de kajuit. SCHANSJE,
o. (-s), - strafkolonie te Ommerschans: hij gaat naar
de schans.

SCHANSARBEID, nz arbeid aan eene schans.
SCHANSEN, (schanste, heeft geschanst), schansen
opwerpen; — verschansen, opstapelen.
SCHANSGRAVER, ni. (-s), (vest.) iem. die schans arbeid verricht, sappeur.
SCHANSKLEED, o. (-en), (zeew.) gekleurde strook
laken waarmede men de schepen bij feestgelegenheden bekleedt ; (ook) kleedingstuk van den man,
die bij nacht of guur weder de verschansing op- en
nedergaat.
SCHANSKORF, m. (...ven), cilindrische mand
van vlechtwerk, van zeer -ongelijke afmetingen,
gebruikt tot bèkleeding der borstweringen, vooral
in de batterijen en de loopgraven, waartoe men hen
naast elkander plaatst, met aarde vult en in som-
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mige gevallen verandert, tot vorming van holle
traversen, van batterijmagazijnen, van schietgaten,
tot herstelling van bruggedekken enz.
S CHAN SKRAAL, v. (.. .kralen), (Z. A.) veekraal
met natuurlijke beschutting of verschansing tegen
koude, wind en weer.
SCHANSLOOPER , m. (-s), Bene soort van lange
sluitende jas van grove stof, welke door krijgslieden,
die op de wacht staan, gedragen wordt; (bij zoel.)
een korte wijde overrok van eene dikke wollen stof,
die van voren niet geknoopt, naaar als een mantel
toegeslagen wordt; — oud paard; ...LOOPSTER, v.
(-s), oude straathoer.
SCHANSNET, o. (-ten), (zeew.) net van lijnen, 't
welk men aan boord van oorlogsschepen op ijzeren
leiders, die op staanders met dubbele armen rusten,
langs het staande boord spant en waartusschen
zich geteerd zeildoek bevindt; daarin worden de
kooien (hangmatten) gestuwd, om zich tegen
het geweervuur van een vijandelijk schip te ver
...PAAL, rm. (...palen), stormpaal, palis--schane;
saad.
SCHAP, v. (-pen), (gew.) plank (b. v. van eene
keukenkast).
SCHAPEBAND, m. (-en), (boekb.) band van
schapen- of kalfsleder; ...BORST, v. (-en); ...BOUT,
m. (-en), voor- of achterbovenstuk van een schapepoot.
SCHAPEDREK, SCHAPENDREK, m. drek van
één of meer schapen.
SCHAPEKEUTEL, v. (-s), drek van schapen;
...KOP, m. (-pen), kop. van een schaap.
SCHAPE(N)LEDER, ...LEER, ook SCHAAPSLEDER, ...LEER, o. leer, bereid van schapevel.
SCHAPELEVER, v. (-s), ...LONG, v. (-en), lever,
long van een schaap.
SCHAPE(N)MEST, ...MIST, m.. schape(n)drek.
SCHAPENAARD, M. aard van een schaap; —
(fig.) zachte aard; volgzaamheid : de schapenaard der
groote menigte; ... BLOEM, V. (- en), (plantk.) witte
klaver (trifolium repens) en roode klaver (T. pratense); ...BOTER, V. boter van schapenmelk;
...DIEF, m. (...ven); ...DISTEL, v. (plank.) melk
(sonchus oleraceus); ...FOKKER, m. (-s),-distel
die zich met schapenfokker bezighoudt; ...FOKKERIJ, v. aankweeking, teelt van schapen; -, v.
(-en), inrichting waar schapen gefokt worden;
... GAL, V. (plantk.) moeras-vergeet-mij -niet
(myosotis palustris), zekere ruwbladige plant die als
schadelijk voor het vee, inz. voor de schapen,
beschouwd wordt; ...GELD, o. recht, belasting op
de schapen.
SCHAPENGRAS, o. (plantk.) eene soort van
zwenkgras (festuca ovine), dat op heide- en duingronden voorkomt en een uitmuntend voeder voor
schapen is; daar het veel op Ameland groeit, wordt
het in Friesland ook wel Amelands -gras genoemd.
SCHAPENHOK, o. (-ken), schaapskooi.
SCHAPENHORZELS, v. mv. eene soort van
horzels (oestrus ovis), die haar eieren in den neus
der schapen leggen; de larven, die uit de eieren
voortkomen, kruipen naar boven in de voorhoofdsholten, waar zij van slijm leven, en de draaiziekte
veroorzaken; wanneer de larve volwassen is, kruipt
zij door den neus weder naar buiten en verandert
tot pop in den grond; andere soorten komen voor
bij herten, rendieren enz. voor; ...HUID, v. (-en),
schapenvel.
SCHAPENKAAS, v. (...kazen), kaas van schapen
naam voor heemst; ...KAAS -melk;—(pant.)gw
...KERVEL, v. (plantk.) eene soort van-JE,o.(s);
kervel, ook toetels en pijpkruid geheeten (anthriscus silvestris); ...KLAVER, v. rolklaver; gehoornde
klaverzuring; liggende klaver; ...LAND, o. (-en),
land waar schapen gekooid worden; ...LEDER,
...LEER, o. bereid schapevel; ...LUIS, v. (...zen),
eene soort van insect (melophagus ovis), dat in
menigte tusschen de wol der schapen leeft; bene soort
van mijt (ixodes reduvius), die in de opperhuid der
schapen leeft; ...MARKT, v. markt waar schapen
ge- en verkocht worden; ...MELK, v. melk van
schapen; ...MELKER, m. (-s), iem. die schapen
melkt; (dierk.) nachtzwaluw; ...MEST, m.; ...ONGEL, v. schapenvet; ...00G, o. (-en), oog van een
schaap; groot vooruitspringend oog, inz. oog zonder
uitdrukking; ...00R, o. (-en), oor van eon schaap;
(plantk.) lamsooren (statice limonium), ook limoen
...RAS o. ( -sen), ras van schapen; ...RIBBE, v.-kruid;
(-n), ribbe van een schaap; ribstuk van een schaap;
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(plantk.) gewoon duizendblad (achillea millefolium);
...SCHAAR, V. (...scharen), schaar waarmede schapen geschoren worden; ...SCHEERDER, m. (-s),
...SCHEERSTER, v. (-s); ...SCHEREN, o.;
...SCHOT, o. (-ten), schaapskooi.
SCHAPENSTAL„ SCHAPESTAL, m. (-len), stal
voor één of meer schapen.
SCHAPENTEELT, v. schapenfokkerij : de schapenteelt op de heide is zeer nadeelig voor den houtopslag.

SCHAPENVET, SCHAPEVET, o. vet van één of
meer schapen.
SCHAPENVANGERS, m. mv. (gew.) schertsend
voor : kromme beenen.
SCHAPENVOEDER, ...VOER, o. voeder, voedsel
voor schapen; ...WEI, v. hui van schapenmelk;
schapenweide; ...WEIDE, v. (-n), weide waar schapen op grazen; ...WOL, v.; ...WOLKJES, o. mv.
kleine, halfbolvormige, in rijen geschaarde wolkjes.
die zeer hoog in de lucht drijven bij zeer mooi weder :
met schapenwolkjes bezette lucht; ...ZURING, v.
(plantk.) wilde zuring (rumex acetosa).
SCHAPEPOOT, m. (-en), poot van een schaap; —
(gew.) hij loopt op schapepootjes, hij draagt witte
kousen.
SCHAPER, m. (-s), schaapherder, in veel streken
scheper geheeten.
SCHAPERSHOND, m. (-en), hond van een schaper, herdershond.
SCHAPETONGEN, v. mv. (plantk.) smalle weeg
...VACHT, v. (-en), schagevel met de daarop-bre;
groeiende wol; bereide schapenhuid met de daarop
aanwezige wol; (fig.) 't is een wolf in eene schapevacht, die snoodaard doet zich zeer zachtaardig voor;
...VEL, o. (-len), vel, huid van een schaap.
SCHAPEVLEESCH, SCHAPENVLEESCH, o.
vleesch van één of meer schapen.
SCHAPEVLIES„ o. (...zen), schapevacht.
SCHAPPELIJK, bn. bw. ( -er, -st), redelijk, goedkoop : die prijs is nogal schappelijk, billijk; — gij
moet het een weinig schappelijk met mij maken, mij
niet te veel afnemen; — tamelijk, vrij goed : hij
maakt het tegenwoordig nogal schappelijk, past vrij
goed op; — fatsoenlijk, ordentelijk, beleefd, gedienstig : 't is een schappelijke kerel. SCHAPPE LIJKHEID, v. redelijkheid, matige prijs.
SCHAPRAAI, v. (-en), (gew.) etenskas; drinken
op Maaike in 't schapraaike, Oudhollandsche dronk
op den goeden afloop eener aanstaande bevalling.
SCHAPULIER, o. zie SCAPULIER.
SCHAR, v. ( -ren), een in de Noord- en Oostzee
gewone platvisch (pleuronectes limanda), die ook
langs onze kust menigvuldig wordt aangetroffen;
zij heeft veel overeenkomst met de bot en wordt
gedroogd gegeten. SCHARRETJE, o. (-s).
SCHARBIER, o. scharrebier, dun bier van geringe
kwaliteit; (spr.) hij betert als scharbier op den tap,
het wordt hoe langer hoe slechter met hem.
SCHARDE, V. (- n), (gew.) stuk heigrond dat
gebrand wordt.
SCHARDIJN, v. (-en), (nat. hist.) naam dien de
zeelieden en kustbewoners aan de sprot geven.
SCHARE, v. (-n), menigte, zie SCHAAR.
1. SCHAREN, (schaarde, heeft geschaard), rangschikken, ordenen : een leger in slagorde scharen; —
(fig.) allen stonden geschaard, in orde achter of naast
elkander geplaatst; — zich om het vuur scharen, daar
gaan zitten. SCHARING, v. rangschikking;-omhen
het scharen (in alle bet.).
2. SCHAREN, (schaarde, heeft geschaard), vee in
de schaarweide brengen.
3. SCHAREN, (volksuitspraak van SCHAARDEN, dat de voorkeur verdient), breken, brokkelen
(van scherpe kanten, tanden enz.).
SCHARENKRUID, o. (plantk.) boonenkruid.
SCHARENSLIJPER, m. (-s), ...SLIJPSTER, V.
(-s), iem. die zijn beroep van het scharenslijpen
maakt (inz. op straat met een wagentje daartoe ingericht).
SCHARL, v. (plantk.), (gew.) (eig. SCHARREL),
ratels, zie dit woord.
1. SCHARLAKEN, o. fijne wollen stof, van eene
hoogroode kleur, een weinig naar het gele zweemende:
een mantel van scharlaken; hoogroode verfstof;
(bijb) al waren uwe zonden als scharlaken, al waren
uwe zonden nog zoo groot.
2. SCHARLAKEN, bn. zeer helder rood, een weinig naar geel zweemend; een scharlaken tabbaard;
(fig.) zij werd scharlaken of scharlakenkleurig, zij
bloosde tot over de ooren.
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SCHARLAKENACHTIG, bn. ( -er, -st), op scharlaken gelijkende; als scharlaken.
SCHARLAKENBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v.
(...beziën), bes van een Amerikaansch gewas (phytolacca ), waarvan het sap eene scharlakenkleur heeft;
kermes.
SCHARLAKENKLEUR, v. hoogrood.
SCHARLAKENKLEURIG bn. met eene kleur als,
scharlaken.
SCHARLAKENKOORTS, v. (-en), besmettelijke,
meestal epidemische ziekte, inz. in het tweede tot.
het tiende levensjaar; kenmerkt zich door schar
uitslag, van den hals uit over het lichaam,.-laken
meestal niet in het gezicht, en hooge koortsen; bij
genezing heeft vervelling plaats.
SCHARLAKENLELIE, v. (-s), deAfrikaanschenar-cislelie met purperroode bloemen; ... LUIS, v. (... zen),.
(nat. hist.) cochenille.
SCHARLAKENROOD, bn. zoo rood als scharlaken.
S CHARLAKEN S CH, bn. van scharlaken : een.
scharlakensch kleed.

SCHARLAKENVERF, v. verfstof waarmede het,
scharlaken geverfd wordt; ...VERVER, m. (-s);.
...VERVERIJ, v. het verven van scharlaken; —,.
v. (-en), inrichting waar scharlaken geverfd wordt;.
...WEVER, m. (- s).
SCHARLEI, SCHERLEI, v. zeker kruid met
lichtblauwe bloemkroon (salvia sclarea), ook mus
salie geheeten, omdat het aan den wijn een-kat
muskaatsmaak meedeelt.
SCHARLUIN, SCHERLUIN, m. (-en), (gew.)
schavuit, schalk, guit. SCHARLUINTJE, SCHERLUINTJE, o. (-s).
SCHARLUIP, v. (-en), (nat. hist.) een in de duinen
voorkomende vogel (oedicnemus crepitans), ook
griel geheeten, ter grootte van eene woudduif en die
veel weg heeft van de pluvier.
SCHARMINKEL, SCHERMINKEL, m. (-s),
lang en mager nxenseh : wat moet jij, magere schar
SCHAR -, SCHERMINKELTJE, o (-s) -mink.el?!
SCHARNIER, o. (-en), beweegbare vereeniging
van twee stukken metaal, die in elkander grijpen en
met eene doorloopende pin vereenigd zijn, om welke
de beide deden zich bewegen, ook knier geheeten;
— scharnier met dubbele leden, scharnier waarvan het
eene blad onder, boven en in 't midden een oog
heeft, en het andere blad twee oogen die in de genoemde grijpen; — scharnier met enkele leden, wanneer de bladen in elkander grijpen met 2 of 3 oogen;
— levend scharnier, scharnier met veer; — dood
scharnier, scharnier zonder veer; — doordraaiende
scharnieren, dubbele scharnieren inz. aan tochtdeuren; — bochtscharnier, wanneer de knoop al
naarmate de breedte van het architraaf verder uit
het kozijn steekt. SCHARNIERTJE, o. (-s).
SCHARNIERBLAD, o. (-en), helft van een schar
-nier.
SCHARNIEREND, bn. een scharnierend deksel,
met scharnieren verbonden.
SCHARNIERGEWRICHT, o. (-en), gewricht
waarbij de beenderen zoodanig vereenigd zijn, dat,
zij alleen buiging en strekking toelaten.
SCHARRE, v. (-n), (gew.) ploegschaar: scharren
scherpen.

SCHARREBIER, SCHARBIER, o. dun bier.
SCHARREBIJTER, SCHALLEBIJTER, m. (-s),
(nat. hist.) de scharrebijters (carabidae), ook loopkevers geheeten, vormen eene familie van schild
insecten, met groote voelhorens en uit--vleugi
stekende bovenlippen, van welke laatste zij zich
bedienen om het hout te doorboren ten einde er
hunne eieren in te leggen; inz. de goudgroene
schallebijter (carabus auratus) en de groote schallebijter (calosoma sycophanta) of poppenroover die door
het verdelgen van schadelijke rupsen en larven,
vooral van meikeverlarven, zeer nuttig zijn.
SCHARREL, m. het scharrelen : aan den scharrel zijn, een weinig verkeering hebben, zonder nog
verloofd te zijn.
1. SCHARRELAAR, m. (- s), iem. die scharrelt;
— iem. die armen en beenen druk beweegt zonder
veel vooruit te konen bij het schaatsenrijden,
slecht schaatsenrijder; — iem. die nu eens dit, dan
weer dat ter hand neemt, om zijn brood te verdienen,
inz. venter : het is zoo'n scharrelaar; — iern. die
slechts met moeite in zijn onderhoud voorziet; —
iem. die telkens met een ander meisje scharrelt.
2. SCHARRELAAR, m. (-s), gewone scharrelaar,
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zekere vogel (coracias garrula), zoo groot als eene
kerkkauw, maar slanker; hij wordt in de gematigde en warme streken van Europa, in het gematigde deel van Siberië en in Azië tot in Bengalen
aangetroffen; hij overwintert in Noord-Afrika; in
ons land wordt hij slechts zelden gezien.
SCHARRELBEENEN, (scharrelbeende , heeft
gescharrelbeend), de beenen wijd uiteenzetten
(onder het loopen).
SCHARRELEN, (scharrelde, heeft en is gescharreld), wroeten, krabben : de hoenders scharrelen in
het zand; - de das scharrelt in de aarde, om wormen
enz. te zoeken; - iets bij elkander zoeken : wat
goed te zamen scharrelen; - met moeite bijeenbrengen : wat geld bij elkander scharrelen; - met moeite
in zijn onderhoud voorzien, het zeer schraal hebben :
die menschen moeten tegenwoordig erg scharrelen;-

telkens wat anders ter hand nemen om in zijn onderhoud te voorzien; - langzaam en moeilijk loopen:
met moeite is hij nog naar huis gescharreld; in de
kamer scharrelen; met moeite schaatsenrijden; allerlei kleine bezigheden verrichten : hij scharrelt
den heelen dag in den tuin; - met iets bezig zijn :
wat scharrel je toch ? - met een meisje scharrelen,

haar het hof maken, met haar verkeeren, zonder
ernstige bedoeling of zonder zich nog verloofd te
hebben,
SCHARRELTJE, o. (-s), meisje met wie men
scharrelt; eene halve snol: een aardig scharreltje
aan de hand hebben.

SCHARRETJESVROUW, v. (-en), vrouw die
scharretjes verkoopt.
SCHARRETONG, v. (-en), tongschar.
SCHARTELEN, v. (plantk.) ratels, ook ratelaars, horden en hanekammen genoemd.
SCHAT, m. (-ten), (oudt.) have of goed, hetzij
roerend of onroerend; - groote hoeveelheid van iets
kostbaars : een schat van geld; hij bezit een schat van
boeken, van schilderijen; een schat van kennis, geleerdheid , ondervinding; - alles wat met zorg bewaard
of als iets uitstekends beschouwd wordt : gezondheid is een groote schat; - geliefd persoon : mijn
schat, mijn schatje; inz. van een minnend paartje
of van een klein kindje gezegd : zij is met haar schat
gaan wandelen; het is een schatje van een kind; -

voorraad van kostbare of als kostbaar aangemerkte dingen : een schat vinden, erven; - rijkdom:

schatten bezitten, verzamelen, vergaderen; de schatten
van Croesus zijn spreekwoordelijk geworden. SCHAT-

JE, o. (-s).
SCHATBAAR, bn. (-der, -st), waardeerbaar, wat
geschat, gewaardeerd kan of moet worden : dat is
een schatbaar voorrecht; (ook) cijnsbaar, schatplichtig. SCHATBAARHEID, v.
SCHATBEWAARDER, m. (-s), bewaarder van
gelden; minister van financiën; thesaurier, penningmeester (in genootschappen enz.).
SCHATEKSTER, v. (-s), grauwe klauwier of

roode tuinvalk.

SCHATEREN, (schaterde, heeft geschaterd),
weerklinken (inz. van lachen) : lachen dat het schatert; met eene schaterende stem roepen, die luide weerklinkt. SCHATERING, v. (-en), hard gelach.
SCHATERLACH, M. lach die luide weerklinkt.
SCHATERLACHEN, (schaterlachte, heeft geschaterlacht), schaterend lachen.
SCHATGRAVER, m. (-s), die naar schatten zoekt;
(ook fig.); ...KAMER, v. (-s), plaats, waar schatten
bewaard worden : de koninklijke schatkamer; (bijb.)
de schatkameren der sneeuw en des hagels; - ( fig.)

verzameling van kostbare voorschriften: schatkamer
der gezondheid.

SCHATKIST, v. (-en), geldkist, -kast; (fig.) 's lands
gelden, openbare geldmiddelen, financiën; zonder
bezwaar van de schatkist, zonder dat de schatkist er
schade bij heeft; -BILJET, o. (-ten), biljet of
briefje, hetwelk door de schatkist moet betaald
worden : papieren geld zijn schatkistbiljetten of
bankbiljetten; - PROMESSE, v. (-n), promesse
met vooruitbetaalde rente door de regeering uitgegeven om in de geldbehoefte van het oogenblik te
voorzien.
SCHATLIJSTER, v. (-s), gew. naam voor de
koperwiek of oranjelijster (turdus iliacus).
SCHATMEESTER, m. (-s), schatbewaarder;
...MEESTERSCHAP, o. ambt van schatmeester.
SCHATPLICHTIG, bn. cijnsbaar.
SCHATRIJK, bn. zeer rijk.
SCHATTEN, (schatte, heeft geschat), daarvoor
Van Dale.

SCHAVUIT

houden, meenen, achten : de hoogte van een toren
schatten; iemands leeftijd schatten; ik schat dit een
onwaardeerbaar voorrecht; - hij wordt op een millioen
geschat, men beweert , dat hij een milioen rijk is;
- van waarde achten, op prijs stellen: hij wordt
door iedereen geschat; een zeer geschat vriend; waardeeren, den prijs bepalen (van overheidswege) :
brood, vleesch schatten; hoe duur schat gij dit huis,
deze zijde ?; deskundigen hebben de schade geschat
op 1000 gulden, begroot; - zijne meubels laten
schatten, er de vermoedelijke waarde van laten be-

palen, inz. in betrekking tot te betalen belasting; voor zekere som in de belasting aanslaan : men
heeft mij veel te hoog geschat; - zich rekenen : hij
mag zich nog gelukkig schatten.

SCHATTER, m. (-s), waardeerder, prijsbepaler,
inz. welke van hoogerhand daartoe is aangesteld,
vooral bij de directe belastingen; taxateur. SCHATSTER, V. (- s).
SCHATTIG, bn. bw. ( -er, -st.), als een schat,
alleraardigst, lief;: een schattig kind; schattig kijken;
iets schattig vinden.
SCHATTING, v. (-en), het schatten; taxatie: opnieuw schatting aanvragen; (bijb.) belasting : is het
geoorloofd den keizer schatting te geven ?; - ( fig.)

achting,
SCHATTINGBAAR, bn. (w. g.) schatplichtig.
SCHATTINGKOSTEN, m. mv. de kosten van het
schatten, taxeeren.
SCHATTINGSWERK, o. aan het schattingswerk
deelnemen, het werk van den schatter.
SCHAVEELEN, SCHAVIELEN, (schaveelde,
schavielde, heeft en is geschaveeld, geschavield),.
(gew.) plaats maken, opschuiven : als ieder wat
schaveelt, is er plaats voor ons allen; - ( fig.) 't begint
te schaveelen, te schikken, het wordt voortdurend
beter; - (zeew.) de wind schaveelt, ruimt; - de zeilenschaveelen, richten; - door gestadige wrijving of
schuring slijten : dat touw begint te schaveelen; (gew.) voor iem. schaveelen, zich voor iem. in de bres
stellen, zijne partij opnemen; - voor iets schaveelen,

zorgen dat er geen leed of onheil aan geschiede.
SCHAVEELING, v. het schaveelen.
SCHAVELING, m. (-en), (gew.) schaafsel, schaafkrul.
SCHAVEN, (schaafde, heeft geschaafd), de ruwe
deelen (van iets) wegnemen, gladmaken (met eene
schaaf) : planken schaven; - haaks schaven, zoodat
iets zuiver rechthoekig wordt; - (leerl.) huiden,
schaven, afschrapen met het schaafmes; - zijn hand,
zijn arm schaven, door ontvelling licht kwetsen; slijten : dat touw begint aardig te schaven; - zeer
fijn snijden met eene schaaf : kool schaven, kom
schaven]; -- (fig.) beschaven : aan dien-komers
jongen valt nog heel wat te schaven; - verbeteren,
overzien : aan die verzen heeft hij heel wat te
schaven gehad. SCHAVING, v. het schaven; geringe
en oppervlakkige schending van de huid; (fig.)
verbetering.
SCHAVERDIJN, v. (-en), (Zuidn.) schaats.
SCHAVERDIJNEN, (schaverdijnde, heeft geschaverdijnd), (Zuidn.) schaatsenrij den.
SCHAVERGOEDING, V. (- en), schadevergoeding.
SCHAVERHALING, v. schadeverhaling.
SCHAVIELEN, zie SCHAVEELEN.
SCHAVOT, o. (-ten), stelling, stellage, kleerma
nauwe doorgang bij de trap-kerstafl;(monb.)
waardoor men op de stelling komt; (inz.) stellage
waarop lijfstraffelijk veroordeelden hun vonnis
ondergaan; - het schavot beklimmen, om daar eene
lijfstraf, inz. de doodstraf te ondergaan; op het
schavot sterven. SCHAVOTJE, o. (-s).
SCHAVOTDANSER, m., ...DANSSTER, v. (-s),
op het schavot gegeeselde.
SCHAVOTKLEUR, v. hoogrood; bloedrood.
SCHAVOTKLEURIG, bn. donkerrood.
SCHAVOTPAAL, m. (...palen), geeselpaal, staak
voor de tepronkstellingen ; ...SPRINGER, m.
(-s), spotnaam voor een kleermaker ; ...STRAF,
V. (-fen),
SCHAVOTTEEREN, (schavotteerde, heeft geschavotteerd), op een schavot eene straf aan iem.
voltrekken; (fig.) schande aandoen. SCHAVOT- TEERING, v. (-en), het schavotteeren, strafvoltrekking.
SCHAVOTTIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) haveloos,
slordig : er schavottig uitzien.
SCHAVUIT, m. (-en), schelm, boef, deugniet.
SCHAVUITJE, o. (-s).
10(}
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SCHAVUITENSTREEK, m. (...streken), ...STUK,
o. (-ken), ...WERK, o. (-en), misdrijf, schelmerij.
SCHEBATH, v. vijfde maand van den Israëlietischen kerkelijken kalender.
SCHEBEK, v. (-ken), een lang smal, zeer scherp
gebouwd vaartuig, driemaster, dat door bijna alle
aan de Middellandsche Zee wonende natiën voor
lichtere oorlogsdiensten en tot het-namelijkto
kruisen wordt gebezigd.
SCHEDEL, m. (-s), (onti.) het beonige gedeelte van
het hoofd, hetgeen het omhulsel van de hersenen
vormt, hersenpan; — top, kruin van het hoofd; hij
heeft een kalen schedel; — ( fig.) hoofd: bekrans zijn
schedel met rozen. SCHEDELTJE, o. (-s).
SCHEDELBEEN, o. (- deren), (ontl.) een der
beenderen van den schedel; ...BERG, m. Calvarieberg; ...BESCHRIJVING, v. (-en), beschrijving
van de oneffenheden des schedels, ten behoeve
der schedelleer; ... BOOR, v. (... boren), (heelk.)
boortje om iemands schedel te doorboren
voor eene heelkundige operatie; ...BORING,
v. (-en), (heelk.) ; ... 3REUK, v. (-en), breuk
in de hersenpan; ...GEBOORTE, v. (-n), (heelk.)
verlossing waarbij do schedel van het kind vóór
ligt; ...HOLTE, v. (-n), (ontl.) holte binnen den
schedel; ...HUID, v. (-en), huid waarmede de schedel
bedekt is; ...LEER, v. stelsel van Gall om uit den
vorm en de knobbels van den schedel iemands geaardheid en aanleg te leeren kennen, craniologie;
...LIJN, v. (-en), loodlijn.
SCHEDELMETER, m. (-s), werktuig dat men
gebruikt om uit den schedel iemands geaardheid
on aanleg te leeren kennen; ...METING, v. (-en),
het meten van den schedel , voor Bertillonnage;
...MOS, o. 'nos dat op den schedel der lijken groeit
en waaraan men weleer eene bijzondere kracht toekende; ...NAAD, m. (...naden), (ontl.) naad tusschen
de schedelbeenderen; ...PUNT, o. (-en), kruinpunt;
...VLIES, o. (...zen), peesachtige uitbreiding die
den schedel bekleedt; ...VORM, m. (-en).
SCHEDELVORMIG, bn. den schedelvorm heb
-bend.
SCHEDELWAARZEGGER, M. (-s), iem. die uit
de gesteldheid van den schedel iemands toekomst
voorspelt; ...WAARZEGGERIJ, v. (-en).
SCHEEDE, (-n), SCHEE, v. (-ën), ding hetwelk
een voorwerp van de overige scheidt en het in
zijne holle ruimte ontvangt, inz. een leeren koker,
waarin men snijdende voorwerpen steekt: de scheede

van een degen; een mes in eene schee dragen; — (fig.)
het zwaard in de scheede steken, den oorlog staken; —

voorwerp dat min of meer den vorm eereer scheede
heeft, omkleeding van sommige deelera der dieren
of planten : de snuit van vele insecten zit in eene
scheede; — ( ontl.) moederscheede, het voorste deel,
de ingang der baarmoeder : een krans in de scheede
brengen; — ( plantk.) bladseheede; dop. SCHEETJE,
o. (-s).
SCHEDEDIERTJE, o. (-s), kokerdiertje : een
infusiediertje (vaginicola).
SCHEEDENFABRIEK, V. (- en), fabriek waar men
scheeden of foedralen maakt; ...MAKER, in. (-s).
SCHEEDEPLANT, v. (-en), plant vyaarvan de
bladeren als scheeden om elkander sluiten; ... ROK,
m. (-ken), scheodovlies; ...SNAVEL, m. (-s), (nat.
hilt.) eene soort van strandloopers, met een snavel,
welks bovendeel van achteren met hoornachtige
onbeweeglijke platen, als met een foedraal, bedekt is.
SCHEEDEVLEUGELIG, bn. schildvleugelig (van
insecten).
SCHEEDEVLIES, o. (...zen), (ontl.) bekleedsel der
baarnxoederscheede; ... VOGEL, m. (-s), scheedesnavel; ...WORM, m. (-en), kokerworm.
1. SCHEEF, v. (scheven), (landb.) stukje van den
houtachtiger stengel in het vlas en hennep: het vlas

zit vol scheven.

2. SCHEEF, bn. bw. (...ver, -st), van de behoorlijke richting afwijkend, niet recht, schuin : de muur

is scheef; de tafel staat scheef; — de kamer is scheef,
niet zuiver vierkant; — in scheeve richting, niet
recht; — scheeve hoeken, die niet recht zijn; — iets
scheef snijden, knippen, schuinsch; — dit hout, die
deur is scheef getrokken, krom; — die man heeft
scheeve beenen, kromme, gedraaide beenen; —
scheef opgroeien, niet kaarsrecht; — een scheeven nek
hebben, stijf; — hij heeft een scheeven neus, krom; (fig.)
een scheeven mond trekken, een scheef gezicht zetten,

ten teeken van onvergenoegdheid; — verkeerd, niet
zooals 't behoort, valsch : de zaak gaat scheef, loopt
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tegen, loopt verkeerd; -- scheeve begrippen, onjuiste; — scheef oordeelen, verkeerd, valsch; — iem.
scheef aanzien, aankijken, boos, verstoord, (ook)
met wantrouwen, met afgunst; — hij is half scheef,
een weinig dronken, beschonken. SCHEEFHEID,
v. schuinte, kromte, ongelijkheid.
SCHEEFBEEN, m. en v. (-en), die kromme beenen
heeft; ...BEK, m. en v. (-ken), die een scheeven bek
heeft; eene soort van visschee.
SCHEEFBLOEM, v. (-en), (plantk.) het planten
iberis, tot de familie der kruisbloemigen be--geslacht
hoorende, meestal onbehaarde kruiden met onbebladerden stengel en stralende bloemen, waarvan
2 soorten in Nederland in 't wild gevonden worden:

de schermdragende scheefbloem (I. umbellata), ook

als sierplant gekweekt; de bittere of witte scheef bloem
(I. amara), vrij zeldzaam op zandig bouwland.
SCHEEFHALS, m. en v. (...zen), die een scheeven
hals heeft.
SCHEEFHALZIG, bn. met een scheeven hals.
SCHEEFHOEK, nm. (-en), een parallelogram met
scheeve hoeken.
SCHEEFHOEKIG, bn. ( -er, -st), met scheeve
hoeken : scheefhoekig parallelogram.
SCHEEFKELK, m. (-en), (plantk.) het geslacht
arabis, tot de familie der kruisbloemigen behoorende,
meestal behaarde kruiden met bebladerden stengel
en witte bloemen waarvan 3 soorten in Nederland
in 't wild gevonden worden : de ruige scheef kelk
( A. hirsuta), die algemeen op grazigen zandgrond,
in de duinen en op muren voorkomt; de alpenscheefkelk ( A. alpina), alleen te Leiden in den omtrek van
den Hortus gevonden, veel als sierplant gekweekt en
de zandscheefkelk ( A. arenosa), die eveneens zeer
zeldzaam is.
SCHEEFLOOPEN, (liep scheef, heeft scheefgeloopen), zoo loopen dat iets scheef wordt : zijne
schoenen, laarzen scheef loopen.

SCHEEFNEK, m. en v. (-ken), iem. die een
scheeven nek heeft; ...NEUS, m. en v. (... zen),
iem. die een krommen of scheeven neus heeft.
SCHEEFOOGIG, bn. met scheeve oogen : de

scheefoogige Japanners.
SCHEEFTE, v. scheefheid.
SCHEEFVOET, m. en v. (-en), scheefbeen, hor
...ZEILER, m. (-s), schip, met eene slag--relvot;
zijde, dat aan de eene zijde zwaarder is of dieper
ligt dan aan de andere.
SCHEEGAATJES, o. mv. (zeew.) gaatjes voor de
riemen; ...HOUTJES, o. mv. (zeew.) houtjes waar
gesloten kunnen worden. -medschgatj
1. SCHEEL, bn. bw. (scheler, -st), scheef, uit den
haak : (tingym.) dat hout is scheel getrokken; —
scheef-, dwarsziende : hij ziet scheel, hij is scheel;

een schele jongen; beter scheel dan blind; schele
wip, scheeloog (scheldwoord ); — onvriendelijk,
afgunstig; dat geeft schele oogen, verwekt nijd,
afgunst; — iem. met schele oogen aankijken, aanzien,
met afgunstige oogen; — de bleeke, schele nijd; —
schele hoofdpijn, migraine, hoofdpijn slechts aan

ééne zijde van het hoofd, vooral boven het oog
en den slaap; — (plantk.) schele oogen, akkerhoorn bloem (eerastium arvense), ook gemeene oogentroost
en kleine witte ginoffelen geheeten. SCHEELHEID,
v. het scheelzien.
2. SCHEEL, o. (schelen), (veroud.) verschil : 't
is een machtig scheel; geschil, twist.
3. SCHEEL, o. (-en), (gew.) deksel; — (Zuidn.)
daar en is geen potteken, of er past een scheelken op,

iedere man kan wel eene vrouw krijgen; — (gew.)
lage, ondiepe mand.
4. SCHEEL, o. (-en), haarscheiding, gewoonlijk
schei geheeten.
SCHEELAARD, m. (-s), die scheel ziet.
SCHEELACHTIG, bn. een weinig scheel of
scheef.
SCHEELEN, (scheelde, heeft gescheeld), scheiden : het haar scheelen; zij draagt gescheeld haar; —
schoonmaken, zuiveren : (slag.) darmen scheelen,
het vet er van afschrappen. SCHEELING, v. (-en).
SCHEELNAALD, v., ...PRIEM, m. (-en), naald
voor de haarscheiding.
SCHEELOOG, m. en v. (-en), die scheel ziet.
SCHEELTE, v. (w. g.) schuinte; (van planken)
geheel vlak; (ook) scheelheid.
SCHEELTELATJES, o. mv. (tin:xn.) twee latjes
van ongeveer 30 cM. lengte, waarmee men onderzoekt of eene plank goed van scheelte d. i. geheel
vlak is.
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SCHEELVET, o. (slag.) afgeschraapt vet (van
de darmen), darmvet, plukvet.
SCHEELZIEN, o. eene aandoening der ooggin,
waarbij het vermogen, beide gezichtsassen op een
fixeerpunt, dat in het gemeenschappelijke gezichtsveld ligt, tot kruising te brengen, ontbreekt.
SCHEEM, v. (...schenxen), (Zuidn.) schaduw.
SCHEEN, v. (schenen), voorste deel van het
onderbeen van een mensch; — (ontl.) het daarin
zich bevindende pijpbeen, scheenbeen; — (spr.)
zijne schenen stooten, niet slagen, iets zien mislukken; — dat zal hem voor de schenen springen, dat zal
tot zijn nadeel, oneer, schande afloopen; -- eene
blauwe scheen, mislukte huwelijksaanvraag; — (fig.)
iem. iets voor de schenen werpen, hem iets verwijten;
— het hard voor de schenen hebben, er slecht aan toe
zijn, zeer in 't nauw zijn; — iem. het vuur na aan de
schenen leggen, hem in 't nauw brengen, in de
engte drijven, eene bekentenis afdwingen; — in
technische uitdrukkingen, wat mtin of meer op een
scheenbeen gelijkt : lange dunne voorwerpen inz.
die dienen om iets te beleggen, te omkleeden, te
bevestigen; arm- en beenschenen, de gebogen ijzeren
platen eener wapenrusting, waarmede de armen
en de beenen beschermd worden; hoep van een
ring; ijzeren band; eikenhouten lat; kooihoutjes
der boekdrukkers; tooneelscherm, schuifwand;
(zeew.) messingen, ijzeren plaatjes in den kop van
't roer, in de gaten van zekere schijven en spillen.
SCHEENTJE, o. (-s).
SCHEENBEEN, o. (-en), (ontl.) pijpbeen in het
benedenbeen; ...BORDJE, ...PLANKJE, o. (-s),
plankje om de beenen tegen het vuur te beveiligen;
...IJZER, o. (-s), een straftuig waarin iem. met
de beenen werd gesloten; ...SCHROEVEN, v. mv.
(oudt.) zeker straf- of foltertuig; ...ZADEL, m.
(-s), eene soort van pakzadel voor lastdieren.
SCHEEP, bijw. uitdr. op, in het schip : scheep
gaan, scheep komen; scheep ! scheep !, aan boord; —
(spr.) varen waarvoor men scheep komt, berekend
zijn voor dat, waarvoor men zich uitgeeft; — ga
niet scheep, zonder beschuit, neem uwe voorzorgsmaatregelen, alvorens iets te ondernemen; — (fig.)
die scheep is, moet varen, waar men eenmaal mee
begonnen is, moet men mee voortgaan.
SCHEEPJE, o. (-s), verkleinw. van schip; (zeet.)
't zijn scheepjes met zure appelen, die wolkjes voorspellen een geduchten storm; — op het wel afloopen
van het scheepje, Oudhollandsche dronk op de
voorspoedige bevalling eener zwangere vrouw.
SCHEEPJESSCHELLING, m. (-en), eert. zeker
zilveren muntstuk, waarop een scheepje afgebeeld
was (= 10.30).

SCHEEPRIJK, bn. rijk aan schepen : eene scheep rijke haven.

SCHEEPSAANDEEL, o. (-en), aandeel in een
schip; ...AANGELEGENHEDEN, v. mv. alles
wat op een schip betrekking heeft; ...AFFUIT, v. o.
(-en), rolpaard; ...BAROMETER, m. (-s), barometer
die op een varend schip gebruikt kan worden;
...BED, o. (-den), hangmat, kooi; ...BEHOEFTEN,
v. mv. victualiën; ...BERICHT, o. (-en), scheepsjournaal; ...BESCHIETER, m. (-s), timmerman
die in ijzeren schepen het houtwerk maakt; .. .BE SCHUIT, v. (-en), eene soort van harde beschuit;
...BAKKER, m. (-s); ...BESTUUR, o. besturing,
(ook) bestuurders van een schip; ...BEVELHEBBER, m. (-s); ...BEVRACHTER, mt. (-s), cargadoor; ...BEWIJS, o. (...zen), bewijs van eigendom
van een vaartuig; (ook) chartepartij; ... BEZEM,
m. (-s), (zeew.) zwabber; ...BIJL, v. (-en), groote
enterbijl; ...BLOK, o. (-ken), hijschblok; ...BOORD,
o. (-en), boord van een schip; ...BOORDER, m.
(-s), die de boorden maakt; ...BOTTELIER, m.
(-s), (zeew.) opzichter van den wijn en de dranken
aan boord; ... BOUW, m. het bouwen van een
schip, van schepen; ...BOUWER, m;. (-s); ...BOUW KUNDE, v.; ...BOUWKUNDIG, bn. kennis hebbende van het bouwen van schepen : scheepsbouw
ingenieur; ...BOUWMEESTER, ns. (-s);-kundig
...BUIK, m. (-en), grootste binnenruimte van
een schip.
SCHEEPSCH, bn. (zeew.) betrekking hebbende
op een schip of op de zeevaart; geen scheepsch
verstaan, de taal der zeelieden niet verstaan, ook
geen kennis van de scheepvaart hebben; (fig.) op
zijn groot scheepsch, zooals de groote lui.
SCHEEPSDEK, o. (-ken), verdek; ...DIEPTE,
v. (-n), diepte van een schip; ...DOKTER, m. (-s),
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dokter die aan den dienst van een schip verbonden
is; ... DWEIL, v. (-en), zwabber; ... EMMER, m,.
(-s), (zeew.) puts; ...GEBRUIK, o. (-en), gebruik,
zeden en gebruiken aan boord; ...GELEGENHEID,
T. (...heden), gelegenheid om met een schip te
gaan : naar de Transvaal gaat zij met de eerste
scheepsgelegenheid; — gelegenheid om iets per
schip te verzenden : zend de goederen per scheepsgelegenheid; ...GELEIDE, o. (-n), geleide van
één of meer -oorlogsschepen ter bescherming van
koopvaardijschepen; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen);
...GESCHUT, o.; ..:GEVECHT, o. (-en), zeegevecht; ... GEZEL, m. (-len), varensgezel, matroos;
...GOOT, V. (...goten), (zeew.) lederen, geteerd
linnen pijp; ...HAAK, m. (...haken), boom, enterhaak; ...HARPUIS, o.; ...HUUR, v. (...huren),
het huren, de huurprijs van een schip; ...HUURDER, mc. (-s), (zeew.) bevrachter; ...JAGER, M.
(-s), bestuurder, eigenaar of huurder, van één of
meer paarden, die schepen van de eene plaats
naar de andere trekken; .. JONGEN, nl. (-s),
(zeew.) kajuitsjongen; ... JOURNAAL, o. (... jour.
nalen), dagboek op een schip gehouden; ...KAAK,
v. zeebeschuit; ...KAMEEL, o. (-en), zie KAMEEL; ...KAP, v. (-pen); vaste scheepskap, losse
scheepskap; ...KAPITEIN, m. (-s), (zeew.) gezagvoerder van een schip.
SCHEEPSKELDER, m. (-s), fiesschenkist; kist
met afdeelingen waarin de zeeofficieren hun wijn
en andere spiritualiën meenemen; ...KELDER TJE, o. (-s); ...KETEL, m. (-s), stoomketel aan
boord van stoomschepen; ...KEUKEN, v. (-s),
(zeew.) kombuis; ...KIEL, v. (-en), onderdeel
van een schip; ...KIST, v. (-en); ...KLERK, M.
(-en), klerk aan boord van een schip; adspirant
administratie bij de zeemacht;-oficervand
...KLOK, v. (-ken); ...KOK, m;. (-s); ...KOMPAS,
o. ( -sen), kompas, bestemd om den koers der schepen
op zee te besturen; ...KOST, m. (zeew.) voedsel,
gewone spijs voor de matrozen; ...KRIJGSRAAD,
m. (...raden); ...KROON, v. (...kronen), kroon
van scheepssnebben, die bij de Oude Romeinen
vereerd werd aan den vlootvoogd na 't behalen
van eene overwinning ter zee; ...LADING, v. (-en),
het laden van een schip; (ook) goederen geladen
in een schip; zooveel als in een schip kan geladen
worden of geladen is; ...LANTAARN, ...LANTAREN, v. (-s); ...LAPPER, m. (-s), kalfateraar;
...LAST, m. lading van 1000 KG.; ...LEDEN,
o. mv. leden of ribben van een schip; ...LENGTE,
v. (-n), lengte van het schip als afstandsbepaling
gebezigd : wij waren geen 10 scheepslengten ver
...LIJST, v. (-en), lijst der schepelingen;-wijder;
...LOON, o. (-en), huur voor een schip; (ook) loon,
gage, die een zeeman geniet zoolang hij aan boord
is; .LUIK, o. (-en).
SCHEEPSMAAT, v. (...maten), afmeting van een
schip; —, m;. (-s), jong matroos; ...MAATJE, o.
(-s), jong matroos; ook maatje waaruit de matrozen
hun oorlam krijgen; ...MACHINE, v. (-s), stoom machine der stoomschepen; ...MAKELAAR, m.
makelaar die zich met het bezorgen van schepen, bevrachting enz. bezighoudt; (ook) cargadoor;
.MAT, v. (-ten), geteerd zeil; ..METER, m. (-s),
die den inhoud van een schipberekent; ...MOSSEL, v. (-s), (nat. hist.) klein schelpdier (lyrodon
navis), dat zich aan de huid der niet gekoperde
schepen zet; ...OFFICIER, in. (-en), iem;., die op
een koopvaardijschip onder den schipper met
eenig bevel belast is, als: stuurman, bootsman;
...ONKOSTEN, m. mv.
SCHEEPSPAPIEREN, o. mv. bewijsstukken aan
boord van schepen ten aanzien van nationaliteit,
eigenaar, lading, manschap, reis enz.
SCHEEPSPLANK, V. (- en), plank van een
schip; ...PLUNJE, v. kleeding aan boord, matrozenplunje; ...POMP, v. (-en); .PRAAT, m. gesprekken aan boord; ...PROVISIE, v. scheepsvoorraad.
SCHEEPSRAAD, m. (...raden), krijgsraad die
aan boord gehouden wordt; ...RECHT, o. recht
aan boord van een schip gedaan; — (spr.) driemaal
is scheepsrecht, alle goede zaken bestaan in drieën;
...REEDE, v. (-n); ...REEDER, m. (-s), eigenaar,
uitruster van schepen.
SCHEEPSREGISTER, o. (-s), register waarin
iedere reederij haar schepen kan doen inschrijven
en een certificaat kan verkrijgen over zeewaardigheld enz.

(-s),
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SCHEEPSREMMER, m. (-s), zuigvisch (eeheneis
remora), omdat men vroeger meende dat deze visch
de vaart der schepen kon remmen.
SCHEEPSROEPER, m. (-s), groote spreekhoorn,
op schepen in gebruik; ...ROMP, m. (- en), romp
van een schip; ...RUIM, o. (-en), ruim van een
schip; ...RUIMTE, v. inhoud van een schip (bepaald door het aantal tonnen); ...SCHROBBER,
M. (- s); ...SCHROEF, v. (...ven), schroef waar
een schip voortbewogen wordt; ...SLOEP,-med
V. (- en), sloep van een zeeschip; (nat. hist.) nautilus;
...SLOOPER, m. (-s), opkooper van oude schepen;
...SMID, m. (...smeden), smid aan den dienst
van een schip verbonden; ...SOLDIJ, V. soldij der
uitkomende suppletietroepen voor den tijd dat
zij aan boord zijn; ...SPOORWEG, ni. (-en), spoorweg zoo ingericht, dat daarmede schepen van het
eene vaarwater in het andere gebracht kunnen worden over land; ...STRAF, v. (-fen) ; ...STRIJD, m.
(-en), zeegevecht; ...TAGRIJN, rm. (-en, -s), (zeew.)
koopman voor scheepsbehoeften; ...TERM, m.
(-en), uitdrukking der zeelieden; benaming van
verschillende dealen der schepen; .. .TIJDING, v.
(-en); .TIMMERMAN, m. (...lui, ...lieden);
...TIMMERWERIF, v. (...ven), plaats waar schepen
worden gebouwd of hersteld; ...TOCHT, ni. (-en),
tocht ter zee; ...TOEBEHOOREN, o. alles wat
tot een schip behoort; ...TOERUSTING, v. (-en),
voorbereiding van een schip tot eene reis; (ook)
alles wat daartoe noodig is, equipement; ...TON,
V. (-non), ruimtemaat voor een schip; let men alleen
op de ruimte, dan = 1 M-'; let men op het gewicht,
het draagvermogen dus van het schip, dan 1000
KG.; - ...TOUW WERK, o. takelage; ...TUIG, o.
wat er noodig is bij de werkzaamheden -, gereedschap aan boord; ...UITDRUKKING, v. (-en),
scheepsterm.
SCHEEPSVERKLARING, v. (-en), verklaring
der scheepsofficieren enz. voor den raad van tucht.
SCHEEPSVICTUALIE, v. (...liën), allerlei benoodigdheden aan boord, waarvan men zich vóór
het vertrek voorziet; ...VLEUGEL, m. (-s), (zeew.)
windwijzer, weerhaan; ...VLIEGER, m. (-s),
toestel om tusschen den wal en daar gestrande
schepen de gemeenschap te onderhouden; ...VLOOT,
(...vloten), verscheidene schepen bij elkander;
...VOLK, o. matrozen, zeelieden; ...VOOGD, m.
(-en), gezagvoerder; (ook) reeder; ...VRACHT, v.
(-en), al de goederen die een schip kan laden; (ook)
wat voor het vervoeren van personen of goederen
betaald wordt; ...WANT, o. takelage; ...WERK,
o. arbeid aan boord; ...WERKER, m. (- s), dagboner aan boord; ...WIG, v. ( -gen); ...WIGGE, v.
(-n); ...WOORD, o. (-en), kunstwoord bij de zeevaart in gebruik; ...WORM, m. (-en), boorworm;
...ZEIL, o. (-en).
SCHEEPVAART, v. riviervaart, zeevaart : de
scheepvaart bloeit; scheepvaart op de rivieren, langs
de kust; de scheepvaart verstaan; -AKTE, v. (gesch ; )

akte van het besluit betreffende de scheepvaart, inz.
die Cromwell in 1651 uitvaardigde in 't belang van
de Engelsche zeevaart; -BELANGEN, o. mv.;
-BEWEGING, v.; -INSTALLATIE, v. (-s),
installatie voor draadlooze telegraphic aan boord
van schepen; -KANAAL, o. (...nalen), kanaal
ten behoeve van de scheepvaart; -KUNDE, v.
kunst om een vaartuig over zee te brengen; -MISDRIJF, o. (...ven), verschillende misdrijven aan
boord bedreven; -OVERTREDING, V. (- en),
overtreding van verschillende bepalingen der
scheepvaartwetten; -RECHT, o. (-en); -SLUIS,
v. (...zen), sluis ten behoeve der scheepvaart;
-TRUST, v. machtige vereeniging van verschillende scheepvaartlijnen tot ééne maatschappij.
SCHEER, V. (scheren), bank die in twee ver - uitstekende, punten, evenals eene geopende schaar,
uitloopt; inz. naam der banken, klippen en kleine
eilandjes aan do kusten der Oostzee bij Zweden en
Finland, inz. voor Stockholm, die zich 16 à 17
mijlen ver in zee uitstrekken - en het binnenloopen
in de havens onveilig maken,
SCHEERAPPARAAT, o. (...raten), toestel om
mede te scheren, inz. veiligheidsscheermes.
SCHEERBAAS, m. (...bazen), barbier; ...BEK
bekken voor het zeepwater, waar -KEN,o.s)
zich scheert of geschoren wordt, bar--medn
biersbekken; (fig.) bord of schotel, uit welks rand
een stuk halfcirkelvormig gebroken is; ... BORSTELTJE, o. -s); ...BOUT, m. (-en), bout die tot
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scheer of spijl dient; ...BRIEF, m. (...ven), (wev.)
voorschrift tot het maken van gekleurd goed met
overlangsche strepen; ... DAG, m. (-en), dag waarop
men gewoon is geschoren te worden; (ook) dag,
bepaald voor de schering der schapen.
SCHEERDER, m., (-s), barbier; - iem. die garen
scheert; lakenscheerder; -- (fig.) iem. die zich meer
doet betalen dan billijk is, afzetter. SCHEER -.
STER, v.
SCHEERDERSWINKEL, m. (-s), winkel van
een barbier.
SCHEERDOEK, m. (- en), doek die bij het scheren
voorgebonden wordt; ...DOOS, v. (...zen), doos
die benoodigdheden tot het scheren bevat;
... DRAAD, m. (... draden), (wev.) draden der
schering; (ook) de opgespannen draden bij het.
mazen en stoppen.
SCHEEREN, v. mv. (plantk.) plantje met zwaard
doornig getande, donkergroene-vormige,slufd
bladen en witte bloemen, algemeen in slooten en
veenplassen voorkomende, ook moerasaloë, waterster en ruiterkruid geheeten (stratiotes abides).
SCHEERGANG, v. (-en), (zeew.) schaarstok;
...GAREN, o. (-s), (wev.) garen, dienende ons; den
ketting te naken; ...GEBINT, o. (-en), bovenste
muurlaag die het dakgetimmerte draagt; A-vormig
gebinte om de gordingen, de kepers en den vorstbalk te dragen; ... GELD, o. geld dat men voor
het scheren betaalt of betaald krijgt; ...GEREEDSCHAP, ...GEREI, ...GOED, o. wat tot het
baardscheren noodig is.
SCHEERHAAK, m. (...haken), zekere stalen
haak of klem waarmede het laken, dat geschoren
moet worden, op de scheertafel wordt strak gespannen; het hout, de lat, den afstand bevattende
van het scheren der wevelingen; ...HAAR, o. het
eerste haar dat van het laken geschoren wordt.
SCHEERHEK, o. (-ken), (scheepst.) lat niet
ringen of gaatjes boven op den mast, waaraan de
wimpel of de vlag wordt geschoren (uitgespannen
en vastgemaakt).
SCHEERHOEK, m. barbierswinkel; - hij is
zeker in den scheerhoek geweest, gezegd van iem.
die veel nieuwtjes weet.
SCHEERHOUT, o. (-en), houtje dat tusschen
de dollen ligt en waarop de riem rust, vulhout; -

lange paal die bij een steiger of stelling rechtop
staat; zij worden door vlakke balken verbonden;
(ook) de horizontaal daar langs geschoren planken
die de steigerpalen verbinden; ...HOUTEN, mv.
gereedschap van de wevers : langwerpig stuk hout
met vele kleine gaatjes boven elkaar, het voornaamste deel van spinnekoppen.
SCHEERJONGEN, m. (-s), jongen die scheert;
barbiersleerling.
SCHEERKAM, m. (-men), weverswerktuig; ...KAMER, v. (-s), kamer waarin men zich scheert of
laat scheren; (wev.) plaats in eene weverij waar
de schering op de boonmen gezet wordt; ...KLANT,
m. (- en), iem. die zich laat scheren; ...KOFFERTJE, o. (-s), koffertje waarin de barbiers hun
gereedschap bergen en mededragee; ...KOKER,
m. (-s), koker voor scheermessen; ...KROES, v.
(...zen); ...KWASTJE, o. (-s); ...LIJN, v. (-en),
(zeew.) lijn die zich in twee of meer einden verdeelt;
...LIJST, v. (-en), los deel eener weefmachine om
de schering te openen, zoodat de spoel er doorheen
kan gaan.
1. SCHEERLING, V. (Zuidn.) scheersel.
2. SCHEERLING, v. (-en), (gew.) touw dat aan
twee of drie hoeken van een vlieger is vastgemaakt
en waaraan het vliegertouw bevestigd wordt.
3. SCHEERLING, v. (plantk.) wilde of dolle
kervel : eene vergiftige plant (conium maculatum).
SCHEERLINGDRANK, ...BEKER, m. toebereid
vergif van de dollekervel: den scheerlingdrank
drinken (waartoe Socrates veroordeeld was).
SCHEERLOON, o. (-en), scheergeld; ...MACHINE, v. (-s), (wev.) machine om laken te scheren;
...MEISJE, o. (-s), meisje dat baarden scheert.
SCHEERMES, o. ( -sen), mes waarmede men de
baarden scheert; (fig.) zij heeft eene tong als een
scheermes, Bene bitse, snijdende tong; -HECHT;
o. (-en); -RIEM, m. (-en), aanzetriem voor scheermessen.
SCHEERMESSENMAKER, m. (-s); ...SLIJPER,
m. (-s).
SCHEERNET, o. (-ten), net dat over de geheele
breedte eener sloot uitgespannen wordt, om het
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vischwater af te sluiten en de visch het ontkomen
te beletten.
SCHEERPOEDER, o. scheerzeep in poedervorm.;
(ook) poeder, om de baardharen te doen verdwijnen.
SCHEERRAAM, o. (...ramen), (wev.) kam,
werktuig waarop de wol geschoren wordt; raam
waar de kettings op den boom geschoren worden;
...REK, o. (-ken), (wev.) hulpgereedschap van het
.scheerraam, waarin de met kettingdraden gevulde
spoelen liggen; ...RIEM, m. (-en), scheermesriem.
SCHEERS, SCHAARS, o. (-en), (Zuidn.) scheeres; ploegschaar.
SCHEERSALON, o. (-s), net ingerichte scheer
kapperszaak.
-kamer;
SCHEERSCHAAR, v. (...scharen), (vroedr.)
verlostang.
SCHEERSEL, o. afval van hetgeen afgeschoren
is (wol, haar enz.).
SCHEERSPIEGEL, m:. (-s), spiegel voor personen, die zichzelf scheren, dikwijls vergrootend;
...SPIEGELTJE, o. (-s); ...STIJL, m. (-en), stijl
van 't scheergebint; ...STOK, m. (-ken), weversgereedschap; groote spoel waarop de smalle ketting
in linten- en passenxentweverijen opgerold zijn;
(zeew.) smalle loopplank; ...STUK, o. (-ken),
scheerhouten; ...TAFEL, v. (-s), (wev.) tafel
waarop het laken geschoren wordt; ...TIJD, m.
tijd geschikt voor het schapenscheren; ... TROSHAAK, m. (...haken), (zeew.) haak van aanmerkelijke grootte en dikte voor gijns, sloeptakels
en ander zwaar touwwerk; ... TUIG, o. gereedschap
van den scheerder, om te scheren; ... WAND, m.
(-en), Spaansche wand ; ...WATER, o. water om
te scheren; ...WINKEL, m,. (-s), barbierswinkel;
...WOL, v. (wev.) geschoren, gekaarde wol, vilt;
...ZAK, m. (-ken), zwartlinnen zak waarin een
barbier zijn gereedschap meedraagt; ...ZEEP, v.
zeep die sterk schuimt en niet snel opdroogt om
den baard voor het scheren in te zeepen; ...ZOLDER, m. (-s), (Zuidn.) vliering, bovenste verdieping
van een huis.
SCHEET, m. (...scheten), (plat) veest, wind:
een scheet laten (vliegen); — ( spr.) het is een scheet in
een netje, het is zoo zeker als een vogel in de lucht;
— hij maakt van een scheet een donderslag, kleinigheden stelt hij voor als zaken van gewicht (inz.
,gezegd van zaken die onaangenaam zijn); — het
is geen scheet waard, niets waard. SCHEETJE, o. (-s).
SCHEEWEI, SCHEIWEI, v. karnemelk die pas
aan het koken is.
SCHEEZAK, M. (-ken), zak die tot scheede
dient, waarin eene scheede steekt, voor een mes:
,een scheezak in eene broek; het mes uit den scheezak
trekken.

SCHEFT, m. (-en), naam te Rotterdam aan het

nonnetje of weeuwtje, den kleinsten zaagbek (mergus
albellus) gegeven.

SCHEG, v. ( -gen), SCHEGGE, v. (-n), wigvormig
stuk hout, voor verschillende doeleinden; — (zeew.)
getimmerte dat voor den voorsteven uitspringt,
en tot steunpunt strekt voor de waterstags en de
woeling van den boegspriet; — (gew.) dikke snee
of homp brood.
SCHEGBORD, o. (-en), (zeew.) opvulling tusschen
de slooiknieën en rondom de kluizen.
SCHEGGELOOD, o. (zeew.) strook lood die langs
den voorkant der scheggen van het bitstuk wordt
gelegd, en zich van den bovenkant der dubbeling
tot onder de kiel uitstrekt; tegenwoordig minder
,gebruikt; ...SPIJKER, m. (-s), spijkers om het
scheggelood vast te spijkeren.
SCHEGHOUT, o. (-en), houten wig waarmee
de beitel in eene schaaf wordt vastgezet.
SCHEI, v. (-en), scheede; scheiding; scheiding
in het haar; (zeew.) dwarshout.
SCHEIBOTER, v. boter van de melk, die eene
koe geeft, als zij pas in de weide is, het midden
houdende tusschen hooiboter en grasboter.
SCHEID, m. (-en), (gew ) grens, afscheiding.
SCHEIDBAAR, bn. gescheiden kunnende wor,den; (taalk.) eene scheidbare samenstelling. SCHEID
V.
-BARHEID,
SCHEIDBOOM, m. (-en), grensboom; ...BOOR,
v. (..boren); ...BRIEF, m. (...ven), (bijb.) brief
van den man aan de vrouw, haar de echtscheiding
verkondigende (in het oude talmudische recht);
...DRANK, ...DRONK, m. afscheidsdrank.
SCHEIDEN, (scheidde, heeft en is gescheiden),
;afzonderen : hel vleesch van de beenen scheiden; het

hoofd van den romp scheiden; (fig.) het kaf van het
koren, de bokken van de schapen, het kwade van het
goede scheiden; - verdeelen, vaneenbrengen : eene
kamer door Brabantsche muren, door schotten in
tweeën, vieren scheiden; de haren op het voorhoofd
scheiden; - maken dat zij niet vereenigd zijn:
de Pyreneën scheiden Frankrijk en Spanje; deMaas
scheidt Brabant van Gelderland; — ( fig.) de juiste
grens trekken tusschen : veel menschen kennen de
lijn niet, die het gepaste van het ongepaste scheidt;
den man van de kleeren weten te scheiden; - ( recht.)

verwij deren, vaneenbrengen, maken dat zij niet
langer vereenigd blijven : twee echtgenooten scheiden,
hun huwelijk ontbinden; zich laten scheiden, door
het gerecht de scheiding laten uitspreken; van
tafel en bed scheiden; wettig gescheiden; (fig.) de
dood heeft hen gescheiden, hunne vriendschap doen
ophouden; - twee vechtenden scheiden, van elkander verwijderen; — een twist scheiden, bijleggen,
vereffenen; — wij zullen gemakkelijk scheiden,
onze zaken vereffenen; — een boedel scheiden, ver
ontbinden door-efnvrdl;—(scheik.)
smelting, afdrijving, oplossing enz.: het zilver van
het koper scheiden; kwikzilver van het zilver scheiden; —

scheuren, vaneenrijten, bersten, splijten, vaneengaan : de bast scheidde zich van den boom; de
berg scheidde door eene aardbeving; — zich afscheiden : van de kerk scheiden; — uit zijn beroep scheiden,
dit neerleggen; - hij kan van 't geld niet scheiden,
heeft het te lief om het uit te geven; - ik kan
van 't boek niet scheiden, met het lezen daarvan
eindigen; — hij kan van zijne sigaar niet scheiden,
kan haast niet stet ronken eindigen; - vertrekken,
heengaan, verlaten : zij scheiden vrij koel; — zij
konden van elkander niet scheiden, waren te zeer
aangedaan, ontroerd enz.; — uiteengaan : het
gezelschap, de vergadering scheidde om 10 uur; —
(spr.) bij het scheiden van de markt leert men de
kooplui kennen, wanneer het op eene beslissing

aankomt, leert men de menschen eerst goed kennen; - (fig.) uit het leven scheiden, sterven; hier scheiden zich onze wegen, gaan uit elkander,
niet langer samen (ook fig.); - de compagnie is
gescheiden, ontbonden; — (scheik.) doQr de warmte
scheidt zich de melk, schift, ontbindt de melk.
SCHEIDER, m. SCHEIDSTER, v. (-s), iem.
die scheidt.
SCHEIDING, v. (-en), het scheiden (in alle bet.);
(recht.) scheiding van goederen kan de gehuwde
vrouw in bepaalde gevallen bij den rechter aan
— scheiding van tafel en bed, een bij de-vragen;
Nederlandsche wet erkend middel, waardoor
echtgenooten in staat worden gesteld, de dagelijksche en onderlinge samenleving te doen ophouden,
zonder den band des huwelijks te verbreken; scheiding der metalen, loutering; — afscheiding,
schei : hij heeft de scheiding van het haar in 't midden;
— bepaling, afperking, grens (van landerijen); grens (tusschen twee rijken); - vertrek, afreize :
het uur der scheiding. SCHEIDINKJE, o. (-s),
kleine scheiding.
SCHEIDINGSBRIEF, m. (...ven), scheidbrief;
...DAL, o. (-en), dal dat de scheiding vormt tusschen twee bergreeksen of berggroepen; ...KRIB,
V. (- ben), krib die twee rivierarmen scheidt; ...LIJN,
V. (- en).
SCHEIDMERK, o. (-en), merk dat eene afscheiding, eene grens aantoont; ...PAAL, m. (...palen),
grenspaal.
SCHEIDSEL, o. (-s), zie het betere: SCHEISEL.
SCHEIDSGERECHT, o. (-en), gerecht waaraan
eene zaak ter beslissing is opgedragen, inz. wanneer
dit gerecht uit deskundigen en niet uit rechtsgeleerden bestaat, arbitrage : het scheidsgerecht komt
in den laatsten tijd meer op den voorgrond; ...MAAL,
o. afscheidsmaal; ...MAN, m. (...lieden), lid van een
scheidsgerecht, scheidsrechter, arbiter; ...MUUR,
m. (...muren), tusschenmuur, muur die twee ruimten van elkander scheidt : een scheidsmuur in een
oven, een hoogoven, een schoorsteen; - (fig.) wat twee
zaken of personen van elkander scheidt, beletsel,
hinderpaal : het verschil van geloof vormt een scheidsmuur tusschen hen.

SCHEIDSRECHTER, m. (-s), scheidsman, lid

van een scheidsgerecht, arbiter : zich bij een geschil
op scheidsrechters beroepen; die zaak werd door
scheidsrechters beslist; — laat uw vader scheidsrechter
zijn, beslissen, het geschil uitmaken.
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SCHEIDSRECHTERLIJK, bn. bw. van, door
een scheidsrechter : scheidsrechterlijke uitspraak.
SCHEIDSRECHTSPRAAK, v. rechtspraak door
een scheidsgerecht.
SCHEIDSTEEN, ni. (-en), grenssteen.
SCHEIDSVROUW, v. (-en), bemiddelaarster.
SCHEIER, m. (- s), (Zuidn.) lange smalle plankenrij der aardkruiers; —PLANK, v. (-en), plank
van een scheler; —WAGEN, m. (-s), kruiwagen der
aardwerkers.
SCHEIGOUD, o. eene soort van proefgoud.
SCHEIK, SJEIK, SJEICH, SJECH, m. (-s), eig.
grijsaard, oud man; hoofd van een Bedoeïnenstam;
(ook) geleerde, leeraar; scheik oel Islam, hoogste
priester in Turkije, als zoodanig lid van het ministerie.
SCHEIKUNDE, v. wetenschap die zich bezig
wetten der samenstelling en ontbinding-houdtme
der lichamen, hunne elementen, verwantschap en
hunne eigenschappen, chemie : Lavoisier is de
vader der nieuwere scheikunde; — analytische, synthetische scheikunde, leer der ontbinding, der samen
— theoretische scheikunde, die onderzoe--steling;
kingen doet omtrent hare grondbeginselen, in
tegenst. met de toegepaste scheikunde, die de verkregen kennis in practijk brengt; -- de anorganische
scheikunde spooft de samenstelling der mineralen
op; --de organische scheikunde ontleedt de organische stoffen; --- de technische scheikunde maakt toepassingen op al wat het fabriekswezen betreft; —
leerboek der chemie; -- scheikundige les.
SCHEIKUNDIG, bn. bw. tot de scheikunde behoorende : scheikundige aantrekking, affiniteit, de
kracht waardoor verschillende ongelijksoortige
stofdeeltjes zich innig kunnen verbinden tot een
nieuw lichaam met geheel andere eigenschappen; —
scheikundige teekens en formules, waardoor de scheikundige samenstelling eener stof aangegeven wordt;
— door de toepassing der scheikunde verkregen:
scheikundige preaparaten; — scheikundig laboratorium, ingericht tot het doen van scheikundige
onderzoekingen, verrekeningen en bewerkingen; —
volgens de scheikunde : de scheikundige samenstel
-ling;
scheikundig verbinden, onderzoeken.
SCHEIKUNDIGE, m. (-en), beoefenaar der scheikunde; iem. die in de scheikunde ervaren is, chemist.
SCHEIKUNST, v. (w. g.) scheikunde, inz. de toegepaste scheikunde.
SCHEILIJN, v. (-en), grenslijn; NAGEL, m.
(-s), (zeees.) bout (aan de buitenhuid); ...PAAL, m.
(.. .palen), grenspaal.
SCHEISEL, o. (-s), hetgeen tot afscheiding dient.
SCHEISLOOT, v. (-en), sloot die tot scheiding
dient.
SCHEITEEKEN, o. (-s), (taalk.) lees-, zinteeken
(als komma, punt enz.) : de kennis der scheiteekens,
punctuatie; scheidmerk.
SCHEIVOCHT, ...WATER, o. (scheik.) eene hoeveelheid geconcentreerd salpeter met eene gelijke
hoeveelheid water vermengd, aldus genoemd,
omdat het tot het scheiden van goud en zilver gebezigd wordt : scheiwater dat goud oplost, koningswater.
SCHEIWEG, m. (-en), weg die de scheiding tusschen twee landerijen, twee polders enz. vormt;
tusschenpad; weg die zich verdeelt, kruisweg.
SCHEIZEN, (scheisde, heeft gescheisd), (Zuidn.)
steenen uithalen.
SCHEIZER, m. (-s), (Zuidn.) steengraver.
1. SCHEL, v. (-len), bel, klokje : aan de schel trekken; de schel gaat niet over; electrische schel; tafelschel.
SCHELLETJE, o. (-s), kleine schel; schelletje trekken, straatjongensbedrijf, om onnoodig aan de huisschel te trekken.
2. SCHEL, v. (-len), zie SCHIL; (bijb.) de schellen
zullen hem van de oogen vallen, hij zal zijne dwaling
inzien. SCHELLETJE, SCHILLETJE, o. (-s).
3. SCHEL, bra. bw. (-ier, -st), helderklinkend, hard
(van geluid) : eene schelle stem; een schel geluid; —
(gew.) zeer helder : schel licht; de lucht is schel, zeer
helder, zoodat het volle daglicht de oogen pijnlijk
aandoet.
SCHELDBRIEF, m. (...ven), ...SCHRIFT, o.
(-en), schotschrift, libel.
SCHELDE, v. eene der drie hoofdrivieren in
ons land.
SCHELDEN, (schold heeft gescholden), (gew.)
berispen, knorren, kijven : de baas scheldt den
heelera dag, heeft altijd wat aan te merken; —
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hoonende woorden (tegen of op iem.) uiten : hij
heeft mij gescholden; — iem. voor dief schelden; iem.
voor een gek, voor een onbeschoften vlegel schelden; —
uitvaren, tieren : hij begon te schelden en te razen;
vloeken en schelden. SCHELDING, v. het schelden.
SCHELDER, m., SCHELDSTER, v. (-s), die
uitvaart, scheldt, raast.
SCHELDNAAM, m. (...namen), hoonende benaming, spotnaam; iem. seheldnamengeven; ...WOORD,
o. (-en), boonend, beleedigend woord : iem. scheld woorden toevoegen.
SCHELDRAAD, m. (...draden), ijzerdraad aan
eene schel.
SCHELEEND, v. (-en), (nat. hist.) klappereend,
kwakereend (anas clangula); gemeenti scheleend
( A. glaucion), ook wel brilduiker of bonte duiker
geheeten.
SCHELEN, (hij of het scheelde, heeft of het heeft
gescheeld), verschillen : dat scheelt veel; zij scheelt niet
veel in ouderdom; het scheelt veel, wie het zegt en op
welke wijze; het scheelt veel, of ik in goud of in zilver
betaal; — het kan mij niet schelen, het maakt voor mij
geen verschil uit, (ook) het is mij precies hetzelfde,
(ook) ik geef er niets om; — ontbreken : er scheelt
niet veel meer aan de som; — het scheelde weinig of
hij was verdronken, bijna was hij verdronken; -het scheelde geen haartje; — indien hij geen schurk
is, dan scheelt er maar weinig aan, ik noem hem een
schurk; -- schorten, haperen : wat scheelt er aan dat
boek ?, waarom vindt ge dat niet goed? ; — er scheelt
altijd iets aan, nooit is het hem naar den zin; — inz.
van lichamelijke of geestelijke ongesteldheid gezegd:
scheelt u wat ?, gevoelt gij u niet goed ?; — hij scheelt
wat aan zijn oog, dat is niet in orde; — (fig.) het
scheelt hein in den bol, hij is niet recht bij zijne zinnen;
— ben je gek of wat scheelt je ?, uitroep van ergernis
over iemands vreemde handelwijze, over zijne vreemde woorden; -- ik weet heel goed, wat er aan scheelt,
wat er aan hapert, waar hemp de schoen wringt.
SCHELERWTEN, v. mv. (gew.) peulerwten.
1. SCHELF, o. (...ven), bies, wier, vandaar:

Schelfzee,

2. SCHELF, v. (...ven), SCHELVE, v. (-n),hoop,
stapel : hooischelf. SCHELFJE, o. (-s).
SCHELFER, m. (-s), dun blaadje dat zich afscheidt, schilfer.
SCHELFZEE, v. (aardr.) eene golf der Roode Zee.
SCHELFT, zie SCHEFT.
SCHELHEID, v. hardklinkend geluid; scherpe
klank : de schelheid dezer stem bevalt niet; — groote
helderheid.
SCHELIJZER, o. (-s), klinkhamer, werktuig der
koperslagers met eene ronde inzinking.
SCHELING, V. (Z. A.) ongesteldheid.
SCHELHOUT, o. (-en), talhout, eiken stok waar
van de bast voor run verwijderd is.
SCHELKLINKEND, bn. ( -er, -st), dat schel klinkt:
eene schelklinkende stem.
SCHELKNOP, m. (-pen), belknop; ...KOORD, v.
(-en), koord waaraan men trekt om te schellen.
SCHELKRUID, o. (plantk.) stinkende gouwe

(chelidonium majus)_

SCHELLAK, o. het op pisangbladeren uitgegoten
gesmolten en gezuiverde gomlak; in dunne plaatjes
van eene roodbruine tot oranjegele kleur in den
handel; —OPLOSSING, v. (-en), eene oplossing van
schellak in spiritus; ---VERNIS, o. eene schellak oplossing die tot vernis gebezigd wordt.
SCHELLEBOOM, m. (-en), muziekinstrument:
stok met schellen en rinkels die op de maat der
muziek meeklinken.
1. SCHELLEN, (schelde, heeft gescheld), aan eene
schel trekken, de schel doen klinken; — de meid
schellen, haar door eene schel het sein geven te
komen.
2. SCHELLEN, (schelde, heeft gescheld), (gew.)
schillen.
SCHELLENDRAAIER, m. (-s), die de schel van
de huizen afdraait (straatjongensbedrijf).
SCHELLENRAD, o. (- eren), (R. K.) beweegbaar
rad waarop eenige harmonisch gestemde klokjes
zijn bevestigd, gebezigd als misschellen.
SCHELLING, m. (-en), Oudned. zilveren muntstuk (= 6 stuivers of 30 cent). SCHELLINKJE, o.
(-s), verklein. van schelling; (bij uitbr.) in eene
komedie, gebouw enz. de laagste rang, waar voor
eene plaats een schelling betaald wordt of werd, de
engelenbak.
SCHELLISEEREN, wijn met glycerine zoet maken.
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SCHELLUIDEND, bn. een scherp geluid van zich
gevende.
SCHELM, m. (-en), deugniet, booswicht, schurk:
als een schelm handelen; iem. voor schelm wegjagen;
iem. een schelm noemen, schelden; — een schelm die
wegloopt, zekere bedreiging van makkers onderling;
— die arme schelm !, drommel, ongelukkige; — als
liefkoozend woord, inz. tegen kinderen : waar zit de
kleine schelm ?; o, het is zoo'n schelmpje!. SCHELMPJE, o. (-s).
SCHELMACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een
schelm, bedrieglijk : een schelmachtige kerel; zich
schelmachtig aanstellen; (ook) guitig , snaaksch.
SCITELMACHTIGHEID; v. (...heden), schelm
-achbige
streek.
SG^HELMENROMAN, m. (-s), roman waarin de
hoofdpersonen schelmen zijn.
SCHELMENSTREEK, m. (...streken), streek van
een schelm, schelmstuk.
SCHELMERIJ, v. (-en), schurkerij, schurken
bedriegerij; — moedwil; — schalkschheid.-strek,
SCHELMSCH, bn. bw. ( -er, meest -), schelmachtig : eene schelmsche daad; — schalksch, guitachtig:
sehelmsehe oogen; een sehelmseh gezicht.
SCHELMSTUK, o. (-ken), schelmerij.
SCHELP, (gew. ook) SCHULP, v. (-en), kalk
zelfstandigheid, huisje der weekdieren;-achtige
(fig.) in zijne schelp kruipen, bevreesd worden,
inbinden; — (ontl.) gebogen kraakbeenachtig
lichaamsdeel: de schelpen van den neus; de oor
— (bouwk.) trompetgewelf. Zie verder-schelp;
SCHULP. SCHELPJE, o. (-s), schulpje, horentje.
SCHELPAARDE, v. schelpmergel, een bemestingsmiddel in sommige deden van Frankrijk;
...BANK, V. (-en), bank van of met schelpen.
SCHELPDIEREN, o. mv. de schelpdieren (conchifera) maken eene klasse der weekdieren uit;
zij zijn koploos en geheel bedekt door een tweeschalige schelp.
SCHELPENGERECHT, o. schervengerecht;
...GRIT, o. fijngemalen schelpen, voor kippenhouders; ...MENNER, rn. (-s), die schelpen rijdt;
...PAD, o. (-en), met schelpen hard gemaakt pad;
...REGEN, m. het in de diepte zinken der schelpjes
van millioenen kleine zeediertjes, op eene diepte van
10 tot 30 M. in zee levende ; ...VISSCHERIJ, v.;
...VISSCHER, m. (-s); ...ZUIGER, m. (-s), toestel
om schelpen op te zuigen, voor de schelpenvis
-scherij.
SCHELPERWTEN, v. mv., zie SCHELERWTEN.
SCHELPGOUD, o. met honig of gom gemengd
goudpoeder ter vergulding, dat in schelpen verkocht
wordt; ...KABINET, o. (-ten), kabinet van schelpen.
SCHELPKALK, v. kalk uit schelpen gebrand;

...KOKERWORM, m. (-en), eene soort van worm
(terebella), die van buiten geheel en al met stukken
schelp bedekt is en in een koker leeft; ...KUNDE,
v. kennis der schelpen; ...MARMER, o. marmer
waarin versteeningen van schelpen voorkomen;
...MERGEL, v. een mengsel van koolzure kalk en
klei; ...MERGELGROEF, v. (...ven); ...NET, o.
(-ten), net waarmede schelpen gevischt worden;
...SLAK, v. (-ken), huisjesslak; ...SCHARNIER, o.
(-en), (ontl.) de sluiting eener schelp; ...SLOT, o.
(-en), schelpscharnier; ...SPITS, v. (-en), top of
verhevenheid op eene schelp voor den slotband;
...STEEN, in. (-en), conglomeraat - van schelpen;
...TANDJES, o. mv. oneffenheden der schelp, waar
de slotband de beide schalen vereenigt; ...VISOR,
M. (...sschen), (b. v. mosselen, oesters).
SCHELPVORMIG, bn. den vorm van eene schelp
hebbende.
SCHELPWEG, m. (-en), weg met schelpjes bestrooid; ...WERK, o. (-en), schelpen aan grotwerken; ...ZAND, o. fijngemaakte schelpen, poeder
van schelpen; zand waarin veel schelpen voorkomen;
...ZIJDE v. eene soort van zijde, geleverd door zekere schelpdieren, inz. door de pinna marina, die zich
met een vezelig weefsel aan de rotsen hecht; ...ZILVER, o. zilver in den vorm van schelpen.
SCHELTROMPET, v. (-ten), (w. g.) klaroen.
SCHELUW, bn. bw. scheef, scheel; (timen.)
scheluw hout, door ongelijke krimping gedraaide,
scheeve planken; — (zeew.) (van een stuk hout)
scheluw zijn, schot hebben.
SCHELUWTE, v. scheefheid, schuinte, schuinschheid ; scheluwte zien, met één oog langs iets zien om
over de vlakte en rechtheid te kunnen oordeelen;

de toppen van twee baken van scheluwte zien, in
elkander brengen, achter elkander zien.
SCHELVEN, (schelfde, heeft geschelfd), (Zuidn.)
tassen.
SCHELVINK, m. (-en), gew. naam voor den vink.
SCHELVISCH, nl. (...sschen), (v. gmv. als stofn.):
eene soort van zeer smakelijke zeevisch (gadus
aeglefinus) tot de familie der dorschen behoorende,
die onze kusten, en die van de geheele Noordzee
alsmede het Kattegat bewoont; (spr.) een schelvisch
(elders : een spiering) uitgooien om een kabeljauw te
vangen, iets gerings opofferen om een grooter voordeel te verkrijgen; — (fig.) domoor, (ook) stoute
guit. SCHELVISCHJE, o. (-s).
SCHELVISCHDUIVEL, m. (-s), (nat. hist.) pitvisch (callionymus lyra); ...KOP, m. (-pen), kop
van een schelvisch; ...DOGEN, o. mv. oogen van
een schelvisch ; groote uitpuilende oogen, zonder
uitdrukking; ...STAART, m. (-en); ...VANGST. v.
SCHELWORTEL, v. (plkntk.) stinkende gouwe.
SCHEMA, o. (-'s), model, voorbeeld, schets : een
schema van iets geven; schema eener les; schema voor
een opstel.
SCHEMATISCH, bn. bw. bij wijze van schets, zeer
eenvoudig : schematische teekening eener pomp, van
een unster ; iets schematisch voorstellen, aanduiden.
SCHEMEL, m. (-s), voetbankje van een rijtuig;
(wagenm.) dwarshout.
SCHEMER, m. schemering, zie aldaar; halfduister:
je zit daar zoo in den schemer, kom wat nader bij het
licht; die lamp geeft weinig licht, het is hier haast
schemer; in den schemer zag hij de inbrekers ontvluchten.
SCHEMERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), schemerig;
onvolkomen, onduidelijk : mijne oogen worden slecht,
ik zie nog maar schemerachtig. SCHEMERACHTIG HEID, v.
SCHEMERAVOND, m. (-en), avondschemering.
SCHEMERDONKER, bn. een weinig donker:
het is nog schemerdonker; —, o. halfduister : met
schemerdonker 's winters opstaan; in het schemerdonker ziet men niet veel.
SCHEMEREN, (het schemerde, heeft geschemerd),
een flauw, half licht verspreiden : de morgen, de
avond schemert al; het licht schemerde nog een weinig;
de maan schemerde nog eventjes; — nog een weinig
donker zijn, reeds duister worden: het schemert nog;
— onduidelijk, als door een floers zien : het schemert
mij voor de oogen; dat sterke licht doet mijne oogenschemeren, zoodat ik bijna niet zien kan; — (fig.)
het schemert hem niet (voor de oogen), hij is recht bij
de hand, hij is slim genoeg; — er schemert mij iets van.
voor den geest, ik herinner het mij zeer flauw; — er
schemert geen straal van hoop meer, alle hoop is ver
— zijne bedoeling schemert duidelijk genoeg-vlogen;
door zijn stilzwijgen heen, is duidelijk op te merken;
— in de schemering zitten : een uurtje 's avonds
schemeren.

SCHEMERIG, bn. ( -er, -st), een weinig donker,
tusschen licht en donker : het wordt al schemerig.
SCHEMERING, v. (-en), zonlicht door de damp
kringslagen boven ons naar de aarde teruggekaatst,
wanneer de zon reeds (of nog) onder de kimmen is :
avond -, morgenschemering; — de schemering valt, het
wordt avond ; — in de schemering zitten, nog geen
kunstlicht aanwenden, wanneer het daglicht ver
de schemering duurt 's zomers lang; — de-dwijnt;
sterrenkundige schemering duurt tot de zon 16
beneden de kim is gedaald; de burgerlijke schemering,
zoolang men zonder kunstlicht zien kan.
SCHEMERINGSCIRKEL, m. (-s), kleine cirkel,
16° beneden de kim, als grens van den schemeringsgordel; ...GORDEL, m. (-s), strook van 16° beneden
den horizon, waar beneden de zon niet dalen kan,
zonder dat de schemering ophoudt.
SCHEMERINGSVLINDER, m. (-s), avondvlinder.
SCHEMERLAMP, v. (-en), lamp die een zacht
licht verspreidt, waarbij men 's avonds zit te schemeren; ...LAMPJE, o. (-s).
SCHEMEROCHTEND, m. ochtendschemering.
SCHEMERTIJD, m. vroege ochtend, vroegavond;
(fig.) de schemertijd der wetenschappen, het einde der
middeleeuwen; ...UUR, o. (...uren), uur der schemering : in het schemeruur wordt bij ons altijd ver-

teld.

SCHEMPEN, (schenipte, heeft geschempt), (gew.)
schimpen.
SCHENDBRIEF, m. (...ven), brief vol laster
...BROK, m. en v. (-ken), lasteraar, -ster.
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SCHENDEKEUKEN, m. en v. (-s), die ondanks
goed eten en drinken mager en bleek blijft.
SCHENDEMAT, v. (-ten), (gew.) schendster.
SCHENDEN, (schond, heeft geschonden), bederven, breken, misvormen : een boom schenden, van
bladeren, schors en loof berooven; schend dit boekje
niet; een geschonden exemplaar; - hij is van de pokken
geschonden, hij is pokdalig; - (spr.) wie zijn neus
schendt, schendt zijn aangezicht, wie kwaad spreekt
van zijn bloedverwanten, onteert zichzelven; onteeren : eene maagd schenden; een geschonden
huwelijksbed; -- iemands eer schenden, hem belasteren; - hij schendt mij (mijn goeden naam) overal, hij
belastert mij overal ; - ontwijden, ontheiligen:
kerken, graven schenden; gij zult den sabbat niet
schenden; - verbreken, overtreden : zijn woord,
belofte, eed schenden; de heiligste dingen, rechten
schenden; - (gew.) schelden, scheldnamen geven,
scheldwoorden toevoegen. SCHENDING, v. (-en),
het schenden (in alle bet.)
SCHENDER, m. SCHENDSTER, v. (-s), die
schendt (in alle bet.)
SCHENDERIJ, v. (-en), het schenden, vooral gebezigd in samenstellingen : straatschenderij enz.
SCHENDEVENTEN, (schendeventte, heeft geschendevent), (gew.) voor een schandelijk lagen
prijs verkoopen.
SCHENDIG, bn. bw. ( -er, -st), schandelijk; eerroovend, lasterlijk : een schendige meineed; een schendig
verraad.

SCHENDTONG, m. en v. (-en), lasteraar, -ster,
eerroover, kwaadspreker, -spreekster.
SCHENDTONGIG, bn. lasterziek, kwaadsprekend.
SCHENDZIEK, bn. lasterzuchtig.
SCHENK, m. (-en), naam van den steel der pijp in
de pijpenfabrieken te Gouda.
SCHENKAGE, v. (-s), schenking, geschenk, gave.
SCHENKAMBT, o. (-en), post van schenker (aan
een hof); ...BLAD, o. (-en), thee-, koffieblad, groot
presenteerblad; ...BLAADJE, o. (-s); ...BORD, o.
(-en), houten presenteerblad.
SCHENKEL, SCHINKEL, m. (-s), (ontl.) dij,
deel van het been boven de knie tot aan de heup, zoowel bij menschen als groote dieren : een man met
grove schenkels, dik en grof; - stuk vleesch van de
dij van een rund; (zeew.), zie SCHINKEL. SCHEN KELTJE, o. (-s).
SCHENKELDIJK, m. (- en), dijk die twee andere
dijken verbindt.
SCHENKELVLEESCH, o. (slag.) vleesch van den
schenkel van een rund: schenkelvleesch met en zonder
been.
SCHENKEN, (schonk, heeft geschonken) , uit -,
overgieten (uit eene flesch, pot of kan) : wijn, bier,
water, koffie, thee schenken; de glazen, de kopjes vol,
halfvol schenken; de koffiekan schenkt niet, de tuit is
verstopt; - in het klain verkoopen, slijten (dranken):
hier wordt geen jenever geschonken; men schenkt hier
zuiveren wijn; - ( spr.) laat ons klaren wijn schenken,
de zaken juist benoemen, duidelijk onze meening
zeggen ; zeggen waar het op staat; --- geven, ver
begiftigen : wat zult gij hem op zijn verjaardag-ern,
schenken ?; - (spr.) gij hebt het niet geschonken, gij
hebt het niet voor niets, (ook) ik zal het u betaald
zetten; - (fig.) iem. de vrijheid schenken, hem in
vrijheid stellen; - iem. het leven schenken, het leven
geven, (ook) niet dooden; - iem. zijne vriendschap
schenken, hem tot vriend nemen; - iem. geloof,
gehoor schenken, hem gelooven, naar hem hoorera; iem. hart en hand schenken, zich met hem (of haar)
verloven; - overlaten : de rest schenk ik u; het
blijft u niet geschonken, niet kwijtgescholden ; iem, de schuld, zijne straf schenken, kwijtschelden.
SCHENKER, m;., SCHENKSTER, v. (-s), die
schenkt; wilt gij van avond schenker zijn ?; - die
oudtijds aan de hoven er mee belast was den vorst
den wijn te schenken; - gever, vereerder, vereerster : wie is de schenker er van ?; God, de schenker van
alle goede gaven.

SCHENKING, v. (-en), het schenken; - (recht.)
eene overeenkomst waarbij de schenker, bij zijn
leven, om niet en onherroepelijk eenig goed afstaat
ten behoeve van den begiftigde, die hetzelve aan
waarvan authentieke akte moet opgemaakt-nemt,
worden (in tegenst. van erfenis of legaat); de wet
erkent geene andere schenkingen dan schenkingen
onder de levenden; - geschenk, gave : vele kloosters
en kerken zijn door schenkingen rijk geworden.
SCHENKINGSAKTE, v. (-n), (recht.) authentieke
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akte waarbij verklaard wordt, dat eene schenking
aangenomen wordt.
SCHENKKAMER, v. (-s), buffetkamer; ...KAN, v.
(-nen), groote water- of wijnkan; ...KETEL, m.
(-s), waterketel (aan de theetafel); ... KURK, v.
(-en), doorboorde kurk met pijpje erin, ofrx zonder
morsen wijn enz. te schenken; ...TAFEL, v. (-s),
buffet; ...VAT, o. (-en), eene soort van koelvat.
SCHENNEN, (schon, heeft en is geschonnen), zie
SCHENDEN,
SCHENNIS, v. schending, ontheiliging; wandaad,
misdaad, onteering; schande, oneer; vooral in samenstellingen : heiligschennis, maagdenschennis, sabbat
enz. •
-scheni
SCHENZIEK, bn. ( -er, -st), die gaarne lastert.
SCHEP, m. (-pen), zooveel in eenmaal kan opgeschept worden : een schep kolen op het vuur doen; een
schep suiker; - ( overdr.) veel, zeer veel : dat kost
een schep geld; - eene groote menigte : een schep
volk. SCHEPJE, o. (-s), klaine schep : een schepje
thee; mag ik nog een schepje ?; - klein plat lepeltje
dat van voren nogal breed is: een zilveren theeschepje.
SCHEPBAK, ni. (- ken), bak waaruit men schept;
...BAKJE, o. (-s); ...BORD, o. (-en), bord aan een
watermolenrad.
SCHEPEL, o. (-s), zekere inhoudsmaat (voor droge
waren); (oudt.) '/ 4 van een Am;sterdamsch mud;
(thans) = 0.1 HL. of 1 DL. ; maat zelf, zoowel
als de inhoud; (spr.) om iem. goed te kennen, moet
men eerst een schepel zout met hem gegeten hebben,
moet men zeer lang met hem omgegaan hebben;
- er is een gat in 't schepel (bij pelders gezegd), het
zaad, de garst is op; - (gew.) zooveel land als met een
schepel koren wordt bezaaid. SCHEPELTJE, o.(-s).
SCHEPELING, rex. en v. (-en), al wie zich aan
boord van een schip bevindt, met uitzondering van
de passagiers; de schepelingen, de bemanning.
SCHEPELINGE, v. (-n).
SCHEPEL(S)MAND, v. (-en); ...ZAK, m. (- ken),
mand, zak die een schepel inhoudt.
SCHEPEMMER, m. (-s), putemmer.
1. SCHEPEN, m. (-en), (oudt.) rechter; - (spr.)
de jongste schepen wijst het vonnis, de jongeren, de
kinderen willen het altijd beter weten, hebben het
hoogste woord; - schout en schepenen, het stadsbestuur; (oudt., Zuidn.) wethouder.
2. SCHEPEN, (scheepte, heeft gescheept), inschepen, varen, scheep zijn : wij scheepten derwaarts;
(spr.) wie met den duivel gescheept is, moet wel met
hem over.
SCHEPENBANK, v. (-en), rechtbank der schepenen; zitplaats der schepenen (b. v. in eene kerk);
...BRIEF, m. (...ven), lastbrief, voor een of meer
schepen opgemaakt.
SCHEPENDOM, o. het college der schepenen;
het stadsbestuur.
SCHEPENKAMER, v. (-s), kamer waarin de
schepenen zitting hielden, gerechtszaal; het gerecht,
de schepenbank.
SCHEPENKENNIS, v. ( -sen), pandbrief, hypotheek; -, v. gmv. kusting; hypotheek, pand
(op huizen of landerijen).
SCHEPENROL, v. naamlijst der schepenen; (ook)
rol der zaken, die door schepenen moesten beslist
worden.
SCHEPENSCHAP, o. betrekking, ambt van
schepen.
SCHEPENSPLAATS, v. plaats van schepen : er
is eene schepensplaats vacant.
SCHEPENWET, V. (- ten), wet betreffende de
scheepvaart, ter voorkoming van scheepsrampen
en betreffende den Raad van Tucht, hier te lande
van 1 Juli 1909.
SCHEPER, m. (-s), schaapherder.
SCHEPERIJ, V. (- en), huis met land en tuin,
waar de scheper vrij woont; gewoonlijk het eigen
-domerak.
SCHEPGAT, o. (-en), gat waardoor men iets
van
soort
schept; ...KORF, m. (...ven), eene
platten korf, waarin de makers de jonge zwermen
bijen opvangen ; ...KRUK, v. (-en), (pap.) kruk
waarmede de toevoer der papierpap geregeld wordt
in de machinale papierbereiding; ...KUIP, v. (-en),
(pap.) kuip waaruit het fijne papier geschept
wordt; ...LEPEL, m. (-s), lepel waarmede men
schept, in allerhande bedrijven : het glasblazen,
zoutzieden, suikerraffineeren, kaarsenmaken, metaalgieten enz.; ...LICHT, o. (-en), vallicht, licht
waar visch mede-scherm;.NET,o(tn)
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geschept wordt, kruisnet; (ook) zakvormig netje
aan ronden beugel met steel om visch uit bun of
kaar te scheppen; ... PAN, v. (-nen), (zeepber.)
pan der zeepzieders.
1. SCHEPPEN, (schepte, heeft geschept), putten,
uit eene vloeistof met een hol voorwerp nemen:
,een emmer water scheppen; water uit eene sloot,
eene rivier scheppen; iets half, heel vol scheppen; (Z. A.) uit de kan scheppen, te veel drinken; -water uit een kelder scheppen, zoodat deze droog
wordt; - met een lepel ergens uithalen : soep,
groenten op een bord scheppen; - met eene schop
ergens in -, opdoen : kolen op het vuur, zand op
een kruiwagen scheppen; aardappelen in een zak
scheppen; - (pap.) de bereide stof op den vorm
nemen en alzoo het papierblad vervaardigen; (zeew.) de zeilen scheppen wind, vangen wind, zwellen; - een zeil scheppen laten, half reven; - pagaaien; - jonge bijenzwermen in een schepkorf
opvangen; - inademen, tot zich nemen : lucht,
adem scheppen; - (fig.) weer adem scheppen, na
drukke bezigheden, beklemmenden angst enz.
vrijer ademhalen, zich meer vrij gevoelen; moed scheppen, moed vatten; - geduld scheppen;
vreugde, vermaak, behagen in iets scheppen, er in
vinden, hebben; - (genteenz.) iem. scheppen,
daarbij steekt de aanvaller zijn hoofd tusschen de
beerven van zijn tegenstander en slingert hem met
een krachtigen ruk omhoog. SCHEPPING, v. (-en).
2. SCHEPPEN, (schiep, heeft geschapen), iets
uit niets vormen, in het leven roepen, voortbrengen : God schiep het heelal; God heeft den mensch
naar Zijn beeld geschapen; - die kunstenaar bootst
goed na, doch weet niet te scheppen, niets uit eigen
vinding voort te brengen; - de dichters hebben de
goden geschapen; - scheppende verbeeldingskracht,
zie aldaar; - scheppend vernuft; scheppende macht.
SCHEPPER, m. (-s), die schept (in alle bet.);
de Schepper, God, de Almacht; - ieder is de schepper
van zijn eigen geluk; - schepvat; lid van een dijksbestuur; werkman in eene papierfabriek, die de
stof op den vorm schept.
SCHEPPING, v. (-en), het scheppen : sedert de
schepping der wereld; de schepping van een kunst
al het geschapene : de gansche schepping-werk;
rust; de mensch is heer der schepping.
SCHEPPINGSBOEK, o. het eerste boek van
Mozes : Genesis, dat de geschiedenis der schepping
bevat; ...DAG, m. (-en); ...GESCHIEDENIS,
v. geschiedenis van de schepping der wereld, inz.
de Mozaïsche; ...KRACHT, v. voortbrengende
kracht, vermogen om te scheppen, inz. van een
kunstenaar; ...THEORIE, v. de leer aangaande
de schepping der wereld; ...VERHAAL, o. (...verhalen); ...VERMOGEN, o.; ...WERK, o.;
...VOORD, o. (fig.) het woord der Almacht (als:
er zij licht ! en er was licht).
SCHEPPLANK, v. (-en), schepbord.
SCHEPRAD, o. (-en, -eren), rad van watermolens
of stoomwerktuigen enz., waarmede water uit
iets geschept wordt, doordat de schoepen het
toestroomende water over een dam slaan; (van raderstoombooten) rad waardoor de boot in beweging gebracht wordt; - rad waardoor een molen,
eene machine in beweging gebracht wordt, door
daarop vallend of daartegen stuwend water, vgl.
onder -, bovenslagsrad.
SCHEPRIEM, m. (-en), pagaai; ...SCHAAL, v.
(...schalen), nap- of schaalvormig papiermakers werktuig.
SCHEPSEL, o. (-s, -en), geschapen wezen, inz.
mensch of dier : de grootheid Gods is in Zijne
schepselen zichtbaar; - (fig.) zeker scheldwoord
(inz. tegen vrouwen) : foei, welk een schepsel !; wie
heeft ooit zoo'n schepsel gezien ?; ik wil met dat
schepsel niets te maken hebben; - (Z. A.) kleurling
(niet minachtend). SCHEPSELTJE, o. (-s).
SCHEPSELDIENST, m. (w. g.) afgoderij, beeldendienst.
SCHEPSPADE, v. (-n), breede spade.
SCHEPTER, m. (-s), koningsstaf, rijksstaf : den
schepter houden, voeren, zwaaien, regeerera; kroon en schepter, de kenteekenen der koninklijke
waardigheid; - kroon en schepter neerleggen, afstand doen van de regeering; - (ook) de attributen
van Melpomene, de muze van het treurspel.
SCHEPVAT, o. (-en), vat om mede te scheppen:
puts, hoosvat enz.
SCHEREN, (schoor, heeft geschoren), met een

SCHERM.

scherp werktuig de oppervlakte van iets glad of
kaal snijden, inz. met mes of schaar : iem. den
baard scheren, zich scheren, zich laten scheren; iem. de kruin scheren, van een R.-K. geestelijke
om hem tot zijn ambt te wijden; - een hond, een
paard scheren, het haar kort afknippen; - de
schapen scheren, ze de wol afknippen; - (fig.) hij
heeft zijne schaapjes geschoren, zijne schaapjes op
het droge; - hij zou de varkens wel willen scheren,
hij zou wel overal munt uit willen slaan; - die
waard scheert zijne gasten, laat ze te veel betalen,
haalt ze het vel over de oorera; - hij laat zich
geduldig scheren, hij betaalt maar, al overvraagt
men hem nog zooveel; - daar zat hij mee geschoren,
leelijk mee in de war, verlegen; - met iem. geschoren
zijn, opgescheept, lastig gevallen; - laken scheren,
de door het rouwen omhooggekomen haartjes op
gelijke lengte afsnijden; geschoren fluweel; - (fig.)
zij zijn allen over één kam geschoren, zij zijn allen
aan elkander gelijk, de een is niet beter dan de
ander; - allen, alles over één kam scheren, geen
onderscheid maken, op dezelfde wijze behandelen;
- de heggen, de boomen scheren, de takken op
gelijke lengte afsnijden; geschoren palm; - kort
afbijten : de lammeren scheren het gras; de geiten
scheren de blaren van de boomen; -- een grasperk
scheren, met den grasscheerder het gras kort afsnij den; - de paling scheren, de vinnen afsnijden,
nadat de huid is afgetrokken; - steentjes langs
het water scheren, platte steentjes vlak op het
water werpen, zoo, dat zij, dit even aanrakend,
telkens verder springen, kiskassen; - de riemen
scheren, ze naar achteren zwaaien, met het blad
in horizontale richting, vlak langs het water; rakelings snel langs iets vliegen : de zwaluw scheerde
langs het watervlak, langs de huizen; spannen : een touw, eene lijn scheren; - (wev.)
den ketting scheren, op den boom spannen; dit doek
is op 36 M. geschoren, het wordt 36 M. lang geweven; - (zeew.) een schip, de planken scheren,
het beloop der planken ordenen; -- een touw in
een blok scheren, het daarin spannen; - een takel
scheren, de touwen zoodanig stellen, dat zij door
de blokken schieten en wel in de richtingen, welke
zij moeten doorloepen, den takel samenstellen; de kabelaring scheren, die om het spil leggen; snel heengaan : scheer je weg!
SCHERENVLOOT, v. (...vloten), flotille van
kleine vaartuigen, die Zweden tot verdediging der
kusten onderhoudt; loodsschepen op de Zweedsche
kust.
SCHERF, v. (...ven), brok, stuk (van een steenen
pot, eene kan enz.) : in scherven vallen. SCHERFJE, o. (-s).
SCHERFBORD, o. (-en), bord waarop men kerft,
hakbord;- ...GRANAAT, v. (...naten), springende
granaat, werkt ongeveer als de gr n atkartets,
doch met geringer dieptewerking; ...IJZER, 0. (s),
kerfijzer; ...MES, o. ( -sen), kerfmes; ...MOLEN,
m. (-s), houten bak met een bodem van ijzeren
staven, waartusschen de scherfmessen slaan (om
rapen, bieten, knollen, wortels enz. fijn te snijden);
...STUKKEN, o. mv. stukken van gebroken stee
-ne
voorwerpen, granaten euz.
SCHERFVRIJ, bn. (vest.) gedekt tegen de
scherven van projectielen.
SCHERIF, m. (-s), bij de Mohammedanen :
titel van de afstammelingen van Mohammed door
Fatima.
SCHERING, v. (-en), het scheren (in alle bet.); (wev.) de lengtedraden van het weefsel; - (naaist. )
de rechte draden die men spant bij het mazen en
stoppen; (fig.) schering en inslag, het geheel, alles
waarop het rust; - dat is schering en inslag bij hem,
dat treft men steeds bij hem aan, hiervan spreekt
hij altijd; (ook) dit doet hij altoos; - (gew.) afscheiding tusschen twee perceelen, b. v. eene heg, een
hek, eene schutting, eentouw;-DRAAD, m. (... draden), lengtedraad in een weefsel, stop- of maaswerk; -DRAGER, m. (-s), zeker werktuig der
wevers.
SCHERINGWERK, o. (bouwk.) de gezamenlijke
stijlen en regels waardoor een gebouw in vertrekken wordt afgeschoten en die daarna met planken
worden bekleed.
SCHE LEI, v. zie SCHARLEI.
SCHELUIN, v. zie SCHARLUIN.
1. SCHERM, m. bescherming.
2. SCHERM, o. (-en), opstaande, met papier of

SCHERMBAARD.

SCHERPKORT.

1594

andere stof beplakte draagbare wand, afschutting :
wand-, vuurscherm; — tooneelgordijn, voor
het scherm ophalen, laten zakken; — ( fig.)-hangsel:
achter de schermen blijven, niet voor den dag komen,
niet openlijk optreden; — (plantk.) eene bloeiwijze
waarbij de gesteelde bloemen straalvormig, schijn
uit één punt ontspringen en meest op gelijke-bar
hoogte staan; enkelvoudig scherm, als iedere bloem steel slechts ééne bloem draagt; samengesteld
scherm, als iedere bloem weer een schermpje draagt,
zooals bij de meeste schermbloemigen. SCHERMPJE, o. (-s), klein scherm; — (plantk.) onderdeel
van een samengesteld scherm.
SCHERMBAARD, m. (-en), (waterb.) baardwerk.
SCHERMBLOEMIGEN, v. mv. eene planten
(umbelliferae), wier bloemen tot schermen-famile
vereenigd zijn; ...BOEK, o. (-en), boek dat over
de schermkunst handelt; ...BRIEF, m. (...ven),
beschermbrief; ...CLUB, v. (-s), schermvereeniging; ... DAK, o. (-en), luifel; (oudh.) schilddak
(in de veldslagen der Romeinen); ... DEGEN, m.
(-s), floret.
SCHERMDRAGEND, bn. de schermdragende
gewassen, de schermbloemigen.
SCHERMEN, (schermde, heeft geschermd), naar
zekere kunstmatige regels den degen hanteeren (als
gymnastische oefening); ook schermen met de lans,
tocht -,

de bajonet, den langen en den korten stok; schermen
leeren; hij schermt meesterlijk; — ( fig.) veel en ijdel
praten, snoeven : in den wind schermen; in de
lucht schermen; met woorden schermen; in het wild
schermen; — lang over en weer dingen en bieden:
zij schermden lang over dien koop; de kieviten scher-

men, werpen zich langs allerlei kronkelbewegingen

de lucht in om zich bij het wijfje aangenaam te
maken.
1. SCHERMER, m., SCHERMSTER, v. (-s), die
schermt.
2. SCHERMER, v. naam van een drooggemaakt
meer in Noord -Holland.
SCHERMHANDSCHOEN, m. (-en), leeren handschoen waarvan de bovenzijde sterk opgevuld is,
dien men bij het schermen aanheeft.
SCHERMINKEL, iet. (-s)., zie SCHARMINKEL.
SCHERMKOGEL, m. (-s), (mil.) kogel met
ogivale punt en een zoogenaamd scherm, dat
bij de ontbranding platgedrukt wordt; ...KRIB,
V. (- ben), kribwerk tot bescherming van den oever;
...KWALLEN, v. mv. schijfkwallen; ...KUNST,
v. het gepast gebruik maken der slag- en stoot
aanval en de verdediging; ...LAP,-wapenstod
m. (-pen), borstlap, plastron dien men zich onder
liet schermen voor de borst bindt om de steken
en slagen op te vangen; ...LES, v. ( -sen); ...MASKER, o. (-s), gevlochten masker van ijzerdraad,
dat iem. die schermt, voor het gezicht doet; ...MEES
les geeft in het schermen;-TER,m.(s)ied
die in het schermen zeer ervaren is; ...OEFENING,
V. (- en); ...PLANK, v. (-en), damplank; ...SCHILD,
o. (-en);. . .SCHOEN, m. (-en); ...SCHOOL, v.
(...scholen); ...SLAG m. (-en);
(- ); ...STEEK , m.
(...steken); ...STOOT, m. (-en).
SCHERMUTSELAAR, m. (-s), die schermutselt.
SCHERMUTSELEN, (schermutselde, heeft geschermutseld), (oorl.) met kleine benden en ongereáeld vechten, wat tot geene beslissing leidt:

men schermutselde, doch het kwam tot geen hoofdtreffen; — (fig.) lang heen en weder bieden (bij

een koop).
SCHERMUTSELING, v. (-en), klein, tot geenerlei
beslissing voerend gevecht, tusschen afdeelingen,
zooals bij verkenningen, patrouilles, verrichtingen
van den voorpostendienst plaats heeft.
SCHERMUTSEN, (schermutste, heeft geschermutst), schermutselen.
SCHERMVEREENIGING, v. (-en), vereeniging
ter beoefening der schermkunst; ...WEDSTRIJD,
m. (-en), wedstrijd in het schermen; ... ZAAL, V.
(... zalen), zaal tot schermen ingericht; zaal waarin
geschermd, schermles gegeven wordt.
1. SCHERP, bn. bw. ( -er, -st), goed snijdend (in
tegenstelling met bot, stomp) : scherpe messen,

sabels, zwaarden, zeisen, scharen, dorens; — (fig.)
de honger is een scherp zwaard, het is pijnlijk niet

te eten te hebben, (ook) door den honger gedreven,
zal men veel dingen doen, die men anders afkeurt;

— met scherpe wapens vechten; eene scherpe vijl,
naald; — eene zaag scherp zetten, de tanden iets

naar buiten om en om zetten; — smal en spits
toeloopend : scherpe hoeken, kanten en punten; —
(wisk.) een scherpe hoek, die kleiner is dan 9O; —
een paard scherp zetten, beslaan, met ijsnagels of
scherpe kalkoenen beslaan, zoodat het op ijs en
sneeuw niet uitglijdt; — (zeew.) scherp gebouwd
schip, met smallen spits toeloopenden bodem,
waardoor het snel varen kan; een scherpe boeg; —
een sterken, soms pijnlijken indruk op de zinnen
makende : scherpe mosterd, peper, tabak, kaas; —
de lucht, de wind is scherp, doordringend koud; —
scherpe koude, vinnige koude; — een scherp geluid;
een scherp vocht, vergif; — scherpe pijnen, hevige,
doordringende; —
een sterken, pijnlijken indruk op den geest
makende : scherpe spot; een scherp verwijt; eene
scherpe berisping; scherp berispen, verwijten; iem.
scherpe woorden toevoegen; scherpe critiek; — eene
scherpe pen voeren, scherpe woorden neerschrijven,
scherp critiek uitoefenen; eene scherpe tong hebben,

bits, vinnig spreken; —
juist, nauwkeurig en duidelijk uitkomend (in
tegenstelling met wat onmerkbaar in elkander
overgaat) : scherpe randen; iets scherp teekenen,

schaduwen; die lijnen moeten wat scherper worden;
scherp gestempelde munten; scherpe trekken in het
gelaat hebben; de sneeuw kwam tegen den donker blauwen hemel scherp uit; eene scherpe grens; —

snel, nauwkeurig en bepaald waarnemende:

scherpe zintuigen; een scherp gehoor, gezicht hebben;
scherp zien, hooren, toeluisteren; — hij ziet scherp,
merkt dadelijk waar het op aankomt; — een scherp
verstand; scherp opmerken; iets scherp in het oog
vatten; — nauwkeurig, zorgvuldig en zonder zwakheid, zooals iets wezen moet : scherp exainineeren,
onderzoeken; iem. een scherp verhoor afnemen; scherp
toezicht uitoefenen; iem. scherp bewaken; scherp
op iets letten; — heftig, zonder na te laten : een
scherp gevecht, een scherpe strijd; het ging er scherp
toe, met woorden of met daden; in (een) scherpen draf.
2. SCHERP, o. kogels, schroot : een geweer met
scherp laden; met scherp schieten; zet er dubbel scherp

op, laadt dubbel; — (zeew.) alle ijzerwerk aan boord;
groot en klein scherp.
3. SCHERP, o. scherpe zijde : het scherp van de
sabel; het scherp van een mes; — ( zeew.) het van

onderen smal toeloopende deel van een schip; —
zekere mixtuur in het orgel, zoo geheeten naar
haar schel geluid.
SCHERPAARDE, v. (glasf.) mengsel van gemalen
pijpaarde, zandsteen enz. waarvan de smeltpotten
gevormd worden.
SCHERPACHTIG, bn. eenigszins scherp.
SCHERPELIJK, bw. op harde, gestrenge wijze.
SCHERPEN, (scherpte, heeft en is gescherpt),
slijpen, wetten, aanzetten, scherp maken : scharen
en messen slijpen; — eene zeis scherpen, haren; —
een scheermes scherpen, aanzetten; — billen : een
molensteen scherpen; — ruw maken (het kaardbeslag eener kaardmachine); — een paard scherpen,
met gescherpte hoefijzers beslaan, scherpe kalkoenen in de hoefijzers schroeven, opdat het op sneeuw
of ijs niet uitglij de; — (fig.) aanzetten : het verstand,
het geheugen scherpen, oefenen; — zich op iets
scherpen, toeleggen, bevlijtigen, (ook) er scherp
over nadenken; — (zeew.) tegenloopen : de wind
begint te scherpen, uit een verkeerden hoek te
waaien. SCHERPING, v. (-en), het scherpen (in
alle bet.).
SCHERPER, m., SCHERPSTER, v. (-s), die
scherpt, slijpt.
SCHERPGATEN, o. mv. (zeet.) plaatsen waarin
de kogels op zeeschepen moeten geborgen worden,
vaak het middengedeelte van het kolenruim aan
bakboord; ... GRAS, o. (plantk.) een op droge
zandgronden, zeldzaam voorkomend plantje met
ruwrandige bladen (koeleria cristata); ...HAMER,
m. (-5), stalen beiteltje om de molensteenen te billen.
SCHERPHEID, v. (...heden), hoedanigheid van
scherp te zijn (in alle bet.); het scherpe.
SCHERPHOEK, m. (-en), (wick.) platte figuur
met scherpe hoeken.
SCHERPHOEKIG, bn. met scherpe hoeken : een
scherphoekige driehoek.

SCHERPIGHEID, v. (gew.) scherpheid, scherpte.
SCHERPKLINKEND, bn. wat scherp klinkt:

de scherpklinkende tonen eener viool.

SCHERPKORT, bn. (sprk.) onvolkomen : scherp -

korte o (b .v. in slot).

SCHERPKRUID.

SCHERPKRUID, o. zekere plant (asperugo
procumbens), met ruwe scherpe bladeren, op duinen zandgrond vrij zeldzaam voorkomende, ook
kleine ossetong en liggend scherpkruid geheeten.
SCHERPLANG, bn. (sprk.) volkomen : scherplange

SCHEUREN.

1595

e; scherplange o.

SCHERPLUIDEND, bn. wat een scherp geluid
geeft.
SCHERPMIDDEL, o. (-en), middel om paarden
bij glad weder scherp te zetten; ...NAGEL, m. (-s),
hoefnagel met scherpen kop om paarden scherp te
zetten.
SCHERPRECHTER, m. (-s), beul, vroeger
meester van den scherpen zwaardti geheeten, iem.
die belast is met het voltrekken der lijfstraffelijke
vonnissen.
SCHERPRECHTERSAMBT, o. ambt van scherprechter; ...POST, m.
SCHERPSCHUTTER, m. (-s), uitstekend schutter : de Zwitsersche scherpschutters zijn beroemd;
lid van eene scherpschuttersvereeniging.
SCHERPSCHUTTERSFEEST, o. (-en); ...VER
-ENIG,v.(en) rigvapesonen, die zich vrijwillig in het schieten oefenen.
SCHERPSNIJDEND, bn. zeer scherp : scherp
zwaard; een scherpsnijdend geluid, zeer-snijde
schel.
SCHERPTE, v. (-n), scherpheid : de scherpte van

een mes, een zuur, sterk water; -- de scherpte van het
gehoor, het gezicht; — de scherpte van oordeel, van
verstand; -- de scherpte van de lucht, van het weer.
SCHERPZIEND, bn. dat scherp ziet : zijn
scherpziend oog; (bij uitbr.) iem. met een scherp

gezicht.
SCHERPZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), begaafd met
een bijzonder scherp en fijn onderscheidend oordeel,
zoodat men het kleinste onderscheid en de eigenaar
kenmerken snel ziet : een scherpzinnig denker;-digste
— wat daarvan getuigt : scherpzinnig antwoorden.
SCHERPZINNIGHEID, v. (...heden), fijn doordringend oordeel; zeer fijne onderscheiding.
SCHERPZINNIGLIJK, bw. (w. g.).
SCHERTS, v. boert, spotternij, klucht, korts
platte, genseene scherts; iets als scherts opnemen;-wijl:

men moet de scherts niet te ver drijven; het was slechts
scherts, geen ernst; — scherts verstaan, zich om
onschuldige boert niet boos maken; — hij verstaat
geen scherts, laat niet met zich spotten; — gemoede
scherts, humor; — scherts ter zijde, zonder-lijke
schertsen, ernstig gemeend..
SCHERTSEN, (schertste, heeft geschertst), boerten, kortswijlen, iets zeggen of doen voor de grap:

hij schertste maar, meende het niet in ernst; —

met hem valt niet te schertsen, hij neemt alles ernstig

op, duldt niet dat men met hem schertst. SCH E RT
SING, v. (-en), •boerterij.
SCHERTSEND, bn. bw. boertend, niet ernstig
gemeend : een schertsend gezegde; schertsend vragen,
antwoorden.

SCHERTSENDERWIJS, ...WIJZE, bw. in
scherts, al schertsende.
SCHERTSER, m., SCHERTSSTER, v. (-s), die
schertst.
SCHERTSERIJ, v. (-en), scherts.
SCHERVEN, (scherfde, heeft gescherfd), splijten,
brokkelen : de pot begint te scherven, brokjes ver
beginnen los te laten; — kerven, klein-glase
snijden in den scherfmolen; (grondw.) fijn ver
: de grondaanvulling achter bekleedingsmuren-deln

moet geschieden in dunne lagen, ' goed aangestampt,
nadat de grond is fijn gescherfd.

SCHERVENGERECHT, o. (oudt.) zeker gericht
dat ieder jaar, wanneer het volk het noodig oordeelde, te Athene plaats had, waarbij ieder burger
eene scherf ontving, waarop hij den naam moest
schrijven van een persoon, dien hij voor de veilig
staat gevaarlijk achtte en dus wenschte-heidvan
verwijderd te zien; hij, die op deze wijze zes duizend stemmen tegen zich had, werd voor den tijd
van 10 jaren uit Athene verbannen.
SCHERZANDO, bw. (niuz.) schertsend, dartelend.
SCHERZO, o. het luimige, boertige, inz. van een
muziekstuk; —, (-'s), muziekstuk van een vroolijk,
boertig, luimig, schertsend karakter en levendige
beweging, meestal 3 / 4 maat.
SCHETS, v. (-en), eerste ontwerp, eerste teekening, plan (eener schilderij, eener kerk enz.); kleine vluchtige teekening, afbeelding : schets in
potlood; — ( fig.) korte beschrijving (van iets of iem.);

ziedaar eerre ruwe, korte schets

van mijn leven; -

schets der algemeene geschiedenis, beknopt, eenvoudig
verhaal er van. SCHETSJE, o. (-s).
SCHETSBOEK, o. (-en), (schild.) boek waarin
men schetsen maakt.
SCHETSEN, (schetste, heeft geschetst), eene schets
maken; eene teekening in houtskool schetsen, en later
met conté opteekenen; — ( zeew.) de kust schetsen, afteekenen, opnemen; — (fig.) beschrijven, malen : hoe it
mijn lijden te schetsen ? SCHETSING, v. (-en), het
schetsen; schets.
SCHETSER, m. (-s), SCHETSSTER, v. (-s), die
schetst : hij is een goed schetser.
SCHETSMATIG, bw. iets schetsmatig afbeelden,
in schets, schematisch.
SCHETSTEEKENING, v. (-en), teekening in
schets.
SCHETTEN, o. mv. (gew.) houten tralievormige
af sluitsels.
SCHETTERAAR, rm. (-s), iem. die schettert.
SCHETTERAARSTER, v. (-s).
SCHETTERBUIK, m. (-en), (w. g.) schetteraar.
SCHETTEREN, (schetterde, heeft geschetterd),
een schel, luidklinkend geluid geven : de trompetten
schetteren;

hare stem schetterde boven allen uit; -

(fig.) door ijdele woordenpraal de aandacht trekken, bluffen. SCHETTERING, v. (-en), het schetteren.
SCHETTEREND, bn. wat schettert : schetterende
trompetten;

eene schetterende stem; in schetterende taal.

SCHETTERIG, bn. bw. Piet deed heel schetterig,
heel druk, sprak nogal luid.
SCHETTERKLANK, m. (-en), schetterende
klank; ...STEM, v. (-men), luide, schetterende
stem.
SCHEUK, v. (-en), (plat) ontuchtig vrouwspersoon, straathoer.
SCHEUKACHTIG, bn. ( -er, -st), slordig.
SCHEUKEN, (scheukte, heeft gescheukt), zich
wrijven, zich schurken (wegens jeukte).
SCHEUKPAAL, m. (...palen), een paal in sommige
weiden, waaraan de dieren zich kunnen scheuken.
SCHEUR, v. (-en), barst, spleet, kloof : scheur in
een muur; — vaneenrijting (in laken, katoen; in
wollen stoffen, papier enz. ); eerre scheur in zijne
jas halen; eene rechthoekige scheur, een winkelhaak;
ik zal er zonder kleerscheuren niet afkomen, zonder
verlies of schade. SCHEURTJE, o. (-s).
SCHEURALMANAK, m. (-ken), scheurkalender.
SCHEURBAAN, v. (...banen), baan in het omhulsel eener luchtballon die opengescheurd wordt
als men snel wil dalen.
SCHEURBROEK, m. (-en), (vestingb.) ijzeren

klauwen die op losse poortdeuren, op vrijstaande
muren en op de ezelsruggen van beeren worden
aangebracht om het overklimmen te beletten of het
begaan moeilijk te maken.
SCHEURBUIK., v. zekere ziekte die ontstaat
door slechte voeding, gemis van beweging, gemis
van lucht en licht, en terneerdrukkende gemoedsaandoeningen, en die zich door weekheid,zwelling.
paarskleurige roodheid en pijn van het tandvleesch,.
met het losstaan der tanden, openbaart.
SCHEURBUIKLIJDER, m. (-s), ...LIJDERES, v
( -sen), iem. die aan scheurbuik lijdt.
SCHEURDER, m. (-s), iem. die scheurt.
SCHEURDOEK, o. (-en), oud linnen, goed om te
verscheuren.
SCHEUREN, (scheurde, heeft en is gescheurd),..
vaneenrijten, -trekken, -rukken, scheuren maken:
papier, linnen scheuren; door midden scheuren, in
tweeën scheuren; — zijne kleederen zijn gescheurd,
hebben scheuren; — iem. de kleeren van het lijf
scheuren, snel en hardhandig afrukken; (pap.) lompen scheuren; — (fig.) zich uit iemands armen scheuren, losrukken; — (jag.) (van honden) elkander

het wild willen ontrukken en het in stukken trekken; -- scheuren krijgen, openbarsten : de grond is
door de droogte overal gescheurd, opengespleten; - een
gescheurde muur, gebarsten; — dat linnen, die stof
scheurt overal, krijgt overal scheuren; — (in denijverheid) balein scheuren, de in water gekookte
en daardoor weekgeworden walvischbaarden in
plaatjes splijten; — pennen scheuren, den baard
van de schacht trekken; -- een akker, een stuk land
scheuren, het voor de eerste maal omploegen; (Z. A.) het veld, de wereld scheuren, op de vlucht
gaan, het hazenpad kiezen. SCHEURING, v. het
scheuren; (fig.) scheur.
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SCHEURING, v. (-en), verdeeldheid, tweespalt
(inz. in de kerk).
SCHEURKALENDER, m. (-s), kalender waarvan
de datums (benevens spreuken, anecdoten, verhaaltjes enz. meestal) op 365 of 366 afzonderlijke
blaadjes papier zijn gedrukt, tot een blokje ver
waarvan dagelijks één afgescheurd wordt.-enigd,
SCHEURKIES, v. (...zen), groote kies met scherpe
knobbels der roofdieren; ...KOORD, v. (-en),
...LIJN, v. (-en), koord of lijn waarme de scheur
luchtballon gescheurd kan worden;-baner
...LINNEN, o. oud linnen (dienende tot lappen,
windsels, pluksel enz.); ...MAKER, m. (-s), driftige
ijveraar (inz. in den godsdienst), die twist in
de kerk zaait, die het gezag der kerk verwerpt,
maar (in tegenst. met ketter) de kerkelijke leerstukken blijft belijden; ...MAKERIJ, v. (-en); ...MOND,
m. (-en), (Zuidn.) verzwering inz. aan den hoekmond,
waarbij het tandvleesch loslaat; ...PAPIER, o.
oud, gebruikt papier (beschreven of bedrukt) :
zijn werk is goed om er scheurpapier van te maken,

het deugt niets.
SCHEURSEL, o. (-s), het gescheurde; scheur.
SCHEURWORTEL, v. (plantk.) (gew.) smeer
-wortel.
SCHEURZIEK, bn. ( -er, -st), twistziek, geneigd
tot het zaaien van tweespalt in de kerk.
SCHEUT, m. (-en), schot, schoot; (plantk.) uitspruitsel, loot, stekje; - (fig.) scheut krijgen, scheut
nemen, snel opgroeien; (zeew.) scheut geven, vieren,
botvieren; - tong (aan een slot); - zooveel als
men op eens uit eene kan of flesch giet; een scheut
wijn; - (fig.) scheut onder water, bedekt verwijt.
SCHEUTJE, o. (-s), kleine scheut; een scheutje
azijn, brandewijn, eene kleine hoeveelheid. .
SCHEUTIG, bn ( -er, -st), rijzig, opgeschoten : een
scheutige boom; - (fig.) hij is niet scheutig am iets
voor een ander te doen, niet bereidvaardig; - mild,
vrijgevig : scheutig zijn zij daar niet; hij is niet
scheutig met zijne vriendschap. SCHEUTIGHEID, v.

rijzigheid, lengte; bereidvaardigheid, mildheid.
SCHEUTS, binnenscheuts, buitenscheuts, bw.
binnen, buiten het bereik van een vuurwapen.
SCHEUTVRIJ, bra buiten het bereik van 'een
vuurwapen, schootvrij.
SCHEUVEL, m. (-s), (gew.) schaats; (fig.) hij gaat
op scheuvels, waagt zich niet op één nacht ijs, gaat
niet door dik en dun mee.
SCHEVELBEEN, o. (-en), (veearts.) schuifelbeen,
overbeen (bij paarden).
SCHIBBOLETH, SJIBBOLETH, o. (-s), herkenningswoord (uit de Israëlietische geschiedenis:
Richteren XII, vs. 4-6).
1. SCHICHT, m. (-en), pijl (inz. dicht.).
2. SCHICHT, v. (-en), (germ.) (aardr.) laag : vul
schichten; - ( plantk.) eene spiraalvormige-kanische
bloeiwijze : ongevorkt bijscherm, waarvan beurtelinks de takken links en rechts ontbreken.
SCHICHTJE, o. (-s).
SCHICHTIG, bn. bw. ( -er, -st), schuw, vreesachtig, schrikachtig : een schichtig paard; - onbesuisd
snel: schichtig liep hij den hoek om en pardoes tegen
mij aan. SCHICHTIGHEID, v. (...heden).
SCHICHTWOLK, v. (-en), (germ.) (aardr.) laag
wolk: eene wolk welke uit min of meer-vormige
breede wolkstrepen aan den horizon bestaat, die
zich inz. des avonds bij zonsondergang vormen en
des morgens weder verdwijnen; in den herfst ziet
_men ze menigmaal, in de lente daarentegen zelden.
SCHIEDAM, o. naam eener stad, bekend om hare
branderijen en jenever; (spr.) hij heeft Schiedam in
't oog, hij is dronken; sluit Schiedam. leus der
geheelonthouders : sta den verkoop van jenever
niet toe.
SCHIEDAMMER, m. onversneden jenever uit
Schiedam : Schiedammer drinken.
SCHIEFER, o. (germ.) leisteen, benaming, toe,gepast op rotsen, die in dikkere of dunnere platen
splijten of gemakkelijk vaneenbreken, doorgaans
achter den naam van een gesteente gevoegd, als:
thonschiefer, porfierschiefer enz.
SCHIELIJK, bn. bw. ( -er, -st), snel, spoedig,
haastig: schielijk loopen, spreken, eten; - overhaast:
schielijk koken, werken; - plotseling: een schielijke
dood; - ( muz.) presto. SCHIELIJKHEID, v.
spoed, haast, vaardigheid.
SCHIELOOS, bn. (Zuidn., gew.) onvoorzichtig,
roekeloos.
SCHIEMAN, m. (...lieden, ...lui), (zeew.) onder-
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officier aan boord , die met het opzicht over de
tuigage van het voorschip belast is; bestaat bij
onze marine niet meer.
SCHIEMANNEN, (schienxande, heeft geschiemand), (zeew.) opredderen (inz. het tuig); een schip
van buiten schiemannen, opknappen.
SCHIEMANSCHAP, o. betrekking van schieman.
SCHIEMANSGAREN, o. (zeew.) los, grof garen
uit oud touwpluis ter omwoeling der touwen, marling; ...GAST m. (-en), (zeew.) uitkijker die op het
voorschip staat; ...MAAT, m. (-s), helper van den
schieman; ...WIEL, o., ...WIND, o. (-en), (zeew.)
garenwinder voor het schiemansgaren.
1. SCHIER, bw. bijna, ongeveer : het is schier
middernacht; schier de heele stad liep uit; - ( oudt.)
spoedig; (w. g.) (spr.) schier of morgen, weldra, te
een of anderen tijd.
2. SCHIER, bn. (gew.) bedorven (van eieren).
SCHIERAAL, m. (...alen), (als stofnaam v.) beste
palingnet zwarten rug en helderwitten buik; ... BEITEL, m. (-s), timmermansgereedschap; ...EI, 0.
(-eren), onbevrucht ei, dat bij het broeden alleen
bederft; ...EILAND, o. (-en), land dat slechts aan
ééne zijde, vaak door eene smalle tong of landengte
met het vasteland is verbonden : het Balkanschiereiland; het schiereiland Morea.

SCHIERINGER, m. (-s), (oudt.) (in Friesland) een
aanhanger van de volkspartij, die zich gedurende de
Middeleeuwen bijna 400 jaren tegenover de vetkoopers (den adel) deed gelden.
SCHIERLING, v. (-en), benaming der wilde gans
of groote witgat in Groningen,
SCHIERMONNIK, m. (- en), (eert.) monnik in
grijze pij.
SCHIERROEK, v. (-en), (gew.) bonte kraai (corvus
cornix).

SCHIESCHUIT, v. (-en), eene soort van trekschuit.
SCHIETBAAN, v. (...banen), baan waar de schietschijven zijn opgesteld en oefeningen in het schieten gehouden worden; ...BEITEL, m,. (-s), dikke
beitel met weinig breedte, om gaten in hout te
maken; ...BOOG, m. (...bogen), boog om mede te
schieten; ...BOUT, m. (-en), (zeew.) ijzeren bout om
het kanon te laden; ...BROOD, o. (-en), vloerbrood;
... BUS, v. ( -sen), (eert.) geweer, vuurroer; - klapbus, proppenschieter; ...DRAAD, m. (...draden),
(wev.) inslagdraad.
SCHIETEN, (schoot, heeft geschoten), plotseling
en snel zich ergens heen bewegen of bewogen worden:
de valk schoot op den reiger; de snoek schoot naar
onderen; - hij schoot naar mij toe, op mij af, kwam.,
liep snel op mij af; - laat hem schieten, laat hem
heen gaan, zich verwijderen, (ook) bemoei u niet
meer met hem; - de vlieger schoot in de hoogte,
ging snel omhoog; - de bliksem schiet door de lucht;
- de wind schiet naar 't oosten, liep snel daarheen
om; - (rijsch.) dat paard schiet goed in den galop,
begint flink den galop; - de pannen schoten van het
dak, gleden, vielen, waaiden van het dak; - het
mes schoot hem uit de hand, plotseling ontglipte het
hem; - de pijl schoot uit den boog, werd met kracht
voortgeworpen; plotseling komen: daar schoot mij wat door het
hoofd of in de gedachte, daar kwam mij iets in de
gedachte; - zijn naam wil mij niet te binnen schienen, ik kan nu niet op zijn naam komen; - de tranen
schoten haar in de oogen, plotseling waren hare oogen
vol tranen; - in den lach schieten, plotseling hard
lachen; - uit den slaap, wakker schieten, met zekeren
schrik ontwaken; - plotseling vallen : voorover op
den grond schieten, met het hoofd vooruit plotseling
vallen; uit een wagen, uit het venster schieten; vieren, loslaten : een touw laten schieten; (zeew.)
het want, een steng schieten, laten zakken; (rijseh. )
den teugel van een paard laten schieten; - (fig.) de
teugels laten schieten, meer vrijheid laten, niet zoo
streng meer besturen, regeeren; - een woord laten
schieten, laten ontvallen, glippen; opkomen, uitbotten, groeien : de aardappelen
schieten, de oogen krijgen uitloopeis; - de bloembollen, de uien schieten, het stengeldeel groeit uit; - de boomen schieten knop, schieten in het blad,
krijgen knoppen, bladeren; - overal schiet het onkruid uit den grond, komt het uit den grond op; de salads, andijvie schiet in het zaad, groeit door,
krijgt bloemen en zaad; - het koren begint reeds in
de aren te schieten, de vrucht begint zich te zetten;
- de boomere schieten wortel, krijgen wortels; . -
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(fig.) die ondeugd heeft in zijn hart wortel geschoten;
— de planten schieten goed in de hoogte, groeien flink
op ; — uit zijne kracht schieten, te snel groeien,

waardoor het weerstandsvermogen, de gezondheid
lij dt; —
wat met zekere kracht, snelheid of spoed geschiedt : de zon schoot hare stralen loodrecht op onze
hoofden, hare stralen kwamen brandend heet op ons
neer; — (fig.) toornige blikken schoten uit zijne
oogen; — kuit schieten, werpen; — de netten schieten,
uitwerpen; — brood in den oven schieten, met de
schietplank er in brengen; — geld schieten, niet
worpen tellen, (ook) geld - uitleenerf, verschaffen,
voorschieten : wie heeft het geld geschoten ?; — wit
papier tusschen de bladen van een boek schieten, invoegen; — ballast, koren schieten, verwerken, omscheppen; — eene sloot, een kuil schieten, vlug delven; — (fig.) ergens een schotje voor schieten, voor
het vervolg beletten; —
geschut of vuurwapens lossen : met een geweer, een
kanon, een pistool schieten; met pijl en boog schieten;
met een klapbus of propbus schieten; - met kogels, los
kruit, scherp, schroot schieten; de vijand schiet onophoudelijk; — door schieten verwonden : iem. in den
arm, in de borst schieten— iem., zich voor den kop
schieten, met kogels doodschieten; — iem. overhoop
schieten, doodschieten; — met de pijl der liefde geschoten zijn, plotseling verliefd geraakt zijn; eene bres, een
fort plat schieten; een schip in den grond schieten, in

den grond boren; — (jacht.) treffen, doodschieten :

hazen, eendvogels schieten; een vogel in de vlucht
schieten; de jagers hebben niets geschoten; — een
walvisch schieten, met den harpoen treffen; — dit
kanon schiet 10 pond, kogels van 10 pond worden er
mede geschoten; — dat geweer schiet ver, juist, men
kan er ver, juist mee schieten; — met spek schieten,
grootspreken, bluffen, leugens vertellen; — een bok
schieten, zie bok; een blinde schiet wel eens eene kraai,

hetgeen onmogelijk schijnt, gebeurt wel eens; —
te kort schieten, niet ver genoeg, (inz. fig.) gij
schiet bij hem te kort, hij overtreft u; zijne krachten
schoten daarvoor te kort, hij kon dat niet volbrengen ;
onze voorraad, mijn geld schoot te kort, er was niet
genoeg daarvan ; — schietende op iets mikken:
naar de schijf, naar 't wit schieten; naar den vogel,
den papegaai schieten; — de zon schieten, poolshoogte

nemen. SCHIETING, v. (-en), het schieten.
SCHIETER, m. (-s), die schiet; — schutter : hij
is een goed schieter; — het gedeelte van eene schuif
dat op en neer geschoven kan worden; — (bakk.)
schietplank; — (wev.) schietspoel. SCHIETSTER,
v. (-s), die schiet.
SCHIETER, m. (- s), mot (lepisma saccharina),
ook schietmot, suikergaatje en zilvervischje geheeten.
SCHIETGAT, o. (-en), opening waardoor men
schiet (uit eene vesting , uit een schip enz.); gat in
iets geschoten : de schietgaten in eene schijf; ... GEBEDJE, o. (-s), kort gebedje, gebedje in den nood;
...GEREEDSCHAP, o....GEREI, o. wat men noodig heeft om te schieten; ... GERST, v. (plantk.)
eene soort van zomergerst, die rechter opschiet dan
de gewone; ... GEVAARTE, o. (-n), (oudt.) werptuigen, balisten; ...GEWEER, o. vuurwapen, inz.
geweer; ...GOED, o. (Z. A.) schietgerei; ...HAGEL,
m. kleine looden kogels.
SCHIETKATOEN,o. boomwol of watten sterk
met salpeterzuur of zwavelzuur gedrenkt, dat bij
verwarming ontploft en krachtiger van uitwerking
is dan buskruit; ...KOOI, v. (-en), (zeew.) kooi bij
de bovenkabelgaten, waarin het zware touwwerk
wordt weggeschoten.
SCHIETLAP, m. (-pen), borstlap, (ter afwering
van schoten); lederen lap dien men om; den linkerarm bindt om met den handboog te schieten;
...LAST, o. ruimte in een pakhuis voor een last
zaad, rijst enz. plus de ruimte noodig om het te
kunnen verschieten; ...LIJN, v. (-en), lijn, boog,
waaronder geschoten wordt; ...LOOD, o. (-en),
paslood, draad met een looden balletje, om den
loodrechten stand van iets te onderzoeken.
SCHIETMASKER, o. (-s), toestel om slachtvee
snel te dooden.
SCHIETMOT, v. (-ten), benaming voor de koker
en watermotten (phryganidae) en voor de-jufers
gewone motten (lepisma saccharina).
SCHIETOEFENING, v. (-en), oefening in het
schieten; ...OPLEIDING, v. ; ...PAARD, o. (-en),
(Z. A.) paard van welks rug men een geweer kan
afschieten, jachtpaard; ...PEN, v. (-nen), pen die

de schietschijf houdt; ...PIJL, m. (-en); ...PLAATS,
v. (-en), plaats waar geschoten wordt; ...PLANK,
v. (-en), schietschop der broodbakkers; ...PROEF,
v. (...ven), schieten tot proef; ...SCHIJF, v. (...ven),
schijf waarnaar men schiet.
SCHIETSCHOOL, v. rijksinrichting waar proeven
met het schieten worden genomen : betreffende
schootsverheid, schootslijn, afwijkingen, patronen
enz. en verschillende berekeningen en tabellen
daarvan worden opgesteld.
SCHIETSCHOP, v. (-pen), platte breede schop
aan langen steel, waarmee de bakkers het brood in
den oven schieten.
SCHIETSCHOUW, v. (-en), ...SCHUIT, v. (-en),
pakschuit in geregelde beurtvaart; (ook) gewone
roeiboot dire van onder voorzien is van een paar
schenen en voor den overtocht over niet al te sterk
buitenijs wordt gebruikt.
SCHIETSLACHTMASKER, o. (-en), zie SLACHT
-MASKER.
SCHIETSLANG, v. (-en), slang die uit eene hoogte
op hare prooi nederschiet; ...SLEUF, v. (...ven),
lange smalle opening in den fortwand of de stalen
blinden eener versterking, waardoor men met het
geweer schieten kan; ...SPEL, o. (-en), volksspel
waarbij men op een doel schiet; ...SPOEL, v. (-en),
(wev.) werktuig tot doorschieting der inslagdraden;
...STAAT, in. (...staten), staat betreffende het
schieten naar eene schijf enz.; ...STROOM, m. (-en),
stroomversnelling; ...TERREIN, o. (-en), terrein,
plaats waar geschoten wordt, dat voor het schijfschieten ingericht is; ...TUIG, o. alles waaruit,
waarmede men schiet.
SCHIETVAARDIGHEID, v. vaardigheid in het
juist schieten : de schietvaardigheid der troepen liet
niets te wenschen over; ...VEREENIGING, v. (-en),
vereeniging tot onderlinge oefening in het schieten;
...VLOEIPLANKJE, o. (-s), smal schuin plankje
onder tegen eene deur of een kruisraam, om het
binnenwaaien van het regenwater te beletten;
...VOGEL, m. (-s), gew. naam voor den sperwer
of kiekendief; ...VOORRAAD, m. ammunitie;
...WAPEN, o. (-s), wapen om mede te schieten;
...WEDSTRIJD, m. (-en); ...WILG, m. (-en),
(plantk.) opgeschoten wilg (salix alba), in tegen
knotwilg; ...WORM, m. (-en), eene-stelingm
soort van mijt.
SCHIEWORTEL, v. (plantk.) schelkruid.
1. SCHIFTEN, (schiftte, heeft of is geschift),
scheiden, verdeelgin: het korenvan het kaf schiften, (ook
fig.) het goede van het slechte afzonderen; — rafelen, dun en open worden (van gaas, zijden stoffen
enz.), door het breken der inslagdraden; — nagaan,
uitpluizen, onderzoeken : men moet niet alles zoo
nauwkeurig schiften.

2. SCHIFTEN, (schiftte, is geschift), zuren, runnen,
samenloopen (van melk, soep enz.).
3. SCHIFTEN, (schiftte, heeft geschift), (de rails)
verschuiven om ze goed in het spoor te richten.
SCHIFTER, m., SCHIFTSTER, v. (-s), die schift;
onderzoeker, onderzoekster.
SCHIFTIJZER, o. (-s), ijzeren staaf van 2 M.
lengte waarmede spoorrails geschift worden.
SCHIFTING, v. (-en), het schiften (in alle bet.).
SCHIFTKLAMP, m. (-en), (timm.) klamp welke
niet opgespijkerd, maar in eene zwaluwstaartvormige
groef opgesloten wordt en gelijk van hoogte met
het hout is.
SCHIJF, v. (...ven), dunne snede, plakje van een
rond voorwerp : een appel, wortel, worst aan schijfjes
snijden; een schijfje citroen; — een schijfje, cognacgrog met een schijfje citroen; — wat ongeveer denzelfden vorm heeft : platrond voorwerp : koperen,
gouden, zilveren schijven, welke tot munten gestempeld worden; — (fig.) hij heeft schijven, veel geld; —
hij deed het voor een schijfje, voor een klein beetje,
goedkoop; — de schijf der Ouden, de werpschijf; —
de schijf der zon of maan; — de gedraaide schijfjes
voor een damspel : de zwarte schijven hebben, met de
speelschijven dezer kleur spelen; — (slag.) een
schijfje bestellen, eene kalfs- of varkensrollende; —
schijf die om eene spil draaibaar is : de schijf der
pottenbakkers, waarop de klei tot potten wordt gevormd; — de schijf der diamantwerkers, waarop de
diamant geslepen wordt; — de glazen schijf eener
electriseermachine; — om eene spil draaibare schijf
van hout of metaal, waarvan de rand uitgehold is
tot het opnemen van het touw, dat er over gaat :
de schijf eener katrol; een blok met twee of meer schij-
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ven; (fig.) dat loopt over veel schijven, daaraan werken

vele personen mede, (ook) daaraan is veel moeite
verbonden; — dat loopt over dezelfde schijven, daarin
zijn dezelfde personen betrokken, (ook) dat komt
op hetzelfde neer; — rondachtig plat been voor het
kniegewricht : knieschijf; — (plantk.) deel van
den verheven bloembodem, die honing afscheidt;
deel eener bolplant waaruit de wortelvezels ontspringen; — schietschijf, doelwit : naar de schijf
schieten; de schijf raken, missen; — de kopschijf is
3,5 dM. hoog en stelt den vijand voor, liggend
achter dekking; — de borstschijf stelt den vijand voor
liggend in den aanslag, is 5 dM. hoog; — de rompschijf is 8.5 dM. hoog en verbeeldt een knielenden
vijand; — de knieschijf, 12 dM. hoog, stelt een
loopenden vijand voor. SCHIJFJE, o. (-s).
SCHIJFAPPEL, m. (-s, -en), eene soort vanplatten
appel; ... BEELD, o. (-en), beeld dat de schiet
voorstelt; ...BLAD, o. (-eren), (plantk.)-schijf
schijfvormig blad; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.)
bloempje dat op de bloemschijf staat, in tegenst.
met de randbloempjes (bij de composieten);
...DIERTJE, o. (-s), zeker microscopisch diertje
(cyclidium), welks lichaamsvorm nu eens die
van eene dikke schijf of eene kruik is, dan weer
koepelvormig of geheel kogelvormig; ...GAT, o.
(-en), gat in een blok, waarin de schijf draait;
...HORENSLAKKEN, v. mv. eene groep van slaken (planorbis), welke lang en smal zijn en wier
horens den vorm van eene schijf hebben; ...INRICHTING, v. (-en), inrichting der schietschijf.
SCHIJFKOPER, o. rozetkoper, zuiver koper in
ronde knobbelige platen; ...KWALLEN, v. mv.
eene orde der polypkwallen (discophorae), waartoe de
zeepaddenstoel en de geoorde zeekwal behooren,
die wij meestal op onze stranden in een aantal zien
liggen; ...LOOP, m. (-en), lantaarnrad, eene soort
van rondsel in molenwerken, dat uit twee ronde
schijven en een zeker getal rol -, cilinder- of kogel
staven bestaat; ... PEER, v. (... peren), Bene-vormige
soort van platte peer; ...RAAM, o. (...ramen),
raam waartegen de schietschijf steunt; ...SCHIETEN, o. het schieten naar de schijf (tot oefening).
SCHIJFVORMIG, bn. den vorm eener schijf
hebbende, platrond.
SCHIJFWIEL, o. (-en), blokwiel, vol wiel, zonder
spaken. SCHIJFZWAM, v. zekere zwamsoort

(discomycetes).

SCHIJN, nx lichtglans, door alle vurige en stralende voorwerpen afgeschoten : de schijn der zon,

der maan, eereer lamp; bij den.schijn van het vuur lezen;
bij of in den schijn der lamp werken; — er is schijn
noch schaduw van bewijs, hoegenaamd geen bewijs; —
(fig.) uiterlijk doch onzeker voorkomen van iets;
gestalte, vorm, aanzien; — (spr.) wacht u voor den
schijn, oordeel niet naar het uiterlijk; — schijn bedriegt, het uiterlijk is vaak niet in overeenstemming
met het innerlijk; zoo ook : zijn en schijn is twee; —

iets doen om den schijn te redden; (fig.) de schijn
is tegen mij; zich aan den schijn vergapen;
voorwendsel : onder schijn van oprechtheid, van vriend
naar allen schijn, waarschijnlijk; — men-schap;—
moet zelfs den schijn (van kwaaddoen) vermijden; —
men moet den schijn van het wezen onderscheiden,
--

bijkomende omstandigheden, het uiterlijke; -- (gew.)
klep, luifel, (eener pet, eener muts).
SCHIJNAAR, v. (...aren), (plantk.) iedere bloeiwijze die op het eerste gezicht op Bene aar gelijkt.
SCHIJNAANVAL, m. (-len), aanval in schijn, inz.
om de aandacht van den eigenlijken aanval af te
leiden.
SCHIJNBAAR, bn bw. den schijn hebbende van:

eene schijnbare vriendschap; hij heeft de zaak schijnbaar zoo voorgesteld, dat...; hij heeft schijnbaar
gelijk; de zieke is schijnbaar rustig; — (aardr.) schijnbare horizon, een kring die voor een waarnemer op

aarde het zichtbare gedeelte des hemels van het
onzichtbare scheidt; — zóó als iets schijnt te zijn :
schijnbare grootte van iets, zoo groot het schijnt te
zijn; de schijnbare beweging der zon om de aarde.
SCHIJNBAARHEID, v. (...heden), (w. g.) uiterlijkheid; het schijnbare.
SCHIJNBEELD, o. (-en), bedrieglijk beeld : de
bijmanen of bijzonnen zijn schijnbeelden;

— (fig.)

hersenschim; spel der verbeelding; ...BEWEGING,
V. (-en), schijnbare beweging , beweging die slechts
schijnt te bestaan; ...BEWIJS, o. (...zen), schijnbaar bewijs; bewijs dat zeer onvast is;...CHRISTEN,
i-n. (-en), valsche christen, christen in naam;
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...DEUGD, v. (-en), valsche, gehuichelde deugd;
...DOOD, bn. schijnbaar dood.
SCHIJNDOOD, m. toestand van het organische
wezen, waarbij het leven tijdelijk ophoudt duidelijke
herkenbare verschijnselen te vertoonen, terwijl het
vermogen van voort te leven blijft bestaan.
SCHIJNDOODE, m. en v. (-n), iem. dien men voor
dood houdt, doch die nog leeft.
SCHIJNEN, (hij of het scheen, hij of het heeft
geschenen), glans, gloed, schijnsel, licht van zich
geven : de zon schijnt; de zon heeft niet geschenen, is
door wolken bedekt geweest; de maan scheen door
de bladeren der boomen; — (spr.) hij laat de zon nooit
van zich schijnen, hij geeft niets weg, is gierig; — hij
kan niet zien, dat de zon in 't water schijnt, dat een
ander eenig genot smaakt; — den schijn, het uiterlijke voorkomen van iets hebben : die zaak schijnt

zoo; hij schijnt een braaf man te zijn; hij is niet wat
hij schijnt (te zijn); zij schijnt mij toe (komt mij voor)
veel geld te hebben; — naar het schijnt, waarschijnlijk : het schijnt te zullen regenen, het ziet er uit,
alsof het zal gaan regenen; --- het schijnt, dat hij
gelijk heeft.

SCHIJNGELEERDE, m. (-n), iem. die slechts
geleerd schijnt te zijn; ...GELOOF, o. valsch geloof;
...GELUK, o. geluk in schijn; ...GESTALTE,
v. (-n), (sterreek.) de vorm dien iets schijnt te hebben : de 4 schijngestalten der maan; ...GEVECHT, o.
(-en), gevecht in schijn; ...GLANS, m. (-en);
...GOED, o. (-eren), wat niet wezenlijk, alleen in
schijn bestaat.
SCHIJNGOED, bn. (w. g.) schijnbaar, niet wezenlijk goed.
SCHIJNGROND, ra. (-en), schijnbare, niet wezen
grond of reden; voorwendsel; spitsvondigheid.-lijke
SCHIJNHEILIG, bn. bw. ( -er, -st), heilig, vroom
in schijn; geveinsd vroom : een schijnheilig gezicht
zetten; zich schijnheilig gedragen; een scj^ijnheilig
gedrag. SCHIJNHEILIGHEID, v. geveinsde vroom-

heid, huichelarij.
SCHIJNHEILIGE, m. en v. (.-n), schijnvrome :
den schijnheilige spelen, uithangen.

SCHIJNKONING, m. (-en), zwakke, nietige
koning; (Fr. gesch.) de schijnkoningen (of schaduwkoningen), van Childerik tot Pepijn den Korten;
...00RLOG, m. (-en), manoeuvre; ...OVERGANG,
m. (-en), zekere redekunstige figuur; ... PHILO SOOF, m. (...sofen); ...PHILOSOPHIE, v. valsche
wijsbegeerte; ...RAKET, v. (plantk.) een op zandgrond, vrij zeldzaam ; voorkomend plantengeslacht
(erucastrum pollichii), tot de familie der kruisbloemigen behoorende; ...REDEN, v. (-en), schijnbare,
valsche reden; -- (sv. g.) drogreden, sophisme;
...REDENAAR m. (-s, ...naren), (w. g.) drogredenaar, sophist,
SCHIJNSCHOON, bn. wat slechts in schijn schoon
is : schijnschoone redenen.
SCHIJNSEL, o. (-s), schijn, licht, straalflikkering :

in het schijnsel der maan; het schijnsel der lamp.

SCHIJNSPURRIE, v. een op spurrie gelijkend
plantengeslacht (spergularia), waarvan in ons land
5 soorten in 't wild voorkomen : de horenschijnspurrie (S. segetalis), zeer zeldzaam; de roode sehijnspurrie (S. rubra) algemeen op bouwland, aan wegen
op zandgrond; de gerande schijnspurrie (S. marginata)
vrij algemeen op zilte klei; de zilte schijnspurrie
(S. sauna), vrij algemeen op zilten zandgrond; en
de zeeschijnspurrie (S. media), eveneens op zilten
zandgrond vrij algemeen.
SCHIJNSTRIJDIG, bn. bw. (w. g.) schijnbaar in
strijd met; schijnstrijdige stellingen verdedigen, para
verdedigen. SCHIJNSTRIJDIGHEID, v.-doxen
schijnbare tegenstrijdigheid, paradox.
1. SCHIJNTJE, o. (-s), er is geen schijntje van waar,
totaal niets; — (gemeen.) weinigje, beetje : hij wil

in zijne thee niet meer dan een schijntje van melk;
ik kocht het voor een schijntje, heel goedkoop.

2. SCHIJNTJE, o. (-s), (gew.) halfhemdje.
SCHIJNVERDIENSTE,v. (-n), verdienste in schijn;
...VERDRAG, o. (-en); ...VERMAAK, o. (...maken); ...VREDE, m. valsche, geveinsde vrede;
...VREUGDE, v.; ...VRIEND, m. (-en), ...VRIEN DIN, v. (-en), valsche vriend, -in; ...VRIEND
vriendschap in schijn.
-SCHAP,v.
SCHIJNVROOM, bn. schijnheilig. SCHIJN
-VROMHEID,v.
SCHIJNVRUCHT, v. (-en), (plantk.) vrucht die
niet alleen uit het vruchtbeginsel is ontstaan, doch
waarbij ook andere doelen der bloem aan de vrucht-
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vorming hebben deelgenomen : de aardbeien, vijgen

enz. zijn schijnvruchten.

SCHIJNWIJS, bn. wijs in schijn.
SCHIJNWIJSBEGEERTE, v. (w. g.) valsche wijs
...WIJSGEER, nn. (-en), (w.g.) sophist;-begrt;
. WONDER, o. (-en), (R. K.) wonder door de
booze geesten .verricht; ' ...WORM, ni. (-en), glim; worm; ...ZOET, o. (in hoogeren stijl) bedrieglijk
genot : het schijnzoet dezer wereld.
SCHIJT, v. (dit woord en de daarmee samenhan
zijn alleen in de platte volkstaal gebruike--gend
lijk); ontlasting, schijterij: aan de schijt zijn; ik heb
er schijt aan, ik geef er niets om, 't kan men iets
schelen.
SCHIJTEBROEK, m. (-en), die in de broek schijt;
(scheldnaam) lafaard, bloodaard.
SCHIJTEN, (scheet, heeft gescheten), zijn gevoeg
doen; (ook :) winden laten; - (fig.) in zijn broek
schijten, beangst zijn; - zij schijten in één pot, zijn
het met elkander eens; - hij heeft in den oven gescheten, gezegd van een bakker, die geen klanten
meer heeft.
SCHIJTER, m. (-s), SCHIJTSTER, v. (-s), iem.
die schijt; (fig.) lafaard.
SCHIJTERIJ, v. loslijvigheid, kakkerij; aan de
schijterij zijn, aan to veel ontlasting lijden.
1. SCHIJTGAT, o. (-ten), aarsgat.
2. SCHIJTGAT, m. en v. (-ten), schijter, schijtster;
(fig.) lafaard, bloodaard.
SCHIJTGEEL, bn. zekere gale kleur; - o. mooie
gele verfstof, eene verbinding van citroen, klei en
gips.
SCHIJTGELD, o. een ezeltje, paardje schijtgeld
hebben, het geld maar voor het opscheppen hebben;
...HOP, m. (- pen), (nat. hist.) de bekende vogel;
(gew.) hop; ...HUIS o. (...zen), geheim gemak;
schijthuizen kun je er mee bedekken, het komt zeer
veel voor; -, m. en v. (...huizen), bangeschijter,
lafaard, inz. als scheldwoord; ...KRUID, o. (-en),
(plantk.) springkruid : zeker purgeerkruid;
...LAARS, m. (...zen), bangeschijter; ...POT, m.
(-ten), pot om in te schijten; (scheldw.) nieteling:
een schijtpot van een vent; ...VALK, m. (-en), de
boomvalk (falco subbutes); (fig.) ingebeelde dwaas;
-...WORTEL, v. tormentil: zekere soort van gauzerik, (potentilla tormentilla), wier wortel tegen diarrhee wordt aangewend.
SCHIJVENSCHUURDER, m. (- s), iem. die uit de
diamantschijven de door het slijpen er in gekomen
krassen schuurt.
SCHIJVELING, m. (-en), soort van platten zoeten
appel.
SCHIK, m. (gew.) orde, opruiming, schikking: alles
is op zijn schik, van zijn schik, plaats waar hetbehoort;
- (spr.) (gew.) er gaan veel schikken in één zak (alleen
in deze sprw. komt het mv. voor); - genoegen,
tevredenheid : ik ben er recht in mijn schik mede, ik
ben er over tevreden; - hij is niet in zijn schik, niet in
eene goede luim; - hij heeft schik in zijn leven, hij
is een lustige broeder; - schik hebben, maken,
vreugde, vermaak; - daar heeft hij geen schik, kan
zich niet schikken, kan hij niet aarden; - met schik
kan hij niet anders doen, met goed fatsoen; -(gew.)
hij kan met schik niet loopen, hij kan bijna niet
loopen.
SCHIKGODIN, v. (-non), (fab.) de drie schik
(Clotho, Lachesis en Atropos), die over-godine,
's menschen leven on sterven beslisten: de schik
hebben zijn levensdraad afgesneden.

-godine

SCHIKKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), redelijk,
tamelijk toegevend, ordelijk; - gij moet het schik
mij maken, mij niet te duur laten betalen,-kelijmt
(ook) niet te veel laten arbeiden; - een schikkelijk
man, met wien men best kan omgaan; -- hij maakt
het nogal schikkelijk, past tamelijk goed op. SCHIK
betamelijkheid, redelijkheid,-KELIJHD,v.
orde; toegevendheid.
SCHIKKEN, (schikte heeft en is geschikt), ordenen,
regelen, in orde brengen, rangschikken : de boeken
in volgorde schikken; - zijne zaken schikken, die
verward of achteruit waren; - eene zaak in der
minne schikken, op vriendschappelijke wijze regelen;
- wij zullen het wel schikken, alleen in orde brengen;
ik weet niet hoe ik het schikken zal, regelen, alles
afdoen; - zij hadden langen tijd twist, maar nu is
het geschikt, bijgelegd; - God schikt alles ten beste;
- voegen: zich tot werken schikken; zich naar iem.,
naar iets schikken; hij begint zich tot deugd te schikken;
zich naar de omstandigheden, naar Gods wil schikken;

men moet zich naar alles weten te schikken; - als

het u schikt, kom dan morgen, als hot u voegt, gelegen komt; - dat zal zich wel schikken, in orde komen ; - zich om eene tafel schikken, naar orde
plaatsnemen; - schik wat ter zijde, schuiven met
den stoel ; - schik wat nader bij het vuur, kom wat
dichter bij het vuur zitten; - vorderen, goed worden : het begint met den zieke te schikken; dat werk
schikt nogal; - ( gew.) zij schikken niet veel, vorderen niet veel; -- het weer begint te schikken,
goed te worden.
SCHIKKER, m., SCHIKSTER, v. (-s), die schikt
(in alle bet.).
SCHIKKING, v. (-en), geregelde plaatsing:
der beelden op eene schilderij; de schikking
der deelen eener rede, van een gedicht; - opvolging :
(muz.) schikking der tonen; - ( recht.) overeenkomst,
transactie : tot eene schikking komen: eene minnelijke
schikking treffen; in eene schikking treden.
SCHIL, SCHEL, v. (-len), bast, omkleedsel: de
schil der boomen, van het vlas; - bolster; bekleedsel
eener vrucht of plant : de schillen van appelen, aard
noten, citroenen; - dop (van een ei);-apeln;v
schikking

vlies. SCHILLETJE, o. (-s).
SCHILD, o. (-en), zeker verdedigingswapen,
vroeger hier te lande beukelaar geheeten, van verschillende grootte en gedaante, dat nu eens uit hout
niet leder of metaal bedekt, dan weder geheel uit
metaal bestond, en tot bescherming aan den linkerarm gedragen werd; met speer en schild gewapend: iem. op het schild verheffen, gebruik der oude volken
om iem. als aanvoerder of vorst te erkennen; (fig.) iem in het schild varen, iem. aantasten (inz.
met woorden); iem. te schild en te speer vervolgen, iem.
een doodelijken haat toedragen; - (fig.) wat ons
zekere bescherming geeft : de Heer is mijn schild; wapenbord : een adelaar in zijn schild voeren; (fig.) ik weet niet, wat hij in zijn schild voert, welke
geheime oogmerken hij heeft; - hard dekschild,
rugbekleedsel (der schildpadden onz.); - uithangbord : wat staat er op zijn schild ? - munt waarop
een wapenschild is afgebeeld; - (jag.) do bruine
vlek op de borst van den patrijshaan; - (zeew.)
wapenbord dat op den spiegel van jachten en andere
schepen prijkt; - (sterrenk.) schild van Sobieski,
zeker sterrenbeeld. SCHILDJE, o. (-s), klein schild
(in alle bet.)
SCHILDACHTIG, bn. als een schild, in den vorm
van een schild.
SCHILDBANK, v. (-en), (zeew.) zekere zware
plank tot steun dienende aan de einden van het
braadspit; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.) een plantengeslacht (chelone), dat met het vingerhoedskruid
verwant is; ...BOOG, m. (...bogen), (bouwk.) muraalboog; ...DAK, o. (-en), (Rom. gesch.) dak, uit
aaneengevoegde schilden bestaande, waarop andere
voetknechten zich plaatsten; (ook) onder wier beschutting gevochten werd; ...DRAGER, m. (-s),
(wapenk.) beeld dat het wapen draagt.
SCHILDDRAGERS, m. mv. een geslacht van
raderdieren (brachionus), waarvan bij ons vier
soorten zijn waargenomen : de tweeriemige schild
schilddrager; de spavormige schild -drages;Bk
on de kruikvormige schilddragers ; -- eene-drage
soort van duizendpooten (scutigera); - een aschgrauwe vlinder met dof wit schild op de voorvleugels (acrougeta wegacephala).
SCHILDER, m. (-s), die schildert (in allebet.);gew. benaming voor de bonte duiker of brilduiker

(fuligula clangula).

SCHILDERACADEMIE, v. (-s, ...miën), leerschool voor de schilderkunst.
SCHILDERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als geschilderd; uitnemend fraai, waard geschilderd te
worden : schilderachtige landschappen, kleeder-

drachten, houdingen; - eene schilderachtige beschrijving, zeer juist en ongemeen fraai. SCHILDERACH-

TIGHEID, v.
SCHILDERDOEK, o. doek om met olieverf op te
schilderen.
1. SCHILDEREN, (schilderde, heeft geschilderd),
met het penseel afbeeldingen maken, verven, malen:

op doek, op hout, op natte kalk, op glas schilderen;
met waterverf, in olieverf schilderen; naar het leven,
naar de natuur schilderen; levensgroot, in miniatuur
schilderen; - (fig.) (w. g.) iem. niet geschilderd kunnen
zien, hem verachten, haten; - (fig.) die jas zit u
als (aan 't lijf) geschilderd, keurig netjes; - zijn huis
laten schilderen, door een huisschilder laten verven;
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-- (fig.) beschrijven, voorstellen (door een fraaien
stijl) : die schrijver weet zijne personen te schilderen,
te penseelen zelfs; de ondeugd met de levendigste
kleuren schilderen. SCHILDERING, v. (-en), het
schilderen, tafereel, schilderij; (fig.) beschrijving.
2. SCHILDk. REN, (schilderde, heeft geschilderd),
op schildwacht staan : 2 uur schilderen; - wachten,
op en neer loopera : op zijn meisje schilderen.
SCHILDERES, v. ( -sen), vrouw die schildert.
SCHILDERHUIS, o. (...zen), ...HUISJE, o.
(-s), wachthuisje, klein huisje, meestal van hout,
tot beschutting der schildwachten bij regenachtig
of guur weer.
SCHILDERIJ, v. o. (-en), wat geschilderd is : eene
schilderij achter glas; inz. een schilderstuk in lijst :
eene schilderij in olieverf, in waterverf; schilderijen
ophangen; - levendige, keurige beschrijving; (fig.)
ergens een schilderij van ophangen, er een boekje
over opendoen; - iets fraais : 't is een schilderijtje
van een kind. SCHILDERIJTJE, o. (-s).
SCHILDERIJ(EN)KABINET, o. (-ten), verzameling van schilderijen; kamer waar zulk eene ver
zich bevindt; ...KAMER, v. (-s); ...KOO --zameling
PER, m. (-s), kunstkooper; ...TENTOONSTEL LING, v. (-en), tentoonstelling van schilderijen;
...VERKOOPER, m. (-s), ... VERKOOPSTER, v.
(-s); ...VERZAMELING, v. (-en); ...ZAAL, v.
( ...zalen).
SCHILDERIJKOORD, o. koord waaraan eene
schilderij opgehangen is; dik koord hiervoor geschikt; ...LIJST, v. (-en), lijst eener schilderij.
SCHILDERKAMER, v. (-s), kamer, werkplaats
van een schilder; ...KUNST, v. die beeldende kunst
welke op eene vlakke ruimte aan het schoone, door
middel van lijnen en kleuren, Bene zichtbare gedaante geeft.
SCHILDEROS, in. ( -sen), (Z. A.) gespikkelde os.
SCHILDERSAMBACHT, o. handwerk van huisschilder; ...BEDRIJF, o. bedrijf van huisschilder;
... BENT, v. vereeniging van schilders.
SCHILDERSCHOOL, v. (...scholen), school waar
men schilderen leert; eigenaardige manier van
schilderen : de Nederlandsche, de Vlaamsche schilderschool.
SCHILDERSEZEL, m. (-s), schraag, toestel waarop men eene schilderij zet; ...GEREEDSCHAP, o.
(-pen), gereedschap van een schilder; ...KNECHT,
m. (-s, -en); ...KOLIEK, o.loodkoliek; ...KWAST,
m. (-en), kwast van een schilder; ...LADDER, v. (-s),
...LEER, v. (-en), ladder van een huisschilder;
...LEVEN, o.; ..LIJM, v.; ..MES, o. ( -sen), tem
waarnaar men-perms;.MODEL,o(ln)mde
schildert; (ook) persoon die als model poseert;
.. : PALET, o. (-ten), voorwerp waarop de schilder
zijne verven uitspreidt of mengt; ...PENSEEL, o.
(-en); ...SPAANTJE, o. (-s); ...STOK, m. (-ken),
...STOKJE, o. (-s), stok waarop de hand des schilders rust.
SCHILDERSTUK, o. (-ken), schilderij.
SCHILDERSVERDRIET, o. (plantk.), zie
MENISTENZUSJES.
SCHILDERSWINKEL, m. (-s), werkplaats eens
huisschilders.
SCHILDERWERK, o. het geschilderde; te schilderen voorwerpen.
SCHILDHOEK, m. (-en), (wapenk.) kwartier
in een wapenschild; ...HOOFD, o. (-en), (zeew,)
zeker hout dat de gedaante van een hoofd heeft en
eensdeels dient tot sieraad, anderdeels om er touwen
aan te beleggen; ...HOUDER, m. (-s), schilddrager;
(wapenk.) menschen- of dierenfiguur die een wapen
draagt of steunt.
SCHILDKEVER, m. (-s), (nat. gesch.) zeker
schilddragend insect (cassida), waarvan het borstschild ook den kop bedekt.
SCHILDKLIER, v. (-en), (ontl.) klier die bij den
mensch aan de voorzijde van het strottenhoofd
tegen het schildvormige kraakbeen ligt; - KUUR, v.
(...kuren), geneeskundige behandeling om de
werking van de schildklier te verhoogen, of te
verminderen.
SCHILDKNAAP, in. (...knapen), (in de middel
jonker die onder leiding en in dienst van-euwn)
een ridder zijne opleiding tot krijgsman genoot;
...KNOOP, n.. (-en), (zeew.) knoop in een touw, die
als een schild dient om het schieten van het touw
door een gat tegen te gaan; ...KORSTDIER, o.
(-en), zekere diersoort; ...KRAAKBEEN, o.
- deren), (ontl.) schildvormig kraakbeen van het

strottenhoofd; ...KRAB, v. (-ben), eene soort,
van krab (pagurus); ...KRUID, o. wilde mosterd
(zeker gwas); ...LUIZEN, v. mv. eene familie (coc-.
cus) van halfvleugelige insecten, waartoe behocren
de cochenille-insecten, de kermes der Arabieren,

het insect van het gomlak, de oranjeschildicis, de.
wijngaardschildluis enz.; ...MOS, o. zekere plant
(peltigera); ...MOT, v. (-ten), kleine nachtvlinder,.
voorvleugels roestbruin, achtervleugels donkerbruin niet lichteren rand (cochlidion limacodes),
waarvan de rups op eiken en beuken leeft; ...MUUR,
nx. (... muren), frontmuur van eene kazemat; ... NAVEL, m. (-s), (wapenk.) onderste punt van een
wapen.
1. SCHILDPAD, v. (-den), de schildpadden (chelonia) maken eene orde uit onder de klasse der kruipende dieren; zij zijn met twee harde schilden bedekt,
waarvan het bovenste of ruggeschild het algemeen
bekende schildpad oplevert, dat tot velerlei kunstwerk gebruikt wordt; - (oudt.) zeker stormtuig;
- (zeew.) boegsprietviolen; schootbos : plat blok,
voorzien van een ijzeren hoekstrop, ten einde er
een touw in te doen keeren.
2. SCHILDPAD, o. bewerkt rugbekleedsel der
schildpadden, inz. van de Grieksche schildpad

(testudo).
SCHILDPADACHTIG, bn. op schildpadgelijkende.
1. SCHILDPADDEN, bn. van schildpad (gewerkt).
2. SCHILDPADDEN, (schildpadde, heeft geschild pad), als schildpad bewerken.

SCHILDPADGEZWEL, , o. (-len), (geneesk.);
...KAPEL, v. (-len), zekere roode dagvlinder;
...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) (attelabus); ...REIGER, m. (-s), nachtreiger, nachtraaf; ... SOEP, v.
van schildpadden gekookt; (ook) Bene soort van
soep van bruine -boonennat.
SCHILDPADTORRETJES, o. mv. eene groep van
schildvleugelige insecten (cassida), waarvan in ons
land tien soorten worden aangetroffen; het meest
verbreid is het schildpadtorretje van de bieten (cas -

sida nebulosa).
SCHILDPLEISTER, v. (-s), schildvormige pleister.

SCHILDRAAF, v. (...raven), soort van raaf in
Z.- Afrika, glanzig zwart, behalve borst, buik,
een breeden band over den mantel, die schitterend
wit zijn (corvus scapulatus).
SCHILDRUPS, v. (-en), eene soort van vlinders,
vooral in het eikenhakhout, waarvan de heldergroene rups gele vlekjes op den rug heeft (theela
ilicis).
SCHILDSLAK, v. (-ken), (nat. hist.) eene
naakte slakkensoort met een •schild op den rug;
...STAART, m.. (-en), eene familie (uropeltidae)
van kleinmuilige, niet giftige slangen; ...STOF, o.
pantserstof; ... VAREN, v. (gew.) naaldvaren (polystichum aculeatum); ...VARKEN, o. (-s), (nat.
hist.) pantserdier, gordeldier; ...VINK, m. (-en),
de eig. vink; ...VISCH, m. (...schen), soort van zuig visschen met eene platte, langwerpige ronde schijf
of schild op den kop waarmee zij zich aan de schepen
vastzuigen (eeheneisremora); ...VLECHT,v. (plantk.)
schildmos; ...VLEUGEL m. (-s), voorvleugel der
schildvleugelige insecten.
SCHILDVLEUGELIG, bn. (nat. hist.) schildvleugelige insecten of de schildvleugeligen, insecten
(coleoptera), wier voorste paar vleugels hoorn- of
lederachtig zijn en in de rust dienen ter bedekking
van het daaronder geplooid en gevouwen liggende
tweede paar vliezige vleugels.
SCHILDVLOO, v. (-ien), (nat. hist.) eenoog

(monoculus).

SCHILDVORMIG, bn. (plantk.) de schildvormige
bladeren, bladeren wier stelen niet aan den rand
maar min of meer naar het midden van het ondervlak bevestigd zijn; (ontl.) schildvormig kraakbeen,
adamsappel.
SCHILDWACHT, m. (-en), (v. de gezamenlijke
wachters), uitgezette post die tot bewaking van
eenig voorwerp of tot waarneming van eenig
terreingedeelte is opgesteld : de schildwacht aflossen,
uitzetten; - ( oorl.) verloren schildwacht, verste
schildwacht, die op een zeer gevaarlijk punt uitgezet is, uiterste voorpost; - ruiterschildwacht,
vedette; - v. wachthouden : op schildwacht staan.
SCHILDWACHTER, m. • (-s), (wap.) dierenfiguur
aan den voet van een wapen liggende.
SCHILDWACHTHUISJE, o. (-s), schilderhuisje.

SCHILDWANGIG, bn. de schildwangigen, eene-
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familie van visschen (cataphracti), met beepige
schilden aan den kop en dikwijls met zonderling
gevormde stekels bezet; hiertoe behooren de knorhaan of poon, de vliegende zeehaan enz.
SCHILDWAPEN, o. (-s), wapenschild.
SCHILDZAAD, o. (plantk.) een geslacht (alyssum)
tot de familie der kruisbloemigen behoorende,
waarvan ééne soort in Nederland in 't wild gevonden wordt : het kelkdragende schildzaad ( A. calycinum), dat op hoogera weinig begroeiden zandgrond,
vrij -zeldzaam voorkomt.
1. SCHILFER, v. (-s), dun blaadje (kalk, metaalroest enz.), hamerslag; de kalk valt in schilfers af;
schilfers op het hoofd, dunne afbladering der huid.
SCITILFERTJE, o. (-s).
2. SCHILFER, o. schiefer, leisteen.
SCHILFERACHTIG, bn. ( -er, -st), bladerig (van
kalk, verroest ijzer, lei, de huid van het hoofd enz.).
SCHILFEREN, (schilferde, heeft of is geschilferd), in schilfers afvallen, bladerig worden. SCHILFERING, v. (-en), het schilferen (in alle bet.).
SCHILFERIG, bn. ( -er, -st), licht schilferend;
roestig (van ijzer), bladerig (van eene genezen wond).
SCHILFERKOOL, V. bladerige steenkool;
...STEEN, m. (- en), met ijzer gemengde kiezelzure
aluinaarde; schilferige glimmer van lilaroode kleur;
eene soort van steen, waarvan men fijne slijpstee nen maakt.
SCHILGEWAS, o. ( -sen), (w. g.) gewas welks
zaden in schillen bevat zijn; ...HENNEP, v. vrouwelijke hennep.
1. SCHILLEN, (schilde, heeft geschild), de
schil afnemen : appels, peren schillen; (fig.) een
appeltje met iem. te schillen hebben, zie APPEL;
teenen schillen; hennep, meekrap schillen; een boom
schillen, van de schors ontdoen; — ontbolsteren:
noten schillen; — doppen, pellen : amandelen
schillen; — gekookte eieren schillen gemakkelijk,
als men ze laat schrikken; — ( pap.) de afzonderlijke,

in geringe mate aaneenklevende vellen na het
persen een voor een van elkander nemen om ze
te drogen te hangen; — dat mes schilt gemakkelijk,
is gemakkelijk om mede te schillen. SCHILLING, v.
2. SCHILLEN, (schilde, heeft geschild), (gew.)
verschillen : dat schilt niet veel. SCHILLING, v. het
schillen.
SCHILLENBOER, m. (-en), boer die schillen,
inz. aardappelschillen opkoopt tot voeder voor
zijn vee; ...MAND, v. (-en), mand waarin men
schillen, inz. aardappelschillen bewaart.
SCHILLER, m. (-s), SCHILSTER, v. (-s), die
schilt.
SCHILMESJE, o. (-S), mesje waarmede men
schilt.
SCHIM, V. (-men), schaduw, afschijnsel : het kind
vermaakt zich met zijne eigen schim; - naar eene
schim grijpen, eene hersenschim najagen; — tegen
zijne eigen schim vechten, vermeenden tegenstand
bestrij den; — voor zijne eigen schim bevreesd zijn,
alles vreezen; - (fig.) hij ziet er uit als eene schim,
zeer mager en bleek; — hij is nog slechts de schim
van zichtelven, hij is verschrikkelijk afgevallen; geest van een afgestorvene, spook : het rijk der
schimmen, het onderaardsche rijk, de onderwereld.

SCHIMMETJE, o. (-s).
1. SCHIMMEL, v. schimmelplantjes; kaan (op
azijn), kant (op bedorven wijn); - (fig.) de schim mei uit iets houden, er veel van eten of drinken,
zoodat het op is, vóór het beschimmelen kan.
2. SCHIMMEL, m. (-s), witachtig grauw paard;
eene soort van gezelschapsspel (ook klok en hamer
geheeten); — blauwgrijze, gemengd bruine vlinder - (cidaria truncata) met eene groenachtig witte
vlek op de vleugels die aan schimmel doet denken.
SCHIMMELACHTIG, bn. (-en, -st), eenigszins
beschimmeld; op schimmel gelijkende : dat brood
smaakt schimmelachtig.

SCHIMMELBLES, m. ( -sen), wit paard met een
bles of vlek op het voorhoofd.
SCHIMMELDRADEN, mv. de eigenlijke planten
van verschillende schimmelsoorten : schimmel
grond, in het hout.

-draeni

1. SCHIMMELEN, (schimmelde, is geschimmeld),
zich met schimmel bedekken, beschimmelen : die
schoenen zijn geschimmeld. SCHIMMELING, v.
het schimmelen.
2. SCHIMMELEN, (schimmelde, heeft geschimmeld), met het schimmelspel spelen : wij hebben
een uurtje gezellig geschimmeld.

Van Dale.
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SCHIMMELHARIG, bn. met haren als die van
een schimmel.
SCHIMMELIG, bn. ( -er, -st), beschimmeld.
SCHIMMELKLEUR, v. grijswit, kleur als die
van een schimmel (paard).
SCHIMMELKLEURIG, bn. grijswit.
SCHIMMELPLANTJES, o. mv. microscopisch
kleine plantjes, de familie der draadzwammen
uitmakende, welke zich als vlokkige hoopjes van
verschillende kleur overal ontwikkelen, waar organische stoffen op vochtige, bedompte plaatsen in
ontbinding overgaan, (inz. oom•ycetes en zygo?nyeetes).

SCHIMMELSPEL, o. zeker gezelschapsspel, zoo
geheeten naar eene der vijf kaarten, waarop een
witachtig grauw paard, een schimmel afgebeeld is,
ook klok -en -hamer geheeten.
SCHIMMENRIJK, o. (fab.) verblijf der afgestorvenen in de onderwereld, Elyseesche velden : Pluto,
de vorst van het schimmenrijk.
SCHIMP, ni. hoon, beleedigende spot : een schimp
werpen op iem. of iets, beschimpen; een schimp
verkroppen, niet betaald zetten.

SCHIMPACHTIG, bn. ( -er, -st), eenigszins schimpend, hoonend : schimpachtige woorden; eene schimp
-aehtig

behandeling.

SCHIMPBRIEF, m. (...ven), hoonende brief;
...DICHT, o. (-en), schotschrift (in rijm); ...DICHTER, m. (-s), schotschrijver (in rijm).
SCHIMPEN, (schimpte, heeft geschimpt), hoonen, schelden, uitvaren tegen : op iem. schimpen;
op de regeering schimpen. SCRIMPING, v. (-en),
het schimpen, geschimp.
SCHIMPER, m., SCHIMPSTER, v. (-s), schelder,
scheldster, hooner, hoonster, beleediger, beleedigster.
SCHIMPERIJ, v. (-en), het schimpen, scheld
-worden.
SCHIMPIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) schimp
-achtig,bs.
SCHIMPKREET, m;. (...kreten), schimpwoord;
...LIED, o. (-eren); ...LUST, m. zucht omte schimpen; ...NAAM, m. (...namen), spot-, scheldnaam;
...REDE v. . (-nen), redevoering, taal vol beleedigende uitdrukkingen enz. (tegen iem.).
SCHIMPRIJK, bn. (w. g.) schimpend, hoonend.
SCHIMPSCHEUT, n-t. (- en), hatelijke toespeling:
iem. schimpscheuten geven; ...SCHRIFT, o. (-en),
schotschrift, libel; ...SCHRIJVER, m. (-s). ver
-vardigen
libellen.
SCHIMPSWIJZE, ...WIJS, bw. op bitse, hoonende wijze.
SCHIMPTAAL, v. hoonende uitdrukkingen,
scheldwoorden; ...VOGEL, m. (-s), (fig.) spotter,
beleediger; ...WOORD, o. (-en), hoonend, beleedigend woord, scheldwoord.
SCHIN, v. (gew.) roos, hoofduitslag, inz. bij
kinderen.
SCHINDE, v. (gew.) vel; boombast, schors.
SCHINDELEN, (schindelde, heeft geschindeld),
(w. g.) blinken.
SCHINDEN, (schindde, heeft geschind), (gew.)
villen, het vel afstroopen.
SCHINDER, m. (-s), (gew.) vilder.
SCHINDERBEK, m. v. (-ken), (Z. A.) kwaad
-sprek,
lasteraar.
SCHINDEREN, (schinderde, heeft geschinderd),
(Z. A.) schenden, misvormen; (ook) lasteren,
kwaadspreken.
SCHINDERHANNES, m. vildersknecht; naam
van een rooverhoofdman die tegen het einde der
18de eeuw de omstreken van den Rijn onveilig
maakte : daar heb je Schinderhannes niet zijne
bende, gezegd van eens onordelijke, woeste bende.
SCHINDERPRAATJE, o. (-s), (Z. A.) lasterpraatje.
SCHINK, in. (-en), (gew.) schenkel, zoowel het
geheele been van heup tot knie, als alleen het
vleesch daaromheen; - gezouten achterdeel (van
een varken of rund), ham.
SCHINKEBEEN, o. (- deren), been uit een schink.
1. SCHINKEL, m. (-s), schenkel, dijbeen, dij;
(ook) scheenbeen, onderbeen inz. van paarden:
een paard met goede, fijne, vleezige, sterke schinkels;
(gemeen.) hij haalt zijne schinkels goed naar zich
toe, hij loopt in een stevigen pas. SCI-IINKELTJE.

o. (-s).
2. SCHINKEL, SCHENKEL, m. (-s), (zeees.)
draairing, kort en dik touw om een mastkop,
waarvan de enden op het want hangen.
101
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SCHINKELEN, (schinkelde, heeft geschinkeld),
(gemeenz.) hard of snel loopen.
SCHINKELHAAK, m. (...haken), (zeew.) strop
of leng, van een haak aan ieder eind voorzien en
dienende om vaten mede op te hijschen.
SCHINKEVET, o. (gew.) hammevet.
SCHIP, o. (schepen), vaartuig; dicht schip, dat
niet lek is; — een bekwaam, zeewaardig schip, dat
goed zee bouwt; — scherp schip, dat snel zeilt; —
blank schip, dat schoongespoeld is; — een schip
afdanken, uit de vaart brengen (wegens ouderdom
of onzeewaardigheid); — een breed, smal, hoog
getuigd schip; een diepgaand, diep verbonden schip;
een snelzeilend schip; een krank (beschadigd) schip;
een loefgierig (hellend) schip; — een overlastig schip,
dat te grooten last heeft; — een schip reddeloos
schieten, zoo havenen, dat het niet meer varen
kan; — stuurlastig schip, dat te veel in het stuur
hangt; — een schip op stapel, dat men bezig is
te bouwen; — een schip van stapel laten loopen,

voor het eerst te water brengen; — (recht.) de

vlag dekt het schip, niet de lading, in tijd van oorlog

worden slechts de schepen der onzijdigen geëerbiedigd, niet wat zij medevoeren wanneer het
contrabande is; — (spr.) een schip op strand, een
baken in zee, zie BAAK; — geen twee groote masten
op één schip, zie MAST; — een klein lek doet een
groot schip zinken, een klein verzuim kan de grootste
gevolgen hebben; — oude of dure schepen blijven
aan wal, oude meisjes of meisjes, die te veel eischen,
blijven ongehuwd; — een schip met zure appelen,
eene opkomende zware regen- of hagelbui;( ook)
een oud meisje dat niet veel kans meer heeft
te huwen; — schoon schip maken, opruimen, weg
wat niet deugt, (ook) eene darmzuivering-nemal
houden; — als het schip met geld komt, als ik in mijne
rijke dagen kom, nooit; — (Ind.) hij is zonder schip
in Indië gekomen, hij is in Indië geboren, inz.
gezegd van halfbloedmenschen; — (fig.) het is
een diepgaand schip, hij heeft veel noodig om zijne
uitgaven te dekken; — groot schip, groot water,
eene groote huishouding kost veel geld; — groot
schip, groote zorg, wanneer men groote zaken doet,
heeft men veel zorg; — een groot schip heeft groote
zeilen noodig, wie in een hoogen stand geplaatst
is, wie op een grooten voet leeft, heeft veel noodig;
- zijn schip voert te groote zeilen, hij leeft op te grooten voet; — het schip aan de zee overgeven, iem.
aan zijn lot overlaten; — hij reedt mede aan dat
schip, hij is mede in de zaak betrokken; — klein
schip, klein zeil, kleine huishouding, kleine zorgen;
— het schip dragende houden, zich in denzelfden staat
houden; — het is een schip van bijleg, er moet geld
bij; — het schip der woestijn, de kameel; — (bouwk.)
ruim eener kerk, groote zaal; — (sterrenk.) het
schip Argo, naam van een sterrenbeeld. SCHEEPJE, o. (-s).
SCHIPBANK, v. (-en), roeibank; .:.BEK, m.
(-ken), punt, voorsteven van een schip; ...BOOM,
m. (-en), lange houten staak om een schip voort
te stuwen, schippersboom.
SCHIPBREUK, V. (- en), vergaan van een schip
door noodweer, stranding, aanvaring, brand enz.;
schipbreuk leiden; — ( ook fig.) mislukking, onder
: die onderneming heeft schipbreuk geleden,-gan
is mislukt; — zijne eer, zijn geloof heeft schipbreuk
geleden, zijne eer, zijn geloof is hij kwijt, heeft hij
verloren.
SCHIPBREUKELING, m. en v. (-en), die schipbreuk lijdt of geleden heeft; ...BREUKELINGE,
V. (- n).
SCHIPBRUG, V. ( - gen), onderling verbonden
platboomde vaartuigen op eengen afstand naast
elkander verankerd, waarover een bruggedek
ligt; ...DEUR, v. (-en), zie schipsluis; ...HAAK,
m. (...haken), boom, bootshaak; ...LOON, o. (-en),
scheepsloon; vracht.
SCHIPPER, m. (-s), beheerder van een schip,
gezagvoerder; — hoogbootsman (op een oorlogsschip ); (fig.) hij is schipper te voet geraakt, hij is
afgezet, uit zijne betrekking ontslagen; — schipper
en stuurman tevens zijn, besluiten nemen en zelf
ze uitvoeren. SCHIPPERTJE, o. (-s).
SCHIPPEREN, (schipperde, heeft en is geschipperd), beredderen, regelen : ik zal dat wel schipperen,
in orde brengen, klaarkrijgen; — vorderen, schikken : het begint te schipperen, zich te herstellen; —
dan moet men maar schipperen, naar omstandigheden handelen, geven en nemen.

SCHOB

SCHIPPERIJ, v. (-en), scheepvaart (op de binnenwateren); (ook) degenen die zich er op toeleggen.
SCHIPPERKE, SCHIPPERTJE, o. (-s), klein,
levendig, wantrouwig hondje met vossenkop,
donkerbruine oogen en geen staart, soms van
nature niet, soms gecoupeerd; veel door schippers
als waakhondje gebezigd.
SCHIPPERSBOEK, o. (-en), inventaris van
scheepsbehoeften aan boord; ...BOOM, m. (-en),
lange vaarboom; ...BROEK, v. (-en).
SCHIPPERSCHAP, o. betrekking van schipper.
SCHIPPERSCHE, v. (-n), (gew.) vrouw eens
schippers; vrouw die het schippersbedrijf uitoefent.
SCHIPPERSDAGHUUR, v. (...huren), daghuur
van een schipper; ...DOCHTER, v. (-s); ...GAST,
m. (-en),, schipper; schippersknecht; ...GILD, o.
(-en); ...HAAK, m. (...haken), schippersboom;
...HUIS, o. (...zen); ...HUT, v. (-ten), woning voor
den schipper aan boord; ...JONGEN, m. (-s),
jongen van een schipper; leerjongen, jonge knecht
van een schipper; ...KNECHT, m,. (-s, -en);
...KNOOP, m. (-en), (zeew.), eigenaardige 8-vormige knoop, dien schippers in een touw leggen, als
zij daarmede lasten moeten heffen; ...KOOI, v.
(-en), slaapplaats, hangende bedstede van een
schipper; ...KOST, m.; ...LOON, o. (-en); ...MUTS,
V. (- en), ...PIJ, v. (-en), muts, pij van een schipper;
...STEEK, m. (...steken), schippersknoop; ...UIT
uitdrukking, eigenaardige-DRUKING,v.(en)
zegswijze der schippers; ...VROUW, v. (-en);
...ZOON, m. (-s, ...zonen).
SCHIPPOND, o. (-en), oude gewichtseenheid
= 300 Amst. ponden (ongeveer 140 KG.), om het
gewicht van scheepsvrachten, vlas, hennep enz.
uit te drukken.
SCHIPSLUIS, v. (...zen), sluis tot afsluiting van
droogdokken, doch komt ook wel in zeer breede
kanalen voor. Do opening der sluis is trapeziumvormig en de afsluiting geschiedt door eene schip deur, welke met eene of twee kielen in eene sponning
in de sluis sluit. De sluis opent men, door de schip deur, die met water gevuld is, leeg te pompen,
waardoor zij rijst en uitgevaren kan worden. Moet
men de sluis sluiten, dan brengt men de schepdeur
boven de sponningen en ballast haar met water.
De voordeelen ervan zijn : 1 °, de sluis kan zeer
kort zijn; 2°. de deur kan van beide zijden water
keerera; 3. de sluisvloer kan hier gewelfd en daardoor veel sterker zijn.
SCHIPZAND, o. zandballast ; ...ZIJDE, V. (- n),
zijde van een schip.
SCHISMA, o. scheuring, het zich afscheiden van
de kerk, de gehoorzaamheid aan den paus weigerend; het groote schisma, die verdeeldheid welke
in de Westersche kerk plaats vond van 1378-1417,
toen een deel den paus te Rome en een ander deel
den paus te Avignon erkende.
SCHISMATICUS, m. (...ice), SCHISMATIEKER, m. (-s), scheurmaker in de kerk.
SCHIT, v. (Zuidn.) koedrek.
SCHITTEREN, (schitterde, heeft geschitterd) ,
een sterk glinsterend licht verspreiden, glinsteren,
flikkeren, stralen, blinken : de zon schitterde mij in

de oogen; zijne oogen schitteren van pleizier; het
gepoetste koperwerk schittert u tegen; — ( fig.) pralen,
uitblinken : door schoonheid, geestigheid, verstand
schitteren; de deugd schittert meest in tegenspoed.
SCHITTERING, v. (-en), het schitteren, straling;
flikkering; praal.
SCHITTEREND, bn. bw. ( -er, -st), blinkend,
stralend : schitterend licht; eene schitterende ster;

zij is schitterend schoon; de schitterende sneeuw; —
prachtig, glansrijk : schitterende overwinningen;
eene schitterende toekomst hebben; buitengewoon.
voorspoedig : eene schitterende loopbaan.

SCHITTERGLANS, m. schitterende glans;
...LICHT, o. bevend, flikkerend licht; schitterend,
bijzonder mooi licht.
SCHLEMIEL, m. (-en), (diev.) ongeluksvogel;
een lange schlemiel, slungel.
SCHMINK (Germ.), m. grimeersel.
SCHMINKEN (Germ.), (schminkte, heeft geschminkt), voor het tooneel blanketten, grimeeren.
SCHNEIDIG (Germ.), bn. bw. echt militair,
kranig, flink.
1. SCHOB, v. (-ben), (Zuidas.) overdekt kot;
kraam.
2. SCHOB, v. schub; schilfer.
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SCHOBBEJAK, ra. (- ken), (oudt.) jak van
ijzeren schobben of schubben, dat de geringere
krijgslieden in den strijd droegen; zulk een gering
krijgsman; iem. die zich laag aanstelt; (thans)
scheldnaam voor deugniet, schooier.
SCHOBBEJAKKEN, (schobbejakte, heeft geschobbejakt), afjakkeren; mishandelen; den deug
-niet
spelen.
SCHOBBEN, (schobde, heeft geschobd), schubben;
schurken, schuren, wrijven : het paard schobt zich
tegen de krib; schob het paard wat in den hals, zoodat
het stilstaat.
SCHOBBERD, m. (-s), (scheldwoord) schobbejak.
SCHOBBERDEBONK, bw. uitdr. op schobber
-debonklp,
de klap loopen.
SCHOBBIG, bn. (gew.) schubbig.
SCHOE, V. (- nen), (gew.) schoen.
SCHOEIEN, (schoeide, heeft geschoeid), de
voeten bekleeden met schoenen of laarzen : iem.
schoeien; den voet schoeien; schoei u spoedig, trek
snel schoenen of laarzen enz. aan; - (fig.) zij
zijn allen op ééne leest geschoeid, allen van hetzelfde
slag; -- dat kunt gij niet op dezelfde leest schoeien,
niet daarmede overeenbrengen, vergelijken, op
dezelfde wijze behandelen; - den waterkant beschermen, bekleeden met hout of steen. SCHOEI
-ING,v.(en)ht
schooien; het beplanken.
SCHOEIER, m. SCHOEISTER, v. (-s), die
schoeit; (gew.) schoenmaker.
SCHOEIPLANK, v., ...BORD, o. (-en), plank,
dienende tot beschoeiing van wallen enz.
SCHOEISEL, o. (-s), schoenen, laarzen, alle voet
leder; houten schoeisel, klomp,-bekldsvan
holsblok.
SCHOELJE, m. (-s), fielt, schurk.
SCHOELJEACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als, van
een schoelje : zich schoeljeachtig aanstellen, gedragen; schoeljeachtige taal.
SCHOELJENSTUK, o. (-ken), boevenstuk, schurkenstreek.
SCHOEN, m. (- en), gewoon loeren voetbekleedsel,
iets hooger dan de enkels reikende, lager dan
eene laars en hooger dan pantoffel of muil : een paar
schoenen; nieuwe, oude, versleten, gelapte schoenen;
schoenen aantrekken, uittrekken, poetsen; - de
schoen eener laars, het deel onder de schacht; deze schoen wringt mij, doet mij zeer; - (spr.)
ieder weet het best waar hem de schoen wringt, wat
hem kwelt, waarvan hij last heeft, wat er aan
hapert; - wien de schoen past, trekke hem aan,
hij die zich schuldig gevoelt, zal op zichzelven
wel iedere zinspelling op zijn gedrag toepassen; vast in zijne schoenen staan, zeker van zijn zaak zijn;
-- los in zijne schoenen staan, niet zeker van zijne zaak
zijn; -- de moed zinkt hem in de schoenen, hij verliest
den moede - lood in zijne schoenen hebben, traag en
langzaam gaan; -- zijn stoute schoenen aantrekken,
zich verstouten; - op een schoen en eene slof loopen,
het zeer armoedig hebben; - hij is op een schoen
en een slof hier gekomen, hij is op een stroowiseh
komen aandrijven; - zijne oude schoenen weten
het wel, hij wist het reeds lang, hoewel hij nu voorgeeft er niets van te weten; - men werpe geen oude
schoenen weg, voordat men nieuwe heeft, men offere
geen zeker bestaan op aan eene onderneming,
wier uitslag onzeker is; - ik zou niet gaarne in zijne
schoenen willen staan, in zijne plaats willen zijn,
verkeeren in dien toestand, waarin hij zich bevindt;
- hij gaat niet recht in zijne schoenen, hij bewandelt
niet den rechten weg; - men verslijt meer aan zijne
schoenen, dan het rijden kost, het rijden is betrekkelijk
goedkoop; -- al zou het de zolen van mijne schoenen
kosten, al zou ik er nog zoo veel voor moeten loopen; -- dat lap ik onder mijne schoenen, daarom
geef ik totaal niets; -- hij loopt in zijne schoenen te
sterven, hij loopt met den dood in de schoenen, hij ziet
er zeer slecht uit, is sterk afgevallen, hoewel hij
niet ziek ligt; - den schoen bij iem. zetten, op SintNicolaasavond een schoen aan iemands huis brengen,
in de hoop, dat Sint Nicolaas er in rijden zal; wat min of meer op een schoen gelijkt : de schoen
eener sabelscheede, metalen omkleeding der punt;
zuiger eenar pomp; hiel eener piek; beslag onder
aan een paal; bus, aangegoten deel aan de achterhar of onderregel bij deuren; ren tschoen; ankerschoen; (zeew.) smeerhout om masten te versjouwen. SCHOENTJE, o. (-s), kleine schoen; (plantk.) schoentjes en laarsjes, rolklaver, alzoo
genoemd naar de gele, voor het opengaan niet
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zelden een weinig roodachtige bloemen en de donkerkleurige peulen; schoentjes en muiltjes, volksnaam
voor den gouden regen.
SCHOENAANTREKKER, m. (- s), schoenhoorn;
...BAND, m. (- en), band om de schoenen te binden;
(ook) boordlint.
SCHOENBEK, n1. (-ken), vreemdsoortige moerasvogel in Afrika met zwaren romp, dikken hals,
grooten'kop en een op een lompen schoen of klomp
gelijkenden snavel (balaeniceps rex).
SCHOENBORSTEL, m. (-s), borstel waarmede
schoenen gepoetst worden; ...DRAAD, m. (.. .dra den), (o. gmv. als stofn.) draad om de schoenen
te naaien, pekdraad.
SCHOENENFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
men schoenen maakt; ... KRAAM, v. (... kramen),
verplaatsbare schoenwinkel; ...WINKEL, m. (-s),
schoenwinkel.
SCHOENER, SCHOONER, m. (-s), (zeew.) een
zeeschip met scherpen boeg en platten spiegel,
als een kof getuigd en 120-200 ton inhoudende;
een driemastschoener, een dergelijk zeeschip met 3
masten, metende 200-300 ton.
SCHOENGESP, m. (- en), gesp waarmede een
schoen vastgegespt wordt; breede (zilveren enz.)
gesp, op lage schoenen tot sieraad; ... HOORN,
m. (- s), een metalen of hoornen werktuigje, uitgehold naar den vorm der hiel, waarlangs deze gemakkelijk in den schoen glijdt.
SCHOENKLOMP, m. (- en), klomp met leeren
bovenstuk; ...LAK, o. (-ken), eene oplossing om
het leder te lakken of te doen glimmen; ...LAK
...LAKSTER, v. (-s), iem. die schoe--KER,m;.(s)
nen lakt; ...LAP, m. (- pen), lap op den schoen,
inz. op het bovenleer; ...LAPPEN, o. het bedrijf
van schoenlapper; ...LAPPER, m., ...LAPSTER,
v. (-s), man of vrouw, die schoenen lapt; eene soort
van gebak.
SCHOENLAPPER, m. (-s), ' (nat. hist.) zekere
dagvlinder (vanessa) met schoone vleugels, tot de
familie der nymphaliden behoorende, ook brandnetelvlinder en kleine vos geheeten.
SCHOENLAPPERSPOTHUIS, o. (...zen), schoen
-makerspothui.
SCHOENLEDER, ...LEER, o. leder dat dient
om er schoenen (inz. bovenleer) van te maken;
...LEEST, v. (-en), houten of ijzeren vorm waarop
een schoen wordt gemaakt; ...LINT, o. lint waar
schoenen geboord of gebonden worden;-med
MAKEN, o. het maken van schoenen; ...MAKER, m. (- s), iem. wiens ambacht het is, schoenen
en laarzen te maken; - (spr.) schoenmaker, hord
u bij uwe leest, mensch, bemoei u met zaken, die
gij verstaat; - (gew.) soort van houten passer der
timmerlieden om groote cirkels te trekken.
SCHOENMAKERSAMBACHT, o. ambacht, bedrijf van schoenmaker; ... BAAS zo. (...bazen);
...BEDRIJF, o; ...BEHOEFTEN, v. mv.; ...BENOODIGDHEDEN, v. mv. alles wat een schoen
voor zijn bedrijf behoeft, noodig heeft;-maker
...BEROEP, o. beroep van schoenmaker; ...BOL,
m. (-len), helderglazen bol met zuiver water gevuld,
waarbij de schoenmaker 's avonds werkt en die het
lamplicht concentreert ; ... DRIESTAL, m. (-len),
...DRIEVOET, m. (- en), stoeltje op drie pooten
van een schoenmaker ; ...ELS, V. (...zen), eene
soort van priem of naald om gaten in het zoolleder
te maken; ...GAREN, o. (-s), garen waarvan een
schoenmaker zijn pekdraad maakt; ...GEREED
...GEREI, o.; ...GEZEL, m;.-SCHAP,o.(pen);
(-len), knecht van een schoenmaker; ... GILD, o.
(-en), (oudt.) gebroederschap der schoenmakers;
...HAKIER, m. (- s), hamer van een schoenmaker;
...JONGEN, m. (- s), leerjongen van een schoenmaker; ...KNECHT, m. (- s); ..KORF, m. (...ven),
mand waarin de schoenmaker zijn werk heeft;
...KRUKJE, o. (-s), driestal; ...LEER, o.; ... LEERLING, m. (- en); ...LIKHOUT, o. (-en), zeker strijkhout der schoenmsakers; ... MAAT, v. (...maten),
maat waarmede men schoenen en laarzen aanmeet;
...MAATJE, o. (-s), schoenmakersjongen; ...MES,
o. (-sen), mes zonder hecht van een schoenmaker; mes
waarmede hij het leer snijdt; NAALD, v. (-en);
...PEI(, o.; ...PEN, v.; ...PIN, v. (-non); ...POTHUIS, o. (...zen), werkplaats, winkeltje der schoen
onder een afdak tegen een muur; ...REKE--makers
NING, v. (-en), rekening van den schoenmaker;
...STIJFSEL, v.; ...STOELTJE, o. (-en), driestal;
...VIJL, V. (- en), vijl van een schoenmaker;
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...WERK, o.; ...WINKEL, m. (-s), werkplaats
van een schoenmaker.
SCHOENMARKT, v. (-en), markt waar men schoenen verkoopt; prijs der schoenen; ...NAAD, m.
(...naden), naad tusschen boven- en onderwerk van
een schoen; ...PIN, v. (-nen), houten, stalen of
koperen pennetje, tot vasthechting van de zool;
scheldnaam voor een schoenmaker.
SCHOENPOETSEN, o. het poetsen van schoenen;
...POETSER, m. (- s), iem. die schoenen poetst; inz.
in een hotel die de schoenen der logeerenden poetst;
iem. die in eene groote stad op een druk punt plaats
genomen heeft om de schoenen der voorbijgangers
voor eene kleinigheid te poetsen; ...POETSERS BANKJE, o. (-s), klein bankje waarop zij onder
het poetsen den voet plaatsen.
SCHOENRIEM, m. (- en), leeren riem om schoenen
inz. sandalen aan den voet vast te maken; — (spr.)
(bijb.) hij is niet waard, dat hij de schoenriemen voor
u losmaakt, hij is u geheel en al onwaardig, is niet
waard dat hij in uwe nabijheid komt.
SCHOENSCHUIER, m. (-s), schoenborstel.
SCHOENSMEER, o. zeker mengsel om na uitwrijving het leder op kleur en lenig te houden: : glim
dof, bruin schoensmeer, waarvan het leer-m.end,
glimmend, dof, bruin wordt; ... SPIJKER, ... NAGEL, m. (- s), nagel in de zolen en hielen geslagen
ons het slijten te voorkomen; ...VERSIERSEL, o.
(-s, -en), (in den ouden tijd); ...VETER, m. (-s),
leeren of geweven band om schoenen vast te rijgen
of te maken; (ook) zeer dunne paling; ...WINKEL,
m. (- s), winkel waarin men schoenen verkoopt;
...WISCH, V. (...sschen), wollen lap om de schoenen te reinigen of te wrijven enz.; ...ZOOL, v. (...zolen), onderst plat gedeelte van den schoen (zonder
den hak of den hiel).
SCHOEP, v. (-en), waterbord van een water
rad; — een der kleine schuinstaande plankjes bij
zonneblinden; — (gew.) korenschop.
SCHOEPEREN, (schoeperde, heeft geschoeperd),
(gew.) zengen, schroeien : een gepluimd hoek schoeperen; uw haar schoepert.

1. SCHOER, m. (-en), (gew,) onweersbui.
2. SCHOER, - m. (-en), (gew.) schouder.
SCHOERHAAI, m. (-en), zeeëngel : zekere visch
(squalus squatina) ; ... MANTEL, m. (-s), (gew.)
schoudermantel.
SCHOFFEERDER, m. (-s), (vrouwen -) onteerder,
verkrachter.
SCHOFFEEREN, (schoffeerde, heeft geschoffeerd),
verkrachten, onteeren, schenden (vrouwen.)
SCHOFFEERING, v. (-en), het schoffeeren, ver
-krachting.
SCHOFFEL, V. (- s), een aan een langen steel bevestigd schuin ijzer, om daarmede den grond los
of om te woelen, gelijk te maken, onkruid af te
steken enz.; — schuin staand plankje van een zonneblinde; — plankje aan een molenrad; — (zeew.)
hooge zeebaar. SCHOFFELTJE, o. (-s).
SCHOFFELAAR, m., SCHOFFELAARSTER, v.
(-s), die schoffelt.
SCHOFFELEN, (schoffelde, heeft geschoffeld),
losstooten, met de schoffel het onkruid uithalen:
de tuinpaden schoffelen; het rozenpark schoffelen; —

met de voeten schuifelen; — (gew.) knikkers schoffelen. met den rug van den vinger over den grond
schuivende, de knikkers in het kuiltje schieten; —
gulzig eten. SCHOFFELING, v. (-en), het schoffelen.
SCHOFFELPLOEG, m. (-en), werktuig om het
onkruid op de zijpaden los te maken; met drie in een
driehoek geplaatste ploegscharen; cultivator.
1. SCHOFT, v. (-en), vierde gedeelte van een dag
(onder de werklieden) : in het eerste schoft iets doen;
zij werken daar 5 schoft daags, zij werken daar zeer
lang, 15 in plaats van 12 uur; op schoft werken, bij
den dag betaald worden (van werklieden).
2. SCHOFT, v. (-en), schouder, schenkel inz. van
dieren : sterk geschoft (gebouwd) zijn; een stier met
breede schoften.

3. SCHOFT, m. (-en), schoelje, schurk, vlegel.
SCHOFTACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), gemeen,
vlegelachtig, schurkachtig : zich schoftachtig gedragen, aanstellen; schoftachtig iem. behandelen.

SCHOFTEN, (schoftte, heeft geschoft), rusten om
zijn maal te nuttigen (van werklieden) : 's middags
schoften zij 1 / 2 uur.

SCHOFTERIG, bn. bw. ( -er, -st), schoftachtig.
SCHOFTTIJD, m. rust-, etenstijd der werklieden:
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schofttijd houden, nemen; ...UUR, o. (...uren), uur

om te schoften.

1. SCHOK, m. (-ken), stoot, ruk, bons: de schokken
van een rijtuig; door den schok viel hij op den grond;
— schudding: de schokken van eene aardbeving; — ( fig.)

schrik, plotselinge opwelling, treffende ramp : de

dood van haar man was een geduchte schok. SCHOK-

JE, o. (-s).
2. SCHOK, o. (-ken), zekere maat, gewoonlijk =
60, soms ook = 20, soms ook = eene onbepaalde
hoeveelheid : een schok eieren; een schok linnen, zie
schoklinnen.
3. SCHOK, v. (-ken), (gew.) boonenpeul.
SCHOKACHTIG, bn. gierig, inhalig.
SCHOKBUIS, v. (...zen), (art.) inrichting om
projectielen welke eene springlading bevatten, bij
het aanslaan op den bodem of het treffen van het
doel, tot ontploffing te brengen.
SCHOKKEBAST, m. en v. (-en), vreter, vreetster,
gulzigaard.
SCHOKKEEREN, (schokkeerde, heeft geschokkeerd), smalend, schimpend, hooreend beleedigen.
1. SCHOKKEN, (schokte, heeft geschokt), schudden, rukken, bonzen, stooten : die wagen schokt erg;
het schip schokt; — schokken krijgen, hossebossen :
wij schokten hevig op dien ongelijken weg; — ( fig.)
hevig aandoen, nadeelig werken op : die droeve
tijding schokte zijne gezondheid; — gulzig eten : wat
zit hij daar te schokken !; gulzig te eten geven.
SCHOKKING, v. (-en), het schokken (in alle bet.).
2. SCHOKKEN, (schokte, heeft geschokt), bij
zestigtallen aftellen.
1. SCHOKKER, m., SCHOKSTER, v. (-s), gierigaard, inhalige vrouw.
2. SCHOKKER, m. (-s), een schipper van 't eiland
Schokland; — klein visschersvaartuig.
SCHOKKERS, m. mv. eene soort van erwten.
SCHOKLINNEN, o. zwaar, zeer grof linnen, dat
bij het schok (eene hoeveelheid van 60 el) wordt
verkocht.
SCHOKSCHOUDEREN, (schokschouderde, heeft
geschokschouderd), de schouders ophalen, optrekken, gewoonlijk om er mede te kennen te geven,
dat men niets van de zaak weet.
SCHOKTORPEDO, v. (-'s), torpedo die bij elke
aanvaring springt, dus ook het water voor eigen

schepen onveilig maakt.
1. SCHOL, V. (- len), groote platte aardkluit; —
drijvend groot stuk ijs. SCHOLLETJE, o. (-s).
2. SCHOL, v. (-len), eene soort van smakelijke
platte zeevisch (pleuronectes platessa), die in de
meeste zeeën van Europa wordt aangetroffen;
zij wordt tot 6 dM. lang en 7 K. G. zwaar; — (spr.)
hij droomt van schol en vindt platvisch, hij verwacht
er zeer veel van, snaar krijgt lang niet wat hij hoopt;
— hij heeft schol gegeten : de vingers kleven hem, hij
is een dief; — zij is zoo plat als een scholletje, hare
borsten zijn niet ontwikkeld. SCHOLLETJE, o. (-s).
SCHOLARCH, m. (-en), (veroud.) schoolopziener.
SCHOLASTICUS, m. (...ei), beoefenaar, aanhanger der scholastiek.
SCHOLASTIEK, v. schoolsche wijsheid, die weten
wijsbegeerte en godgeleerdheid, welke in de-schap,
hoogescholen der middeleeuwen onderwezen werd;
zij begon met de geopenbaarde waarheden als vaststaande aan te nemen en trachtte die dan te bewij zen; zij sloot zich vooral, doch niet uitsluitend, aan
bij het wijsgeerig stelsel van Aristoteles; — het beoefenen der scholastiek : eene herleving der scholastiek had plaats in de 16de eeuw en ook in onzen tijd;

—, m. (-en), beoefenaar der scholastiek; (in verschillende kloosterorden) student, jong kloosterling, die
zich op de studiën toelegt.
SCHOLEKSTER, v. mv. een geslacht van vogels
(haematopus), tot de familie der plevieren behoorende, waarvan de twee voornaamste soorten zijn:
de Europeesche .scholekster (H. ostralegus), ook
oestervisscher, bonte Piet, zeeduiker en zeekievit
geheeten, die aan onze zeekusten in kleine troepen
van April tot September in overgroote menigte
wordt aangetroffen; en de Nieuwhollandsche schol
die ook in Patagonië voorkomt en geheel-ekstr,
zwart is.
SCHOLEN, (schoolde , heeft geschoold), in menigte bijeenzijn of bijeenkomen : de baars schoolt gewoonlijk onder die brug ; — samenscholen.
SCHOLIAST, m. (-en), uitlegger, verklaarder,
schrijver der scholiën.
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SCHOLIËN, v. mv. verklaringen van Grieksche
of Latijnsche schrijvers, welke voornamelijk door
de oude spraakkunstenaars, daarbij gevoegd werden.
SCHOLIER, m. (-en), SCHOLIERSTER, v. (-s),
kind dat school gaat, schoolkind, leerling, schooljongen, schoolmeisje. SCHOLIERTJE, o. (-s).
SCHOLIEREN, (scholierde, heeft gescholierd),
(w. g.) onderrichten; (fig.) beginnen.
SCHOLKEN, (scholkte, heeft gescholkt), (zeew.)
hol gaan : de baren beginnen te seholken, onstuimig
te worden.
SCHOLLENVANGST, v. scholvisscherij.
SCHOLLEVAAR, i- g. (-s, ...varen), aalscholver:
zekere watervogel (phalacrocorax carbo) ook waterraaf geheeten, tot de familie der pelikanen behoorende die de meren, plassen, moerassen en zeekusten
van Europa en Azië bewoont; de gekuifde schollevaar is ook inheemsch; - (fig.) lomperd. SCHOLLEVAARTJE, o. (-s).
SCHOLP-EI, SCHULP-EI, o. (-ers,- eren), onbevrucht ei dat onder het broeden bederft.
SCHOLPEN, (scholpte, heeft gescholpt), zachtjes
aankloppen, tikken; kabbelen (van het water).
SCHOLSCHUIT, v. (-en), schuit ter overbrenging
van schol; ...TIJD, m. tijd wanneer de schol het
best is, vroeg in den zomer.
SCHOLT, m. (-en), SCHOLTEBOER, m. (-en),
(gew.) boer die op eene eigen hofstede woont; voor
boer met veel invloed; vroeger oefenden zij het-name
schoutsrecht uit.
SCHOLVER, SCHOLVERD, m. (-s), schollevaar.
SCIHOLVERTJE, SCHOLVERDJE, o. (-s).
1. SCHOMMEL, ni. (-s), toestel van tusschen twee
palen neerhangende touwen met een bankje of
bak, waarin men heen en weder zweeft, gew. ook
schorsgel en schop geheeten; - (zeew.) wipper :han
touw waar een matroos in zit als hij aan 't-gend
werk is. SCHOM11ELTJE, o. (-s).
2. SCHOMMEL, m. en v. (-s), iem. die aanhoudend
in beweging is; inz. vrouw die niets doet dan wis schen en reinigen; - dik vrouwspersoon. SCHOMMELTJE, o. (-s), het is zoo'n dik schommeltje.
SCHOMMELAAR, m;. (-s), die schommelt.
SCHOMMELEN, (schommelde, heeft geschommeld), in een schommel heen en weder zweven of
doen zweven : willen wij gaan schommelen; - op en
neder gaan : het ranke bootje schommelt op de golven;
de prijzen schommelen, worden hooger en lager;

- de barometerstand schommelt hier meestal tusschen 7 3 en 7 7 cM.; - schudden, bewegen : het
drankje mag niet geschommeld worden; - den huis-

boedel schoonmaken, reinigen; - overhoophalen
(om iets te vinden) : wat schocninel -je toch ? SCHOMMELING, v. (-en), het schommelen ; zweving, slingering.
SCHOMMELEND, bn. zwevend, heen en weder
gaande : eerie schommelende beweging; barometer
schommelend, nu eens iets hooger, dan weer iets
lager; - schommelende prijzen.
SCHOMMELIG, bn. ( -er, -st), schommelend.
SCHOMMELJONGEN, n.. (-s), jongen die bij den
schommel staat; (niets.) maatje; ...KNECHT, m.
(-s), (gew.) opperman, handlanger; ...KOK, m. (-s),
koksjongen; ...MEISJE, o. (-s), meisje dat het vuil
werk doet; ...STOEL, m. (-en), stoel waarin-ste
men gemakkelijk heen en weer schommelen kan,
omdat hij op gebogen stokken rust; ...TOUW, o.
(-en), touw van een schommel.
SCHOMMELVARIATIE, v. (-s), tijdelijke, niet
erfelijke variatie bij planten en dieren, hangt van de
omstandigheden af.
SCHOMPERMUILEN, (schompermuilde, heeft
geschompermuild), spottend glimlachen, mees muilen.
SCHONGEL, m. (-s), (gew.) schommel.
SCHONGELEN, (schongelde, heeft geschongeld),
(gew.) schommelen. SCHONGELING, v. (-en), het
schongelen.
SCHONGELTOUW, o. (-en), (gew.) schommeltouw.
SCHONK, v. (-en), grof been, bot : grof geschonkte
leden; schonken em beerven.

SCHONKIG, bn. ( -er, -st), met grove schonken of
bonken : een schonkige kerel.
SCHOOF, v. (schooven), armvol gemaaid koren
tot een bundel, garf samengebonden: schooven binden;
(zeew.) verzameling van al de deelen, waaruit eene
sloep is samengesteld; duigen tot vaatwerk; 500
stuks (in den houthandel). SCHOOFJE, o. (-s).
SCHOOFCIJNS, m. (...zen), recht der heeren

om eerie zekere hoeveelheid schooven van de hun
cijnsbare akkers te heffen; ...LAND, o. (-en), tiendland (waarvan de zesde schoof nog boven de tiende
wordt betaald).
SCHOOI, m. het schooien : den schooi opgaan, gaan
schooien.
SCHOOIEN, (schooide, heeft geschooid), bedelen:
zijn brood schooien; - als schooier ronddwalen: in den
heelen omtrek schooit zij; - smeekend, dringend
vragen : die hond schooit bij ieder om een stukje
vleesch.

SCHOOIER, m. SCHOOISTER, v. (-s),bedelaar,
landlooper, landloopster; smeerlap; inz. als scheld
-nam.
SCHOOIERIJ, v. (-en), bedelarij, landlooperij.
1. SCHOOL, v. (scholen), inrichting waarin aan
vele personen (inz. aan kinderen) tegelijk onderwijs
gegeven wordt: school gaan ; een kind op school doen;
op school komen; de school verzuimen; stil uit school
blijven; school voor jongens, voor meisjes; de gemengde
school, voor jongens en meisjes samen; school voor
volwassenen; - wanneer men meer let op den aard
van het onderwijs : hooge, middelbare en lagere
scholen; volks -, burgerschool; Latijnsche school;
school voor huisvlijt, handenarbeid, landbouw, voor
blinden; eene ouderwetsche, moderne school; - die
school is goed, de kinderen leeren er flink; - de
openbare school, die van de overheid uitgaat; - bij zondere scholen, door particulieren of vereenigingen
opgericht; - de neutrale school, waar neutraal onder
gegeven wordt; - sekteschool, dogmatische-wijs
school, waar het onderwijs op godsdienstigen grond
gegeven wordt; school met den bijbel; - nor--slag
maalschool, kweekschool, zie ald.; - de school gaat
aan, uit, begint, eindigt; - de school duurt tot 12 uur,
tot zoo laat wordt er onderwijs gegeven; - er is
vandaag geen school, heden wordt er geen onderwijs
gegeven; - (fig.) uit de school klappen, geheimen
vertellen, overbabbelen; - dat was voor hem eene
school des gedulds, daarbij moest hij zeer veel geduld

hebben, daar kon hij leeren geduld hebben; - zuinigheid in de school der armoede geleerd; - de school
der goede zeden, waar men goede zeden leert; - hij
is daar op eene goede school, daar kan hij veel leeren;
- hij is daar op zijne hoogste school, daar zal hij wel

geheel en al bedorven worden; - boek waaruit men in
geregelde orde en opklimming iets leert : school
voor de piano; school voor vioolspelers; rekenschool;

- alle personen die in eene school onderwijs ontvangen of geven : de heele school was wandelen;
daardoor was de geheele school in opschudding; -

gebouw waarin school gehouden wordt (in deze bet.
ook o-): eene twaalfklassige school; eene nieuwe, oude,
groote, kleine , vervallen school; -

(op kunsten, wetenschappen, letterkunde toegepast) : school maken, volgelingen en medestanders
verkrijgen voor oenig idee; stelsel, leerwijze, zekere
gelijkheid in richting, inz. de navolging van groote
meesters : de school vanRaphaël, van Rembrandt, van
Rubens; de Italiaansche, de Vlaamsche, de Hol

het gebied der schilderkunst; --landscheo,p
de Romantische, de Klassieke school; de school der
naturalisten, van Zola, op het gebied der letterkunde;
- de school van Aristoteles, van Plato, van Kant,
van Herbart, op het gebied der wijsbegeerte; -

(rij sch.) regelmatige oefening van alle bewegingen,
zoowel in betrekking tot het rijdier als tot den berijder : de school afrijden; dit paard is in de hooge
school gedresseerd. SCHOOLTJE, o. (-s).
2. SCHOOL, v. (scholen), groote menigte, ver
eene school visschee; - gedeelte van een-zameling:
vischnet tusschen twee kurken : een net van 6
scholen drijft dus op 7 kurken.
SCHOOLARRONDISSEMENT, o. (-en), een onderdeel van een schooldistrict, waar een arrondissementsschoolopziener met het toezicht over de
lagere scholen, daarin gelegen, belast is : het
schoolarrondissement Leiden; in ons land zijn 127
schoolarrondissementen.

SCHOOLARTS, m. (-en), geneesheer belast met
het toezicht op de schoolhygiène; ...ARTSEN
-DIENST,m.
SCHOOLATLAS, m. ( -sen), verzameling van
aardrijkskundige kaarten ten dienste van de scholen; ...AUTORITEIT, in. (-en), iem. die gezag
over de school heeft; ...BAD, o. (-en), bad aan eene
school verbonden voor de daar schoolgaande kinderen; het baden van een schoolgaand kind.
SCHOOLBANK, v. (-en), bank met daaraan ver-
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bonden tafel, zooals men die in school gebruikt :
Amerikaansche schoolbank met verstelbare deelen;
...BATALJON, o. (-s), afdeeling schoolkinderen the
militaire oefeningen maken en militair ingedeeld
zijn (in Frankrijk) : ..BEHOEFTEN, v. mv.
leien, cahiers, pennen, boeken enz. die bij het onderwijs te pas komen; ...BERICHT, o. (-en),
bericht betreffende de school, het onderwijs; .. .BESTUUR, o. (...sturen), het besturen, (ook) de bestuurders eener school.
SCHOOLBEZOEK, o. (- en), het bezoeken der
school, inz. door de schoolkinderen : kaart voor
getrouw schoolbezoek en vlijt; — be zoek dat schoolinspecteurs, schoolopzieners, schoolcommissies enz.
van tijd tot tijd houden om zich met den staat der
scholen bekend te maken; bezoek dat een onder
aflegt in de school van een ambtgenoot;-wijzer
...BIBLIOTHEEK, v. (...theken), bibliotheek
der school, df ten gebruike der onderwijzers, óf ten
gebruike der leerlingen; Of voor allen; ... BLAD,
o. (-en), blad aan het onderwijs gewijd.
SCHOOLBLIJVEN, (bleef school, heeft schoolgebleven), bij het eindigen der school niet naar huis
mogen gaan, na schooltijd blijven tot straf : hij
moet tot één uur schoolblijven.
SCHOOLBOEK, o. (-en), boek dat op school gebruikt wordt; ...BOEKHANDEL, m.; ...BORD, o.
(-en), zwart houten bord op scholen gebruikelijk;
...BOUW, m. het bouwen van scholen : in de jaren
van den grooten schoolbouw; ...COMMISSIE, v.
(-s, ...siën), commissie van toezicht over de lagere
scholen; ...DAG, m. (-en), dag dat er school gehouden wordt; in een jaar zijn er 250 schooldagen;
... DISTRICT, o. (-en), het gebied waar een districtsschoolopziener, bijgestaan door arrondissementsschoolopzieners, toezicht over de lagere scholen
houdt; het schooldistrict 's.- Gravenhage; in ons land zijn
26 schooldistricten; ...DOKTER, m. (-s), schoolarts;
...DUITSCH, o. het Duitsch dat men op school
leert; hij is al zijn schoolduitsch al vergeten; gebrek
waaraan men in het practische leven-kigDutsch,
niet veel heeft; ...ENGELSCH, o.; ...EXAMEN, o.
(-s), examen of de leerlingen verhoogd kunnen worden ; openbare les; ...FEEST, o. (-en), feest voor
schoolkinderen; ...FONDS, o. (-en), fonds waaruit
de schoolkosten bestreden worden; verzekeringsfonds der onderwijzers ten behoeve van henzelf,
hunne weduwen of weezen; ...FRANSCH, o. zie
schoolduitsch.
SCHOOLGAAN, (ging school, heeft schoolgegaan),
ter school gaan : ik heb drie jaren schoolgegaan; gaat
dat kind al school?; — ( spr.) bij hem kunt gij nog wel
schoolgaan, van hem kunt gij nog veel leeren,hij
blinkt ver boven u uit.
SCHOOLGAAND, bn. die ter school gaan:
schoolgaande kinderen.
SCHOOLGALOP, m. (rijsch.) galop the zeer zuiver
van beweging is; ... GANG, m. het gaan naar de
school : de schoolgang valt den 70-jarigen zwaar; —,
v. (-en), gang eener school; ...GEBOUW, o. (-en),
gebouw dat tot school ingericht is; ...GEBRUIK,
o. (-en), wat op school gebruik is.
SCHOOLGELD, o. (-en), geld dat voor het schoolonderwijs betaald wordt: het innen der schoolgelden;
—HEFFING, v. (-en), het heffen van schoolgeld:
schoolgeldheffing moest niet bij de wet verplicht zijn;
--STAAT, m. (...staten), staat der (te) ontvangen
schoolgelden; —VERANTWOORDING, v. (-en),
het verantwoorden der ontvangen schoolgelden aan
het schoolbestuur, de gemeente of het rijk.
SCHOOLGELEERDE, in. (-n), die zijne kennis
uit boeken verkregen heeft; (ook) betweter, schoolvos, pedant; ...GELEERDHEID, v. scholastiek;
(ook) betweterij; ...GEZANG, o. (-en), het zingen
op school; gezang door schoolkinderen gezongen;
...GEZEL, m. (-len), schoolkameraad; ...HOOFD,
o. (-en), hoofd of directeur eener school.
SCHOOLHOUDEN, (hield school, heeft schoolgehouden), na schooltijd houden tot straf : een kind
een uur schoolhouden; eene school houden, onder
geven; — eene schoolklasse goed beheerschen.-wijs
SCHOOLHOUDER, m. (-s), schoolmeester; onder
zijne klasse goed weet te beheer --wijzer;m.th
schen : hij is een goed schoolhouder; ...HOUDERES,
v. ( -sen), ...HOUDSTER, v. (-s).
SCHOOLHYGIÉNE, v. onderdeel der gezond
dat nauw verband houdt met de school-heidslr
(gebouw en leerlingen).
SCHOOLHUIS, o. (...zen), huis waar het hoofd
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eener school in woont; ...INKT, m. (-en), goed
vrije goede inkt; inkt die op school gebruikt-kope,
wordt; ...INSPECTEUR, m. (-en, -s); ...INSPECTIE, v. (-s, ...tiën), schoolbezoek; gebied van een
schoolinspecteur.
SCHOOLJAAR, o. (...jaren), jaar, door een kind
op de school doorgebracht : toen ik nog in mijne
schooljaren was; (ook) jaar dat van de eene groote
(jaarlijksche) vacantie tot de andere verloopt,
waarnaar het onderwijs ingericht is, jaarcursus;
het eerste schooljaar, titel van een paedagogisch werk;
...JAS, v. ( -sen), jas die men op school draagt;
...JEUGD, v. de schoolkinderen; ...JONGEN, m.
(-s), leerling op . school; (fig.) domoor, onnoozele :
iem. als een schooljongen behandelen, heel uit de
hoogte, alsof men in kennis ver boven hem verheven
was; ...JUFFROUW, v. (-en), onderwijzeres;
...KAART, v. (-en), kaart, landkaart ten gebruike
der scholen; ...KAMER, v. (-s), kamer waarin
schoolgehouden wordt; ...KAMERAAD, m. (...raden), ...KAMERAADJE, o. (-s); ...KAST, v. (-en),
kast eener school; ...KENNIS, v. wetenschap,
kennis die men op school opdoet; —, m. en v.
( -sen), iem. met wien men op school kennis gemaakt heeft : het is nog een schoolkennis van mij;
...KIND, o. (-ers, -eren), kind dat de school bezoekt; ...KINDERVOEDING, v. gratis voeding
aan arme schoolkinderen; ...KINDERKLEEDING,
v. gratis kleeding van arme schoolkinderen;
...KLOK, v. (-ken), klok die in eene school hangt
om het uur aan te wijzen; ook eene klokplaat
waarop men in school den kinderen de klok leert;
...LIED, o. (-eren), lied op school gezongen; lied
voor schoolgezang geschikt; ...LIEDJE, o. (-s);
...LOKAAL, o. (...kalen), schoolkamer.
SCHOOLLIGGEN, (lag school, heeft schoolgelegen), op kostschool zijn : hij heeft te B. schoolgelegen.
SCHOOLLUCHT, v. eenigermate bedorven lucht
in eene school; de schoollucht er laten afwaaien, na
schooltijd zich flink in de frissche buitenlucht
bewegen.
SCHOOLMAKKER, m. (-s), schoolkameraad;
...MAN, m. (-nen), deskundige in schoolzaken : de
schoolmannen zijn het er over eens, dat...; ...MATRES, v. ( -sen), houdster van eene kleinkinder school; ...MEESTER, m. (-s), (meestal minachtend)
onderwijzer : ' t is een echte schoolmeester; den schoolmeester spelen, uithangen, alles willen berispen en
ordenen; — daar kan men den schoolmeester uit
proeven.
SCHOOLMEESTERACHTIG, bn. bw. verwaand,
ingebeeld, uit de hoogte. SCHOOLMEESTERACHTIGHEID, v. verwaandheid, ingebeeldheid,
hooge toon.
SCHOOLMEESTERSCHAP, o. post, betrekking
van schoolmeester.
SCHOOLMEESTERSPLAATS, v. (-en), plaats,
betrekking van schoolmeester; ...POST, m. (-en);
...WIJSHEID, v. wijsheid van een schoolmeester;
waanwijsheid.
SCHOOLMEISJE, o. (-s), schoolgaand meisje;
...MEUBEL, o. (-s, -en), meubel eener school;
...MONARCH, m. (-en), schoolmeester die in hooge
mate zijne waardigheid gevoelt; ...MUSEUM, o.
(-s), museum van allerhande leermiddelen en schooluitgaven : te Amsterdam treft men het Nederlandsch
schoolmuseum aan; .NIEUWS, o.; ...ON DER.WIJS, o.; ...ONDERWIJZER, m. (-s); ...ONDERWIJZERES, v. ( -sen); ...OPZIENER, m.
(-s); ...OPZIENERSPOST, m. post van schoolopziener; ...ORDE, v. orde, in de school noodig
voor den goeden gang van het onderwijs; ... PAARD,
o. (-en), in de school gedresseerd paard.
SCHOOLPANTOFFELS, v. mv. gratis verstrekte
pantoffels aan die schoolkinderen, welke met
klompen school komen en deze buiten het schoollokaal moeten zetten (in groote steden).
SCHOOLPLAATS, v. (-en), (Z. A.) boerenplaats
waarop eene buitenschool is.
SCHOOLPLICHT, m. (-en), plicht dien men op
school moet nakomen; wettelijke verplichting, de
kinderen, die in de schooljaren vallen, naar eene
school te zenden : schoolplicht is strenger dan leerplicht.
SCHOOLPLICHTIG, bn. bij de wet gehouden zijne
kinderen ter schole te zenden; schoolplichtige kinderen, de kinderen the volgens de wet verplicht
zijn naar school te gaan.
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SCHOOLRECHT, o. (-en), recht of voorrechten
der school; (ook) recht dat op eene school wordt
uitgeoefend; ...REGLEMENT, o. (-en); ...REIS,
V. (...zen), reis met schoolkinderen, tot uitspanning
en tot leering; ...REISJE, o. (-s); ...RIJDEN, o.
SCHOOLSCH, bn. bw. ( -er, meest -), van eene
school; volgens gebruik, naar de wijze der school:
de schoolsche gebruiken; de schoolsche (pedantische)
manieren; de schoolsche (methodische, ook verwaan
de) leerwijze. SCHOOLSCHHEID, v.
SCHOOLSTOF, o. stof der scholen; (fig.) beperkt
begrippen : ik had het schoolstof afgeschud;-heidvan
...STRAF, V. (-fen), straf die op school opgelegd
wordt; ...STRIJD, m. strijd tusschen verschillende
partijen over de regeling der scholen : de schoolstrijd
is opnieuw begonnen; ...TAAL, v. taal zooals men
die op school gebruikt; ...TASCH, v. (. . .tasschen);
...TIJD, m. (-en), tijd om naar school te gaan;
tijd dat men schoolhoudt : onder, buiten schooltijd;
keer dat de leerlingen bij elkander onderricht
krijgen : in eene week zijn 10 schooltijden; tijd
dat men schoolgaat, de schooljaren; ...TOEZICHT,
o.; ...TUCHT, v. tucht die op eene school heerscht;
...TUIN, m. (-en), tuin bij de school behoorende;
tuin ten behoeve van het onderwijs in de natuurlijke
historie ingericht; ...UUR, o. (...uren), uur dat
er schoolgehouden wordt, leeruur.
SCH`OOLVACANTIE, v. (-s, ...tiën), tijd gedurende welken de leerlingen vrijgesteld worden
van het bezoeken der school; ...VEREENIGING,
V. (- en), vereeniging tot het stichten en onder
bijzondere scholen; ...VERGADERING,-houdenva
V. (- en), vergadering der gezamenlijke onderwijzers
ter bespreking van verschillende schoolaangelegenheden; ...VERTREK, o. (-ken); ...VERZUIM, o.
het verzuimen der school: het schoolverzuim is
gemiddeld 5 °/ 0 ; ... VOEDING, v. schoolkinder voeding; ...VOS, m. ( - sen), spotnaam voor : schoolmeester; ...VOSSERIJ., ...VOSSIGHEID, v. betweterij, pedantisme.
SCHOOLVOSSIG, bn. bw. verwaand.
SCHOOLVRIEND, m. (- en), vriend dien men op
school heeft leergin kennen; ...VRIENDIN, v. (-nen).
SCHOOLWANDELING, v. (-en), wandeling met
Bene klasse schoolkinderen: zulk eene wandeling
met het doel, de schoolkinderen veel waarnemingen
te laten doen omtrent zaken, die in het schoollokaal behandeld, maar niet vertoond kunnen
worden : schoolwandelingen behooren een integreerend
deel van het onderwijs uit te maken.
SCHOOLWERK, o. (-en), dat op eene school
verricht is of wordt; (fig.) dat is maar schoolwerk,
gebrekkig, afgeroffeld; ...WET, v. (-ten), wet op

het onderwijs; (ook) reglement in de school van
kracht; ...WETGEVING, v.; ...WEZEN, o. alles
wat tot de inrichting en het bestuur der scholen
behoort; het onderwijsstelsel; ...WIJSHEID, v.
kennis, wijsheid op school verkregen; ...ZAAK,
v. (...zaken).
SCHOOLZIEK, bn. ziek veinzen te zijn, om van
de school vrij te zijn.
SCHOOLZIEKTE, v. (-n), het schoolziek zijn;
ziekte waaraan inz. schoolkinderen blootstaan;
...ZORG, m. (-en), zorg voor de school.
1. SCHOQN, bn. bw. ( -er, -st), wat het gezicht
door vorm, kleur, verhouding enz. aangenaam
aandoet, wat bewondering wekt; in het algemeen,
wat een aangenamen indruk op de zinnen, op den
geest maakt, wat fraai, mooi, sierlijk, behaaglijk,
regelmatig, verlokkelijk, bekoorlijk is : een schoon
vergezicht; schoone oorden, landstreken; eene schoone
schilderij; de schoone gebouwen; een schoon kind;
een schoon paard; een schoone vogel; eene schoone
vrouw met schoone oogen, schoon haar; eene schoone
gestalte; — zij was schoon om te stelen, verrukkelijk
schoon; — het schoone geslacht, de vrouwen; —
eene schoone hand schrijven; schoon schrijven, teekenen, dansen, schaatsenrijden; — wat het gehoor
streelt : eene schoon stem; schoone muziek; schoon
klinken; — wat ons aesthetisch gevoel aangenaam
aandoet : een schoon gedicht; een schoon boek, in
schoonen stijl, met schoone gedachten; — de schoone
kunsten, de dicht -, rede -, schilder -, beeldhouw -,
toon- en danskunst; —vat ons zedelijk gevoel
treft : schoone daden; schoone gedachten; eerre schoone
ziel; — dat staat u niet schoon, dat past u niet,
is in u te laken; — (iron.) dat is wat schoons, dat is
wat moois; — dat zal er schoon uitzien; eene schoone
manier van doen; L-- wat op den geheelen mensch
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een aangenamen indruk maakt : schoon weer; een
schoone zomerdag; in het schoone jaargetijde; de
schoonste dood is die door zelfopoffering; — het
schoonste van de grap was, dat ...., het vermakelijkste, het gekste; — dat was eene schoone kans.
gelegenheid, goed, geschikt; — het koren staat schoon,
groeit welig; — groot, aanzienlijk : eene schoone
som geld; dat is een schoon fortuin; negentig jaar,
dat is een schoone ouderdom; —
rein, zuiver, het tegendeel van vuil : schoon goed
aantrekken; schoone kousen klaarleggen; de borden.
vorken en lepels schoon wegzetten; een schoon gezicht
en schoone handen hebben; zich met zeep schoon wasschen; een schoon boord aandoen; zijne kleeren schoon
afborstelen; — neem een schoon bord, glas, dat nog
niet gebruikt is; — schoon papier, zonder vlakken,
(ook) dat nog niet gebruikt is, onbeschreven, onbeteekend; — schoon water drinken, zuiver, helder.
zoet water; — (zeew.) de zeestraat is vrij breed en
volmaakt schoon, zonder klippen; - schoon schip
maken, eene zaak behoorlijk regelen, (ook) aan
alle misbruiken in eens een einde maken, (ook)
eene darmzuivering houden; — (Z. A.) schoon veld
maken, het gras voor iemands voeten wegmaaien;
(ook) alles opeten wat er is; — f 500 schoon geld.
na aftrek van alle onkosten, zuivere verdienste; -geheel en al : alles is schoon opgegeten; ik heb
mijn geld schoon uitgegeven. SCHOONHEID, v.
(...heden), de eigenschap van schoon te zijn; alles
wat schoon is; schoone vrouw, schoon kind.
2. SCHOON, o. wat schoon is : (dicht.) het godlijk
schoon; het eeuwig schoon; men moet het schoone
aan het nuttige paren; de leer van het schoone, de
aesthetica.
3. SCHOON, vw. ofschoon, (al)hoewel, ter inleiding van een toegevenden bijwoordelijken bijzin:
schoon nog niet geheel hersteld, ging hij vol vuur
aan den arbeid.
SCHOONBIJTEN, (beet schoon, heeft schoongebeten), (van metalen voorwerpen) ze reinigen, blank
en zuiver maken door het scheikundig wegnemen
der roest- of oxydekorst, waarmede zij bedekt zijn.
SCHOONBLAD, o. (-en), (drukk.) afgedrukt blad.
SCHOONBRANDEN, metalen voorwerpen door
branding van de oxydekorst reinigen; .. .BROEDER, m. (-s), behuwdbroeder, zwager, broeder
van den man of de vrouw; ...DOCHTER, v. (-s),
behuwddochter, vrouw van den zoon; ... DRUK,
m. (boekdr.) de eerste gedrukte zijde van een
geheel vel : schoondruk en weerdruk; (ook) afgedrukt
blad.
SCHOONE, v. (-n), schoone vrouw of meisje;
(ook) meisje of vrouw zonder het begrip van schoon-

heid : eene schoone, zoo mager als een brandhout,
hield hein omvat.
SCHOONEN, (schoonde, heeft en is geschoond),
reinigen, het vuil wegnemen, schoonmaken.
SCHOONER, m. (-s), zie schoener; ...BRIK, v.
(-ken), eene brik als een schoener opgetuigd.
SCHOONERSTUIG, o. (zeew.) het tuigage van
een schoener.
SCHOONHEIDSGEVOEL, o. aesthetisch gevoel;
gemakkelijkheid om de schoonheden en de tekort
voortbrengselen der natuur, der-kominged
kunst en van het verstand te gevoelen en te onderscheiden; zijn schoonheidsgevoel ontwikkelen; ...KIJKER, m. (- s), (w. g.) caleidoscoop; ...LEER,
v. leer van het schoone; ...LIJN, v. (-en), lijn van
eene bepaalde buiging, als grondslag van den schoonen vorm. aangenomen; ...MIDDEL, o. (-en), middel
door dames aangewend of aan te wenden, om hare
schoonheid te verhoogen; ...MIDDELTJE, o. (-s);
...PLEISTERTJE, o. (-s), zwart pleistertje op het
gezicht geplakt om de schoonheid van het gelaat
meer te doen uitkomen (eertijds eene mode);
...WATER, o. (-s), reukwatertje als schoonheidsmiddel; ...WEDSTRIJD, m. (-en); ...ZIN, ni.
schoonheidsgevoel.
SCHOONHOUDEN, (hield schoon, heeft schoongehouden), zorgen dat iets niet vuil of smerig wordt:
zijne kleeren schoonhouden; men kan dat kind niet
schoonhouden, het maakt zich telkens vuil; geregeld iederen dag of iedere week iets schoonmaken : eene vrouw gevraagd tot het schoonhouden van
een kantoor.
SCHOONKLINKEND, bn. ( -er, -st), wat schoon
of fraai klinkt; (inz. fig.) schijnschoon : schoort klinkende woorden.
SCHOONMAAK, v. het schoonmaken van het
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geheele huis, dat jaarlijks plaats heeft : aanstaande
week begint bij ons de schoonmaak; de groote en de
kleine schoonmaak.

SCHOONMAAKDRUKTE, v. drukte van • de
schoonmaak; ...DUIVEL, ink. de schoonmaak als
mannenplaag beschouwd : de schoonmaakduivel
is weer in 't land.

SCHOONMAAKSTER, v. (-s), vrouw die voor
daghuur schoonmaakt of werkt enz.; werkster.
SCHOONMAAKTIJD, m. tijd van de groote jaar
-lijksche
schoonmaak.
1. SCHOONMAKEN, (maakte schoon, heeft schoon
reinigen, het vuil wegnemen : zijne han -gemakt),
zijne kleeren schoonmaken; een put, een kelder,-den,
een huis schoonmaken; - ( spr.) ieder maakt schoon
voor zijne eigen deur, ieder zoekt zich het eerst te

verontschuldigen, in een mooi daglicht te plaatsen
enz.; - reinigen en poetsen : laarzen, schoenen, eene
kachel schoonmaken; - het daarop geschrevene,
geteekende uitvegen : eene lei, een schoolbord schoon
groente, salade schoonmaken, uitzoeken,-maken;
kleinsnijden, wasschen enz.; - graan schoonmaken,
het van kaf en vuiligheid zuiveren; - wild, visch
schoonmaken, van de ingewanden en de huid, de
schubben ontdoen.
2. SCHOONMAKEN, o. reinigen: men was aan
't schoonmaken.

SCHOONMAKER, m. (- s), die schoonmaakt.
SCHOONMOEDER, v. (-s), moeder der vrouw of
van den man, behuwdmoeder; ...OUDERS, m. mv.
SCHOONPRAAT, lu. en v. (...praten), vleier,
vleister.
SCHOONPRATER, m.., ...PRAATSTER, v. (-s),
iem. die fraai spreekt, doch het slecht meent, vleier,
vleister; flikflooier, ... ster.
SCHOONRIJDEN, o. het op eene schoone wijze
rijden, volgens de regelen der kunst : met paard
en wagen schoonrijden; het schoonrijden op kunst

...RIJDER, m. (-s), ...RIJDSTER, v.-schaten;
(-s), die schoon rijdt; ...RIJDERIJ, v. het schoonrijden : de schoonrijden] lokt altijd toeschouwers.
SCHOONSCHIJNEND, bn. bw. ( -er, -st), uiterlijk
fraai en goed, doch innerlijk slecht of valsch : schoon
redenen; iets schoonschijnend voorstellen.-schijned

SCHOONSCHRIFT, o. (-en), een net geschreven
schrift; ...SCHRIJFKUNST, v. kunst van fraai
schrijven, calligraphic; ...SCHRIJVER, m. (-s),
kunstschrijver, calligraaf.
SCHOONTALIG, bn. ( -er, -st), (iv. g.) welbespraakt.
SCHOONTE, v. het schoone, de schoonheid.
SCHOONTIJD, in. (-en), (recht.) gesloten visch
-tijd.
SCHOONTJES, bw. liefelijk, vleiend, zoetsappig:
hij weet zoo schoontjes te praten, zich voor te doen; -

heel mooi, fijn : hij heeft me schoontjes gefopt; zoo dat er niets overblijft : alles is schoontjes opgegeten.

SCHOONVADER, m. (-s), vader van den man of
de vrouw, behuwdvader.
SCHOONVEGEN, (veegde schoon, heeft schoongeveegd), door vegen schoonmaken.
SCHOONVEL, o. (-len), (boekdr.) afgedrukt vel;
...ZICHT, o. fraai uitzicht; belvedère; ...ZOON,
m. (...zonen, -s), man van de dochter, behuwd zoon; ...ZUSTER, v. (-s), zuster van den man
of de vrouw, behuwdzuster; vrouw van een broeder.
1. SCHOOR, m. (schoren), aangespoeld land,
schor.
2. SCHOOR, m. (schoren), steun, steunsel onder
iets geplaatst opdat het niet valle, afbreke enz.;
inz. paal in schuine richting onder iets gezet :
schoren tegen een muur, onder een zwaarbeladen
tak van een vruchtboom zetten; - ( zeew.) steunbalk,

stijl, stut waarmede een schip op stapel gesteund
wordt : de schoren wegnemen, wegslaan; - ( diev.)
rommel, werktuigen. SCHOORTJE, o. (-s), kleine
stut.
3. SCHOOR, bw. schrap, vast : zich schoor zetten;
- (diev.) schore boel, gestolen goed..
SCHOORAAS, o. (...azen), (gew.) oeveraas, een
netvleugelig insect (palingenia horaria); ...BALK,
m. (- en), (tinfat.) steunbalk; ...BRUG, v. ( -gen);
... HAAI, m. (-en), zeeëngel, schoerhaai; ... HOEK,
m. (- en), (bouwk.) gemetselde hoek tot steun;
...HOUT, o. (-en), ...IJZER, o. (-s), houten,
ijzeren steun of stut; ..,.KRUID, o. (plantk.) steungewas; ...LAT, v. (-ten); ..MUUR, m. (...muren),
muur tot steun tegen iets aangebouwd; ...PAAL,

SCHOORVOETEND.

m. (...alen), steunpaal, stut; ...PIJLER, m. (- s),

schoorpilaar; ...PILAAR, in. (...aren); ...PLANK,
v. (-en), plank in mijnen of andere graafwerken
om de aarde tegen te houden; ...POST, m. (-en),
post onder .eene deur.
SCHOORSTEEN, m. (-en), oorspronkelijk een
gemetselde haard, waarop het vuur werd gestookt:
de haard van den schoorsteen; - ( thans) langwerpig
ronde of vierkante, hooge pijp om den voor de ver
luchttrek te krijgen en tot door--brandigoe
lating en uitleiding van rook: hooge sehoorsteenenvan
fabrieken; de schoorsteen eereer locomotief; er ontstond
brand in den schoorsteen; - den schoorsteen vegen,
het roet er uithalen; - de schoorsteen rookt, laat

rook uit, (ook) geeft rook in de kamer; - (spr.)
daar kan de schoorsteen niet van rooken, dat geeft
geen winst; - daar de schoorsteen rookt, is het
goed vrijen, wie bemiddeld is, kan eerder aan
trouwen denken, dan wie het niet is; - van liefde
rookt de schoorsteen niet, van liefde alleen kan men
niet eten; - het is een wandelende schoorsteen, hij
rookt den heden dag (eene pijp of sigaren); gedeelte van den schoorsteen boven het dak : door
den storm zijn er veel schoorsteenen afgerukt; -

gedeelte van den schoorsteen boven het vertrek
tot aan het dak : schuine, liggende schoorsteen; een schoorsteen laten openmaken, onbruikbaar maken
om er geen belasting voor te moeten betalen; gedeelte van den schoorsteen binnen het vertrek:
de spiegel hangt voor den schoorsteen; - de schoorsteenmantel : de pendule staat op den schoorsteen;
zet het onder den schoorsteen, in de haardstede, op
de plaat. SCHOORSTEENTJE, o. (-s).
SCHOORSTEENBAND, ni. (-en), ijzeren band
om een schoorsteen; ...BOEZEM, m. (-s), ruimte,
ingang aan een schoorsteen; ....BRAND, m. (-en),
brand in den schoorsteen; ...GAT, o. (-en), gat in
den schoorsteen waardoor de kachelpijp gestoken
wordt; ...GELD, o. (-en), belasting op de schoor steenen; ...GORDIJNTJE, o. (-s), schoorsteenvalletje; ...HAAL, v. (...halen), ijzeren haak met
ketting waaraan de ketel, de pot boven het vuur
hangt; ...KAP, v. (-pen), dekstuk boven een
schoorsteen : eene draaiende schoorsteenkap of gek;
muts of mijtervormige schoorsteenkap; ...KETTING,
m. (-en), schoorsteenhaal; ...KLEEDJE, o. (-s),
kleedje voor een schoorsteen om het kleed in de
kamer te sparen.
SCHOORSTEENMANTEL, m. (-s), breede lijst
aan de buitenzijde van den schoorsteen boven den
haard in eene kamer; ...PIJP, v. (-en), uitgang van
den schoorsteen; rookleider; pijp van een schoorsteen; ...PLAAT, v. (...platen), vuur -, haardplaat,
plaat op den vloer of overeind achter den stookhaard; ijzeren plaat waarmede de schoorsteen van
onderen afgesloten is; ... POT, m. (-ten), steenen
buis boven op een nauwen schoorsteen gezet om
den luchttrek te bevorderen; ...RAAM, o. (...ra
schoorsteenstuk; ...RAND, m. (-en); ...RE--men),
GISTER, o. (-s), (stoomw.) demper, ijzeren plaat,
die bij stoomwerktuigen de trekking van • den
luchtstroom in den vuurhaard regelt; ...ROET,
o. zwart aanzetsel van den rook; ...SCHUT, o.
(-ten), schut van papier, stof enz. voor of binnen
den schoorsteenmantel, om de ruimte onder den
schoorsteen aan het oog te onttrekken; ...STUK,
o. (-ken), schoorsteenschut; (ook) schilderij voor
of tegen een schoorsteen gehangen; ...TAFEL,
v. (-s), vierkante schoorsteenkap op 4 pootjes rustende; ...TONG, v. (-en), scheiding in een schoorsteen om twee rookgeleidingen te hebben.
SCHOORSTEENVAL, m. (-len), ...VALLETJE, o.
(-s), doorloopende breede strook (van stof of leder),
om een openliggenden schoorsteenmantel opgehangen; ...VEGEN, o. het ambacht, bedrijf, de kunst
van den schoorsteenveger; ... VEGER, m. (-s),
die schoorsteenen veegt; -, m. (-s), (nat. hist.)
sneep : zekere visch: ...WISSEL, m. (-s), wissel, bij
onderlinge afspraak op personen getrokken, die
niets schuldig zijn en waarmede men in geldnood
zich zoekt te helpen; ...ZWALUW, v. (-en), (nat.
hist.) rookzwaluw of boerenzwaluw (hirundo rustica).
SCHOORSTUK, o. (-ken), (bouwk.) karbeel,
steunknie; (zeew.) buitensteunder; noodstuk.
SCHOORVOETEN, (schoorvoette, heeft geschoorvoet), eig. de voeten schoor' zetten, zich schrap
zetten; - (thans) aarzelen.
SCHOORVOETEND, bn. aarzelend, weifelend;
ongaarne, langzaam : iets schoorvoetend doen.

SCHOORWAL.

SCHOORWAL, in. (- len), schaarwal, wal, dijk
zonder voorland.

SCHOORWERK, o. wat tot schoor dient.
1. SCHOOT, m. (-en), (zeew.) touw, aan den
benedenhoek van ieder zeil vastgemaakt en dienende om het te spannen; de schooten vieren, ruimen,
loslaten; de schooten aanhalen; met losse (gevierde)
schooten; - de schoot van eene gierpont, het touw
waarmede de pont min of meer schuin voor stroom
gelegd wordt. SCHOOTJE, o. (-s).
2. SCHOOT, m. (-en), bocht tusschen onderlijf
en dijen van een zittend persoon; de dijen van een
zittend persoon; op _den schoot van iem. zitten; een
kind op den schoot nemen, houden; - ( spr.) zijne
handen in den schoot leggen, niets uitvoeren, stil
toezien; - het hoofd in den schoot leggen, zijn weerstand laten varen, zich onderwerpen; - zij zijn
in Abrahams schoot, ze hebben het uitnemend goed,
verkeeren in een hoogst gelukkigen toestand; holte tusschen de dijen van een zittend vrouwelijk
wezen, als zij de dijen een weinig van elkander
verwijdert, zoodat de rok eene holligheid bekomt:
hij wierp appelen, geld in haar schoot; - ( spr.)

het wordt hem zoo maar in den schoot geworpen,

hij behoeft er in het geheel geene moeite voor te
doen; - de teeldeelen der vrouw, de baarmoeder:
toen hij zich
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nog in den schoot zijner moeder bevond,

toen hij nog niet geboren was; - binnenste, wat iets
omvat, bergt, boezem, kring : in den schoot der

kerk, zijner familie terugkeeren; de rijkdommen
in den schoot der aarde, der zoute golven; in den
der aarde, begraven; - kleedingstukken die
den schoot omgeven : schoot eener japon, jak, jas.

schoot

SCHOOTJE, o. (-s).
3. SCHOOT, m. (schoten), pijnlijke steek : schoot

in de zijde; schoten in de kiezen hebben.

4. SCHOOT, v. (schoten), scheut, eene bepaalde
hoeveelheid : een schoot melk; een paar schoten
wijn.

5. SCHOOT, v. (schoten), (plantk.) loot, spruit;

eene schoot krijgen; uitspruitsels van aardappelen,

die reeds lang gerooid zijn en boven den grond
liggen (in een kelder, een stal enz.) : schoten aftrek
schoot van een slot, dat deel wat bij sluiting-ken;
buiten het slot uitspringt, schieter. SCHOOTJE,
o. (-s).
SCHOOTBLOK, o. (-ken), (zeew.) blok van den
schoot (le art.).
SCHOOTGAAN, (ging schoot, is schootgegaan),
weggaan, ergens mee heengaan : zijn vlieger gaat
schoot; (fig.) hij is met dat meisje schootgegaan, hij
is er mee weggeloopen, (ook) heeft haar gehuwd.
SCHOOTGAT, o. (-en), (zeew.) gat in den zijkant
van een schip waardoor de groote schoot vaart;
...HARING, m;. (-en), (v. gnmv. als stofn.) haring
die na den tijd van het rijen en kuitschieten gevangen is en minder duurzaam en tevens minder
lekker is; ...HONDJE, o. (-s), sierlijk klein hondje,
door dames vaak op den schoot genomen, geliefkoosd en vertroeteld; ...HOORN, m. (-s), (zeew.)
hoekstuk van een zeil, waaraan de schooten bevestigd worden; ...HOORNBLOK, o. (-ken),
blok aan den schoothoorn; ...KIND, o. (-eren),
jong kind dat nog op den schoot zit; jongste, min
of meer verwend kind; ...KNECHTEN, m. mv.
(zeew.) het hout waaraan de schooten verbonden
worden; ...KRAMMETJE, o. (-s), krammetje in
een slot, dat de schoot of tong vasthoudt; ...LAP,
m. (- pen), (zeew.) eene breede verdubbeling van
een gaffelzeil aan den schoot, zoo hoog als het
onderlijk; ...LIJK, o. (-en), (zeew.) de vereeniging
van het achterlijk met het onderlijk; ...LIJN, v.
(-en), (nzil.) richtlijn, vuurlijn, schot; ...LOOPERS,
m. mv. (zeew.) de dunne touwen, loopers naar den
schoot; ...PLAAT, v. (...platen), slotplaat.
SCHOOTSHOEK, m. (- en), (mil.) hoek door de
as der ziel van een kanon met de grondlijn gevormd
plus de opslaghoek of min de neerslaghoek;
...LINIE, v. (...liniën), (rail.) schootsruimte,
schootsveld; ...RUIMTE, v. (-n), ruimte die een
afgeschoten kogel doorloopt of kan doorloopen.
S CHOOT STEEK, m. (... steken), (zeew.) eigenaardige steek om eenig end touwwerk op een oog of
kous vast te steken, inz. om de schooten op de
schoothoorns der mars- en bramzeilen vast te
zetten.
SCHOOTSVEL, o. (-len), lederen voorschoot van
werklieden.
SCHOOTSVELD, o. (-en), schootsruimte; ...VER-

HEID, v. de afstand dien een afgeschoten kogel
doorloopen kan; ...VLAK, o. (-ken), verticaal
vlak van den schootshoek; afwijking van het schoots-

vlak heet deviatie.

SCHOOTTALIE, v. (-s), (zeew.) loopend touwwerk van de stormbezaan; ...TREKKER, m. (-s),
(zeew.) trekker op stag- gaffelzeilen.
SCHOOTVRIJ, bn. beveiligd tegen de schoten,
bomvrij; beveiligd voor gevaar.
SCHOOTWATER, o. (zeew.) zoet water in zee,
rivierwater dat in zee stroomt.
SCHOOVEN, (schoofde, heeft geschoofd), in, tot
schooven binden.
SCHOOVENBINDER, m. (-s), SCHOOVENBINDSTER, v. (-s), iem. die gemaaid koren tot schooven
bindt.
SCHOOVERSKOELTE, v. (zeew.) zachte wind.
SCHOOVERZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil aan den
grooten mast.
1. SCHOP, m. (-pen), trap, stoot (met den voet) :
iem. een schop geven; hier is altijd schoppen troef, hier
vallen veel schoppen of trappen (in toespeling op
het kaartspel); (fig.) den schop krijgen, afgezet,
bedankt worden; - iemn. den schop geven, ontslaan,
wegjagen. SCHOPJE, o. (-s).
2. SCHOP, v. (-pen), schommel.
3. SCHOP, v. (-pen), werktuig om aarde, zand enz;
op te nemen; kolenschop, zandschop, aardappelschop;
een schopvol, zooveel er op eene schop liggen kan;
eene schop aarde, steenkolen; een schopvol; het geld werd er bij schoppen in huis geworpen, er
werd enorm veel verdiend. SCHOPJE, o. (-s).
1. SCHOPPEN, v. inv. eene der figuren of kleuren
van het kaartspel: een staand, zwart, hartvormig
blaadje op steel : in schoppen spelen ; schoppen is
troef; al zijne schoppen kwijt zijn, al de kaarten dezer
kleur.
2. SCHOPPEN, (schopte, heeft geschopt), schoppen, trappen geven : hij schopt iedereen; iern. de
deur uit schoppen, al schoppende hem de deur uit
jagen; - (spr.) (plat.) iem. voor zijn kont schoppen,
hem wegjagen; - achteruitslaan (van paarden);
- (fig.) bonzen : iem. van den troon schoppen; maken, veroorzaken : een standje schoppen. SCHOP PING, v. het schoppen.
3. SCHOPPEN, (schopte, heeft geschopt), (gew.)
schommelen.
SCHOPPENAAS, o. (...azen), ...ACHT, v.
...BOER, m. (-en), ...DRIE, v. ...HEER, of
...KONING, m. (-en), ...NEGEN, v. ...TIEN, v.
...TWEE, v. ...VIER, ...VIJF, v. VROUW, v.
(-en), ...ZES, v. ...ZEVEN, v., de verschillende
kaarten van schoppen.
SCHOPPENBLAD, o.( -en), kaarteblad van
schoppen; ...SPEL, o. spel in schoppen.
SCHOPPER, m., SCHOPSTER, v. (-s), die schopt.
SCHOPSTOEL, m. (-en), stoeltje, bakje aan den
schommel; - (fig.) op een schopstoel zitten, zijn val,
zijne nederlaag nabij zijn, niet zeker van zijne betrekking zijn, ieder oogenblik ontslagen kunnen
worden ; in onzekerheid verkeeren ; (geur.) in een
huurhuis wonen. SCHOPSTOELTJE, o. (-s).
SCHOPTOUW, o. (-en), (gew.) schommeltouw.
1. SCHOR, ( -ren), SCHORRE, v. (-n), (in Zeeland)
de buitendijksche aanwassen, gelegen van iets
beneden de hoogwaterlijn tot hooger, wat men in
Holland gorzen en in Groningen kwelders heet.
2. SCHOR, bn. bw. (-der, -st), heesch: eene schorre

stem; zich schor zingen en schreeuwen; hij is schor; (zeew.) ruw, kaal, steil: (zeew.) schorre kusten.
SCHORHEID, v. heeschheid.
1. SCHOREM, o. het gemeene volk, gepeupel.
2. SCHOREM, bn. tot het schorem behoorende:

een schoreme

vent.

SCHOREN, (schoorde, heeft geschoord), stutten,
steunen, schragen : een muur, een boom, een schip
schoren; (ook fig.). SCHORING, v. (-en).
SCHORFTBLOEM, v. (-en), (gew.) paardenbloem.
SCHORFTE, v. (plantk.) (gew.) warkruid.
SCHORGROND, m. grond, kleigrond uit de
schorren gestoken; inz. begroeide teerlingen van
16 à 20 cM. zijde uit de bovenste laag van rijpe
schorren gestoken, ook schorkloeten geheeten.
SCHORL, m. (- en), steenachtige, soms metaalachtige zelfstandigheid met schilferachtige, glazige
breuk, in de granietbergen en oorspronkelijke beddingen.
SCHORLAND, o. (-en), buitendijksche aanslib
-bing,
schor.
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SCHORPIOEN, m. (-en). De schorpioenen vormen
eene onderorde der spinachtige dieren (scorpionidae)
en onderscheiden zich doordat hun tot een staart
verlengd achterlijf in een giftstekel eindigt; hunne
onderkaken zijn met scharen gewapend ; zij heb
pootera en brengen levende jongen ter wereld:-ben8
de voornaamste soorten zijn de Europeesche schor
wordt 4 tot 5 cM. lang;-pioen(scrua),
en de Afrikaansche schorpioen (Sc. afer), die wel
15 cM. groot wordt; - (fig.) een scherpe en wondende geesel: met schorpioenen kastijden; - een
der hemelteekenen van den dierenriem (aangeduid
door (fl). SCHORPIOENTJE, o. (-s).
SCHORPIOENACHTIG, bn. op een schorpioen
gelijkende.
SCHORPIOENGIF(T), o. het vergift van den
schorpioen ; ...KRUID, o. naam van een peul gewas (scorpiurus) in het zuiden van Europa,
met ruwe, gekromde peulen die eenigermate op
den staart van een schorpioen gelijken ; - muizenoor, zekere inlandsche plant ; ...OLIE, V.
zeker geneesmiddel tegen den schorpioensteek ;
...SPIN, v. (-nen), eene orde der spinachtige dieren (solifugae), om hun beet gevreesd ; ...STAART,
m. (-en); ...STEEK, m. (...steken), steek van
een schorpioen ; ...VENIJN, o. schorpioengif.
SCHORPIOENVISCH, ram. (...sschen). De schor
vormen eene zeer talrijke familie-pioenvsch
van visschee (cottidae), die verscheidene grootere
en kleinere geslachten bevat, van welke echter
slechts twee, dat der zeehanen en dat der donder
-paden
inheemsch zijn.
SCHORPIOENVLIEG, v. (-en), zeker netvleugelig insect (panorpa), dat van kleinere insecten
leeft en zijn naam ontleent aan het op een schorpioenstaart gelijkende achterlijf van het mannetj e ; ...WEEGLUIS, v. (...zen); ...WORTEL,
m. (-s).
1. SCHORRE, v. (-n), (gew.) zekere soort van
steen.
2. SCHORRE, (-n), zie SCHOR 1.
SCHORREMORRIE, o. samenraapsel, gepeupel, schorem.
SCHORS, v. (-en), buitenste deel van den bast;
(fig.) buitenzijde, schijn ; aan de schors blijven
hangen, alleen naar het uiterlijke zien, zonder
de inwendige waarde in aanmerking te nemen;
onder eene ruwe schors heeft hij een hart van goud.
SCHORSJE, o. (-s).
SCHORSACHTIG, bn. op schors gelijkende.
SCHORSDOEK, o. uit boomschors vervaardigde
stof, bij sommige wilde volken in gebruik.
SCHORSELWOENSDAG, m. (-en), Woensdag
vóór Paschen, omdat op dien dag alle orgelmuziek
en schelleklank geschorst wordt tot Paaschzaterdag.
1. SCHORSEN, (schorste, heeft geschorst), uit
opschorten : zijn oordeel schorsen ; --steln,
tij delij k sluiten : eene vergadering schorsen ; tijdelijk ontzetten (van een ambt): een priester
in zijne bediening schorsen. SCHORSING, v.
(-en), het schorsen.
2. SCHORSEN, (schorste, heeft geschorst), (w.
g.) van de schors ontdoen, ontschorsen.
SCHORSENEEL, v. (...neelen), schorseneer.
SCHORSENEER,. v. (...neeren), -WORTEL,
m. (-s), eene zeer algemeen in de moestuinen gekweekte plant (scorzonera), waarvan de wortel,
die Bene zwarte schil heeft, gekookt een gezond
en smakelijk voedsel oplevert.
SCHORSENEERBED, o. (-den), bed met schor
-senr
beplant.
SCHORSINGSBESLUIT, o.
SCHORSKEVER, M. (-s), kleine kever (bos
die in zwammen en dood hout leeft;-trychidae),
... LAAG, V. (...lagen), (plantk.) laag van den
bast der boonyen onder de kerklaag ; ...MOLEN,
m. (-s), molen waarin eikenschors tot run gemalen
wordt.
SCHORSMUILEN, (schorsmuilde, heeft geschorsmuild), (w. g.) grimlachen.
SCHORT, o. en v. (-en), dat kleedingstuk der
vrouwen, hetwelk voor den schoot wordt gedragen,
boezelaar : een laag, hoog schort ; bont schort;
linnen schort ; schortje met een hartje en kruisbanden ; - eerre soort van doek, of lap, dien men,
in warme landen, waar men naakt gaat, voor de
schaamdeelen draagt. SCHORTJE, o. (-s).
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SCHORTEBAND, m. (-en), band of lint van
eene schort.
SCHORTELDOEK, m. (-en), schootsvel ; schort.
SCHORTELINT, o. (-en), lint van eene schort.
SCHORTELKLEED, o. (-en), schort.
SCHORTEN, (hij of het schortte, hij of het
heeft geschort), de kleeren opschorten -- (mol. )
den molen schorten, de steenen of stampers buiten
werking stellen ; - uitstellen : de betalingen schorten ; -- haperen, deren, hinderen : wat schort er
aan I; -- (gew.) zich aan iets gelegen laten liggen:
je schort je werk niet ; - ( zeew.) ophouden, in
elkander sluiten : dat schip is wel geschort, het
zit van achteren goed ineen. SCHORTING, v.
het schorten, beletsel, opschorting.
SCHORTENBAND, ...LINT, o. band voor
schorten.
SCHORTEPINNETJE, ...PENNETJE, o. (-s),
rijgpin..
SCHORTHAAK, in. (...haken), haakje aan
een schorteldoek ; ...IJZER, o. (-s), keuken schoorsteenhaak, haal.
SCHORTKNEPPEL, ra. (-s), stok om de heien
en stampers in een olieriolen te schorten.
SCHOSSEN, (schoste, heeft geschort), (gew.)
vee opkoopen out het terstond weder te verkoopen.
SCHOSSER, ie. (-s), iem. die tegen de jaarmarkt
bij de boeren het vee opkoopt om dit dan op de
markt te verkoopen.
1. SCHOT, o. (-en), losbranding, lossing uit
een vuurwapen ; ik hoorde een schot ; - wijze
van vuren ; uitwerksel der losbranding : hij kreeg
een schot in het been ; iets onder schot hebben, krijgen ;
- buiten schot blijven, zich buiten schot houden,
zich niet blootstellen, zich niet in 't gevaar begeven ; -- niet elk schot is een eendvogel, niet alles,
wat men onderneemt, gelukt ; - schoten onder
water geven, (fig.) hatelijke toespelingen maken; de hoeveelheid kruit, hagel enz., die men op een
schiettuig laadt : het schot uit het geweer halen ;
ik heb nog één schot kruit ; - ( spr.) hij is geen
schot kruid waard, hij is niets waard.
2. SCHOT, o. vooruitgang, snelle voortgang:
er moet wat meer schot (spoed) bij ; - er is geen
schot in het werk, het gaat niet snel genoeg vooruit;
- (zeew.) schot geven, de kabels vieren, (fig.)
iem. wat ruimte van tijd of middelen geven ; schot aan iets geven, er meer den vrijen loop aan
geven ; - er is schot in de melk, de boter scheidt
zich te vlug af ; - (plantk.) het omhoog groeien:
het eerste, het tweede schot ; - nu begint de jongen
schot te krijgen, in de lengte te groeien ; - daar
komt al schot in den voorraad, die begint flink te
minderen, op te raken.
3. SCHOT, o. (-ten), (timen.) planken afsluiting, beschot, schutting ; afscheiding ; (fig.) een
schotje voor iets steken of schieten, iets beletten ; (ontl.) afscheiding in den neus ; - varkenskot;
(spr.) die een varken is, moet in het schot, wie tot
het ongeluk geboren is, moet geen goed verwachten ;
schapenhok ; - driejarig rund dat als vaars
gekalfd heeft. SCHOTJE, o. (-s).
4. SCHOT, o. (gesch.) belasting, hoofdgeld;
schot en lot betalen, behoorlijk zijn burgerplicht
vervullen.
5. SCHOT, m. (-ten), inboorling van Schotland.
6. SCHOT, o. (gew.) beschot : de aardappelen
zijn van een goed schot ; - een der visschors deed
een schot van 30000 stuks ansjovis, het beschot
met één keer het net in te halen.
SCHOTBALKEN, m. mv. (vestingb.) balken
om de poorten van een aangevallen vesting te
versterken ; (ook) balk om sluisdeuren te versterken ; balken in eene sponning ingelaten om eene
sluis te sluiten of eene poort af te dammen, tot
stuiting van indringend water ; ...BALKSLUIS,
V. (...zen), sluis van schotbalken ; ...BOEK, o.
(-en), boek waarin ieders aandeel in het te betalen
schot stond opgeteekend: in sommige polders worden
de lasten nog geheven naar de oude schotboeken ;
...BEEST, o. (-en), mestdier, varken ; (fig.) gemeen
vrouwspersoon ; liederlijke kerel ; ...BOUT, m.
(-en), (zeew.) zeker gekromd ijzeren werktuig.
dienende om planken te buigen en te voegen;
lange zware ringbouten bij het kielen gebruikt;
.DEEL, V. (...delen), (timn2.); ...DEUR, v.
(-en), valdeur, tot sluiting van sluizen.
SCHOTDOORN, m. (-en), (plantk.) Amerikaan-

ache schotdoorn, accacia.
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SCHOTEL, rn,. (-s, -en), ronde of langwerpige,
min of meer diepe schaal, bestemd om er spijzen
op te doen : platte, diepe schotels ; — ( spr.) als
het brij regent, zijn mijne schotels omgekeerd, ik
ben een ongeluksvogel, nooit heb ik een buiten
spijs in den schotel aanwezig : wij-kansje;—
hadden drie schotels, drie gerechten ; laat den schotel nog eens rondgaan ; .— ovenpaal. schietplank ; —
deel van een slot. SCHOTELTJE, o. (-s), kleine
schotel ; schaaltje ; een kopje en schoteltje.
SCHOTELDIERTJE, o. (-s), zeker raderdiertje
(lepadella); ...DOEK, m. (- en), (gew.) vaatdoek.
SCHOTELEN, (schotelde, heeft geschoteld), op
een schotel doen opdisschen.
SCHOTELHUIS, o. (...zen), bijgebouwtje bij
eene boerenwoning, waar allerlei vaatwerk ge
wasschee enz. wordt ; ...KOMFOOR, o. (...foren),
komfoor om de spijzen op tafel warm te houden.
SCHOTELKRUID, o. (plantk.) andere naam
voor schildvruchteereprijs (veronica scutellata).
SCHOTELLIKKEN, (schotellikte, heeft geschotellikt), (w. g.) tafelschuimen, op de klap loopen.
SCHOTELLIKKER, m., SCHOTELLIKSTER, v.
(-s), klaplooper -loopster ; ...MAAL, o. (gew,)
buurtmaal, een feest dat gegeven wordt door
den boer, die in de buurt komt wonen en waarop
ieder der genoodigden hem een of ander geschenk
medebrengt ; ... RAK, ... REK, o. (-ken), keukenrek voor schotels en borden ; ...RING. m,
(-en), ring onder een schotel, schotelkomfoor;
... WATER, o. (gew.) vaatwater, vuil waschwater
(van . de borden en schotels).
SCHOTHALS, m. (...zen), (bij koeien) ingebogen
en onthaarde hals.
SCHOTHOUT, o. (plantk.) bitterzoet (sola num dulcamara).
SCHOTIG, bn. scheutig.
SCHOTKALF, o. (... ven), kalf dat aangehouden
wordt om gemest of tot eene koe opgebracht te
worden.
SCHOTKRUID, o. witte of kleine huislook
(sedem album), alzoo genoemd, omdat de plant
aan het vee gegeven wordt als er schot in de melk
is, d. i. als de boter zich te vroeg afscheidt ; —
(ook) naam voor muurpeper (sedum acre) en
van het citroenkruid (artemisia abrotanum).
SCHOTNAGEL, m. (-s), taaie ijzeren spijker
zonder kop.
SCHOTPINK, m. (-en), pink die nog in het schot
gehouden wordt.
1. SCHOTS, v. (-en), stuk ijs, drijvende ijsklomp,
ijsschol : het ijs is aan schotsen gereden.
2. SCHOTS, bw. ( -er, -t), op lompe, ruwe wijze:
iern. schots bejegenen ; het gaat er schots toe.
1. SCHOTSCH, bn. ( -er, meest -) scheef, verkeerd;
lomp, ruw. SCHOTSCHHEID, v. lompheid, onbeleefdheid.
2. SCHOTSCH, bn. uit, van Schotland : de
Schotsche Hooglanden ; de Schotsche kerk; (plantk.)
Schotsche lindeboom, gewone eschdoorn of ahorn.
3. SCHOTSCH, o. de taal van Schotland; — stof
kleurige strepen of ruiten, in Schotland-fenmt
gebezigd voor de nationale kleederdracht.
4. SCHOTSCH, ook SCHOTTISCH, m. (-en)
een Schotsche dans of danswijze van eene gematigde beweging in 3 /4 of 4 /4 maat.
SCHOTSCHBONT, bn. zie SCHOTSCH.
SCHOTSCHRIFT, o. (-en), schimpschrift, li
-bel,
pamflet.
SCHOTSMANNETJES, o: mv. (zeew.) stokjes
van bamboe of hoepel op het staande want, waar
loopend touwwerk langs moet, om het schaveelen
te voorkomen.
SCHOTSPIJKER, m. (-s), gesmede scheepsspijker met een ronden kop ; — (spr.) er een handvol schotspijkers onder smijten, beuzelingen in 't
gesprek mengen.
SCHOTTER, m. (-s), koe die op haar derde
jaar nog maar eens gekalfd heeft ; schaap dat
niet voor zijn tweede jaar ooi c.
SCHOTVAARS, v. (...zen), jonge koe van drie
jaar, die eens gekalfd heeft; ...VARKEN, o. (-s),
varken dat in een schot wordt gehouden ; (fig.)
dikke vrouw ; ...VLIES, a. (...zen), (ontl.) vlies
aan de baarmoeder.
SCHOTVERDEELEND, bn. (plantk.) eene schotverdeelende doosvrucht draagt de zaden op de randen der kleppen, waarmede zij openspringt ; men
noemt het ook wel schotverbrekend.

SCHOUDEROPHALEN.

SCHOTVRIJ, bn. schootvrij.
SCHOTWAL, m. (-len), wal van aarde, bagger
of mest op den kant van 't land geworpen om
's winters door te vriezen.
SCHOTWALLEN, eene schotwal naken ; (ook)
in 't voorjaar de aarde van den schotwal over
het land brengen ter bemesting.
SCHOTWERK, o. (-en), schuttingen en toe
behooren ; houtverbinding volgens de breedte
der planken.; ...WILG, m. (-en), schietwilg.
SCHOTWOND, v. (-en), wond door een schot
veroorzaakt.
SCHOUDEN, (schoudde, heeft geschoud), (gew.)
broeien, uitbroeien, met kokend water uitwasschen,
in kokend water dompelen : het vaatwerk, de melk
schokden ; — ( gew.) met kokend water-tone
begieten om de haren gemakkelijk te kunnen
afschrappen : geslachte varkens schouden.
SCHOUDER, m. (- s, -en), (ontl.) rond boven
hals, bovenste deel van-delvanrmto
den rug : iets op den schouder nemen, tillen, dragen,
torsen ; — (fig.) heel wat op de schouders hebben,
veel te doen hebben, voor veel verantwoordelijk
zijn, (ook) veel doorbracht hebben ; — hij heeft
breede schouders, (fig.) hij kan veel verdragen,
(ook) hij heeft geld ; — hooge schouders hebben,
een weinig hoog van rug zijn ; — een stijve (ver
schouder ; — ik reik hem niet aan de schou--stijfde)
ders, hij is meer dan een hoofd grooter, (ook fig.)
hij overtreft mij verre ; — de schouders bij iets
of iem. ophalen, tot aanduiding van onvermogen om
te helpen of te raden ; ook, dat men iens. geen
hulp of raad waard acht ; — iem. over den schouder
aanzien, met verachting ; hij helpen over schouder,
't lijkt er niet naar, ik geloof het niet ; — dat zou
waar zijn, ja, over schouder, het is niet waar ; —
gedeelte van het lichaam boven de voorpooten
(van viervoetige dieren, inz. paarden); (rijsch.)
dit paard is stijf, lam in de schouders ; - ( kleerm.)
de el van een kleedingstuk dat de schouders bedekt ; die jas is te nauw in de schouders ; — (slag.)
schouderstuk;_— (vestingb.) schouderhoek. SCHOUDERTJE, o. (-s).
SCHOUDERADER, v. (-s, -en), bloedadee van
den schouder of het schouderblad ; ...BAND,
m. (-en), (ontl.) gewrichtsband van den schouder
of het schouderbeen; — band die van den schouder
hangt ; draagband die over den schouder hangt;
...BEDEKKING, v. (-en), versiering, bedekking
op den schouder van een kleed, inz. bij uniformen;
...BELEGSEL, o. (-s), schouderbedekking;
...BEEN, o. (-en), ...BLAD, o. (-en), (ontl.) het
breede driekante been, dat zich achter aan de
bovenste ribben van het menschelijk lichaam bevindt en waarin de bovenarm geleed is ; ... BREEDTE, v. (-n), breedte van den rug op de hoogte
der schouders ; ... BREUK, v. (-en), (heelk.),
SCHOUDEREN, (schouderde, heeft geschouderd)
op de schouders laden, nemen : het geweer schouderen.
SCHOUDERGORDEL, m. (-s), (ontl.) de beenderen welke de schouders vormen en verbinden ;
...HAAK, m. (...haken), haak voor mantels;
...HOEK, m. (-en), (ontl.) hoek van den schouder; (vestingb.) hoek van een bastion waar voor- en
zijkant samenkomen; ...HOOGTE, v. (-n), hoogte
der schouders ; — (gymn.) oefeningen aan den
rekstok op schouderhoogte ; de ringen op halve schovderhoogte, ongeveer 1 dM. lager dan schouder
JICHT, v. jicht in de schouders -hogte;.;
...KWAST, m. (- en), kwast bij officieren voor den
schouder ; ...LAP, m. (-pen), op den schouder
vastgenaaide of gestoken lap ; ...LINT, o. (-en),
boordsel, galon.
SCHOUDERMANTEL, m. (-s), vrouwenmantel
zonder mouwen, die los over de schouders hangt
en meestal tot aan de heupen reikt ; soms ook
wel tot aan de voeten reikende en van eene kap
voorzien.
SCHOUDERNAAD, m. (...naden), (ontl.) naad
die de schouderbeenen verbindt ; (kleerin. en
naaist.) naad van den kraag tot de mouw van eene
jas, eene japon enz.
SCHOUDEROPHALEN, o. het ophalen van
den schouder : iets met schouderophalen beantwoorden, ten teeken dat men iets niet begrijpt,
iets onmogelijk vindt, het niet de moeite waard
acht er op te antwoorden enz. ; zij zal meenen
riet een schouderophalen over mij te kunnen spreken.
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SCHOUDERPASSANT, m. (-en), schouderversiersel, epaulet ; ...SNOER, o. (-en), schouder
bij de officieren ; ...STOOT, m. (-en),-versil
stoot met of tegen een der schouders; (schermk.)
treffing van den schouder ; ...STUK, o. (-ken),
(slag.) stuk van den schouder, voorbout : een
schouderstuk van een hert ; ( naaist.) stuk ter versterking van den schouder in een hemd ; (mil.) aan
eene wapenrusting dat stuk, hE twelk den schouder
bedekt ; ...TOP, m. (- pen), (ontl.) top van het
schouderblad.
SCHOUDERVELUM, o. (R.-K.) de lange ver
doek die de schouders en armen van den-sierd
priester bedekt en met welker uiteinden hij den
monstrans of de pixis ter zegening aanvat.
SCHOUDERVERSIERSEL, o. (-en), versier
schouder ; ...VRACHT, v. (-en),-selnvad
vracht om op den schouder te dragen ; zooveel
men in eens op den schouder kan dragen ; ... ZEEL,
o. (-en), hennepzeel, kruisz( el.
SCHOU(W)MANTEL, m. (-s), (gew.) schouder
-mantel.
SCHOUT, m. (-en), gerechtelijk beambte, bal
commissaris van politie (tot-juw;(odt.inz)
voor een paar jaren in Indië het gewone woord;
thans afgeschaft); — (spr.) dat mag ik de deur
van den schout voorbijdragen, wat ik doe is zeer
geoorloofd, wettig ; — (gew.) marktmeester belast met den verkoop van iets : aardappelschout ; —
(gew.) een aanzienlijke boer, scholteboer.
SCHOUTAMBT, o. betrekking, waardigheid van
schout.
SCHOUT -BIJ -NACHT. ni.. (schouten-bij -nacht,
schout-bij-nachts), (zeew.) hoofdofficier bij de
marine in rang volgende op den vice-admiraal;
de schout-bij-nacht beveelt de voor- of achter
geleidt de vloot in den opgegeven koers;-hoedn
vroeger moest hij des nachts toezicht over de
vloot houden, en vandaar de naam.
SCHOUT-BIJ-NACHTSSCHIP, o. (...schepen),
schip dat den schout-bij-nacht aan boord heeft.
SCHOUT-BIJ-NACHTSVLAG, v. ( -gen), vlag
van den schout-bij-nacht : de schout-bij-nachtsvlag wordt aan de kruissteng gevoerd.

SCHOUTIN, v. ( -sen), vrouw van den schout.
SCHOUTSCHAP, o. schoutambt.
SCHOUTSDIENAAR, m. (...naren), (oudt.) agent
van politie ; ... RECHTBANK, v. (-en), recht
schout ; ...ROL, v. (-len), (recht.)-bankvde
lijst der zakeh, die voor de schoutsrechtbank
moesten dienen; op de schoutsrol komen, correctioneel
beklaagd worden ; (ook) voor den schout verschijnen.
1. SCHOUW, bn. bw. schuw ; wild, woest:
hij leeft zeer schouw ; liederlijk : schouwe liedjes
zingen ; — het ging er zeer schouw toe, woest, onstuimig.
2. SCHOUW, v. (-en), langwerpig vierkant,
open riviervaartuig, geheel vlak en vrij groot,
dat van de Bene zijde van een vaar« ater naar
de andere zijde vaart, aan een reep giert of langs
een touw getrokken wordt, ook wel Pak, hengst,
pont of praam geheeten ; elke open schuit : modderschouw, molenschouw. SCHOUWTJE, o. (-s).
3. SCHOUW, V. (- en), (gew.) schoorsteen, inz.
boven op een dak.
4. SCHOUW, v. (-en), bezichtiging, opneming,
beschouwing, inspectie ; — de schouw rijden, va
langs de dijken trekken om hun toestand-ren,
te onderzoeken ; personen die met de schouw
onderzoeken ; die vaart staat onder de schouw van
het polderbestuur ; jaarlijks wordt in November
door het banbestuur schouw gedreven ; — personen
die met de schouw belast zijn : de schouw is er
geweest.

SCHOUWBURG, m. (-en), (eig.) het van planken
opgeslagen tooneel, waarop in de Middeleeuwen
de stukken werden gespeeld ; gebouw waar tooneelvoorstellingen worden gegeven, theater : de
Fransche schouwburg in den Haag ; ik ga eens
in de week naar den schouwburg, om de tooneel-

voorstellingen bij te wonen ; (fig.) al de aanwezige
aanschouwers, publiek : de geheele schouwburg
juichte het nieuwe stuk toe.

SCHOUWBURGBEZOEKER, m. (-s), iem. die
den schouwburg bezoekt ; ...BRAND, m. (-en),
een schouwburgbrand veroorzaakt licht eene paniek;

...COMMISSIE, v. (...siën), commisie met het
beheer van een schouwburg belast ; ...KAARTJE,

SCHRAAGJES.

o. (-s), toegangskaartje tot den schouwburg ;
...ORKEST, o. (-en), orkest aan een schouwburg
verbonden ; ...PERSONEEL, o. al de personen
die tot een schouwburg of een tooneel behooren ;
:..PUBLIEK, o. de personen bij eene voorstelling
in een schouwburg aanwezig : het gewone schouw burgpubliek, dat er gewoonlijk is ; ...ZAAL, v.
(...zalen).
SCHOUWCEDEL, v. (-s), het proces -verbaal
eener gerechtelijke lijkschouwing.
SCHOUWEN, (schouwde, heeft geschouwd),
zien (bijb.): Hij schouwt tot het einde der aarde;
de Heer schouwt uit den hemel ; — bezien, beschouwen, in oogenschouw nemen, inz. door daartoe aangestelde ambtenaren of beambten : (recht.)
een lijk schouwen, onderzoeken om de oorzaak
van den dood te vinden ; dijken, wegen, vaarten,
schouwen, hun staat opnemen, inspecteeren ; —
de fuiken schouwen, lichten, ophalen om de vangst
machtig te worden ; — (oudt.) schelden, beschuldigen ; iem. kwaad schouwen., voor schuldig houden;
— (gew.) schatten : hoeveel 3/1. 2 schouwt gij dezen
tuin ?; — de kippen schouwen wel eens, slaan wel
eens een enkelen dag over met eieren leggen ; —
schouden, zie dit woord.
SCHOUWEND, bn. het schouwende leven in
de 15de eeuw, het zich oefenen in het zich ontvoeren aan het aardsche om zich tot het hemelsche
te verheffen.
SCHOUWER, m. (-s), die met de schouw van
iets belast is : morgen komen de schouwers voor
de schoorsteenes ; lijkschouwer ; — (oudt.) ziener,
profeet. SCHOUWSTER, v. (-s), zij die schouwt.
SCHOUWING, v. (-en), het schouwen ; iuonstering (van troepen); gerechtelijke schouwing,
het onderzoek, door beëedigde dokters en heelmeesters, van lijken van zoodanige personen,
die op eene gewelddadige wijze zijn of schijnen
omgekomen ; lijkschouwing.
SCHOUWLUSTIG, bn. ( -er, -st), wat gaarne
toeschouwt, kijklustig, nieuwsgierig : het schouw lustig publiek .

SCHOUWMAN, in. (...lieden, ...lui), knecht,
werkman op eene pont of schouw ; ...MANTEL,
m. (-s), schoorsteenmantel ; (gew.) schoudermantel;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar iets te zien is,
voorvalt, geschouwd wordt : schouwplaats van
den strijd ; (w. g.) tooneel : die tooneelspeler komt
dadelijk op de schouwplaats ; ... RECHT, o. recht
om schouwing te houden over...; (ook) veer-,
pontgeld (dat men betaalt om eene pont te mogen
houden); ...SOP, o. (gew.) het tweede boete water,
waarin vuil linnengoed staat te broeien, uit te
trekken.
SCHOUWSPEELSTER, v. (-s), (w. g.) tooneelspeelster ; ...SPEL, o. (-en), elk voorval hetwelk
met eenige belangstelling wordt aangezien : op
den Rigi genoten wij het prachtige schouwspel van
den zonsondergang ; een heerlijk, een roerend schouwspel ; — handeling welke tot uitspanning van

de toeschouwers verricht wordt ; eene volgens
de regelen der kunst ingerichte nabootsing van
menschelijke handelingen, welke door eenige,
gewoonlijk daartoe opgeleide personen, wordt
voorgesteld ; ...SPELER, m. (-s), (w. g.) tooneelspeler ; ...SPUIT, v. (-en), drijvende brandspuit.
SCHOUWTOONEEL, o. (-en), plaats, ruimte
waar iets vertoond wordt of iets merkwaardigs
geschiedt ; dit land was het schouwtooneel zijner
groote daden ; — schouwburg : het schouwtooneel
betreden ; ( fig.) de wereld is een schouwtooneel en
wij zijn de spelers ; ... TOREN, m. (-s), kijk -, wachttoren ; ...VEGER, m. (-s), (gew.) schoorsteenveger ; • ...VOERDER, m. (-s), schouwman.
SCHOVE, v. (-n), vijfhonderd stuks (in den
houthandel). Zie SCHOOF.
SCHOVEN, (schoofde, heeft geschoofd), (gew.)
schoften.
1. SCHRAAG, v. (schragen), stut, kruisvormig
ineengewerkte houten om iets te dragen ; draagezel; stelling. SCHRAAGJE, o. (-s), kleine schraag.
2. SCHRAAG, bw. (gew.) schuin : iets schraag
afzagen ; nauwelijks : er is schraag 1 M.; schaars:
alles was schraag.

SCHRAAGBALK, m. (-en), draagbalk;
...BEELD, o. (-en), (bouwk.) zuilbeeld, caryatide;
...HOUT, o. (-en), hout om te schragen.
SCHRAAGJES, bw. (gew.) krapjes : wij komen

schraagjes uit.

SCHRANKLADDER.
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SCHRAAGPIJLER, in. (-s), ...PILAAR, m.
(...pilaren), beer, muurstut, steunpijler, steun
...STOEL, m. (-en), onderstel van een-pilar;
stoel ; dakstoel.
SCHRAAGSGEWIJZE, SCHRAAGSWIJS, bw.
op de wijze van eene schraag.
SCHRAAGTE, v. (gew.) schaarschte.
SCHRAAGVORMIG, bn. in den vorm van eene
schraag, gekruist.
SCHRAAL, bn. bw. (schraler, -st), mager, weinig
vleesch of vet op de beenderen hebbende ; leen

schraal varken; een lange en schrale hals; een
schraal mannetje, dat mager en tenger is ; -weinig vet bevattende, armoedig, karig ; dat is
schrale kost, soep; - een schraal dieet houden,
weinig vet in zijne spijzen gebruiken ; er schraal
van eten, armoedig, verre van overdadig; - schraal

bier, dun bier dat weinig voedende of alcoholische
deelen bevat; - onvruchtbaar : een schrale grond,

akker

; schraal land ; - het koren staat schraal,

niet welig, zal weinig beschot geven; - weinig
gevend, opleverend : een schrale dienst, post, die
niet veel opbrengt ; een schraal inkomen hebben ;
ieyn. schraal beloonen, karig, schriel ; - de winter
is een schrale tijd, waarin niet veel te verdienen
valt, inz. voor arbeiders, handwerkslieden ; dat is een schrale lof, waaraan men niet veel
heeft ; - een schrale troost, een schraal bewijs,
niets beteekenende ; - weinig bevattende, niet
ruim : eene schrale kas; schraal bij kas zijn,
schraal in 't geld zitten, weinig, niet of even vol
hebben ; - dat is uit eene schrale-doengl
beurs gebouwd, er is niet genoeg geld aan besteed ; schraal rondkomen, maar even voldoende hebben
om van te leven ; - schraal meten, geene overmaat
geven ; - (kleerm.) die jas is te schraal gemaakt,
er is niet genoeg ruimte in ; - schrale opkomst
der leden, weinig leden komen ter vergadering ; (timm.) de schrale kant van het hout, de wankant,
ongeschaafde kant ; - (van het weer) ruw, koud,
guur : schraal weer ; een schrale wind ; - ( zeew.)
een schrale wind die bijna vlak van voren komt,
waarmee men niet veel vorderen kan ; - schraal
op de borst zijn, droog, ruw.
SCHRAALHANS, ni. (...zen), die gierig van aard
is, vrek ; schraalhans is er keukenmeester, er valt
daar niet veel te eten.
SCHRAALHEID, SCHRAALTE, v. vrekkig
magerheid, gebrek, schaarschte ; dorheid,-heid;
droogte ; ruwheid.
SCHRAALTJES, bw. magertjes, armoedig : het
ziet er bil hem schraaltjes 'uit ; schraaltjes in de
Icleeren zitten ; - schraaltjes meten, karig, nauwe

voldoende geven.
-lijks
SCHRAAP, V. (schrapen), het schrapen ; (fig.)

iein. eene schraap geven, hem doorhalen ; - nt.

en v. iem. die schraperig, inhalig is.
SCHRAAPACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), inhalig,
vrekkig ; - ruw, schrapend (niet de keel).
SCHRAAPACHTIGHEID, v. schraapzucht.
SCHRAAPBLOK, o. (-ken), (Z. A.) werktuig
waarmee men kralen en dammen reinigt.
SCHRAAPIJZER, o. (-s), langwerpig stuk staal
met eene punt aan het vooreinde en driehoekig
of vierhoekig in doorsnede, met scherpe kanten
olTi te schrapen of te krabben, krabber; ...MANIER,
v. (teek.) manier om eene teekening te maken
door het witte in het zwarte uit te werken ; ...IVIES,
o. ( -sen), schraapijzer.
SCHRAAPSEL, o. (-s), hetgeen van iets afgeschraapt is, afschraapsel ; (fig.) het is geen schraapsel van den nagel waard, totaal niets waard.
SCHRAAPSTAAL, o. (...stalen), schraapijzer.
SCHRAAPZUCHT, v. groote inhaligheid, vrekkigheid, winzucht.
SCHRAAPZUCHTIG, bn. ( -er, -st), vrekkig,
inhalig.
SCHRAB, v. (-ben), krab, schrap, lange, maar
niet diepe streep in de oppervlakte van iets gemaakt, inz. eene dergelijke verwonding der huid:

iem. eene schrab geven; schrabben in 't gezicht heb-

ben, wegens eene vechtpartij, waarbij van de

nagels gebruik gemaakt is. SCHRABJE, o. (-s).
SCHRABBELEN, (schrabbelde, heeft geschrabbeld), schrabben.
SCHRABBEN, (schrabde, heeft geschrabd),
schrabben in iets maken : iem. in 't gezicht schrabben ; (fig.) (w. g.) de tong schrabben, iem. berispen,
.doorhalen ; iemands hersenen schrabben, hem

met lastige aanzoeken en ingewikkelde voorstellen
vermoeien, - schrapen, krabben : een varken schrab
het haar van de geschroeide huid krabben.-ben,
SCHRABBING, v.
SCHRABBER, m. (-s), krabber.
SCHRAPIJZER, o. (-s), ...MES, o. ( -sen), schraap
-mes.
SCHRABSEL, o. (-s), schraapsel.
SCHRAFELAAR, m., SCHRAFELAARSTER, v.
(-s), vrek, schraper, schraapster.
SCHRAFELEN, (schrafelde, heeft geschrafeld),
schrapen, inz. geld bijeenschrapen. SCHRAFELING, v. het schrafelen ; gierigheid.
SCHRAFFEEREN, (schraffeerde, heeft geschraffeerd), (teek.) evenwijdige of elkander kruisende schaduwlijnen trekken, arceeren.
SCHRAFFEERMACHINE, v. (-s), machine om
te schraffeeren.
SCHRAGEN, (schraagde, heeft geschraagd),
steunen, stutten ; (inz. fig.) iemands moed schragen,
hem weer moed inspreken, benitoedigen ; - iem.
in zijne voornemens schragen, hem helpen, bijstaan;
de hoop schraagt mij, houdt mij staande. SCHRAGING, v. steun, stut ; ondersteuning, hulp, bijstand.
SCHRALEN, (schraalde, heeft geschraald), (van
den wind) inkrimpen, d. i. minder gunstig beginnen te waaien ter bevordering van den koers vair
het vaartuig.
1. SCHRAM, V. (- men), (gen- .) varken : ter
markt aangevoerd 130 schrammen. SCHRAMPJE,
o. (-s).
2. SCHRAM, v. (-men), eenigszins lange en
zeer ondiepe huidverwonding, meestal door afschaving der opperhuid ontstaan : bij het vallen
kreeg hij schrammen aan de knie en aan den elleboog; iem. eerie schram in 't gezicht geven, eene krab-

bel ; - lichte wond door een schot of scherp wapen:
hij gaf

hem eene leelijke schram in den hals.

SCHRAMMETJE, en SCHRAMPJE, o. (-s).
SCHRAMMEN, (schramde, heeft geschramd),
licht wonden of kwetsen ; de huid even openrijten:
ik heb mij

de hand geschramd ; zich schrammen.

SCHRAMMING, v. (-en).
SCHRAMS, bw. (Z. A.) rakelings, bijna raak.
SCHRAMSCHOT, o. (-en), lichte wond door
een schietwapen.
1. SCHRANDER, bn. bw. (-der, -st), zeer verstandig, met een vlug doorzicht, gevat op voor
zaken : een schrandere jongen ; een schrander-komend
gezegde ; een schrandere bol, kop, iern. die schrander
is ; - schrandere oogen, levendige, die van schranderheld getuigen ; - schrander handelen ; iets schrander verzinnen. SCHRANDERHEID, v. helder
verstand, flink doorzicht, gevatheid.
1. SCHRANK, v. (-en), (w. g.) schraag, toestel van schragen ; schuin in den grond gestoken
staken of palen ter omheining van iets ; - (fig.)
binnen de schranken blijven, binnen de perken ;
iem. in schrank houden, in toom. SCHRANKJE,
o. (-s).
2. SCHRANK, v. (-en), (gew.) bundel: eene
schrank vlas ; bij het trekken van vlas, dat met
beide handen gelijk geschiedt, vormen twee handvollen een ley ; zes zulke leggen worden tot eene
schrank saamgebonden en tien zulke schranken
in een stuik geplaatst. SCHRANKJE, o. (-s).
SCHRANKELAAR, m. (- s), iem. die schrankelt.
SCHRANKELBEEN, o. (-en), krom, naar bui
gebogen been ; - m. en v. (-en), krombeenige-ten
die met binnenvoeten loopt.
SCHRANKELBEENEN, (schrankelbeende, heeft
geschrankelbeend), met kromme beenen of voeten
loopen ; de beenen kruiselings over elkander slaan.
SCHRANKELEN, (schrankelde, heeft geschrankeld), schrankelbeenen ; - (timm.) buiten den
haak, scheef zijn : die deur schrankelt, is krorrigetrokken.
SCHRANKEN, (schrankte, heeft geschrankt),
met schranken omheinen ; - kruiselings over elkander leggen ; de beenen schranken ; - kromme,
buitenwaarts staande beenen hebben : die jongen
schrankt een beetje ; - ( tinxm.) niet haaksch zijn;
die ramen schranken, zijn kromgetrokken en klemmen daardoor in de sponning ; -(timnx.) de tanden eener zaag schranken, beurtelings de een naar
deze, de ander naar gene zijde eenigszins uitbuigen.
SCHRANKING, v. (-en).
SCHRANKLADDER, v. (-s), dubbele ladder
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der stukadoors ; ...SCHOOR, m. (...schoren),
schuine klap bij hekken, latten deuren of schut
horizontale klampen-tingdeur, w
verbindt.
SCHRANS, M. en v. (-en), iem. die veel en gulzig eet, veelvraat, schrok.
SCHRANSEN, (schranste, heeft geschranst),
veel eten en drinken ; zich te goed doen : hij kan
duchtig schransen. SCHEANSING, v. (-en), het
schransen ; onmatige smulpartij.
SCHRANSER, m., SCHRANSSTER, v. (-s).
schrans.
SCHRANSERIJ, v. het veel en gulzig eten.
1. SCHRAP, bw. scherp, gereed tot : zich schrap
zetten, met een vasten voet een stand of eene stelling innemen tegen een aanvaller, om een schok
te weerstaan enz. ; (ook fig.) zich tot weerstand
gereedmaken ; zijne zinnen schrap zetten, zich
inspannen om goed toe te luisteren ; --- (zeew.)
schrap zeilen, zoo scherp mogelijk bij den wind
brassen.
2. SCHRAP, v. (-pen), krab, schrab : iem. eene
schrap over den arm halen ; — streep, doorhaling:
Bene schrap door iets halen, het doorstrepen ; —
eene schrap zetten door de sommen die fout zijn ; —
eene schrap door de rekening halen, als niet geldig
beschouwen ; — daar kun je de schrap wel doorhalen, daarop valt niet meer te rekenen ; — af
kras : eene schrap met den passer op-schrijvng,
een stuk hout, een stuk plaatijzer. SCHRAPJE,
o. (-s), kleine schrap ; — ergens een schrapje bij
een klein streepje, om het beter te onthouden,-zetn,
later gemakkelijk te vinden enz., (ook fig.) ergens
bij blijven ; schrapje gooien, schrapje doen, zie
schreefje werpen, spelen.
SCHRAPEN, (schraapte, heeft geschraapt), met
de gekromde vingers eener uitgestrekte hand
bijeenhalen ; (fig.) opstapelen ; vrekkig bijeenzamelen : geld bij elkander schrapen ; — met de keel
schrapen, het slijmt in de keel zoeken los te krijgen ; —
iem. de tong schrapen, hem uithooren ; -- afkrabben, schrappen : wortelen, nieuwe aardappelen
schrapen, van het buitenste vlies ontdoen met
een mes. SCHRAPING, v.
SCHRAPER, m., SCHRAAPSTER, V. (- s), die
schraapt (in alle bet.); (inz.) vrek, gierigaard ; —
(zeew.) klein driehoekig plaatje ijzer, aan de drie
zijden scherp en aan een korten steel bevestigd,
waarmede pek en teer van de schepen wordt afgehaald.
SCHRAPERIG, bn. ( -er, -st), schraapzuchtig.
SCHRAPERIGHEID, v. schraapzucht.
SCHRAPIJZER, o. (-s), schraper ; schraapijzer;
ritsijzer.
SCHRAPNEL, v. (-s), langwerpig hol projectiel dat behalve Bene springlading, een aantal
kogels bevat : de schrapnel wordt tot ontploffing
gebracht door eene tijdbuis, welke in den kop is vast-

geschroefd.

SCHRAPPEN, (schrapte, heeft geschrapt), schrab
schrapen : wortelen, aardappelen schrappen ; —-ben,
doorhalen, eene streep door iets zetten : verkeerde
woorden schrappen ; in die kopij is veel geschrapt ; —
een reeds geplaatsten naam doorhalen ; --- iem.
of iemands naam van de lijst schrappen, zijn naam
doorstrepen, niet langer op de lijst laten staan,
hem van zijn lidmaatschap (in een genootschap
enz.) vervallen verklaren ; niet als lid willen toelaten ; — ik had je al geschrapt (gezegd tegen
iem. die veel later komt dan men had verwacht),
ik dacht niet meer, dat je nog zoudt komen.
SCHRAPPING, v. (-en).
SCHRAPPER, int., SCHRAPSTER, v. (-s),
die schrapt ; krabber.
SCHRAPSEL, o. (-s), schraapsel, het geschrapte;
een weinigje : een schrapsel roet door de witte verf
geeft eerre mooie porseleinkleur.
SCHRED, m. (-en), (dicht.) schrede.
SCHREDE, v. (-n), stap, tred : met rassche
schreden gaan, komen, aankomen, naderen ; —
afstand van eene schrede : hij woont hier slechts
een paar schreden vandaan ; (ook fig.) stap, daad,
gedrag : let op al uwe schreden, gedragingen.
SCHREETJE, o. (-s), kleine schrede.
SCHREDENTELLER, M. (-s), pedometer.
SCHREEF, v. (... schreven), streep, schrap
die met potlood, krijt enz. op iets wordt getrokken:
hij sprong over de tweede schreef : ieder moet bij
zijne schreef blijven ; — schreefje gooien, werpen,
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spelen, (zeker spel) met centen, knoopen, stukjes
blik enz. werpen naar eene schreef, eene op den
grond getrokken lijn ; wie er het dichtst bij werpt,
Mag ze het eerst opgooien ; wie juist op de schreef
of in een . aan de schreef geteekend vierkantje
werpt, is winnaar van alles; -- een schreefje aan
uitdoen (bij het spel), telkens als men ver -krijgen,
wint, om zoo den stand tusschen de spelers-liestof
te overzien ; — (spr.) wij babbelden zeven schreef
uit, verbazend lang met elkander, wij wisten-jes
van geen uitscheiden ; — dat gaat boven mijn
schreef, dat kan ik niet betalen, dat gaat boven
mijne macht ; — buiten, uit de schreef gaan, te
ver gaan, niet te dulden zijn ; — hij heeft een schreefje voor, hij mag een potje breken, men ziet van hem
meer door de vingers dan van een ander ; — doorhaling : ergens eene schreef door halen, er niet meer
op rekenen, het als niet meer bereikbaar beschouwen; --- (gew.) de deur op eene schreef zetten,
op een kier, even aanzetten ; — door de schreven
der planken zien, door de kieren, de reten.
SCHREEFJE, o. (-s).
SCHREEP, bn. ( -er, -st), (gew.) schrepel, schraal:
schreep gezicht.
SCHREEUW, m. (-en), krijschend, hard geluid
met de stem : een harden schreeuw geven.
SCHREEUWTJE, o. (-s).
SCHREEUWACHTIG, bn. ( -er, -st), krijschend,
op schreeuwen gelijkende ; een schreeuwachtig
kind, dat gauw schreeuwt, schreit.
SCHREEUWAREND, m. (-en), soort van arend
(aquila pomarina), met zwak glanzig koffiebruin
kleur, in ons land vrij zeldzaam.
SCHREEUWBEK, m. en v. (-ken), die altijd
schreeuwt.
SCHREEUWEN, (schreeuwde, heeft geschreeuwd),
een hard keelgeluid geven, krijschen ; hard roepen;
zeer luide spreken : iem. iets in 't oor schreeuwen;
schreeuw zoo niet, ik ben niet doof ; — moord en
brand schreeuwen, schreeuwen als een mager varken,
vreeselijk schreeuwen ; -- om hulp, om brood
schreeuwen ; -- langs de straat schreeuwen, om
zijne koopwaren aan te prijzen of uit baldadigheid ; - dat is geen zingen, dat is schreeuwen;
velen schreeuwen over zaken, waar zij geen verstand
van hebben om over te spreken, te redeneeren ; zich
moede, heesch, schor schreeuwen ; -- schreien : dat
kind schreeuwt nacht en dag : het scheelt zeker iets ;
zich in slaap schreeuwen ; — luid roepen (van
vele dieren): de pauw schreeuwt iederen avond voor
het roesten ; --- (fig.) die misdaad schreeuwt tot
God, roept om; wraak ; — iedereen schreeuwt over
die onrechtvaardigheid, keurt ze ten hoogste af ; —
uitvaren, tieren : deze predikant schreeuwt, raast
en tiert meer dan hij preekt ; bij de minste oneenigheid schreeuwt hij als een razende ; — pochen,
opsnij den : hij schreeuwt wel, maar hij doet niet
veel ; — ( van kleuren) scherp tegen elkander afsteken, waarbij het oog onaangenaam getroffen
wordt : die kleuren schreeuwen tegen elkander.
SCHREEUWING, v.
SCHREEUWEND, bn. bw. met een hard en
schel geluid : eene schreeuwende sten ; wat vaak
schreeuwt : een schreeuwend kind ; -- eerre schreeuwende onrechtvaardigheid, stuitend, die iedereen
afkeurt ; schreeuwende misstanden, die dringend
verbetering behoeven ; - schreeuwende kleuren, die
schril afsteken ; — dat is schreeuwend duur, in
hooge mate duur ; zij is schreeuwend leelijk.
SCHREEUWER, SCHREEUWERD, m. (-s),
die gedurig schreeuwt of schreit : dat kind is toch
zoo'n schreeuwer ; 't is een klein schreeuwertje;
mijne schreeuwertjes, mijne kinderen ; — iem. die
met koopwaren vent en naam, prijs, hoedanigheid
enz. langs de straat schreeuwt : bij de schreeuwers kan men soms goedkoop terecht ; — (fig.)
pochhans, snoever ; 't is een echte schreeuwer.
SCHREEUWERTJE, o. (-s).
SCHREEUWERIG, bn. bw. ( -er, -st), gedurig
hard schreeuwend : een schreeuwerig kind ; telkens
luide sprekende, kijfziek : een schreeuwerig mensch;
met eene schreeuwerige stem. SCHREEUWERIG HEID, v.
SCHREEUWLEELIJK, m. en v. (-en), schreeuwer ; ...SMOEL, m. en v. (-en), (plat) schreeuwer.
SCHREEUWVOGELS, m. mv. (nat. hilt.) eene
orde der vogels (clamatores), die geen zangtoestel hebben, doch slechts één paar spieren, waarmee zij een schreeuwend geluid maken ; gier-
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en nachtzwaluwen, kolibri's, hoppen, ijsvogels
en neushoornvogels behooren er toe.
1. SCHREIEN, (schreide, heeft geschreid),
schreeuwen, roepen : dat schreit ten hemel ; dat
schreit om wraak ; - tranen storten, weenen,
huilen : zij schreide bitter ; een vloed van tranen
schreien ; - bloedige tranen over iets schreien,
zeer veel leed over iets hebben ; - zij kan schreien,
wanneer zij wil, tranen storten ; - tranen met
tuiten schreien, zeer veel tranen . storten ; - van
blijdschap, aandoening, ontroering schreien.
2. SCHREIEN, o. het tranen storten : zij was
tot schreien toe bewogen.
SCHREIEND, bn. schreeuwend, huilend : op
schreienden toon.
SCHREIER, nx., SCHREISTER, v. (-s), die
gedurig schreeuwt of krijt; de Schreierstoren, Schrei ershoek, een torentje op den Buitenkant te Amsterdam, waar oudtijds veelal de zeevarenden afschaid
van hunne betrekkingen namen ; --(w. g.) huilebalk : gehuurde schreiers bij eene begrafenis.
SCHREIERIG, bn. gedurig, licht schreiend:
een schreierig kind.
SCHREMMEN, (schrenzde, heeft geschrenid),
(gew.) zengen, schroeien.
SCHREPEL, bn. ( -er, -st), schraal, mager.
SCHREUVEN, v. mv. (gew.) ten deele uitgebrande steenkool, die bij het poken tusschen de
roosterijzers van een fabrieksvuur doornalt en
nog goed als brandstof dienen kan ; zij gelijkt
veel op cokes : schreuven in de kachel stoken ; sch.reuven eereer glasfabriek branden ; - schreuven zoeken,
er de slakken en sintels uitzoeken.
SCHREUVENZOEKER, m. (-s), ...ZOEKSTER,
V. (- s), ieni. die schreuven zoekt.
SCHRIEK, in. (- en), (nat. hist.) kwartelkoning
of spriet (crex pratensis), 27 + 2 cM. een trekvogel tot de familie der rallen behoorende.
SCHRIEL, bn. bw. ( -er, -st), schraal, poovertjes,
karig : een schriel maal, onthaal ; schriel leven,
schraaltjes ; schriel met alles zijn, karig, deun,
inhalig ; - mager, schraal : dat kind is erg schriel,
lang, dun en mager ; - schriele planten, lang
en spichtig ; -- erg- schriel land ; een schriele wind.
SCHRIELHEID, v.
SCHRIELIGHEID, v. (...heden), bewijs van
schrielheid.
1. SCHRIFT, o. (-en), manier waarop men schrijft:
die brief is van moeder, ik zie het aan haar schrift;
staand, loopend, rond schrift ; dat schrift is goed.
onleesbaar ; met het Duitsche schrift niet overweg
kunnen ; wat geschreven is : zij kan geen geschreven schrift
lezen, wel gedrukt ; iets op schrift brengen, opschrij ven ; hij kan niet ontkennen, ik heb schrift van
hem, ik heb het op schrift, zwart op wit ; -- (op
school) schrijfoefening : een schrift maken ; per
week vier schriften schrijven ; - schuldbekentenis:
van hem heb ik geen schrift noodig ; wat voor den lezer geschreven of gedrukt is,
geschrift, werk, boek : de boekbinder heeft het
schrift geraakt ; -- Vondels schriften ; - schrijfboek : de schriften ronddeelen, ophalen, ruilen.
SCHRIFTJE, o. (-s).
2. SCHRIFT, v. de Bijbelboeken: de Heilige Schrift;
in de Schrift goed thuis zijn ; altijd plaatsen uit
de Schrift aanhalen.
SCHRIFTELIJK, bn. bw. geschreven, in schrift:
een schriftelijk antwoord, bewijs ; schriftelijke mededeelingen ; in schrift, bij gesehrifte : zich schriftelijk verbinden ; iem. schriftelijk antwoorden ; schriftelijk werk, op school, het werk dat de leerlingen op schrift moeten maken.
SCHRIFTGELEERDE, m. (-n), die bedreven
is in de Heilige Schrift (inz. bij de Israëlieten en
Mohammedanen), schriftuitlegger.
SCHRIFTGELEERDHEID, v. (w. g.) het bedre
-ven
zijn in de Heilige Schrift.
SCHRIFTKENNER, m.. (-s), schriftgeleerde, iem.
die de Schrift kent ; - iem. die bedreven is in het
lezen van allerlei handschriften, inz. van de schriften der oudheid ; ...KUNDE, v. kennis om uit
iemands schrift zijn karakter te bepalen, graphologic ; ...KUNDIGE, m. (-n), iem. die in de schrift
bedreven is, grapholoog ; ...LEZER, nm. (-s),-kunde
schriftkundige.
SCHRIFTMATIG, bn. ( -er, -st), overeenkomstig
de Heilige Schrift. SCHRIFTMATIGHEID, v.
SCHRIFTUUR, v. (...turen), geschrift, geschre-
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ven stuk ; (recht.) akten en andere schrifturen;
deze schriftuur bewijst duidelijk zijne onschuld ; de Schriftuur, (ook) de heilige Schrifturen, de Bij belboeken.
SCHRIFTUURLIJK, bn. bw. overeenkonlstig
de Heilige Schrift : een schriftuurlijk verhaal;
iets schriftuurlijk bewijzen ; schriftuurlijke namen
zijn bv. B e n j a m i n (voor jongsten zoon), N i ni r o d (voor jager), S a l o m o (voor wijze), N az a r e t h (voor armoedig plaatsje), J u d a s
(voor verrader).
SCHRIFTUURPLAATS, v. (-en), aanhaling uit
de Heilige Schrift ; (fig.) uit eiken trek van zijn
gelaat sprak eene schriftuurplaats, de schijnheiligheid was op zijn gezicht te lezen ; ...VERKLARING,
v. verklaring der Schriftuur, van den bijbel.
SCHRIFTVAST, bn. bijbelvast, in den Bijbel
zeer belezen.
SCHRIFTVERVALSCHER, m. (-s), die een
geschrift of oorkonde vervalscht ; ...VERVAL
-SCING,v.(en)
SCHRIFTWOORD, o. het Bijbelwoord.
SCHRIJBEENEN, o. mv. wijd uiteengezette
beenen (onder het loopen).
SCHRIJBEENEN, (schrijbeende, heeft geschrij beend), met wijd uiteengezette beenen loopen.
SCHRIJ(DE)LINGS, bw. de beenen wijd uit
houdende : schrijlings te paard rij--enztd,
den, op een stoel, op een muur zitten.
SCHRIJ(DE)LINGSCH, bn. : met de beenen
uiteengezet : eene schrij(de)lingsche houding.
SCHRIJDEN, (schreed, heeft of is geschreden),
met groote stappen gaan, zich bewegen ; zich
langzaam doch vast voortbewegen ; (fig.) (eene
zaak) met beradenheid ondernemen. SCHRIJDING
v. het schrijden, het overgaan tot...
SCHRIJF, o. (kooph.) verkorting van schrijfpapier.
SCHRIJFBAKJE, o. (-s), bakje met schrijfbehoeften ; ...BANK, v. (-en), bank waarin men
kan zitten schrijven, inz. op school ; ...BEHOEF
wat tot schrijven noodig is (papier,-TEN,v.mal
inkt, pennen enz.); ...BOEK, o. (-en), onbedrukt
boek bestemd om er in te schrijven, schrift, cahier;
zakboek ; ...BOEKJE, o. (-s); ...BORD, -o. (-en),
schoolbord ; ...BUREAU, o. (-'s), schrijftafel
met laden en loketten tot berging van papieren ;
...CASSETTE, v. (-n), schrijfkistje, tevens
lessenaartje ; ...DAG, m. (-en), dag waarop bepaald les in het schrijven wordt gegeven;
(ook) waarop men brieven schrijft ; ...FEIL,
...FOUT, v. (-en), misslag in het schrijven, in
de spelling ; ...GARNITUUR, o. (...turen), inkt
voor-stelmobhrn;.GELD,lo
het schrijven (van iets); ...GEREEDSCHAP,
...GEREI, o.; ..GOED, o. schrijfbehoeften ;
...INKT, m. inkt bepaald geschikt om te schrijven
(in tegenst. van drukinkt); ...JEUKTE, v. (fig.)
onbedwingbare zucht om te schrijven (inz. in liet
openbaar).
SCHRIJFKABINET, o. (-ten), vertrek van een
voornaam persoon, waarin hij zijne werkzaamheden verricht ; ...KAMER, v. (-s); ...KANTOOR,
o. (...toren); ...KANTOORTJE, o. (-s), grootere
of kleinere kamer die tot kantoor dient ; ...KISTJE, o. (-s), kistje voor schrijfbehoeften, nécessaire ; ... KNAAP, m. (... knapen), jongste klerk;
...KOKER, in. (- s), koker met schrijfbehoeften,
inz. met pennen en potlooden.
SCHRIJFKRAMP, v. kramp die een schrijvende
in de vingers krijgt van het vasthouden der pen;
(bij uitbr.) kramp in de spieren der vingers en den
arm : pianisten, violisten, telegrafisten, schilders
enz. kunnen aan schrijfkramp lijden.
SCHRIJFKRIJT, o. krijt om mede te schrijven,
in tegenstelling met teekenkrijt ; ... KUNST, v.
de kunst van schrijven ; de uitvinding der schrijfkunst ; ... KUNSTENAAR, m. (-s), ...KUNSTENARES v. ( -sen), schoonschrijver, -schrijfster,
calligraaf ; ...LADE, v. (-n), lade waarin de
schrijfbehoeften liggen ; ...LEESMETHODE, v.
(-n), methode van onderricht waarbij de kinderen gelijktijdig leeren lezen en schrijven;
...LEI, v. (-en), lei om op te schrijven; ...LES,
v. ( -sen), les in 't schrijven ; ...LESSENAAR,
m. (-s, naren) ; ...LETTER, v. (-s), geschreven
letter ; (boekdr.) cursief ; ...LOON, o. (-en);
...LUST, m.
SCHRIJFMACHINE, v. (-s), werktuig met
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toetsen ome snel te schrijven, inz. die door Remington in 1873 uitgevonden ; ...MACHINESCHRIFT,
0. ; ... MACHINEWERK, o. ; ...MANIER, v.
(-en), manier van te schrijven, schrijftrant ; ...MAP,
(-pen), ...MAPPE, v. (-n). schrijfportefeuille;
...MEESTER, m. (-s); ...NÉCESSAIRE, v. (-s),
schrijfkistje ; ...OEFENING, v. (-en), oefening
in het schrijven, inz. in het schoonschrijven;
...PAPIER, o. alle papier, geschikt ome er op te
schrijven ; (inz.) papier van groot formaat (in
tegenstelling van postpapier voor brieven); ...PEN,
v. (-nen), veeren of stalen pen om mede te schrijven ; ...PORTEFEUILLE, v. (-s); ...PRIEM,
m. (-en), (bij de ouden in gebruik) om op was
te schrijven, stilet ; ...PROEF, v. (...ven), proef
om op zekere wijze te schrijven ; ...SALON, o.
(-s), aan boord der mailbooten ; ...SCHOOL, v.
(...scholen), school waar uitsluitend het schrijven onderwezen wordt.
SCHRIJFSTER, v. (-s), zij die schrijft (in alle
bet.).
SCHRIJFSTIFT, V. (- en), schrijfpriem ; ...STIJL,
m. wijze van zijne gedachten schriftelijk uit te
drukken ; ... STOF, v. (-fen), onderwerp waarover
men schrijft of schrijven kan ; ...TAAL, v. geschreven taal (meer regelmatig dan de spreektaal);
...TAFEL, v. (-s), tafel waaraan men schrijft;
(bij de ouden) tafeltje met was bestreken ,om er
in te schrijven ; ...TAFELTJE, o. (-s); ...TEEKEN,
o. (-s), teeken waarvan men zich in schrift of druk
bedient ; ...TELEGRAAF, v. de telegraaf van
Morse ; ... TIJD, in. (-en), tijd bestemd tot schrijven ; tijd dien men doorgebracht heeft met schrijven ; ...TOR, v. ( -ren), eene soort van tor, tot
de familie der scharrebijters behoorende, welke
onder de schors van doode booneen allerlei gangetjes vormt, die soms op schrijfletters gelijken;
...TRANT, m. schrijfstijl ; ...TUIG, o. schrijfgereedschap ; ...UUR, o. (...uren), uur bestemd
tot schrijven ; ...VEDER, v. (-en), veeren schrijfpen ; ...VERTREK, o. (-ken), schrijfkamer;
...VOORBEELD, o. (-en), voorbeeld om na te
schrijven, inz. in netschrift ; ...WERK, o. werk
dat schriftelijk gemaakt moet worden : schrijf

aan huis gevraagd ; schrijfwerk mee naar-werk
huis nemen ; ...WIJZE, v. (- n), schrijftrant;

...WOEDE, v. overdreven begeerte om te schrijven,
als schrijver op te treden.
SCHRIJFZIEK, ...ZUCHTIG, bn. ( -er, -st),
begeerte om gedurig te schrijven (in alle bet.)
SCHRIJFZIEKTE, ...ZUCHT, v. begeerte om
gedurig te schrijven.
SCHRIJLINGS(CH), zie SCHRIJDELINGS(CH).
SCHRIJN, o. (-en), kast (van fijn hout); (R-K.)
relequieënkastje.
SCHRIJNEN, (schrijnde, heeft geschrijnd).
afschaven van de opperhuid : de laarzen schrijnen
mij de voeten open; branden, gloeien (van wonden);
(fig.) eene schrijnende herinnering, die pijnlijk
aandoet. SCHRIJNING, v. (-en).
SCHRIJNHOUT, o. (-en), hout voor meubels,
voor schrijnwerk ; ...WERK, o. (-en), kasten
-makersw.
SCHRIJNWERKEN. (schrijnwerkte, heeft geschrijnwerkt), fijne kasten en meubels maken.
SCHRIJNWERKER, m. (-s), meubelmaker;
werker in fijn hout.
SCHRIJNWERKERSBANK, V. (- en); ...BIES,
v. (...zen), schaafstroo, inz. door schrijnwerkers
gebezigd tot het gladschuren van hout; ...KNECHT,
m. (-s); ...LIJM, v. eene soort van zeer sterke
lijm, die de schrijnwerker gebruikt.
1. SCHRIJVEN, (schreef, heeft geschreven),
met eene stift, pen, potlood, griffel, krijt enz.
letters op papier of andere voorwerpen maken:

lezen en schrijven leergin ; mooi, duidelijk, leesbaar,
goed schrijven ; gauw, langzaam, vlug schrijven;
met pen en inkt, met potlood, met houtskool schrij ven ; - ( fig.) dat is met bloed geschreven, bloed
is er voor gestort ; — met een bloedend harte schrijven, er zeer veel leed over gevoelen ; — deze pen
schrijft niet, ze geeft geen inkt ; — dik, dun, zwaar
schrijven ; onder de lijn, over een woord heen schrijven ; — over die zaak is veel geschreven en gewre-

ven, heen en weer geschreven ; -

met betrekking tot hetgeen men schrijft : zijn

naam, een adres schrijven ; brieven schrijven ; wat
schrijft hij (in zijn brief)? ; — ik zal u van uit Amsterda?n schrijven, van daar tijding zenden ; — iem.

de geboorte van zijn kind, een sterfgeval schrijven,

per brief of briefkaart melden ; — recepten schrij; rekeningen schrijven ; — ( fig.) hij weet rekeningen te schrijven, alles zoo hoog mogelijk te
noteeren ; een opstel, een boek, eene opera, een wals
schrijven, vervaardigen, samenstellen ; — hij

ven

schrijft tegenwoordig weinig

; — om geld schrijven,

daarom schriftelijk vragen ; hij schrijft om zijne
; — over politiek schrijven, beschouwingen
daaromtrent geven, mededeelen ; — tegen iem.
schrijven, hem in een opstel, open brief, brochure
enz. bestrijden of aanvallen ; — wat geschreven
is, is geschreven, wat men eenmaal heeft bepaald
of vastgesteld, is onveranderlijk ; — wij schreven
toen 1806, het was toen in het jaar 1806 ; — den•
hoeveelsten schrijven wij vandaag ?, welke datum
is het vandaag ? ; — (fig.) de rimpels hebben zijn
schaatsen

ouderdom

op zijn voorhoofd geschreven ; —

met betrekking tot de manier waarop men
schrijft, inz. tot den stijl : iets in 't net, in klad

; in proza, in poëzie schrijven ; in 't
I ransch, in cijferschrift schrijven ; hartelijk, vinnig, hekelend schrijven ; op hoogera, scherpen, bevelenden toon schrijven ; omslachtig, kort, verward,
glashelder schrijven ; hij schrijft mooi, veel mooier
dan hij spreekt ; die schrijver schrijft te veel, te
vluchtig ; —
met aanduiding waarop men schrijft ; op een
bord, op den muur schrijven ; in iemands album,
schrijven ; in zijn zakboekje schrijven ; — ( fig.)
op iemands rekening schrijven, het hem wijten,
schrijven

hem er de schuld van geven ; — (spr.) (plat)

schrijf het maar op je buik (en veeg het met je hemd
uit), deze schuld wordt u niet betaald, geef dat
maar op ; — het staat op zijn voorhoofd geschreven,
het is hem duidelijk aan te zien ; — er staat geschreven, in den Bijbel ; —
ten opzichte van de spelling ; dat woord is goed,
fout geschreven ; drogen schrijft men met ééne o;
hoe schrijft hij zijn naam, met enkele of dubbele
s 1 ; — hoe schrijft hij zich ?, hoe onderteekent
hij zich ?; hij schrijft zich doctor, hij teekent zich

alzoo ; —

zich moede, ziek schrijven, zóó lang schrijven,
tot men er nmoede, ziek van wordt ; — zich lam
schrijven, ontzettend veel schrijven, eig. zóó lang
tot men de pen haast niet meer vast kan houden ; —
zich rijk, arm schrijven, door te schrijven, rijk,
arm worden ; — hij wint den kost met schrijven,
wat hij met schrijven verdient, daarvan onderhoudt
hij zich.
2. SCHRIJVEN, o. het schrijven valt mij zwaar,
het kost mij moeite te schrijven ; hij is vermoeid
van het vele schrijven ; — brief : uw schrijven is
mij geworden ; ik ontving een schrijven van hem ;
in uw schrijven van den zooveelsten ; een koninklijk
schrijven, vanwege den koning.

SCHRIJVER, m. (-s), die schrijft : een vlug,
een snel schrijver ; er zijn beste schrijvers in die
schoolklasse ; de schrijver van een brief, saienstelIer, vervaardiger ervan ; de schrijver van een boek,
een gedicht ; de gewijde, de ongewijde, de klassieke
schrijvers ; — (fig.) het werk van een schrijver:
een schrijver lezen, bestudeeren, verklaren, ophelderen ;

— iem. die schrijfwerk voor een ander verricht ;
klerk, kantoorbediende ; — secretaris caner rede
beambte aan boord, die-rijkesam;—(zw.)
met het houden der registers enz. belast is : eerste
schrijver bij de marine, een onderofficier der 2de
klasse ; tweede schrijver, een onderofficier der
3de klasse. SCHRIJVERTJE, o. (-s), minachtende
benaming voor een schrijver.
SCHRIJVERIJ, v. (-en), het schrijven, geschrijf,
gekrabbel: met die schrijverijen houd ik mij niet op.
SCHRIJVERSBENT, v., ...GILD, o. de gezamenlijke schrijvers (spotnaam); ...PROEF, v.
(...ven), drukproef die door den schrijver zelf
nagezien wordt.
SCHRIJVERSCHAP, o. beroep van schrijver,
broodschrijverij.
SCHRIK, in. (-ken), eene ternederdrukkende
werking, welke de geest door plotselinge waarneming van met gevaar dreigende dingen of toestanden ondervindt, ontsteltenis, ontroering : een
schrik ontwaren, gevoelen, ondervinden ; door schrik
bevangen worden ; van schrik beven ; schrik verspreiden ; - met den schrik er afkomen, vrijkomen,
geene andere nadeelen ondervinden ; — met schrik
wakker worden, door plotseling aan iets te denken ; —
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iem. een schrik (afschrik) vóör het kwade inboezemen; — (fig.). die schrik verspreidt: de leeuw is
de schrik der wouden ; — groote geweldenaar,
veroveraar : hij is de schrik der volken, der vijanden.

SCHRIKJE, o. (-s), een kleine schrik.
SCHRIKAANJAGEND, bn. wat schrik aanjaagt, wat bang maakt.
SCHRIKACHTIG, bn. ( -er, -st), licht schrikkend;
schichtig (van paarden). SCHRIKACHTIGHEID,
SCHRIKBAREND, bn. bw. ( -er, -st), verschrik kelij k, ijselijk : een schrikbarend schouwspel ; eene
schrikbarende verschijning ; — schrikbarend schreeuwen, geraas maken.

SCHRIKBEELD, o. (-en), gedaante, gestalte
die schrik inboezemt ; vogelverschrikker ; — (fig.)
angstwekkende voorstelling (van iets); de verbeelding kan ons schrikbeelden voortooveren, waarvan ons de haren te berge rijzen.

SCHRIKBEWIND, o. wreede, tirannieke regeering, waarbij iedere tegenstand vernietigd, elke
onafhankelijke meaning onderdrukt wordt om
zoo door intimidatie en terrorisme meester
van den toestand te blijven ; meestal van korten
duur, van enkelen of één man ; (gesch.) het schrik
schrikbewind-bewindva$ylMrus;het
van Robespierre, Marat en Danton (1793 en 94);
voorstander, aanhanger van het schrikbewind;

...DIER, o. (-en), gedrocht, monster, (ook fig.);
...GEDROCHT, o. (-en).
SCHRIKKELDAG, in. (- en), de dag welke in
de maand Februari (schrikkelmaand) van een
schrikkeljaar tusschen den 23en en 24en wordt
ingelascht.
SCHRIKKELEN, (schrikkelde, heeft geschrikkeld), (Zuidn.) voorbijgaan, overslaan : bij het
lezen heb. ik verscheidene bladzijden geschrikkeld;
die dronkaard schrikkelt niet ééne herberg ; — nalaten, verzuimen : als hij in de stad komt, schrikkelt hij nooit van mij te komen groeten.

SCHRIKKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), schrik
aanjagend, ijselijk, verschrikkelijk : schrikkelijke
bedreigingen ; — zeer, in hooge mate : hij verkwist
schrikkelijk veel geld ; zij is schrikkelijk leelijk.

SCHRIKKELIJKHEID, v. (...heden), wat
schrikkelijk is.
SCHRIiKKELJAAR, o. (...jaren), jaar dat
in onze tijdrekening, gewoonlijk om de vier jaar
met een dag verlengd wordt, ten einde het burgerlijk jaar zoo na mogelijk met het astronomische
gelijk te houden ; ...MAAND, v. (-en), de maand
Februari, als zij 29 dagen heeft ; de maand die
in een maanjaar bij de 12 andere gevoegd wordt.
SCHRIKKEN, (schrikte, schrok, is geschrikt
of geschrokken), door schrik bevangen worden,
van vrees, schrik opspringen, bang zijn, ontstellen, ontroeren ; hij schrikt niet gauw, is niet gauw
bang ; wij schrokken voor dat plotselinge gevaar ;
hij is erg geschrokken ; hij schrikte voor eerre klei
schrikt, als men er aan denkt,-nighed;—m

mien wordt met schrik vervuld ; — het is om zich
dood te schrikken, als men een doode zich ziet oprichten ; -

-, (schrikte, heeft geschrikt), doen schrikken:
ienz. uit den slaap schrikken ; iem. wakker schrik

iets, wat heet is, plotseling afkoelen:-ken;—
het witgloeiende ijzer in koud water schrikken ; —
een gekookt ei schrikken, waardoor de schil er los
ome gaat zitten ; — boonen en erwten schrikken,
wanneer zij flink koken en half gaar zijn, er plotseling veel koud water bij doen, (waardoor zij
vlugger gaar zijn, naar men beweert); — visch
schrikken, in kokend water even laten koken ; —
(zeew.) een gespannen touw voorzichtig bijvieren:
schrik de boelijn wat, een half vadem ; — de kabelaring schrikken, haar ophouden, ten einde die
los te krijgen, wanneer Bene bocht daarvan om
het spil onder de andere bocht is vastgeraakt.
SCH RIKKIN G, v. (w. g.).
SCHRIKKERIG, bn. ( -er, -st), schrikachtig,
inz. van dieren.
SCHRIKKIG, brr. (w. g.) schrikachtig.
SCHRIKMIDDEL, o. (-en), ...POEDER,
...POEIER, o. gmv. als stofra. poeder tegen de gevolgen van een schrik: neem wat van dit schrikpoeier;
—, v. (-s), eene hoeveelheid van dat poeder : hij
nam eene schrikpoeier in ; ... ROL, v. (-len), (zeew.)
rol in den klamp van den kaapstander ; ...SCHANS,
v. (-en), (vestingb.) veldschans ; ...SCHOEN,
in. (-en), (Zuidn.) schaats ; ...STEIGER, ru. (-s),
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een steiger van palen, een paar dM. onder den
gewonen steiger aangebracht, om bij het breken
hiervan, ongelukken te voorkomen.
SCHRIKVERWEKKEND, bn. ( -er, -st), wat
schrik verwekt.
SCHRIKVERWEKKER, m. (-s); ...VERWEK STER, v. (-s), iem. die schrik verwekt.
SCHRIKWEKKEND, bn. ( -er, -st), wat schrik
verwekt : schrikwekkende kunsten van een acrobaat ; schrikwekkende duisternis.

SCHRIL, bn. bw. (-ler, -st), beschroomd, angstvallig : een schrillen blik om zich heen werpen ; —
schraal, scherp, schelklinkend : eene schrille stem;
schrille tonen ; — zeer scherp afstekend : schrille
kleuren ; schrille tegenstelling.

SCHRINDE, v. (-n), (Zuidn.) kloof, spleet.
SCHROB, v. (-ben.), verwijt.
S'CHROBBEEREN, (schrobbeerde, heeft geschrobbeerd), scherp berispen, verwijten, doorhalen. SCHROBBEERING, v. (-en), iem. eene
schrobbeering geven, een uitbrander, eene duchtige
berisping.
SCHROBBELAAR, us. (-s), arbeider die met
de schrobbelmachine schrobbelt.
SCHROBBELEN, (schrobbelde, heeft geschrobbeld), wol kaarden met de schrobbelmachine.
SCHROBBELMACHINE, v. (-s), breekkaardmachine.
SCHROBBEN, (schrobde, heeft geschrobd), den
vloer met water en een bezem of stijven borstel
reinigen, schoonmaken : den vloer, de stoep schrob
daarna opdweilen ; — ( zeew.) het dek schrob--ben
ben, opzwabberen ; — een schip van buiten schrobben, hoggen ; — (gew.) krabbelen : zit niet zoo
op je kop te schrobben ; - riet het schrobnet vis schen. SCHROBBING v. het schrobben.
SCHROBBER, m;. (-s), werktuig om te schrobben, bezem, stijve borstel ; (zeew.) hog, zwabber ; —
ienx. die schrobt ; — vrek, schraper ; — (ook fig.)
schavuit, lomperd. SCHROBBERTJE, o. (-s).
SCHROBDAG, n. (-en), dag waarop men gewoon
-lijk
schrobt.
SCHROBNET, o. (-ten), sleepnet dat langs
den grond wordt getrokken om visch te vangen.
SCHROBNETVISSCHERIJ, v. vangst der platvisschen langs de Nederlandsche kust.
SCHROBSTER, v. (-s), schoonmaakster.
SCHROBTIJD, n. tijd wanneer de tarbot en
schol gevangen worden, waartoe men zich van
schrobnetten bedient.
SCHROBVISSCHERIJ, V. schrobnetvisscherij.
SCHROBVROUW, v. (-en), schrobster.
SCHROBZAAG, v. (...zagen), smalle, puntig
toeloopende zaag waarmede men ronde gaten
of langs kromme lijnen zaagt ; smalle zaag om in
te zagen ; (zeew.) stootzaag. SCHROBZAAGJE,
o. (-s).
SCHROEF, v. (...ven), een enkelvoudig werktuig van metaal of hard hout, dat uit een schroef
bestaat, die zoodanig om Een rechten cirkel -dra
cilinder is gewonden, dat hij met de as-vormigen
er van gestadig denzelfden hoek vormt; gewoon
beweegt hij zich in eene moer ; soms is de moer-lijk
beweeglijk en de schroef vast : schroef en moer ; —
eene schroef aanzetten, vastdraaien ; - de schroef
is i'erloopen, de schroefdraad sluit niet meer in de
schroefgangen der moer ; — de schroeven van
eene pers wat aandraaien, sterker persen ; — iets
met eene schroef vastmaken ; — ( spr.) alles staat
op losse schroeven, alles is onzeker, er valt niet
op te bouwen ; - hiermee wordt alles op losse
schroeven gezet, nu kan men nergens racer staat
op maken ; - de schroeven wat aandraaien, . niet
meer klem, niet meer kracht optreden ; — de
schroef van een kurketrekker ; — eene schroef zonder
einde, een schroefdraad waarvan de windingen

in de tanden van een rondsel grijpen, zoodat dit
bewogen wordt door het omdraaien der schroef ; —
(plantk.) eene bloeiwijze als een ongevorkt bijscherm
waarvan voortdurend aan ééne zijde de takken
ontbreken ; werktuig dat niet eene schroef geopend en gesloten wordt om , daarin iets vast te zetten, dat
bewerkt moet worden : bankschroef, lijmschroef,
klemschroef enz. ; — aan speeltuigen, houten pin
om de snaren te spannen ; — schroef van Archimedes, tonmolen, schroefpomp ; — aan schroef
een rad van drie bladen gewoonlijk, dat-boten,
zich bij het roer onder het schip bevindt en, door
102
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stoom in beweging gebracht, dient om de boot
te bewegen ; schroef van Mangin, eene vierbladig 3
schroef waarvan de bladen twee aan twee achter
elkander geplaatst zijn ; schroef van Hirsch, schroef
waarvan de bladen van de as naar den omtrek
versmallend uitloopen, om de drukking gelijk
te verdeelen ; schroef van Woodcroft, schroef met
toenemenden spoed in de lengte en afnemend
naar den omtrek ; schroef van Griffith, de schroefbladen zijn bevestigd op een bol, in plaats van
op een cilindervormigen bos. SCHROEFJE, o. (-s).
SCHROEFAS, v. ( -sen), de as die de schroef
eener schroefboot mot de machines verbindt ;
...BACTERIËN, mv. bacteriën wier vorm eenigszins op Bene schroef gelijken ; men brengt hiertoe
de geslachten spirillum, spirochaete en vibrio;
...BANK, v. (-en), bank waaraan eene schroef
(zie schroef 2de bet.) is gehecht ; ... BLAD, o.
(-en), eene ijzeren plaat of snijijzer om daarmede
schroeven te snijden ; ... BLIK, o. (-ken), blik
met schroefmoeren vastgezet om daarmede zilveren
schroeven te snijden ; (vuurw.) schroefplaat,
zijplaat ; ...BOOM, m. (-en), schroeveboom; ;
...BOOR, v. (...boren), boor om daarmede schroef
uit te boren ; ...BOOT, v. (-en), stoomboot-moern
die door eene schroef wordt bewogen ; .BOUT,
m. (-en), bout, aan het vooreind van een schroef
voorzien, waarop eene moer geschroefd-dra
wordt ; ... DEKSEL, o. (-s), deksel met schroef
iets vastgeschroefd wordt; ... DOK,-windgo,ep
o. (-ken), dok om daarmede aan de draaibank
schroeven te draaien ; ...DRAAD, m. (...draden),
draad die om den cilinder heen loopt en de kracht
der schroef is ; ... DRAADSAFSTAND, m. (-en)
afstand tusschen twee opeenvolgende windingen,
de spoed eener schroef.
SCHROEFFLESCH, v. (...sschen), flesch met
geschroefde stop ; tinnen waterflesch ; ... GANG,
v. (-en), ruimte langs den schroefdraad, schroef
holle ingedeukte schroefgangen ; de-drasftn:
schroefgangen trekken ; ...HAMER, m. (-s), patentschroefsleutel, geriefelijk werktuig om daarmede
schroeven met verschillende koppen vast te zet
dat tevens tot hamer dient ; ...HOREN,-ten,
m. (-s), zeker schelpdier (terebra niaculata); (ook)
kruithoren met schroef ; ..HUIS, o. (...zen),
waarin de schroefpaal past ; ...KALKOEN, m.
(-en), losse kalkoen die in het hoefijzer geschroefd
kan worden.; ...KOKER, m. (-s), (zeew.) koker
tusschen de beide achterstevens, die dient om de
schroef niet haar raam omhoog te halen, als het

schroefschip zeilt ; ...KOP, m. (-pen), schroefoer;
...LENS, V. (...zen), lens in een stereoscoop enz. die
met schroeven gesteld kan worden; ...LIJN, v. (-en),
spiraallijn, slakkelijn.
SCHROEFMICROMETER, m. (-s), micrometer die
met schroeven zeer nauwkeurig gesteld kan worden;
...MOER, v. (-en), moer eener schroef, het van
schroefgangen voorziene gat waarin eene schroef
draait ; sluitstuk van een schroefbout; ...MOLEN,
M. (-s), tonmolen ; ...NAGEL, m. (-s), houtschroef;
...00G,. o. (-en), houtschroef met een oog;
...PAAL, m. (...palen), paal met schroefvor
ru ig uiteinde, bij fundeoringen : de schroefpalen
onder de wandelpier ; ...PAALJUK, o. (-ken),
juk op schroefpalen ; schroefpaaljukken voor brug
...PASSER, m. (-s); ...PERS, v. (-en), pers-gen;
die werkt door eene schroef om te draaien ; ...
PLAAT, v. (...platen) schroefblik ; ., POMP,
v. (-en), tonmolen ; ...PONS, v. (...en), pons
die door middel eenar schroef werkt ; ...RAD,
o. (-oren), rad eener schroef zonder einde.
SCHROEFSCHIP, o. (...schepen), schip dat
zich met Bene schroef kan voortbewegen; ...SLAK,
v. (-ken), (nat. hist.) schroefhoren ; ... SLEUTEL,
In. (-s), sleutel om de moeren van moerschroeven
aan te zetten of los to draaien ; ...SLOT, o. (-en),
soort van hangslot dat met een schroefsleutel
wordt geopend ; ...SLUIS, v. (...zen), sluis die
door schroeven zich opent ; ...SLUITING, v.
(-en); ...SNIJIJZER, o. (-s), werktuig om schroeven te snijden ; ...SNIJPLAAT, v. (...platen);
...STAART, m. (-en), uiteinde der schroef ; ...
STOOMBOOT, v. (-en), schroefboot ; ...STOP,
V. (-pen), stop die ingeschroefd wordt ; ...STUK,
o. (-ken), toestel met schroeven.
SCHROEFSWIJZE, ...WIJS, bw. als eene schroef.
SCHROEFTANG, v. (-en), kanonniersgereodschap ; ... TAP, m. (-pen), spil eener schroef ;

...VENTILATOR, m. (-s), toestel tot afvoer
van bedorven lucht, op dezelfde wijze werkende
als de schroef van A r c h i m e des.
SCHROEFVORMIG, bn. bw. den vorm eenar
schroef hebbende : schroefvormige zaadhuisjes ; in
den vorm eener schroef : schroefvormig gewonden.
SCHROEFWERK, o. (-en), schroefstuk ; alle
schroeven van iets ; ...WINDING, v. (-en), wijde
schroefdraad.
SCHROEIEN, (schroeide, heeft en is geschroeid),
door de werking van het vuur, de hitte de
haartjes of veertjes van de oppervlakte van
iets wegbranden : een geplukt hoen schroeien;
een geslacht varken schroeien ; - licht branden,
zengen : zijn goed schroeien ; er moet wat schroeien :
ik ruik het ; - zeer sterk uitdrogen : de zon schroeide
het loever ; - (heelk.) uitbranden, dichtbranden ; (plantk.) geschroeid koren, waar de brand in is ; snij den, snoeien : geld schroeien, aan den rand
wat afnemen ; - (gew.) stroo schroeien, klein
snijden. SCHROEIING, v. het schroeien.
SCHROEIER, m., SCHROEISTER, v. (-s).
die schroeit ; geldsnoeier.
SCHROEIIJZER, o. (-s), ijzer om mede te schroeien ; brandijzer ; (heelk.) werktuigje om - wonden
dicht- of uit te branden.
SCHROEISEL, o. (-s), geldsnoeisel.
SCHROEVEBOOM, m. (-en), (plantk.) boom
met schroefvormige zaadhuisjes (pandanus spirali,․ ); ...DRAAIER, m. (-s), werktuig om schroeven aan te zetten.
SCHROEVEN, (schroefde, heeft geschroefd),
Bene schroef vastdraaien, aanzetten ; vastschroeven :
iets in, uit elkander schroeven ; een pianostoeltje
omhoog schroeven ; - met schroeven bevestigen:
een naamplaatje op de deur schroeven.
SCHROK, m. (-ken), gulzigaard, gulzige . eter;
(gew.) groote honger ; (fig.) vrek. SCHROKJE,
o. (-s).

SCHROKACHTIG, bn. bw. ( -er, -st) gulzig:
hij is erg schrokachtig ; schrokachtig eten ; vrekkig.
SCHROKDARM, M. (-en), schrokker.
SCHROKEN, (schrookte, heeft geschrookt),
zengen, schroeien. SCHROKING, V. het zongen.
SCHROKHALS, m. (...zen), ...HANS, m. (...zen),
iem. die zeer schrokkig is.
SCHROKKEN, (schrokte, heeft geschrokt),

gulzig eten, slokken.
SCHROKKER(D), m., SCHROKSTER, v. (-s),
gulzigaard, slokop ; vrek.
SCHROKKERIG, bn. bw. ( -er -st), gulzig,
schrokkig.
SCHROKKIG, bn. bw. ( -er, -st), gulzig ; gierig.
vrekkig. SCHROKKIGHEID, v.
SCHROLLEN, (schrolde, heeft geschrold), in

eene verdrietige luim zijn, grommen ; schimpen,
smalen ; hij schrolt gedurig op de regeering.

SCHROMELIJK, bn. bw. (-or -st), angstwekkend, vreeselijk, ijselijk : dat had schromelijke
gevolgen kunnen hebben ; hij zit schromelijk in de
knoei ; - in hevige mate, zeer ; zich schromelijk
vergissen ; schromelijk te laat komen ; schromelijk
verliefd zijn. SCHROMELIJKHEID, v. (...heden).
SCHROMELOOS, bn. bw. (...zer, -t), onbeschroomd. SCHROMELOOSHEID, "v. onbeschroomdheid.
SCHROMEN, (schroomde, heeft geschroomd),
ontzien, duchten : hij schroomt het gevaar niet ; vreezen sidderen, bevreesd zijn : hij schroomde
voor zijn vader ; zwarigheid maken ; aarzelen,
nauwelijks durven : hij schroomde naar zijn vader
te gaan ; zonder schromen iets doen.
SCHROMIG, bn. ( -er, -st), schroomvallig.
SCHROMPEL, v. (-s), rimpel.
SCHROMPELEN, (schrompelde, heeft geschrompeld), . rimpelen, kreuken : eene geschrompelde
varkensblaas.
SCHROMPELIG, bn. ( -er, -st), rimpelig, gerimpeld : schrompelige appels.
SCHROODBEITEL, m. (-s), ...IJZER, o. (-s),
(smed.) schrooier.
SCHROOIBAK, m. (-ken), bak waarin het
stroo geschrooid wordt.
SCHROOIEN, (schrooide, heeft geschrooid), iets
schuin of dwars doorsnijden, inz. stroo tot schrooi
snijden ; - op ondergeplaatste schrootboo--linge
men, of schrootladders en met omgeslagen touwen
vaten voortrollen, in de hoogte rollen of aflaten.
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SCHROOIER, n. (-s), iexn. die schrooit, schrooi
maakt ; -- (smed.) een breede en zeer korte-linge
beitel, die met zijn steel of top in het gat van 't
aanbeeld gestoken wordt en de snede naar boven
gekeerd heeft, om daarmede stukken van dunne
staven ijzer af te hakken.
SCHROOILING, m;. (-en), een hakseltje van
gesneden stroo of hooi, ook schroolingen geheeten.
SCHROOIMES, o. ( -sen), mies om hooi of stroo
te schrooien ; ...TOUW, o. (-en), touw gebezigd
om een vat of een ander cilindervormig lichaam
over eene helling te doen op- of afrollen.
SCHROOLING, m. (-en), (gew.) schrooiling.
SCHROOM, ra. beschroomdheid, vrees ; geen
schroom gevoelen ; — aarzeling : zonder schroom
naar iem. toegaan ; — angstvalligheid : hij werkt
met te veel schroom : hij vordert niet.
SCHROOMACHTIG, ...HARTIG, ...VALLIG,
bn. bw. ( -er, -st), beangst, bevreesd, beschroomd;
lafhartig.
SCHROOMACHTIGHEID, ...HARTIGHEID,
...VALLIGHEID, V.
SCHROOMTE, v. (w. g.) beschroomdheid:
hij kent geene schroomte.
SCHROOMVOL, bn. (w. g.) zeer beschroomd.
SCHROOT, o. brokjes ijzer, lood, glas enz.,
waarmede men vroeger schoot ; (thans) schiethagel ;
— verouderde benaming voor kartets: een geweer,
kanon met schroot laden ; met schroot vuren ; —
(schroten), muntplaatjes, afgehakte en voor een
deel gereedgemaakte metalen plaatjes waarvan
munten geslagen worden ; — (tinim.) buitenste
plank van een boom gezaagd, dus aan ééne zijde
vlak : eene schutting van schroten ; — smalle strooken hout van 1 dM. en minder breedte voor afrastering, plafonneerwerk, behangwerk enz. gebezigd : ook wel rachels, rafters en tengels geheeten.
SCHROOTBASALT, o. afvalproduct van tafel of zuilenbasalt, nl. de onregelmatig gevormde
stukken.
SCHROOTBOS, ...BUS, v. ( -sen), (veroud.)
bus waarin het schroot is ; eene soort van kanon
waaruit men met schroot schoot.
SCHROOTHAMER, m. (-s), munthamer ; hamer om allerhande ijzerwerk tot schroot te slaan;
...LADDER, v. (-s), vlieg of brug voor het opof afladen van zware fusten, vaten ; ...STUK,
o. (-ken), lange houwitser, waaruit men met schroot
of kartetsen schoot ; ...VUUR, o. het vuren met
schroot : de vijand werd met schrootvuur begroet;
...ZAK, m. (-ken), (zeew.) zak met schroot gevuld,
die van een schip uit een kanon werd geschoten;

...ZEEF, v. (...zeven), korrelzeef om het schroot

van het fijne te ziften.
SCHROT, o. afval van appels en peren, inz.
die niet volgroeid zijn.
SCHUB, v. (-ben), SCHUBBE. v. (-n), dek
huid van visschen en enkele kruipende-vliesjopd
dieren, van zekere viervoetige dieren, op de pooten van vogals, op de vleugels van vlinders ; -de harde huid van sommige kevers ; — schilfer achtige loslatingen der opperhuid : zijn gezicht
zit vol met schubben en schilfers , — (plantk.) deel
.eereer plantenbol dat den bol slechts voor een
klein deel bedekt ; — aanhangselen (schildjes van
-een straalswijzen bouw) der opperhuid van bladen,
jonge takken, bloemen en vruchten. SCHUBJE,
SCHUBBETJE, o. (-s).
SCHUBACHTIG, bn. van, als schubben : eenti
schubachtige huid ; schubachtige ponten.
SCHUBAK, m. brandewijn op saffraan getrokken.
SCHUBBEDEKKING, v. bedekking met schub - ben ; schubbedekking der bladen dient ter ver
verdamping, als aanpassing aan-minderg
't gevaar van uitdrogen.
SCHUBBEN, (schubde, heeft geschubd), van
de schubben ontdoen : een visch schubben.
SCHUBBER, SCHUBDRIJVER, m. (-s), een
-soort van drijfijzer welks eindvlak de gedaante
van Bene kleine vischschub of van een puntig
bloemblaadje heeft.
SCHUBBIG, bn. ( -er, -st), van schubben voorzien, vol schubben.
SCHUBBOOM, M. (- en), zeker versteend boomgewas (lepidodendron).
SCHUBDIEREN, o. mv. eene familie van zoog , dieren (manfis), tot de orde der tandeloozen en de
groep der miereneters behoorende, die met vrij
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groote, harde, hoornachtige schubben bedekt
zijn. Tot deze familie behoort : het langstaartige
schubdier (M. longicandata) dat in Midden -Afrika
en het kortstaartige schubdier (M. brachyura) dat
op Ceylon, op Sumatra, in Bengalen enz. voorkomt.
SCHUBDIERTJE, o. (-s), klein schubdier, inz.
lepadella ovalis.
SCHUBDRAAK, m. (...draken), (nat. hist.)
een op aal gelijkende visch, tot de orde der longvisschen (dipno) behoorende, die in de heete
gewesten van Afrika in den slijkeriger bodem van
stilstaande wateren leeft en in het droge jaargetijde door longen ademt ; ...KEVER, in. (-s),
zekere Amerikaansche kever (hoplia); ...KRUID,
o. (plantk.) een geslacht tot de familie der muur
planten behoorende, thans meer schijn -achtige
geheeten, waarvan 4 soorten-spurie(gla)
in Nederland in 't wild gevonden worden : het
roodbloemig, het dikbladig, het zoutminnend en het
gevleugeld schubkruid ; ... MES, o, ( -sen), mes om
visschen te schubben.
SCHUBSWIJZE, .. WIJS, bw. in den vorm,
in de gedaante van schubben.
SCHUBVAREN, V. zekere varensoort wier veeren
aan de onderzijde geheel met schubben zijn bedekt ; ...VINNIGEN., m. mv. eene soort van
stekelvinnige visschen (squamipennes) ; ...VISCH,
M. (...sschen), visch van schubben voorzien;
...VLEUGELIG, bn. met schubben op de vleugels;
schubvleugelige insecten, of de schubvleugeligen,
de vlinders (lepidoptera).
SCHUBWORTEL, v. Bene plantensoort waarvan de wortel van schubben voorzien is (lathraea
squamaria), ook tandkruid, moederkruid en kaalkruid geheeten.
SCHUCHTER, bn. bw. (-der, -st), schroomvallig, bedeesd, schuw : een schuchter meisje ; een
schuchtere blik ; een schuchter voorkomen, schuchter
rondkijken ; schuchter vragen. SCHUCHTERHEID, V.
SCHUDDE, m. (-n), (gew.) schavuit, landlooper;
hij loopt voor schudde, is schandelijk, haveloos
gekleed.
SCHUDDEBOL, m. en v. (-len), die gedurig
meet het hoofd schudt ; inz. een zeer bejaard grijsaard.
SCHUDDEBOLLEN, (schuddebolde, heeft ge
hoofd gedurig heen en weder-schudebol),t
bewegen, schudden.
SCHUDDELINGEN, m. mv. hoopje bijeengeveegde kruimels ; (ook) wat in Bone zoef blijft
liggen.
SCHUDDEN, (schudde, heeft geschud), met
min of naeer kracht heen en weder bewegen of
doen bewegen : een ketel schudden, om te hooren of
er nog iets in is ; -- eene ton aardappelen schudden,
zoodat de aardappelen dichter bij elkander komen;
elkander de hand schudden, bij eene begroeting,
of een afscheid ; — met het hoofd schudden, van
ouderdom., (ook) ten teeken van verwondering,
van afkeuring ; — neen schudden, een ontkennend
gebaar niet het hoofd maken ; — (spr.) hij kan
de noren schudden, dat zij klappen, hij kan zich
overal vertoonen, heeft voor geene opspraak te
vreezen ; — de hond schudde zich droog, toen hij
uit het water kwam ; — door elkander schudden:
een drankje schudden, zoodat de bestanddeelen
zich goed vermengen ; — iem. door elkander schuwden, bij wijze van straf ; — het bed schudden, zoodat het weer zacht ligt, (ook) het opmaken ; —
de kaart schudden, zoodat de volgkaarten goed
verspreid raken ; -- schokkende, hortende rukken, waardoor iets losser wordt : de suikerbrooden
in de vormen schudden ; — zoo schudden dat iets
valt : appels schudden ; de vruchtboomen schudden ;
sneeuw van zijn goed, het stof van zijne schoenen
schudden ; — ( fig.) zich het juk der slavernij van
den hals schudden, zich vrij maken ; — iets uit
de mouw schudden, iets gemakkelijk, zonder inspanning doen ; — kruit uit eene patroon schudden,
geheel of ten deele leegmaken ; — appels uit eens
mand schudden ; — leegmaken, ruimte maken voor
iets : graven schudden, op een kerkhof ; —
in Bene trillende beweging zijn : de lamp hangt
te schudden ; alles schudt door elkander ; hij schudde
van 't lachen ; iem. de lever doen schudden van het
lachen ; — (gew.) beven, sidderen : hij schudde
van de kou. SCHUDDING, v. (-en), het schudden;
beving, ruk ; trilling (bij Bene aardbeving).
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SCHUDDER, m., SCHUDSTER, v. (-s), die
schudt.
SCHUDHAAK, m,. (...haken), haak om vruchten
van boonzen te schudden.
SCHUIER,, m. (-s), borstel ; (gemeen.) los
-lijvghed.
SCHUIERTJE, o. (-s).
SCHUIERAAR, m., SCHUIERAARSTER, v.
(-s), die schuiert, borstelt ; (fig.) die aan buikloop
lijdt.
SCHUIERDEEL, v. (...delen), kruiplank, looper waarlangs de dokwerkers met hun schuier wagen of kruiwagen rijden.
SCHUIEREN, (schuierde, heeft geschuierd), borstelen, vegen: een kleed schuieren; af -, uitschuieren;
l oslij vig zijn ; — (dij kw.) met een schuierwagen
aarde opvoeren. SCHUIERING, v. het schuieren;
(ook) buikloop.
SCHUIERMAKER, in. (-s), iem. die schuiers
maakt ; ...PLANK, v. (-en), schuierdeel ; ...
PLANKJE, o. (-s), een sierlijk eikenhouten plankje
waarop twee schuiers hangen ; ...WAGEN, in. (-s),
luiwagen; kruiwagen (der dijkwerkers); ...WINKEL, in. (-s), winkel waarin men schuiers
verkoopt.
SCHUIF, v. (... ven), het schuiven ; vo ortschui ven : nog twee schuiven en ik heb dam ; —
iets dat men schuivende beweegt ; grendel, knip :
doe de schuif op de deur ; — de schuif van eene
bureau enz. waardoor men die voorwerpen grooter

en kleiner kan maken ; — houten deksel 'twelk
op eene doos wordt geschoven ; — plankje dat
voor eene stoof wordt geschoven ; — valdeur
eener poort of waterkeering enz. ; — eene
schuif geld, zeer veel geld ; — holte, ruimte
waarin iets geschoven wordt : de schuif eener
lade ; — ruimte waardoor iets geschoven wordt :
de schuifvan, eene japon (voor den band). SCHUIFJE,
o. (-s), kleine schuif ; (fig.) (gew.) op de schuifjes
loopen, (ook) nemen wat men krijgen kan, onverschillig wat (van los werkvolk gezegd); — een
schuifje verdienen, wat geld, een kleine som ; iets
voor een schuifje koopen, voor een prikje, bijna
voor niets ; — (R.-K.) hij kreeg het schuifje, die
biechteling werd uitgesteld, niet geholpen, wijl er
redenen bestonden om aan het berouw of aan het
vervullen der voldoening te twijfelen.
SCHUIFBLAD, o. (-en), inschuifblad van eene
tafel ; ...BLIND, o. (-en), (zeew.) eene soort van
zeil dat op de kluiffok gezet en binnen het vaartuig
geborgen wordt ; ...BOUT, m. (-en); ...CAMERA,
v. (-'s), photographietoestel, dat uitgeschoven
kan worden.
SCHUIFDEUR, v. (-en), deur welke niet openslaat, maar open en dicht wordt geschoven ; inz.
deur die tusschen de wanden kan weggeschoven
worden.
SCHUIFELAAR, m. (-s, ...laren), SCHUIFELAARSTER, v. (-s), die schuifelt.
SCHUIFELACHTIG, bn. ( -er, -st), sluipend,
gluipend ; tafelschuimend.
SCHUIFELBEEN, o. (-en), (veearts.) schefelbeen.
1. SCHUIFELEN, (schuifelde, heeft geschuifeld),
(gew.) op de klap loopen. SCHUIFELING, v.
het schuifelen.
2. SCHUIFELEN, (schuifElde, heeft geschuifeld),
blazen (van slangen); fluiten ; — telkens heen
en weer schuiven met de voeten ; jongen, zit niet
zoo te schuifelen.

SCHUIFGALEI, v. (-en), (drukk.) eene groote
galei met dubbelen bodem . van hout of zink;
...GORDIJN, o. (-en), dat op zijde geschoven
kan worden ; ...HOUTEN, o. mv. stijlen langs
welke de valdeuren van eene watermolensluis
zich bewegen ; ...IJZER, o. (-s), grendel, bout;
...KAR, v. ( -ren), handkar; kruiwagen ; ...KAST,
V. (- en), (stoomw.) deel eener stoommachine dat
langs den stoomcilinder heen en weer schuift,
om beurtelings den stoom onder of boven den
zuiger in te laten ; ...KLEP, v. (-pen), ...KNOOP,
m. (-en), (zeew.) eene soort van open strik, gebezigd om een voorwerp onder water te vatten;
...LADE, v. (-n), lade die in- en uitgeschoven
kan worden ; ...LAATJE, o. (-s); ...LUIK, o.
(-en), luik dat men schuivende opent en sluit;
...PAAL, m. (...palen), paal aan sliuisdeuren ;
...PLANK, v. (-en); ...POTLOOD, o. (-en), potlood dat men inschuiven kan ; ...PUNT, o. (-en);
...RAAM, o. (...ramen), raam dat door middel
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van koorden en gewichten op en neder schuift;
...RAD, o. (-eren), onderdeel eener zaagmachine.
SCHUIFSLEDE, v. (-n), ...SLEE, v. (-ën),
slede of slee die over de sneeuw of het ijs voort geschoven kan worden ; ...SLOT, o. (-en), slot
met eene schuif of met een platten grendel, waartoe
men geen sleutel behoeft ; ...STEEN, m;. (-en),
eene soort van slijpsteen ; ...STOEL, m. (-en),
(wev.) lintweversgetouw.
SCHUIFTAFEL, v. (-s), tafel die men, door
er inlegbladen in te schuiven of zijbladen uit te
schuiven, grooter kan maken ; ...TANG, v. (-en),
tang met eene schuif ; (zeew.) twee kruiswijze
verbonden staven, welke in kanonnen werden
geladen, om ze in de nabijheid van den vijand
te schieten ; ...TROMPET, v. (-ten), zeker blaas speeltuig dat langer en korter geschoven kan worden ; ...UIL, m. (-en), uil van de grootste soort ;
...VENSTER, o. (-s), schuifraam ; ...VIZIER,
o. (-s, -en), ]addervizier ; ...ZALING, v. (-s), (zeew.)
zaling bestaande uit 2 langs- en 2 dwarszalings,
om het bovenbramwant der lange bramstengen
te steunen.
SCHUIL, o. het schuilen : zich schuil begeven,
gaan schuilen ; — (Zuidn., geneesk.) spruw.
SCHUILEMUILTJE, o. (-s); schuilemuiltje spelen,
hetzelfde als schuilhoekje spelen.
SCHUILEN, (schuilde of school, heeft geschuild
of gescholen), zich verbergen, verborgen zijn:

achter een boom schuilen ; de zon schuilt achter
eene wolk ; — (fig.) als men vraagt wie het gedaan
heeft, dan schuilt de een achter den ander, zij geven
elkander de schuld ; - er schuilt iets bij haar,
zij verbergt iets ; — daar schuilt iets achter, dat
is niet pluis ; er schuilt eene adder onder het gras,
zie ADDER ; — zich ophouden : waar mag hij
toch schuilen ? ik zie hem tegenwoordig niet meer ; —

ergens heengaan om 6 zich te beschutten tegen
onguur weer : voor den regen schuilen onder een
boom ; even schuilen voor het onweer ; — ( zeew.)
de wind gaat schuilen, het waait minder, het wordt
windstil. SCHUILING, v.
SCHUILEVINKJE, o. schuilhoekje, zeker kinderspel waarbij eenige kinderen zich verschuilen
en andere hen moeten zoeken : schuilevinkje spelen;
— (fig.) hij heeft schuilevinkje gespeeld, hij heeft
zich geruimen tijd schuilgehouden, niet in 't publiek vertoond.
SCHUILGAAN, (ging schuil, is schuilgegaan),
zich verschuilen, verbergen : de zon ging schuit
achter donkere wolken.

SCHUILHOEK, m. (-en), plaats waar men
zich verbergt of schuilhoudt: eindelijk heb ik
zijn schuilhoekje gevonden ; — plaats waar men
zich met kwade bedoelingen schuilhoudt : roovers
uit hunne schuilhoeken verdrijven ; — de kleinste,
de meest verborgen hoekjes : de natuur in hare
schuilhoeken bespieden ; — ( fig.) de schuilhoeken
van het hart, de verborgenheden ; — achterste.
gedeelte van een vossen -, dassenhol. SCHUIL HOEKJE, o. (-s), kleine schuilhoek ; zeker kinderspel, ook schuilevinkje, verstoppertje, duikertje weg (eig. duik- je weg) geheeten.
SCHUILHOL, o. (-en), hol waarin verscheurende
dieren, boosdoeners enz. zich schuilhouden.
SCHUILHOUDEN (ZICH), (hield zich schuil,
heeft zich schuilgehouden), zich verborgen houden ; zich niet in 't publiek vertoonen.
SCHUILNAAM, m. (...namen), pseudoniem.
SCHUILPLAATS, v. (-en), schuilhoek : iem.
eene schuilplaats verleenen; — toevluchtsoord : zijn
huis is eene schuilplaats voor vele ongelukkigen ; —

(ook) vrijplaats, verzamelplaats voor boosdoeners;
...TOREN, na. (-s), spietoren ; (ook) toren waar
men zich in hinderlaag legt ; ...WINKEL, m.
(-s), (gew.) schuilhoek.
SCHUIM, o. massa samenhangende blaasjes,
door in- en uitwendige werking op de oppervlakte
van eene vloeistof vereenigd : het schuim der zee;
(dicht.) het zilte schuim, de zee ; schuim van bier ;
schuim van zeep ; eieren tot schuim klutsen ; schuim
van eieren; — schuimachtig speeksel, bruis : het.
schuim stond hem op den mond, van toorn ; het schuim op den bek der paarden, door het knab-

belen op het gebit ; — eene soort van gebak ; —
massa samenhangende blaasjes die bij het koken,
smelten, gisten naar boven komt en de vuile of
onbruikbare stoffen bevat : schuim van het kokende
vleesch afscheppen ; schuim van gesmolten metaal ; --
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afval van verwerkt goud en zilver, waarin geringer
of grooter hoeveelheden van dit metaal vervat
zijn ; (fig.) het slechtste : het schuim (de heffe)
des volks ; - ( gew.) op schuim loopen, klaploopen;
(sprw.) geen goud zonder schuim, niets is volmaakt,
alles heeft zijn schaduwzijde.
SCHUIMAARDE, v. afval van beetwortels,
wat bij de suikerbereiding in den filter achter
dienende tot orkeststof voor weilanden.
-blijft,
SCHUIMACHTIG, bn. ( -er, -st), schuimend.
SCHUIMACHTIGHEID, v.
SCHUIMBEESTJE, ...DIERTJE, o. (-s), zeker
halfvleugelig insect (aphrophora spumaria), dat
zijn naam daaraan te danken heeft, dat het zich
in den toestand van larve met schuimblaasjes
bedekt.
SCHUIMBEKKEN, (schuinxbekte, heeft geschuimbekt), het schuim op den mond hebben ; (fig.)
schuimbekken van woede.
SCHUIMBIER, o. schuimend bier ; ...BLAASJE,
o. (-s); ...BLAD, o. schuirukruid.
SCHUIMEN, (schuim,de, heeft geschuimd),
schuim opwerpen, dragen, geven : het bier schuimt
sterk; de zee schuimt ; die zeep schuimt niet ; —
schuim afnemen : de soep, gegiste wijn schuimen ; —
zuiveren, bevrijden : de zee schuimen, van roovers
zuiveren ; — rooven, afnemen, wegkapen: (fig.) de
tafel schuimen, alles opeten, wegkapen, (ook)
op de klap loopen ; op zee schuimen, zeeroof plegen. SCHUIMING, v. het schuimen.
SCHUIMEND, bn. met, vol schuim : op de schuimende baren ; — schuim opwerpend : schuimend

bier.

SCHUIMER, m. (-s), die schuimt ; zeeroover ; klaplooper.
SCHUIMGIPS, o. eene soort van gips dat uit
zeer fijne kristallijve blaadjes van eene sneeuw
kleur en een paarlemoerachtigen ' glans be--wite
staat, die slechts los opeengehoopt zijn.
SCHUIMIG, bn. ( -er, -st) een weinig schuimend.
SCHUIMKETTING, m. (-en), n ondketting
(van een paard); ...KOP, m. (- pen), wit schuim
op de kruin der golven : de zee begint te schuimkoppen ; ... KRAAN, v. (...kranen), kraan waardoor
een stoomketel wordt afgeschuind ; ...KRUID,
o. (plantk.) waterkers, veldkers (cardamine),
waarop zeer vaak het bekende koekoeksspeeksel
voorkomt ; ...KRUL, v. (-len), schuimkop ; ...
LAAG, V. (...lagen), bovenste laag steenen in een
steenoven. ; ...LEPEL, m. (- s), platte lepel met
gaatjes, dienende om te schuinen ; ...LOOPEN,
o. op de klap .loopera, tafelschuimen ; ...LOOPER,
m., ...LOOPSTER, v. (-s), klaplooper ; ...LOOPERIJ, v. (-en); ...NEST, o. (-en), nest van den watertor, door het mannetje uit schuim in 't water
vervaardigd ; ...PAPAVER, v. (-s), eene soort
van witten slaapbol.
SCHUIMPJE, o. (-s), een klein beetje schuim;
(gew.) op een schuimpje loopen, sehuimloopen ; —,
zeker gebakje, hoofdzakelijk uit schuim van eieren
en suiker vervaardigd.
SCHUIMPLANKJE, o. (-s), (very.) plankje
waarmede de verver het schuim van de verfkuip
verwijdert ; ..SCHOP, v. (-pen), ...SPAAN,
v. (...spanen), schuimlepel ; ...STEEN, m. (-en),
(o. gmv. als stofn.) eene soort van druipsteen,
stalactiet ; ...VLIEG, v. (-en), (nat. hist.), ...WORM,
M. (-en), schuimbeestje ; ...ZOUT, o. zout dat
de golfslag als een verhard schuim afzet.
SCHUIN, bn. bw. ( -er, -st), niet loodrecht en
niet waterpas, daar tusschenin, hellend, scheef:
schuine letters ; een e schuine lijn ; een schuin vlak ;
's avonds vallen de zonnestralen schuin ; een stuk
hout schuin bijwerken, bijsnijden ; een schuin toeloopend gat ; schuin geslepen rand aan spiegel
(mil.) schuine marsch, met 1 /s wending-glas;—
of zwenking ; schuin- links, schuin-rechts marcheeren ; — niet flink, onbehoorlijk : een schuin
leven leiden, aan den zwier zijn, doordraaien;
een schuin heer, een doordraaier, een losbol ; een
schuine ui, zooals men van een schuin heer kan
verwachten, gemeen. SCHUINHEID, v.
SCHUINBALK, m. (- en), (wapenk.) breede
dwarslijn, die van boven rechts naar onder links
over het schild loopt.
SCHUINEN, (schuinde, heeft geschuind), schuin
maken, snijden, bouwen. SCHUINING, v. (-en),
het schuinen; het schuin toeloopen: de schuiningen
van een dijk.
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SCHUINS, bw. ( -er, -t), schuin : schuins toeloopen
langzamerhand smaller, lager worden ; schuins
af, met '/8 zwenking ongeveer ; hij woont schuins
tegenover mij ; — ( meetk.) die lijnen snijden elkander schuin, niet onder rechte hoeken ; — (turn.)
schuins afzagen ; — ( fig.) dwars ; donker : iem.
schuins aanzien, aankijken ; - verkeerd : de zaak
loopt schuins.
SCHUINSCH, bn. ( -er, meest -), schuin.
SCHUINSCIIHEID, v. (...heden), schuine richting.
SCHUINSCHRIFT, o. het gewone schrift in
schuine richting, in tegenst. met het steilschrift
of loodrecht schrift.
SCHUINSLOOPER, m. (-s), ...MARCHEERDER,
m. (-s), een doordraaier, zwierbol.
SCHUINSTAAK, m. (...staken), (wapenk.)
verkorte schuinbalk ; ...STREEP, v. (...strepen),
(wapenk.) smalle schuinbalk.
SCHUINTE, v. (-n), schuine richting : fluweel
in de schuinte nemen ; iets in de schuinte afknippen ;
— helling : de schuinte van den weg, van den dijk;
de schuinte eener borstwering.
SCHUIT, v. (-en), vaartuig op binnenwateren;
trekschuit, lichter, praam : met de schuit gaan,
varen ; per schuit komen, zenden ; — ( fig.) hij
komt in mijne schuit, hij wordt het met mij eens ;
— de huwelijksschuit, de echtelijke staat ; als
de bruid is in de schuit, dan zijn de mooie praatjes
uit, als de bruid getrouwd is, dan houden de complimenten op, of, wanneer men zijn doel heeft
bereikt, vergeet men hetgeen men beloofd heeft ; —
eene schuit vol : eene schuit zand, turf, steenen
koopen ; zie verder SCHUITJE ; - de blauwe
schuit hebben, veel spataders op de beenera hebben,
inz. bij zwangere vrouwen.
SCHUITBEK, m. (-ken), lepelbekreiger, een
soort van nachtreiger, met wanstaltig gevormden
bek, in Z. Amerika, (nycticorax cancrophagus).
SCHUITBOEF, m. (...ven), kaailooper, - knecht,
kruier.
SCHUITEBOER, m. (-en), een boer die zijne
waren met eene schuit ter markt brengt ; ...JAGER,
m. (-s), iem. die een jaagpaard geleidt.
SCHUITENGAT, o. (-en), plaats waar des winters de bomschuiten geborgen worden.
SCHUITENHUIS, o. (...zen), overdekte ruimte
voor meer dan ééne schuit, bootje of boeier, om
ze tegen de zon, tegen weer en wind te beveiligen;
...HUISJE, o. (-s); ...JAGEN, o. het jagen van
schuiten : verpachting van het recht van schuiten jagen langs de vaart ; ... MAKER, m. (-s), iem..
die nieuwe schuiten maakt of oude herstelt.
SCHUITEPRAATJE, o. (-s), gesprek dat men
in eene trekschuit houdt of gehouden heeft ; (fig.)
ijdel gerucht ; ...VOERDER, m. (-s), schipper
op een lichter (inz. te Amsterdam); ...VRACHT,
V. (- en), wat in eene schuit geladen is ; (ook) wat
men voor de overvaart niet eene schuit betaalt.
SCHUITGELD, o. (-en), schuitevracht ; (ook)
recht dat iem. voor het doorvaren of het houden
eener schuit moet betalen ; ...HUIS, o. (..'.zen),
...HUISJE, o. (-s). zie schuitenhuis (voor één
schuit).
SCHUITJE, o. (-s), kleine schuit, boot: in een
schuitje varen ; — ( fig.) met iem. in één schuitje
varen, dezelfde zaak willen, ééne lijn trekken ; —
hij zal wel in ons schuitje komen, hij zal wel van
onze meeping worden ; — wij zijn in het schuitje
en moeten meevaren, wij zijn de zaak eens begonnen
en kunnen nu niet terug ; — schuitje in een draai
een draaiwip ; in een schuitje schommelen;-molen,i
- het schuitje van een luchtballon, de daaraan
bevestigde mand waarin de luchtreiziger plaats
neemt; — deel eener weef- of naaimachine, waarin
het schietspoeltje zit ; — een schuitje ijzer, geus,
langwerpig stuk zooals het in den handel voorkomt,
na in den hoogoven gezuiverd te zijn ; — een
schuitje tin, blok tin van '/2 pikol; — (plantk.)
schuitvormig blaadje onder aan eene bloem.
SCHUITJEVAREN, o. spelevaren ; (ook) zeker
gezelschapsspel.
SCHUITLIJN, v. (-en), touw waaraan eene schuit
wordt voortgetrokken ; (ook) aanlegtouw ; ...REIS,
v. (...zen), reis per schuit ; ...SCHIPPER, m. (-s).
SCHUITVORMIG, bra. in den vorm eener schuit:
(ontl.) het schuitvormig been ; ( plantk.) schuitvormig blaadje, bloemblaadje.
SCHUIVEN, (schoof, heeft en is geschoven),
iets voortbewegen, zonder het op te lichten : een
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stoel, de tafel naar de deur schuiven ; papieren ter
zijde schuiven ; -- (danspel) eene . schijf verplaatsen : ik moet schuiven ; — ( spr.) iets op de lange
baan, van den eenen dag op den anderen schuiven,
uitstellen ; — iem. achter de bank schuiven, hem
minachtend behandelen ; — op iem. de schuld
schuiven, hem den misslag wijten ; — iets van
zijn hals schuiven, een ander ervoor laten opdraaien ; — schuivende bewegen, voortbewegen : die
grendel schuift niet ; dat raam schuift gemakkelijk;
— afschuiven : er schoven pannen van het dak;
— zich verplaatsen : schuif wat nader bij elkander,
bij het vuur, bij de deur ; -- hij ging schuiven, hij
ging er stil van door, hij pakte zijne biezen ; —
(opium) schuiven, rooken. SCHUIVING, v.
SCHUIVER, M., SCHUIFSTER, v. (-s), die
schuift ; (ook) die opium schuift; -- (genxeenz.) een
schuiver maken, plotselinge zijdelingsehe beweging.
SCHULD, v. (-en), de verplichting van de Bene
partij om te voldoen aan hetgeen zij krachtens
Bene verbintenis jegens de andere partij gehouden is;
inz. geldsom die men betalen moet: eene schuld aan
zich nemen te betalen; schuld maken; schuld-gan,op
hebben; zich in schuld steken; — tot over de ooren in
de schuld zitten, zeer veel schulden hebben ; die
zijne schuld betaalt, verarmt niet ; fraaie kleergin
zijn vaak gevoerd met groote schulden ; — kwade
schulden, die men niet ontvangen zal ; — belofte
maakt schuld, wat men beloofd heeft, moet men
vervullen ; de schuld der natuur betalen, sterven ; —
som, kapitaal, door een Staat opgenomen tegen
Bene zekere rente ; Binnenlandsche schuld, waar
renten binnenslands betaald worden -van;de
Buitenlandsche schuld, waarvan de renten buitens
betaald worden ; — werkelijke (dadelijk ren -lands
schuld, (in Nederland : integralen); —-tegvnd)
vlottende schuld, schuld in schatkistpromessen
en schatkistbiljetten. die dienen om de schatkist
tijdelijk van kasgeld te voorzien ; — uitgestelde
schuld, die eerst na delging van bestaande schuld
rente zal dragen (ook passieve schuld genaamd,
(in vroeger tijd in Nederland: restanten); — (recht.)
preferente schuld, die in Bene failliete massa het
eerst n oet betaald worden ; — de oorzaak van
iets kwaads, inz. begane misslag, overtreding :
schuld aan iets hebben, van iets dragen ; dat is uwe
schuld ; iem. de schuld ?pan iets wijten ; de schuld
op iem. gooien ; schuld bekennen , zijne schuld
is bewezen ; vergeef ons onze schulden ; de schuld
van iets op zich nemen ; het is buiten zijne schuld;
waar er twee kijven, hebben beiden schuld ; het regen
schuld, dat wi j niet gekomen zijn.-achtigewrs
SCHULDJE, o. (-s), kleine schuld.
SCHULDBEKENTENIS, v. ( -sen), onderteekend
geschrift waarbij men erkent eene zekere som
schuldig te zijn : schuldbekentenis op naam en
toonder ; eene schuldbekentenis groot 10000 gulden;
Bene schuldbekentenis voor notaris en getuigen passeeren ; — obligatie : schuldbekentenissen ten laste
van den Staat ; — effecten, fondsen ; — belijdenis
van schuld (aan Bene misdaad): eene oprechte
schuldbekentenis ; ... BELIJDENIS, v. het belijden, bekennen van schuld ; (R.-K.) belijdenis
der zonden, in de biecht ; ...BESEF, 0. besef
dat men aan iets schuldig is ; ... BODE, m. en v.
(-n), (oudt.) inner van uitstaande gelden, deurwaarder ; ...BOEK, o. (-en), (kooph.) rekeningcourantboek : hij staat bij iedereen in het schuld
mil.) bij iedere compagnie een boek waarin-boek;(
de rekening gehouden wordt van ieder man, en
aanteekening gedaan van de korting op de soldij;
...BOETE, v. (-n), ...BOETING, v. (-en), het
boeten, zooveel mogelijk herstellen eener gemaakte
fout ; ...BRIEF, ii. (...ven), schuldbekentenis,
obligatie, promesse ; ...DELGING, v. (-en), liet
delgen van schuld ; ...DELGINGSKAS, v. ( -sen),
kas waaruit eene schuld gedelgd wordt;
...EISCHER, m. t-s), ...EISCHERES, v. ( -sen),
die eene schuld te vorderen heeft; crediteur: zijne
schuldeischers bevredigen, paaien ; -- preferente
schuldeischer, die krachtens de wet vóór anderen
recht op uitbetaling heeft.
SCHULDELOOS, bn. (...zer, -t), zonder schuld
(aan eene misdaad), onschuldig : een schuldeloos
wicht. SCHULDELOOSHEID, v. onschuld.
SCHULDENAAR, m. (-s....naren), SCHULDENARES, V. ( - sen), SCHULDENAARSTER,v.
(-s), die geld schuldig is, debiteur, debitrice;
(bijb.) gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

SCHULDENLAST, m. gewicht der gemaakte
schulden, fouten, overtredingen ; alle schulden,
gelden die men betalen moet, samen.
SCHULDHEER, m. (-en), schuldeischer : (bijb.)
nu is de schuldheer gekomen om mijne beide kinderen
te halen.
SCHULDIG, bn. ( -er, -st), verschuldigd : iem.
de schuldige eer bewijzen, weigeren; — verplicht,
gehouden : iem. achting, gehoorzaamheid schuldig
zijn ; --- in iemands schuld zijn : hij is hem geld
schuldig ; hoeveel ben ik u schuldig I ; — hij bleef
hem het antwoord schuldig, hij kon hem geen
antwoord geven ; -- misdadig, strafbaar ; hij is
schuldig, hij heeft de misdaad begaan; de rechter
heeft hem schuldig verklaard ; het schuldig over
iem. uitspreken ; — des doods schuldig, den dood
verdiend hebbende. SCHULDIGLIJK, bw. (w. g.)
met schuld.
SCHULDIGE, n4. en v. (-n), die schuldig is
(aan Bene misdaad); veroordeelde.
SCHULDIGVERKLARING, v. (-en), het verklaren, de verklaring dat iem. schuldig is: de schuldig verklaring werd uitgesproken.
SCHULDLIJST, v. (-en), lijst van onbetaalde
geldsommen ; ...OFFER, o. (-s), zoenoffer ; (ook)
offer ten gevolge eener gedane gelofte ; ...PLICHTIG, bn. schuldplichtige landen, waarop eene
schuld rust ; ...PLICHTIGHEID, V. de schuldplichtigheid dezer polderlanden ; ...POST, m. (-en),
debetpost (in het boek); ...SPLITSING, v. (recht.)
splitsing der schulden in preferente en algemeene;
...VEREFFENING, v. (- en), liquidatie ; ...VER
(rechtst.) de vergelijking-GELIJKN,v.(en)
der schulden van twee personen, die wederkeerig
elkanders schuldenaren zijn, door welke de wederzijdsche schulden worden vernietigd ; ... VERGE
VING, v., ...VERGIFFENIS, v. ( -sen), genade;
...VERMENGING, v. wanneer de hoedanigheden
van schuldeischer en schuldenaar zich in denzelfden persoon vereenigen, heeft van rechtswege
eene schuldvermenging plaats, waardoor de schuld
vernietigd wordt (Burgerl. Wetb. art.-vordeing
1472); ...VORDERING v. (-en), het invorderen
eener schuld ; schuld die men te vorderen heeft,
pretentie : eene schuldvordering op iem. hebben;
eene schuldvordering toonen, koopgin, verkoopen.

SCHULP, v. (-en), schelp, zie aldaar ; — (fig.)

in zijne schulp kruipen, achteruitkrabben, zich

bang beginnen te toonere ; (ook) in zijne schamele
woning zich terugtrekken ; -- (zeew.) schaaldier
dat zich aan de buitenhuid der schepen vasthecht;
(fig.) de schulpen wassen op zijn neus, hij heeft
lang ter zee gevaren ; -- schelpvormig versiersel;
schelpvormige uitsnijding. SCHULPJE, o. (-s),
kleine schulp.
SCHULPACHTIG, bn. ( -er, -st), als Bene schulp.
SCHULPBOOR, v. (...boren), lange, breede
boor die ook ter zijde scherpe kanten heeft.
SCHULPEN, (schulpte, heeft geschulpt), als
schulpen bewerken, er in vatten ; een geschulpt
doosje ; groeven.
1. SCHULPER, m. (- s), pompboor.
2. SCHULPER, m. SCHULPSTER, v. (-s), die
schulpt.
SCHULPKALK, v. beter : schelpkalk ; ...LIJN,
v. (-en), (meetk.) halvemaanslijn (in de hoogere
meetkunde), Bene lijn van den 4den graad, door
N i c o d e m u s uitgevonden ; ...SCHAAL, v.
(...schalen), ...SCHOTEL, m. (- s), schaal, schotel,
als eene schulp bewerkt ; ... SLAK, V. (- ken),
beter: schelpslak; ...TREK., m. (- ken), schulplijn;
...VISCH, M. (...sschen), schelpvisch ; ...WERK,
o. (-en), grotwerk ; ...WIT, o. onvervalscht loodwit ; ...ZAAG, v. (...zagen), Bene soort van groote
raamzaag, dienende om balken in de lengte of
planken tot latten en schroten te zagen ; ...ZAND,
o. beter : schelpzand, schuurzand, (ook) tuinzand.
SCHUN, in. (-nen), (w. g.) ploert, snob.
SCHUNNIG, bn. bw. armzalig, armoedig, haveloos : schunnige kleeren ; er schunnig uitzien;
min, alles behalve netjes : zich schunnig aanstellen.
1. SCHUREN, (schuurde, heeft geschuurd), in
de schuur brengen.
2. SCHUREN, (schuurde, heeft geschuurd), iets
hard wrijven met zand, schuurpapier, enz. om
het schoon en glanzig te maken : de ketels, het
keukengoed, den vloer schuren ; droog, nat schuren ;
het ijzerdraad met biksteen schuren; van breinaalden
het roest afschuren ; de spelden in de schuurton'
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schuren, polijsten ; — wrijven, raken : touwen
die langs elkander schuren ; het rad schuurt
langs het rijtuig ; — de herten schuren hun gewei
tegen de boonren, wrijven er het vel af ; — de koeien schuren zich tegen den wrijfpaal, om een jeu
gevoel te doen eindigen ; (fig.) de stroom-kerig
schuurt, de (of tegen de) oevers; — schrijnen, afschaven:
het vel van den arm schuren ; de wol schuurde tegen
de wond. SCHURING, v. het schuren.

1. SCHURFT, v. o. besmettelijke huidziekte
van menschen en dieren door de schurftmijt veroorzaakt ; de schurft hebben, krijgen ; platte ver
; krijg de schurft ; — ( spr.) schurft-wenschig
leert krabben, nood leert bidden ; — plantenziekte.
2. SCHURFT, bn. ( -er, -st), schurftig.
SCHURFTACHTIG, bn. ( -er, -st), als schurft,
op schurft gelijkende : schurftachtige huiduitslag.
SCHURFTBEESTJE, ...DIERTJE, o. (-s), spinachtig diertje (sarcoptes scabie), dat zich in de
buigvlakte der ledematen of in het weefsel der
huid nestelt en eene ondraaglijke jeukte veroorzaakt.
SCHURFTHEID, SCHURFTIGHEID, v. het
schurftige ; (ook fig.) het leelijke (eener zaak).
SCHURFTHOOFD, o. (-en), ...KOP, in- (- pen),
kop waarop de schurft zit ; — m. en v. die schurft
heeft.
SOHURFTIG, bn. ( -er, -st), met schurft behept,
ruidig : een schurftige hond ; ( spr.) één schurftig
schaap steekt de gansche kudde aan, door slecht
gezelschap wordt men besmet ; — een schurftig
hoofd vreest den kam, als Men niet zuiver in zijne
schoenen staat, vreest men nader onderzoek ; —
netelig, verward, berooid : eene schurftige zaak,
(inz. in rechten), welke bijzonderheden kan aan
den dag brengen, die de eer van de daarbij betrokken personen in gevaar brengen. SCHTJRFTIGHEID, v.
SCHURFTKAMER, v. (-s), kamer waar de schurft lij ders worden verpleegd; ...KRUID, o. (plantk.)
duiven- schurftkruid, eene plant (scabiosa columbaria), tot de familie der kaardachtigen behoorende,
die op droge, open grasgronden voorkomt ; ...
KWAAL, v. (...kwalen), schurftziekte ; ...MIDDEL,
o. (-en), middel tegen de schurft ; ...MIJT, v.
(-en), schurftdiertje ; ...MOS, o. eene soort van
mos (leeraria); ...PUIST, v. (- en); ...VLIEG,
V. (- en), vlieg wier beet schurftig maakt ; ...ZALF,
V. (...ven), zalf tegen de schurft.
SCHURGEN, (schurgde, heeft geschurgd), (Zuidn.
en gew.) schuieren, met een kruiwagen vervoeren.
SCHURK, m. (-en), schelm, gemeene, gewetenboze kerel : het is een doortrapte schurk ; — paal
in de weide, waartegen de beesten zich wrijven.
SCHURKJE, o. (-s).
SCHURKACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), van, als
een schurk, gemeen, laag, oneerlijk : zich schurk achtig aanstellen ; een schurkachtig voorkomen.

SCHURKACHTIGHEID, v.
SCHURKEN (ZICH), (schurkte zich, heeft
zich geschurkt), zich wrijven tegen iets, (inz.
van beesten), om jeuk te doen ophouden.
SCHURKENSTREEK, m. (...streken), ...STUK,
o. (-ken), ...TREK, m. (-ken), ...WERK, o. gemeene, lage, eerlooze streek enz.
SCHURKERIJ, v. (-en), schelmstuk, oneerlijke
handeling.
2. SCHUT, o. (-ten), beschot, schotwerk, schuttin , vuurscherm ; hinderpaal ; (ook) eene soort
van kaartspel.
3. SCHUT, m. (gemeen.) hij loopt voor schut,
voor schandaal, (ook) voor spot, voor gek.
SCHUTBERD, o. (gew.) wagenschot ; ... BLAD,
o. (-en), onbedrukt blad voor en achter in een boek;
— (plantk.) dekblad : een aan den bloemsteel
zittend, meest min of meer gekleurd, vliezig of
schubvormig blaadje ; ...BORD, o. (-en), valdeur
eener sluis ; ... DAK, o. (-en), luifel, beschuttend
dak ; ...DEUR, v. (-en), deur eener schutsluis ;
...GAT, o. (-en), schietgat ; ...GELD, o. geld
door den schipper te betalen voor het varen door
de schutsluis ; geld te betalen door hem wiens
vee gesehut werd ; ...GEVAARTE, o. (oorl.) groot
geschut ; ...GLAS, o. (...glazen), beschuttend
glas van een electrisch gloeilampje ; ...HOK,
o. (-ken), omheinde plaats, bergplaats waarin
het opgevang3n verdwaalde vee gebracht wordt.
SCHUTJASSEN, (schutja,ste, heeft geschutjast),
zeker kaartspel spelen.

SCHUTTERIJ.

SCHUTKAMER, v. (-s), schutkolk : ...KLAMP,
m. (-en), (zeew.) stutklamp ; ...K.LEUR, v. (-en),
beschermende kleur : de schutkleur der dieren;
...KOLK, v. (-en), ruimte tusschen de schut
schutlengte;-sluizen;.KOLENGT,v(-n)
..KOOI, v. (-en), schuthok ; ...KRAAN, v.
(...kranen), (stoomw.) kraan om een stoomketel
te laten leegloopen.
SCHUTLAKEN, o. (-s), dwarsdam met afsluit
koker in weteringen ; zij verdeelen den-baren
waterboezen in eenige afgesloten deelen ; ...
LENGTE, v. (-n), afstand tusschen de binnen en buitendeuren eener schutsluis ; ...MEESTER,
m. (- s), schutter van verdwaald vee ; opzichter
over eene schutsluis.
SCHUTNET, o. (-ten), net waarmee eene sloot
over de geheele breedte wordt afgezet, om de visch
te beletten te ontsnappen.
SCHUTOVERLOOP, M. (-en), (zeew.) scheepsplecht ; ...PAAL, m. (...palen), schuin geplaatste
paal om de wielen der rijtuigen van muren of
deurposten af to houden ; ...PEIL, o. peil van het
water waarboven niet geschut mag worden:
.. PLANK, v. (-en), sluisplank, vloeiplank ; ...
POORT, v. (-en), geschutspoort ; sluisdeur.
SCHUTS, v. beschutting, bescherming.
SCHUTSBOOM, M. (-en), houten staak of paal.
waarop de gaai staat, waarnaar geschoten wordt;
...BRIEF, m. (...ven), handvest ; privilege, octrooi, leenbrief.
SCHUTSEL, o. (-s), schutting ; kamerschut ; —
(fig.) bescherming.
SCHUTSENGEL, m. (-en), beschermengel, engel
aan wien de bescherming der menschen toevertrouwd is ; persoon die beschermt ; ...GOD, m.
(-en), ...GODIN, v. (-non); ...HEER, m. (-en),
heer aan wien de bescherming van sommige personen of plaatsen opgedragen is.
SCHUTSLUIS, v. (...zen), dubbel stel sluisdeuren met een schutkolk er tusschen, waardoor
vaartuigen van een water in een ander, dat een
hoogeren of lageren stand heeft, kunnen overgaan ; — sluis die polders of lagere doelen eener
stad voor overstrooming beschut ; ...SLUISJE,
o. (-s), kleine schutsluis ; ...SLUISMUUR, m.
(...muren).
SCHUTSPATROON, in. (...patronen), ...PATRONES, v. ( -sen), beschermheilige.
SCHUTSTAL, m. (-len), stal waarin verdwaald
vee geschut wordt.
SCHUTSVROUW, v. (-en), beschermheilige;
...WAPEN, o. wapen tot bescherming of afweer
dienende ; (fig.) de vaderlandsliefde van een burger
is 't beste schutswapen van een land.

SCHUTTEN, (schutte, heeft geschut), binnen
eerre kooi, achter eene schutting opsluiten: ver
vee opvangen en schutten ; — beveiligen,-dwal
beschutten ; afweren, tegengaan, beletten : dat
zal ik schutten, (ook) dat spreek ik tegen, daar
kom ik tegen op ; — de geboden schutten, bezwaren.
inbrengen tegen een aangekondigd huwelijk ; (fig.)
het spel schutten, winnen; — een schip door eene
schutsluis laten : hier schut men iederen dag meer
dan 25 schepen ; —, ( schutte, is geschut), door
eene schutsluis varen : de schipper is te Delftshaven geschut.

SCHUTTER, m. (-s), die schut ; — die schiet;
iem. die in het schieten geoefend is : deze jager
is een goed schutter ; — gewapend burger, soldaat
der burgerwacht (sedert 1 April 1903 afgeschaft):
schutter van den eersten ban, schutter die ongehuwd
is of gehuwd, doch geen kinderen heeft ; schutter
van den 2den en 3den ban, schutter die gehuwd
of weduwnaar is en kinderen heeft ; — (sterrenk.)
een der 12 teekens van den dierenriem (aangeduid
door -y).
SCHUTTEREN, (schutterde, heeft geschutterd),
tot schuttersdienst verplicht zijn: hij heeft 5 jaar
geschutterd; schuttersdienst verrichten: hij is
schutteren ; twee uur schziteren (sedert 1 April.
1903 afgeschaft).
SCHUTTERIG, bn. bw. ( -er, -st), (van personen)
beweeglijk, druk, zich telkens heen en weder
wendend : een schutterig heertje ; schutterig buigen;
Jan deed heel schutterig, zenuwachtig druk;
SCHUTTERIGHEID, v. onhandigheid.
SCHUTTERIJ, v. (-en), de schutterij diende
in tijd van gevaar en oorlog tot verdediging des
vaderlands en ten allen tijde tot behoud der in-
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wendige rust ; zij bestond uit alle manlijke ingezetenen van 25 tot 35 jaren, die niet door de wet
waren vrijgesteld ; dienstdoende schutterij, rustende
schutterij, reserve- schutterij ; -KADER, o. het
kader bij de schutterij ; -KADERBOND, rn .
vereeniging van het schutterijkader ; -MUZIEK,
V. de kapel van de schutterij ; -WET, v. (-ten),
wet betreffende de schutterij (bij de landweerwet
van 24 Juni 1901 buiten werking gesteld).
SCHUTTERKONING, in. (-en), ienx. die bij een
schuttersfeest tot koning uitgeroepen wordt.
SCHUTTERPLICHTIG, bn. tot schuttersdienst
verplicht : ieder manlijk ingezetene tusschen de
25 en 35 jaren was schutterplichtig, behoudens de
vrijstellingen door de wet genoemd ; ... PLICHTIGE,
m. (-n), iemand die schutterplichtig was.
SCHUTTERSBOND, m. (-en), bond van schut
-tersvnig.
SCHUTTERSBOOG, m. (...bogen), boog van
een boogschieter ; ... DIENST, M. dienst bij de
schutterij : vrij van schuttersdienst ; ... DOELEN,
m. (-s), (oudt.) oefenplaats, exercitieveld voor
de schutters ; ...GEWEER, o. (...geweren), geweer der schutterij ; ...GILDE, o. (-n), (oudt.)
gilde waarvan de leden zich gezamenlijk in het
schieten oefenden ; ...HOF, o. (...ven), hoofdwacht, verzamelhuis der schutterij: ...MAALTIJD,
m. feestmaal van een schuttersgilde ; naam van
eene bekende schilderij, die zoon maal voorstelt:
...MUZIEK, v.; ...RAAD, m. (...raden), eene
soort van krijgsraad voor de schutterij, schut
-terschbank;.TASCH,v(schen)patroontasch ; ...UNIFORM, v. (-en).
SCHUTTEVAER, v. vereeniging ter behartiging van de belangen der binnenschippers en hunner
kinderen.
SCHUTTING, v. (-en), het schutten ; afsluiting
van planken, omheining (van tuinen, bouwwerken
enz.) : eene houten schutting. SCHUTTINKJE,
o. (-s).
SCHUTTINGWOORD, o. (-en), vuile, genieene
woorden, zooals die soms op schuttingen geschreven worden.
SCHUTTOUWEN, o. mv. (zeew.) touwen die
een schip tegen den schok van raamstoeten of
tegen de wrijving beveiligen ; ...VLECHT, v.
(-en), (zeew.) eenige gevlochten touwen die tot
schuttouwen dienen ; ...VORM, rat. (-en), bescherende vorm : de schutvormen der dieren ; ... VULLING, v. (-en), (zeew.) ruimte tusschen de geschutpoorten ; ...WANT, o. schutnet ; ...WATER,
o. de hoeveelheid water welke met het schutten
door de sluizen stroomt.
SCHUUR, v. (schuren), eenvoudig gebouw,
uit vier wanden en een dak bestaande, tot bergplaats dienende ; inz. op hofsteden tot berging
der veldvruchten : het koren in de schuur rijden ;
zet de wagens maar in de schuur; - loods, bergplaats : hout, turf, aardappelen enz. in eene schuur
hebben ; - (spr.) het huis bij de schuur laten, geen
onnoodige uitgaven maken ; - het zijn ongedekte
schuren, onmondige kinderen. SCHUURTJE, o.
(-s), kleine schuur, bergplaatsje ; (spr.) het is daar
haardje bij schuurtje, zeer beknopt, klein, alles
dicht bij elkander.
SCHUURBAK, m. (-ken), bak -tot berging van
schuurgoed ; inz. een bak in hokjes verdeeld voor
de verschillende soorten van schuurzand ; ...BIEZEN, v. nxv. biezen die de schilders gebruiken om
het schilderwerk een eigenaardigen glans te geven;
...BORSTEL, m. (-s), stijve borstel ; fijne wrijfborstel ; (gray.) draadschuier.
SCHUURDEUR, v. (-en), deur eener schuur;
groote deur : hij heeft een mond als eene schuur
fig.) zijne schuurdeur weer openzetten,-deur;(
een grooten mond opzetten ; ...DOEK, m. (-en),
schuurlap ; ... GEREI, o., ...GOED, o. alles wat
tot het schuren dient, inz soorten van schuurzand ; ...HOK., o. (-ken), hok, plaats waar geschuurd wordt, inz. het vaatwerk der melkboeren ;
...KAMER, v. (-s), schuurvertrek ; ...LAP, m.
(pen), lap om mede te schuren ; ...LINNEN,
o. linnen met glas of amaril bekleed om daarmede
roestvlekken weg te schuren of hout glad te wrijven.
SCHUURLOKKEN, (schuurlokte, heeft geschuurlokt), (gew.) zich schuren, zich schurken : die
jongen zit altijd te schuurlokken.
SCHUURMAN, m. (-nen), iem. die schuurzand
en schuurgoed verkoopt ; inz. die er mee vent;
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...MAND, V. (- en), mand tot berging van het
schuurgoed ; ...MIDDEL, o. (-en), wat dient
om te schuren ; ...PAAL, m. (...palen), wrijfpaal
voor het vee in de weide ; ...PAPIER, o. sterk
papier waarop fijngestooten glas of amaril gelijmd
is om daarmede hout glad te wrijven of uit ijzeren
en stalen voorwerpen de roestvlekken te schuren;
...PLANK, v. (-en), plank waarop verschillende
voorwerpen geschuurd worden.
SCHUURSEL, o. schuurgoed.
SCHUURSTEEN, in. (-en), (o. gmv. als stofra.)
puimsteen.
SCHUURSTER, v. (-s), zij die schuurt.
SCHUURTON, v. (-nen), ...VAT, o. (-en), ton
of vat waarin de spelden en naalden gepolijst
worden ; ...VOD, o. (-den), schuurlap ; ... WORTEL, v. (plantk.) (gew.) smeerwortel ; ...ZAND,
o. zand om mede te schuren.
SCHUW, bn. bw. ( -er, -st), de nabijheid van
iets vreezende : lichtschuw, menschenschuw ; inz.
de nabijheid der menschen vreezende : schuwe
dieren ; de haas is erg schuw ; - het kind is schuw,
bang voor vreemden; - een schuw man, beschroomd,
verbgen ; -- schuw rondzien, angstig, vol vrees;
schuwe deugd ; - schichtig, schrikachtig : het
paard is schuw geworden. SCHUWHEID, v. angst,
vrees.
SCHUWEN, (schuwde, heeft geschuwd), ver
als een kwaad, hetzij uit vrees of uit afkeer:-mijden
het licht schuwen ; het werk, moeite schuwen ; iem.
schuwen ; - (fig.) den regen schuwen en in de sloot
vallen, van kwaad tot erger komen, van den wal
in de sloot geraken. SCHUWING, v.
SCHWABACHERS, nl. mv. drukletters van
vette snede.
SCHWADRONNEERDER, r. (-s), (fig.) schwadronneerder met woorden, pochhans, snoever.
SCHWADRONNEEREN, (schwadronneerde, heeft
geschwadronneerd), naar zekere regelen met degen,
zwaard of stok om zich slaan, zich verweren;
(fig.) opsnij den, snoeven, pochen ; - o. het schwadronneeren, de schwadronneerkunst.
SCIFARIEN, o. houtcement, vaste, veerkrachtige,
polijstbare stof, van zaagsel en een of ander bindmiddel tot allerhande luxe-artikelen geperst.
SCILICET, bw. namelijk ; te weten.
SCIOPTICON, m. (-s), projectielantaarn, tooverlantaarn met sterke lenzen ; -BEELD, o. (-en); PLAATJE, o. (-s); -VERTOONING, v. (-en).
SCOLIOSE, v. (heelk.) ruggegraatsverkromming.
SCOLOPENDERS, m. mv. (nat. hist.) eene
orde der duizendpooten (chilipoda) met een platgedrukt lichaan, die van roof leven.
SCONTO. zie DISCONTO.
SCORBUT, o. scheurbuik.
SCORBUTIEK, bn. met het scorbut behept,
aan scheurbuik lijdende.
SCORE, (Eng.) v. (-s), (sport) aantal punten
in een wedstrijd behaald ; (ook) uitslag, verhouding
der gemaakte punten.
SCOTISME, o. richting in de R.-K. theologie
die zich aan Plato en Augustinus aansluit.
SCOUT, (Eng.) m. (-s), verkenner.
SCRAPS, (Eng.) o. afval van smeedijzer en staal
voor de staalgieterij.
SCRIBA, m. (-'s), schrijver, secretaris : de scriba der classis.
SCRIBENT, m. (-en), veelschrijver.
SCRIBOMANIE, v. veelschrijverij, schrijfziekte.
SCRIMMAGE (Eng.), v. (-s), (sport) worsteling,
gedrang, inz. bij het voetbalspel.
SCRIPS f (Eng.), v. mv. tijdelijke certificaten,
interimsbewijzen voor aandeeles.
SCROFULEUS, bn. (...zer, -t), klierachtig, met
klieren.
SCROFULOSE, v. klierziekte.
SCROPHELKRUID, o. (plantk.) een der volks
waaronder die soorten van helmkruid-name,
(scrophularia) in Nederland bekend zijn, welke
vuilbruine bloemen dragen en die ook groot speenkruid, aambeienkruid, St. Antonieskruid, beek
en waterbetonie geheeten worden.
-schuim
SCROTUM, (ontl.) balzak.
waardeloos,
lastig
(Eng.),
o.
(plantk.)
SCRUB
kreupelhout op Nieuw-Holland.
SCRUPEL, o. (-s), medicinaal gewichtje =
1,3062 Gram (aangeduid door het teeken
(ook) 'lno lijn = 1 minuut.

9) ;
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SCRUPULE, v. (-s), bezwaar ; angstvalligheid, nauwgezetheid van geweten : scrupules
maken.

SCRUPULEUS, bn. bw. (...zer, -t), nauwgezet, al te voorzichtig ; zwaartillend.
SCRUTINEEREN, (scrutineerde, heeft gescrutineerd), onderzoeken, diep uitvorschen, nasporen;
(fig.) sten^nxen opnemen, inz bij de pauskeuze.
SCRUTINIUM, o. het aan het verleenen van
een geestelijk ambt voorafgaande onderzoek
naar de bekwaamheid enz. van den candidaat;
verkiezing door schriftelijke stemming.
S C UDO, m. (... di), Italiaansche daalder van
zilver, thans = 5 lire.
SCULLER (Eng.), r. (-s), roeiboot door één
- persoon niet twee korte riemen voortgeroeid.
SCULPTUUR, v. beeldhouwkunst ; beeldhouw
-werk;d
graveerkunst.
SCULPSIT (Lat.), heeft het gegraveerd.
S CYLLA, v. (aardrij ksk.) klip in de straat van
Messina (tegenover de gevaarlijke draaikolk
Charybdis); (in de myth.) zeskoppig monster
aldaar dat dieren en menschen verslond; - (spr.)
- van Scylla in Charybdis komen of vallen,
van de branding in den maalstroom, van den regen
in den drop komen.
SCYTHEN, m. mv. nomadische volksstammen,
noordwaarts van de Zwarte- en Kaspische zee.
SÉANCE (Fr.) v. (-s), zitting, vergadering:
.spiritistische séances ; voorstelling van goochelaars enz : eene séance geven, opheffen.
SEC, bn. droog (Eng. dry), eene wijnsoort uit
gedroogde druiven geperst en daardoor meer
suiker en meer alcoholdeelen bevattende, zwaarder, scherper : Champagne sec, double sec.
SECANS, v. (...ten), (wisk.) rechte lijn die eene
kromme snijdt ; de lijn die in de driehoeksmeting
uit het middelpunt des cirkels tot aan den top
der tangens getrokken wordt.
SECCO (It.), bw. droog : a secco schilderen,
op een drogen grond schilderen met waterverf,
In tegenst. met frescoschilderen.
SECEEREN, (seceerde, heeft geseceerd), (ontl.)
snijden, openen (een lijk).
SECESSIONISTEN, nl. mv. afgescheidenen (naam
in 1861 aan de zuidelijke bewoners van do Noord
staten gegeven tijdens hun oor -ameriknsch
noordelijken); - ook naam eener poll--logmetd
tieke partij in Duitschland, die zich in 1884 met
de parti5 van den Vooruitgang vereenigde tot
de Duitsche Vrijzinnige partij.
SECLUSIE, v. uitsluiting, afzondering; (gesch.)
Acte van Seclusie, besluit der Staten van Hol
Mei 1654, waarbij zij den Prins van-landop4
Oranje van de waardigheden zijner voorouders
uitsloten.
SECONDAIR, bn. ondergeschikt ; in de tweede
plaats : een secondair verschijnsel, dat van een
voorgaand afhangt ; dat is van secondair belang,

van minder gewicht.
SECONDANT, in. (-en), helper, getuige bij een
tweegevecht ; - onderwijzer, inz. op een kost
instituut. SECONDANTE, v. (-s), on--scholf
derwijzeres.
SECONDE, v. (-n), zestigste gedeelte eener
minuut, zoowel tijdra aat als maat bij graden
in de meetkunde, daar aangeduid door ("); - (muz.) de tweede stem, of tweede partij ; tweede
toon in de diatonische toonschaal ; een interval
van twee toontrappen ; groote, kleine seconde.
SECONDE -ACCOORD, o. (-en), (muz.) vierde
omkeering van een septime- accoord.
SECONDEEREN, (secondeerde, heeft gesecondeerd), helpen, bijstaan, tot getuige dienen bij
een duel ; - (muz.) de tweede stem bij de hoofd
-stem
zingen of spelen.
SECONDENHORLOGE, o. (-s), horloge waarop
de seconden aangewezen worden ; ...UURWERK,
o. (-en); ...WIJZER, in. (-s), klein wijzertje dat
de seconden aanwijst.
SECONDERAD, o. (-eren), zeker rad in een
uurwerk, dat iedere seconde een tand versprint;
...SLINGER, m. (-s), slinger die in ééne seconde
Bene schommeling volbrengt ; ... STOOT, m.(-en),
benaming van een eigenaardigen stoot bij het
schermen.
SECREET, o. (secreten), geheim.
SECRETA, v. mv. (R.-K.) stille gebeden in
de mis vóór de prefatie.
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SECRETAIRE, v. (-s), schrijfkast met deurtjes
onder en boven eene klep die neergelaten kan worden om op te schrijven en waarachter tal van
kleine laatjes en loketten zijn.
SECRETARESSE, v. (-n), vrouwelijke secretaris.
SECRETARIAAT, o. (...riaten), ambt, betrekking, (ook) kantoor van een secretaris.
SECRETARIE, v. (...rieën), kantoor van een
secretaris ; - kantoor voor de akten en geschriften eener gemeente ; gemeentehuis op een dorp ;
secretarie aan een ministerieel departement; de A l gemeene Secretarie te Buitenzorg ; - de beambten

aan eene secretarie verbonden.
SECRETARIS, M. ( -sen), bestuurslid belast
met het schrijfwerk, de correspondentie en het
houden der notulen, griffier ; - ambtenaar der
secretarie ; - secretarisvogel.
SECRETARISAMBT, o., ...POS-T, m. (-en),
ambt, post van secretaris.
SECRETARIS - GENERAAL, m. (secretarissen generaal), hoogste ambtenaar na den minister
aan een ministerie.
SECRETARISSCHAP, o. ambt, betrekking van
secretaris.
SECRETARISVOGEL„ m. (-s), eene soort van
kraangier (gypogeranus serpentarius) in Zuid -Afrika met lange voeren aan den achterkop, ook wel
slangenvreter geheeten, omdat hij zelfs de giftigste slangen aanvalt en verslindt.
SECRETIE, v. (-s, ...tiën), (geneesk.) afscheiding van vochten in het lichaam en wat afgescheiden wordt.
SE C RET I STEN, mv. afgescheidenen.
SECTARIS, in. ( -sen), aanhanger, volgeling
eener sekte, inz. eener nieuwe sekte.
SECTARISCH, bn. bw. behoorende tot, eigen
aan, betrekking hebbende op eene sekte.
SECTE, v. zie SEKTE.
SECTIE, v. (-s, ...tiën), (heelk.) insnijding,
operatie ; lijkopening ; - afdeeling eener verga
de Tweede Kamer is verdeeld in 5 sectien;-dering:
bij het onderzoek in de sectiën ; - (ruil.) de helft
van een peloton soldaten, in vredestijd ± 25 man,
in oorlogstijd ± 60 man ; - wijk eener stad ; zekere afstand bij een tramrit : iedere sectie kost
hier bij de paardentram 5 cent.

SECTIECOMMANDANT, m. (-en), commandant
eener sectie soldaten, onderofficier.
SECTIEMES, o. (-s), ...MESJE, o. (-s), heelkundig instrument om eene sectie te verrichten ;
...ONDERZOEK, o. het onderzoek in de sectiën

eenar vergadering; ...STELSEL, o. (-s), het stelsel
van secties : bij de tram moest het geheele sectiestelsel vervallen.
SECTOR, n.. (-s, -en), (wisk.) dat deel van een
cirkelvlak dat door een cirkelboog en twee stralen
wordt ingesloten ; bolvormige sector, een meetkundig lichaam dat ontstaat door een cirkelsector
om een der begrenzende stralen te laten wentelen ; -

ontleder.

1. SECULAIR, honderdjarig ; (aardr.) seculaire
rijzingen en dalingen der kusten, zulke als men
slechts na zeer groote tijdruimten kan waar

seculaire korstbeweging, de langzame,-nem;
trapsgewijze rijzingen en dalingen van verschil-

lende doelen der aardoppervlakte.
2. SECULAIR, bn. wereldlijk (in tegenst. van
geestelijk); het seculair gezag van den Paus.
SECULAIRFEEST, o. (-en), eeuwfeest.
SECULARISATIE, v. (...tiën), het te gelde
maken van kerkelijke goederen ; het brengen
van goederen en instellingen onder het beheer
van leeken, die vroeger onder geestelijk beheer
waren ; - verlof door den H. Stoel aan religieuzen
geschonken om buiten de Orde of de Congregatie
te leven.
SECULARISEEREN, (seculariseerde, heeft geseculariseerd), brengen in particulier eigendom
of in staatsbezit : geestelijke goederen seculariseeren.
SECULIEREN, mv. wereldlijke geestelijken,
niet tot eene orde of congregatie behoorende geestelijken.
SECUNDA, v. (-'s), tweede wissel (na uitgifte
van den prima of eersten).
SECUNDAIR, bn. in de tweede plaats komend:
een secundair verschijnsel ; - (electr.) secundaire
stroomen, induetiestroomen ; - secundaire machine, door de electrische stroomen in beweging
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gebracht, in tegenstelling met de primaire ; —
secundaire windingen,, bij inductieklossen waarin
de secundaire stroomen ontstaan; (aardr.) het secundaire tijdvak, deel onzer aardgeschiedenis tusschen
het primaire en het tertiaire in ; — secundaire
gesteenten, in het secundaire tijdvak ontstaan.
SECUNDE, V. zie SECONDE.
SECUNDEEREN, zie SECONDEEREN.
SECUNDUS, m. de tweede.
SECUREEREN, (secureerde, heeft gesecure:rd),
verzekeren ; beveiligen.
SECURITAS (Lat.), V. veiligheid, zekerheid;
(ook) naam eener levensverzekeringmaatschappij.
SECURITEIT, v. zekerheid : ik vraag het alleen
voor de securiteit ; veiligheid ; onderpand.
SEDANOISE, V. (- s), eene soort van zeer kleine
drukletter, ook parisienne geheeten.
SEDECIMO, (16mo), o. (-'s), (boekdr.) formaat
van 32 bladz. per vel druks, klein, breed formaat
der Guldens- en Tauchnitz-editiën bv.
SEDEKAH, v. (-s), (Ind.) Mohammedaansch
godsdienstig offermaal.
SEDENTAIR, bn. zittend : een sedentair leven.;
eene sedentaire betrekking, waarbij men meestal
op zijn bureau of kantoor zit : opperbevelhebber
is eene sedentaire betrekking.
SEDER, (Hbr.) godsdienstoefening aan huis;
—AVOND, m. (-en), elk der beide eerste avonden
van het Israëlietisch paaschfeest wanneer de huisvader te midden van zijn gezin de beteekonis
der plechtigheden van dien avond verklaart of
voorleest ; —DISCH, m. paaschmaaltijd met
sederavond ; —NACHT, m. (- en), paaschnacht ;
—SCHOTEL, m. (-s).
SEDERT, voorz. van tijd, om Bone tijdruimte
aan te duiden, die op een zeker tijdstip b( gint :
sedert verleden jaar, sedert Paschen ben ik hier:
— bw. sedert dien tijd (waarvan zoo even gesproken, melding gemaakt is): ik heb hem sedert niet
weer gezien ; — onderschikkend voegw. ter inleiding van een tijdbepalenden bijwoordelijken bij
-zin:
sedert gij hier zijt.
SEDES, m. zetel, woonplaats ; (ook) stoelgang.
SEDIMENT, o. (-en), bezinksel: de neptunische
gesteenten zijn uit sedimenten ontstaan.
SEDIMENTAIR, bn. uit sediment( n ontstaan:
de sedimentaire of neptunische gesteenten.
SEDIS VACATIO, (R.-K.) het ledig staan gedurende eenigen tijd van den pauselijken of bis
-schopelijkn
stoel.
Sr:DUCTIE, v. verleiding.
SEDUISANT, bn. verleidelijk, verlokkelijk.
SEDUM, o. vetkruid, huislook, in onderscheidene soorten.
SEEF, v. (Zuidn.) smaak van iets: dat bier heeft
eene slechte seef ; belegen wijn krijgt eene krachtige
seef.
SEFFENS, bw. tevens ; dadelijk, aanstonds.
SEGMENT, o. (-en), (wisk.) een gedeelte van
Bene der zijden eener vlakke figuur, dat door eene
lijn, die aan zekere eigenschappen voldoet, wordt
afgesneden; een gedeelte van een cirkelvlak, dat
door cane koorde wordt afgesneden ; een bolsegment is het gedeelte van een bol, door een plat
vlak afgesneden. SEGMENTJE, o. (-s).
SEGMENTAALORGANEN, o. mv. (nat. hist.)
de uitscheidingsorganen der ringwormen.
SEGNO, (It.) o. (muz.) teeken : dal segno, van
het teeken af (te herhalen).
SEGRIJN, — LEDER, —LEER, o. zeer hard
en toch fijn bereid leder met kleine verhevenheden als bezaaid, die veroorzaakt worden door
het fijne mosterdzaad, dat men op dit leer strooit,
eer men het in de pers zet : een Bijbel in segrijn leer inbinden ; eene huid tot segrijn verwerken.
SEGRIJNBEREIDER, m. (- s), ...BEREIDSTER,
iem. die leer tot segrijn verwerkt.
SEGRIJNEN, —LEEREN, bn. van segrijn ;
(boekb.) een segrijnen band.
SEGRIJNROG, m. ( -gen), (nat. hist.) eene soort
van rog (raja sephen), waarvan de huid eene fraaie
soort van segrijn oplevert.
SEICHES (Fr.), v. mv. (aardr.) periodieke
veranderingen in den waterstand van meren,
inz. van het meer van Genève : Forel gaf
5 verschillende oorzaken aan voor het ontstaan der
seiches.
SEIDERAVOND, m. zie SEDER, enz.
SEIGNEUR (Fr.), m. (-s), heer : grand seigneur,
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groote mijnheer, (ook spottend), iem. die den grootes
heer uithangt.
SEIN, o. (-en), aangenomen teeken om iets
op een grooten afstand kenbaar te maken, inz.
als zee- en oorlogsterm gebruikelijk : de seinen
afspreken, geven ; seinen wisselen, eantwoorden. ;
sein tot den aanval, tot den terugtocht geven ; seinen
met vlaggen, met baken, met den misthoren ; —
(fig.) wenk, aanleiding : dat tumult was het sein
tot den opstand. SEINTJE, o. (-s).
SEINBOEK, o. (-en), -register waarin de ver
seinen (op zee, bij spoorwegen ens.)-schilend
staan aangeteekend ; ... BORD, o. (-en), bord
waarmede seinen gegeven worden.
SEINEN, (seinde, heeft geseind), seinen geven:
met kanonschoten, met vuurpijlen, met vlaggen
seinen ; — om hulp, een schip seinen, te kennen
geven dat men hulp noodig heeft, dat een schip
nadert ; — telegrapheeren, per telegraaf berichten : ik heb u uit Amsterdam mijne komst geseind.
SEINING, v. het seinen geven.
SEINER, ree. (-s), SEINSTER, v. (-s), die seint.
SEINFLUIT, v. (-en), fluit om seinen te geven ; ...
FLUITJE, o. (-s).
SEINGEVEND, bn. wat seinen geeft : seingevend
apparaat, deel van een telegraphie-toestel, seingever.
SEINGEVER, m. (-s), deel van een telegraaftoestel om de seinen over te brengen ; iem. die
het sein geeft ; ...HUISJE, o. (-s), wachthuisje
van den seingever ; ...KLOK, v. (-ken); ...HOREN,
m. (-s), horen om daarmede seinen te geven (op
de jacht, bij de ruiterij, misthoren enz.); ...KORF,
m. (...ven), korf aan masten waarmede geseind
wordt ; ...KOSTEN, n-t. nov. de kosten van het
seinen, inz. van een telegram ; ...KUNST, v.
de kunst out seinen te geven en te verstaan ; ...LANTAREN, v. (-s), lantaren waarmede geseind wordt,
inz. op zee en bij spoorwegen ; ...LICHT, o. (-en),
verschillend gekleurd licht om seinen te geven.
SEINMOLEN, m. (- s), watermolen waarvan
de seinen worden gegeven tot het doen stilstaan
of weer in beweging brengen der andere molens,
die op denzelfden boezem uitslaan.
SEINONTVANGER. m. (-s), deel van Bene telegraaf om de seinen over te nemen ; ... PAAL,
m. (...palen), paal waaraan seinborden bevestigd
zijn ; ...POST, m. (-en), standplaats van hen,
die seinen moeten.
SEINRAKET, v. (-ten), (zeew.) raket om mede
te seinen, veelal naar schepen, die dreigen schipbreuk te lijden ; ...REGISTER, o. (-s), register
der te wisselen seinen ; ...SCHIP, o. (...schepen),
adviesjacht ; ...SCHOT, o. (-en), een schot dat
tot sein dient ; ...SLEUTEL, m. (-s), seingever;
...STELSEL, o. (-s), stelsel van teekens om daar
te seinen ; ...TEEKEN, o. (-s, -en), merk -med
bepaald of afgesproken om te seinen;-tekn,
...TOESTEL, m. o. (-len), toestel tot seinen noodig ; inz. bij spoorwegen; scheepstelegraaf ; ...TOREN, m. (-s), (oudt.) toren waarvan geseind werd;
...TOUW, o. (-en), (zeew.) touw waarmede de
seinvlaggen geheschen worden ; ...VLAG, v.
( -gen); ...VUUR, o. (...vuren); ...VUURPIJL,
m. (-en); ...WACHTER, nn. (-s), wachter van afstand tot afstand op de kust geplaatst om van
de hoogten uit te zien wat in zee voorvalt en
daarvan bericht te geven ; spoorwachter met den
dienst van eenige lichtseinen belast ; ...WIJZER,
m. (-s), wijzer aan het uiteinde eener wijzer telegraaf ; ...WIMPEL, m. (- s), seinvlag.
SEISMISCH, bn. seismische kaarten, aardbevingskaarten; seismische lijnen, aardbevingslijnen;
seismisch instituut, seismologisch.
SEISMOGRAAF, v. (...grafen), werktuig om de
richting en kracht eener aardbeving te bepalen;
...LOGIE, v. leer der aardbevingen ; ...LOGISCH,
bn. seismologisch instituut, wetenschappelijke inrichting waar verschillende gegevens betreffende
de seismologie bewaard en verwerkt worden ;
...METER, ra. (-s), seismograaf die tevens den
tijd geeft der aardschokken ; slinger- en electrisch
registreer-apparaat.
SEIZEN, (seisde, heeft geseisd), (zeew.) door
middel van dunne touwen vastbinden, vastsjorren ; dunne touwen om zware touwen slaan.
SEIZING, v. (zeew.) het seizen ; —, (-s), min
of meer breede, platte met Bene punt uitloopende
streng, dienende om Benig voorwerr te seizen
of te vatten : seizings van de kabelaring ; seizings
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aanbrengen, omleggen ; -LEIDER, m. (-s), lus,
katrol waardoor eens seizing loopt.
SEIZOEN, o. (-en), jaargetijde : in het heete
seizoen ; de mode van dit seizoen , inz. met betrek king tot wat in zekeren tijd veel geschiedt: het
seizoen der stormen; het badseizoen; reisseizoen; geschikte tijd : het is daarvoor nu juist het seizoen ;
voor het seizoen klaar zijn. SEIZOENTJE, o. (-s).
SEIZOENARBEID, m. arbeid die niet het geheele jaar door verricht kan worden ; ...ARBEIDER, m. (-s), steenbakkers zijn seizoenarbeiders ; ...ARTIKEL, o. (-en), die slechts gedurende
een bepaald seizoen verkocht worden ; ... BEDRIJF,
0. (...ven), de steenbakkersindustrie is een seizoen
het eigenlijke bedrijf wordt alleen 's zomers-bedrij.f,
uitgeoefend.
SEK, v. zware zoete wijn, van ingedroogde
druiven, die in Spanje en op de Kanarische eilanden gewonnen wordt : kanarie -sek.
. SEKREET, o. (sekreten), heimelijk gemak,
bestekamer. SEKREETJE, o. (-s).
SEKREETBRIL, m. (-len), zitplaats met ronde
opening van een sekreet ; ...DEKSEL, o. (-s);
:..DEUR, v. (-en); ...PAPIER, o., ...PAPIERTJE,
o. (-s), waarvan men zich op het sekreet bedient;
...PIJP, v. (-en); ...PUT, m. (-ten); ...RAAMPJE,
o. (-s), luchtraampje voor een sekreet ; ...RUIMEN,
o.; ...RUIMER, m. (-s), man die het sekreet ruimt
of ledigt, nachtwerker ; ...STANK, m.; ...VLIEG,
V. (- en), drekvlieg.
SEKSE, v. (-n), kunne, geslacht ; de schoon
sekse, de vrouwen.
SEKTE, v. (-n), menigte die dezelfde geloofsbegrippen aankleeft, (inz.) die zich afgescheiden
heeft van de hoofdkerk : eene sekte stichten ; de
sekte der Hernhutters; vereeniging van personen,
die zich door dwaalbegrippen van de voor echt
gehouden leer onderscheiden : de sekte der Sadduceëers ; aanhangers van een godgeleerde of
wijsgeer : de sekte der Stoicijnen.
SEKTEGEEST, m. ijver die onder de aanhangers
eener sekte leeft en hen drijft ; ...MAKER, rn.
(-s), scheurmaker.
SEKTENHAAT, m. haat tusschen verschillende sekten ; ...IJVER, m. sektegeest.
SEKTESCHOOL, v. (...scholen), school eener
godsdienstige sekte, in tegenstelling met neutrale
scholen ; ... STICHTER, m. (-s), stichter eener
sekte.
SEKUUR, bn. bw. (-der, -st), zeker, voorzichtig : sekuur te werk gaan ; een sekuur man,
een Jantje Sekuur, iem. die in alles even sekuur
is ; iets sekuur weten, leeren.
SELA ! (bijb.) een Hebreeuwsch muziekteeken
in de psalmen, dat men gewoonlijk aan het eind
eener kleine afdeeling vindt en eene verandering
van maat of stem te kennen geeft, rustpunt.
SELADON, CÉLADON, m. verliefd herder;
smachtend of sentimenteel minnaar (in de Fr.
herdersspelen).
SELADON, o. zeegroen : met blauw en grijs
vermengd groen.
SELADONGROEN, o. meigroen, zoo geheeten
naar de meigroene kleeding der schaapherders
in de Fransche herdersspelen in de zeventiende
eeuw.
SELADONIET, o. groenaarde.
SELADONPORSELEIN, o. het oudste Chineesche
porselein, bruin met rood- of zeegroen email.
SELAMLIK (Turksch), gezelschapszaal, gehoor
plechtige opgang van den sultan naar de-zal;
moskee op Vrijdag.
SELDERIE, v. SELDERIJ, v. eene welbekende
schermbloemiige moesplant (apium graveolens), ook
eppe en juffrouwsmerk genoemd, die in twee
verscheidenheden : blad- en knolselderij in Nederland gekweekt wordt als soepgroente, waarvoor
zoowel de blaadjes en de stengels als de wortel
gebruikt worden.
SELDERIE- en SELDERIJBED, o. (-den), met
selderij beplant stuk land ; ...BLAD, o. (-eren),
blad der selderijplant ; ...KNOL, m. (-len), wortel
der selderij ; de geheele selderijplant ; ...LOOF,
o.; ...PLANT, v. (-en); ...SALADE, v. selderij tot
salade bereid ; ... SMAAK, m.; ...SOEP, v. (-en),
soep waarin selderij gekookt is ; ...STRONK,
m.( -en); ...ZAAD, o. (...zaden).
SELDREMENT, tw. drommels !
SELECT, bn. uitgezocht, uitgelezen.
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SELECTA, v. (-'s), keur, bloemlezing.
SELECTIE, v. keuze ; selectie -theorie, leer der
teeltkeus.
SELENE, v. maangodin.
1. SELENIET, m. (-en), maanbewoner.
2. SELENIET, o. maansteen : Moscovisch glas,
eene doorschijnende verscheidenheid van bladerig
gips, ook vrouwenijs en maria- of vrouwenglas
geheeten.
SELENIETMORTEL, m. mortel van kalk, met
veel. zand en gipswater aangemengd, wordt zeer
hard.
SELENIETISCH, bn. tot de maan behoorende.
SELENIUM, o. zeker enkelvoudig lichaam in
1817 voor het eerst ontdekt in het roodbruine
bezinksel van de boden kamers der zwavelzuur fabriek te Gripsholm ; het verbrandt met blauwe
vlam.
SELENOGRAPHIE, v. maanbeschrijving.
SELFMADE, (Eng.) bn. een selfmade man.
die zich door eigen kracht in de maatschappij
vooruitgebracht heeft.
SELTERSWATER, o. bronwater uit de omstreken van het dorp Selters, in Nassau, dat vrij koolzuur, zout, koolzure soda enz. bevat.
SELTZERWATER, o. een mineraalwater.
SELVA, v. (-'s), (aardr.) naam der ondoordringbare wouden in Zuid -Amerika.
SELVE, v. (plantk.) wilde selve, wilgenroosje
(epilobium angustifolium), ook kattestaart, slangebloem en smalbladige basterdwederik geheeten,
(Selve was oudtijds de naam der salie ; vandaar
het raadselachtig spreekwoordelijk gezegde : zelf
is het beste kruid).
SEMANTIEK, v. (sprk.) beteekenisleer der
woorden.
SEMAPHOOR, SEMAPHORE, v. (...phoren),
armtelegraaf, seintoestel aan de kust om don diep
verwacht slecht weer enz. aan-ganderhv,
te geven ; seintoestel bij het spoorwezen om aan
te geven of een blok veilig is of niet.
SEMASIOLOGIE, v. leer der beteekenis van
de woorden.
SEMASIOLOGISCH, bn. betrekking hebbende
op de semasiologie : semasiologische studiën.
SEMBAH, v. (-'s), (Ind.) geste van aanbiddende
vereering waarbij de plat tegen elkaar gelegde
handen naar het voorhoofd gebracht worden.
SEMESTER, o. (-s), halfjaar, zes maanden.
SEMESTRAAL, bn. halfjarig.
SEMI, bn. half.
SEMI-ARTS, n-. (-en), ieni. die de bevoegdheid
heeft verkregen tot het afleggen van liet practische artsexamen, d. w. z. dat hij het doctoraal geneeskundig examen (als vroeger leerling van
een gymnasium en daarmee gelijkgestelden) of
het tweede natuurkundig examen (als vroeger
leerling eener H. B. S.), heeft afgelegd.
SEMIET, m. (-en), afstanXmeling van Sem„
oudsten zoon van Noach ; inz. Israëliet en Arabier.
SEMIETISCH, bn. de Semietische volken, die
beschouwd worden als de afstammelingen van
Sem ; de Semietische talen.
SEMILOR, o. halfgoud, een mengsel van koper
en zink.
SEMINARIE, o. (-s, ...riën), SEMINARIUM, o. (-s,
...ria), inrichting waar jongelingen worden gevormd tot godsdienstleeraar : de R.- K. seminariën ; het seminarie der Doopsgezinden.
SEMINARIST, m. (-en), leerling, kweekeling
van een seminarium.
SEMIOGRAPHIE, v. (nxuz.) omschrijving der
teekens en noten in het notenschrift.
SEMIPELAGIAAN, m. (...gianen), naam van
die wijsgeeren, die aangaande de genade beweerden, dat 't begin der bekeering van den mensch
zelf afhangt, maar de voltooiing daarentegen
van de goddelijke genade ; ...PELAGIANISME,
o. leer , der semtipelagianen.
SEMPEL, m. (-s), (wev.) gedeelte van het zijdegetouw.
SEMPELSNOER, o. (-en), ...STOK, m. (-ken).
doelen van een seinpel.
SEMPER CRESCENDO, bw. (muz.) steeds in
sterkte toenemende, aanzwellende.
SEMPER IDEM, altijd de- of hetzelfde, zich zelven altijd gelijk.
SEMPER VIRENS, altijdgroenend, immergroen
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sempervirens is ook de naam van een blad, gewijd
aan de tuinbouwkunde
SEN, V. (- s), kleinste Japansche bronzen munt
= 1,2 cent.
SENAAT, m. (senaten), raad (bij de oude volken); landsvergadering ; Eerste Kamer of Hoogerhuis (in Frankrijk en België); raad der oudste
studenten aan eene hoogeschool.
SENAATSVERGADERING, v. (-en), vergadering
van een senaat.
SENATEUR, (-s, -en), SENATOR, m. (-en),
lid van een senaat : tot senator gekozen.
SENATUS-CONSULT, o. senaatsbesluit (inz.
Fransch-Keizerlijk decreet onder Napoleon I).
SENDGERICHT, o. (-en), geestelijke vierschaar
in do M. E.
SENE, o. SENEBLAD, o. (-en), bladen der
cassia senna, eene Egyptische plant, waarvan
de bladen als purgeermiddel gebruikt worden.
(Dit woord is in de volkstaal verbasterd tot zenuwbladen).
SENEGROEN, o. (plantk.) zenegroen.
SENEPLANT, v. (-en), ...STRUIK, m. (- en),
de cassia senna, zie sene.
SENIEL, bn. aan den ouderdom eigen : seniele
aftakeling, ouderdomszwakte.
SENILBOOM, nz. (-en), linzeboom (colutea
arborescens).
SENIOR, Sr., bn. de oudste, de oudere (in tegenstelling van junior, Jr., de jongere), veelal achter
namen gesteld ; (sport) iem. die het vorige jaar
, één of meer prijzen met roeien gewonnen heeft.
SENIORAAT, o. (...raten), recht van erfopvolging der oudsten ; majoraat ; ambt van oudste.
SENNA-BLADEREN, o. mv. senebladen.
SENNHUT, v. (-ten), zomerhut der herders
op de hooge Alpen.
SENOR, (Sp) heer. SENORA, v. mevrouw,
-SENORITA, v. jonge dame.
SENSATIE, v. (-s), algemeene beweging, indruk,
-opzien, opschudding : sensatie maken, verwekken.
SENSATIEBERICHT, o. (-en), ...ROMAN, m.
(-s), ...STUK, o. (-ken), bericht, tooneelstuk
dat, roman die sensatie maakt ; ...VERHAAL,
o. (...halen).
SENSATIONEEL, bn. bw. wat sensatie maakt:
sensationeele berichten, processen.
SENSIBEL, bn. gevoelig, aandoenlijk ; zeer
vatbaar voor indrukken.
SENSIBILITIET, v. gevoeligheid, prikkelbaar hei d.
SENSITIEF, bn. zinnelijk, gevoelig.
SENSITIVISME, o. zekere weeke richting van
.romanschrijven.
SENSITIVITEIT, v. overgevoeligheid : de sen-

sitiviteit onzer dagen.

SENSUALISME, o. neiging om naar zinnelijke
aandrift te handelen ; zinnelijkheid, wellust.
SENSUALIST, m. (- en), een zinnelijk mensch,
een wellusteling.
SENSUALITEIT, v. zinnelijkheid, neiging tot
zinnelijk genot : de sensualiteit prikkelen, opwek ken.
SENSUEEL, bn. bw. ( -er, -st), zinnelijk, naar
zinnelijk genot hakende : sensueele gedachten.
SENT, v. (-en), (zeew.) lijst, gording, tijdelijk
k
dienende op het geraamte van een schip in aan
om de spanten op hunne plaats te houden;-bouw,
senten van den aanbouw, senten die dienen om den
omtrek der aanvullingsspanten aan te wijzen
-en de zeegt zoo van het barghout als van de beplanking 'tzij der kiel, 'tzij van het bovenschip te bepalen en die, naarmate de beplanking vordert,
worden weggenomen.
SENTENTIE, v. (-s, ...tiën), meening, oordeel ; merkwaardige gedachte ; zedespreuk, kernspreuk;
- rechterlijke beslissing, vonnis.
SENTENTIEUS, ba. (...zer, -t), leerrijk, pittig,
bondig.
SENTIMENT, o. gevoel ; kunstgevoel : er is
veel sentiment in dezen roman ; -, (-en), opinie,
.gevoelen, meening.
SENTIMENTALITEIT, v. overdreven gevoeligheid, gemaaktheid : de sentimentaliteit in de letterkunde.
SENTIMENTEEL, bn. bw. ( -er, -st), overdreven
.gevoelig, overspannen : een sentimenteel minnaar;
sentimenteel zijn ; de(n) sentimenteele spelen, uit-

hangen.
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SEPARAAT, bn. afzonderlijk, gescheiden.
SEPARATIE, v. scheiding, afzondering ; -,
(-s, ... ti ën ), afscheiding.
SEPARATIEDAM, m. (-men), scheidingsdam;
de separatiedam tusschen Lek en Noord of tusschen
Waal en Pannerdenseh kanaal.
SEPARATIESUIKER, v. eenigszins anders bereide beetwortelsuiker, waarvan de kristallen
langer zullen zijn.
SEPARATISME, o. geest, zucht tot afzondering
(in godsdienst en staatkunde).
SEPARATIST, in. (- en), die voor het separatisme ijvert, het bevordert.
SEPARATISTISCH, bn. als separátist, de afzondering bevorderende : separatistische bewegingen.
SEPARATOR, m. (-s), (in de zuivelbereiding)
melkontroomter ; (stoomw.) toestel om het nxedegevoerde water van den stoom af te scheiden, vóór
hij tot den cilinder wordt toegelaten.
SEPAREEREN, (separeerde, heeft gesepareerd),
afzonderen, scheiden : gesepareerd leven.
SEPIA, v. (schild.) bruine waterverf, bereid
uit het zwarte vocht dat in den inktzak van den
gewonen inktvisch (sepia officinalis) voorkomt;
sepiabeen ; ...BEEN, o. kalkachtige schaal, gegewoonlijk meerschuim of wit balein geheeten,
die op den rug van den gewonen inktvisch voorkomt, welke als poeder door de goudsmeden in
plaats van vormzand en door de ivoorwerkers
als polijstnziddel gebruikt wordt.
SEPTEMBER, m. de negende maand van het
jaar, Herfstmaand (30 dagen); -DAG, m. (-en);
-MAAND, v. (-en), de Septembermaanden zijn
gewoonlijk zeer schoon ; -WEER, o.; -ZON, v.,
-ZONNETJE, o.
SEPTEMBRISADE, v. (hist.) de Septembermoorden zonder eengen vorm van proces te Parijs in 1792.
SEPTET, SEPTUOR, o. een muziekstuk, voor
zeven stemmen of instrumenten.
SEPTIME, v. (muz.) 7de toon van een octaaf;
(kaartspel) 7 volgkaarten.
SEPTIME -ACCOORD, o. (-en), (rnuz.) een accoord van 4 tonen, die ieder eene terts verschillen.
SEPTOLE, v. (-n), (muz.) eene notenfiguur
van 7 noten, die even vlug gespeeld of gezongen
moeten worden als anders 4 of 6 dezer noten.
SEPTUAGESIMA, v. (-'s), negende Zondag
vóór Paschen.
SEPTUAGINTA, V. zeventig ; de overzetting der
Septuaginta, der 70 Joodsche bijbelvertalers te
Alexandrië.
SEPULCRUM, o. graf ; (R.-K.) holte in de
altaartafel, waarin reliquieën van Heiligen worden
bewaard.
SEQUENS, v. het volgende ; (muz.) voortzet
een motief in een bepaalden zich her--tingva
halenden vorm.
SEQUENTIE, v. (-s), (R.-K.) gezangen die
volgen op het Alleluja in de slotgebeden van den
Epistel in de Mis.
SEQUESTER, o. (recht.) beslag, inbeslagneming.
SEQUESTRATIE, v. (-s, ...tiën), (recht.) het
in bewaring geven van sane zaak, waarover geschil is, in handen van een derde, die zich verbindt
om die zaak, nadat het geschil zal zijn uitgemaakt.
met de vruchten terug te geven aan dengene,
die daartoe zal worden gerechtigd verklaard;
opsluiting.
SEQUESTREEREN, (sequestreerde, heeft gesequestreerd), (recht.) beslag leggen op : de gesequestreerde waarde.
SERADELLE, V. (- n), eene plantensoort (ornithopus sativv) met rozenroode vlinderbloemen,
die goed op zandgrond groeit en een flink voeder gewas is.
SERAF, m. (-s), SERAFIJN, m. (-en), hemelsch
wezen in menschengedaante met vleugels, in de
onmiddellijke nabijheid Gods lofliederen zingende,
engel. SERAFIJNTJE, o. (-s).
SERAFINE, V. (- s), SERAFINE-ORGEL, o.
(-s), een huisorgel, dat veel registers bevat en van
een klavier voorzien is.
SERAFSSTEM, v. (-men), schoonklinkende stem
der serafs ; ...VLEUGEL, m. (- s); ...VLUCHT,
v. het vliegen der serafs ; (ook) de snelheid waar
zij zich bewegen.
-med
SERAIL, o. (-s), het paleis des Turkschen kei-
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zere ; de woning van een Oostersch aanzienlijk
heer en zijne vrouwen, waarvan de harem (de
vrouwenwoning, het vrouwenverblijf) slechts een
gedeelte is ; ook wel : de harem ; de gesnedenen
van 't serail, de gesneden oppassers van den harem.

SERASKIER, SERASKER, SERIASKER, m.
(-s), in Turkije de titel van den hoogsten militairen
ambtenaar.

SERAL, o. middel om de stof in schoollokalen
enz. te binden.
SERANI, In. (-' s), (Ind.) scheldnaam voor tot
het Christendom bekeerde Mohammedanen, en
voor de laagste soort van halfbloeds.
SEREHZI.IKTE, v. ziekte van het suikerriet,
misschien aan eene bacterie toe te schrijven.
SERENADE, v. (-s), de uitvoering des avonds
van muziekstukken, welke als huldebewijs in de
onmiddellijke nabijheid van iemands woning
plaats heeft : iem. eene serenade brengen ; naam
van een muziekstuk : de serenade van Volkmann ;
-MUZIEK, v.
SERENISSIMUS, m., SERENISSIMA, v. doorluchtigste (eeretitel van vorstelijke personen);
(ook) van een academischen senaat.
SERGE, SARGE, v. (-s), zekere lichte gekeperde wollen stof.

SERGEANT, n-j. (-s, -en), onderofficier ; (timin.) houten gereedschap om planken, die met
de kanten aaneengelijmd zijn, vast te klemmen,
lijmschroef (eig. serrejoint). SERGEANTJE, o.
SERGEANT- MAJOOR, m. (-s), de onderoffieier die aan het hoofd eener compagnie staat,
veelal enkel majoor genoemd ; opperwachtmeester.
SERG. ANTSCHAP, o. waardigheid van sergeant.
SERGEANT- SCHRIJVER, m. (sergeant-schrijvers), sergeant die als schrijver aan het ministerie
van oorlog geplaatst is.
SERGEANTSPLAATS, v. (-en), ...POST, m.
plaats, post van sergeant ; ... RANG, m. rang
van sergeant ; ...STREPEN, v. mv. gouden strepen op de mouwen van een sergeant als teeken
van zijn graad.
SERGEANT- TORPEDIST, rte. (sergeanten-torpedist), een onderofficier bij de marine ; -VUUR
-WERK,m.(s)
SERGEN, bn. van serge gemaakt.
SERI:, v. (-s, seriën), reeks, rij : de eerste serie
geschiedenisplaten ; de platen zijn in seriën van
10 stuks verkrijgbaar ; reeks van opeenvolgende
nummers van bankbiljetten; zeker aantal loten
eener loterij, die in eens uitgeloot worden:
seriën -trekking,
SERIELOT, o. (-en), in seriën uitgegeven loten
eener loterij ; ... NUMMER, o. (-s), nummer eener
serie ; ...TREKKING, v. (-en).
SERIEUS, bn. bw. (...zer, -t), ernstig : eene
zaak serieus opnemen ; een serieus man ; serieus
gemeende huwelijksaanvraag.
SERING, v. (-en), een plantengeslacht (syringa)
tot de familie der olijfachtigen behoorende ; sierheesters met sterk-geurende nagelbloemen, die
vroeg in 't voorjaar bloeien ; hiertoe behooren
de gewone sering (S. vulgaris) met blauwe, lila
of witte bloemen en vele verscheidenheden (S.
chinensis; S. persica; S. josikaa enz.); wilde sering,
trosvogelkers ; bloem van den seringeboom:
een bouquet seringen.
SERINGEBLOESEM, in. (-s), (v. gmv. als stofn.)
bloesem van den seringestruik ; ...BOOM, m.
(-en), ...STRUIK, m. (-en).
SERMOEN, o. (-en), preek, vermaning ; bedsermoen, gordijnpreek, berisping door de vrouw
aan den man toegediend in het slaapvertrek.
SEROEN, ni. (-en), ongelooido runderhuid
tot inpakking van droge waren ; b)l, koopmanswaar in zulk eene huid : twee seroenen indigo.
SEROET, v. (-en), (Z. A.) sigaar ; - KISTJE,
o. (-s), (Z. A.) sigarenkistje.
SERPELING, m. (-en), kleine visch met dikken kop (leuciscus vulgaris) die in zoetwater leeft;
wordt tot 25 cM. lang.
SERPENT, o. (-en), slang ; (fig.) boos wijf ; (muz.) slangvormig blaasinstrument, slanghoorn
van koper, of ook wel van hout, met leder overtrokken, dat de plaats van den contra-bas onder
de blaasinstrumenten inneemt.
SERPENTBLAZER, m. (-s), muzikant die het
serpent blaast.

SERVIESGELD.

SERPENTIG, bn. ( -er, -st), als eene slang, boos,
vinnig : een serpentig wijf.
SERPENTIJN, V. (- en), zeer lang stuk geschut
der 18 de eeuw.
SERPENTIJN, SERPENTIJNSTEEN, o. slangensteen, ophiet, een zwartgroene of donkerbruine
slangswijze gevlekte talksteen, die tot allerlei
vaatwerk wordt gedraaid.
SERPENTIJNMARMER, o. marmer met slangvormige strepen, serpentijnsteen.
SERPENTIJNSTEENEN, bn. van serpentijn steen gemaakt.
SERPENTINE, v. (-s), zeer lange opgerolde
strook van dun gekleurd papier waarmee bij vroolijke feesten de deelnemers elkander werpen.
SERPENTINISCHE VERZEN, o. mv. slangverzen ; verzen die met hetzelfde woord eindigen,
waarmede zij beginnen.

SERPENTIST, in. (-en), die op het serpent
blaast.

SERPENTISCH, bn. bw. boos, kwaadaardig
(van vrouwen) : een serpentsch wijf ; zij was
serpentisch. nijdig, bijzonder kwaadaardig.
SERPENTSLOOK, o. berglook, slangenlook
(allium scorodoprasum), zeker gewas tegen den
slangebeet ; ... TONG,
G, v. (-en), (plantk.) gemeen
pijlkruid (sagittaria sagittifolia).
SERRE, V. (- s), broeikas ; bloemenkamer;
meestal smalle kamer achter de tuinkamer met
glas hiervan en van den tuin afgescheiden : de
nieuwe huizen bouwt men meestal met serres.
SERREGORDIJN, o. (-en), gordijn in eene serre,
inz. om te sterken zonneschijn af te sluiten ; ...
MEUBEL, o. (-s, -en), meubel, meestal van riet
of teenen gemaakt, in eene serre ; ...PLANT,
v. (-en), plant in eene serre gekweekt ; ... STOEL,
m. (-en), ...TAFELTJE, o. (-s), lichte, stoel : tafeltje in Bene serre, meestal van riet ; ... VERSIERING, v. (-en).
SERUM, o. (-s, sera), van vezelstof bevrijd
lichaannsvocht, bloedwei ; inz. van dieren die stel
zekere smetstof zijn ingeënt, waar--selmatig
door zij in hun bloed zoogenaamde antistoffen
hebben verkregen die hen minder vatbaar, zelfs
immuun voor zekere besmetting maken ; met
dit serum worden menschen en dieren ingespoten
om ze minder gevoelig of geheel ongevoelig voor
zekere besmetting te maken (beschermend serum),
of om ze van Bene besmettelijke ziekte te genezen
(geneeskrachtig serum).
SERUMDIAGNOSE, v. onderzoek door Bene
seruminspuiting of iem. of oen dier aan zekere
ziekte lijdende is.
SERUMINRICHTING, v. (-en), inrichting gewoonlijk van rijkswege, waar verschillende sera
gekweekt worden : de seruminrichting te Rotterdam
werd in 1904 geopend ; ... INSPUITING, v. (-en);
...SPUITJE, o. (-s); ...THERAPIE, v. het aan
voor geneeskrachtige doeleinden.-wendvasrum
SERUMZIEKTE, v. ziektetoestand ontstaan
door één- of meermalige inspuiting niet serum:
vaak op roodvonk gelijkende huiduitslag, gepaard
met koorts en zwelling der gewrichten.
SERVAL, in. (-s), tijgerkat, marapoet (in Indië,
Brazilië, Carolina).
SERVET, o. (-ten), doek waarvan men zich
aan tafel vooral bedient out zijne kleerera te beschermen en mond en vingers af te vegen : papieren servetten ; tafeldoek minder groot dan een
tafellaken ; (spr.) te groot voor servet en te klein
voor tafellaken, tusschen mal en dwaas. SERVETJE, o. (-s), klein servet ; (fig., scherts.) sekreetpapiertje.
SERVETBAND, m. i -en), band om een opgerold
servet ; ... GOED, o. lijnwaad tot servetten;
... RING, ni. (-en), ring om een opgerold servet.
SERVICE, v. bediening, inz. in een hotel en
wat daarvoor in rekening gebracht wordt.
SERVIEL, bn. bw. ( -er, -st), slaafsch, kruipend;
laag.
SERVIES, o . (... zen), stel vaatwerk waarvan
men zich aan den disch (tot eten of drinken) bedient : een zilveren, porseleinen servies ; een eetservies uit 87 stuks bestaande. SERVIESJE, o.
(-s), klein servies ; inz. kinderspeelgoed.
SERVIESGELD, o. (-en), vergoeding voor den
prijs eener woning of voor bijkomende behoeften,
ameublement, verwarming, verlichting enz., als
dc- woning in natura geleverd wordt.
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SERVIETEN, m. mtv. eene orde van bedel
te Florence ter eere van M a r i a-monike123
gesticht, ook Dienaars der Heilige Maagd geheeten.
SERVILISME, o. slaafschheid ; stelsel van kuiperij, laagheid.
SERVILITEIT, v. slaafsche geest.
SERVING, v. (-s), (zeew.) slaglijnen, bekleeding om zware touwen, van strengen gevlochten,
ons schaveeling te voorkomen.
SERVITEUR, m. (-s), dienaar ; (fig.) diepe
buiging.
SERVITUUT, o. (...tuten), (recht.) erfdienst
een perceel of op een stuk grond-barheid,lstop
drukkende ten nutte en ten dienste van een ander
en dien men zich moet laten welgevallen ; militair servituut, zulk een last in het belang van
de verdediging eener vesting.
SESAM, v. sesamkrui d.
SESAMBEENTJES, o. mv. twee kleine beentjes
die aan de handpalmtvlakte van het tusschen
het lste kootje van den duim en het voorhandsbeentje aanwezige gewricht liggen en, door middel van een dwarsen band vereenigd, tusschen
zich eene groef of kraakbeenige rol voor de poes
van de lange buigspier van den duim bezitten.
SESAMKRUID, o. vlasdotter, Egyptisch oliezaad : een Oostersch peulgewas (sesamum indicum) uit welks zaden de zeer heldere en zoete
_sesamolie geperst wordt ; ...OLIE, v. sesamolie
dient als surrogaat van olijfolie, bij dc bereiding
van spijzen, als brand- en smeerolie en bij de bereiding van zeep ; ...ZAAD, o. zaad waaruit de
sesamolie bereid wordt.
SESELI, v. (plantk.) bergeppe, bergvenkel.
SESSIE, V. (-s, ...siën), zitting (inz. van landsvergaderingen en gerechtshoven): wij hadden
eene lange sessie, wij zijn lang vergaderd geweest.
SESSIESTOEL, m.. (-en), (R.-K.) lange bank
met draperie of tapijtwerk, waarop de celebrant ,
niet zijn beide assistenten gedurende de sessie
in eene plechtige mis zitten.
SETON, rte. (-s), (heelk.) eene soort van fontanel
(tot afleiding van vochten); —NAALD, v. (-en),
chirurgisch instrument.
SETTER, m. (-s), langharige Engelsche staande
hond die toekent door te gaan zitten of liggen bij
de plaats waar het wild verborgen is.
SEULEN, (seulde, heeft geseuld), visschee met
een net, dat door een . paard wordt getrokken.
SEVERE, bn. gestreng, hoog ernstig (inz. in
de kunst). SÉVÈRITEIT, v. ernst.
SÈVRES, o. Fransch porselein uit de stad van
dien naam.
SÉVIGNÉ, v. (-'s), borstspeld, haakspeld (der
dames).
SEXAGESIMA, v. (R.-K.) zesde Zondag vóór
Paschen, tweede Zondag vóór de vasten.
SEXT, v. (-en), (muz.) zesde toon van de diadiatonische toonladder ; een interval van zes
toontrappen.
SEXT-ACCOORD, o. (-en), (muz.) eene omkeering
van een drieklank.
SEXTANT, v. (-en), (zeew.) hoogtel eter : een
werktuig dat het zesde deel van een cirkel of 60
graden omvat ; zeker sterrenbeeld, ten zuidwesten van den Leeuw.
SEXTEN, mv. (R.-K.) gebeden die in kloosters
of door priesters bij het brevier op de zesde ure
van den dag (om 12 uur) gelezen of gezongen
worden.
SEXTET, o. (-ten), muziekstuk voor zes instrumenten ; orkestje van zes personen ; — de zes
laatste regels van een sonnet.
SEXTIDE, m. (-n), zesde dag eener decade (uit
den tijd der Fransche omwenteling van 1789).
SEXTOLE, v. (-n), (muz.) eerre notenfiguur
van 6 noten, die in denzelfden tijd gezongen of
gespeeld moeten worden als 4 noten derzelfde
soort.
SEXUEEL, bn. het natuurlijk geslacht betref
sexueele organen, driften ; sexueel systeem,-fend:
stelsel van L i n n a e u s, b arustende op de ge
planten ; sexueel dimorph zijn-slachtdenr
insecten, als mannetje en wijfje opvallend ver
-schilend
zijn.
SFEER, v. (sferen), bol ; kring ; een bolrond
werktuig uit cirkels bestaande voorstellende die,
welke door de sterrenkundigen eertijds verondersteld worden aan den hemel getrokken te zijn;

de hemelsche sfeer, hemelbol; hoogere sfeeren, boven
werelden ; — (fig.) dat is mijne sfeer,-ardsche
dat is de kring, waarin (of het gebied, waarop)
ik mij beweeg ; dat ligt buiten mijne sfeer, ligt
buiten mijn werkkring, gaat boven mijn begrip ; -buiten zijne sfeer treden, boven zijn stand leven ; -(dicht.) de muziek der hemelsche sferen, de harmonie
der

sterren.

SFERISCH, bn. bolvormig ; sferische driehoek,
bolvormige driehoek.
SFEROIDAAL, bn. afgeplat bolvormig.
SFEROIDE, v. (-n), afgeplatte bol.
SFINX, v. (-en), (myth.) een roofgierig monster,
hebbende het hoofd en den boezem van eene vrouw,
doch overigens naar een leeuw gelijkende, somtijds
ook aszet vleugels afgebeeld, dat op eene rots bij
Thebe zich ophield, den voorbijtrekkenden een
raadsel opgaf en ieder, die het niet kon oplossen,
verslond ; -- steenen beeld in leeuwengedaante
met het hoofd van een r ensch, in Egypte het zin
koninklijke macht ; — avondvlinder,-nebldr
vlinder met prismatische voelsprieten.
SFORZANDO, SFORZATO, bw. (muz.) ver
sterker.
-sterk,
SGRAFFITO, o. (-'s), een in Italië uitgevonden
wijze van gevelversiering, hierin bestaande, dat
men de te versieren plaats met twee of meer lagen verschillend gekleurde specie bedekte ; hierin sneed men figuren in en krabde een gedeelte
daartusschen weg, waardoor verdiepte gekleurde
figuren ontstonden.
SHAMPOOING (Eng.) v. het droogwrijven
van het lichaam na het bad ; inz. het borstelen
on wasschee der hoofdhuid.
SHARE (Eng.), v. (-s), aandeel ; —BROKER,
(Eng.) in. (-s), makelaar in aandeelen, effecten.
SHAWL (Eng.) v. (-s), zie sjaal.
SHERIFF, m. (-s), provinciaal rechter in Engeland.
SHERRY (Eng.) m. witte wijn van de stad
Xeres in Andalusië.
SHILLING, M. (-s), Engelsche munt (= '/oo van
1 pond sterling of f 0,60 Nederl. ongeveer).
SHIRE (Eng.) v. (-s), graafschap (in Engeland).
SHIRTING (Eng.), o. eene soort van licht katoen
of linnen voor hemden.
SHOCKING (Eng.) bn. onaangenaam, ergerlijk ;
aanstoot gevend ; beleedigend.
SHUNT (Eng.) v. (-s), stroorr^verdeeling.
SITYLOCK, m. figuur uit Shakespeare's Koopman van Venetië : geldgierige, wraakzuchtige,
wreedaardige jood.
SI, v. (-'s), naam der zevende noot eenar toonschaal.
SIAMEESCH, bn. van, uit Siam : Siameesche
priester ; de Siameesche tweelingbroeder ; (fig.)
't zijn de Siameesche broeders, gezegd van twee
personen, die altijd bij elkander zijn.
SIAMOIS, v. zekere stof uit zijde • on katoen,
welker gebruik in Frankrijk het eerst word ingevoerd door de afgezanten van den koning van
Siam, onder de regeering van L o d e w i j k XIV.
SIAMPAN, m. (-s), zie SAMPAN.
SIBYLLE, SIBILLE, v. (-n), bij de Ouden
eene profetes, waarzegster, verkondigster van
den goddelijken wil.
SIBYLLIJNSCH, bn. van, volgens de Sibyllen:
(Rom. gesch.) de Sibyllijnsehe boeken, drie boeken
met oude voorspellingen, welke door de sibylle
Curiae aan T a r q u i n i u s den Trotsohen wervan
den verkocht, on die men in bedenkelijke omstandigheden van staatswege raadpleegde.
SIC, tw. let wel ! ei ! —, zoo staat er woordelijk ; — sic transit gloria mundi, zoo gaat de wereld
grootheid te niet.
-sche
SICCATIEF, o. een sneldrogend lijnolievernis,
snel
moeten
die
verven
mengt,
men
door
dat

drogen.
SICILIANO, nz. (-'s), Siciliaansche herdersdans en zang in 6 /s maat.
SIDDERAAL, m. (...alen), Bene familie van visschen ((gymnotidae), tot de orde der weekvinnigen
behoorende, met een slangachtig lichaam ; inz.
de sidderaal (gymnotus electricus) uit Zuid-Amerika, die in zoetwater leeft, tot 2 M. lang wordt
on bekend is om zijn electrisch orgaan, waardoor
zelfs paarden verlamd worden.
SIDDEREN, (sidderde, heeft gesidderd), sterk
beven, trillen : van angst, vrees sidderen ; ik sidder
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nog als ik aan het gevaar denk ; voor iem. sidderen,

hein zeer vreezen. SIDDERING, V. (- en), sterke
beving, trilling ; het sidderen.
SIDDERGRAS, o. gemeen trilgras (briza media),
Bene grassoort met zeer fijne stengels, waaraan de
aartjes voortdurend hangen te trillen ; ...ROG,
m. ( -gen), (nat. hist.) eene soort van rog (torpedo)
in do Middollandsche Zee, met een sterk electrisch
orgaan.
SIDERAAL, bn. de sterren betreffende.
SIDERAAL-ASTRONOMIE, v. gedeelte der sterrenkunde, dat de lichamen buiten ons zonnestel
behandelt ; ...LICHT, o. licht verkregen door-sel
eene knalgasvlam op een stukje kalk te richten ;
...MAGN +'TISME, o. magnetische invloed dien
de sterren op zieken zouden uitoefenen.
SIDERATIE, v. stand der sterren : gewaande
invloed daarvan op het leven en de lotgevallen
van den mensch ; (geneesk.) beroerte.
SIDERIET, o. sane glasachtige verscheidenheid
van kwarts, van eene indigo- of Berlijnsch- blauwe
kleur.
SIDERISCH, bn. siderisch jaar, sterrejaar:
de tijd van den schijnbaren omloop der zon van
eene vaste ster afgerekend, totdat zij weer bij deze
komt ; siderische maand, omloopstijd der maan
ten opzichte van den tijd. binnen wolken zij haar
omloop van de eeno vaste ster afgerekend tot
aan dezelfde vaste ster volbrengt, n. 1. 27 dagen,
7 uren en 43 minuten : evenzoo : siderische dag.
SIDERISME, o. leer betreffende, geloof aan den
invloed der sterren.
SIDEROGRAPHIE, v. staalgraveerkunst.
SIDEROLIET, o. Boheenisch pottenbakkerswerk dat niet hard gebakken wordt en, in plaats
van niet glazuur, met een gekleurd lak overdekt
wordt.
SIEGFRIED, m. een der voornaamste helden
uit de Oudgermaansche sagen.
SIEGWARTBALK, M. (-en), fabriekmatig ver
-vardige
holle balk uit cementijzer.
SIEMENS, m. eene electrische maateenheid,
weinig verschillende van Ohm.
SIMPEL, V. (- s), (gew.) ui.
SIEPEREN, (sieperde, is gesieperd), onmerkbaar
doordringen van vocht, sijpelen : het water sieperde

in mijne schoenen.

SIER, v. opschik ; goede sier maken, fijn, lekker
laten opdisschen, een prettig, vroolijk leventje
leiden.
SIERAAD, o. (...raden, ...radiën), tooi, tooisel,
versiering : sieraden in eene kerk ; - opschik,
opsmukking : om mooi te zijn heeft zij geen sieraad
nodig ; - (fig.) trots, eer, iets waarop men roem
draagt : deugd is het schoonste sieraad ; hij is het
sieraad der gansche stad. SIERAADJE, o. (-s).
SIERAADSBAND, M. (- en), aangegoten band
aan een kanon. die tot versiering strekt.
SIERBOOM, m. (- en), boom dien men tot sieraad kweekt.
SIERDUIF, v. (...ven), schoone soort van duiven,
als raadsheeren, valkengitten enz.
SIEREN, (sierde, heeft gesierd), tooien, ver
eene kamer, een altaar sieren ; de lente siert-siern:
velden en wegen met bloemen ; - (fig.) tot eer ver
: deugden sieren den menseh meer dan-strekn
mooie

kleeren

SIERGEWAS, o. ( -sen), ...HEESTER, m.
(-s), gewas, heester tot sieraad gekweekt ; ...KOOL,
V. eene variëteit ' van paarse of witte boerenkool
die men tot sieraad kweekt.
SIERING, v. (-en), het versieren.
SIERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), fraai, net, bevallig,
elegant : zich sierlijk kleeden ; eene sierlijke handbeweging ; sierlijk schrijven, spreken. SIERLIJK
-HEID,v.
(...heden).
SIERPALM, ni (-en), ...PLANT, v. (-en), palm,
plant tot sieraad gekweekt.
SIERRA (Sp) v. (-'s), berg, gebergte, inz. in
Spanje en Portugal en Zuid -Amerika.
SIERSEL, o. (-s), sieraad, versiering ; (fig.)
onwaarheid.
SIËSTA, (It.) o. (-'s), middagslaapje, inz. op
het heetst van den dag; dutje na den maaltijd.
SIFFLEEREN, (siffleerde, heeft gesiffleerd),
uitfluiten ; door gefluit zijne afkeuring te kennen
geven.
SIGAAR, v. (sigaren), rolletje tabak, tot rooken
bestemd : eerre sigaar opsteken, ze aansteken en
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oprooken; - hij heeft altijd eene sigaar in den mond,
hij rookt voortdurend sigaren ; - onder eene
fijne sigaar iets bespreken, onder het rooken van
Bene fijne sigaar ; - wat den vorm eener sigaar
heeft, er op gelijkt : chocoladesigaren ; - bloem aar der lischdodde. SIGAARTJE, o. (-s).
SIGARENAANSTEKER, m. (-s), toestelletje van
verschillenden vorm, om sigaren aan te steken ;
inz. een busje waarin met benzine gedrenkte watten ; bij het openen steekt een vonkje den benzinedamp aan, waardoor eene kleine vlam ontstaat.
SIGARENASCH, v. asch van opgerookte sigaren;
...BEKER, n-t. (-s), sane soort van beker om daarin sigaren te bewaren, aan te bieden enz. ; ... DAMP,
in. dichte rook van brandende sigaren ; ...FABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT, m. (- en);
...FUST, o. sigarenkistjes ; ...HAMERTJE, o. (-s),
hamer, spijkertang en breekijzer aan één stuk,
om sigarenkistjes te openen of dicht te slaan ;
...HANDEL, m. handel in sigaren ; ...HANDELAAR, m. (-s, .laren) ; .KIST, v. (-en),
...KISTJE, o. (-s); kist, kistje voor sigaren;
(scherts.) plompe schoenen met platte neuzen,
inz. soldatenschoenen; ...KOKER, m. (- s); ...MAGAZIJN, o. (-en); ...MAKER, m. (-s); ...PIJPJE,
o. (-s), pijpje waarin men sigaren rookt, inz.
ten deele opgerookte sigaren ; ...ROOK, nx. ;
...SCHAARTJE, o. (-s), soort van schaartje ,om
daarmede do punt van sigaren af te knippen;
...STANDAARD, ...STANDERD, m;. (-s); ...WINKEL, m. (-s); ...ZAAK, v. (...zaken), handel
in, winkel voor sigaren ; ...ZAKJE, o. (-s), vierkant papieren zakje waarin men sigaren in 't klein
verkoopt.
SIGARET, v. (-ton), cigarette, zie aldaar. SIGARETJE, CIGARETJE, o. (-s).
SIGARETTENPAPIER, o. bijzonder bereid papier waarvan men sigaretten maakt ; ... TABAK, V.
SIGILLUM, o. zegel ; sigillum confessions,
het zegel van de biecht ; (fig.) onder de strengste
geheimhouding ; loco sigilli, plaats van het zegel,
den stempel.
SIGNAAL, o. (signalen), sein : men onderscheidt
hoorbare en zichtbare, dag- en nachtsignalen ; waar
leus, wachtwoord ; -ARM,-schuwingtek;
m. (- en), semaphoor ; - BLAD, o. (-en), gedeelte van een signaalarm; -BORD, o. (-en), seinbord ; -HOORN, m. (- s), seinhoorn.; -MAST,
m. (-en), mast waaraan signalen opgehangen
worden.
SIGNALEEREN, (signaleerde, heeft gesignaleerd),
seinen geven ; (zeew.) een schip signaleeren, seinen;
iemand signaleeren, zijn signalement opmaken,
hem gedetailleerd naar het uiterlijke beschrijven;
- zich onderscheiden : hij heeft zich boven alle
anderen gesignaleerd.

SIGNALEMENT, o. (-en), gedetailleerde beschrijving van ism. uiterlijk voorkomen om hem daaraan te herkennen : iemands signalement maken,
opgeven ; ( ook fig.) zijn gedrag uiteenzetten.
SIGNALIST, M. (-en), de seinblazer bij de militairen.
SIGNATUUR, v. (...turen), merk, kenteeken;
handteekening, onderteekening van eene akte ; (letterz.) letter of cijfer aan den voet der eerste
bladzijden van elk vel ; - (muz.) het cijfer boven
de basnoten, waarmede in het generaal basschrift
de intervallen der akkoorden aangeduid worden; (apoth.) etiquette aan de flesehjes ; - (fig.) reeds
terstond bleek de signatuur van dit congres, do bedoeling, de strekking, de heerschande meening.
SIGNET, o. (-ten), handzegel, cachet. SIGNETSNIJDER, m. (-s), graveur, cachetsnijder.
SIGNIFICATIE, v. (-s, ...tiën), beteekenis ;
(recht.) beteekening, gerechtelijke aanzegging.
SIGNIFICEEREN, (significeerde, heeft gesignificeerd), beteekenen ; (recht.) aanzeggen.
SIGNORE (It.) m. (...ri), heer; gebieder. SIGNORA, V. (...re), dame, vrouw ; gebiedster.
SIGNORINA, v. jonge dame.
SIJFELEN, (sijfelde, heeft gesijfeld), blazen
(van slangen), schuifelen.
SIJPELEN, (het sijpelde, is gesijpeld), onmerkbaar doortrekken van vochten : het water sijpelt

door den muur, door den dijk.

SIJPEREN, (het sijperde, is gesijperd), sijpelen,
sieperen.
SIJS, m. (...zen), snaak, kwant, lichtzinnig
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mensch : het is een vroolijke sijs ; een wonderlijke
sijs.
SIJSJE, o. (-s), eene soort van vogeltje (fringilla spinus), tot de familie der vinken behoorende ;
het heeft een aangenamen zang en onderscheidt
zich door zijn korten staart, spitsen snavel en
kleurenafwisseling.
1. SIK, v. (-ken), spits toeloopende baard voor
of onder de kin : hij draagt tegenwoordig een sik.
SIKJE, o. (-s).
2. SIK, V. (- ken), geit. SIKJE, o. (-s).
SIKKEBLOKKEN, o. mv. (zeew.) twee - enkele
blokken in een strop vereenigd, soms ook uit
één stuk hout.
1. SIKKEL, m. (-s, -en), Joodsch gewicht,
wegende 4 drachmen ; (ook) munt in het oude
Judea ; zilverling. SIKKELTJE, o. (-s).
2. SIKKEL, v. (-s, -en), werktuig met halvemaanvormig lemmer en korten steel, waarmede
men koren snijdt, zicht : de sikkel in 't koren zetten, het maaien ; - vorm der maan, als zij voor
minder dan de helft zichtbaar is : de sikkel der
maan. SIKKELTJE, o. (-s).
SIKKELSLAG, m. (-en), slag met Bene sikkel.
SIKKELVORMIG, bn. bw. in den vorm eener
sikkel : sikkelvormig blad ; ( ontl.) het sikkelvormig

verlengsel der hersenen ; iets sikkelvormig uitsnijden.

SIKKENEURIG, bn. bw. ( -er, -st), (gei eenz.)

zanekerig, vitziek, vervelend : 't is zoo'n sikkeneul ig menseh ; sikkeneurig handelen.
SIKKEPITJE, o. beetje, weinigje : hij zal er
geen sikkepitje van hebben ; 't is geen sikkepitje

waard.
SIKKER, (Hebr.) SIKKES, bn. (gemeenz.) beschonken : hij is sikker, half dronken.
SILENE, v. (-n), (plantk.) een plantengeslacht,
na aan de koekoeksbloem verwant, met ronden
opgeblazen kelk, tot de familie der sileneachtigen
behoorende, waarvan 7 soorten in Nederland
in 't wild gevonden worden : de 1 ransche silene
(S. gallica); de knikkende silene (S. nutans); de
tweehuizige silene (S. otites); de opgeblazen silene
(S. venosa); de kegelbloemige silene (S. tonica);
de nachtsilene (S. noctiflora) en de roodbloemige

silene (S. armeria).

SILENTIUM (Lat.). o. stilte ; het verplichte
stilzwijgen in een klooster.
SILHOUET, v. (-ten), SILHOUETTE, v. (-n),
schaduwomtrek, -beeld, -portret (naar den uit
dus genoemd): eene silhouette van iem.-vinder

maken ; hare silhouette teekende zich scherp af.

SILHOUETTEEREN, (silhouetteerde, heeft gesilhouetteerd), een schaduwportret maken.
SILICATEN, o. mv. (scheik.) kiezelaarde-verbindingen ; kiezelzure zouten.
SILICIUM, o. (scheik.) kiezel ; -BRONS, o.
eene harde soort van brons, een weinig silicium
bevattende.
SILLICIDEN, o. nov. zekere delfstoffen : kie
-zelardvbing.
SILO, v. (-'s), graanpakhuis : eene silo voor 10
mill. K. G. graan ; voederkuil ; kuil in het land,
waarin men het groenvoeder voor het vee met
zout inmaakt, om het zoo voor den winter te bewaren.
SILOMETER, nl. (-s), toestel om de snelheid
der beweging van een schip aan te wijzen.
SILURISCH, bn. (aardr.) de silurisehe formatie,
eene der oudste sedimentaire vormingen, waarin
weinig gewervelde dieren, maar wel veel visschen
voorkomen.
SILVESTER, -MAAND, v. de laatste maand
van het jaar ; - ---AVOND, m. (-en), oudejaarsavond ; Paus S i l v e s t e r I stierf 31 Dec. 335.
1. SIM, v. (-men), snoer eener hengelroede;
de top op de kurk, `elke boven den hoek of haak
van een hengelsnoer op het water drijft ; (fig.)
iem. onder de sim hebben, hem in bedwang houden.
SIMMETJE, o. (-s), kleine sim.
2. SIM, v. (-men), aap : het ras der simmen.
SIMMETJE, o. (-s).
SIMILGOUD, o. Mannheimergoud, op goud
gelijkende koperlegeering voor sieraden.
SIMILGOUDEN, bn. van similgoud : similgouden

armbanden.

SIMILBRILLANT, m. (-en), ...DIAMANT, m.
-en), kunstdiamanten, uit thaliumhoudend glas
vervaardigd, met een sterk lichtbrekend ver
-mogen.
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SIMILOR, o. halfgoud, spinsbek, bijouteriegoud.
SIMMEN, (simde, heeft gesimd), (Zuidn.) pruilen,
veinzen te schreien, een huilend gezicht zetten.
SIMMENEUS, m. (...zen), (Zuidn.) apeneus. -,
nx. en v. (...zen), iem. die een simmeneus heeft.
SIMMENGESLACHT, ...RAS, o. apenras;
...KUUR, v. (...kuren), apenkuur ; ...TREK,
m. (-ken).
SIMONIE, V. handel waarbij geestelijke goederen.
of met iets geestelijks verbonden zaken tegen
tijdelijk voordeel worden verkocht, zoo geheeten
naar S i m o n den toovenaar : zich aan simonie

schuldig maken.

SIMONISME (ST.), o. stelsel van S t. - S i m o n.
(geb. 17 Oct. 1760, gest. 19 Mei 1825), om de
maatschappelijke misstanden te verbeteren, inz.
de afschaffing van het erfriocht.
SIMONIST (ST.), m. (-en), aanhanger van den
Franschen utopist S t. -Simon.
SIMPEL, bn. bw. ( -er, -st), eenvoudig, enkel:

een simpel woord ; hij is maar een simpel soldaat,
een gemeen soldaat ; - eene simpele akte, eene
onderhandsche ; - de simpele duif, onschuldige ; ik heb hem simpel gezegd, dat hij gaan kon, alleen,
bloot, kortweg gezegd ; - suf, zwak van hersenen,

wezenloos : zij is simpel geworden ; zich recht simpel aanstellen, erg onnoozel, dor*.

SIMPELACHTIG, bn. eenigszins zwak van
hersenen, onnoozel : er simpelachtig uitzien ; een
simpelachtig gezicht. SIMPELACHTIGHEID, v.
onnoozelheid, verzwakking van hersenen.
SIMPELIJK, bw. simpel.
SIMPELTJES, bw simpel.
SIMPLANKJE, o. (-s), klos waarom garen wordt
gewonden tot het breien van netten.
SIMPLICITEIT, v. eenvoudigheid, ongekunsteldheid, oprechtheid, openharigheid.
SIMULACRE, o. (-s), schijnbeeld, schijnvertooning.
SIMULANT, in. (-en), iem. die simuleert.
SIMULATIE, v. (-s), het simuleeren.
SIMULEEREN, (simuleerde, heeft gesimuleerd),
veinzen, voorgeven : een gesimuleerde koop; huichelen, zich den schijn geven van.
SIMULTAAN, bn. gelijktijdig.
SIMULTAANKERK, v. (-en), kerkgebouw dat
zoowel voor den Roomschen als den Hervormden
godsdienst gebruikt wordt : te bronbeek is eene.

simultaankerk.

SIMULTAANSCHOOL, v. (...scholen), school
waaraan onderwijzers van verschillenden godsdienst
verbonden kunnen zijn.
SIMULTAANSPELER, m. (-s), schaakspeler
die verschillende partijen tegelijk speelt.
SIMULTANEÏTEIT, v. gelijktijdigheid.
SINAASAPPEL, m. (-s), smakelijke, zoete
oranjeappel, ook wel chinaasappel en appelsien
geheeten.
SINDS, vz. en bw. sedert, van dien tijd.
SINE QUA NON, bw. zonder hetwelk ...niet ;
dit is eene voorwaarde sine qua non (zonder welke
de zaak niet doorgaat), eene noodzakelijk te ver
voorwaarde.
-vulen
SINECUUR, v. (...turen), bezoldigde kerkelijke
bediening, zonder daaraan verbonden ambtsbezigheden ; (bij uitbr.) luiaardspost, zeer gemakkelijk en voordeelig ambt.
SINGALEES, m. (...leezen), bewoner van_
Ceylon.
SINGEL, m. (-s), grof touwweefsel: nieuwe
singels onder de kussenstoelen maken ; - buikgordel (van een paard); -- (R.-K.) koord waardoor
de albe om het middel wordt samengehouden ;
priestergordel die over de toog wordt gedragen ; buitenwal (om eene stadsgracht); (soms) de gracht
om eene stad zelf : zij heeft zich in den singel verdronken ; - ( vissch.) droogsingel, met strandkeien bedekte plaats. SINGELTJE, o. (-s), kleine
singel ; (fig.) een singeltje maken, om de stad wat
rondwandelen.
SINGELBEWONER, m. (-s), iem. die op den
singel woont.
SINGELEN, (singelde, heeft gesingeld), omsingelen ; een paard singelen, het den buikriem
ontdoen ; stoelen singelen, er singels onder
maken.
SINGELGRACHT, v. (-en), gracht om eene
stad : de singelgrachten zijn nu midden in de stadi

zoo heeft zij zich uitgebreid.
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SINGELS, SINGELGROND, in. (-en), (zeew.)
zand- en kiezelbank.
SINGKEH, m. (-s), (Ind.) nieuw aangekomen
Chinees ; op Deli ook = baar.
SINGLETON, M. in het whistspel de eenige
kaart, die men van eene zekere kleur heeft.
SINGULARIS, m. o. het enkelvoud, de enkel
-voudsrm.
SINGULARITEIT, v. (-en), zonderlingheid,
vreemdheid.
SINGULIER, bn. bw. (-der, -st), (gemeenz.)
zonderling, vreemd : 't is toch singulier, dat het
juist zoo treft ; in dit singuliere (enkele) geval.
SINISTER, bn. (oorspr.) linksch, verkeerd ; —
(thans) ongelukkig ; schrikkelijk, vreeselijk, boos,
rarupspoedig, nadeelig.
SINJEUR, rit. (-s), heer (meest spottend, minachtend): een groot sinjeur ; den sinjeur spelen.
SINJO, m. (-'s), (Ind.) mannelijke afstammeling
van een Europeaan en eene inlandsche vrouw;
(ook) jongeheer.
SINKSEN, m. (Zuidn.) Pinksteren.
SINKSENDAG, in. (-en), (Zuidn.) Pinksterdag.
SINOLOOG, m, (...logen), geleerde, kenner,
beoefenaar van het Chineesch, de zeden en gewoonten der Chineezen enz.
SINOPEL, o. eene door ijzeroxyde bruin gekl.eurde kwartssoort ; — (wap.) groene kleur ; voorgesteld door schuinsrechtsche lijnen.
SINSOEN, o. (plantk., gew.) gemeen kruis
-kruid.
1. SINT, bn. heilig (voor namen van personen
geplaatst, die de R. -K. kerk als heilig verklaard
heeft, dikwijls verkort als S., St., Set.) : Sint
Peter ; St. Jan ; ook in aardrijkskundige namen,
namen van feesten, planten, dieren enz., die naar
zulke heiligen heeten : Sint-Petersburg ; Sint
Margriet.

2. SINT, m:. (-en), heilige ; de goede Sint, Sinterklaas; (spr.) het is een afgezette Sint, gebezigd
van iem,. die vroeger zeer invloedrijk was en om
wien thans niemand zich bekommert.
SINT-ANDRIESKRUIS, o. (-en), (wapenk.) lig
kruis ; (tincm.) schoorbalk, stut;-gend,)Cvormi
klein Sint- Andrieskruis, schoorbalkje.
SINT-ANNA,. (spr.) daar loopt iets van St. - Anna
dader, zie ANNA.
SINT-ANTONIESKRUID, o. (plantk.) helmkruid ; scropelkruid ; ...KRUK, v. (-ken), (wapenk.)
,een
vormig krukje ; ...VUUR, o. (geneesk.)
gordelroos.
SINTEL, m. (-8), uitgebrande steenkool, ook
wel sinter, sinder enz. geheeten : de kachel met
,sinteltjes aanmaken; — gestold metaalschuim, slakken : de sintels uit de schreuven zoeken. SINTEL 'TJE, o. (-s).
SINTELGAT, o. (-en), (stoomes.) gat waardoor
, de sintels of slakken uit het machinevuur verwijderd
worden.
SINTELLAVA, v. lava die het uiterlijk van
sintels gekregen heeft.
SINT- ELMUSVUUR, o. zie ELMUSVUUR.
SINTER, ni. (-s), eenigszins kristalvormige
:neerslagen in wateren, die delfstoffen opgelost
houden.
SINTEREN,. (sinterde, heeft gesinterd), samen
een materiaalmengsel, tengevolge-bakenv
van het smelten van enkele bestanddeelen ervan.
SINTERING, v.
SINTERKOLEN, v. iv. deze geven eenigszins
samengesinterde cokes.
1. SINTERKLAAS, SINT -NICOLAAS, m. kinderfeest (6 December) waarop de kinderen allerhande lekkers van suikerwerk, chocolade en
koek, en vaak ook speelgoed krijgen ; de heilige
die in de verbeelding der kinderen hun al dat
.lekkers geeft : voor Sinterklaas spelen ; wat zou
Sinterklaas brengen I; Sinterklaas heeft goed gereden,
ik heb veel voor mijn Sinterklaas gehad.
2. SINTERKLAAS, o. eene soort van koek gebak op dit feest.
SINTERKLAASAVOND, m. (-en), avond die
het Sinterklaasfeest voorafgaat, waarop de banketbakkers enz . hunne waren uitstallen, de ouders
hunne inkoopera doen, de kinderen hunne schoen
klompjes met hooi klaarzetten en vrienden-tjesof
elkander cadeau's thuiszesden, waarbij zij onbekend
trachten te blijven ; ...FEEST, o. (-en); ...GAVE,

T-

Van Dale.
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v. (-n); ...GEBAK, o.; ...GESCHENK, a. (-en);
...GOED, o.; ...KOEK, m.; ...PRET, v. ;...VER
-MOING,v.(en)rkldigam.e
voor Sinterklaas speelt ; ...VREUGD, v.
SINT -GALBERTSNACHT, v. (-en), (spr.) hij
is geboren op Sint- Galbertsnaeht, drie dagen voor
't geluk, het is een ongeluksvogel.
SINT -JACOBSKRUID, o. Sint-Jacobsbloenz.
SINT-JACOBSSCHELP, v. (-en), eene soort
van schelp, waarmede bedevaartsgangers zich
tooien, inz. die terugkeeren van St. Jacob di
Coi postella.
SINT-JANSBROOD, o. vrucht van den SintJansbroodboom ; —BOOM, m. (-en), (plantk.)
zekere boom (ceratonia siliqua), in 't Oosten en
in Zuid -Amerika.
SINT-JANSKRUID, o. (plantk.) benaming van
eenige plantensoorten, inz. eene soort van hertshooi (hypericum perforatum) en de smeerwortel
(sedum purpurascens).
SINT -JANSLOT, o. (-en) of ...SCHOT, o. het
nieuwe schot dat de booroen met Sint Jan (24
Juni) maken.
SINT-JORISWORTEL, v. (plantk.) gemeene
of wilde valeriaan, ook duivelsklauw en koorts
-wortel
geheeten.
SINT-JUTMIS, v. zie JUTMIS ; (spr.) tot SintJuttemis - uitstellen, het voor altijd uitstellen, het
nooit doen.
SINT-LAMBERTSNOOT, v. (...noten), eene soort
van groote hazelnoot.
SINT-MAARTENSVOGEL, in. (-s), (nat. hist.)
eene aschkleurige wouw (falco cyaneus); - de vetgemeste gans, die met Sint-Maarten geslacht
en gebraden wordt.
SINT-MARGRIET, zie MARGARETA.
SINT-NICOLAAS, enz. zie SINTERKLAAS, enz.
SINT-PIETERSKRUID, o. benaming van eenige
plantensoorten : sleutelbloem, voorjaarssleutel bloem ; zeevenkel, zeepeterselie ; muurkruid, glas
steenbreker ; ...PENNING, m. (R.-K.)-kruid,
schatting die Engeland weleer aan den Paus betaalde ; (R.-K.) geld dat in de kerken ten behoeve
van den Paus wordt ingezameld.
SINT-TEUNISBLOEM, v. (-en), de gele onagra
of wederik (oenothera biennis).
SINT-VEITSDANS, SINT -VITUSDANS, in. (geneesk.) dansziekte, zekere zenuwziekte die zich
door algemeen stuiptrekkingen kenmerkt en
tot de vreemdste lichaamsbewegingen aanleiding
geeft ; zij wordt door 't volk in Italië toegeschreven
aan den steek van de tarentula, waarom zij ook
soms tarentuladans wordt geheeten.
SINUS, rte. ( -sen), boezem, schoot ; — inham;,
golf, bocht ; — (meetk.) de loodlijn die uit het
punt, waarin een straal den omtrek des cirkels snijdt,
op een anderen straal valt, is de sinus van den
ingesloten hoek ; hij wordt uitgedrukt in deden
van den straal ; de sinus van een hoek is gelijk
aan het quotiënt van de rechte zijde tegenover dezen
hoek gedeeld door de hypotenusa; —TAFEL, v.
(-s), wiskundige tabel der sinussen van alle hoeken
(tot 90°), benevens hunne logarithiuen.
SION, o. oorspr. de burcht van het oude Jeruzalerrt ; de berg waarop deze stond ; de tempel
van Salomo op dezen berg gebouwd ; de stad
Jeruzalem ; het volk Sions, het Joodsche volk.
SIONIET, m. (-en), voorstander van de vestiging van een Joodsch rijk in Palestina ; eerste
congres te Bazel in 1897.
SIP, bw. (-per, -st), (gemeenz.) sip kijken, leelijk
op zijn neus kijken.
SIPHON, m. (-s), eene spuitwaterflesch met
hevelvormige buis ; verbinding van twee open
waterleidingen door eene dieper gelegen buis,
bv onder eene straat door.
SIPOYS, m. mv. Engelsch- indische militie
(van inlanders).
SIPPERLIPPEN, (sipperlipte, heeft gesipperlipt), met de lippen van iets proeven.
SIPPIG, bra. bw. ( -er, -st), (gemeenz.) verlegen,
beteuterd ; een sippig jongmenseh ; sippig kijken.
SIR (Eng.) rte. (-s), heer ! (titel waarmede men
iem. aanspreekt); titel vóór den doopnaam van
ridders en baronets.
SIRAP, v. (-s), houten plankje voor dakbedekking bij wijze van pan.
SIRDAR, m. (-s), titel van een stadhouder
in het Turksche gebied; legerbevelhebber in Egypte.
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SIRE, m. titel waarmede uien een koning of
keizer aanspreekt.
SIRENE, v. (-n), (fab.) meermin, zeenimf :
een fabelachtig wezen, half vrouw, half visch,
dat niet toverachtig schoon gezang de schepelingen
in het verderf lokte : zij zingt als eene sirene ; (fig.) 't is eene sirene, eene schoone verleidster ; (wap.) zulk eene sirene niet spiegel en kant ; (nat. kist.) eene familie der walvischachtige dieren (sirenia), die zich met zeeplanten voeden,
ook wel zeekoeien geheeten ; - (niuz.) werktuig
om het aantal trillingen van een gegeven toon te
tellen ; - (zeew.) toestel om geluidsignalen te
geven, zijn wel 8 zeemijlen hoorbaar: de sirenen

der stoombootee floten ; de sirene van een auto.

SIRENENLIED, o. (- eren), verleidelijk gezang,
onweerstaanbare lokstens der verleiding.
SIRENENVORMING, v. (-en), (heelk.) niet
levensvatbare misvorming met aaneengegroeide
beenera.
SIRENENZANG, ie. (- en), sirenenlied.
SIRIH, ni. betelplant, kauwruiddel, door de
bewoners van den Oostindischen Archipel veel
gebezigd, bestaande uit niet kalk ingesu eerde
betelbladeren, een stukje pinang of arekanoot en
garitbir ; ---AANPLANT, m.; -BLAD, o. (-en),
blad der betelplant ; -DOOS, v. (...doozen),
doos waarin alle stoffen voor het sirihkauwen
aanwezig zijn ; -GELD, o. fooi ; -KALK, v.
fijne witte gebluschte kalk voor de sirihpruii ;
-KAUWEN, o.; -PRUIM, v. (-en); -STEL,
o. (-len).
SIRIUS, In. (sterrenk.) de Hondsster.
SIROCCO, m. (-' s), zeer heete en droge zuid
-ostenwid,pMlanscheZi
Italië gewoonlijk in het voor- en najaar eenige
weken lang waait, voortzetting van den Sanioom.
SIROOP, V. zie STROOP.
SISKLANK, rte,. (-en); ...LETTER, v. (-s),
(taalk.) S en Z zijn de eenige sisletters.
SISMOGRAAF, ...METER, zie SEISMOGRAAF
enz.
SISSEN, (siste, heeft gesist), een fijn, eenigerxate
scherp geluid als tusschen de tanden voortbrengen;
de slang sist ; - niet een sissend geluid iem. wat
toevoegen, in 't oor bijten : „schurk!" siste zij
hem in 't oor ; - een sissend geluid veroorzaken,
b. v. door water op een heet voorwerp te laten
vallen of door een gloeiend ijzer in water te steken:

het vocht siste op de heete plaat ; het spek siste in
de pan ; - ( gew.) mijn oor sist, suist ; - het voort

een scherp geluid door pijlen, kogels-brengva
enz., die zich snel bewegen : de kogels sisten hem
om de ooren. SISSING, v. gesis, het sissen.
1. SISSER, nz. (-s), ienz. die sist; voorwerp dat een
sissend geluid geeft ; (vuurw.) stevig opgerold grauw
papier, waarin eenig buskruit, kinderspeelgoed ;
(fig.) wisjewasje, nietigheid : het zal wel met een
sisser afloopen, geen ernstige gevolgen hebben.
2. SISSER, v. (-s), eene soort van grauwe erwt.
SISTEEREN, (sisteerde, heeft gesisteerd), ver
zich (ter plaatse) laten vinden ; - tegen--schijne,
houden, belemmeren.
SISYPHISME, o. het stellen van den arbeid op
hoogen prijs om den arbeid zelf, zonder op de resultaten te letten.
SISYPHUSARBEID, m. vergeefsche zware arbeid die tot geen uitkomst leidt. SISYPHUS was,
volgens de fabelleer, een berucht boosdoener, die
in de onderwereld veroordeeld werd een zwaar rotsblok tegen een steilen berg op te wentelen, dat echter telkens van den top weder in de diepte rolde.
SITS, o. (-en), eene soort van gedrukt katoen,
dat oorspr. in Indië gemaakt werd en daar nog veel
gedragen wordt : gebloemd sits ; - sitspapier.
SITSEN, bn. van sits (vervaardigd).
SITSENWINKEL, m. (-s), winkel waarin men
sitsen verkoopt ; (fig.) prullenboel.
SITSPAPIER, o. (-en), eene soort van papier;
aan ééne zijde met heldere kleuren, inz. gemarmerd,
bedrukt.
SITUATIE, v. (-s, ...tiën), ligging ; (fig.) toestand.
SITUATIEKAART, V. (- en), landkaart op eene
schaal van 1 op 100.000 ongeveer ; ...PLAN, o.
(-nen), horizontale projectie van een gebouw of
Bene reeks van gebouwen, plattegrond ; ...TEEKENING, v. (-en).
SITUEEREN, (alleen in het verl. deelw.): dit
huis is fraai gesitueerd, het ligt fraai ; (fig.) wijze

SJOKKEN.

van woning, huiselijke inrichting : hoe zijn zij ge-

situeerd ?

SIXTIJNSCH', bn. Sixtijnsche kapel, in het Vaticaan te Rome, gebouwd door paus Sixtus IV
(147 3), met beroemde muur- en gewelfschilderingen;
Sixtijnsche Madonna, de beroemdste Madonnaschildering van Raffael, thans te Dresden.
SIWAN, v. de negende maand van den Israëlietischen kerkelijken kalender.
SJAAL, v. (-s), SHAWL, v. (-s), kleurige omslagdoek van Kachemierwol geweven ; groote omslagdoek van andere stof ; sluierdoek dien de dames
om den hals dragen. SJAALTJE, o. (-s).
SJABBES, v. (gemeenz.) sabbat ; - WANDELING, v. (-en).
SJACHELEN, (sjachelde, heeft gesjacheld), sjacheren.
SJACHERAAR, m. (-s), kleinhandelaar, ruil
woekeraar. SJACHERAARSTER, v.-handelr;
(-s).
SJACHEREN, (sjacherde, heeft gesjacherd),
ruilhandel drijven, kwanselen ; kleinhandel drijven;
woekeren.
SJACHERJOOD, m. (...joden), een jood die sjachert, inz. als scheldwoord.
SJAKES, zich sjakes houden, zich stil, zich van
den domme, onwetend houden.
SJAKO, v. (-'s), soldatenhoed.
SJALOT, V. (- ten), eene soort van kleine men:

(allium ascalonicum).

SJALOTTENSAUS, v. (-en); ...WORTEL, v.
SJAMAAN, m. (...manen), volgens het godsdienstig geloof der Samojeden de tusschenpersoon,
die de hoogere machten tot heil der menschheid
kan dwingen.
SJAMANISME, o. godsdienst bij verschillende
Samojedenstammen, die aan sjamanen gelooven.
SJAMBERLOEK, m. (-s), kamerjapon, huisgewaad voor hoeren.
SJAMBOK, m. (-s), (Z.-A.) rijzweep.
SJAMPAN, v. (-s), zie SAMPAN.
SJANKER, m. (-s), een kankerachtig, venerisch
gezwel aan de uitwendige geslachtsdeelen.
SJAPPEN, (sjapte, heeft gesjapt), merken, teekenen (b. v. te vellen hout).
SJAPPETOUWEN, (sjappetouwde, heeft gesjappetouwd), straatslijpen, lanterfanten, rinkelrooien.
SJAPPETOUWER, In. (- s), straatslijper waar van iedereen last heeft, gemeene kerel, doordraaier.
SJAPPIE, m. (-s), sjappetouwer.
SJAR, v. ( -ren), (gemeenz.) uitbrander, geducht
standje : eene sjar krijgen ; iem. eene sjar geven.
SJEBAT, v. de vijfde maand van den Israëlietischen kalender.
SJEES, v. (... zen), tweewielig rijtuig met kap.
SJEESKAP, v. (-pen); ...PAARD, o. (-en).
SJEEZEN, (sjeesde, is gesjeesd), hard loopen,
inz. wegloopen : hij ging sjeezen ; niet slagen bij het
doen van examen, afgewezen worden ; weggejaagd
worden.
SJEIK, m. zie SCHEIK.
SJEK, o. (-ken), loshangend vrouwenjakje. SJEKJE, o. (-s).
SJENKEN, (sjenkte, heeft gesjenkt), janken,
huilen.
SJERIF, zie SCHERIF.
SJERP, v. (-en), eene soort van -gordel, welke
door krijgsbevelhebbers op verschillende wijzen
gedragen wordt ; een gordel van zijde of andere
stof, die door vrouwen, kinderen enz. wordt gedragen.
SJIEK, bn. bw. zie CHIC en CHIQUE.
SJILPEN, (sjilpte, heeft gesjilpt), een zacht piepond geluid geven, als kleine vogels doen, tjilpen.
SJOELBAK, tax. (-ken), soort van lange tafel
met opstaanden rand en aan het einde vakjes waarin schijven geworpen moeten worden ; een gezel
-schapel;
AVONDJE, o. (-s).
SJOELBAKKEN, (sjoelbakte, heeft gesjoelbakt),
het sjoelbakspel spelen.
SJOELBAKPARTIJ, v. (-en); ...REGEL, m.
(-s); ...SPEL, o. (-len), enz.
SJOFEL, bn. ( -er, -st), kaal, armoedig : wat ziet
hij er sjofel uit. SJOFELHEID, v.
SJOFELTJES, bw. armoedig : hij is sjofeltjes in

de kleeren.

SJOCHTEN, hij is gaan sjochten, er van doorgegaan ; vgl. GESJOCHTEN.
SJOKKEN, (sjokte, heeft en is gesjokt), zwaar
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en langzaam zich ergens heen begeven : hij is hier
zooeven voorbijgesjokt ; de beer sjokte de trap op.
SJOKKERIG, bn bw. ( -er, -st), veel te ruim, te
groot : sjokkerige kleerera aanhebben ; sjokkerig gekleed zijn ; die blouse zit veel te sjokkerig.
SJOR, nn. het sjorren : 't is een heele sjor.

SJORHOUT, o. (-en), (zeew.) knuppel om ineen
te draaien ; ...KLAMP, rrz. (-en), (zeew.) klamp die
in het midden hol is. om het einde van een touw
daaraan vast te maken.
SJORREN, (sjorde, heeft gesjord), vastmaken,
met een touw vastbinden : bij hooggaande zee werd
alles stevig gesjord. SJORRING, v. het sjorren.
SJORTOUW, o. (-en), (zeew.) reep, taliereep.
SJOUW, v. (-en), dikke bundel, last ; ruk ; rol;
(zeew.) opgerolde vlag of ander pak, dat men ophijscht om een ander vaartuig aan boord te roepen:
z laggen in sjouw hijschen, halfstok ; (fig.) moeilijkheid : dat was eene heele sjouw; - (fig.) aan de (of
op) sjouw zijn, zwieren.
SJOUWEN, (sjouwde, heeft gesjouwd), zware
lasten dragen, overbrengen : die kerels sjouwen de
zwaarste vrachten ; - ( fig.) moeilijk werk verrichten;
zich afwerken : hij sjouwt van den morgen tot den
avond om wat te verdienen ; - ( fig.) een liederlijk
leven leiden, zwieren, nachtbraken ; - (zeew.) aan
boord roepen door het ophijschen eener sjouw.
SJOUWER, M. (-s), die hard werkt ; zakken -,
pakkendrager, los werkman ; - (fig.) zwierbol.
SJOUWERIJ, V. (- en), hard werk, moeilijke arbeid : - het zwieren. nachtbraken.
SJOUWERMAN, m. (...lieden, ...lui ), man die
voor weinig geld allerlei werk doet ; (zeew.) iem.
die bij 't optuigen, laden of ontladen aan boord
wordt genomen en niet tot de equipage behoort.
SJOUWERMANSKNOOP, m. (- en), eigenaardige
knoop om iets vlug en stevig vast te binden.
SJOUWWERK, o. hard werk, zware lichamelij ke arbeid.
SKALDE, nn. (-n), Noorsch dichter die door gezang en muziek de geheimen van den godsdienst,
de daden der helden van vorige geslachten onder
zijne tijdgenooten bezong.
SKATINGRINK (Eng.), m. (-s), rolschaatsenbaan.
SKELET, o. (-ten), (ontl.) geraamte ; (fig.) zeer
mager mensch. SKELETJE, o. (-s).
SKELETTEEREN, (skeletteerde, heeft geskeletteerd), het geraamte eens lichaams reinigen en uit
een dierlijk lichaam tot een geraamte maken.-drogen;
SKI, v. (-'s), zeer lange platte sneeuwschaats;
op ski's loopen ; - CLUB,. v. (-s), club tot beoefening van de skisport.
SKIËN, skiloopen. SKIËR, m. (-s), skilooper.

SKIFEEST, o. (-en), wedstrijd in het skiloopen.
SKILOOPEN, (liep ski, heeft skigeloopen), op
ski's zich voortbewegen. SKILOOPER, m. (-s),
SKILOOPSTER, v. (-s).
SKISPORT, v. beoefening van het skiloopen,
met een sportief doel.
SKINK, m. (-en), (nat. bist.) stinkhagedis (scincus officinalis) gemeene of eigenlijke skink, die vroeger als geneeskrachtig werd beschouwd ; groote
skink, ook landsnoek geheeten ; gele skink.
SKOEPSJTINA, v. volksvertegenwoordiging in
Servië.
SKYSCRAPER (Eng.). rn. (-s), wolkenkrabber,
zeer hoog huis, inz. in N. Amerika.
SLA, v. (plantk.) zie SALADE.
SLAAF, m. (slaven), lijfeigene (door geboorte,
verovering of aankoop): iem. tot een slaaf maken;
slaven koopen, verkoopes ; een slaaf de vrijheid geven;

- iem. die in harde dienstbaarheid verkeert : de
slaven der moderne industrie ; - de slaaf van iem.
zijn, geheel en al aan zijne willekeur overgeleverd;
(fig.) blinde volgeling ; - (fig.) een slaaf zijner
driften zijn, zich door zijne driften laten medeslee pen ; - hij is een slaaf van zijn woord, wat hij een

gezegd of beloofd heeft, komt hij stipt na.-mal
SLAAFJE, o. (-s).
SLAAFA CHTIG, bn. bw. als een, van een slaaf;
op onderdanige, dienstbare wijze ; kruipend ; eene
slaafachtige gewoonte, die men niet kan afleggen,
waarvan men slaaf is ; een slaafachtige arbeid, harde;
eene slaafachtige navolging, al te getrouwe ; iem.
slaafachtig navolgen. SLAAFACHTIGHEID, v.
lage onderworpenheid, kruiperij.
SLAAFS, bw. als een sla-af : ien.. slaafs behandelen ; iem. slaafs navolgen.

SLAAFSCH, bn. ( -er, meest -), als, van een slaaf:

slaafsche vrees ; slaafsche arbeid ; een slaafsch beroep ; slaafsche gehoorzaamheid eischen ; in slaafsche
banden ; - eene slaafsche gewoonte, eene gewoonte

welke men niet afleggen kan, waaraan men sterk
gehecht is ; - eene slaafsche navolging, Bene al te
trouwe navolging ; - Bene slaafsche vertaling, die
al te letterlijk is. SLAAFSCHHEID, v.
SLAAG, m. slagen, klappen: slaag krijgen, geslagen worden ; iem. een pak slaag geven ; slaag verdienen ; pas op, of er valt slaag, of er vallen klappen.
SLAAGS, bw. aan den slag, aan het vechten:
slaags worden ; slaags zijn ; slaags raken (inz. van
vloten); (oudt.) van pas, ter snee : hij zal hier wel
slaags komen.

SLAAK, o. (slaken), doorvaart, stroom, kil;
plaats waar de zee bij onstuimig weder effen en
stil is.
1. SLAAN, (sloeg, heeft on is geslagen), iem. een
of meer slagen toebrengen niet het doel hem te bezeeren : kinderen, een paard slaan ; iem. om de voren,
voor 't hoofd, in 't gezicht slaan, hem daar slagen
toebrengen ; - zich voor 't hoofd slaan, uit spijt of
ergernis ; - (fig.) 't is om zich voor 't hoofd te slaan,
om flink spijt er over te hebben ; - (fig.) iein. in
't gezicht slaan, grof beleedigen ; - raket aanduiding
hoe uien iem. treft : iern. een blauw oog slaan ; iem.
bont en blauw, lam, kreupel, dood slaan ; iem. diepe
wonden slaan, al slaande toebrengen ; - (fig.) de
liefde slaat diepe, gevaarlijke wonden ; - met aan wijzing waarmee men slaat : met de vuist, met han
voeten, met een stok slaan ; - ( spr.) wie een-den
hond wil slaan, kan gemakkelijk een stok vinden, wie

iem. wil straffen, kan gemakkelijk een voor«-endsel daartoe vinden ; - er maar op los slaan, in 't
wilde, zonder toe te zien, waar de slagen terecht
; - naar iem. slaan, hem trachten te treffen;-komen
- naar iets slaan, (fig.) er naar raden ; - (spr.)
hij slaat er naar, als een blinde naar het ei, (ook) er
in den blinde naar slaan, geheel zonder grond gissen ; - (fig.) dat slaat op mij, dat doelt op mij,
gaat mij aan ; - hij slaat zich met zijn eigen woorden,
wapens, hij verdedigt zich zeer onhandig ; - een

paard slaat achteruit, zelden vooruit ; - de vogel
slaat met de vleugels, klapwiekt ; - iem. den hoed
van 't hoofd slaan, hem zóó treffen, dat zijn hoed
hem van het hoofd vliegt ; - iem. het hoofd van
den romp slaan, hem dooden ; - zich door den vijand heen slaan ; ( fig.) zich ergens doorheen slaan,
zich uit moeilijkheden weten te redden ; zich door
het werk heen slaan, het een beetje minder zorgvol

afmaken ; overwinnen : den vijand, een admiraal, iem. slaan;
- (spel) hij heeft mij geslagen, de partij gewonnen;
- (damspel) eene schijf slaan, wegnemen, winnen;
- een record slaan, winnen, een afstand in minder
tijd afleggen ; een grooteren afstand afleggen, Bene
grootere hoogte bereiken, enz.; - een slag slaan,
een slag toebrengen ; (fig.) zijn slag slaan, van de
goede gelegenheid gebruik maken ; - (fig.) ergens
een slag naar slaan, er naar gissen ; - den vijand
op de vlucht slaan, hem zóó treffen, dat hij vlucht;
- den vijand uit het veld slaan, zóó dat hij vlucht ;
- (fig.) iem. uit het veld slaan, hem zóó bejegenen
dat hij niet meer durft, dat hij beteuterd is enz.
- dooden, slachten : ossen slaan ; ( bijb.) ik zal
alle eerstgeborenen in Egypte slaan ; - treffen, bezoeken : (bijb.) de Heer zal u met tering, met ziekte
slaan ; - Gods hand slaat en heelt, God schenkt
leed en vreugde ; - hij schijnt met blindheid geslagen, hij schijnt wel blind te zijn (dat hij zoo iets
niet ziet); - het is hem in 't hoofd geslagen, hij is
gek geworden ; iets herhaaldelijk treffen, slagen toebrengen. om
een zeker doel te bereiken : een paal in den grond,
een spijker in den muur slaan, met slagen er in drij ven ; - den spijker op den kop slaan, hem juist op
de goede plaats treffen ; - (spr.) hij slaat den
spijker op den kop, raadt het juist, noemt juist de
hoofdzaak ; - op een aanbeeld slaan ; ( spr.) hij
slaat altijd op hetzelfde aanbeeld, komt altijd op dezelfde zaak neer ; - iets aan (in) stukken slaan ;
- eieren in de pan slaan ; geslagen eiwit, tot schuin.
geslagen ; geslagen room ; - den bal over den grond,
op het dak slaan ; stof uit de stoelen slaan ; - verder
in allerhande bedrijven : haar. wol, vilt slaan, haar
of wol niet den hoedenmakersboog tot vilt verwerken ; - deeg slaan, beslaan ; - kalk slaan, aanmaken ; - turf, plaggen slaan, met eene soort van
zeis of sikkel van den veengrond slaan ; - water
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naar buiten slaan, met een watermolen ; - zijn
water slaan, het loozen ; - vasthechten, vastspij keren : een huurbordje aan een huis slaan ; - iem.
aan het kruis slaan, hem kruisigen ; - iets aan den
haak slaan, om er mede te visschen ; - een slachtbeest aan den haak slaan, het schoon ophangen ; (fig.) iem. aan den haak slaan, aan boord klampen,
hem voor iets trachten te winnen ; - hechten:
geloof aan iets slaan ; slaan met het doel om wat te maken, wat voort
te brengen : een gedenkpenning slaan ; - stempelen : geld, munt slaan ; (fig.) ergens geld uitslaan, er
zijn voordeel mee doen ; - (spr.) ergens de huur
uit slaan, er zooveel mee verdienen dat men er de
huur van betalen kan ; - (spr.) ergens een slaatje
uit slaan, er een aardig voordeeltje uit halen; -vuur
slaan, met een staal (vuurslag) uit een vuursteen
vonken slaan, welke op zwam of tonder vallen, die
hierdoor vuur vat ; - olie slaan, persen ; - het
last van dat lijnzaad slaat 8 H. L. olie, levert zooveel
olie op ; - touw slaan, maken, draaien ; een touw slaan om, winden om ; - een kabelslag
slaan, winden ; - (bijti.) slaat uwe sikkelen tot
spiesen, smeedt ze daarin om ; - eene brug
slaan, over eenti rivier slaan, leggen, maken ; iem. tot ridder slaan; - spijkers met koppen
slaan, (fig.) de zaken flink afdoen ; -- een kruis
slaan, (R. -K.) bij het bidden enz.; slaan om een geluid voort te brengen, al slaande
iets aankondigen, doen kennen : den roffel slaan;
de trom, de luit slaan, bespelen ; de reveille, de taptoe,
alarm slaan ; den stormmarsch, den aanval, den aftocht slaan, daartoe op de trom het sein geven ; (muz.) de maat slaan, aangeven ; - een triller slaan,
zingen of spelen ; - de klok slaat 6 uur ; heeft de
klok al geslagen ?; - ( spr.) hij heeft de klok hooren
slaan, (maar weet niet waar de klepel hangt), hij heeft
iets vernomen, maar weet niet het rechte ; - het
geweer slaat geweldig, geeft een geweldigen slag ; zeer luid, ver hoorbaar en toch schoon zingen, goed
gearticuleerde strophen voortbrengen ; de nachtegaal, de vink slaat ; - met de deur slaan, ze luid
dichtsmijten ; - met de tong slaan, een eigenaardig
geluid maken om paarden aan te zetten ; - (spr.)
zijne tong slaat dubbel of slaat zwaar, (ook) zijne tong
slaat ijzer, slaat kadul, men kan aan zijn spreken
hooren, dat hij dronken is ; - zich herhaaldelijk
en met zekere kracht heen en weer bewegen, ergens
tegenaan komen en daarbij een min of meer hoorbaar geluid naaken : het water slaat tegen het schip,
tegen den dijk, klotst ; -de zeilen slaan tegen den
mast, klapperen : - de golven slaan over het schip,
storten ; - het hart, de pols slaat, klopt ; soms drukt slaan alleen eene zekere snelheid of
iets plotselings uit ; plotseling vallen : hij slaat uit
het raam, van den wagen, tegen den grond, met het
hoofd tegen de steepen ; - de damp slaat mij op de
borst. belemmert mij in de ademhaling ; - snel
doordringen : de regen slaat door het dak, de inkt
slaat door het papier ; - iets door eene teems slaan,
het laten doorzijgen ; - iets door de keel slaan, iets
naar binnen slaan, het snel opeten of opdrinken,
brassen ; - (gen.) de mazelen, de pokken slaan naar
binnen, kunnen niet uitwerken ; - de melk slaat
door het bloed, van eene zoogende vrouw of melk
dier gezegd : - de vorst slaat uit den grond,-gevnd
vertoont zich naar buiten ; - de vlam slaat uit het
dak, vertoont, verheft zich buiten het dak ; - de
bliksem is in den toren geslagen, heeft hem getroffen ;
- de schrik is hem in de beenen geslagen, hij is van
schrik verlamd ; - beginnen : het paard slaat op
hol ; ( fig. )hij slaat aan 't hollen, weet zich niet meer
te bedwingen ; - op de vlucht slaan, beginnen te
vluchten ; - uit den aard slaan, geheel anders worden, inz. den verkeerden weg opgaan ; - wortels
slaan, wortel schieten ; - de snoek slaat, schiet
plotseling weg ; -richten, wenden : het oog naar
boven slaan; de oogen ten Hemel, ter aarde slaan; - het
oog op iets, iem. slaan, beschouwen, er naar verlangen;
- een oogje op een meisje slaan, op haar verliefd
worden ; - acht op iem., iets slaan, er op letten, er
goed acht op geven ; - de hand aan het werk slaan,
er flink mede beginnen ; - ik heb er geene hand aan
geslagen, ik heb er niets aan gedaan ; - de handen
aan iets slaan, schenden, ontwij den ; - de handen
aan zichzelf slaan, zelfmoord begaan ; snel omdoen : een mantel om het lijf, een doek om
het hoofd slaan ; - de armen iem. om den hals slaan,
omhelzen ; - de armen over elkander slaan, niets
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doen, (ook) zich verwonderen ; - iem. in boeien
slaan, hem boeien ; - een schoen op de leest slaan,
zetten ; - iets in den wind slaan, zich er niet om
bekreunen, inz. om goeden raad ; - iets van de
hand slaan, het afwijzen ; - de deur slaat naar buiten, draait ; - een toast slaan, afsteken ; - thee
slaan (van studenten), bij een professor een kop
thee drinken ; - (gemeen.) drukte, branie slaan,
hebben, maken ; - (Ind.) uitvaardigen : een besluit, een vonnis slaan.
2. SLAAN, o. het slaan : het slaan der paarden,
achteruittrappen ; het slaan der nachtegalen, afgebroken luid en schoon fluiten ; het slaan van den
pols, van het hart, het kloppen ; het slaan van de klok.
SLAAND, bn. geluid gevende : -met slaande trom
uittrekken ; een slaand horloge ; - kastijdend, treffend : Gods slaande hand.
SLAANKOEK, m. (-en), (v. als stofn.) lange
taaie koek die voor het koekslaan gebruikt wordt.
I. SLAAP, m. verdooving der zinnen waardoor
zij voor gewone prikkels ongevoelig zijn, gepaard
met rust van die organen, wier beweging van 's
menschen wil afhangt, toestand die 't tegengestelde
van waken is : een zachte, geruste, diepe, gezonde,
verkwikkende slaap ; een onrustige, woelige, gestoorde
slaap ; - slaap hebben, behoefte gevoelen om te
slapen ; - in slaap vallen, onwillekeurig gaan sla
; -- den slaap niet kunnen -vatten, zijne herse--pen
nen niet voldoende tot rust kunnen brengen ; een kind in slaap wiegen, sussen, al wiegende, sussende, het doen inslapen; - (fig.) zijn geweten
in slaap wiegen, sussen, doen slapen, ongemerkt
het zwijgen opleggen ; - met den slaap worstelen, bijna niet wakker kunnen blijven ; - door
den slaap overweldigd worden, door slaap bevangen
worden ; de oogen vol slaap hebben ; - zich den
slaap uit de oogen wrijven, moeite doen om wakker
te blijven ; (ook) het gele oogvuil zich uit de ooghoeken wrijven, dat zich daar na het slapen bevindt;
- in den eersten slaap zijn ; uit den slaap wakker
worden, opschrikken, opspringen ; - een slaapje
doen, een korten tijd slapen ; - de eeuwige slaap,
de dood ; - de slaap is het beeld, de tweelingbroeder
van den dood, de slaap gelijkt veel op den dood ; -de slaap der zonde; -- toestand van verdooving, van
ongevoeligheid waarin vele dieren en planten korter of langer tijd verkeeren, inz. des winters : de
winterslaap ; hypnotische, magnetische slaap, zie aldaar ; verdooving van eenig lichaamsdeel : ik heb
den slaap in 't been. SLAAPJE, o. (-s).
2. SLAAP, m. (slapen), (ontl.) streek van het
hoofd tusschen de oogen en oorgin, waar de hersenbeenderen het dunst zijn ; - iemands slapen met
lauweren omkransen, hens een lauwerkrans op het
hoofd zetten, in hooge 'mate eeren.
SLAAPACHTIG, bn. ( -er, -st), slaperig. SLAAP
slaperigheid.
-ACHTIGED,v.
SLAAPADER, v. (-en, -s), (ontl.) ader bij de slaap
van het hoofd.
SLAAPBAAS, m. (...bazen), iem. die voor geld
slapers houdt ; ...BANK, v. (-en), eene soort van
bedlade, rustbed ; ...BED, o. (-den), onderbed ;
...BEEN, o. (-deren), (ontl.) een der beenderen
van den schedel aan beide zijden van het hoofd,
welke de slapen vormen ; ... BOL, in. (-len ),
(plantk.) eene soort van papaver, ook zwarte heul
c a maankop geheeten, zie maankop ; ... BOLGEWASSEN, o. nov., ...BOLPLANTEN, v. mv.
papaverachtige planten.
SLAAPBROEK, v. (-en), broek die men 's nachts
bij het slapen aantrekt of aanhoudt ; - in Ind. de
meestal gebatikte négligébroek die men bij de kabaja draagt.
SLAAPCOUPÉ, v. (-'s), coupé van een spoorwagen, ingericht om te kunnen slapen.
SLAAPDEKEN, V. (- s), beddedeken ; -, m. en
v. (-s), langslaper, -slaapster, druiloor ; ... DEUN,
m. (-en), ...DEUNTJE, o. (-s), slaapliedje; ...DOEK,
in. (-en), nacht -, hoofddoek dien men zich bij wijze
van slaapmuts om het hoofd bindt ; ....DRANK,
m.. (-en), drank die den slaap bevordert ; ... DRANKJE, o. (-s), een slaapdrankje innemen, ingeven ; ( fig.)
hem is een slaapdrankje ingegeven, waardoor hij
eeuwig slaapt : hij is vergiftigd ; ...DRONK, m.
teug, alvorens men te bed gaat.
SLAAPDRONKEN, bn. dronken, bedwelmd van
den slaap : hij is nog slaapdronken, nog niet goed
wakker ; slaapdronken antwoorden. SLAAPDRON KENHEID, v.
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SLAAPGELD, o. (-en), geld dat men voor het
slapen, zijn nachtleger betaalt ; ...GOD, m;. (lab.)
Morpheus ; ...GOED, o. nachtgoed ; ...HEMD, o.
(-en), nachthemd ; ...HUIS, o. (...zen), huis waarin
men slapers houdt, waar men den nacht kan doorbrengen met slapen : een slaaphuis houden ; ... JAK,
o. (-ken), nachtjak.
SLAAPKABAAI, v. (Z.A.) nachtgoed ; ...KA
kamer waarin men slaapt ; ...KA -MER,v.(s)
...KAMERAAD,-MERAUBLNT,o.(-en);
ire en v. (-s. raden), bedgenoot ; ...KOETS, v. (-en),
(dicht.) ledekant, bedstede; ...KOORTS, v. (-en),
(geneesk.) koorts met eene onnatuurlijke neiging
tot slapen ; ...KOP, m. en v. (-pen), iem. die veel
van slapen houdt ; een slaapmuts ; ...KRUID, o,
(-en), slaapbol, opium. slaapmiddel ; ...LAKEN,
o. (-s), beddelaken ; ...LEER., v. (geneesk.) weten
verhandeling over den slaap, hypno--schapelijk
logie ; ...LELIE, V. (...liën), (plantk.) goudwortel
(asphodelus), eene soort van lelie waarvan de geur
slaperig maakt, bedwelmt ; ...LIED, o. (- eren),
`wiegelied ; ...LUIZEN, v. nzv., ...LUISJES, o.
mv. (fig.) (volkstaal) de slaapluizen beginnen hem
te bijten, hij krijgt slaapluizen, hij krijgt slaap, vaak
(elders ook wel : vaakluizen); ...LUST, m. slaperig
-heid.
SLAAPMAKEND, bn. slaapwekkend.
SLAAPMATJE, o. (-s), (Ind.) matje waarop de
inlander slaapt; ...MIDDEL, o. (-en), (geneesk.) een
middel dat den slaap bevordert : een slaapmiddel
innemen ; ... MUTS, V. (- en), nachtmuts; -, m. en v.
(-en), domoor, sufferd, sufkous; ...MUTSJE, o. (-s),
o. kleine slaapmuts; - borrel dien men 's avonds
voor het slapen gaan gebruikt ; ...NEST, o.
(-en), nest waarin dieren slapen ; inz een vogelnest
dat niet geheel voltooid werd en waarin zij alleen
komen om te slapen ; ...PIL, v. (-len), ...POEDER,
...POEIER, v. (-s), pil, poeder, poeier die men inneemt om den slaap te bevorderen, wanneer men
van nature den slaap niet kan vatten ; ...PLAATS,
V. (- en), slaapkamer ; alkoof ; ...PLEK, v. (-ken),
(Z.A.) slaapplaats; leger van wilde dieren; ... RAT,
v. (-ten), (nat. hist.) bergrat, zevenslaper;
...ROK, m. (-ken), nacht -, borstrok; ...ROOS, v.
(...rozen), slaapbol ; ...SALET, o. (-ten), slaap
SIROOP, v. (apoth.) slaapstroop ; ...-kamer;.
SPIER, V. (- en), (ontl.) spier bij de slapen.
SLAAPSTEE, v. (-ën), ...STEDE, v. (-n), bedstede, legerstede ; zijne slaapstee opzoeken, gaan
slapen ; --- huis waarin men tegen betaling kan
overnachten ; -- HOUDER, m., - HOUDSTER,
v. (-s), die eene slaapstee houdt.
SLAAPSTER, v. (-s), die slaapt : de schoone slaapster in het bosch.

SLAAPSTOEL, mk. (- en), een lange ruststoel
waarin men gemakkelijk kan slapen ; leunstoel
waarin men gewoonlijk zijn slaapje houdt ; ...
STREEK, v. (...streken), (ontl.) de streek van het
hoofd om de slapen ; ...STROOPJE, o. (-s), (geneesk.) een zoet stroopje waarin een slaapmiddel
is, om kleine kinderen te doen inslapen ; ...TABLET, v. (-ten), (gen.) slaapmiddel in den vorm
e,ener tablet ; ...TIJD, m. (- en), tijd voor den slaap
bestemd ; tijd om te gaan slapen ; ...UUR, o. (...
uren), uur om te gaan slapen.
SLAAPVERDRIJVEND, bn. wat den slaap ver
slaapverdrijvende middelen.
-drijft:
SLAAPVERTREK, o. (-ken), vertrek waarin men
slaapt.
SLAAPVERWEKKEND, ...WEKKEND, bn.
wat den slaap verwekt, wat doet inslapen.
SLAAPVLOOIEN, v. mv. slaapluisjes : slaap
hebben, schurken en zich de oogera wrijven-vloien
out wakker te blijven ; ...VROUW, v. (-en), vrouw
die slapers houdt ; ...WAGEN, M. (- s), rijtuig waarin rijen vrij gemakkelijk kan gaan slapen ; spoorwegrijtuig dat tot slapen ingericht is ; ...WAGON,
M. (- s); ...WANDELAAR, m., ...WANDELAAR STER, V. (- s), die in den slaap opstaat en rond
somnambule ; ...WANDELEN, o. in den-lopt;
slaap rondloopen en werkzaaamheden verrichten,
alsof men wakker is.
SLAAPWEREND, bn. slaapverdrijvend.
SLAAPZAAL, v. (...zalen), groote slaapkamer
(inz. in gestichten enz.).
SLAAPZIEKTE, v. (- n), eene onoverkomelijke
neiging tot slaap, welke ook bij betrekkelijk
gezonde personen somtijds na hevige, uitputtende
inspanning, na het doorstaan van felle koude
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voorkomt, doch meestal bij sommige ziekten wordt
waargenomen; de slaapziekte der negers in tropisch
Afrika begint met matheid en hoofdpijn, daarop
volgen slaapzucht, zwelling der klieren, verslapping
der spieren en eindigt (soms na jaren) met den
dood ; 't is eene chronische ontsteking van het
hersenvlies en de hersenen, en wordt veroorzaakt
door tsetse-besmetting.
SLAAPZUCHT, v. onweerstaanbare neiging om
te slapen.
SLAB, (-ben), SLABBE, v. (-n), eet -, morsdoekje
(van kinderen); servet ; eene soort van mansoverhemd, dat enkel de borst bedekt ; - boden slabbe
in een muur, laagje lood onder in een muur geniet
om het optrekken van vocht te beletten ; reep-seld,
lood in een muur gemetseld, om een uitspringenden
houten rand te bedekken. SLABBETJE, o. (-s),
een kind een slabbetje voordoen.

SLABAK, m. (-ken), saladebak.
SLABAKKE, v. (-n), talmster.
SLABAKKEN, (slabakte, heeft geslabakt), tal -.
Ilten, in ijver verflauwen, niet flink meer arbeiden:
hij begint te slabakken ; in alles slabakt hij, niets
meer pakt hij flink aan ; - verminderen, afnemen:
de wind begint te slabakken.

SLABAKKER, m. (-s), iem. die slabakt, talmt,
in alles nalatig is.
SLABAKKERIJ, v. (-en), talmerij, gesukkel.
1.SLABBE, zie SLAB.
2. SLABBE, v. (-n), versche haring die in de
Zuiderzee gevangen wordt.
SLABBEDOEK, m. (-en), slabbetje.
SLABBEN, (slabde, heeft geslabd), leppen, drinken, slobberen, (van dieren): de hond slabt water,
morsen onder het eten.
SLABBER, m. (-s), (oudt.) eene soort van haringschuit, die in de Zuiderzee voor de haringvangst
gebruikt werd.
SLABBEREN, (slabberde, heeft geslabberd),
slobberen.
SLABBING, v. het slabben ; (zeew.) woeling,
omwindsel der kabels in de kluiven.
SLABED, o. (-den), smalle akker waarop sla verbouwd wordt ; ... BLAD, o. (-en, ...blaren), blad
der s] a.
SLABOON, v. (-en), princessenboon.
SLACHT, v. het slachten, inz. het slachten van
een varken, eene koe voor eigen gebruik : de volgen
hebben wij de slacht , - de slacht aan kant-dewk
maken, alles in orde brengen : vleesch enz inzouten,
rooken, worst maken, enz.; - iem. van de slacht
laten proeven, een proefje van de slacht, een slachtje
geven, wat vleesch, spek, worst, hoofdvleesch enz.

geven van het voor eigen gebruik geslachte vee.
SLACHTJE, o. (-s).
SLACHTBAAR, bn. geschikt om geslacht te
worden.
SLACHTBANK, v. (-en), bank of blok waarop
de slager een kalf, een lam slacht ; - (spr.) maak
u tot een lam en gij wordt ter slachtbank geleid ; ( fig.)
naoord, slachting ; ...BEEST, o. (-en), beest, bestemd of geschikt om geslacht te worden (tot voedsel); ...BIJL, v. (-en), slagersbijl ; ...BLOK, o.
(-ken); ...BRIEFJE, o. (-s), verlofbriefje om te
slachten ; ... DAG, M. (- en), dag voor de slacht bestemd.
1. SLACHTEN, (slachtte, heeft geslacht), gelijken op, overeenkomen met (iem.): hij slacht zijn
vader (3n.); gij slacht mij, ik houd er ook niet van,
in dat opzicht komen wij overeen ; - (spr.) hij
slacht de kat die altijd op hare pootera terechtkomt, hij
weet zich altijd flink uit de verlegenheid te
redden.
2. SLACHTEN, (slachtte, heeft geslacht), ombrengen, dooden (inz. tot spijziging, oudt. om te
offeren); eene koe, een varken. een konijn slachten ;
(bijb.) God beval Abraham Hem zijn zoon te slachten ; - zelf gemeste beesten (gewoonlijk varkens)
laten slachten en het vleesch inzouten : wij slachten
deze week.

SLACHTER, m. (-s), slager, vleeschhouwer.
SLACHTERIJ, v. (-en), het slachten ; plaats waar
geslacht wordt ; beroep van een slachter.
SLACHTERSHAMER, m. (-s), slachthamer ; ...
MAND, V. (- en); ...WINKEL, ni. (-s), slagerswinkel.
SLACHTGELD, o. (-en), geld dat men voor het
slachten betaalt ; ...GOED, o. (Z. A.) slachtvee;
...HAMER, m. (-s), hamer waarmede men een
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slachtbeest doodslaat ; ...HUIS, o. (...zen), gebouw
waarin geslacht wordt. abattoir.
SLACHTING, v. (-en), het slachten ; (fig.) moord,
bloedbad : te Maagdenburg werd door Tilly eene
ware slachting aangericht.

SLACHTLOON, o. (-en), slachtgeld ; ...MAAND,
v. November ; ...MASKER, o. (-s), zeker werktuig om dieren vlug zonder pijn te dooden ;
...MES, o. ( -sen), slagersmes ; (fig.) moorddolk ;
...OFFER, o. (-s), offer dat (oudt.) ter eere der
goden op een altaar werd geslacht ; (fig.) offer,
dulder, hider, lijderes : zij werd het onschuldig
slachtoffer zijner woede ; die of wat opgeofferd is;
...OFFERANDE, v." (-n), bloedig offer.
SLACHTOFFEREN, (slachtofferde, heeft geslachtofferd), offeren, ten offer brengen. SLACHTOFFERING, V. (- en).
SLACHTPACHT, v. (Ind.) pachtgeld voor het
uitsluitend recht om te mogen slachten.
SLACHTPLAATS, V. (- en), plaats waar vee geslacht wordt ; ...TIJD, m. tijd waarin men gewoon
slacht (vee, inz. varkens); Novembermaand -lijk;
...VEE, o. vee dat bestemd is, geslacht te worden;
...VLIJM, v. (-en), slagerspriem.
SLADOOD, 'LANGE SLADOOD, mt. en V. heel
lang en mager mensch, vooral van jonge menschen
gezegd.
SLAEMMER, m. (-s), saladeëmmer ; — (gemeenz.)
een slaëmmer aan den arm hebben, met een meisje
gearmd loopen.
1. SLAG, m. (-en), slaande beweging zonder
meer : een slag met de vleugels ; — slaande beweging
in eene zekere regelmaat: de slag van het hart, van
den pols, de hoor- en voelbare beweging van het
bloed in het hart en in de slagaderen ; de slagen van
den pols tellen ; — de slag der golven ; de slagen der
smeden, der dorschers, der roeiers ; — goed slag houden, regelmatig slaan ; die schaatsenrijder kan geen
slag houden ; — (fig.) aan den slag gaan, beginnen
te werken ; — ik moest dadelijk aan den slag, met
werken beginnen ; — hij heeft geen slag gedaan, gewerkt, totaal niets ; — goed op slag komen, goed be-

dreven in iets worden, (ook) juist bekomen wat men
verlangt ; — ik kan maar niet op slag komen, ik kan
het werk niet zoo goed doen als ik wel wenschte,
als ik gewoon ben : — his heeft er den slag van iem.
te lijmen, die kunst verstaat hij goed ; -- alles is
maar een slag, alles is vrij gemakkelijk, wanneer
men er in bedreven is ; — na eene verhuizing is men
nog niet dadelijk op slag, in orde, met alles gereed;
— zijn slag waarnemen, slaan, van de gunstige gelegenheid gebruik maken ; — in iets een slag slaan,
er naar gissen ; — iem. met den slag waarschuwen,
onverhoeds Tent. iets aankondigen of doen ; iem. te
laat waarschuwen, zoodat hem de tijd ontbreekt
het gevaar te mijden of zijne maatregelen te nemen
om het dreigende gevaar te ontkomen, te weren;
met één slag, in eens, plotseling ; —
slaande beweging met het doel om te treffen, inz.
pijnlijk of plotseling te treffen : een slag met de vuist
op de tafel ; een slag met de vlakke hand, met de zweep ;
een ferme, hevige, gevoelige, harde slag ; iem. een slag
op den arm, om de ooren, in 't gezicht geven, een klap ;
— (fig.) iem. een slag in 't, aangezicht geven, hem grievend beleedigen ; — met een slag sloeg hij het aan
stukken ; — van scheldwoorden kwam het tot slagen,
de ruzie werd eene vechtpartij; — iem. slagen toedienen , hem slaag geven ; — (fig.) zich zonder slag
of stoot overgeven, zonder te vechten ; zich met den
1 ransvhen slag er doorheen slaan, iets vluchtig en

vlug afmaken, niet de noodige zorg aan de zaken
besteden ; — hij heeft een slag van den molen beet,
is niet wel bij zijn verstand ; — een slag van een
paard krijgen, een trap ; — groot verlies, groot verdriet, groote ramp : de slagen van het noodlot ; dat
was een harde, gevoelige slag voor hen ; — ( Ind.) dat
is een heele slag in de wapenkamer, een leelijke tegen
aardig wat kost ; — slag op slag trof hen,-valer,di
zij waren zeer rampspoedig ; -- een electrische, galvanis1he slag, schok ; —
geluid dat iets veroorzaakt dat snel neervalt,
treft, ontploft : hij deed een slag tegen den grol d ;
het viel met een zworen slag; de slagen van den donder,
van den bliksem ; wij hoorden den donder - slag op
slag ; knalgas ontbrandt met een vreeselijken slag ;

— inz. van werktuigen die opzettelijk daartoe ver
zijn : op den slag van de trom loopen ; de-vardig

klok gaf 4 slagen ; met den laatsten slag ging hij aan
't werk ; — het is op slag van vieren, het zal weldra
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vier uur slaan ; — ik koen op slag, dadelijk, terstond ;op slag overkomen ; — mijne pendule is van
slag, zij slaat niet overeenkomstig den tijd, dien zij
aanwijst ; — luid klinkende. regelmatige roep van
sommige vogels : de slag van den nachtegaal, den
vink ; onze kanarie heeft een heerlijken slag ; de vogel is van slag, slaat niet meer ; — zet. geestigheid;
slagen (kwinkslagen) doen ; — ( gew.) dat zijn slagen
als timmermansslagen, onnoozele, flauwe kwinkslagen ; — knal waarmede een vuurpijl, een raket
uiteenspat ; —
slaande beweging om iets te bearbeiden: met ellen
slag van den hamer, het heiblok, den oliemolen ; —

munten van denzelfden slag, van denzelfden stempel :
— wending, draai : draai het rad een heelen, halven
slag om; één slag vooruit, achteruit, (op stoombooten)
ééne wenteling van het drijfrad ; — wat om iets
heen geslagen is : een ronde slag van een touw, ; een
halve, dubbele slag ; slag in de kabelaring, om de betings ; — een slag onm den arm houden, een achter
houden ; — de slagen van een zwachtel-deurtjopn
moeten over elkander sluiten, de opeenvolgende win-

dingen; — het op - en neergaan van den zuiger eener
pomp : eenige slagen aan eene pomp doen ; de pomp
heeft slag, de zuiger beweegt zich flink op en neer;
— (wev.) beweging van de weeflade waardoor de
laatste inslagdraad door middel der tanden van
het rietblad aan het reeds klaar zijnde weefsel wordt
aangesloten ; — (damspel) het schuiven : met één
slag drie, steepen nemen ; — ( kaartspel) de kaarten
die in een rondgang uitgespeeld worden : een slag
maken., halen ; met een laag troefje nog een slag halen;
hij haalt alle slagen, wint alles ; —

w-eg dien een laveerend schip zonder wenden aflegt : lange, korte slagen maken ; — over slag zeilen ;
— de slag van 't schip, de lijzijde ; — de streken die
een schaatsenrijder naakt : hij doet ferme, lange
slagen ; — weg dien een bootje met één slag te roeien
aflegt ; — gedeelte land waarop men in achtereen
jaren (meestal 3) telkens wat anders zaait.-volgend
vgl. drieslagstelsel ; — eene lading kruit : slag van
een vuurpijl ; -- ( fig.) dat is juist de slag van den
vuurpijl, het geheim der zaak ; — (in de vuurwerkerij) eene stevige huls van eene buis voorzien en
met buskruit gevuld die door de ontbranding daarvan met een sterken knal uiteenspringt, ook moord
geheeten ; — slag van een touw, samenstellend-slag
deel van een dikker touw : dit is een touw van 3 sla
slagen eener vleugeldeur, van een schoorsteen--gen;—
schermpje of kamerschut, de deelen of vleugels waaruit zij bestaan ; — slagen bij blinden, de gebroken

schuine kanten die niet tot de verstekken doorloopen : —
wending van Bene loopgraaf ; — wagenspoor;
hoefslag ; afweg : een slag voor de bommen ; — zij weg de duinen in : het Wassenaarsehe slag ; — slaapgedeelte van het hoofd ; — dun uiteinde eener
zweep ; — slag op slag, telkens, herhaaldelijk : slag
op slag komt hij te laat ; slag op slag deed hij de scherp zinnigste vragen. SLAGJE, o. (-s, slaagjes).

2. SLAG, m. (-en), geregeld gevecht, veldslag:
slag leveren ; den slag winnen, verliezen ; een beslis
bij Waterloo ; hij is in den slag-sendlag;
(dood) gebleven, hij is gesneuveld.
3. SLAG, o. soort : een schoon slag van menschen;
een raar slag van volk.

4. SLAG, o. (-en), schuif voor een duivenhok:
het slag laten vallen ; — vogelknip, duiventil : een
vogel in 't slag vangen ; duiven op slag houden ; (fig.)
duifjes op slag houden, een bordeel houden.
5. SLAG, o. inslag ; (wev. •) linnen van enkel slag,
van dubbel slag.

SLAGADER, v. (-en, -s), (ontl.) polsader, ader
waarin het bloed door het hart bij slagen gedreven
wordt naar alle lichaamsdeelen : de groote slagader;
— BESCHRIJVING, v. (-en); — BLOED, o. helderrood bloed uit de slagaders ; — BREUK, v. (-en),
een met bloed gevulde zak, die in gemeenschap
staat met eene slagader en door hare verscheuring
of uitzetting is ontstaan ; — GEZWEL, o. (-len);
— VERKALKING. v. (gen.).
SLAGADERIG, bn. ...LIJK, bn. tot de slagader
behoorende ; slagaderlijk bloed, bloed dat door de
slagaderen stroomt.
SLAGADEROPENING, v. (-en), (heelk.) opening
van Bene slagader.
SLAGBAJONET, v. (-ten), bajonet met gebogen
kling ; ...BAL, m. (-len), kaatsbal, kolfbal; ...BALK,
m. (- en), rechte balk van een houten slagdrempel
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eener sluis ; ...BED, o. (-den), ...BEDDING, v.
(-en), bedding voor een af te loopen schip.
SLAGBEITEL, m. (-s), vierkant stalen werktuig
waarmede men de gaten in 't metaal grooter maakt;
(oliera.) zware houten wig in het blok, die met den
breeden kant boven onder de hei is geplaatst,.
SLAGBOEG, m. (-en), (zeeti.) het over een anderen
boeg gaan liggen ; gang ; ( fig.) dat was een slagboeg
voor mij, dat was een buitenkansje voor mij ; dat
viel hem in zijn slagboeg, dat kwam hem juist van
pas, recht naar wensch.
SLAGBOOG, m. (...bogen), een hoedenmakers gereedschap dat veel op een grooten strijkstok gelijkt en dient om het haar of de wol tot vilt te ver
-werkn;(z.)slag, BOMin.(-e),
horizontaal liggend hout om een doorgang af te
sluiten ; (fig.) beletsel ; ...BOOR, v. (...boren); ...
BORSTEL, m. (-s), borstel der ververs om stippel werk te maken ; ...BOSCH, o. (...sschen), bosch
welks boomen geveld moeten of kunnen worden.
SLAGDEUR. v. (-en), kleine deur in eene grootere,
valdeurtje ; deur die in tweeën opengaat ; ...DIS
ontwerp tot een-POSITE,v.(stiën)ml
veldslag, schriftelijke of mondelinge verklaring er
van.
SLAGDORPEL, m. (-s), ...DREMPEL, m. (-s),
dorpel 20 cM. boven den sluisvloer, waartegen de
deuren en schuiven beneden een aanslag vinden:
die sluis is diep op den slagdorpel 2 M.; -DIEPTE,
V. (- n), de slagdrempeldiepte dezer sluis is 3 1VI. beneden N.A.P.

SLAGDUIF, v. (...ven), duif die tot eene duiventil behoort ; ... EL, v. (-len), (wev.) kleine el om linneii van geringe breedte te meten, dat men tweemaal eene halve el meet.
SLAGEL, ni. (-s), groote houten moker.
SLAGELGER, m. (-s), (vissch.) eene soort van
aalgeer.
SLAGEN, (slaagde, is geslaagd), geluk met iets
hebben, zijn wensch vervuld zien : slagen in iets;
ik ben met hem geslaagd, dit is mij met hem gelukt,
ik heb den rechten persoon in hem gevonden ; een gelukkig examen doen : hij is voor 't Fransch
geslaagd.

SLAGER, m. (-s), slachter, vleeschhouwer.
SLAGERIJ, v. (-en), vleeschhouwerswinkel ; slachterij.
SLAGERSBANK, v. (-en), bank waarop een slager kleinere dieren slacht, b.v. kalveren, lammeren;
...BIJL, v. (-en), bijl die een slager gebruikt ; ...
BLOK, o. (-ken), blok om klein slachtvee op te
slachten ; hakblok ; ...BOEKJE, o. (-s), boekje
waarin de slager de bestellingen opschrijft ; ook wat

hij geleverd heeft; ...BOOM, m. (-en), boom om
daaraan een geslacht beest bij de achterpooten op
te hangen ; ...GILD, o. (-en); ...HOND, m. (-en);
...JONGEN, m. (-s); ...KNECHT, m. (-s); ...MES,
o. ( -sen); ...PRIEM, m. (-en); ...REKENING, v.
(-en), rekening van een slager ; ...STAAL, o. stuk
staal waaraan de slager zijne messen wet, aanzet;
... VROUW, v. (-en); ...WINKEL, in. (-s); ...ZOON,
ni. (-s, ...zonen).
SLAGGEWEER, o. (...geweren), een geweer dat
bij 't afschieten een harden slag geeft ; ...GOUD,
o. slagpreparaat ; ...HAMER, m. (-s), zware hamer
der goudslagers, der boekbinders.
SLAGHOEDJE, o. (-s), cilindervormig dopje van
geplet koper of koperblik, gevuld met eene hoeveelheid slagkruit; het dient hoofdzakelijk tot het ontsteken van de ladingen der draagbare wapenen.
SLAGHOUT, o. (-en), hout waarmede men (op
iets) slaat of klopt, inz. het houtje der hoedenma kers waarmede zij op den slagboog tikken ; - soort
van houten sabel waarmede het vlas van de houtdeeltjes ontdaan wordt ; - schaarhout, kreupelhout, dat om de 5, 6 of 7 jaar gehakt wordt : het
slaghout op struik verkoopen.

SLAGINSTRUMENTEN, o. mv. speeltuigen die
geslagen worden, als : pauken, trommen enz.; ...
KOOI, V. (- en), vogelknip.
SLAGKRUIT, o. verbinding van slagkwik met
salpeter enz. om ontplofbare stoffen te ontsteken.
SLAGKWIK, V. en o. grijsachtig witte kristallen,
verkregen door het vermengen eener oplossing van
2 deelen zuiver kwikzilver in 3 deelen salpeterzuur
niet 8 deelen alcohol en ether ; het ontploft heviger
dan slagkruit, maar vormt minder gas en tast ook
de wapens niet aan ; - PIJPJE, o. (-s), tot het
doen ontploffen van pikrinezuur in granaten enz.
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SLAGLANTAREN, v. (-s), (eert.) lantaarn aan
den mast (bij een zeeslag); ...LENGTE, v. (-n).
lengte van een zuigerslag ; ...LIJN, v. (-en), (timen.)
met krijt bestreken koord, dat, losgelaten zijnde,
eene streep laat ; (zeew.) seizing, zeker touw ; ...
LIJNZAAD, o. lijnzaad waaruit olie geslagen zal
worden, in tegenstelling met zaailijnzaad ; ...LIJST,
V. (- en), overslaande lijst eener deur om de opening
goed af te sluiten; ...LINIE, v. (-s, ...niën), stelling
die een leger inneemt om slag te leveren.
SLAGNET, o. (-ten), knipnet, vogelnet dat bij de
minste aanraking dichtslaat ; balnet of raket.
SLAGORDE, v. (-n), (oorl.) de opstelling of de
opmarsch der troepen van een bepaalden veldslag,
zooals zij volgen uit het doel en de bestaande omstandigheden : zich in slagorde scharen ; indeeling
en groepeering der strijdkrachten voor het gevecht;
troepenindeeling van een legerkorps, Bene samen
divisie, indien geen bijzonder gewichtige-gestld
omstandigheden daarin veranderingen noodig maken ; geteekende slagorde, om een spoedig overzicht
over de geheele samenstelling van een korps te
geven.
SLAGPEN, v. (-non), groote veder of pen van een
vogel ; (fig.) de slagpennen zijn hem uitgetrokken.
men heeft hem gekortwiekt, van zijne macht beroofd ; ...PLAAT, v. (...platen), plaat waarop de
goudsmeden hun goud slaan ; ...PREPARAAT,
o. (...raten), (scheik.) verschillende mengsels die
met een slag ontbranden. ontploffen, zooals slagkwik, dyamiet, meliniet enz.; ...PUTS, v. (-en),
(zeew.) een kleinere emmer van zeildoek, uit 3
breedten genaaid en op eiken naad gelijkt, welke
lijken tot een strop vereenigd zijn.
SLAGREGEN, ni. (-s), harde regen ; ...RIEM,
n-t. (-en), (nail.) riem om den karabijnschoen met
riem aan het zadel te bevestigen ; ...ROEDE, v.
(-n), werktuig der wijnverlaters ; ...RIJM, o. (-en),
het rijmen van alle of bijna alle regels eener strophe;
...ROOM, v. room geschikt om stijf geslagen of
geklopt te worden ; ... SAS, o. sas dat bij de ontbranding veel gas vormt en dus een hevigen slag
geeft ; ...SCHADUW, v. (-en), (teekenk.) schaduw
welke een door de zon enz. beschenen voorwerp op
den lichten grond veroorzaakt ; kernschaduw.
SLAGSCHIP, o. (...schepen). zwaar gepantserd
en zwaar gewapend oorlogsschip : Engeland telt nu
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SLAGSTIJL, m. (-en), de stijlen waartegen de
gesloten sluisdeuren steunen ; ...TAND, ni. (-en),
groote voortand (van vele dieren): de slagtanden

van een wild zwijn, van een olifant ; (fig.) de slagtanden zijn hem uitgebroken, de voornaamste middelen
om kwaad te doen zijn hem ontnomen; ...TROM
deel eener dorschmachine waarmede-MEL,v.(s)
de korrels uit de aren geslagen worden ; ...UUR.WERK, o. (-en), uurwerk dat slaan kan.
SLAGVAARDIG, bn. ( -er, -st), bereid, gereed
tot den veldslag ; een troep is slagvaardig, als hij
goed geoefend en behoorlijk uitgerust is en in zulk
eene tactische formatie, dat hij in zeer korten tijd
slag kan leveren ; -- (fig.) hij is altijd even slagvaardig, gereed om zich met woorden of met de pen
te verdedigen.
SLAGVEDER, ...VEER, v. (-en), slagpen ; ...
VEER, v. (-en), de veer van een schietgeweer, welke
den haan doet overslaan ; - de veer van een slaguurwerk waarmede het slagwerk in beweging wordt
gebracht.
SLAGVELD, o. (-en), plaats waar een slag of gevecht geleverd wordt of is : vaak is een slagveld eeg?
waar slachtveld ; het slagveld behouden, het winnen;
(fig.) hij bleef meester van het slagveld, hij overwon.
SLAGVENSTER, o. (-s), buitenblind, tochtvenster ; ...VERBAND, o. plaats aan boord van een
oorlogsschip, waar de gekwetsten verbonden worden ; ...VINK, m. (-en), vink die goed zingt ; ...
VLOUW, v. (-en), slagnet ; ...WASCH, v. (Ind.)
het wasschen van linnengoed door dit op een lang
houten blok of waschbank te slaan ; ...WA--werpig
TER, o. zogwater, opborreling ; (Zuidn.) stortregen ; ...WERK, o. (-en), (horl.) het werk waardoor
een slaguurwerk slaat ; slaginstrumenten in een orkest ; ...WIEK, v. (-en), slagvleugel ; vin ; ...
WIJDTE, v. (-n), de slagwijdte van den vleugel ; ...
WIND, m. (-en), (zeew.) schrale, onbestendige
wind, valwind ; ...ZEE, V. (...ën), stortzee ; ......
ZIJDE, v. (-n), (zeeti.) zwakke zijde van een schil)
(waarnaar het overhelt); ...ZILVER, o. knalzilver;
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...ZWAARD, o. (-en), groot krijgszwaard dat met
beide handen wordt gehanteerd.
1. SLAK, V. (-ken), dier tot de buikpootige weekdieren (gasteropoda) behoorende,-m,et een langwerpig,
van boven rond lichaam met vlakke onderzijde,
schijf of zool geheeten, die hun tot kruipen dient,
van voren dunner wordende en in een kop eindigend;
naakte slak, slak zonder huisje (limax); huisjesslak ;
— (spr.) zoo vet als eene slak, buitengewoon vet; —
hi gaat als eene slak (op eene teerton), uiterst lang
; — het gaat als eene slak vooruit, haast onmerk--zam
baar ; — eene slak komt er net zoo goed als een kik vorsch, langzaam gaat zeker ; — (gew.) ontijdig geboren kalf. SLAKJE, o. (-s).
2. SLAK, v. (-ken), de glasachtige verbindingen
van aardsoorten of van metaaloxyden, die bij het
smelten van metalen gevormd worden en als schuim
boven drijven ; dergelijke verbindingen in een kolenvuur : slakken uit de kachel halen, opdat zij beter
brande.
3. SLAK, bn. (-ker, -st), (gew.) slap, zonder veerkracht : die vader is te slak voor zijne kinderen, te
toegevend ; — slak weer, niet vast, onzeker ; —
slak voedsel, licht verteerbare, vloeibare spijs : de
zieke mag slak voedsel hebben.
1. SLAKACHTIG, bn. (nat. bist.) als eene slak:
de slakachtige dieren.
2. SLAKACHTIG, bn. op slak gelijkende : slak
-achtige
verbindingen.
SLAKDEUR, v. (-en), deur waardoor een generator, een ovenvuur geslakt wordt.
SLAKEN, (slaakte, heeft geslaakt), (dicht.) loslaten ; in vrijheid stellen ; ontbinden : iemands
boeien slaken ; de zeilen slaken ; -- (fig.) zuchten
slaken, loozen. SLAKING, v. het slaken, losmaking.
SLAKGATEN, o. nov. gaten in sluismuren, welke
dienen om het water ter wederzijden van een
paar puntdeuren op gelijke hoogte te brengen, of
om waaierdeuren te openen of te sluiten, of ook
wel om overtollig water te loozen, zonder de deuren
te moeten openen ; ruimte in de hoofdmuren van
een sluishoofd uitgespaard ; ...HOREN, m. (-s),
voelhoren eener slak ; eene soort van weekdier.
SLAKKEBOOR, v. (...boren), drilboor ; ...LIJN,
v. (-en), schroeflijn, slingerlijn.
SLAKKEN, (slakte, heeft geslakt), de slakken
van den vuurrooster verwijderen.
SLAKKENDRIEBLAD, o. slakkenklaver.
SLAKKENGANG, m. gang eener slak ; (fig.) den
slakkengang gaan, langzaam voortkruipen ; alles
gaat hier den slakkengang, uiterst langzaam ; —
kronkelende loop ; iedere ronding eener spiraallijn.
SLAKKENHUISJE, o. (-s), horentje eener slak;
— (ontl.) gedeelte van den inwendiger gehoorgang;
...KLAVER, V. rupsklaver, eene soort van luzerne.
SLAKKENKUIL, m. (-en), kuil waarin men slakken bewaart en voedert om ze te mesten ; ...MEEL,
o. fijngemalen slakken uit de hoogovens, een uitstekend bemestingsmiddel ; ...00G, o. (-en), oog
eener slak ; ...OVEN, M. (-s), oven om de slakken
(zie slak 2e art.) te smelten ; ...PUT, m.. (-ten),
slakkenkuil ; ...SLIJM, o. slijm dat de slakken afscheiden ; ...STEEN, m. (-en), steen dien men in
den kop van naakte slakken vindt ; (ook) eene soort
van marmer ; straatsteenen uit slakken (2e art.) ver
scoria bricks; ...STEKER, rex. (-s), groote-vardig,
breinaald om slakken te steken, van het tabaksland
te verwijderen ; (scherts.) bajonet ; — iem. die
slakken steekt ; ...STROOP, v. zeker geneesmiddel.
SLAKKENWOL, v. wolachtige onbrandbare
stof, verkregen door de slakken uit de hoogovens in
gesmolten toestand met kracht uiteen te blazen ;
het.is eene slechte warmtegeleidster en kan als gewone wol geweven worden.
SLAKKETRAP, v. (-pen), wenteltrap ; ...VEER,
v. (-en), spiraalveer.
SLAKPRIK, m. (-ken), een in Europa voorkomend en tot de vissoben behoorend diertje (amphioxgs lanceolatus), zonder ruggegraat of hart, zonder ontwikkelde oogen en daarbij kleurloos, ook
lancetvischje geheeten.
SLAKRUPS, v. (-en), rups die zeer veel op een
slakje gelijkt, en waaruit een bruin geteekend vlindertje (limacodes testudo) ontstaat.
SLAKVORMIG, bn. van, als een slak ; (bouwk.)
spiraalvormig.
SLALEPEL, rex. (-s), lepel voor de salade ; ...
MAND, V. (-en), mand voor de sla.
SLAMAT, tw. (Ind.) heil.
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SLAMATAN, v. (-s), (Ind.) Moh. dankmaaltijd
bij eene of andere heuglijke gelegenheid
SLAMEUR, v. (-en), (Zuidra.) beslommering,
moeite en zorg.
SLAMIER, m. en v. (-en), lang, onhandig en ].ijzig persoon : het is zoo'n lange slamier : (gew.) listig
persoon, slimmerd.
SLAMPAMPEN, (slampampte, heeft geslampampt), brassen, zwieren.
SLAMPAMPER, m. (-s), die slampampt ; — duivelstoejager bij de zalm^visscherij.
SLAMPAMPSTER, V. (-s).
SLAMPAMPERIJ, v. (-en), brasserij.
SLAMSCH, bn. (Z.A.) Islamsch, Mohammedaansch ; (ook) Maleisch.
1. SLANG (Eng.), o. de gemeenzame eigenaar
verschillende standen en beroepen;-digeutr.
(ook) de dieventaal.
2. SLANG, v. (-en), dier tot eene orde der kruip ende dieren (ophidia) behoorende, die een zeer in
de lengte gerekt en door schubben bedekt lichaam
zonder ledematen hebben; zij bewegen zich voort
door hun lichaam te krop-men: niet vergiftige
slangen, slangen zonder eene vergifbereidende klier
en zonder gift uitvoerende tanden ; vergiftige slangen, slangen wier beet doodelijk of ten minste zeer
gevaarlijk is ; — glad, valsch, voorzichtig als eene
slang zijn ; — (spr.) zich als eene slang in allerlei
bochten wringen, allerlei middelen te zijner beschik
bevordering zijner oogmerken beproeven;-kingofter
— er schuilt eene slang (adder) onder, er schuilt gevaar, er is boosaardige list in het spel ; — doet rij
dit, dan 'haalt gij eene slang in uwen boezem, dan zal
.het u altoos berouwen ; — eene slang aan den boezem koesteren, een snoodaard niet weldaden overladen ; — (Z.A.) was 't eerre slang, dan had hij je
gebeten, gezegd tegen ieni. die dicht bij het voor
dat hij zoekt ; — boos wijf, serpent : hij-werpis
heeft eene slang van eene vrouw ; knagend geweten ;
— lange lederen, zeildoeken of gummi buis eener
brandspuit ; dunne gummibuis voor gas enz.; tuin
soort van vuurwerk ; zeker sterren--slang;—e
beeld. SLANGETJE, o. (-s), kleine, jonge slang,
adder ; (vuurw.) voetzoeker.
SLANGAAL, m. (....alen), eene soort van zeeaal (ophidium barbatum).
SLANGACHTIG, bn. van, als eene slang.
SLANGBRANDSPUIT, v. (-en), brandspuit met
eene slang.
SLANGEBEET, m. (...beten), beet eener slang.
SLANGEKOP, m. (-pen), kop van eene slang;
(plantk.) eene ruwbladige zeer algemeen duinplant (echium vulgare), alzoo genoemd, omdat de
gerimpelde vruchtjes op den kop van eene adder
of slang gelijken ; ...LIJN, v. (-en), slingerende lijn;
...MOND, m. ...MUIL, m. (-en), mond, muil eener
slang.
SLANGENAANBIDDER, m. (-s), iem. die de
slangen als heilige dieren vereert; ...AANBIDDING,
v. godsdienstige vereering der slangen ; ...AARD,
m. (fig.) boos, valsch, kwaadaàrdig karakter ; .. .
AREND, m. (-en), secretarisvogel ; ...BESCHRIJVER, in. (-s), ieni. die de slangen beschrijft ; ..
BESCHRIJVING, V. (-en); ...BEZWEERDER,
m. (-s), iem. die zelfs giftige slangen kan bezweren
en daardoor voor hem onschadelijk maken, slangentemmter ; ...BLOEM, V. (-en), (plantk.), (gew.)
smalbladig basterdwederik (epilobium angust(folium), ook kattestaart geheeten : eene zeer schoone
plant ; ...BOOM, m. (-en), (plantk.) serpentaria ;
...BROEDSEL, o. (-s), gebroedsel van slangen;
hoonende benaming voor valsche, kwaadaardige,
booze menschen ; ... DANS, m. (-en); ... DIENST,
m. godsdienstige vereering der slangen ; ... DRAGER, m. (-s), zeker sterrenbeeld.
SLANGENEI, o. ( -eren, -ers), ei eener slang ; ..
ETERS, rat. mv. menschen (of dieren) die zich met
slangenvleesch voeden ; ...GEBLAAS, ...GESIS,
... GESIJFEL, o. geluid dat de slangen maken ; ...
GEBROED, o. slangenbroedsel ; ...GEDAANTE,
v. de gedaante, de vorm eener slang : de duivel in
slangengedaante ; ...GIF(T), o. venijn eener slang ;
... GRAS, o. (plantk.) eene soort van gras die men
als middel tegen slangenbeten aanwendt ; ... HAAR,
o. (...haren), (myth.) haar, dat uit slangen bestond,
op het hoofd der furiën ; ...HALS, m. (...zen), lange
dunne hals ; ...HALSVOGEL, m. (-s), eene pelikaansoort (plotus anhinga) met langen dunnen hals
die door teekening en beweging op eene slang ge-
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lijkt ; hij bewoont Amerika en Afrika ; ...HOK,
o. (-ken); ...HOL, o. (-en); .HOOFD, o. (-en),
hoofd eener slang ; (plantk.) wilde blauwe ossetong;
slangekop ; ...HOUT, o. (-en), hout dat men tegen
den beet der slangen nuttig acht ; ...HOUTBOOM,
m. (-en); ...HUID, V. (-en), huid eener slang ; ...
KROMTE, KROMME, v. (-n), (meetk.) zekere
kromme lijn.
SLANGENKRUID, o. (plantk.) dragon (artemisia dranunculus); - een in de duinen en op hoogera
zandgrond groeiend plantje (echium volgare); -wilgenroosje (epilobium angustifolium) en schorseneer; ...LOOK, o. eene soort van look (alliurn scorodoprasum); ...NEST, o. (-en); ...00G, o. (-en),
oor , eener slang ; (ook) zekere edelsteen van weinig
waarde ; ...MENSCH, m. (-en), zeer lenig en buig zaam mensch ; ...MOS, o. ( -sen), (plantk.), (lycopodium clavatum); ...PAPIER, o. eene fijne soort van
papier ; ...POEDER, ...POEIER, v. (-s), middel
tegen den slangebeet ; ...STEEN, xn. (-en), steen
uit het lichaam der slangen ; de dunne lagen van
grijzen of bruinachtig zwarten kalksteen, die zich
in het albast van de zuiverste witte kleur vertoont, werden door de oude beeldhouwers slangensteen genoemd ,
... STOK, ... STAF, m. (fab.) Mercuriusstaf : kleine
staf omkronkeld door twee slangen en bekroond
door twee vleugels, het attribuut van Mercurius.
SLANGENVEREERING, v. godsdienstige ver
slangen ; ...VRETER, m. (-s), secretaris--eringd
vogel ; ...WAGEN, r . (-s), wagen bij de brandspuit
waarop de slang is; ... WORTEL, v. (plantk.) (calla palustris) eene plant, tot de familie der aronskelken behoorende, die vooral in veenachtige streken in poelen en moerassen tiert ; eene soort van
duizendknoop, ook adderwortel geheeten ; ...ZUIL,
V. (-en), zuil die slangswijze zich verheft.
SLANGENVET, SLANGEVET, o. vet van Bene
of meer slangen ; (ook) zekere zalf.
SLANGESPUIT, v. (-en), slangbrandspuit ;
STAART, m. (-en), staart van eerre slang ; -, v.
(plantk.) een geslacht tot de dunstaarten van gras
zilte weiden op Urk gevonden-senbhord,p
(lepturus incurvatus); ...STEEK, m. (...steken),
slangebeet ; ...TAND, m. I -en), tand eener slang;
...TONG, v. (-en), tong eener slang ; (fig.) lasteraarster ; - het gemeene pijlkruid (sagittaria sagittafolia); eene soort van delfstof; ...VEL, o. (-len),
vel eener slang ; (ook fig.) boos-, kwaadsprekend
wijf ; ...VISCH, m. (...sschen), aalvormige visah
(ophidium).
SLANGHAGEDIS, v. ( -sen), eene soort van hagedissen, die op den grond leven en het voorste
deel der tong in Bene scheede kunnen terugtrekken
(anguidae); ...SLAKKEN, v. mv. eene soort van
torenslakken (siliquaria), met eene cilindervormige, onregelmatig gewonden buis tot schelp;
...STERREN, v. mv. eene orde van zeesterren
(ophiuroidae).
SLANGSTUK, o. (-ken), eene soort van geschut.
SLANGSWIJZE, ... WIJS, bw. als eene slang;
slangvormig.
SLANGVISCH, rex. (...sschen), eene soort, van
zeevisschen met langwerpig, zijdelings sterk samen
lichaam, met weinig ontwikkelde vinnen-gedrukt
(ophididae).
SLANGWESP, v. (-en), eene soort van wesp
(ophion).
SLANK, bn. ( -er, -st), lang en recht gegroeid:
een slanke boom ; slank van lijf en leden ; zijne slanke gestalte komt in die kleeding goed uit ; - dat meisje
is nogal slank, is betrekkelijk dun van lichaam ;
-- herten zijn slanke dieren, dun van lijf en los in
de bewegingen ; - slanke ponten, fijn en teer ; dat paard heeft een slanken hals, lang en dun; - een
slanke toren, die in verhouding tot de breedte vrij
lang is ; - eene slanke letter, in tegenst. met eene
ronde Fransche letter. SLANKHEID, v. het slank
zijn ; slanke, rijzige gestalte.
SLANKAPEN, m. nxv. (nat list.) eene soort van
hondsapen, de hoelman (sentnopithecus entellus),
ongeveer 60 cM.; zijn staart wordt 1 M. lang.
SLANKPOOTIGEN, v. mv. (nat. hist.) eene familie der langsnuitvliegen met lange, slanke pooten
(dolichopodidae), meestal fraai metaalglanzig gekleurd.
SLAOLIE, v. boonmolie, olijfolie.
SLAP, bn. bw. (-per, -st), los neerhangend, niet
stijf, niet gespannen : het touw hangt slap ; op de
slappe koord dansen ; - de zeilen hangen slap, de
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wind doet ze niet zwellen ; -- slappe ooren, die neer
; - slappe borsten, niet met melk gevuld -hange;
- slappe spieren hebben, die niet hard, krachtig
zijn ; - uit zijn laatste ziekte is hij nog slap gebleven,
zwak, niet krachtig ; - ik ben zoo slap als een vaat
ik ben te zwak om iets te doen ; - een slap-doek,
mensch, zonder kracht, zonder energie ; - slappe
tucht, die niet veel beteekent ; - slappe beginselen,
niet flink ; -- slap van de warmte zijn, moede, afgemat ; - zich slap lachen, zich half dood lachen
- zacht, buigzaam : slappe pennen ; slap leer;
hoed met slappen rand; - zacht, niet flink of stevig;
een slappe winter ; slap weer ; een slappe wind ; het
schip is slap op zijn roer, is lafwindig ; - niet sterk,
met weinig daarin behoorende bestanddeelen:
slappe thee, koffie; - (gem^eenz.) 't is slappe daan,
bijgegoten thee of koffie ; - slappe wijn, alcohol;
een slap grogje, met veel water ; -- slappe soep, niet
krachtig, mager ; - slappe kost. niet stevig, licht
verteerbaar; - weinig : 't is eene slappe verdienste;
- een slappe tijd, waarin men niet veel verdienen
kan, waarin weinig gehandeld wordt ; -- de beurs
was slap, er werd niet veel verhandeld ; - het is
slap in den winkel, er komen weinig klanten ; (Z.A.) niet slap laten komen, volhouden, den moed
niet verliezen. SLAPHEID, v. buigzaamheid ; (fig.) krachteloosheid, flauwheid, slapte.
SLAPACHTIG, bn. ( -er, -st), eenigszins slap.
SLAPELOOS, bn. bw. zonder slaap. van slaap
beroofd : slapelooze nacht, nacht waarin men den
slaap niet kan vatten : Jacob Cats' gedachten in
slapelooze nachten ; den nacht slapeloos doorbrengen.
SLAPELOOSHEID, v.
1. SLAPEN, (sliep, heeft geslapen), in slaap zijn:
rustig, vast, diep slapen ; - hij slaapt als een os;,
als eene roos, zeer vast ; - den slaap des rechtvaardigen slapen, zeer rustig slapen ; - voorgoed gaan
slapen, sterven ; - gaan slapen, zich te bed, ter
ruste begeven ; - (spr.) een gat in den dag slapen,
langer slapen dan men behoort te doen, zeer laat
opstaan ; - zich dom slapen, zóóveel slapen, dat
eindelijk de geest verstompt ; - bij ien2. slapen,
iemands bedgenoot zijn, (ook) in iemands huis den
nacht doorbrengen ; - bij eene vrouw slapen, haar
bekennen, vleeschelijke gemeenschap met haar
hebben ; - onder den blooten hemel, op straat slapen, geen onderkomen hebben ; - over (op) iets
slapen, den nacht laten voorbijgaan, alvorens een
besluit te nemen ; -- hij zit altijd maar te slapen,
suf en doelloos voor zich uit te staren ; - verdooven (van ledematen); mijn voet slaapt ; - de marmotten slapen den geheelen winter, hebben hun winterslaap ; - (in het dominospel) er slapen twee zessen, zijn niet in handen, zijn niet in het spel, liggen
op stok.
2. SLAPEN, o. de slaap ; het in-, uitslapen.
SLAPEND, bn. in slapenden toestand ; (spr.)
men moet geen slapende honden wakker maken, zie
HOND ; slapende mijn (in de versterkingskunst).
SLAPENSTIJD, m. tijd om te slapen.
SLAPER, in. (-s), die slaapt ; inz. gast die overnacht, hetzij een vriend of kennis, hetzij een vreemdeling : ik heb dezen nacht drie slapers ; - slapers
houden, nachtverblijf geven ; - (fig.) domoor, droomer : het is een echte slaper ; - oogvuil, gele stof
die na het slapen in de ooghoeken zit ; - (maten
en gewichten) standaard ; - (zeew.) slapers, stukken hout die met hun lengte min of meer langscheeps
tegen de binnenoppervlakten der inhouten geplaatst
worden ; stutten van de beting en van 't braad
hetgeen alleen in tijd van nood dient en-spil;
hulp kan verleenen, b.v. een binnendijk ; --- dominosteen die op stok ligt, die slaapt.
SLAPERDIJK, m. (-en), binnendijk : een dijk
die dient om, in geval de eerste of waterdijk mocht
bezwijken, het water op te houden.
SLAPERIG, bn. bw. ( -er, -st), vol slaap. geneigd
tot slapen : slaperig zijn, worden ; - (fig.) dommelig, droomend, traag : slaperig bij het werk zijn ; 't is een slaperig mensch, een vervelend wezen ; wat den slaap opwekt, veroorzaakt : slaperig weer;
een slaperig boek ; eene slaperige preek. SLAPERIG
slapen : ziekelijke slaperigheid;-HEID,v.lusto
(fig.) droomerigheid.
SLAPERIK, m. (-en), (gew.) slaapkop, slaapbol.
SLAPHAKKEN, (slaphakte, heeft geslaphakt),
slabakken.
SLAPHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), beschroomd,
bevreesd, angstig : slaphartig zijn ; slaphartig te
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werk gaan. SLAPHARTIGHEID, v. angst. beschroonmdheid.
SLAPING, V. (gew.) bedding, al wat dient om op
te slapen : geen slaping voor iem. hebben.
SLAPJES, bw. zwakjes : hij is nog slapjes ; het
gaat slapjes in den handel, er wordt niet veel omgezet ; het werk gaat slapjes vooruit, traagjes.
SLAPLANT, -v. (-en), saladeplant.
SLAPLENDEN, in. en v. (-s), die slappe lenden
of leden heeft ; (fig.) persoon zonder geestkracht.
SLAPLENDIG, bw. lamlendig.
SLAPLIJN, v. (-en), (zeew.) achterste nokgording
die met de voornokgording op denzelfden leuver
wordt vastgestoken.
SLAPLIPPIG, bn. bw. ( -er, -st), met slappe lippen : slaplippig praten ; zonder energie.
SLAPMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), bloohartig.
SLAPMOEDIGHEID, v.
SLAPOOR, m. en v. (-en), die slappe oorera heeft.
SLAPOORIG, bn. met slappe ooren : een slapoorige hond.
SLAPPELIJK, bw. (w.g.) eenigszins slap, flauw,
langzaam.
SLAPPEN, (slapte, is geslapt), verslappen. SLAPPING, v. het verslappen, het slapper worden;
(zeew.) oud touwwerk, dienende tot bekleeding
van kabels.
SLAPPERDEMENT, SLAPPERDEMALLEMOSTERD, SLAPPERDEMALLEMOSTERDPOT,
SLAPPERLOOT, SLAPPERMENT, tw. verbasteringen van sacrament en sakkerloot.
SLAPPIGHEID, v. slapheid.
SLAPSTAARTEN, mv. eene groep van apen,
die wel een langen staart bezitten, maar deze is niet
zoo gespierd, dat hij tot grijpstaart kan dienen

(pithecidae).

SLAPTE, v. slapheid ; (kooph.) de slapte der
beurs, weinig omzet.
SLASCHOTEL, m. (-s), saladeschotel; ... STRONK,
m. (-en), saladeplant.
SLAT, v. (-ten), groote waterplas op de heide;
- modder, slijk uit slooten gebaggerd ; - veenbagger.
SLATGROND, m. - modder, slijk uit slooten gebaggerd.
SLATTEN, (slatte, heeft geslat), (gew.) uitdiepen,
uitbaggeren (van slooten); - baggeren (van laag
dat onder water staat). SLATTING, v. (-en),-ven
het uitdiepen, uitbaggeren ; - modder, slijk ;
veenbagger.
SLATUIN, m. (-en), tuin waarin salade verbouwd
wordt. SLATUINTJE, o. (-s).
SLATWERKER, m. (-s), arbeider in de veenderijen die slat.
1. SLAVEN, (slaafde, heeft geslaafd), hard en
aanhoudend werken, langdurig en zwaar werk verrichten : altijd moet hij slaren en zwoegen.
2. SLAVEN, SLAVONEN, rn mv. naam van
een Europeeschen volksstam, waartoe de Russen,
Bohemers, Moraviërs, Croaten, Slowaken, Serviërs,
Bosniërs, Dalmatiërs, Montenegrijnen en Bulgaren behooren.
SLAVENAARD, m. slaafschheid ; ...ARBEID,
m. harde arbeid ; ...DIENST, m. (- en), slavernij ;
dienst waarin men veel en hard moet _werken ; ...
HALER, m. (-s), schip, tot het vervoer van slaven
(negers) gebezigd ; eigenaar, gezagvoerder van zulk
een schip.
SLAVENHANDEL, 'a- handel in slaven :...HANDELAAR, m. (-s, ...laren); ...HOUDER, ra. (-s),
bezitter van slaven ; (fig.) land waarin men slaaf
was ; slavernij ; ...JACHT, v. (-en), rooftocht op
slaven; ...JUK, o. juk waarmede slaven aan elkander verbonden zijn ; (fig.) slavernij : het slavenjuk afschudden ; ... KELDER, ...KERKER, m.
(-s), kerker voor slaven ; ...KETEN, v. (-s), keten
waarmede slaven vastgebonden worden ; (fig.)
slavernij ; ... LAND, o. land waar men slaven houdt;
waar men slaven vandaan haalt ; - land waar men
in harde dienstbaarheid zucht ; ...LEVEN, "o. leven
van een slaaf ; leven als een slaaf ; ...MACHT, v.
(-en), zeker aantal. slaven van één eigenaar of tot
ééne plantage behoorende ; ...MARKT, v. (-en),
plaats waar vrijen als slaven worden verkocht,
(ook) waar slaven te koop worden aangeboden ; ...
SCHIP, o. (...schepen), schip dat slaven vervoert;
...STAAT, m. (...staten), (vroeger) staat in NoordAmerika, waar de slavernij nog bestond, toen zij
in andere staten reeds afgeschaft was ; ...STAND,
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m. slavernij ; dienstbaarheid ; ...WERE`, o. zeer
zware arbeid ; ...ZIEL, v. (-en). slaafsche, kruipende
geaardheid.
SLAVERNIJ, v. toestand van een slaaf : iem..
in slavernij brengen, uit de slavernij verlossen ; afschaffing der slavernij ; -- ( fig.) in de slavernij der
zonden zuchten, daaraan geheel overgegeven zijn;
- liefde is eene slavernij ; - dienstbaarheid ; ondraaglijke tucht.
SLAVETS, v. (-en), (Zuidn.) vuil, smerig
mensch.
SLAVIN, v. (-nen), lijfeigene (door geboorte, ver
aankoop); meisje of vrouw in de harde-overingf
dienstbaarheid der prostitutie : handel in blanke
slavinnen. SLAVINNETJE, o. (-s).
SLAVISCH, bw. de Slaven betreffende : de Slavische volken, talen.
SLAVONISCH, bn. tot den volksstam der Slaven
behoorende.
SLAVORK, v. (-en), saladevork.
SLECHT, bn. bw. ( -er, -st), effen, glad: slecht water, slechte zee, effen, kalme zee ; iets slecht maken
met den slechthamer ; - ( gew.) de slechte straat, de
kleine steenen der straat aan den huizenkant ; een slecht en recht plafonnetje, zonder randen of ver
eenvoudig ; - (gew.) eenvoudig:-sierng,lad
een goede, slechte man, een braaf, eenvoudig man;
- hij is slecht in al zijn doen en laten, eenvoudig
en eerlijk, zal niemand te kort doen ; (ook) onnoozel;
- een slecht kleed, eenvoudig, van geringe waarde
meestal ; - (muz.) eene slechte noot, Bene noot op
het lichte maatdeel ; - gering : iemand van
slechte afkomst ; -- van weinig waarde : slechte muziek, slechte verzen ; - slechte sigaren rooken; een
slecht merk ; zilver en goud van slecht allooi, van een
gering gehalte ; wat niet is, zooals 't behoort of zooals men 't
wenscht : slecht schrijven, spreken ; dat is slecht betaald, slecht vertaald ; aan 't werk slecht opschieten;
slecht weer, onaangenaam, (ook) onstuimig ; - ik
heb een slechten dag gehad, ben niet voorspoedig geweest, had tegenspoed ; - het is nu een slechte tijd,
niet voordeelig ; - eene slechte tijding, bedroevend,
die tegenvalt ; - ondeugdelijk, onvoldoende, met
gebreken : slechte pennen ; slechte inkt, slecht papier
brood en vleesch is slecht; slechte groenten, aardappelen ; - ik ben slecht van gezicht, kan niet goed meer
zien ; slechte tanden, stompe, versleten tanden : een slechten reuk hebben, niet goed kannen ruiken ;
- verkeerd: hij deed eene slechte keuze; dat is slecht
voor de gezondheid ; - zwak, vervallen, mager :
hij ziet er slecht uit ; -- de zieke ligt slecht, hij is ernstig, levensgevaarlijk ziek ; - de zieke wordt slechter, gaat achteruit ; -ongunstig : hij is er slecht
aan toe, de omstandigheden zijn hem niet gunstig;
- de handel is slecht, er gaat niet veel om ; - zijne
zaken staan slecht, onvoordeelig ; - iem. bij
een ander slecht maken, in ongunstiger zin over
hem spreken ; - dit werkt slecht op zijn humeur,
brengt hem in kwaden luim ; - slechte boeken, gesprekken, omgang, die ongunstig, verderfelijk op
iemands karakter werken ; ondeugend, kwaad, snood, verdorven : een slechte kerel ; een slecht leven leiden ; hij is slecht voor zijne
vrouw en kinderen ; dat is slecht van je ; - slecht
zijn, oneerlijk ; - men moet iem. niet slecht maken,
oneerlijk, (ook) onzedelijk ; - slechte zeden ; een
slecht huis, een bordeel ; - eene slechte vrouw, eene
lichtekooi ; - in een slecht huis gaan, daarin opgenomen worden ; slechte huizen bezoeken ; niet slecht, vrij goed, tamelijk wel : dat ziet er niet
slecht uit ; niet slecht gedaan.
SLECHTAARD, m. (-s), slechte, gemeene kerel,
snoodaard, schurk.
SLECHTBIJL, v. (-en), bijl met een breed van
voren afgerond ijzer en korten steel, waarvan enen
zich bedient om hout vierkant te maken.
SLECHTELIJK, bw. (w.g.) eenigszins slecht;
(ook) eenvoudig.
SLECHTEN, (slechtte, heeft geslecht), effen,
glad worden : de zee slecht, wordt kalmer ; - de
wind begint te slechten, te verflauwen, bedaren ; effen, glad maken : de wegen slechten ; - het land
slechten, met eene eg de kluiten aarde fijnmaken,
het effenen ; - vlakken, gladhameren met den
slechthamer ; - (fig.) een geschil slechten, bijleggen,
beslechten ; - het is in der minne geslecht ; - afbreken, met den grond gelijkmaken, amoveeren,
sloopen : een huis slechten ; de wallen slechten ; -
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ontmantelen : eene vesting slechten. SLECHTING,
het slechten. het afbreken.
SLECHTERÍK, m. (-en), slechte, gemeene jongen.
SLECHTHAMER, m. (-s), houten hamer met
gladde baan om oneffenheden weg te kloppen.
SLECHTHEID, v. effenheid ; eenvoudigheid;
slechte hoedanigheid ; verdorvenheid. boosheid;
— , (...heden), gemeene, lage streek.
SLECHTHOOFD, m. en v. (-en), koppig, verdor
-venmsch;
(ook) dwarskop.
SLECHTIGHEID, v. (...heden). slechtheid.
SLECHTIJZER, o. (-s), vlakijzer, vlakker : eene
soort van drijfijzer, der knoopen en hoorndraaiers.
SLECHTJE, o. (-s), oogenblik dat de bewogen
zee tamelijk kalm is, de wind wat nalaat.
SLECHTKWAST, m. (-en). breede ververskwast
om iets glad, effen te verven.
SLECHTS, bw. alleen, niet meer dan : dat kost
slechts een gulden ; — niet anders dan : gij hebt
V.

slechts te gehoorzamen

; vraag hem slechts.

SLECHTVALK, m. (-en), eene soort van valk
peregrines) die op den trek ook in ons land
voorkomt ; hij is 30 -;- 20 cM. lang en vliegt verbazend snel.
SLECHTWEG, bw. zoo maar eenvoudig weg,
zonder veel complimenten : vertel mij de zaak slecht
(falco

hij noemde

hem slechtweg een schurk.

-weg;

SLEDE, V. (- n), SLEE, v. (-ën), voertuig zonder wielen, om vrachtgoederen rond te brengen;
inz. om over ijs en sneeuw heen te glijden : in eene
slede rijden

; met arresleden over de slaas rijden ; —

eenige aan elkander verbonden palen tot het afladen van vaten enz.; — werktuig in een houtzaag
dat de door te zagen balken of planken aan--molen
schuift ; — MENNER, m. (-s), voerman ; — TOUW,
o. (-en), touw waarmee de slee van een houtzaag
n teruggewonden wordt ; — TUIG, o. (-en),-mole
(-en), tuig van Bene arreslede ; — VAART, V. (- en),
pleziertocht van een aantal sleden achter elkander
(inz. over de sneeuw); — VAREN, o.
SLEDERAKKEN, o. mv. (zeew.) rakken der
marseraas uit sleetjes en ballen of klootjes. samen
om willig langs de stengen te glijden bij-gestld.
het strijken en ophijschen.
1. SLEE, zie SLEDE.
2. SLEE, v. (-ën), wilde pruim, sleedoorn.
3. SLEE, bn. zuur, wrang : die kersen zijn nog
slee; — van het kerseneten krijg ik sleeë tanden, dan
kan ik daarna niet goed meer bijten; — de zaag wordt
slee, stomp, de tanden er van zijn niet meer scherp.
SLEEHEID, v.
SLEEBOOM, m. (-en), boom „waaraan sleeën
groeien ; ... DOORN, m. (-en), (plantk.) eene soort
van pruimeboom (prunus spinosa), een gedoornde
heester, ook sleepruim, sleien en trekkebek geheeten,
die in heggen en kreupelhout, ook in de duinen
groeit en vrij algemeen voorkomt.
SLEEF, V. (sloven), groote lepel.
SLEEG, v. (slegen), slegel, groote houten moker.
SLEEP, m. (slepen), al wat sleept : de sleep van
een vrouwenkleed
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; den sleep achterna dragen ; —

nasleep, stoet, menigte : een sleep van hovelingen ;
hij reisde met een sleep van bedienden ; — (fig.) welk
een sleep van rampen, hoeveel rampen achtereen;
— (fig.) uitslag, resultaat : ik ken den droeven sleep

van den oorlog ; -- de lange slepen op den Rijn,

sleepboot met de daarachter gesleepte schepen ; —
(org.) deel van een kerkorgel, tusschen de windlade
en het dekstuk, waarin zooveel gaten zijn als pijpen
en gaten in de windlade. SLEEPJE, o. (-s).
SLEEPASPERGE, V. (- s), asperge die in haar
geheel wordt opgediend.
SLEEPBERRIE, v. (-s), berrie waarop men iets
voortsleept ; ...BOOM, mm. (-en), boom dien men
onder de as van een voertuig stelt ter vervanging
van een gebroken rad (onderweg); ...BOOT, v. (-en),
stoomboot die vaartuigen op sleeptouw neemt ;
...BORD, o. (-en), zeker Iandbouwwerktuig ; ...
CONTACT, o. (-en), (electr.) een contact dat sleept;
...DEGEN, m. (-s), lange, slepende degen ; ...DEKEN, in. (-s), lange deken ; lange jas die nagenoeg
over den grond sleept ; — ,v. (-s), luie, vadsige
vrouw ; (ook) ier . die altijd wat weet op te schommelen, dus altijd meesleept ; ... DIENST, m. dienst
van eene sleepboot ; onderneming tot het leveren
van sleepbooten ; ... DRAGER, m. (-s), ... DRAAGSTER, v. (-s), die een sleep draagt.
SLEEPEN, (sleepte, heeft gesleept), langs den
grond voorttrekken : een boom, een zwaren koffer

sleepen ; de paarden konden die zware vracht haast
sleepen ; iem. langs den grond sleepen ; — (fig.)
iem. (iemands naam) door het slijk sleepen, zie SLEUREN ; (fig.) dat is er met de haren bijgesleept, beniet

hoort hier niet bij, is er ten onrechte bijgevoegd;

— een schip sleepen, op sleeptouw hebben ; — hij

sleept zijn vrouw overal heen, neemt haar overal
mee ; — iem. naar de gevangenis sleepen, met geweld daarheen brengen ; — een schoorsteen steepen,
schuin opmetselen ; — (muz.) de noten sleepen,

lang aanhouden en aan elkander verbinden. SLEEPING, v. (-en).
SLEEPER, m. (-s), iem. die sleept ; voerman
van een sleeperswagen ; — sleepboot ; — lange
tros waarmee een schip aan eene sleepboot verbonden is.
SLEEPERIJ, v. het sleepersbedrijf.
SLEEPERSBEDRIJF, o.; ...GELD, ...LOON,
o. (-en), loon dat men voor het sloepen betaalt ; ...
GILD, o. (-en), al de sleepers te zamen ; ...KNECHT,
nn. (-s); ...PAARD, o. (-en), groot, sterk paard van
een sleeperswagen ; ...STAL, m. (-len); ...WAGEN,
m. (-s), lange wagen op kleine wielen waarop zware
vrachten gereden worden ; ...WERK, o.
SLEEPGEWAAD, o. (...gewaden), sleepkleed;
...HELLING, v. (-en), helling waar de schepen
worden opgesleept tot herstelling ; ...HOEF, m.
(...hoeven), paard dat de pooten niet flink vooruit
zet ; ...JAPON, v. (-nen), japon met sleep ; ...
KAAN, V. (...kanen), kaan, lang vrachtschip dat
de rivier opgesleept wordt ; ...KOETSJE, o. (-s),
toeslede zooals men vroeger in groote steden gebruikte ; ...LENDEN, mk. en V. (- s), lui niensch ;
...LOON, o. (-en), loon voor het sleepen betaald;
...NET, o. (-ten), eene soort van vischnet dat men
langs den bodem van een vischwater sleept, zegen;
dregnet ; kornet ; eene soort van vogelnet.
SLEEPRUIM, m. (-en), voor den boom; —, v
(-en), voor de oneetbare vrucht, zie slee en sleedoorn.
SLEEPSABEL, v. (-s), lange sabel der cavaleristen die bij het loopen langs den grond sleept ; ...
STOOMBOOT, v. (-en), sleepboot ; ...TOON, m.
slepende lijzige toon.
SLEEPTOUW, o. (-en), touw waaraan uien iets
voortsleept : (zeew.) touw waaraan eene boot achter aan het schip bevestigd is ; touw waaraan eene
sleepboot een schip voortsleept ; — iem. op sleeptouw nemen, hem helpen, vooruithelpen ; — iem.
op sleeptouw houden, hem met beloften paaien, door
gedurig uitstellen, misleiden; — sleeptouw van een
luchtballon, zwaar touw dat aan een luchtballon
hangt en hem ongeveer op dezelfde hoogte in de
lucht houdt.
SLEEPTREIN, m. (-en), sleepboot met de daarachter hangende schepen ; ... TROS, m. (-son),
sleep-, en boegseertouw ; ...VAARTDIENST, m.;
... VEER, V. (-en), veer in slotwerken, die dient
om grendels in uit- of ingeschoven stand te houden:
...VOET, m. en v. (-en), iem. die zijne voeten altijd voortsleept, die schuivende loopt.
SLEEPVOETEN, (sleepvoette, heeft gesleepvoet),
met de voeten slepen, sloffen.
SLEEPWISSEL, m. (-s), glijdende wissel, op
spoorvegen : sleepwissels worden op de hoofdspoor -

wegen niet meer gebruikt.

SLEEPZAK, m. (-ken), Bene soort van
sleepnet.
SLEET, v. het slijten, verslijten ; er is breuk noch
sleet aan, het is geheel nieuw; — (gew.) vertier, verkoop in het klein : daar is veel sleet, in dien winkel
wordt veel verkocht ; — afgedankt schip. SLEETJE, o. (-s), kleine sleet : er is nog geen sleetje aan:
een paar kleine sleetjes aan

de armen.

SLEETJE, o. (-s), kleine slede ; sleetje rijden, in
eene ijsslede rijden ; — (eert.) sleepkoetsje, klein
rijtuig op lage wielen ; — eene soort van blikken
of koperen bakje, waarin men bij het rooken den
kop eener Goudsche pijp legde, om de tafel niet te
beschadigen.
SLEETSCH, bn. ( -er, meest -), spoedig verslij
slordig (op kleeren): zij is erg sleetsch, ver -tend,
veel ; kinderen zijn meestal erg sleetsch aan de-slijt
voeten ; — ( zeew.) versleten, wrak. SLEETSCHHEID, v. gebrek van sleetsch te zijn ; slordigheid
op kleeren.
SLEEUW, ba. zie SLEE (3de art.); — (gew.)
loom, moede, niet frisch ; — (gew.) hij is nogal
sleeuw, soezerig, niet bijdehand. SLEEUWHEID,
SLEEUWIGHEID, v. zuurheid ; stompheid (der
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tanden); — (gew.) loomheid, moeheid ; — (gew.)
soezerigheid.
SLEGEL, M. (- s), slegge.
SLEGGE, V. (- n), SLEG, v. ( -gen), groote houten
hamer, die tot het inslaan van palen gebruikt wordt ;
(spr.) hij heeft een kop als eerre sleg, een zeer groot
hoofd.
SLEI, v. (-en), (gew.) sleepruim ; (ook) slegge.
SLEIPNIR, m:. (Germ. myth.) de achtvoetige
hengst van Odin ; beeld van den stormwind.
SLEK, v. (-ken), (gew.) slak.
SLEM, m. (eig. nederlaag); al de slagen (in het
whistspel); groot slem maken, al de slagen halen;
klein slem, alle slagen op één na.
1. SLEMP, v. zoete drank die uit melk, eieren,
(suiker) en saffraan bestaat : wij drinken slemp.
-SLEMPJE, o. (-s).
2. SLEMP, nn. smulpartij, brasserij : veel van
slemp houden ; op den slemp loopen, klaploopen.
SLEMPDAG, M. (-en), (R.-K.) dag waarop men
vleesch mag eten, vleeschdag : Zondag, Maandag
en Dinsdag vóór Aschwoensdag ; — vroolijke dag.
SLEMPEMPEN; SLEMPEN, (slempenxpte of
slempte, heeft geslempempt of geslempt), brassen,
snullen.
SLEMPER, m. SLEMPSTER, v. (-s), brasser,
smuller, sr£tulster. SLEMPERIJ, v. (-en), brasserij, smullerij, zwelgerij.
SLEMPHOUT, o. (-en), (zeew.) opstapeling van
hout, aan den voor- of achtersteven, dienende tot
vulling der hoeken, door kiel en steven gevormd,
en tot verband van beide.
SLEMPLOOPER, m. klaplooper, ...LOOPSTER,
V. (- s); ...MAAL, o. (...malen), braspartij ; ..MELK,
v. slemp, 1e art.; ...PARTIJ, v. (-en), brasserij,
smulpartij ; ...POEDER, o. poeder om slemp te
koken ; ...TABLET, o. (-ten), slemppoeder in vasten vorm : slemptabletten voor 3 L. melk voldoende,
et 10 Cents ; ...TIJD, m. (R.-K.) tijd vóór de vasten,
vleeschdagen.
SLENDANG, v. (-s), (Ind.) soort van sjerp of
sjaal, door de inlandsche vrouwen schuin over do
borst en soms over het hoofd gedragen ; zij dient
tot sieraad, ook tot draagdoek, zelfs om er hun
kleine kinderen in te dragen.
SLENDER, m. zie SLENTER.
SLENDRIAAN, m. het handelen naar den gewonen regel, zonder inzicht van de gronden, waarop
die steunt, sleur.
SLENG, v. (-en), vaartuig op de kust van Coromandel.
SLENK, v. (-en), (gew.) moddergat in den weg;
ondiepe kom in 't hoogveen.
SLENSEN, (slenste, heeft geslenst), (w.g.) verwelken.
1. SLENTER, m. (- s), lap, lomp : zijne broek was
aan slenters, aan flarden.
2. SLENTER, m. (- s), gewone gang, sleur : den
ouden slenter volgen ; aan den ouden slenter hangen;
— (fig.) boze trek, streek, uitvlucht, list ; met
slenters omgaan, met bedrog te werk gaan.
SLENTERAAR, m. (-s), iem. die slentert ; ook
*ier. die altijd uitvluchten zoekt.
SLENTERBROER, m. (- s), slenteraar.
SLENTEREN, (slenterde, heeft geslenterd), lang
zonder doel gaan : hij slentert altijd op-zamen
straat ; — zeer langzaam gaan : hij slentert de stad
door ; — (fig.) uiterst langzaam vooruitgaan : het
slentert zoo wat heen.
SLENTERGANG, m. slenterende gang ; sleur.
SLEPEN, (sleepte, heeft gesleept), langs den
grond gesleept worden : die japon sleept ; — ( zeew.)
het anker sleept, pakt niet in den grond, is driftig;;
— (fig.) met de voeten slepen, ze niet krachtig optillen en vooruitbrengen ; — mijne voeten slepen mij
na, ik ben oververmoeid, kan haast geen voet meer
verzetten ; — zeer langzaam gaan : hij sleept langs
den weg ; die uren slepen voort, kruipen om ; — (fig.)
eene zaak slepende houden, niet flink vooruitbrengen, niet tot eene beslissing komen ; — de deur
sleept, klemt van onderen ; — die muur sleept, helt
achterover. SLEPING, v. het slepen ; —, (-en),
(muz.) aangehouden noot ; loopje ; triller,
SLEPEND, bn. wat sleept : een slependen gang
hebben, niet flink loopen ; — (dans) slepende pas,
zonder de voeten op te tillen ; — wat lang duurt:
aan eene slepende ziekte overlijden, aan eene kwijnende, langdurige ziekte ; — eene slepende voor
die langdradig, gerekt is ; — eene slepende-dracht,
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stem, lijmerig, niet flink ; — (lett.) slepend rijtra,
dat eindigt op toonlooze lettergrepen : slepende
verzen ; — eene beschoeiing stelt men meestal slepende
naar achteren, hellende.
SLET, v. (-ten), een afgescheurd en bemorst
stuk, flard ; (fig.) slordige, gemeene vrouw. SLETJE, o. (-s).
SLETER, m. (-s), lap.
SLETEREN, (sleterde, heeft gesleterd), (Zuidn.)
scheuren.
SLETTIG, brr. ( -er, -st), als eene slet, haveloos.
SLETVINK, m. (- en), slordige vent; —, v. slordige, gemeene vrouw.
SLEUF, v. (...ven), (bouwk.) groeve, gootsge
: sleuf in een pilaar ; ( plantk.) helm--wijzeutholng
knoppen die met sleuven openspringen ; sleuf van
een blok ; — smalle opening : de sleuf van een spaar
sleuf van eene brievenbus. SLEUFJE, o. (-s).-pot;
SLEUN, m. (Zuidn., gew.) snoeisel.
SLEUNEN, (sleunde, heeft gesleund), (Zuidn.,
gew.) snoeien.
SLEUR, v. handelwijze waarbij men gedachteloos de gewoonte volgt: de oude sleur, de sleur vol
doen gelijk een ander doet.
-gen,
SLEUREN, (sleurde, heeft gesleurd), ruw voort
iem. langs den grond sleuren ; iemands-slepn:
naam door het slijk sleuren, hem grof belasteren;
— slenteren : iets laten sleuren, iets laten aanloopes
zonder het eens goed af te werken of te voleindigen,
iets veronachtzamen met of zonder inzicht ; —
langzaam voortgaan : dat zal nog wel eene poos sleuren.
SLEURGEBED, o. (- en), geprevel ; ...GODSDIENST, m, eeredienst uit gewoonte (zonder gevoel of aandacht).
SLEURSCH, bw. volgens de sleur ; sleursche
plichtmatigheid.
SLEURWERK, o. (-en), werk der gewoonte, van
de sleur, waarbij men niet heeft na te denken; (ook)
werk dat langzaam vordert.
SLEUTEL, m. (- en, -s), (gewest., met niet ongewone wisseling der 1 met de r : sleuter); werktuig
om iets te sluiten of te openen : de baard, de pijp,
de schacht, de ring van een sleutel ; -- een F ransche
sleutel, waarvan de pijp niet geboord is ; — Duitsche
sleutel, een geboorde sleutel ; — den sleutel omdraaien, in het slot era den schieter te bewegen ; — eene
deur sluiten, openen met den sleutel ; - (fig.) ik
heb den sleutel vergeten, ik moet vroeg thuis komen ;
— (oudt.) den sleutel op de kist leggen, eene nalatenschap afwijzen ; — (R.-K.) de sleutels van St.- Petrus (van den paus, van den hemel); — de sleutel der kamerheeren, een teeken hunner waardigheid, dat zij achter aan den rok dragen * — den
gouden sleutel (dien van kamerheer) dragen ; —
(fig.) middel om iets te ontcijferen : den sleutel
van het raadsel, van het cijferschrift weten te vinden ;
— de spraakkunst is de sleutel aller wetenschappen,
door haar leert men al de wetenschappen ; — (muz.)
teeken dat voor aan een notenbalk op eene lijn geplaatst wordt, om den naam aan te wijzen van den
toon, welke op die lijn door noten voorgesteld is,
waardoor dan ook tevens de namen van alle andere
noten bepaald worden : de G. of vioolsleutel ; de
F. of bassleutel, de C- sleutel , — de voornaamste
toegang : deze vesting is de sleutel des lands ; (m;il.) strategische sleutel, een punt door welks bezit men in staat is op het oorlogstooneel eene operatie te verrichten of den vijand eene uitvoering
ervan te verhinderen ; — tactische sleutel, punt
waardoor men op het slagveld eene manoeuvre
verrichten of beletten kan ; — (zeew.) de sleutel
van het tuig, boegspriet ; —
sleutèlvormige hefboom dien men min of meer
omdraait om eene zekere werking te verkrijgen:
de sleutel van eene schroef, om deze vaster of losser
te draaien ; — de sleutel eener kraan, om deze open
of dicht te draaien ; --* de sleutels van een klavier,
piano, viool enz., om de snaren op- of af te draaien
en zoo te stemmen ; — sleutel eener klok, van een
horloge, om de veer op te winden; — sleutel -zoor de
kiezen, om deze er uit te schroeven ; - de sleutel
eener kachelpijp, rond plaatje om den luchtafvoer,
den trek te regelen ; — (schoenrex.) eene wig die
tusschen de twee helften eener leest wordt geslagen ; — sluitsteen van een gewelf. SLEUTELTJE,
o. (-s).
SLEUTELADER, v. (-s), (ontl.) bloedader die
onder het sleutelbeen doorloopt ; ... BAARD, rte.
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(-en), (sexed.) verbreeding onder aan de pijp van
een sleutel ; ...BEEN, o. (-en), (ontl.) een der beide
gebogen beenderen, die aan de zijden van den hals
boven de eerste ribben liggen en het borstbeen met
het schouderbeen verbinden ; ...BEENBREUK,
v. (-en), (heelk.) breuk van een sleutelbeen:
eene sleutelbeenbreuk is moeilijk te zetten ; ... BEENSPIER, v. (-en), (ontl.).
SLEUTELBLOEM, v. (-en), (plantk.) een plantengeslacht (primula) niet gele bloemen, dat zeer
vroeg in 't voorjaar bloeit, tot de familie der sleu•telbloemigen behoorende, waarvan verschillende
soorten als potplanten veelvuldig gekweekt en de
3 volgende in Nederland in 't wild gevonden worden:
de gemeene sleutelbloem (P. officinalis), de hoog
slanke sleutelbloem (P. elatior), beide-stengliof
zeer veel in drassige weilanden, uiterwaarden en
vochtige bosschen voorkomende, en de stengel boze sleutelbloem (P. aeaulis), die tusschen hakhout
groeit.
SLEUTELBLOEMIGEN, v. mv. (plantk.) Bene
familie (primulaceae) van meest overblijvende
planten.
SLEUTELBOS, m. ( -sen), vele sleutels te zamen
aan een ring hangende ; ... DRAGER, m-. (-s), die
. sleutels in zijne bewaring heeft ; (fig.) kamerheer
aan een hof ; ...GAT, o. (-en), gat in een slot (tot
het insteken van den sleutel); ...GATHORENS,
m. mv. (nat. hist.) Bene familie van zeeslakken (fis surellacea), waarvan ook op onze kusten soorten
voorkomen ; ...KASTJE, o. (-s), kastje waarin
de sleutels eener groote inrichting op nummers
opgehangen worden ; ...KETTING, m. (-en), ketting om den huissleutel aan den pantalonsknoop
te bevestigen, om zoo verliezen of vergeten te voorkomen ; ...MACHT, v. (R.-K.) macht om zonden
te vergeven, zinspelend op de sleutelen van Petrus ; ...MANDJE, o. (-s), mandje dat de huisvrouw
bij zich in huis ronddraagt en waarin haar sleutels,
geldbeursje enz. zijn.
SLEUTELPIJP, v. (-en), het holle pijpje onder
den baard van een sleutel, waarin de pin van het
slot gaai; ; ...PLAATJE, o. (-s), ...PLANKJE, o.
(-s), beenen plaatje, plankje aan de sleutels bevestigd, waarop vermeld is voor welke sloten de sleutels dienen ; ...REEKS, v. (-en), sleutelbos ;
REESEM, m. (-s), (gew.) sleutelbos ; ...RIEM,
...RING, ni (-en), riem of ring waaraan sleutels
hangen ; ... RING, m. (-en), het bovenste gedeelte
van een sleutel ; ...SCHACHT, v. (-en), dat gedeelte
van een sleutel, dat den sleutelbaard met den sleutelring verbindt ; ...SCHILD, o. (-en), plaatje op
het slot,

waarin

het

sleutelgat

is ; ...

STAD,

v.

Leiden, met twee gekruiste sleutels in het stadswapen ; ...STUK, o. (-ken), (scheepsb.) wigvormig
aanvullingsstuk dat met kracht tusschen de wrangen der verschillende spanten zoowel in 't midden
als aan de uiteinden wordt ingedreven, om ze op
vereischten afstand te houden.
SLEUTELVORMIG, bn. den vorm van een sleutel hebbende.
SLIB, SLIBBE, SLIBBER, v. modder, achter
slijk ; - slib van een slijpsteen, dat-geblvn
bij het natslijpen ontstaat. (Slib wordt ook onz.
gebruikt).
SLIBACHTIG, bn. ( -er, -st), modderig, slijkerig.
SLIBBEN, (slibde, heeft geslibd), zand moet geslibd worden om daaruit klei, humus enz. te verwij
deren, met water gemengd, omgeroerd en daarna
voorzichtig afgegoten worden.
SLIBBE.RACHTIG, bn. ( -er, -st), slibachtig.
SLIBBERACHTIGHEID, v.
SLIBBERBAAN, v. (...banen), (gew.) glijbaan.
SLIBBEREN, (slibberde, heeft geslibberd), uit
-glijden,
slippen ; (gew.) glijden.
SLIBBERIG, bn. ( -er, -st), glibberig, glad (op
een natten grond): slibberige wegen, straten. SLIBBERIGHEID, v.
SLIBBEWONER, in. (-s), (nat. bist.) eene soort
van platschelp (psammobia) die op onze zeekusten
voorkomt.
SLIBGEHALTE, o. gehalte aan slib, aan slijk:
.het slibgehalte onzer rivieren gedurende den winter.
SLICHTEN, (slichtte, heeft geslicht), gelijk,
gladmaken : leder slichten, de vellen, de huiden slichten, ontvleezen ; afwrijven of afschaven ; - (wev.)
pappen, de kettingdraden van een weefsel met
eerre lijmige pap bestrijken om ze glad te maken;
de koppen der zandstuivingen slichten, slechten, ge-
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lijkmaken, afgraven ; - (fig.) slechten, beslechten.
SLIGHTING, v. het slichten.
SLICHTER, m. (-s), die slicht.
SLICHTKAM, m. (- men), (wev.) kamblad, een
vierhoekig raam, met dunne rietstaafjes om de kettingdraden uit elkander te houden en den inslag
aan te schuiven ; ...MAAN, V. (...manen), ...MES,
o. ( -sen), schaafnies der leerlooiers ; ...PAP, v.
(wev.) eene lijmige pap om de kettingdraden van
een weefsel te bestrijken en zoo glad te maken.
SLIEGERAAR, m. (-s), (diev.) verklikker, handlanger der politie.
SLIER, m. rij, reeks : de jongens liepen aan slieren; een lange slier, meisje dat nogal groot en daar
schraal is ; - tik van dronkenschap : een slier-bij
aanhebben, te veel gedronken hebben. SLIERTJE,
o. (-s).
SLIERASPERGE, v. (-s), eene soort van lange
asperge ; ...BAAN, v. (...banen), glijbaan.
SLIEREN, (slierde, heeft geslierd), slingeren,
zwaaien : langs de straat slieren ; - sleepen, sleuren ; - kapen, ontfutselen ; gieren ; wegglijden,
doorglijden : het touw slierde door mijne hand ; glijden, zich op eene glijbaan vermaken : de kinderen hebben den heelera middag op de sloot geslierd.
SLIERPLANT, v. (-en), slingerplant ; ...SPER GE, v. (-s), slierasperge.
SLIERT, m. slier, lange rij, van kinderen of menschen : een sliert schaatsenrijders ; - lang, dun,
slap neerhangend iets : de slierten van gekookte porselein ; - een sliert stroop ; - een sliert aanhebben,
aangeschoten zijn.
SLIERTEN, (sliertte, heeft gesliert), (gew.) met
groepen langs de straat slenteren.
SLIET, v. (-•en), lange, buigzame paal ; zulk een
paal, die de scheiding vormt tusschen de verschillende koeien en paarden in den stal ; (overdr.) de
ruimte tusschen twee slieten ; (zegsw.) elk in zijne
sliet, elk op zijn post. SLIETJE, o. (-s).
SLIFFEREN, (slifferde, heeft geslifferd), (gew.)
glijden op eene glijbaan.
SLIJ, v. (-en), zeelt (visch). SLIJTJE, o. (-s).
SLIJK, SLIK, o. modder, slib : het slijk der straten ; eene sloot vol slijk ; - ( fig.) zich in het slijk
wentelen, een verdorven leven leiden ; goud is het
slijk der aarde, goud is nietig, heeft geene waarde;
- iem. door het slijk sleuren, iemands naam door
het slijk halen, hem schandvlekken.
SLIJKACHTIG, bn. ( -er, -st), modderig. SLIJK
-ACHTIGED,v.
SLIJKBORD, o. (-en), spatbord aan een wagen
of fiets ; ... DORP, o. (-en), dorp met zeer slijkerige

wegen in den winter.

SLIJKERIG, SLIKKERIG, bn. ( -er, -st), slijk
-achtig.SLIJKERGHD, IEv.
SLIJKGAT, o. (-en), gat vol slijk ; dorp of stadje
met veel slijkerige straten ; - (stoomw.) opening
in de waterruimte om den ketel van binnen te kun
reinigen.
-xien
SLIJKGROND, m. (-en), uit slijk bestaande grond.
SLIJKGRAS, o. eene grassoort (spartina stricta),
welke alleen in Zeeland op de slikken der Oosterschelde en der Zandkreek gevonden wordt ; ... GRASSEN, o. mv. eene groep of onderafdeeling der
grasssn, waartoe behooren de geslachten hondsgras
en slijkgras ; ... GROEN, o. eene kleine leeuwen
(limosella aquatica), die aan de-bekachtigpln
kanten van poelen, vijvers slooten enz. gevonden
wordt.
SLIJKHOUDEND, bw. slijk bevattende : slijk houdend water.

SLIJKKOUSEN, v. mv. slobkousen ; ...KRAAN,
v. (...kranen), (stoomw.) kraan tot afvoer van het
slijkhoudend water ; ...KRAB, v. (-ben), landkrab,
Bene soort van krab op de Antillen ; ...KUIL, m.
(-en), slijkput ; ...LAND, o. (-en), land vol moeras;
(ook) veengrond ; ...LEER, o. (-en), leeren riem
aan weerszijden van het portier van een rijtuig
om de slijkspatten op te vangen ; ...MOSSEL, v.
(-s), (nat. hist.); ...NAT, bw. zeer nat; ...NEERSLAG, M. (- en); ...OESTER, v. (-s), (nat. hist.);
...PLAAT, v. (...platen), (aardr.) zandplaat met
eene dikke laag slijk bedekt ; ...PUT, rn. (-ten),
put waarin reen slijk bewaart, waaruit men slijk
haalt ; ...SCHILDPAD, v. (-den), moerasschildpad ; ...SCHELP, v. (-en) ; zeker schelpdier (mactre
lutaria); (ook) schelp die men in het ijk vindt;
...SLAK, V. (- ken), soort van slak die men in het
slijk vindt (heiix ampullacea); ...SPAT, v. (-ten),
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(tegen een kleed enz.); ...SPOOR, v. (...sporen),
spoor aan het schoeisel vastgehecht om over het
slijk te komen.
SLIJKSPRINGER, m. (-s), een 15 cM. groot zeevischje dat veelvuldig tusschen de wortels der
mangrovebosschen aan tropische kusten voorkomt
(perioplitalmus koelrentheri).
SLIJKVISCH, m. (...sschen), visch die zich in
het slijk ophoudt ; poelvisch, weervisch, groote
smeerling ; ...VOETEN. in. mv. voeten met slijk
bevuild : moet gij met zulke slijkvoeten in huis komen ?; ...VULKAAN, m. (...kanen), kegelvormige
kraterheuvel waaruit gassen en slijk te voorschijn
komen ; warme slijkvulkanen, hebben eene hooge
temperatuur en loozen waterstofgas ; koude slijk vulkanen worden veroorzaakt door sterke koolzuur ontwikkeling in modder, ook door koolwaterstofgas.
SLIJM, o. en v. (-en), kleverige taaie stof, (inz.)
het voortbrehgsel der slijmvliezen en vooral der
daarin vervatte slijnxkliertjes : het slijm der maag,
der darmen ; — dik slijm afgezonderd door ontstoken slijmtvliezen : veel slijm opgeven ; het kind stikte
haast in de slijm ; — speeksel eener slang ; — het
kleverige vocht waarmee de visschen en andere
dieren bedekt zijn : hier hebben slakken gekropen,
ik zie het aan het slijm ; plantenslijm.
SLIJMAAL, m. (.. .alen), op een worm gelijkende
slijmprik op den bodem van den Grooten Oceaan,
kan 50 cM. lang worden (bdellostoma stouti), ook
wormvisch en slakprik geheeten.
SLIJMACHTIG, bn. ( -er, -st), met slijm behept ;
als slijm. SLIJMACHTIGHEID, v.
SLIJMAFDRIJVEND, bn. (geneesk.) dat slijm
afdrijft, afvoert : een slijmafdrijvend middel innemen ; ... AFVOEREND, bn.
SLIJMAFSCHEIDING, v. het afscheiden, vormen van slijm door de slijmkliertjes in de slijmvliezen ; ...BEROERTE, v. (-n), (geneesk.) stikking ten gevolge van snelle afscheiding van groote
hoeveelheden slijm in de luchtwegen; ... BEURS,
v. (... zen), (ontl.) kapselband om de gewrichten
die het gewrichtsslijm afscheidt ; ...BLAAS, V.
(plantk.) eene soort van wier ; ...DEEL, o. (...delen),
vlotdeel ; ...DIERTJE, o. (-s), (nat. kist.) tot Bene
orde der straaldieren (acalepha) behoorend zeediertje met een geleiachtig, week lichaam.
SLIJMELIXER, o. dat slijm losmaakt.
SLIJMERIG, bn. ( -er, -st), slijmachtig ; met
slijm. SLIJMACHTIGHEID, v.
SLIJMGAST, in. (- en), onverschillige die geen
partij kiest ; ...GAT, o. (-en), (ontl.) slijmholte;
...GEZWEL, o. (-len), (geneesk.) opeenhooping
van slijm tot een gezwel ; ...GRAVEEL, o.; ...
HARS, v, en o. (-en), hars met gomachtige stoffen
vermengd, gomhars ; ...HOEST, m. hoest waarbij
zeer veel slijm opgegeven wordt, kinkhoest ;
HOLTE, v. (-n), slijmhuid: de slijmholten van den
neus, van het voorhoofdsbeen ; ... HUID, v. (-en),
de van slijmklieren voorziene huid binnen in den
neus.
SLIJMIG, bn. ( -er, -st), met, als slijm ; vettig,
dik. SLIJMIGHEID, v.
SLIJMKARPER, m. (- s); ...KLIER, v. (-en),
(ontl.) slijm, ' afzonderende trosvormtige klier, vooral
boven in den neus ; ...KOORTS, V. (- en), (geneesk.)
koorts waarbij veel slijm gevormd wordt; ...KWAAL,
V. (...kwalen), (geneesk.) kwaal door te veel slijm
veroorzaakt ; ...LICHAAMPJES, o. mv. de vaste
deeltjes of bolletjes die in het slijm voorkomen;
...NET, o. (-ten), (ontl.) de inwendige laag der
opperhuid.
SLIJMOPLOSSEND, bn. (geneesk.) wat het slijm
losmaakt, oplost ; een slijmoplossend middel.
SLIJMPOT, m. (-ten), pot waarin men het slijm
uitspuwt ; — m. en v. (-ten), iem. die gedurig slijm
opgeeft.
SLIJMPRIK, M. (-ken), prikvormige visch, in modder of parasietisch levende aan of in het lichaam
van andere visschen (myxine glutinosa); ... PROP,
v. (-pen), vast stuk slijm, ...STOF, V. vaste stof
(miscine) die in het slijmvocht opgelost is ; ...SUIKER, V. eene soort van suiker, die in het geheel
niet kristalliseerbaar is en het hoofdbestanddeel
van de stroop uitmaakt ; ...TERING, v.
SLIJMVERDRIJVEND, bn. (geneesk.) een slijm
-verdijn
middel.
SLIJMVISCH, in. (...sschen), de slijmvisschen
(blenniidae) maken eene familie uit in de orde der
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stekelvinnige visschen ; hun lichaam is langwerpig
en met eene slijmerige naakte huid, somwijlen ook
met kleine schubben bedekt; er toe behooren de
botervisch, de zeewolf enz.
SLIJMVLIES, o. (...zen), (ontl.) vlies dat als
voortzetting der uitwendige huid, de inwendige
holten en kanalen van het menschelijk lichaam
bekleedt : door het slijmvlies worden de voedingsstof
opgeslorpt, en de verbruikte stoffen afgescheiden.-fen
SLIJMVLOED, m. groote afscheidingen van slijm;
...VOCHT, o. het vocht waarin de slijmlichaampjes
drijven ; ...WORM, m. (-en), slijmaal ; .. .ZIEK TE, v. (-n), ...ZUCHT, v. slijmkwaal ; ...ZOUT,
o., ...ZUUR, o., ...ZUURZOUT, o. chemische bestanddeelen van het slijm.
SLIJP, o. schuurzand.
SLIJPBAK, m. (- ken), bak van een ronddraaien den slijpsteen ; ...BANK, v. (-en), bank om op te
slijpen ; ...BORD, o. (-en), slijpplank..
SLIJPEN, (sleep, heeft geslepen), door sterk
wrijven langs eene fijnruwe oppervlakte -deeltjes
aan de oppervlakte van iets w-egnemen, om het zoo
glad, effen, te maken, te polijsten, of den vereischten vorm te geven : marmer, glas, spiegelglas slijpen ; brilleglazen, wijnglazen slijpen;
iets bolrond, holrond slijpen ; de punten aan
spelden en naalden slijpen ; — diamant slijpen,
er den vereischten vorm aan geven ; — (fig.)
straat slijpen, veel en doelloos langs de straat
loopen ; — dat zijn geslepen wijnglazen ; geslepen
bloemen en ornamenten in glas van tochtdeuren ; iets
mat slijpen, tot matglas ; — eene punt aan een potlood slijpen, met een mes aanpunten ; — vlas slijpen, het zwingelen; — gort slijpen, er een langwerpigen vorm aan geven ; — al slijpende scherp
maken, wetten, aanzetten : messen, sabels, dolken
slijpen ; schaatsen, scharen slijpen ; — (fig.) scherpen : dat slijpt het verstand ; aan dien jongen zal nog
heel wat te slijpen en te polijsten zijn, te ontbolsteren en te beschaven ; — dit oliesteentje slijpt goed,
daarop kan men iets goed slijpen. SLIJPING, o.
het slijpen.
SLIJPER, m. SLIJPSTER, v. (-s), die slijpt.
SLIJPERIJ, v. het slijpen ; —, (-en), inrichting
waar geslepen wordt.
SLIJPERSKNECHT, m. (-s), knecht van een
slijper, inz. van een diamantslijper.
SLIJPGELD, o. (-en), geld dat men voor het
slijpen betaalt ; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen),
alles wat men tot het slijpen noodig heeft ; ...GEREI, o....GOED, o.; ...GROND, m. (-en), laag op
te verlakken voorwerpen die men met natten puimsteen gladslijpt, alvorens met het eigenlijke lakken
te beginnen ; ...LOON, o. (-en), slijpgeld.
SLIJPMOLEN, m. (-s), molen waarin slijpsteenen
door water in beweging gebracht worden, inz. voor
het slijpen der scharen in de fabrieken ; klein toestel der messenstakers om hunne waren te slijpen
en te polijsten ; — slijpschijf der diamantbewerkers
die door stoom of electriciteit in beweging gebracht
wordt.
SLIJPPLAAT, v. (...platen), (gezicht.) ronde
slijpplaat voor optische-glazenslijpers, slijpschotel ; ...PLANK, v. (-en), plank waarop men messen
slijpt ; . . .POEDER. . . .POEIER, o. poeder om mede
te slijpen : slijppoeder voor de scheerriemen, om
er de scheermessen op aan te zetten ; inz. slijpsel
van diamant, dat tot het slijpen van andere edel
...SCHIJF, v. (...ven), me--gestnodi;
talen schijf op welker rand amarilpoeder of slijppoeder gestrooid is, inz. de schijf der diamantslij
; ...SCHOTEL, m. (-s), slijpplaat.
SLIJPSEL, o. wat door het slijpen afvalt, slijppoeder.
SLIJPSTAAL, o. staal waarmede of waarop men
iets slijpt (inz. bij slagers); ...STEEN, m. (-en),
elke steen welke tot het scherp maken van snijdende
voorwerpen geschikt is, inz. de ronde steen welke
om eene spil of as, die door het middelpunt gaat,
bevestigd is en met eene kruk in eene ronddraaiendende beweging wordt gebracht; ...TON, v. (-nen);
...TROG, m. ( -gen), slijpbak ; ...ZAND, o. scherp
zand om mede te slijpen.
SLIJTACHTIG, bn. ( -er, -st), veel verslijtend,
sleotsch. SLIJTACHTIGHEID, v.
SLIJTAGE, v. het slijten, verslijten : de slijtage
der deelen eener locomotief is buitengewoon groot ;
veel slijtage aan de schoenen, aan de kleeren hebben ;
— (Ind.) slijtage van benul, geestelijke achteruit-
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gang, aftakeling, afneming der geestvermogens;
- verkoop in het klein.
SLIJTEN, • (sleet, heeft of is gesleten), door het
gebruik kaal worden of doen worden : veel aan zijne
kleeren slijten ; die jas is kaal gesleten ; — verslijten,
afslijten : een gat in zijne schoenen slijten ; — door
gebruik in kracht of in waarde verminderen ; de

machine, de zeilen, het touw slijt in het gebruik ; --

- (fig.) langzamerhand verminderen, in stcrkte
afnemen : de droefheid zal moeten slijten ; de koorts

begint te slijten ; — zijn leven bij of met iem, slijten,
doorbrengen ; — (spr.) met passen en meten wordt
de meeste tijd versleten, dat kost den meesten tijd ;
— in het klein verkoopen : drank slijten ; — ver
: kan ik niets aan je slijten ?; (ook fig.)-kopen

kwijtraken ; — afbreken en voor afbraak verkoopen. SLIJTING, v. het slijten, het verslijten ; (ook)
slijterij.
SLIJTER, ze ., SLIJTSTER, v. (-s), die slijt ; ver
verkoopster in het klein (inz. van wijn en-koper,
sterkeu drank); — iem. die handel in afbraak van
huizen drijft.
SLIJTERIJ, v. (-en), winkel, handel in het klein
(inz. van sterke dranken).
SLIJTERSWINKEL, ]IL. (- s), winkel van een
slijter, slijterij.
SLIJTGAT, o. (-en), gat dat gesloten is ; —, m.
en V. iem. die veel aan zijn kleeren en schoeisel
slijt.
1. SLIK, o. en v. slijk : je schoenen zitten niet

slik; in de slik vallen.

2. SLIK, m. het slikken ; zooveel men in eens
kan af- of oplikken : een slik honing ; — (gew.)
een slik verf, spat verf.
SLIKARTSENIJ, v. (-en), artsenij, vermengd
met honig, stroop enz.; ...BROK, o. (-ken), een
groot stuk om te slikken ; (geneesk.) groote pil.
SLIKBORD, o. (-en), metalen plaat, achter en
voor aan tramwagens aangebracht, om opspattend
slik op te vangen ; slijkbord ; ...BRON, v. slijk bron ; ...FONDS, o. fonds ontstaan uit de slik gelden ; ... GAT, o. (-en), (stoomw,) gat in den
stoomketel waardoor men het vuile water verwij deren kan ; ...GEHALTE, o. betrekkelijke hoeveelheid slik (in de rivieren, beken enz.); ... GELD,
o. (-en), geld dat de vervener per Are moet opbrengen, om daarvoor later den veenpolder droog te
leggen; gewoonlijk f 250 per H'.A.; ...HOUT, o.
(-en), kesp : eene bevloering van slikhouten boven de
heipalen.

1. SLIKKEN, (slikte, heeft geslikt), vaste of
vloeibare stoffen door spiersamentrekkingen uit
den mond in de maag brengen : hij kan haast niet
slikken, zoo is zijn keel gezwollen ; pillen, drankjes
slikken ; — (fig.) dit is eene harde pil om te slikken,

een groot verdriet om te doorstaan ; — eene beleediging slikken, zich laten welgevallen, aanhooren ;
— veel eten : hij kan ook slikken ; — ( gew.) snoepen:
kinderen slikken graag ; — (gew.) (domino)steenen
slikken, koopen. SLIKKING, v. het slikken.
2. SLIKKEN, (slikte, heeft geslikt), slik uit de
sloot halen, baggeren.
SLIKKER, m., SLIKSTER, v. (-s), die slikt;
veelvraat ; — (gew.) snoeper, snoepster.
SLIKKERIG, bn. zie SLIJKERIG.
SLIKLOODS, m. (-en), hulploods op de rivieren.
SLIKMETER, ra. (-s), ambtenaar belast om het
slik op te meten, dat men verveent, om daarvan
de polderlasten te berekenen.
SLIKMIDDEL, o. (-en), slikartsenij.
SLIKNAT, bn. doornat.
SLIKOP, m. en v. (-pen), slokop, veelvraat.
SLIKOPRUIMER, m. (-s), veegmachine.
SLIKPOT, m. (-ten), zekere artsenij.
SLIKSLEDE, v. (-n), (landti.) slede om slik naar
het land te brengen tot bemesting.
SLIKTAFELTJE, o., (-s), (gew.) snoeptafeltje.
SLIKWADDEN, v. mv. gorzen aan de Noordzee.
SLIKWINKELTJE, o. (-s), snoepwinkeltje.
SLIM, bn. bw. ( -nier, -st), (w. g.) krom, scheef:
slimme beenen hebben ; — ( fig.) slecht, kwaad, verkeerd : de zaken staan slim ; het slimme van de zaak
is, dat...; het slimste is nog, het ergste ; — (gew.)
moeilijk : een slim werk ; slimme namen, vreemde
eigennamen, die moeilijk uit te spreken waren ; —
sluw, loos, geslepen : een slimme kerel ; iem. slim
bij den neus hebben ; — ( spr.) wie niet sterk is, moet
maar slim wezen; — schrander : een slim kind; slim
bedacht; (iron.) hij is ook een slimme, hij is een eerste
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domoor ; — (Z. A.) slimme praatjes verkoopen. het
hoogste woord voeren. SLIMHEID, v. scheefheid,
(w. g.); list, doortraptheid. sluwheid ; schrander hei d.
SLIMMERD, m. (-s), ient. die slim is. SLIMMERD
-JE,o.(s)
SLIMMEREN, (slimnierde, is geslinmierd), (gew)
erger worden.
SLIMMERIK, rn. (-en), (Zuidn.) slimme, vlugge
jongen.
SLIMMERING, v. (zeew.) vermindering, ver
geladen goed ; averij, beschadiging.-achteringv
SLIMMIGHEID, v. (...heden), slimheid : de slimmigheid kijkt hem de oogen uit, aan zijne oogen is
duidelijk zijne slimheid te zien.
SLIMPAD, o. (-en), (gew.) toepad.
SLINDEN, (slond, heeft geslonden), zie VERSLINDEN en SLINKEN.
SLINDKOLK, v. (-en), (w. g.) draaikolk, poel;
(ook fig.); ...PENNING, m. (-en), (w. g.) geld om
te verkwisten ; —, m. en v. (-en), verkwister, verkwistster.
SLINGE, v. (-n), (gew.) weg naar de broeklanden.
SLINGER, na. (-s), het slingeren, slingering; —
zijn slinger hebben, zijn draai, plezier,in iets;— (oudt.)
riem met een zakje van onderen, om er een steen
in te doen en dien dan op behendige wijze weg te
slingeren, zeker wapentuig ; — metalen draad met
eene zwaarte van onderen (in uurwerken, die
regelmatig heen en weer beweegt, daar zijne schomm,elingen den gang van het uurwerk regelen):
enkelvoudige, samengestelde slinger ; seconde-slinger;

— (fig.) 't is alsof zijne tong aan een slinger hangt,
hij kan niet zwijgen ; — pendule ; -- windsel, doek:

zijn arm in een slinger dragen ; — (fig.) een slinger
om den arm houden, zich niet onvoorwaardelijk

voor iets verklaren, tot iets verbinden, maar zoo
dat men nog terugkan; -- zwengel (eener pomp); —
(gew.) platte oorbel : gouden slingers dragen.
SLINGERTJE, o. (-s).
SLINGERAAP, m. (...apen), eene soort van
grootera aap met naakten staart en lange, dunne
pooten (ateles), die zich met zijn staart van boom
tot boom slingert ; zij leven in Brazilië en Guyana;
(fig., scherts.) lang, schraal persoon met een slingerenden gang.
SLINGERAAR, m. (-s, ...raren), (oudt.) die den
slinger wist te hanteeren (in de legers).
SLINGERBAND, m. (-en), (zeew.) band schuin
eenige malen om eene kluft heen gewonden, in
tegenstelling niet k uipband ; ... BEEN, m. en v.
(-en), die met de beenen slingert onder het loopen;
...BOSCH, o. (...sschen), (w.g.) bosch met slingerlanen, doolhof.
SLINGERDESLANG, bw. geslingerd, slangvorinig ; dat beekje, pad loopt slingerdeslang.
SLINGEREN, (slingerde, heeft en is geslingerd),
onder het bewegen van de eene zijde naar de andere
eene kromme lijn beschrijven ; heen en weer bewegen of bewogen worden : de slinger slingert ; het
schip slingerde geweldig ; het schip werd door den
storm her- en derwaarts geslingerd ; de golven slingerden (sloegen) het schip tegen de rots ; — hij slin
gert als een beschonkene, loopt niet rechtuit ; —
een beekje slingerde door het veld, kronkelde ; —
(fig.) door vrees en hoop geslingerd worden, beurte-

lings vreezen en hopen ; — verstrooid liggen:
zijn goed, zijne boeken laten slingeren, niet op eene
vaste plaats bewaren ; — slingerend vallen : de
schipper slingerde van het dek ; — zich slingeren,
zich schommelen : het meisje slingerde zich op eene
hangende koord ; — zich om een of ander voorwerp
omhoogkronkelen : het klimop slingert zich om den
boom ; — met een slinger werpen : een steen over de
kerk slingeren ; — om iets winden : een touw rond
een paal slingeren. SLINGERING, v. (-en), het

slingeren ; beweging van eene pendule ; — (fig.)
onzekerheid (tusschen hoop en vrees).
SLINGERHONI(N)G, m. honing door de slinger
uit de raten geslingerd, zuivere honing.-machine
SLINGERLAAN, v. (...lanen), slingerende of
kronkelende laan ; ...LAT, v. (-ten), de slingerlatten aan boord ; ... LEER, ...LEDER, o. riem
van een slinger ; ...MACHINE, v. (-s), ...00REN,
o. mv. lange, nederhangende oorera ; ...PAD, o,
(-en), slingerend, kronkelend pad ; ...PARDOEN,
v. (-s), (zeew.) zijpardoen ; ...PLANK, v. (-en),
eene soort van plank ; ...PLANT, v. (-en), plant
die onder het opgroeien zich om andere voorwer-

SLINGERSLANG.

1648

pen slingert en zoo steun zoekt ons omhoog te
komen : boonen zijn slingerplanten ; ... PROEF,
V. (...ven), proef meet een slinger, inz. de proef van
Foucault, ten bewijze dat de aarde om hare as
draait ; ...PUNT, o. (-en), punt waaraan een sun ger opgehangen is ; ...RIEM, m. (-en), riem waar mede men slingert ; ...ROOS, V. (...rozen). (plantk.)
(plantk.) haagwinde (convolvulus sepium); ...
SCHOMMELING, v. (-en), baan van een slinger;
...SLAG, ru. slingering ; wijze waarop touw aan
iets is vastgemaakt ; - (zeew.) hooge zeeslag ; -(fig.) list : ik ben er met een slingerslag achtergekomen, ik heb het door list ontdekt.
SLINGERSLANG, bw. slingerdeslang.
SLINGERSTAART, m. (- en), lange staart ; ook
zeker gewas ; ...STANG, v. (-en), (horl.) staaf van
den slinger eener klok ; ...STEEN, m. (-en), steen
die uit den slinger geworpen wordt ; ...STOK, m.
(-ken), werpstok; ...TAKKEN, m. mv. (bouwk.) sieraad aan Korinthische zuilen; ...TIJD, m. (-en), duur
eener slingering : voor ongelijke slingers is de sungertijd evenredig aan den vierkantswortel der lengten;
...TRAP, v. (-pen), (bouwk.) wenteltrap met oren
trapgat, ook Engelsche trap geheeten ; ... UURWERK, o. (-en), uurwerk dat door een slinger
wordt geregeld ; ...VERBAND, o. (-en), (heelk.) zijn
arm in een slingerverband dragen ; ...VOET, m. en
v. (-en), slingerbeen.
SLINGERVUISTEN, (slingervuistte, heeft geslingervuist), met de vuisten slingeren, vechten.
SLINGERWET, v. (-ten), (nat.) wet die bij de
beweging der slingers waar te nemen valt, bv.:
de slingertijd is van de slingerwijdte onafhankelijk;
...WIJDTE, v. (-n), (nat.) wijdte eener slingering.
SLINK, bn. (veroud.) linker.
SLINKAARD, m;. (-s), (Zuidn.) iem. die linksch is.
SLINKEN, (slonk, is geslonken), inzakken (van
zwellingen): de buil begint te slinken ; inkrimpen:
bij het koken slinkt dit vleesch erg ; het hout is geslonken ; - (fig.) mijne beurs is aardig geslonken, ik
heb vrijwat geld uitgegeven ; verminderen : de
voorraad begint te slinken. SLINKING, v. ver
zwelling ; het opraken van den-minderg
voorraad.
SLINKER, bn. linker.
SLINKERHAND, v. linkerhand ; ...ZIJDE, v.
linkerzijde.
SLINKS, bw. ( -er, -t), links.
SLINKSCH, bn. ( -er, meest -), linksch, loos,
slecht, ondeugend, verraderlijk: slinksche streken; slinksche wegen volgen, inslaan, zich van bedrog
en valschheid bedienen om tot zijn oogmerk te
geraken. SLINKSCHHEID, v. (...heden), ondeugend, verraderlijk gedrag, loosheid.
1. SLIP, v. (-pen), hoek, uiteinde ; afhangend
gedeelte : de slippen van een hemd ; eene jas met
slippen ; de slip (punt) van eene das ; de slippen
van een lijkkleed ; --(plantk.) deelen van een ingesneden orgaan. SLIPJE, o. (-s).
2. SLIP, o. slip vangen, zijn doel niet bereiken,
niet slagen.
3. SLIP, o. (stoomw.) het verschil tusschen
de snelheid van een stoomschip en van het druk
wielplanken (bij gewone wielen-kingsputder
25 °/,)•
SLIPHEMD, o. (-en), ntanshemud : hemd met
slippen ; ...LIJN, v. (-en), zeer kort spoorlijntje,
van de hoofdlijn naar eene loods b.v.
SLIPPENDRAGER, m. (-s), die bij eene plechtige
begrafenis eene der slippen van het lijkkleed draagt.
SLIPPEN, (slipte, heeft geslipt), glijden, uit
mijn fiets, ik slipte, door de gladheid gleed-glijden:
mijn fiets uit ; - het anker slipt, pakt niet, houdt
niet ; -- een touw laten slippen, door de handen
laten glijden ; - iets laten slippen, iets opgeven,
van iets afkomen ; - de goede gelegenheid laten
slippen, ontsnappen, er geen gebruik van maken.
SLIPPER, m. (-s), glipper ; een slipper maken,
zich stil uit een gezelschap verwijderen.
SLIPPEREN, (slippende, is geslipperd), uitglijden : mijne voeten slipperden ; -- stil zich ver
-wijdern,
wegsluipen.
SLIPSTEEK, m. (...steken), schuifknoop, open
strik om een voorwerp onder water te vatten;
...TOUW, o. (-en), ...TOUWTJE, o. (-s), (zeew.)
dun touw.
SLIPTREIN, nay. (-en), trein waarvan het achterste
gedeelte onder het rijden wordt afgehaakt.
SLIPVORMIG, bn. in den vorm; van slippen,
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met slippen : met slipvormige bladeren, slipvormige

bloembladeren.

1. SLISSEN, (sliste, heeft geslist), (w. g.) beslissen. SLISSING, V. het slissen.
2. SLISSEN, (sliste, heeft geslist), de letter
s. breed uitspreken.
SLOB, v. slib, modder; in deze bet. hoort men
het woord nog in slobkous ; (gew.) door slik en
slob loopen.
SLOBBE, v. (-n), vaatdoek ; meid, vrouw die
het morsigste werk verricht ; noodhulp ; -- (nat.
hist.) slobeend. SLOBBETJE, o. (-s), kleine
slobbe.
SLOBBER, v. slijk : de slobber der straten ; (gew.) koffie : geef me nog een bakje slobber.
SLOBBERDOES, m. en v. (...zen), vuilik, morser, smeerpoes.
SLOBBEREEND, v. (-en), slobeend.
SLOBBEREN, (slobberde, heeft geslobberd),
drinken of (soep) eten op hoorbare wijze (als de
dieren), opslobberen, opslurpen ; (fig.) knoeien,
slordig werken. SLOBBERING, v. het slobberen;
zeker veevoeder, inz. voor varkens ; geleiachtig
gedeelte van vischkoppen.
SLOBBERIG, bn. bw. ( -er, -st), smerig, morsig,
vuil, slordig : er slobberig uitzien. SLOBBERIG HEID, v.
SLOBBIG, bn. bw. ( -er, -st), slobberig.
SLOBEEND, v. (-en), lepeleend ; ...KOUS,
v. (-en), een beenbekleedsel dat het bovendeel van
den schoen en het been bedekt en aan den zijkant
toegeknoopt wordt, inz. gedragen, als men langs
slijkerige wegen moet gaan : een paar slobkousen
dragen ; rijkous. SLOBKOUSJE, o. (-s).
SLODDE, m. en v. (-n), sloddervos.
SLODDER, m. (-s), zeer morsig mensch.
SLODDERACHTIG, SLODDERIG, bn. bw. ( -er,
-st), morsig, slordig.
SLODDERBROEK, v. (-en), loshangende, al
te wijde broek.
SLODDEREN, (slodderde, heeft geslodderd),
flodderen, los en wijd om het lijf hangen : zijne
kleederen slodderen altijd.
SLODDERIGHEID, v. morsigheid, slonsigheid.
SLODDERJURK, V. (- en), ...KLEED, o. (-eren),
flodderend, al te wijd kleed ; ...KOUS, V. (- en),
al te wijde kous ; (fig.) slordig, slonsig meisje;
...VOS, m. en v. ( -sen), zeer morsig mensch.
SLOEBER, us. (-s), (Zuidn.) schurk, schelm,
gemeene kerel ; --(Ind.) Atjehsche opstandeling.
SLOEISCHOOR, m. (...schoren), (zeew.) zeker
houtwerk, stevenschoor.
SLOEP, V. (- en), eene soort van licht vaartuig
met één mast, met of zonder dek, of geheel open
en ingericht voor riemen, gewoonlijk bij een grooter schip behoorende om goederen en passagiers
van en naar boord te brengen en in tijd van nood
zich te redden : de sloep strijken, aan boord hijschen ; ( ook) oorlogsvaartuig : welgewapende sloepen kruisten rond. SLOEPJE, o. (-s).
SLOEPDAVITS, rex• mv. (zeew.) sloepskraanbalken : ijzeren staven, bovenaan omgebogen,
waaraan de sloepen opgehangen worden.
SLOEPENDEK, o. (-ken), dek van een groot
zeeschip waar de sloepen zich bevinden; ...MEESTER, m. (-s), commandant der sloep; ...RIEM,
m. (- en); ...ROEIER, nt. (-s).
SLOEPSDREG, v. ( -gen), (zeew.) anker voor
sloepen en lichte vaartuigen : dreg met aan eiken
arm eene kleine hand gesmeed ; ... HAAK, M.
(...haken); ...HANEPOOT, in. (-en), eerre soort
van lengen in den vorm van sehinkelhaken met
pootera van ongelijke lengte om de sloepen en de
barkas uit- en in te zetten ; ...KLEED, o. (-en),
kleed om de sloepen, die in de takels hangen,
voor uitdrogen en lekworden te beveiligen ;
...KRAANBALK, m. (-en), stoepdavits ; ..TAKELS, m. mv. de vier loopers om de sloepen
aan de davits te hijschen ; .. VLAG, v. ( -gen).
SLOEPTENT, v. (-en), tentdak eener sloep :
...TOUW, o. (-en), touw waaraan eene sloep achter
een schip verbonden is ; ...ZEIL, o. (-en).
SLOERDER, m. (-s), die sloert.
SLOEREN, (sloerde, heeft gesloerd), (zeew.)
meten, opnemen (een vaartuig); - (gew.) slepend,
langzaam voortgaan ; (fig.) het moet zoo wat heen
sloeren, het moet maar gaan zoo goed als het kan.
SLOERIE, v. (-s), slordige vrouw, slet, slons ; GOED, o. ontuchtig vrouwvolk.
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SLOESTER, ni. (-s), (gew.) groene dop, bolster,
dop eenar noot ; in sommige streken ook .slos.
SLOESTEREN, (sloesterde. heeft gesloesterd),
(gew.) ontbolsteren (noten).
1. SLOF, v. het sloffen, verzuim, verwaarIoozing : de slof is erin, men is er zeer nalatig mee ; in de slof blijven, ongedaan ; - uit zijne slof schieten, iets flinker aanpakken, niet langer nalatig
zijn.
2. SLOF, v. (-fen), groote ruime pantoffel inz. met
neergetrapt achterstuk : op eenpaar oude sloffen loopen.; (fig.) op sloffen loopen, aan den bedelstaf zijn; de boel is er op sloffen, geheel verwaarloosd ; (spr.) voor iem. het vuur uit zijne sloffen loopen,
zeer veel moeite voor hem doen ; - (zeew.) stuk,
, onder tegen den klik van 't roer aangebracht; - slof
in den klauw van strijkende gaffels, rechtopstaand
plat hout binnen in den klauw om een nagel draaibaar, zoodat de gaffels bij het opzetten of strijken
der piek gemakkelijk langs den mast glijden;
- (muz.) benedeneind van een strijkstok waar
ede de haren gespannen worden ; - slof onder-ni
,aan eene ladder, ijzeren ring onder aan den boom
er van. SLOFJE, o. (-s), kleine slof ; - (spr.) het
op zijne slofjes afkunnen, het zeer gemakkelijk
hebben; - slofje onder, spel waarbij eene slof onder
de knieën van de in een kring op den grond gezeten spelers doorgeschoven wordt en een in den
kring staande moet die slof trachten te grijpen;
- slofbrood.
3. SLOF, m. en v. (-fen), slordig, traag mensch.
4. SLOF, bn. bw. (-far, -st), nalatig, traag;
slordig, achteloos. SLOFHEID, SLOFFIGHEID,
v. achteloosheid, slordigheid.
SLOFBROOD, o. langwerpig klein tarwebrood.
SLOFFEN, (slofte, heeft gesloft), op sloffen
loopen ; met sleepvoeten loopen ; - (fig.) traag,
nalatig zijn ; slof er niet mede, vergeet het niet,
wees er niet achteloos op.
SLOFFIG, bn. ( -er, -st), slof 4.
SLOFHAK, M. en v. (-ken), die gestadig slof,
nalatig is, ...STUK, o. (-ken), (zeew.) rechthoekige
eikenhouten stukken plank, die somtijds onder
,de wielen der rolpaarden worden ingelaten, om
te voorkomen, dat bij slijting het geheele dek
vernieuwd moet worden.
SLÖJD, v. tak van onderwijs die zich de alzijdige ontwikkeling van het kind ten doel stelt
en deze tracht te bevorderen door eene doelmatige
oefening van oog en hand, door voorwerpen van
karton, klei en hout te laten maken : men heeft
-verschillende soorten van slöjd, als papier -, hout -,
boekbinders -, mand3esmakers-, figuurzagers- en schrijn
aan slöjd doen, de slöjd beoefenen ; --werkslójd;
slójd kan geen integreerend deel van het andere onderwijs uitmaken ; -- ilransche, Zweedsche slöjd, vol gens de beginselen daar beleden.
SLÖJDCURSUS, nz. ( -sen), cursus in slöjdonderwijs; ...DIPLOMA, o. (-'s), diploma van bevoegdheid tot het geven van slöjdonderwijs; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap waarvan men
zich bij de slöjd bedient, als mes, passer, winkel
hamer, beitel, zaag, schaaf enz.; ...LES,-hak,
V. ( - sen); ...ONDERWIJS, o. slöjdonderwijs kweekt
liefde voor handenarbeid, bevredigt de zucht naar
zelfwerkzaamheid, bevordert de opmerkzaamheid en
kweekt den zin voor schoon vormen aan; ... ONDERWIJZER, m. (-s), ienx. die onderwijs in slöjd
geeft; ...ZAAL, v. (...zalen), zaal geheel tot het
geven van slöjdonderwijs ingericht.
1. SLOK, m. (-ken), het slokken, of slikken: in een
paar slokken had hij het glas leeg; - keel, nauw
gedeelte van iets : de slok van een schoorsteen; zooveel men in eens doorslikt, teug : in drie slokken had hij het glas melk leeg; groote slokken nemen;
- borrel : daar kan een slok op staan, dit is wel
waard, dat men er een glaasje jenever op drinkt;
dat scheelt een slok op een borrel, dat scheelt veel.
SLOKJE, o. (-s), kleine slok; -- borreltje : hij
.houdt wel van een slokje, hij lust graag jenever.
2. SLOK, in. en v. (-ken), slokop.
SLOKACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), gulzig..SLOKACHTIGHEID, v. gulzigheid.
SLOKAN, m.. (-s), (Ind.) greppel, goot : de slokans
voor de sawah.
SLOKDARM, nt. (-en), (ontl.) dat gedeelte der
voedingsbuis, hetwelk tusschen strot en maag
ligt als eene vleezige buis aan den hals, achter
liet onderste gedeelte van het strottenhoofd begint
Van Dale.
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en langs de ruggegraat naar den onderbuik loopt,
alwaar hij het middelrif doorboort en met Bene
trechtervormige opening in de maag uitloopt; -,
M. en v. (-en), (fig.) gulzigaard, vraat.
SLOKKEN, (slokte, heeft geslokt), slikken, doorzwelgen. SLOKKING, v. het slokken.
SLOKKER(D), ut. (-s), die slokt of slikt; (fig.)
veelvraat; hals, sul, arme drommel: het is een
goeie slokkerd. SLOKKERDJE, SLOKKERTJE.
o. (-s).
SLOKLUST, m. vraat -, drinklust.
SLOKOP, m. en v. (-pen), die veel in eens eet,
die groote happen doet; gulzigaard.
SLOMMER, m. SLOMMERING, v. beslorumering : in een vreeselijken stommer zitten.
SLOMMEREN, (slomcmerde, heeft geslommerd),
(gew.) sluimeren.
1. SLOMP, m. (-en), drom, stapel, menigte:
een stomp boeken, geld, vrienden; warklomp : rompslomp.

2. SLOMP, v. (-en), slot, slons.
SLONDE, v. (-n), (w. g.) keelgat; voorschoot,
morsdoek; (fig.) afgrond, kolk.
SLONS, v. (-en), havelooze, slordige vrouw;
onderste gedeelte, rand van eene japon of rok.
SLONSJE, o. (-s), kleine slons; dievenlantarentje.
SLONZEN, (slonsde, heeft geslonsd), achteloos
en slordig met iets te werk gaan : zij slonst letterlijk
met alles.
SLONZIG, bn. bw. ( -er, -st), slordig; achteloos,
nalatig. SLONZIGHEID, v.
SLOODSE, v. (-n), (gew.) muil, pantoffel.
1. SLOOF, v. (...vent, SLOOFJE, o. (-s), voorschoot, boezelaar.
2. SLOOF, v. (sloven), vrouw die altijd hard
werken moet : het is eene echte sloof; - arme stakker : die arme sloof; inz. afgeleefde werkster : oude
sloof. SLOOFJE, o. (-s).
3. SLOOF, v. (slooven), dekbalk eener schoeiing;
slooven van een paaljuk, dwarsbalk.
SLOOFACHTIG, bn. ( -er, -st), moeilijk, afmattend : een sloofachtig leven.
SLOOIEN, (slooide, is geslooid), (zeew.) zijdelings
van het schip afwijken.
SLOOIKNIE, v. (-ën), (zeew.) eene soort van
galj oerklampen, die dienen om het galjoen aan
den voorsteven te verbinden en aan de scheg het
slooien te beletten.
SLOOM, bn. bw. dom, suf, soezig; de agenten
kwamen sloom netjes aanstappen; sloome duikelaar;
op sloomen toon spreken, voorlezen, saai, vervelend.
SLOOP, v. (-en), kussenovertreksel. SLOOPJE,
o. (-s).
SLOOPEN, (sloopte, heeft gesloopt), afbreken,
slechten, amoveeren : een huis, eene villa sloepen; uit elkander nemen en voor afbraak verkoopen:
een schip sloepen; - uitputten: zijne krachten sloopen;
de aanhoudende koortsen hebben hem geheel gesloopt.
SLOOPING, v. (-en), het sloopen.
SLOOPER, m., SLOOPSTER, v. (-s), die sloopt;
huizenslooper, kooper van afbraak.
SLOOPGRAAG, m. liefhebber van sloopen,
afbreken.
SLOOPNAGEL, m. (-s), eene soort van ronde
ijzeren boutjes met platte koppen, waarin een
rond gat is.
1. SLOOR, V. (- en). slons, sloerie: eene vuile
sloor.

2. SLOOR, v. (-en), SLOORZAAD, o. (gew.)
verplant koolzaad, raapzaad.
SLOOT, v. (-en), gegraven waterscheiding,
smaller dan eene gracht en breeder dan eene greppel,
om het overtollige water af te voeren : eerre sloot
graven, schieten: eene sloot uitdiepen; eene sloot
dempen; over eene sloot springen; in de sloot vallen;
- (fig.) van den wal in de sloot, vallen, van kwaad
tot erger, van den regen in den drop komen; iem. van den wal in de sloot helpen, hem een slechten raad geven; - (spr.) hij zal in geen zeven slooten
tegelijk loopen, ge kunt hem gerust alleen laten
begaan; - geene oude koeien uit de sloot halen,
zie koe; - (Z. A.) hij werkt eene sloot, zeer hard.
SLOOTJE, o. (-s).
SLOOTEN, (slootte, heeft gesloot), slooten
maken; een akker slooten, er slooten door maken.
SLOOTJESPRINGEN, o. het over eene sloot
springen ; inz. door middel van een polsstok.
SLOOTKANT, m. (-en), de kant eener sloot;
...MUSCH, v. (. . .musschen), rietgors; ...PLANK,
104
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V. (- en),

plank over eene sloot; ...RIET, o. riet,
dekriet : ...WATER, o. water uit eene sloot: slootwater drinken is ongezond ; slappe, nietswaardige
soep, koffie enz.; ...WERK, o. werk aan het maken
en verbeteren van slooten.
SLOOVEN, (sloofde, heeft gesloofd), (Zuidra. )
opschorten : zijne mouwen sloaven.
SLOP, o. (-pen), schuilhoek, nauw steegje, nauwe
doorgang : een slop tusschen twee huizen; — opening
in het ijs gehakt voor de scheepvaart; — straatje
dat geen uitgang heeft : in een slop wonen; —
opening in den vloer van een hooizolder. SLOPJE,
o. (-s).
SLORDEVOS, m. en v. ( -sen), slordig mensch.
SLORDIG, bn. bw. ( -er, -st), nalatig, zonder zorg
gemaakt : een slordig opstel; slordige correctie; —
morsig, vuil: eene slordige meid; alles is daar even
slordig; op nalatige wijze : iets slordig behandelen, afmaken; dat kost een slordige 5 millioen,

zoo ongeveer. SLORDIGHEID, v. nalatigheid,
morsigheid, onordelijkheid.
SLORP, m. (-en), opslurping; slok; — slurf van
een olifant. SLORPJE, o. (-s).
SLORPDRANK, m. (-en), drank dien men slurpende tot zich neemt; ...EI, o. (-eren), zacht gekookt ei.
SLORPEN, (slorpte, heeft geslorpt), hoorbaar
opzuigen, slurpen : een zacht eitje slorpen. SLORPING, v.
SLORPER, m. (- s), SLORPSTER, v. (-s), die
slorpt.
SLOSSE, v. (-n), (gew.) notebolster, sloester.
1. SLOT, o. (-en), toestel met knippen en tong
of veer tot sluiting van deuren enz. en dat met
een sleutel bewogen wordt : een b+ ranch, Duitsch,
Engelsch slot; — een inlaat-, insteekslot, dat in de
dikte van het hout ingelaten wordt; — een opspij kerslot; — een linksch, rechtsch slot, waarbij men
den sleutel naar links, rechts moet draaien, om den
schieter uit te brengen; — een éénslagslot, slot
waarin men den sleutel één keer ronddraait om
den schieter te verplaatsen; — een geheim slot;
doe de deur, de kast op slot, sluit ze; — de deur
is van slot, niet gesloten; het slot is verdraaid; een
slot opensteken; — iem. achter slot zetten, hem gevangen zetten; — iets achter slot houden, zorgen
dat een ander er niet bij kan, het wegsluiten; gij
kunt hem geen slot voor (of op) den mond doen, niet
dwingen tot zwijgen; — eene kunstmatige sluiting
waarbij men geen sleutel noodig heeft : slot aan een
brieventaseh, album, kerkboek; een kerkboek met
gouden sloten; — deel van een orgel om de pijpen

te sluiten; — deel van een schietgeweer, dat dient
om het af te schieten; — sluiting of middel om te
sluiten : aan deze doos is geen slot; — een klein
kind moet slot aan het lijf hebben, stevig gekleed
zijn; — slot noch val zit er in die jurk, die jurk
past niet en hangt heel leelijk; — (gemeenz.) geen
slot aan 't lijf hebben, buikloop hebben; — (fig.)
het heeft slot noch zin, het hangt als droog zand
aan elkander. SLOTJE, SLOOTJE, o. (-s).
2. SLOT, o. (-en), kasteel, ridderverblijf, sterkte,
citadel. SLOTJE, o. (-s).
3. SLOT, o. einde, besluit : aan het slot van zijn
brief schreef hij; gij kunt bij hem nooit aan een
slot komen; het slot der rekening; (fig.) per slot van
rekening, alles bij elkander genomen; — ten slotte,

tot besluit, eindelijk.
4. SLOT, o. (-en), saldo; batig slot, bedrag waar
inkomsten de uitgaven overtreffen; —-med
nadeelig slot, bedrag waarmede de uitgaven de
inkomsten overtreffen.
SLOTAKKOORD, o. (-en), (muz.) het laatste,
volle akkoord van een muziekstuk.
SLOTBALANS, v. (-en), (kooph.) balans aan het
einde van het jaar opgemaakt; ...BAND, in. (-en),
veerkrachtige, hoornachtige massa die de schelp
der schelpdieren steeds tracht te sluiten; ... BEWAARDER, m., ...BEWAARSTER, v. (-s),
slotheer, -vrouw, -voogd, -voogdes; ...BEWONER.
in. (-s); ...BOUT, m. (-en), (zeew.) ijzeren bout
aan het kluifhout die tegen de stroppen der fokkestagen rust en het kluifhout belet naar binnen
te schieten; ... BUNDEL, m. (-s), laatste bundel.
SLOTENMAKEN, o. het handwerk of ambacht
des slotenmakers.
SLOTENMAKER, m. (-s), smid (van sloten,
klein werk enz.).
SLOTENMAKERSGEREEDSCHAP, o. gereed-
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schap van den slotenmaker; ...JONGEN, mt. (-s);
...KNECHT, m. (-s); ...WERK, o. enz.
SLOTGANGEN, v. mv. (zeew.) schaarstokken;
... GAT, o. (-en), sleutelgat; (zeew.) opening in de
hieling van de steng om het slothout door te laten;
...GEBED, o. (-en), gebed waarmee eene godsdienstoefening eindigt; ... GRACHT, v. (-en),
gracht om een slot of versterkt kasteel; ...HAAK,
na. (...haken), looper, haaksleutel om een slot open
te steken; ...HERHALING, v. (-en), herhaling
aan het einde of tot slot; :..HEER, m. (- en);
...HOUT, o. (-en), (zeew.) vierkante ijzeren bout
die door het lichaam van Bene steng gaat om deze
op de langzalings staande te houden; (schimpra. )
soldaat; ...IJZER, o. (-s), (zeew.) vierkante ijzeren
bout.
SLOTKAPITTEL, o. (-s), (R. -K.) klein hoofdstukje
of eenige verzen uit de Heilige Schrift die men
opleest na een psalm en vóór eene hymne;
...KLANK, m. (-en), eindklank; :..KLINKER,
m. (- s), eindklinker; ...KNIEËN, v. mv. (zeew.);
...KOERS, m. (- en), koers van effecten bij het
sluiten der beurs; ...KRAM, v. (-men), kram aan
een hangslot; ...KRAMMETJES, o. mv.; ...LETTER, V. (- s), eindletter; ...MEDEKLINKER, m.
(-s), laatste medeklinker; ...NOTEERING, v. (-en),
de laatste noteering van fondsen; ...OPSTEKER,
m. (-s), iem. die een slot weet open te steken, (ook)
haak, daartoe dienende; ...PLAAT, v. (...platen),
achterplaat aan een slot; ... POORT, v. (-en),
poort van een kasteel; ...PIJP, v. (-en), stiftje in
een slot waarop de pijp van den sleutel past en
rust; ...REDE, v. (-n), einde eener redevoering;
...REGEL, m. (- s), laatste regel, laatste vers;
...RIJM, o. (-en), laatste rijm, rijmwoord aan het
einde van den regel; ...ROOS, v. (...rozen), (bouwk.)
roos of rozet in het midden eener versiering;
...SCHROEF, v. (...ven), schroef aan een slot;
moerbout of moerschroef; ... SOM, v. hoofdinhoud;
het eindgevolg van een onderzoek : wij kwamen
tot de slotsom; ...STEEN, ni. (-en), sluitsteen;
...STIFT, v. (-en), slotpijp; ...TOREN, m. (- s),
toren die tot een slot behoort.
SLOTVAL, nx. (-len), (muz.) in het algemeen het
overgaan van een dissoneerend akkoord; in het
bijz. die opvolging van tonen en akkoorden, welke
het slot van Bene muzikale zinsnede of van een
volzin kenbaar maken en het gevoel van rust en
ontspanning mededeelen.
SLOTVAST, bn. van een slot voorzien; door een
slot gesloten.
SLOTVERS, o. (...zen), laatste vers (regel)`;
...VIJL, v. (-en), Bene fijne vijl, voor 't laatste werk;
...VONNIS, o. ( -sen), eindvonnis; ...VOOGD. m.
(-en), ...VOOGDES, v. ( -sen), opzichter, opzicht ster van een slot; (oudt.) kastelein; ...VOOGDIJ,
v., ...VOOGDSCHAP, v. bevelhebberschap over
een slot; ...VROUW, v. (-en); ...WOORD, o. (-en),
de laatste woorden eener verhandeling of redevoering; ... ZANG, m. (-en), eindzang, laatste coupletten van een vers.
SLOVEN, (sloofde, heeft gesloofd), hard en aanhoudend, voor karig loon werken : sloven van den
vroegen morgen tot den laten avond; — zich afsloven : zich moede sloven.
SLOVER, m. (- s), die slooft.
SLUCHTER, v. (plantk.) een der vele namen
van het bitterzoet.
SLUIER, m. (- s), dun, doorzichtig weefsel dat
vrouwen dragen om zich het gezicht te bedekken
en gewoonlijk zeer lang neerhangt : den sluier laten
vallen, neerslaan, opslaan, terugslaan; — inz. als
dracht van bruiden en doopelingen : zij is in een
sluier getrouwd, aangenomen; — ( als dracht der
nonnen) : den sluier aannemen, in een klooster
gaan; — (als dracht van treurende weduwen)
zij rouwt met den sluier; — wat iets aan het oog
onttrekt, bedekking : een sluier over iets werpen;
den sluier trachten op te lichten, die er over eene zaak
ligt; onder den sluier van den nacht, van het geheim;

— (tot.) dof waas, waarmee del ichtgevoelige plaat of
het negatief bedekt is; — band tot ondersteuning
van een gewonden arm; — (nat. hi st.) sluier van
een uil, krans van stijve veeren om de groote ooropeningen; deze krans breidt zich soms ook om
de oogen en de keel uit; — sluier van zwammen.
SLUIERTJE, o. (-s).
SLUIERADDER, v. (-s), zekere adder op Java
(coluber vittadus).
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SLUIEREN, (sluierde, heeft en is gesluierd), met
een sluier bedekken : de bruid was gesluierd; (fot.) met een sluier, grauw waas bedekt worden.
SLUIERING, v.
SLUIERFLOERS, o. (-en), ...GAAS, o. floers,
gaas voor sluiers; ...UIL, in. (- en), (nat. hist.)
torenuil, kerkuil (stria .flammea). eene uilensoort
met grooten sluier.
SLUIF, V. (...ven), smalle spleet eener orgelpijp.
1. SLUIK, bn. ( -er, -st), rank, mager : ze ziet er
erg sluik uit; afhangend : die japon hangt zoo sluik,
zoo slap, maakt zoo smal; sluik haar, plat liggend.
SLUIKHEID, v.
2. SLUIK, v. het sluiken, smokkelen; ter sluik,
bw. uitdr. verholen, ongemerkt, heimelijk : ter
sluik ergens heengaan.
SLUIKEN, (slook, heeft gesloken), zich ver
smokkelen : koffie, opium sluiken, invoe--schuilen,
ren zonder de invoerrechten te betalen; - belastingen ontduiken. SLUIKING, v. (-en), het sluiken;
overspel.
SLUIKER, m., SLUIKSTER, v. (-s), smokkelaar, -ster.
SLUIKERIJ, v. (-en), smokkelarij; (fig.) list,
slinksche wegen.
SLUIKGOED, o. smokkelwaar; ...HANDEL, m;.
siriokkelhandel: sluikhandel drijven; ...HANDELAAR, m. (- s), ...HANDELAARSTER, v. (-s),
die sluikhandel drijft; ...HARIGEN, ni mv. menschen met donkerkleurig, glad en stijf haar : de
Australiërs, Amerikanen, Maleiers en Mongolen.
SLUIKS, bw. zie TERSLUIKS.
SLUIKSCH, bn. loerend, gluipend : met sluikschee
blik; sluiksche handelwijze, wat iem. tersluiks doet.
SLUIKSPIL, o. (-len), zeker werktuig; ...WAAR,
v. sluikgoed.
SLUIMER, mK. sluimering : in sluimer vallen; uit
zijn sluimer ontwaken; in zoeten sluimer liggen.
SLUIMERAAR, m., SLUIMERAARSTER, v.
(-s), die sluimert.
SLUIMERACHTIG, bn. ( -er, -st), geneigd tot
sluimeren, dutten.
SLUIMEREN, (sluimerde, heeft gesluimerd),
zacht, doch onvast slapen, dutten : een uurtje
sl-uirneren; (fig.) hij sluimert reeds in 't graf, hij is
reeds dood en begraven; - in dien jongen sluimert
een voortreffelijke aanleg, hij heeft een voortref felijken aanleg, waarvan nu pas blijken komen.
SLUIMERING, v. het sluimeren; dutje.
SLUIMERIG, bn. slaperig, dommelend.
SLUIMERKUSSEN, o. (-s), oorkussen; ... ROL,
v. (-len), eene soort van sluimerkussen in den vorm
van eene rol op fauteuil of canapé.
SLUIP, v. het sluipen; ter sluip, hw. uitdr. ver
-holen.
SLUIPDEUR, V. (- en), kleine deur, vestingpoortje; verborgen deur; (fig.) uitvlucht.
SLUIPEN, (sloop, is geslopen), onbemerkt, gluipende voortloopen : langs eene heg sluipen; -- (fig.)
een braaf mensch sluipt niet, houdt zich niet niet
sluipwegen op; - onhoorbaar, op de teereen gaan,
in-, uitsluipen : zij sloop in de kamer.
SLUIPEND, bn. bw. wie of wat sluipt, gluipt,
in 't geheim werkt : een sluipende kerel; sluipende
gangen; - een sluipend vergift, dat langzaam
werkt; - eene sluipende ziekte. die men haast
niet opmerkt en toch de krachten afneemt en
het leven in gevaar brengt.
SLUIPER, m. (- s), die sluipt; indringer; (fig.)
veinzaard; - een sluiper of sluipertje maken, zich
heimelijk (van een bezoek) verwijderen; - (tinmi.)
eene soort van dunnen, langen spijker. SLUIP STER, V. (- s), zij die sluipt, indringster, geveinsde.
SLUIPHAVEN, v. (-s), (zeew.) vooronder; (ook)
vluchthaven; - door rotsen en geboomte bedekte
haven (waar zeeroovers of sluikers zich schuilhouden); ... HOEK, m, . (- en), schuilhoek; verborgen
plaats, van waar men (iets of iem.) beloert; ...HOL,
o. - (-en), heimelijk verblijf eens misdadigers; (jag.)
verblijf van den haas; ...KEVER, m. (-s), meelkever, zeker insect; ...KOORTS, v. (-en), ongestadige, ongeregelde binnenkoorts; ...MOORD, m.
(-en), geheime, verraderlijke moord; ...MOORDENAAR, m. (-s, ...naren), die een sluipmoord pleegt;
...PAD, o. (-en), heimelijk pad; ...PATROUILLE,
v. (-s), (.mil.) eene patrouille die op verkenning
uitgezonden wordt.
SLUIPSWIJZE, bw. verholen, in het geheim.
SLUIPTRAP, v. (-pen), verborgen trap; ...WEG,
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m. (- en), heimelijke weg; (ook fig.) slinksche streken, listen, oneerlijke middelen : zijn doel op sluipwegen trachten te naderen; zich met sluipwegen ophouden; ...WESP, v. (-en), (nat. hist.) zeker vlies
(ichneuron), dat in allerlei sluip--vleuginsct
hoeken dringt en er de larven en poppen van
andere insecten opzoekt om er hare eieren in te
leggen.
SLUIS, V. (...zen), beweegbare waterkeering in
eene rivier, kanaal of dok: eene sluis openen, sluiten;
water door eene sluis inlaten, aflaten; kleine sluis,
verlaat; - (bijb.) God opende de sluizen des hemels,
liet het stortregenen; - inz. zulk eene, welke het
water ten minste door twee paar openslaande
deuren ophoudt en geschikt is, om vaartuigen
door te laten; door eene sluis varen; - gekoppelde
sluis, schutsluis waarvan de muren aaneengebouwd
zijn, doch waarvan de hoogte en het hoogteliggen
der vloeren verschilt; bij iedere verhooging van den
vloer bevinden zich een paar puntdeuren; hellende sluis, nieuwe inrichting om het groote verval op scheepvaartkanalen te overwinnen met
behulp eener beweegbare waterkeering tusschen
twee schutsluizen, aan een ijzeren rolwagen bevestigd, welke op den hellenden bodem kan voortbewogen worden; - steenen brug (te Amsterdam);
- (fig.) zijn sluis openzetten, zijn grooten mond.
SLUISJE, o. (-s).
SLUISBALK, m. (- en), balk eener groote sluis;
slagbalk; ...BEDDING, v. (-en), sluisvloer; .. .BO DEM, m. (- s); .DAM, m. (-men); ...DEUR, v.
(-en); ...DIEPER, m. (-s), sluiskoker; ...GANG,
m. (- en), de duur van den normalen sluisgang, tijd
dat de sluis open is; ...GEBOUW, o. (-en); ...GELD,
o. (-en), geld dat uien betaalt voor het schutten
door of voor het overgaan van eene sluis; ...KOKER, m. (-s); ...KOLK,v. (-en), schutkolk; ...MEESTER, m. (-s), sluiswachter; ...MOLEN, zo. (-s);
...MUUR, m. (...muren); ...POORT, v. (-en);
...POORTJE, o. (-s), sas; ...ROOSTER, m. (- s),
rooster voor eene sluis om het vuil enz. tegen te
houden; ...RUIMTE, v. (-n), ruimte eener schut
sluiskolk.
-slui,
SLUISTEREN, (gew.) (sluisterde, heeft gesluisterd), snoepen; - ontbolsteren.
SLUISTOCHT, v. (-en), sloot die op eene sluis
uitkomt, vaarsloot.
SLUISVLOER, nt. (-en), gemetselde bodem eener
schutsluis; ...WACHTER, m. (-s), beambte die
het toezicht heeft over eene sluis; ...WERKEN, o.
mv.
SLUITAPPEL, M. (- s), een Landswijs doorgesneden appel; ... BALK, in. (-en), (bouwk.) balk
waar zich al de bogen van 't gewelf vereenigen;
...BAND, m:. (-en), buikgordel; band die tot om
iets) dient; hoepel; ...BEN, v. (-nen),-sluitng(va
sluitmand; ...BOOM, m. (-en), boom ter sluiting
van een ingang of toegang: sluitboom aan eenoverweg,
aan een tol; ...BOUT, m;. (-en), bout, dienende om
iets af, in of vast te sluiten : sluitbout van een ketting,
spilletje, waarmede de laatste schalm van een ketting geopend en gesloten kan worden; ...CELLEN, v.
mv. (plantk.) cellen die de lippen van een huidmondje vormen; .DEUR, v. (-en); ...DOOS, v. (...zen),
doos met slot.
SLUITEN, (sloot, heeft en is gesloten), toedoen,
dichtmaken, inz. door middel van een slot : de deur
met den sleutel, den grendel, de knip sluiten; op het
nachtslot sluiten; de poorten der stad sluiten; sluit de
deur achter je!; - iem. buiten de deur sluiten, de
deur sluiten, terwijl iem. buiten is, zoodat hij er
niet in kan; - iem. in zijne armen sluiten, omarmen;
- iem in boeien sluiten, hem boeien aanleggen; in de gevangenis sluiten; een gevangene krom sluiten;
- den -winkel sluiten, de buitendeur sluiten; (ook)
niet meer verkoopen; - de school sluiten, gedurende
korteren of langeren tijd er geene school houden; een café sluiten, er niet meer tappen; - gesloten
jacht, tijd dat er niet gejaagd mag worden; - het
hek sluiten, dichtmaken, (ook fig.) de laatste zijn; met een boom de haven sluiten, den toegang versperren; - de havens sluiten, blokkeeren; - een boog,
een gewelf sluiten, den sluitsteen aanbrengen; een kring sluiten, aaneensluiten, dichtmaken;
de gelederen sluiten, dicht bij elkander gaan staan;
(fig.) zich nauwer aaneensluiten; - een gesloten
geheel, waaraan niets ontbreekt; - een gesloten gezelschap, een gezelschap, waar telkens dezelfde
personen en geene andere bijeenkomen; - de hand
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sluiten, dicht doen, tot eene vuist maken; — den
mond, de ooren sluiten; (fig.) iem. den mond sluiten;
hem het stilzwijgen opleggen, hem beletten te
spreken; — de oogen voor iets sluiten, iets niet willen
zien, door de vingers zien; — de oogen sluiten, om te
slapen, (ook) sterven; — de ooren voor iets sluiten,
er niet naar willen hooren; — een brief sluiten,
dichtmaken met gom, lak of ouwel; geld in een brief
sluiten, er bij insluiten; — (fig.) iem. in een gebed
sluiten, daarbij gedenken; — (boekdr.) als het vel
afgezet en opgemaakt is, wordt de vorm gesloten; —
eindigen : een brief sluiten; eene rede, rekening
sluiten; — (kooph.) de boeken sluiten, op het einde
van het jaar, om de balans op te maken; — de
beraadslagingen sluiten, ten einde brengen, niet
verder voortzetten; — eene vergadering sluiten, hare
werkzaamheden voor geëindigd verklaren, haar
opheffen; — aangaan, tot stand brengen, na voor
beraadslagingen, overwegingen enz. : een-afgen
huwelijk, een koop, een contract, een verdrag, een
verbond sluiten; —
toegaan : de deur, de vensters sluiten niet goed,
kieren; — de armband sluit niet meer,het slot is uit
hij niet blijft zitten; — de kool-gesltn,zoda
begint te sluiten, dicht te groeien; — die japon sluit
goed, zit netjes, past juist; — de boeken, uwe rekening sluit niet, komen niet overeen uit, zijn niet
juist; — goed op elkander volgen : deze zinnen sluiten
niet, wel aan elkander; — uwe redeneering sluit niet,
gaat niet op, is ongerijmd; — (spr.) dat sluit als
eene bus, past goed, sluit volkomen, is geheel in orde;
— dat sluit als eene tang op een varken, dat raakt
kant noch wal, is ongerijmd; — de wond sluit zich,
begint te heelen, dicht te groeien; — dichtgaan:
sommige bloemen sluiten (zich) 's avonds. SLUITING, v. het sluiten (in alle bet.); —, (-en), alles
wat tot sluiting dient, sluitmiddel. SLUITINKJE,
o. (-s).
SLUITER, m. SLUITSTER, v. (-s), die sluit.
SLUITGAT, o. (-en), (tinim.) gat waar een bout
of eene pin in moet; ... GELD, o. geld voor het sluiten
of ontsluiten (van iets); ...HAAK, m. (...haken),
haak aan een slot of eene klink; haak om iets vast
te sluiten; ...HEK, o. (-ken), hek dat dient om te
sluiten, hek dat een slot heeft; ...HENGSEL, o.
(-s), hengsel aan deuren; ...HOEPEL, m. (-s),
laatste hoepel om een vat; ...HOUT, o. (-en), (zeew.)
knie, geplaatst in den hoek, gevormd door het ach
achtersteven; (ook) boek--terslmphound
binders- en letterzettersgereedschap; ...IJZER, o.
steekijzer der mandenmakers.
SLUITINGSUUR, o. (...uren), uur waarop gesloten moet worden : het sluitingsuur van een café, van
eene tentoonstelling.
SLUITJAS, v. ( -sen), nauw aansluitende jas;
...KEG, V. ( - gen), opsluitkeg.
SLUITKETTINKJE, o. (-s), sluitkettinkje aan
een armband, dun kettinkje bij de sluiting, als
voorzorg dat de armband niet los en verloren gaat.
SLUITKLAMP, m;. ( en), (timm.) klamp waar
iets opgesloten, vastgezet wordt; (zeew.) lip-med
of klamp op de hieling van eene steng om te beletten
dat deze bij het opzetten door de zalings heenschiet;
...KLINK, v. (-en), (horl.); ...KLINKER, m. (-s),
slotklinker; ...KOOL, v. (-en), kool die zich sluit,
als : wittekool; ...KOP, m. (-pen), kop aan een
klinkbout geslagen; ...KROP, v. (-pen), zware krop
salade; ...LAKEN, o. (-s), (vroedk.) laken waarmede
het lijf, de buik van eenekraamvrouw stijf omwikkeld
wordt; ...LETTER, v. (-s), laatste letter; ...LIJST,
v. (-ens, (timm.) lijst aangebracht om een naad te
bedekken; ...MAND, v. (-en), mand met deksel en
slot.
SLUITPAN, v. (-nen), dakpan met u vormige
doorsnede, waardoor de randen over elkander sluiten.
SLUITPLAAT, v. (...platen), plaat waarmede
uien eene opening afsluit; (art.) klein rondas; (scheik.)
glazen sluitplaat onder de klokken, met gas enz.
gevuld; (heelk.) werktuig tot sluiting der gaten
eener wond in de wanden eener holte of in het tusschenschot, dat twee holten vaneenscheidt;
...PLANK, v. (-en), plank waarmede een opening
gedicht wordt; ... RAD, o. ( -ren), (horl.) schakelrad.
SLUITREDE, v. (-nen), syllogisme, eene keten
van oordeelen, welke onderling samenhangen, doordien een bijzonder onder een algemeen oordeel
gebracht, en uit de betrekking tusschen beide een
besluit of conclusie getrokken wordt; valsche sluitrede, sophisme.
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SLUITREGEL, m. (-s), laatste regel ; slotrijmt, refrein; ...RIJM, o. (-en); ..RIEM, M. (-en), riem ons
iets te sluiten; ...RING, m. (-en), (zeew.) platte
ringen met sluitspieën gebruikt om bouten in rondhouten enz. op te sluiten; ...SCHALM, m. (-en),
of harp, hoefijzervorntig stukje ijzer met twee oogen,
waardoor de sluitbout gaat om 2 kettingen te verbinden; ...SEIN, o. (-en), rood licht of roode
plaat ter aanduiding van den laatsten wagen van
een trein; ...SNOER, o. (-en); ...SPELD, v. (-en),
veiligheidsspeld; ...SPIE, v. (-ën), sluitwigje;
...SPIER, v. (-en), (ontl.) kringvormige spier,
waarmede eene opening kan afgesloten worden:
de sluitspier van den aars; de sluitspier van de pisblaas;
...STEEN, m. (-en), (bouwk.) draagsteen, steen die
het metselwerk afsluit; ... STUK, o. (-ken); ...TEE KEN, o. (taalk.) de punt; ...TOESTEL, m. o. (-len);
...TUIG, o. (zeew.) vullingsstuk, stopstuk; ...VEER,
v. (-en), deel van een slot; ...VENSTER, o. (-s);
...WERK, o. ; ...WIG, v. ( -gen), opsluitwig;
...ZALING, v. (-s), (zeew.) korte zaling in de lang
ingelaten en tegen den voorkant der hieling-zalings
van de bramsteng aangeplaatst om deze op te sluiten.
SLUITZEGEL, o. (-s), zegel ter sluiting van een
telegram, een brief enz.; inz. om een adres, eene tentoonstelling enz. bekend te maken; —ALBUM, o.
(-s), waarin men sluitzegels verzamelt; —DOOSJE,
o. (-s); —VERZAMELING, v. (-en); enz.
SLUIZENBOUW, M. het bouwen van sluizen;
...KANAAL, o. (...nalen), kanaal met sluizen, ter
verbinding van twee wateren met verschillend
niveau.
SLUNGEL, m. (-s), lange, magere persoon : opgeschoten slungels.
SLUNGELEN, (slungelde, heeft geslungeld), langs
de straat slungelen, loopen met slingerende armen,
slenteren.
SLURF, v. (...ven), snuit van een olifant. SLURFJE, o. (-s).
SLURFDIER, o. (-en), dier met eene slurf.
SLURP, m. (-en), opslurping, slok : hij dronk het
in één slurp uit; — slurf; -- (zeew.) ineengedraaide
punt van een touw.
SLURPDRAGENDEN, m. mv. eene familie der
veelhoevige zoogdieren (proboscidea) waartoe alleen
het geslacht olifant behoort; ...DRANK, m. (-en),
drank dien men slurpende inneemt; ...EI, o. (-ers,
-eren), ei dat men opslurpt, zacht gekookt ei.
SLURPEN, (slurpte, heeft geslurpt), met eene
hoorbare beweging der lippen opdrinken; (zeew.)
een slurp leggen.
SLUTS, SLUS, bn. (gew.) slap.
SLUUK, bn. (..•.sluker, -st), (gew.) sluik.
SLUW, bn. bw, ( -er, -st), slim, loos, listig : een
sluwe kerel; de sluwe vos;. hij heeft het sluw aangelegd.
SLUWHEID, v. (...heden), slimheid, loosheid,
listigheid, geslepenheid. SLUWIGHEID, v. (...heden).
SMAAD, m. hoon, beleediging : iem. smaad aan
hem smaden; smaad lijden, ondervinden; zich-doen,
tot smaad aanrekenen. SMAADHEID, v. (...heden).
SMAADNAAM, m. (... namen), (w. g.) scheldnaam;
...REDE, v. (-nen), hoonende, kwetsende woorden;
...SCHRIFT, o. (-en), schotschrift; ...TAAL,
v. smaadrede; ...WOORD, o. (-en), beleedigende

uitdrukking.

SMAAK, M. (smaken), het zintuig, door middel
waarvan wij proeven, waardoor de tong en het
slijmvlies van het weeke gehemelte bepaalde indrukken van verschillende lichamen opnemen en
naar de hersenen voortgeleiden, welke door geen
ander zintuig kunnen worden waargenomen; mijn
smaak is weg, ik kan niet proeven; eenfijnen, scherpen smaak hebben; de smaken zijn verschillend; —
over den smaak valt niet te twisten; — wat smaak
geeft of geproefd wordt : dat vleesch, die wijn heeft
een slechten smaak; zuiver water heeft geen smaak; —,
een kinderachtigen smaak in den mond hebben.
flauw zijn; — trek, eetlust : de zieke vindt nergens
smaak in; zijn smaak terugkrijgen; iets met veel smaak
nuttigen; eet met smaak; —
vermogen om over de schoonheden van een kunstwerk te oordeelen, kunst -, schoonheidszin : het
lezen van schoon stukken vormt den smaak; hij heeft
geen smaak voor muziek; hij is een man van smaak,
zijn schoonheidsgevoel is flink ontwikkeld; — dat
is naar mijn smaak; een goeden, vreemden smaak
hebben; er een zonderlingen smaak op nahouden; —
lust, neiging in, tot : smaak in lezen hebben; smaal
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in schilderen krijgen; ik kan er geen smaak in vinden;
— den smaak van iets beet hebben, het gaarne mogen;
— mode, heerschende kleederdracht : zij is gekleed
naar den laatsten smaak; die hoeden, jassen komen
weer in den smaak. SMAAKJE, o. (-s), iets bedorvene,
kwade smaak : er is een smaakje aan dat vleesch.

SMAAKBEKER, 'a. (-s), (ontl.) uiteinde eenex
smaakzenuw in de omwalde papillen der tong.
SMAAKLOOS, bn. zonder smaak, van smaak beroofd : ik ben smaakloos van de verkoudheid; zand is
smaakloos. (In overdrachtelijken zin schrijft men
smakeloos). SMAAKLOOSHEID, v.
SMAAKTEPELTJE, o. (-s), smaakbeker; ... VERLIES, o. gebrek in het smaakvermogen, niet kunnen
proeven; ...VERMOGEN, o. vermogen om te
kunnen smaken.
SMAAKVOL, bn. bw. met smaak (gekozen, gemaakt;) getuigende van goeden smaak : een smaak
werk; smaakvol gekleed.

-vol

SMAAKZENUWEN, v. mv. Longzenuwen.
SMAALDICHT, o. (-en), hekeldicht; ...SCHRIFT,
o. (-en), hekelschrift.
1. SMACHT, v. (-en), afgesneden buik van een
haring of bokking.
2. SMACHT, v. het smachten : ik sta met smacht
te wachten; — (fig.) op de smacht loopera, klaploopen.
SMACHTEN, (smachtte, heeft gesmacht), van
honger of dorst bijna omkomen : van honger of
dorst smachten; — naar het ontbeerde sterk verlangen : smachten naar een dronk water; — het land
smacht naar regen, heeft er groote behoefte aan; —
(fig.) reikhalzend en kwijnend verlangen, begeeren:

van liefde smachten; naar een meisje smachten; zij
liet haar minnaar niet lang smachten; — in de gevangenis smachten, daar reikhalzend verlangen naar de
vrijheid.
SMACHTEND, bn. bw. ( -er, -st), wat doet smachten, dorstig : eene smachtende tong; 't is smachtend
heet, eene smachtende hitte, drukkend; — vurig verlangend, kwijnend reikhalzend : een smachtend ver
smachtend aanzien, smachtende blikken-lange;im.

toewerpen.

SMACHTERIG, bn. bw. ( -er, -st), smachtend;
(gew.) er smachterig uitzien, haveloos, armoedig;
smachterig weder, drukkend weer.
SMACHTLAP, m. (-pen), (gew.) klaplooper; arme
droniel; ...LOOPER, m., ...LOOPSTER, v. (-s),
klaplooper, klaploopster.
SMADELIJK, bn bw. ( -er, -st), hoonend, beleedigend, vernederend : smadelijke woorden hooren;

eene smadelijke straf ondergaan; iem. smadelijk
bejegenen. SMADELIJKHEID, v. (...heden), hoon,

beleediging; schandelijkheid.

SMADEN, (smaadde, heeft gesmaad), hoonen, beleedigen; schelden. SMADING, v. het smaden,
smaad.
SMADEND, bn. ( -er, -st), beleedigend, smalend:
smadende woorden, taal.

SMADER, m., SMAADSTER, v. (-s), hoover,
hoonster, beleediger, beleedigster.
1. SMAK, m. geklap met de lippen (onder het
eten of drinken). inz. ten toeken dat meen het lekker
vindt. SMAKJE, o. (-s).
2. SMAK, m. (-ken), val, bons, harde plof : hij
deed een harden smak, hij kwam vrij onzacht op den
grond neer; — worp (met dobbelsteenen). SMAKJE,
o. (-s).
3. SMAK, v. (-ken), (zeew.) eene soort van vaartuig dat zich in de Noordzee met kustvaart en vischvangst bezighoudt : een schoonersbrik met raas
alleen aan den voormast ; de achtermast voert
alleen bezaan- en gaffeltopzeil. SMAKJE, o. (-s).
4. SMAK, v. zie sumak,
SMAKBORD, o. (-en), houten bak waarin met
dobbelsteenen naar koek enz. gegooid wordt.
SMAKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), lekker : dat is
smakelijk klaargemaakt; — den eetlust opwekkend:
het ziet er smakelijk uit ; — (fig.) aannemelijk : zij
weet

het hem zóó smakelijk te maken, dat hij wel zal

toehappen; — renet smaak, met eetlust : eet smakelijk !
beleefdheidsuitdrukking vóór den eten; — smakelijk
vertellen; smakelijk lachen, met smaak ; smakelijk
eene sigaar rooken, met genot; — bevallig (gemeenz.) :
dat meisje ziet er smakelijk uit. SMAKELIJKHEID,v.
SMAKELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder smaak;
smakelooze opschik; eene smakelooze kleeding, niet
nette kleeding ; smakelooze ui, flauwe grap. (In eig.
zin smaakloos). SMAKELOOSHEID. V. (fig.) gebrek
aan smaak, wansmaak.

SMALREE.

SMAKEN, (smaakte, heeft gesmaakt), proeven;
(ook) den smaak aandoen : dat vleesch smaakt goed;
u die soep'?; — naar iets smaken, den smaak
van iets hebben : dat smaakt naar uien; — een kwalijken smaak voortbrengen : de soep smaakt naar
smaakt

roet, naar

rook; het smaakt zuur; — het s maakt hem,

hij vindt het lekker: — hij laat het zich smaken, eet
er veel van; — het, begint hem weer te smaken, hij
krijgt er weer trek in; — genieten : genoegen smaken
in iets; — (w. g.) ondervinden : droefheid smaken; —
bevallen : dat voorstel smaakte hem niet; — zweemen
naar : dat smaakt naar ongeloof.
1. SMAKKEN, (smakte, heeft gesmakt), de lippen
tegen elkander slaan onder het eten of drinken:
hij smakt, zoo lekker vindt hij het; — ( spr.) daar zul-je
later nog naar smakken, dat zul-je later nog bijzonder lekker vinden; — met de lippen klappen: hij
zoende haar, dat

het smakte.

2. SMAKKEN, (smakte, heeft gesmakt), met
een smak vallen : hij smakte tegen den grond; — met
geweld werpen, neerploffen : hij smakte hem op den
grond, ter zijde; hij smakte alles opzij; — dobbelen
om koek enz.
SMAKKER, m. (-s), iem. die onder het eten met
de lippen smakt; die alles lekker vindt; die niet veel
gewoon is, een sukkelaar; (fig.) hij is een rechte
smakker, hij neemt alles aan, alles is hem goed; smakkerd.
SMAKKERD, m. (-s), smeerlap, slechte, ruwe
kerel.
SMAKMUIL, m. en v. (-en), die (met de lippen)
smakt.
SMAKMUILEN, (smakmuilde. heeft gesmak
-muild),
smakken (met de lippen).
SMAKSCHIP, o. (...schepen), snaak 3.
SMAKTANDEN, (smaktandde, heeft gesn aktand), smakmuilen.
SMAKTOUW, o. (-en), (zeew.). touw altijd in de
fokkerusten klaar om aan boord komenden sloepen
toe te gooien; ... WATER, o. (zeew.) zware golfslag,
slagzee.
SMAKZEIL, o. (-en), zeil van een sniakschip.
SMAL, bn. bw. (-ler, -st), het tegengestelde van
breed; nauw: een smalle weg; eene smalle kamer;
smalle planken; planken, steenen op den smallen kant
zetten; — Holland op zijn smalst. (fig.) kleingeestige

Hollandsche zuinigheid, (ook) enghartige bekrompenhei d; — dun, rank, mager : wat ziet gij er smal
(vermagerd) uit; — ( fig.) gering, armoedig; de
smalle gemeente, de bedeelden, de schamele klasse;
— (gew.) hij kan smal (smalletjes) leven. SMAL
-HEID,v.
SMALBEKKEN, M. mv. (nat. hist.) vogels met
smalle, dunne snavels.
SMALBLADIG, bn. (plantk.) met smalle bladen:

de smalbladige weegbree.

SMALBORSTIG, bn. (geneesk.) aamborstig, asthmatisch.
SMALDEEL, o. (-en), klein gedeelte; (oorl.) eene
der drie hoofdafdeelingen, waarin eene vloot ver
-delis,
eskader.
SMALDEELEN, (smaldeelde, heeft gesmaldeeld),
in kleine deelen scheiden. SMALDEELING, v.
(-en).
SMALDIER, o . (-en), (jag.) vrouwelijk hertekalf.
SMALDOEK, o. smal linnen ; (zeew.) doek dat
smaller is dan zeildoek; — (fig.) dat is geen smaldoek,
dat is niet gering, niet weinig.
SMALEN, (smaalde, heeft gesmaald), beschimcpen,
hoonen, beleedigen : op. iem. smalen; smalen op de
regeering. SMALING, v. het smalen, beschimping,
SMALER, m., SMAALSTER, v. (-s), die smaalt.
beschimper, beschimpster.
SMALHANS, m. (... zen), vrek, schrale sinjeur;
— (spr.) smalhans is er kok of keukenmeester, het
is er schraal, karig; ...HARTEN, v. rev. de minst
ontwikkelde orde der visschee (leptocardii) die geen
hart hebben; alleen de lancetvisch behoort er toe;
...HEER, m. (-en), (oudt.) heer van een klein leen.
SMALKANT, v. smalle kant (weefsel).
SMALLETJES, bw. schraaltjes, sober : hij kan
smalletjes leven; — er smalletjes uitzien, zeer mager.
SMALLIGHEID, v. (w. g.) smalheid.
SMALNEUZEN, M. nov. familie der apen met
een smal neusmiddelschot; zij komen alleen in de
Oude Wereld voor.
SMALREE, v. (-ën), (jag.) vrouwlijke ree van 't
tweede jaar; ...RUG, m. (jag.) manlijke ree van 't
tweede jaar.
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SMALSPOOR, o. (op spoorwegen) eene spoorbaan
waarbij de rails dichter bij elkander ]iggen dan gewoonlijk.
SMALT, V. zekere blauwe verf, kobaltglas;
email.
SMALTE, v. smalheid, hoedanigheid van smal
te zijn.
SMALTIEND, o. (-en), tiend van kleinvee, inz.
van schapen.
SMARAGD, o. zekere soort van groen edelgesteente; - , m. (- en), zoodanige steen.
SMARAGDEN, bn. van smaragd : een smaragden
ring, ring die met een smaragd bezet of van smaragd gemaakt is.
SMARAGDGROEN, bn. groen zooals smaragd is.
SMARAGDIET, o. grasgroene variëteit van het
augiet.
SMARAGDPARADIJSVOGEL, m. (-s), grasgroene paradijsvogel.
SMAROTSEN, (smarotste, heeft gesmarotst),
klaploopen, ongenoodigd ergens te gast komen.
SMAROTSER, m., SMAROTSSTER, v. (-s), klap
-loper,
-ster.
SMART, SMERT, v. (-en), pijn , wee; smart gevoelen, hebben; onder smarten baren; - ( heelk.) branding, gloeiing eereer wond; - ontvelling achter de
ooren en in de liezen van kleine kinderen; - (fig.)
leed, verdriet, droefheid, pijnlijke aandoening van
het gemoed: met smart vernemen, iets herdenken. denken aan; - (R. K.) de Moeder der zeven smarten,
de H. Maagd; de Man der smarten, Christus; (gemeenz.) ongeduld : met smart iets verwachten.
SMARTEGELD, o.; (-en), toelage boven het pensioen aan Indische militairen, in geval van verminking; of aan officiersweduwen bij het sneuvelen
van haar man tegen den vijand.
SMARTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), pijnlijk : eene
smartelijke wonde; - (fig.) verdriet, leed veroorzakend : een smartelijk verlies; dat heeft hem smarte
-lijk
aangedaan. SMARTELIJKHEID, v.
SMARTELOOS, bn. bw. zonder smart of pijn: een
smarteloos gezwel. SMARTELOOSHEID, v.
1. SMARTEN, SMERTEN, (het smartte, smertte,
heeft gesmart, gesmert), pijn, smart veroorzaken;
die woorden smarten hevig; - ( heelk.) schrijnen,
branden, gloeien; mijne voeten smarten (mij), zijn
ontveld; - mollige kinderen smarten licht, ontvellen
waar de huid in plooien is (in de liesjes, achter het
oor, in het halsje); - (fig.) hinderen, zeer doen, leed
veroorzaken, treffen : dat verlies smartte haar diep,
tot in de ziel. SMARTING, v. (-en), het smarten,
schrijnen.
2. SMARTEN, (smartte, heeft gesmart), (zeew.)
touwwerk met strookers oud geteerd zeildoek
omwinden; afwaterend smarten, van onderen op
smarten, zoodat de bovenste slagen over de onderste
heen liggen en er geen water tusschen de slagen
kan komen; - de vellen in de zweetkist of den
zweetkuil zetten om te ontharen.
SMARTERIG, bn. (gew.) smartig.
SMARTIG, bn. open (van eene wond), schrij nend; het kind is smartig in de liesjes, daar is de
huid geschrijnd.
SMARTING, v. (-s), (zeew.) het smarten; geteerd zeildoek waarmede men een kabel of het
rondhout bekleedt om schavieling te voorkomen.
SMARTKREET, m. (...kreten), kreet als uiting
van smart.
SMARTOOR, o. (-en), (heelk.) open, zeer oor
(welks achterdeel van de opperhuid beroofd is);
-, m. en v. (-en), kind dat smartooren heeft.
SMARTSEL, o. (-s), open wond achter het oor,
in de liesjes enz., door smarten ontstaan.
SMEDEN, (smeedde, heeft gesmeed), metalen
door hameren bewerken, meest in gloeienden toestand; koud smeden, heet smeden; ijzer tot staven,
koper, zilver smeden; een hoefijzer, wapens smeden,
al smedende vervaardigen; twee stukken ijzer aan
elkander smeden, aaneenwellen; - (spr.) men
moet het ijzer smeden, terwijl het heet is, eene gun-

stige gelegenheid niet ongebruikt laten voorbijgaan;
- met moeite en inspanning vervaardigen, maken:
verzen smeden, slechte rijmen maken; - woorden
smeden, neologismen bedenken; - uitdenken,
bedenken, beramen : plannen smeden; logens, een
verraad smeden; een komplot, aanslag, samenzwering
smeden. SMEDING, v. het smeden; (fig.) het ver

SMEDER,

brouwen (van verraad, kwaad enz.).-zine,ht
m. (- s), die smeedt; - (fig.) uitdenker,

SMEERDER.

verzinner. SMEEDSTER, v. (-s), uitdenkster,
verzinster.
SMEDERIJ, v. het smeden; -, .(-en), smidse.
SMEDIG, bn. ( -er, -st), goed doorkookt, smijdig:

die soep is smedig.

SMEEDBAAR, bn. geschikt om gesmeed te
worden: niet alle metalen zijn smeedbaar; ijzer is
in hooge mate smeedbaar. SMEEDBAARHEID. V.
geschiktheid om gesmeed te worden.
SMEEDBAK, m. (- ken), smidskoelbak; ...HAMER, m. (-s), groote smidshamer; ...IJZER, o.
ijzer dat van 0,2 tot 0,6°/ ° koolstof bevat, lichtgrauw van kleur en daarbij tamelijk week en
taai is; het laat zich in de roodgloeihitte gemakkelijk smeden en wellen; ...KUNST, v. kunst van
den smid; ... WERK, o. smidswerk.
SMEEG, bn. (gew.) schraal, mager.
SMEEGRUIS, o. kolengruis dat door de smeden
gebruikt wordt.
SMEEKBEDE, v. (-n), smeekende bede, eerbiedig,
bescheiden verzoek; ... DICHT, o. (-en), smeekschrift in rijm.
SMEEKELING, m. en v. (-en), die smeekt.
SMEEKELINGE, v. (-n).
1. SMEEKEN, (smeekte, heeft gesmeekt), zeer
nederig verzoeken. ootmoedig vragen om iets:

iem. om hulp smeeken; den koning genade, om lijfsbehoud smeeken; iem. smeekend aanzien; met smeekende stem. SMEEKING, v. (-en), het smeeken,

gesmeek.
2. SMEEKEN, o. het smeekera : al zijn bidden en

smeeken hielp niets.

SMEEKER, m., SMEEKSTER, v. (-s), smeekeling.
SMEEKERIJ, v. het smeeken.
SMEEKGEBED, o. (-en), smeekbede.
SMEEKOLEN, v. mv. zeer fijne kolen, door de
smeden gebruikt.
SMEEKSCHRIFT, o. (-en). ootmoedig verzoek
een smeekschrift opstellen, indienen;-schrift,equ:
het smeekschrift der Edelen; ...TAAL, v. smeekende
woorden.
SMEEL, v. (-en), (gew.) bloeiend grasplatje:
wat een smeelen staan er in die weide !; lange gras
benaming voor de duist (alopecurus-stengl;
agrestis); evenzoo voor de pijpestrootjes (molinia
coerulea). SMEELTJE, o. (-s), pijpedoorsteker
van de halmen van het buntgras gemaakt.
SMEELEN, (gew.) smalen.
SMEELJE, v. (plantk.) (gew.) wijdgetakte smeelje,
witte melde.
SMEENK, V. (- en), (gew.) smient of fluiteend

(anas penelope).
SMEENT,

V. (- en),

smient, eene soort van eend
-vogel.SMENTJ,(s)

1. SMEER, o. vette zelfstandigheid : smzeer, om
de wagenassen te smeren; - vet om de nieren en
aan de darmen van slachtvee; - kaarsvet; -

(fig.) om den wille van de smeer likt de kat den kan deleer, eigenbelang is de drijfveer van vele handelingen; - opgespaarde penningen : van zijn smeer

teren; (Tnd.) geld waarmee men iem. omkoopt: slaag, klappen : iem. smeer geven, hij heeft smeer
gehad. SMEERTJE, o. (-s).

2. SMEER, m. (smeren), (Zuidn.) sier.
3. SMEER, bn. (Zuidn.) tenger : een smeer kind.
SMEERACHTIG, bn. eenigermate smerig, als
smeer.
SMEERADER, v. (-en, -s), (ontl.) vetader.
SMEERBAAR, bn. geschikt om gesmeerd te
worden.
SMEERBAK, m. (-ken), bak met of voor smeer;
... BAL, m. (- len), bal ons vet of smeervlakken uit
te wrijven; ...BLAD, o. (-eren), gew. benaming
voor de dotterbloem (caltha palustris) en voor
het vetblad (pinguicula vulgaris); ...BLOEM, v.
(-en), dotterbloem van het smeerblad; ...BOL,
m. (-leu), vetbol, zeker gebak; ...BOOMEN, m.
mv. (zeew.) houten op zijde van de rusten gehangen, om de bokbeenen te beletten daar onder
-onklaar te komen; ...BOOMPJE, o. (-s), wasboompje; ...BORSTEL, m. (-s), in 't algemeen,
een borstel om te smeren; borstel om het schoen
te wrijven; ...BUIK, m. (-en), (ontl.)-smerin
onderste gedeelte van den buik; - vette, dikke
buik; -, m. en v. (-en), dikke, zwaarlijvige persoon: ... BUS, v. ( -sen), bus met of voor smeer.
SMEERDER, m., SMEERSTER, v. (-s), die
smeert.

SMEERDOOS.
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SMEERDOOS, v. (...zen), doos die schoen- of
wagensmeer bevat; -, In. en v. (.. .zen), srnerige
persoon; ...GOED, ...GEREI. o. wat dienstig is
om er mede te smeren, (ook) smeerschuiers enz.;
...GORDING. v. (-s), boze gording, dienende om
het onderlijk van een zeil te beslaan en om de
gewone gording bij sterken wind te steunen in het
ophalen van het zeil naar het midden der ra;
...HOUTEN, o. mv. (zeew.) stukken dennenhout
tot het vervoer van masten; ... HUID, v. vethuid;
...JONGEN, m. (-s), jongen belast met het smeren
van machinedeelen; ...KAARS, v. (-en), kaars
van vet (in tegenstelling van waskaars); ...KALK,
V. pleisterkalk; ...KANIS, m., ...KEES, m.. smeerlap; ...KLIER, v. (-en), trosvormige klieren in de
bovenste lagen der opperhuid, inz. op de behaarde
plaatsen, die een dik vet uitscheiden, dat tot
insmeren en vettig houden van de haren en de huid
dient; ...KRUID, o. bremraap; smeerwortel;
...KWAST, m. (-en), kwast om iets in te smeren;
met den smeerkwast loopen, vleien, pluimstrijken.
SMEERLAP, m. (- pen), lap met smeer of vet
bestreken (waarvan de sleepers zich onder de
vrachtsleden bedienden); (fig.) smerig mensch;
(ook) eerloos mensch (scheldnaam).
SMEERLAPPERIJ, v. smerigheid, vuiligheid.
SMEERLAPPEWERK, o. smeerlapperij.
SMEERLAT, V. (- ten), geprofileerde lat welke
den naad tusschen het kozijn en het aansluitende
metselwerk bedekt, ook koplat geheeten.
SMEERLING, m. (-en), riviergrondel; poelvisch,
slijkvisch, weervisch.
SMEERMAAND. v. (w.g.) November, Slachtmaand;
...MACHINE, v. (-s); ...MIDDEL, o. (-en), middel
om mede te smeren; ...PIJP, m. en v. smeerpoes,
smeerlap; ...PLANK, v. (-en), (zeew.) plank waarop
de lijken worden gelegd om ze daarvan af in zee
te doen glijden; ...POES, m. en v. (-en), morsig
neensch; ...POT, m. (-ten). pot met of voor smeer;
vuil, morsig mensch; ...PROP, v. (-pen), (zeew.)
zware gelijkvormige prop van dennenhout, gewikkeld in werk, dat met kaarsvet besmeerd is, welke
prop dient om gaten te stoppen, die door een
kogel of op andere wijze in het scheepsboord gemaakt zijn; ...PRUIM, m. en v. (-en), vuil, morsig
mensch; gemeene kerel; ...PUIST, v. (-en), (geneesk.) eene soort van gezwel; ...RAK, o. (-ken),
(zeew.) rakketrossen van de onderraas; ...REEPEN,
m. mv. (zeew.) zware enden tros geschoren door
de rifleuvers om staande gaffelzeilen te reven.
SMEERSEL, o. (-s), alles waarmede gesmeerd
kan worden; zalf; (zeew.) mengsel van harpuis,
zwavel en kaarsvet, dat men heet maakt en waar
men de buitenhuid van een schip mede insmeert.
SMEERSELTJE, o. (-s), zalfje, potje met zalf:
een smeerseltje voorschrijven, geven.

SMEERSTEEN, m. (- en), steen die vlekken wegneemt, speksteen: ...STRUIK, m. (-en), smeer boompje. wasboompje; ...VLEK, v. (-ken), vetvlak; ... WORTEL, v. (plantk.) eene ruwbladige
plant (symphytum officinale) met roode, paarse,
blauwe, vuilgele of witte bloemen; eene vetplant
(sedum purpurascens), ook Sint- Janskruid geheeten.
SMEERZAKJES, o. mv. (geneesk.) vetzakjes;
...ZALF, v. (...ven), zachte olieachtige zalf om op
wonden gesmeerd te worden.
SMEET, m. (smeten), worp, gooi.
SMEETANG, v. (-en), tang der smeden om het
gloeiende ijzer onder het smeden vast te houden.
SMEETSWIJS, ... WIJZE, bn. smeetswijs touwwerk, naar het uiteinde verdunnende.
SMEIEREN, (smeierde, heeft gesmeierd), (Zuidn.,
gew.) verpletteren; (fig.) zwarigheden uit den weg
ruimen.
SMELLEKEN, o. (-s), (nat. bist.) de kleinste
soort van valk (falco aesalon), die alleen op den
trek in ons land komt, ook smerlijn, dwergvalk en
leeuweriksvalk geheeten.
1. SMELT, V. (- en), spiering; - zandaal, kleine
weekvinnige visch (ammodytes), veel langs onze
kust voorkomende en bij het visschen met de
saaien gevangen. SMELTJE, o. (-s).
2. SMELT, m. het smelten.
SMELTBAAR, bn. geschikt om gesmolten te
worden : niet alle metalen zijn even smeltbaar.
SMELTBAARHEID, v. de eigenschap van vele
vaste lichamen van door verwarming uit den
vasten in den vloeibaren toestand over te gaan.
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SMELTBAK, m. (- ken), bak onder of naast den
smeltoven; ...BUIS, v. (...zen), buis waardoor het
gesmolten metaal loopt.
SMELTDELVEN, o. het delven van smelt uit
het zand bij eb inz. in Zeeland.
SMELTEN, (smolt, heeft en is gesmolten), door
middel van warmte vloeibaar worden of doen
worden (inz. van metalen) : ijzer, zilver smelten; van eene vaste in eene vloeibare stof overgaan of
doen overgaan : boter - smelt gauw; was smelten;
dat smelt als sneeuw voor de zon, versmelt snel; zuring smelten, laten fijnkoken; - (fig.) die perziken
smelten haast op de tong, zijn buitengewoon sappig:
- (schild.) doen ineenvloeien : smeltende kleuren;
(muz.) smeltende tonen; - ( fig.) zijne oogen smolten
weg in tranen, stonden vol tranen; - iemands hart
doen smelten, van medelijden; - (fig.) zijn geld
is mooi aan het smelten, opraken. SMELTING, v.
(-en), het smelten.
SMELTER, m. (-s), die smelt; ijzersmelter.
SMELTERIJ, v. het smelten; -, (-en), inrichting
waar gesmolten wordt : ijzersmelteril.
SMELTERIG, bn.. ( -er, -st), licht smeltende,
week, zacht.
SMELTGLAS, o. émail :...HITTE, v. hitte waar
iets smelt; ...HUIS, o. (...zen), plaats, fabriek,-bij
huis waar gesmolten wordt; ...IJZER, o. (-s),
(goudsax.) korte ijzeren blaaspijp; ...KETEL, m.
(-s), ketel waarin iets gesmolten wordt : de smeltketel der waswerkers, der goudsmeden; ...KLEUR,
v. (-en), kleur die iets aanneemt. wanneer het
tot smelthitte verwarmd is; ...KROES, m;. (...zen),
aarden pot of vat, gebruikt tot het smelten en
herleiden van metalen en tot andere werkzaamheden; ...KUIL, m. (-en), kuil waarin tinnegieters
enz. hunne waren vormen; ...LEPEL, m. (- s),
ijzeren lepel om lood, tin, enz. op te laten smelten; ...MIDDEL, o. (-en), middel dat het smelten
bevordert.
SMELTNET, o. (-ten), net tot het visschen van
smelt.
SMELTOVEN, m. (-s), oven, ingericht tot het
smelten van metalen; ...PAN, v. (-nen); ...PEER,
v. (...peren), (tuinb.) zachte, saprijke peer; ...POEDER , ...POEIER, o. poedervormig smeltmiddel:
...PUNT, o. (-en), warmtegraad waarbij iets gaat
smelten; ...STAAL, o. smeltijzer met een hoog
koolstofgehalte; ...TIJD, m.; ...TROG, m. ( -gen).
smeltbak der waswerkers.
SMELTVANGST, v. het visschen van smelt;
...VISSCHER, m. (-s); ...VISSCHERIJ, v.
SMEREN, (smeerde, heeft gesmeerd), iets vettigs
strijken op, over de oppervlakte van iets : brood
(boter op brood) smeren; - schoenen smeren, met:
eene zekere zelfstandigheid insmeren en dan uit
om ze te doen glimmen; - het wagenrad-wrijven
insmeren, met vet; - (fig.) de maag smeren, goed
eten; - de keel smeren, veel drinken; - iem. honig
om den mond smeren, vleien, zoete woordjes zeggen;
- iem. den rug of de ribben smeren, hem afrossen; iem. de handen smeren, hein omkoopen; - dat
smeert den pot,, dat is voordeelig; - een schip serreren, in 't smeer zetten, bemorsen; - (boekdr.)
die letters smeren, drukken onzuiver af; - (fig.) dat
gaat als gesmeerd, zeer vlug; - (gemeenz.) hij smeerde
hem, ging er van door, poetste de plaat; - (Zuidn.)
goede sier maken, slampampen. SMERING, v.
(-en), het smeren; smeersel.
SMERGEL, v. zekere delfstof, tot polijsten van
metalen geschikt, amaril.
SMERGELEN, (smergelde, heeft gesm.ergeld),
met smergel slijpen.
SMERGELHOUT, o. ...TANG enz. zie amaril hout enz.
SMERIG, bn. bw. ( -er, -st), vettig, olieachtig;
met vet, met vuil bemorst; vuil, morsig : smerige
handen, schoenen; een smerig gezicht; smerig werk; (fig.) voordeelig : een smerig baantje; - oneerlijk:
eerre smerige zaak; - vuilaardig, gemeen : smerige
taal uitslaan; - ( gew.) smijdig, smedig : smerige
soep, goed doorkookt, gebonden ; smerig eten,
een smerige pot, met veel vet er in. SMERIGHEID,

v. eigenschap, hoedanigheid van hetgeen smerig;
is; vuilheid, morsigheid.
SMERIS, m. (-en), (diev.) agent van politie.
SMERLIJN, m. (-en), zie SMELLEKEN. SMERLIJNTJE, o. (-s).
SMERT, v. (-en), smart.
SMERTEN, zie SMARTEN.
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SMET,

V. (- ten),

vlek : er is geen smetje aan; die

stof krijgt licht smetten; (fig.) van vreemde smetten
vrij; — dit werpt eene smet op zijn naam, zijn naam

is hierdoor bezoedeld; — iem. eene smet aanwrijven,
hem van iets betichten. SMETJE, o. (-s).
SMETACHTIG, bn. ( -er, -st), licht smettend,
smetten gevende of aannemende.
SMETLIJN, v. (-en), touw met krijt of houtskool
bestreken, waarmede men het hout afteekent,
dat gezaagd moet worden.
SMETPOEDER, o. poeder om die plaatsen bij
kinderen in te wrijven, welke licht smetten; inz.
de sporen van lycopodium.
SMETSCH, bn., (w. g.) lekker, smakelijk.
SMETSDAG, m. (-en), (gen.) slempdag.
SMETSEN, (smetste, heeft gesmetst), (gew.)
brassen, smullen.
SMETSTOF, v. (-fen), stof die besmet : de smetstof
meedragen, overbrengen, dooden.
SMETTARWE, v. naam door graankoopers aan
het brandkoorn gegeven, omdat dit kleverig vocht
eene geheele partij tarwe kan besmetten.
SMETTELIJK, bn. ( -er, -st), '(w. g.) smetachtig,
besmettelijk.
SMETTELOOS, bn. (...zer, -t), zonder smet,
vlekkeloos; (ook fig.) een smetteloos leven. SMETTE
-LOSHEID,v.
SMETTEN, (smette, heeft gesmet), bevlekken,
beentorsen : zijne kleeren smetten; — smetten aan
lichte stof smet gemakkelijk; — smarten-nem:
(van kinderen).
SMETTIG, bn. ( -er, -st), licht smnettend.
SMEULEN, (smeulde, heeft gesmeuld), langzaam
gloren zonder vlam (van brandstoffen) : er smeult
iets, ik ruik eene brandlucht; het puin smeult nog,
na een brand; — (fig.) heimelijk dreigen : er smeult
een oproer, verraad, samenzwering; die liefde smeulde
reeds lang in zijn hart. SMEULING, v. het smeulen.
SMEULEND, bn. niet behoorlijk brandende, glorend : een smeulend vuurtje; — ( fig.) in het geheim
dreigend : het smeulend oproer.
SMEUR, v. (-en), SMEURTJE, o. (-s), (gew.)
vlek; (fig.) eene smeur van de tering hebben, tering
zijn.
-achtig
SMEUREN, (smeurde, heeft gesmeurd), bemorsen, bezoedelen; smoren.
SMEURIG, bn. ( -er, -st), smerig.
SMID, m. (smeden, -s), bewerker van metaal,
inz. die ijzer smeedt : grof-, fijnsmid, die grof of
fijner ijzerwerk vervaardigt; goudsmid; hoefsmid.
SMIDJE, o. (-s).
SMIDSAANBEELD, o. (-en), aanbeeld van een
smid; ...ARBEID, nt.; ...BAAS, m. (...bazen),
meestersmid (in tegenstelling van smidsknecht);
...BAK, m. (-ken), koelbak voor het heete ijzer;
...BEITEL, m. (-s).
SMIDSE, v. (-n), werkplaats van den smid,
smederij.
SMIDSGEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap
van den smid; ...HAMER, M. (-s), groote hamer
van den grofsmid; ...JONGEN, m. (-s); ...KAR, V.
( -ren), veldsmsederij, vervoerbare smederij;
...KNECHT, 'a. (-s); ...KOLEN, v. mv. smeegruis,
smeekolen, zeer fijne kolen; ...OVEN, m. (-s);
...STAL, m. (-len), hoefstal, noodstal van den hoefsmid; ...TANG, v. (-en), lange ijzeren tang; ...WAGEN, m. (-s), smidskar; ...WATER, o. water tot
verkoeling van het heete ijzer; ...WERK, o.;
...WERKPLAATS, v. (-en); ...WINKEL, m. (-s),
smidse.
SMIECHT, m. (-en), gemeene kerel, smeerlap.
SMIEG, bn. (gew.) smijdig, lenig, buigzaam : een
smiege jongen; (fig.) handig, gevat : hij is smieg
in alles.
SMIENT, v. (-en), eene soort van slanke eend
(anas Penelope), ook fluiteend geheeten; — slanke
soort van duiven; — (fig.) lang, mager mensch.
SMIENTJE, o. (-s).
1. SMIEZEN, (gemeenz.) iets in de smiezen
hebben, in de gaten hebben, zien, bemerken; iem.
in de smiezen hebben, zijn plannen doorzien, (ook)
op hem letten.
2. SMIEZEN, (smiesde, heeft gesmiesd), (gew.)
schransen, smullen : wat zit hij te smiezen.
SMIJDIG, SMEDIG, bn. ( -er, -st), licht te smeden, zacht : smijdig goud; lenig, buigzaam : smijdig
leer; (fig.) hij heeft een smijdig karakter, tegen
stug; zacht : smijdig laken; (fig.) smij--stelingm
dige taal, woorden, zachte, zoete, vleiende taal;
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gebonden, goed doorkookt : smedige soep. S11iIIJDIGHEID, v.
SMIJDIGEN, (smijdigde, heeft gesmijdigd), zacht,
lenig maken; smeedbaar maken (goud); (fig.) verzachten.
SMIJT, v. (-en), (zeew.) touw aan het fokkezeil.
SMIJTEN, (smeet, heeft gesmeten), hard werpen,
gooien : met steengin naar iem. smijten; iem. op den
grond, tegen den muur smijten; iets door de ruiten
smijten; met dobbelsteenen smijten, dobbelen; (fig.>
met geld smijten, veel geld uitgeven; — (recht.>
hij heeft het voor A rnhem gesmeten, is daar in hooger
beroep gegaan; — slaan van paarden : dit paard
smijt achteruit. SMIJTING, v.
SMIJTER, m. SMIJTSTER, v. (-s), die smijt;
(ook) die gaarne vecht.
SMIJTERSBAAS, m. (...bazen), voorvechter.
SMIKKELEN, (smikkelde, heeft gesmikkeld),
smullen, eten : wat te smikkelen hebben.
SMIS, v. ( -sen), SMISSE, v. (-n), zie SMIDSE.
SMODDEREN, (srn,odderde, heeft gesmodderd),
(gew.) bemorsen, bezoedelen.
SMODDERIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) vuil,
morsig.
SMODDERMUIL, m. en v. (-en), (gew.) vuilik,
die gedurig zijne lippen aflikt.
SMODDERMUILEN, (smoddermuilde, heeft gesmoddermuild), (gew.) zich de lippen aflikken.
SMODDERVISCH, v. (...sschen), zeelt.
SMODDIG, bn. bw. ( -er, -st), (gew.) n orsig, vuil.
SMOEGELEN, (smoegelde, heeft gesrnoegeld),
(gew.) hard dampen, sterk rookera : wat smoegel je
weer, wat maak je het -vertrek weer vol rook.
SMOEL, m. (-en), (plat) mond, bek, muil : houd
je smoel !, zwijg stil !; iem. op, voor zijn smoel slaan,
op zijn gezicht geven, hem in 't gezicht slaan;
smoel op iets hebben, het gaarne willen, er veel
zin in hebben. SMOELTJE, o. (-s), kleine muil of
mond, bekje : dat is een aardig smoeltje, een aardig
gezichtje.
SMOELWERK, o. (plat) smoel.
SMOES, v. (...zen), praatje, vertelsel, uitvlucht :
dat is maar eene smoes; je moet mij geen smoesjes
verkoopgin, wat willen wijsmaken; — grap, aardigheid : ik deed het voor de smoes. SMOESJE, o. (-s).
SMOETER, za. (-s), (times., gew.) pezerik.
1. SMOEZELEN, (smoezelde, heeft gesmoezeld),
kreukelen, smetten : zijn goed smoezelen.
2. SMOEZELEN, smoezen.
SMOEZELIG, bn. gekreukt, smoezig.
1. SMOEZEN, (smoesde, heeft gesmoesd), heimelijk met mooie praatjes overhalen : hij heeft altijd
wat te smoezen; heimelijk bespreken, afspreken:
wat smoezen zij toch ! ook gezegd van twee minnenden.
2. SMOEZEN, v. mv. turf die nat geworden en
bevroren geweest, vdor den handel ongeschikt is.
SMOEZIG, bn. gekreukt, niet nieuw meer : dat
fluweel, lint is al smoezig.
SMOK, v. (-ken), SMOKJE, o. (-s), (gew.) zoen,
kus.
SMOKEN, (smookte, heeft gesmookt), rookgin;
zij zaten den geheelen avond te smoken, veel te roeken; — het smookt hier geweldig, er slaat veel rook
uit den schoorsteen. SMOKING, v. het smoken,
gesmook.
SMOKER, m. (-s), die sterk tabak rookt.
SMOKERIG, bn. ( -er, -st), rookerig. SMOKERIGHEID , , v.
SMOKING (Eng.) ,v. (-s), soort van korte heerenjas
met zeer lange revers : hij is in smoking.
SMOKKEL, m. smokkelarij, sluikerij : van den
smokkel leven.
SMOKKELAAR, rm die smokkelt, sluikhandel
drijft : de smokkelaars zijn betrapt; (ook) schip
waarmede men smokkelt.
SMOKKELARIJ, v. (-en), smokkel -, sluikhandel;
het sluiken.
SMOKKELEN, (smokkelde, heeft gesmokkeld),
verboden goederen, of goederen, waarvoor rechten
moeten betaald worden, in het geheim in- of uit
smokkelhandel drijven; bedriegen (in het-voern;
spel); stelen, behendig wegmoffelen. SMOKKELING, v. (-en), het smokkelen, gesmokkel.
SMOKKELGOED, o. (-eren), goed dat gesmokkeld
is; ...HANDEL, m. bedrijf des smokkelaars : op
de grenzen drijven velen smokkelhandel; ...KROEG,
v. (-en), herberg waar de smokkelaars samenkomen
en hunne goederen verbergen; ...REGEN, m.
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(Zuidn.) motregen; ... SCHIP, o. (... schepen),
schip dat tot den smokkelhandel gebezigd wordt;
...WAAR, V. (...waren), ..WEER, o. (Zuidn.)
mistig, nevelig weer; ... WIJN, SMOKWIJN, m.
(-en), ingesrnokkelde wijn.
SMOKKEN, (smokte, heeft gesnokt). (gew.)
zoenen, kussen.
SMOOK, m. dikke rook of damp (inz. van smeulende voorwerpen) : in den smook hangen, zitten.
SMOOKGAT, o. (-en), gat waardoor de smook
gaat; (fig.) smokerig vertrek.
1. SMOOR, v. het land, wrevel : hij heeft de smoor
in, hij heeft gruwelijk het land.
2. SMOOR, (Ind.) gesmoord vleesch.
SMOORDER, in., SMOORSTER, v. (-s), die
smoort.
SMOORDRONKEN, bn. erg, zwaar beschonken;
...HEET, bn. erg, zeer heet, drukkend warm.
SMOORKLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep onder
het bereik van den Machinist om den stoomtoevoer
te regelen; ...KOST, m. (Z. A.) gestoofd vleesch;
...KUIL, m. (-en), kuil waarin men iets smoort,
verbergt : (fig.) van zijn hart geen smoorkuil maken,
vrijuit, ronduit spreken.
SMOORLIJK, bw. in zeer hooge mate : smoorlijk
verliefd zijn op een meisje, tot over de oorera
verliefd.
SMOORPAN, v. (-nen), pan om visch te smoren;
...POT, m. (-ten), doofpot.
SMOORVISCH, v. (Z. A.) met uien zacht gestoofde visch; ...VLEESCH, o. gestoofd vleesch.
SMOORVOL, bn. zeer vol, eivol: het was er
smoorvol.
SMOREN, (smoorde, heeft en is gesmoord), dooven, verstikken, doen stikken, de ademhaling
beletten : iem. smoren; zij smoorde het kind onder
een bed; — (fig.) het is hier om te smoren, het is hier
verschrikkelijk warm; hij smoort van dorst, heeft
zwaren dorst; — hij smoorde van het lachen, kon niet
meer, stikte haast van het lachen; — met eene in
tranen gesmoorde stem, van aandoening onduidelijk;
— iets in de geboorte smoren, in den beginne onderdrukken; — de beweging tegenhouden, vertragen:
de locomotief smoorde in 't zand, bleef daarin steken; de kogels smoren in het zand; — ( zeew.) diep
in de golven duiken, waardoor de vaart belet wordt;
het schip is achter zijne ankers gesmoord, het is in
den grond gereden, gezonken; het schip smoorde
onder zeil, is onder zeil vergaan; — vleesch smoren, op
een zacht vuur laten gaar worden, stoven ; — iem.
in zijn eigen vet gaar laten smoren, heng aan zijn
lot overlaten, met zijne kwaadheid alleen laten; —
(Zuidn.) rookera : eene pijp tabak smoren. SMORING,
V. het smoren.
SMORZANDO (It.), bw. (muz.) afnemend in
sterkte, wegstervend.
SMOTS, v. (-en), (w. g.) iets vuils, vlek, smet; gemeene, lage vrouw. SMOTSJE, o. (-s).
SMOTSEN, (smotste, heeft gesmotst), bemorsen.
SMOTSIG, bra. ( -er), vuil, smerig.
SMOUS, m. (-en), scheldnaam aan de Joden gegeven : vuile smous; (fig.) bedrieger, schacheraar;
(Z. A.) rondreizend handelaar, meestal een Jood; —
smoushond. SMOUSJE, o. (-s), kleine smous;.
smoushondje; — (gew.) zeer kleine schaaf.
SMOUSACHTIG, bn. bw. ( -er, -st),bedrieglijk:
eene smausachtige streek; iem. smousachtig behandelen.
SMOUSEN, (smouste, heeft gesmoust), bedriegen,
schatheren; ( ook) smous ! roepen, schelden.
SMOUSENAARD, m. aard der smousen, bedrieglijk karakter; ...TAAL, v. Joodsche tongval, bargoensch van Joodsch-Duitscb; ... WINST, v. woekerwinst.
SMOUSERIJ, v. (-en), kleinhandel; bedrog,
schacherhandel.
SMOUSHOND, m. (-en), ...HONDJE, o. (-s),
eene soort van kleinen hond met fijn krullend haar.
SMOUSJASSEN, (smousjaste, heeft gesmousjast),
zeker kaartspel spelen.
SMOUT, o. reuzel; uitgebrand vet; vettigheid; —
(drukk.) klein drukwerk (als brieven, rekeningen,
adreskaarten, prijscouranten enz.).
SMOUTACHTIG, bn. ( -er, -st), op smout gelijkende; vettig, als reuzel.
SMOUTBOL, m. (-len), vetbol, zeker gebak, in
smout gebakken.
SMOUTDRUKKER, m. (-s), drukker van smout
-werk.SMOUTDRKEIJ,v.(-en)
SMOUTEN, (smoutte, heeft gesmout), met smout
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of reuzel inwrijven, besmeren : dat brood is te veel
gesmout.
SMOUTERIG, SMOUTIG, bn. ( -er, -st), smout
-achtig.SMOUTERIGHD,v
SMOUTJE, o. (-s), (gemeenz.) een voordeeltje,
een buitenkansje : dat is een smoutje voor hem.
SMOUTPEER, v. (...peren), boterpeer;
...SCHRIFT, o. (-en), smoutwerk; ...SLAGER., m.
(-s), (Zuidn.) olieslager; ...WERK, o. (drukk.)
klein drukwerk; ...ZETTER, m. (-s), zetter van
smoutwerk.
SMUIG, SMUIK, v. schuilhoek; ter smuig, bw.
uitdr. verborgen, verholen : ter smuik iets doen.
ergens heengaan.
SMUIGEN, (smuigde, heeft gesmuigd), heimelijk
snoepen; zich te goed doen.
SMUIGER, m., SMUIGSTER, v. (-s), die in
het geheim snoept; veinzaard; gluiper, gluipster.
SMUIGSCHIP, o. (...schepen), (zeew.) smuikschip.
SMUIK, v, TER SMUIK, bw. uitdr. ter sluik.
SMUK, m. opschik; sieraad, tooi : in bonten smuk.
SMUKKEN, (smukte, heeft gesmukt), opsmukken,
tooien.
1. SMUL, bn. (Zuidn. ) lauw; — dronken.
2. SMUL, v. (-len), het smullen; brasserij: 'can de
smul houden, gaarne lekker eten en drinken; —
aan de smul zijn, lekker eten; — lust, neiging:
smul hebben (op iets); — morsjurk; — schertsende
scheldnaam aan een kind (meisje) gegeven; lekkere
smul. SMULLETJE, o. (-s), 't is een smulletje. iets
lekkers.
SMULBAARD, nn. (-en), kind dat morsig eet;
(ook) lekkerbek; ...BROER, m. (-s), iem. die van
lekker eten houdt.
SMULDAG, m;. (-en), dag waarop men smult;
... JURK, v. (-en), morsjurk.
SMULLEN, (smulde, heeft gesmuld), lekker eten,
brassen : 't is om aan te smullen; — achter de gordi, j ntIes smullen, zich in stilte te goed doen; — morsig
eten (inz. van kinderen). SMULLING, v. gesmul.
SMULLER, m., SMULSTER, v. (-s), die smult (in
alle bet.)
SMULLIG, bn. ( -er, -st), besmuld, morsig; licht
besmuld kunnende worden. SMULLIGHEID, v.
SMULMOER, v. (-s), smulster, vrouw die van
lekker eten houdt; ...MOUW, v. (-en), morsmouw;
...PAAP, m. (...papen), (scheldnaam) vette, welgedane geestelijke, (ook) dikke lekkerbek.
SMULPAPEN, (smulpaapte, heeft gesmulpaapt),
brassen, slempen.
SMULPAPERIJ, v. (-en), brasserij; ...PARTIJ, v.
(-en), lekker eten en drinken; zwelgerij; ...VRIEND,
m. (-en), lekkerbek.
SMUTS, v. (-en), (Zuidn.) slag.
SNAAIEN, (snaaide, heeft gesnaaid), (gew.) winnen : die jongen snaait ze, hij heeft al 30 knikkers gewonnen; — ( diev.) kapen, wegnemen; — (gew.)
snoepen. SNAAIER, m. (-s).
SNAAK, nz. (snaken), kluchtige persoon : 't is
een echte snaak; knul, man, kerel, knaap : een rare,
een vreemde snaak. SNAAKJE, o. (-s).
SNAAKS, bw. kluchtig, grappig : hij vertelde dat
zeer snaaks.
SNAAKSCH, bn. ( -er, meest -), kluchtig, grappig,
koddig : een snaaksche vent. SNAAKSCHHEID, v.
grappigheid, kluchtige manieren.
SNAAKSHOOFD, o. (-en), (w. g.) misvormd
beeldje; kabouter, dik ventje.
1. SNAAR, V. (snaren), draad van darmen of
metaal die op veel muziekinstrumenten gespannen,
door aanslag, tokkeling of strijking in trillende
beweging gebracht, een zekeren toon doet hooren:
omwonden snaar, met koperdraad omwonden voor
de lagere tonen; zilveren, stalen snaren; de snaren
spannen, nieuwe snaren opzetten, de snaren stemmen;
de snaar is gesprongen; — (dicht.) de snaren tokkelen,
bespelen; (ook) dichten, verzen maken; — de snaren
van een tennisracket; -- stevig touwwerk om
sommige raderen te drijven; — (fig.) omstandigheid : alle snaren zijn gespannen, alles is voorbereid;
— die snaar moet men niet aanroeren, men moet
hiervan niet spreken; — eene gevoelige snaar aanraken, treffen, over iets spreken wat iem. sterk
aandoet; — (spr:) alles op haren en snaren zetten,
alles in het werk stellen, hemel en aarde bewegen; —
over eenti en dezelfde snaar voortzagen, gedurig op 't
zelfde onderwerp terugkomen; — men moet de snaren
niet te sterk spannen, niet te veel van zich (of van
anderen) eischen (vooral in geestelijk opzicht);
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- (w. g.) hij wilde er de snaren stellen, den toon
aangeven, alles regelen; - (w. g.) zijne snaren wat
lager stellen, een toontje lager zingen. SNAARTJE,

o. (-s).
2. SNAAR, v. (snaren), (gew.) schoonzuster;
(soms ook) bijzit; lichtekooi; deern. SNAARTJE,
o. (-s).
SNAARGEZANG, o. (-en), gezang met begeleiding van een snaarinstrument.
SNAARINSTRUMENT, o. (-en), muziekinstrument dat door middel van opgespannen snaren toon
geeft; -MAKER, m. (-s).
SNAARSCHIJF, v. ( ...ven), gegoten ijzeren
schijf van vrij groote afmeting, met eene groef op
den rand, waarin de stalen kabel of het touw loopt
die ze in beweging brengt.
SNAK, m. (-ken), het snakken; scherp, bits
woord : iem. een snak in zijn gat geven; iem. snakken
en snauwen geven; - ( Zuidn.) onderstel van eene
driewielige kar. SNAKJE, o. (-s).
SNAKERIG, bn. bw. ( -er, -st), ' aardig, geestig,
grappig : 't is een snakerige vent. SNAKERIGHEID,
V. (...heden), grap, geestigheid : snakerigheden
verkoop en.

SNAKERIJ, v. (-en), grap, klucht, poets.
SNAKKEN, (snakte, heeft gesnakt), eene soort
van hijgend geluid uitbrengen: naar lucht snakken,
naar lucht hijgen, zeer beklemd, benauwd zijn; naar de frissche lucht snakken, hevig verlangen
naar buiten te gaan; - (spr.) hij snakt er naar,
als een visch naar het water, hij verlangt er zeer sterk
naar; nu veracht gij het, maar er zal nog eens een tijd
komen, dat gij er naar snakken zult, dat gij er een
hevig verlangen naar hebt; - van honger snakken,
grooten honger hebben. SNAKKING, v. het snakken.
1. SNAKKER, m. (-s), die snakt, die sterk naar
iets verlangt; die veel ontbeert.
2. SNAKKER, ba. bw. (-der, -st), (gew.) een
weinig zuur : de room is snakker; - ( gew.) het
vriest snakker, fijntjes.
1. SNAP, m. het snappen; snelle greep : de hond
had het in één snap; - ( fig.) oogenblik : het was
in een snap gedaan; - gesnap : gij hebt te veel snaps,
praat te veel SNAPJE, o. (-s).
2. SNAP, v. (-pen), (geneesk.) laatvlijm, lancet.
SNAPACHTIG, bn. ( -er, -st), babbel -, praat zuchtig. SNAPACHTIGHEID, v. babbel -, praat
-zucht.
SNAPER, m. (-s), (nat. bist.) sneper, naaldvisch,
zeepaardje. xz
SNAPERGOED, o. (Zuidn.) snoeperijen. vi
SNAPHAAN, m. (...hanen), geweer, vuurroer
waarbij de brandende lont aan een haan bevestigd
was; (fig.) gauwdief, struikroover; je bent een rare
snaphaan, je bent een rare snuiter; - (zeew.) knietje onder de raas. SNAPHAANTJE, o. (-s).
SNAPPEN, (snapte, heeft en is gesnapt), snel den
mond open- en dichtdoen, happen : de hond snapte
naar 't brood, dat men hem toewierp; de kikker snapte
naar de vliegjes; - babbelen, praten : zij doet niets
dan snappen; - snel verspringen, dichtslaan: het
slot snapte dicht; de haan van het geweer snapte uit de
rust; - ( Zuidn.) haastig grijpen : snappen naar iets,
dat valt; - vatten, grijpen, pakken : zij hebben hem
gesnapt, in hechtenis genomen; - begrijpen : ik
snap er niets van.

1. SNAPPER, m. babbelaar, SNAPSTER, v. (-s).
2. SNAPPER, m. (-s), (fig.) mond : houd je snap-

per dicht.

SNAPPERIJ, v. (-en), gesnap, gebabbel, gekeuvel.
SNAPREISJE, o. (-s), uitstapje, kort reisje.
SNAPS, m. (-en), slok, borrel. SNAPSJE, o.

(-s) : een snapsje nemen.

SNAPSCHOT, o. (-en), (Z. A.) momentopname in
een kodak, kiekje.
SNAR, bn. bw. (-der, -st), (gew.) bits, vinnig,
fel : een snar wijf; het waait snar. SNARHEID, v.
bitsheid, vinnigheid.
SNARENMAKER, m. (-s), iem. die snaren voor
muziekinstrumenten maakt; ...PIJPERIJ, v. (-en),
zie SNORREPIJPERIJ; ...SLEUTEL, as. (-s),
(muz.) sleutel om snaren op te winden, sterker te
spannen, te stemmen; ...SPEELSTER, v. (-s);
...SPEELTUIG, o. (-en); ...SPEL. o. muziek op
snaarinstrumenten; ...SPELER, m. die een snaarinstrument bespeelt; ...STIFT, v. (-en), stiftje in
eene piano enz. waaraan de snaren bevestigd zijn
en gestemd worden; ...TOON, v. (tonen): ...TUIG,
o. (-en).
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SNARIG, bn. bw. ( -er, -st), aardig, geestig: een
snarig meisje; 't was snarig koud, bitter koud. SN ARIGHEID, v.

SNARRIG, bn. bw. ( -er, -st), snar : zij is vandaag
bijzonder snarrig. SNARRIGHEID, v.
SNARS, SNERS, v. ziertje, klein stukje : een
snarsje spek hebben; er is geen snarsje van overgebleven; - hij weet er geen snars van, totaal niets;(fig.) roes : hij had eene snars aan, hij was een weinig
beschonken. SNARSJE, o. (-s).
SNATER, m. (-s), (gemeenz.) mond, bek: houd je
snater !, zwijg; - duchtig zijn snater roeren, geducht
babbelen.
SNATERAAR, m., SNATERAARSTER, v. (-s),
babbelaar, -ster.
SNATERACHTIG, bn. ( -er, -st), babbelachtig.
SNATERACHTIGHEID, v.
SNATERBEK, m. en v. (-ken), die altijd snatert,
kletst, babbelt.
SNATEREEND, v. (-en), (nat. hist.) krakeend (inas

strepera).

SNATEREN, (snaterde, heeft gesnaterd), aanhoudend babbelen : die papagaai snatert aardig;
geluid geven (van eenden en ganzen). SNATERING,
v. het snateren, gesnater.
1. SNAUW, v. (-en), groot tweemastschip.
2. SNAUW, m. (-en), toesnauwing, bits verwijt:
iem snauwen en grauwen geven. SNAUWTJE, o. (-s).
SNAUWACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), bits, boos,
kijfzuchtig : wat is zij vandaag snauwachtig!
SNAUWBRIK, v. (-ken), (zeew.) brik met snauNtVmasten, brik met een zoogenaamden doodeman
achter zijn grooten mast.
SNAUWEN, (snauwde, heeft gesnauwd), bits
toespreken; toegrauwen.
SNAUWER, m., SNAUWSTER, v. (-s), die
snauwt.
. SNAUWERIG, bn. ( -er, -st), snauwachtig. SNAUV4 ERIGHEID, v.
SNAUWMAST, m. (-en), (zeew.) rondhouten
staande 2 á 3 dM. achter de ondermasten, omvat
door de gaffelklauwen die bij het strijken en hijschen
daarlangs glijden.
SNAVEL, m. (-s), hoornachtige bek der vogels; (bij
uitbr.) snuit (van sommige dieren); (plat)mond,
bek; neus: zij heeft een grooten snavel; - ( plantk.)
een aan den top der vrucht zich bevindend spits uit
dat geen zaden bevat. SNAVELTJE, o. (-s).-stekl
SNAVELBEET, m. (...beten), beet met den snavel; ...DIER, o. (-en), (nat. hist.) snavelotter;
...DRAGERS, m. (-s), (nat. hist.) eene orde der
insecten (rhynchota), waarvan de onderlip tot een
snavel of slurf vergroeid is; wantsen, cicaden, plantluizen en parasieten behooren er toe; ...KROKODIL,
in. (-len), (nat. hist.) zekere krokodil van de Ganges;
(nat. hist.) een zonderling gevormd zoogdier van
Nieuw -Holland met een eendennavel en vier zwem
(ornitorhynchus paradoxus);-poten,vglbkdir
...SNEL, m. en v. (•len), snateraar. -ster; ...SPITS,
V. spits, punt van een snavel; ...STAG, o. (-en),
(zeew.) enkel eind want met aan weerszijden een
ingesplitst oog dat dient om het kluifhout tegen
de opwaartsche werking van den kluiver en de
.achterom aartsche van de bramstag te steunen;
...VISCH, m. (...sschen), (nat. bist.) snuitvisch;
...VLIEGEN, v. mv. eene familie van vliegen
(panorpina), waarvan de kop meestal tot eentangen
snavel verlengd is.
SNAVELVORMIG, bn. den vorm van een snavel
hebbende.
SNAVELZIEKTE, v. (-n), ziekte van sommige
vogels.
SNEB, (-ben), SNEBBE, v. (-n), snavel; (zeew.)
galjoen, voorste punt van een schip, voorsteven;
schip met eene sneb; de scheepssnebben, de volkstribune bij de oude Romeinen. SNEBJE, SNEBBETJE, o. (-s).
SNEBAAL, in. (...alen), aal met puntigen kop.
SNEBBIG, bn. ( -er, -st), snibbig.
SNEBSCHIP, o. (...schepen) -, ...SCHUIT, v.
(-en), vaartuig met een puntigen voorsteven.
SNEDE, v. (-n), SNEE, v. (-ën) , het snijden:

eene snee in iets geven; - eene kaas op de snede
koopen, op voorwaarde dat men haar mag doorsnij den en teruggeven, als zij niet goed blijkt; - een
stuk veen aan de snede brengen, gaan vervenen; eene weide aan de snede brengen, tot bouwland omploegen; - gras, hooi van de eerste, van de tweede
snede, dat men krijgt door het grasland voor de
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eerste, voor de tweede maal te maaien; — de door

snijden gemaakte opening, wonde: eene snede inden
vinger, in de wang; de keizersnede; — (fig.) dat was
voor hem een snee over zijn gezicht, eene groote beleediging; — eene snee door den neus krijgen., een

tegenvaller, iets niet krijgen waarop men vast
gehoopt had; — eene snee door den neus (ook : in 't
oor) hebben, dronken zijn ; — eene goede snee aan
-hebn,
flink dronken zijn; —
de door snijden verkregen vorm en gestalte : de
snede van dien. rok bevalt mij wel, de snit, het fatsoen; — tabak van fijne, grove snede, die fijn, grof
gesneden is; — eene afgesneden schijf : een paar
sneden brood; een sneetje ham, een plakje; — eene
door afsnijden verkregen oppervlakte : de holle
snede van een gebonden boek; een boek verguld op snee;

— het scherp van een snijdend voorwerp : de snede
eener sabel; dit mes is te dun van snede; de snede eener
zaag; — het mes heeft zijne snede -verloren, het ver
om te snijden; de snede scherpen; — ( zeew.)-mogen
scherpte aan den boeg; — recht ter snede, op het

geschikte, gunstige oogenbilk. SNEETJE, o. (-s).
SNEDELING, nn en V. (- en), kind dat door middel
der keizersnede is ter wereld gekomen. SNEDE
-LINGE,v.(n)
SNEDIG, bn. bw. ( -er, -st), scherp : het snedig
kouter glom; — gevat, verstandig, schrander, scherp zinnig : een snedig antwoord geven; snedig antwoorden;
iets snedigs zeggen; eene snedige gedachte, een snedig
oordeel; — vlug, vaardig, handig : dat 'meisje begint
al snedig te worden; — ( zeew.) dat schip is snedig in
't zeilen, zeilt scherp. SNEDIGHEID, v. schrander-

heid. gevatheid, scherpzinnigheid.
SNEEF, V. (sneven), kleine lijn waaruit het beug want voor de kabeljauwvisscherij bestaat.
SNEEG, bn. ( -er, -st), snedig.
SNEELINGS, m. mv. (plantk.) (vow.) lischdodden
of duikelaars.
SNEEMARMEREN, o. (boekb.) het marmeren op
snede.
SNEEP, m. (-en), zekere weekvinnige visch (cyprinu.s nasus), tot de familie der karpers behoorende,
met kleinen kop, breeden snuit en kleine mondopening, in al onze rivieren aangetroffen; hij wordt
ook snijdersnoek, tabaksrooker, schoorsteenveger, steenmeeuw en neusvisch genoemd. SNEEPJE. o. (-s).
SNEER, m. (-en), hoonende lach, schampere opmerking : met een sneer aan mijn adres ging hij
verder.

1.

SNEES, m. (...zen). twintigtal : een snees
eieren, appelen, schelvisschen; -- (gew.) een snees
bouwland, '142 HA.
4
2. SNEES, m. (...zen), Chinees; (fig.) bedrieger,
schacheraar; — (diev.) opkooper, heler. SNEESJE,
o. (-s).
SNEEUW, v. (dicht, ook onz.), fijn verdeeld water
dat in den dampkring beneden het vriespunt afkoelt, kristalliseert en in kleinere of grootere vlokken
neervalt : er valt sneeuw; de velden zijn met sneeuw
bedekt; — ( spr.) het verdwijnt als sneeuw voor de zon,
het verdwijnt snel, geheel en al; — zoo wit als sneeuw,
zuiver wit; -- (fig.) niets haalt bij het sneeuw van
haar boezem, de blankheid ervan; — grijze haren:
de sneeuw des ouderdoms kroont hem reeds.

SNEEUWACHTIG, bn. ( -er, -st), als sneeuw: met,
vol sneeuw; het is sneeuwachtig weder, het dreigt te
sneeuwen. SNEEUWACHTIGHEID, v.
SNEEUWBAAN, v. (...banen), baan over of door
de sneeuw.
1. SNEEUWBAL, m. (-len), bal van samengepakte
sneeuw : de jongens gooien elkander met sneeuw
eene soort van collecte waarbij iem.-balen;—(fig.)
wat geeft en drie of vier anderen opzoekt om hetzelfde te geven en van deze ieder weer drie of vier
aanspoort hetzelfde te doen : de sneeuwbal van een
kwartje heeft f 600 opgebracht; zie SNEEUWBAL
STELSEL.
2. SNEEUWBAL, m. (-len), voor den heester, v.
voor de bloem; (plantk.) de gewone sneeuwbal (viburnum opulus) de balroos of Geldersche roos, waar
sneeuwbal onzer tuinen eene verscheiden--vande
heid is.
SNEEUWBALLETJE, o. (-s), kleine sneeuwbal;
(fig.) glaasje klare jenever met suiker; (ook) zeker
gebakje,.
SNEEUWBALSTELSEL, o. het stelsel van den
sneeuwbal, waarbij een fabrikant eene groote premie
uitlooft aan iederen kooper die een bepaald aantal
nieuwe afnemers aanbrengt; bv. iem. krijgt eene
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nieuwe fiets van f 100 voor f 20, mits hij 5 nieuwe
koopers aanbrengt; deze krijgen hun fiets voor 120,
mits elk weer 5 nieuwe koopers opduikelt; wie hierin
niet slaagt, is zijn f 20 kwijt, doch de fabrikant heeft
voor iedere geleverde fiets f 100 ontvangen.
SNEEUWBANK, v. (-en), rustende sneeuwwolk:
bank van opeengestapelde sneeuw; ...BERG, m.
(-en), hooge sneeuwhoop; berg met altijd besneeuwden top.
SNEEUWBES, v. ( -sen), (plantk.) een uit Noord Amerika herkomstige heester (symphoricarpus
racemosus) met kleine rozeroode bloemen en op
radijsjes gelijkende witte vruchten, die in onze tui nen algemeen wordt aangetroffen en meer bekend
is onder den naam van radijsboompje.
SNEEUWBLANK, bn. sneeuwwit.
SNEEUWBLIND, bn. blind door het staren in of
op de sneeuw. SNEEUWBLINDHEID, v. sneeuwblindheid kwam bij alle leden der Noordpool-expeditie
voor.

SNEEUWBLOEM, v. (-en), sneeuwklokje;
...BOOM, in. (- en), sneeuwvlokboom, Bene soort
van jasmijnplant : een pronkgewas; ...BRIL, m.
(-len), bril die tegen sneeuwblindheid beschermt;
...BUT, v. (-en), dichtvallende sneeuw.
1. SNEEUWEN, (het sneeuwde, heeft gesneeuwd),,
in vlokken neervallen van sneeuw : het sneeuwt
hard; het heeft dezen winter niet gesneeuwd; — (fig.)

in groote menigte neerkomen: het sneeuwde bloempjes,

bouquetten.
2. SNEEUWEN, bn. van sneeuw : een sneeuwen
kleed bedekt de aard; als van sneeuw : de sneeuwen
bloesem der jasmijn.

SNEEUWFIGUUR, v. en o. (...figuren), vorm eener
sneeuwvlok; figuur van sneeuw gemaakt, sneeuwpop.
SNEEUWGANS, v. (...zen), een geslacht van
veldganzen (anser hyperboreus), op de zwarte vleugelspitsen na is zij geheel wit.
SNEEUWGORS, v. (...zen), soort van gors
(calcarius nivalis), komt hier 's winters op den
trek voor, ook duinputter en ijskletter geheeten.
SNEEUWGRENS, v. (...zen), sneeuwllnie: de
hoogte boven de zee, waar juist zooveel sneeuw valt
als er jaarlijks gemiddeld smelten kan.
SNEEUWHAAS, m. (...hazen), witte haas der
Alpen en der Poolstreken (lepus timidus); ...HOEN,
o. (-ders, - deren), witte patrijs der Alpen (logopus
mutus); Schotsch sneeuwhoen (L. scoticus).

SNEEUWIG, bn. ( -er, -st), besneeuwd; sneeuw
-achtig.SNEUWIGHD,v
SNEEUWJACHT, v. sneeuwbui met sterken
wind; (ook) jacht die men op de sneeuw houdt.
SNEEUWKLOKJE, o. (-s), (plantk.) een inlandsch
amaryllisachtig plantje (galanthus nivalis), met twee
groene blaadjes en een aan een dun steeltje neerhangend bloempje van drie witte bloemblaadjes,
dat niet zelden reeds in Februari, als de grond
nog met sneeuw bedekt is, bloeit, ook vastenavond zotje, naakt mannetje en naakt naarsje (voor aarsje)
geheeten.
SNEEUWKLOMP, m. (-en), vaste bal of klomp
sneeuw; ...KOP, m. (-pen), een met sneeuw bedekten bergtop; ...KRISTALLEN, o. mv.; ...LINIE,
v. (...niën), sneeuwgrens; ...LAWINE, v. (-s, -n),
sneeuwstorting in het hooggebergte; ...LUCHT, v.
dikke winterlucht, waaruit het dreigt te sneeuwen; ...MAAND, v. (Fr. gesch.) eene der maanden
van den republikeinschen kalender, Nivose (21 Dec.
tot 20 Jan.); ...MAN, m. (- nen), sneeuwpop; ...MEES,
v. (...zen), staartmees, langstaart (jarus caudutus);
...MODDER, v. modder door smeltende sneeuw
gevormd; ...MUSCH, v. (...sschen), zekere Noord
vogel (emberiza nivalis) die 's winters aan den-sche
kop, den hals en de borst sneeuwwit is, des zomers
zich in de Laplandsche sneeuwbergen ophoudt.
maar in den winter meer zuidwaarts komt;
...PLOEG, m. (-en), machine om sneeuw van eene
baan te verwijderen; ...POP, v. (-pen), pop van
sneeuw; ...PUTTER, m. (-s), sneeuwgors;
...REGEN, m. (- s), regen met smeltende sneeuw
vermengd; ... ROOS, v. ... (rozen), eene-vloken
soort van rhododendron (Rh. chrysantenwm ).
SNEEUWSCHILDEN, o. mv. schilden of schut
langs de randen van hooggelegen bergplateau's-ting
om sneeuwstortingen te voorkomen.
SNEEUWSCHOEN, m. (-en), ...SCHAATS, v.
(-en), lange, platte voetbekleeding der bewoners
der poollanden, waarmede zij zeer vlug over de
sneeuw kunnen loopen; ...SLIJK, o. vertrapte
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sneeuw; ... STORM, m. (-en), storm met sneeuw
vergezeld; ...STORTING, v. (-en), sneeuwval;
...UIL, m. (-en), eene uilensoort uit het hooge
Noorden (nyctea scandiaca), die zoowel overdag als
's nachts vliegt;. ...VAL, m. (-len), lawine; ...VINK,
m. (.en), sneeuwgors; ...VLAAG, v. (...vlagen),
plotselinge en kortstondige hevige sneeuwbui;
...VLOK, v. (-ken), sneeuwkristallen die zich onder
het vallen hebben aaneengehecht.
SNEEUWVLOKBOOM, m. (-en), zekere boom
(chionanthus virginiaca), aldus genaamd naar de
helderwitte bloemkronen, die, bestaande uit eene
zeer korte buis en een zoom met vier lange, lijn vormige, slappe slippen, eenigszins op sneeuwvlokken gelijken.
SNEEUWVOGEL, m. (-s), pestvogel: zekere
vogel (bombycilla garrula), 14 + 6 cM. die de koude
streken van Noord -Amerika; Siberië en Scandinavië
tot op 58 ° N. B. bewoont en ook wijnstaart,
zijdestaart, beemer en zwartemantel wordt genoemd;
(ook) wintermuschgors (zonotrichia hyemalis) in
N. Amerika, 8 ± 7 cM.
SNEEUWWATER, o. water van gesmolten
sneeuw; ...WILG, m. (-en), rotswilg; ...WIND, m.
(-en), wind die sneeuw brengt.
SNEEUWWIT, bn. wit als sneeuw; zeer wit : alles
was sneeuwwit; sneeuwwitte haren; - o. zinkwit;
...WOLK, v. (-en), wolk met sneeuw beladen;
...WORM, m• (-en), (nat. hist.) de zwarte larve
van den glimworm, die 's winters soms bij groote
troepen op de sneeuw wordt aangetroffen.
SNEEZEN, (sneesde, heeft gesneesd), schacheren;
- (diev.) helen, opkoopen.
SNEK, v. (-ken), SNEKRAD, o. (-eren), (horl.) een
slakvormig rad, gelijk een afgeknotten kegel, waarop men den ketting van een afgeloopen horloge
windt.
1. SNEL, bn. bw. ( -Ier, -st), vlug, gezwind, niet
veel tijd noodig hebbende : snel spreken, denken,
schrijven; hij is snel als de wind; snelle vord&ringen,
veroveringen maken; in alles is hij even snel, gaat hij
even snel te werk; snel een besluit nemen; - een
snelle pols, waarvan de slagen elkander spoedig
opvolgen; - spoedig, haastig : zich snel uit de
voeten maken, snel er van doorgaan; snel loopen,
vliegen ; - (spr.) al is de leugen nog zoo snel,
de waarheid achterhaalt ze wel, de waarheid
zegeviert altijd (al duurt het soms lang); (Zuidn.) handig, vlug, vaardig : een snel werkman,
eene snelle dienstbode; mooi, knap, flink : een
snelle manskerel, welgemaakt en deftig; een snel
jongeling, gezond en hupsch; een snel kind, Frisch
en bevallig; een snel soldaat, kloek en fier in de
wapens; - schrander, bevallig : snelle oogera, snel
zien, kijken.
2. SNEL, v. (-len), soort van kan of drinkglas,
1 /2 pint inhoudende, waaruit men vroeger dronk;
- (gew.) vlookreeft (gammarus), diertje dat zich
zeer snel in het water voortbeweegt. SNELLETJE,
o. (-s).
SNELBOUW, m. het snelle bouwen; ...DICHT,
o. (-en), puntdicht, epigram; ...DICHTER, m. (-s).
SNELHEID, v. spoed, vlugheid; vaardigheid;
bevalligheid; -, (...heden), snelle beweging : de
tijden staan in omgekeerde reden tot de snelheden.
SNELKOKER, m.- (-s), spirituskooktoestel waarop men water enz. in zeer korten tijd koken kan.
SNELLEN, (snelde, is gesneld), spoed maken:
tegemoet snellen; - koppen snellen, het hoofd afslaan en dit als zegeteeken meenemen, vet koppensneller en sneltocht.
SNELLIGHEID, v. snelheid, vlugheid.
SNELLOOPEND, bn. vlug : snelloopende vogels.
SNELLOOPER, m. (-s), iem. die snel ] oopt.: soort
van schaatsen.
SNELOOGEN, (sneloogde, heeft gesneloogd),
(Zuidn.) snel en levendig kijken.
SNELPARTIJ, v. (-en), sneltocht.
SNELPERS, v. (-en), drukpers die mechanisch
den inkt opbrengt, den drukvorm van en naar het
drukapparaat brengt en drukt; -DRUKKER,
ni. (-s), werkman, drukker met eene snelpers.
SNELPOST, v. (-en), die sneller rijdt dan de
gewone; ...SCHRIFT, o. stenographie; ...SCHRIJF KUNST, v. kunst om gesproken woorden
vaardig op te schrijven, stenographie; ...SCHRIJVEN, o.; ...SCHRIJVER, m. (-s), stenograaf;
...SNIJIJZER, o. (-s), werktuig waarmede men
den schroefdraad aan ijzeren bi.:.izen maakt; ...SOL-
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DEER, o. tinsoldeer; ...TOCHT, m. (-en), tocht
van Dajaks en andere wilde stammen om koppen
te snellen; ...TREIN, m. (-en), spoortrein die slechts
aan enkele stations, gewoonlijk hoofdstations,
stilhoudt; . . .TREINSVAART, v. zeer snelle vaart:
hij kwam in eene sneltreinvaart aan; ...VERBAND, o. voorloopig verband; ...VERKEER., o.
het snelverkeer voor reizigers, in sneltreinen; ... VER
o. het snelvervoer van goederen; ...VOET,m.-VOER,
(-en), (nat. bist.) eene snelloopende krab.
SNELVOETIG, bn. ( -er, -st), vlug ter been;
...VUREND, bn. waarmede men snel kan vuren:
snelvurende kanonnen, geweren.
SNELVUUR, o. het snelle vuren met geweren of
kanonnen; - GESCHUT, o.; - KANON, o. (-nen).
SNELZEILEND, bn. waarmede men snel zeilen
kan : een snelzeilend fregat.
SNELZEILER, m. (-s), goed bezeild schip;
...ZWEMMERS, m. mv. (nat. hist.) eene soort
van trilinfusoriën (euplotes).
SNEP, v. (-pen), zie SNIP.
SNEPIJZER, o. (-s), (heelk.) laatijzer.
SNEPPER, m. (-s), laatvlijm, tweesnijdend
wondheelersmesje tot aderlatingen en insnijdingen;
(thans) instrumentje met 10-14 mesjes die door
eene veer tegelijk in de huid dringen.
SNERKEN, (snerkte, heeft gesnerkt), knetteren
bij het braden in de pan : gesnerkte boter; een hoen
snerken; - spek snerken, even in de pan bakken.
SNERKING, v. het snerken, prutteling.
SNERPEN, • (snerpte, heeft gèsnerpt), branden,
zengen, pijn veroorzaken : de wonde snerpt (in
sommige streken : de wonde snerkt); - de koude
snerpt, het is doordringend koud; -- zeker geluid
voortbrengen, gelijk eene roede b. v. onder 't snel
heen en weer bewegen doet : de wind snerpt.
SNERPEND, bn. ( -er, -s), pijnlijk, vlijmend; eene
snerpende wonde; - doordringend : eene snerpende
koude; - een snerpende wind, die vinnig koud is.
SNERS, n2. (- en), zie SNARS.
SNERT, v. groene -erwtensoep; dat lijkt wel snert,
is niets waard, dat lijkt op niets, heeft niets te beteekenen; -KEREL, m. (-s), nietswaardige vent;
--KETEL, m. (-s), groote ketel, inz. op zeeschepen, waarin voor de bemanning snert gekookt wordt; -VENT, m. snertkerel,
SNEU, bn. bw. teleurstellend : dat was sneu voor
hem; sneu kijken, beschaamd, verlegen.
SNEUKELAAR, m., SNEUKELAARSTER, v.
(-s), (Zuidn.) snoeper; - in ontucht levende persoon.
SNEUKELEN, (sneukelde, heeft gesneukeld),
(Zuidn.) snoepen : dat kind sneukelt veel te veel, het
zal nog ziek worden.; - in ontucht leven.
SNEUKEN, SNEUKEREN, (sneukte of sneu
heeft gesneukt of gesneukerd), (gew.) in-kerd,
stilte genieten van allerhande lekkers; tafelgenot
smaken.
SNEUVELEN, (sneuvelde, is gesneuveld), in een
gevecht, een veldslag omkomen : in den krijg sneu velen; er sneuvelden 5000 soldaten; - ( jag.) het haas
sneuvelt, sterft.
SNEVEN, (sneefde, is gesneefd), struikelen;
vallen; - (dicht.) sneuvelen, omkomen.
SNIBBE, v. (-n), snibbig wijf of meisje.
SNIBBIG, SNEBBIG, bn. bw. ( -er, -st), bits,
vinnig (inz. van vrouwen) : een snibbig wijf; een
snibbig ding; snibbig spreken, antwoorden; snibbig
kijken, kwaad. SNIBBIGHEID, v. (...heden),
bitsheid, vinnige uitdrukking.
SNIJBANK, v. (-en), (leerl., kuip.) bank waarop
of waaraan gesneden wordt; ...BEEN, o. (-en),
(w. g.) vouwbeen; ...BEITEL, m;. (- s), beitel der
smeden, slotenmakers, loodwerkers enz.; ...BIET,
v. (-en), eene door kweeking ontstane verscheidenheid van beetwortel, waarvan het loof van tijd tot
tijd wordt afgesneden en als moesgroente gebruikt.
SNIJBOON, v. (-en), eene soort van langwerpige
boon in de schil (phaseolus compressus) die ljngesneden wordt en een smakelijk gerecht oplevert:
versche, ingemaakte, gedroogde snijboonen; - (fig.)
eene rare snijboon, een vreemd persoon.
SNIJBOONENMES, o. ( -sen), mies om gemakkelijk en vlug snijboonen fijn te snijden; ....MESJE,
o. (-s); ...MOLEN, m. (-s), molen waarmede snij
worden fijngesneden; ...POT, m. (-ten),-bone
...TON, v. (-nen), ...VAT, o. (-en), pot, ton, vat
waarin snijboonen ingemaakt worden.
SNIJBOONVORMIG, bn. in den vorm tiener snijboon.
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SNIJBORD, o. (-en), snijplank; ...CIRKEL, m.
(-s), (meetk.) cirkel die een anderen snijdt.
SNIJ(DE)LING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
afsnijdsel, sehrooling : snijlingen voor het vee
maken, haksel van stroo.
SNIJDEN, (sneed, heeft gesneden), iets met een
scherp werktuig geheel of ten deele vaneenscheiden : met een mes, eene schaar snijden; iets aan stuken, in tweeën, drieën, klein snijden; stroo, haksel,
papier, hout snijden; - (fig.) dat snijdt geen hokt,
uwe redeneering gaat niet op; - de kaas snijden,
pronken, geuren; gras snijden, afsnijden; - koren
snijden, maaien; - haren, nagels snijden, afsnij den, afknippen, omdat ze te lang zijn; - takken van
de boomgin snijden; - iem. in de hand, in den vinger
snijden; - (fig.) hij heeft zich daar leelijk in den
vinger (ook): in de vingers gesneden, hij is daar leelijk

terechtgekomen, heeft eene groote schade gehad; er heeft zich iem. in den vinger gesneden, heeft onhoorbaar een wind gelaten; - (heelk.) (in) eene wonde
snijden; eene breuk snijden, opereeren; - iem. van den
steen snijden, van het graveel genezen; - lubben, ontmannen, kastreeren : een hengst, ram, kater snijden;
- (fig.) iem. van den kei snijden, heng van zijn
dwaasheid genezen, vgl. KEI 2de art.; - de
beurs snijden, zakkenrollen, iem. berooven; iern. snijden, hem afzetten, meer laten betalen dan
billijk is : deze herbergier weet goed te snijden; een korf snijden, er den honing uithalen; - op
zekere wijze snijden : vleesch, brood snijden, aan
schijven : boterhammen snijden; - (kleerm. naaist.)
eene jas, broek snijden, in het fatsoen. knippen; glas snijden, met een diamant inkrassen en langs
de kras afknappen; - op glas snijden, daarop
figuren inkrassen; - diamant snijden, fatsoenee^en,
er een goeden vorm aan geven; - eene viool snij d en,
het bovenblad aan de binnenzijde wat bijsnijden om
de viool een beteren toon te geven; - graveeren:
stempels snijden; teekeningen in hout, in steen snijden;

- (fig.) hij is hem uit het gezicht gesneden, hij gelijkt
sprekend op hem; (wisk.) twee lijnen snijden elkander, hebben één
punt met elkander gemeen en gaan door het snij punt heen; - twee cirkels snijden elkander, als zij
twee punten in den onttrek gemeen hebben; (Ind.) (op school of bij een examen) slecht antwoorden, slecht werken, wat wij in Ned. rijden noemen;
- (whistsp.) de vrouw snijden; (bilj.) een bal snij
van terzijde raken; - wijn snijden, vermengen-den,

met eene slechtere soort of met water; onversneden
jenever; - (bouwk.) een muur snijden, versnijden; pijn veroorzaken : de wind snijdt in 't gezicht, is

vinnig koud. is scherp; - het snijdt mij in het
lijf, ik heb snijdende pijnen in het lijf; - (fig.)
.het sneed mij door de ziel, deed mij innig leed; scherp zijn : dat mes, die zaag, schaar snijdt goed,
daar kan men vlug mee snijden; - daar snijdt
.het mes van twee kanten, daar heeft men van twee

kanten winst, verdienste; - (gemeen.) snel voort .spoeden: hij sneed naar de stad; hij sneed er van
door, er tusschen uit, hij spoedde zich weg.
SNIJDEND, bn. ( -er, -st), scherp : een snijdend
werktuig; - een snijdende wind, pijn veroorzakend;
.snijdende pijnen; - (muz.) snijdende tonen, doordringende.
SNIJDER, ni. (-s), die snijdt ; inz. kleermaker; kleerenversteller; lubber; mes. SNIJDER TJE, o. (-s).
SNIJDEREN, (snijderde, heeft gesnijderd), (w.
.g.) het kleermakersambacht op kleine schaal
uitoefenen.
SNIJDERSAMBACHT, o. ambacht van snijder;
...GAREN, o.; ...GEZEL, m. (-len); ...GILD, o.
(-en); ...JONGEN, m. (-s), loopjongetje van een
snijder; .KNECHT, m. (-s); ...NAAD, m. (...naden); ...NAALD, v. (-en), groote, grove naald;
...REKENING, v. (-en); ...SCHAAR, v. (...scha ,ren); ...SNOEK, m. (-en), (nat. hist.) sneep; ...TAFEL, v. (-s), werktafel waarop de kleermakers
.arbeiden; .WINKEL, m. (-s).
SNIJDERVOGEL, ni. (-s), een muschachtige
vogel op Ceylon, in Indië enz. die bladeren aaneennaait om daartusschen zijn nest te maken
(orthotomus bennettii), S + 9 cM. lang.
SNIJDING, v. (-en), het snijden (in alle bet.);
snijdingen in het lijf, buikpijnen; --- (bouwk.)
.snijding (opening) tusschen twee huizen; - (dicht.)
-overgang, einde van een halfvers, césure. SNIJ
-DINKJE,o.(s)
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SNIJDSEL, o. (-s), haksel, knipsel, het gesnedene; -KIST, v. (-en), hakselkist.
SNIJGEREEDSCHAP, o. snijijzer.
SNIJIJZER, o. (-s), werktuig om de draadwindingen op de schroeven aan te brengen: ...KAMER.
v. (-s), ontleedzaal, anatomisch laboratorium;
...KIST, v. (-en), kist ingericht om er op te snijden; kerfkist; ... KOEK, m. (v. als stofnaam),
zoetekoek die aan plakjes gesneden wordt; ...KUNDE, ...KUNST, v. kunst des wondheelers in het
opereeren; (ook) ontleedkunde; ...LES, v. ( -sen),
slöjdles in karton; ... LIJN, v. (-en), (meetk.)
lijn die eene andere snijdt; lijn waarlangs twee
vlakken elkander snijden; ...LOOK, o. eene soort
van look, ook gras- en bieslook geheeten; ...MACHINE, v. (-s), eene machine der boekbinders;
...MES, o. ( -sen), mes waarmede men snijdt;
...PERS, v. (-en), (boekb.) pers waarmede de
bladen gelijkgesneden worden; ...PLANK, v.
(-en), plank bestemd om er voorwerpen op te
snijden; ... PLOEG, v. (-en), eene soort van schaaf
met een rond mes er in, werktuig vary boekbinders;
...PUNT, o. (-en), (meetk.) punt waar twee lijnen
of cirkels elkander snijden; ... RIEM, m. (-en),
(zeew.) lichte riem of roeispaan; ...SENT, v. (-en),
(zeew.) klimsent; ...SLA, ... SALADE, v. eene
soort van kropsla, die dicht bij elkander gezaaid
wordt en waarvan men de bladen telkens afsnijdt
voor groente; ... TAFEL, v. (-s); ... TAND, m.
(-en), voortand, dienende om het voedsel af te
snijden (in tegenst. van maaltand); ...TIJD, m.
(-en), wijnoogst; ...TROG, m. ( -gen), bak waarin
het stroo tot haksel wordt gesneden; ...VELD, o.
(-en), plek waar (op het erf der drogers) de visch
gekorven wordt; (Ind.) rietveld geschikt om gesneden te worden; ...VIJL, v. (-en), doffe vijl;
meszaagvijl; ...WATER, o. (zeew.) boze boeg
die door het water snijdt; het door den boeg gesneden water; ...WERK, o. (bouwk.) sieraden
uit of in hout gesneden, arabesken : verdiept snijwerk.

1. SNIK, rn. (-ken), het snikken, hik : den laat
snik geven, sterven, den adem uitblazen; ---sten

tot aan zijn jongsten snik; (muz.) een snik, korte

tijdruimte; - (tim^m.) breede beitel; de snik wordt
gehanteerd als eene bijl. SNIKJE, o. (-s).
2. SNIK, v. (-ken), trekschuit. (in Friesland).
3. SNIK, bn. niet snif., niet recht wijs : zij is

niet recht snik.

SNIKHEET, bn. smoorheet; drukkend warm.
SNIKKEN, (snikte, heeft gesnikt), hard en met
eene hikkende beweging der keel schreien, hikken:

zij snikte hevig; - (gew.) de molen snikt, maalt
zeer langzaam, staat bijna stil.
SNIKKEREN, (snikkerde, heeft gesnikkerd),
snipperen.
SNIP, v. (-pen), eene soort van vogel (scolopax),
tot de orde der steltloopers behoorende, met zeer
langen snavel; de houtsnip of gewone snip (S. rusticola) is 23 + 9 cM. lang en zijn snavel 7,5 cM.; de
poelsnip, de watersnip en het bokje behooren ertoe;

zij zijn als een uitmuntend wildbraad zeer gezocht;
eene snip aanhebben, dronken zijn; - eene snibbige
vrouw of meisje SNIPJE, o. (-s).
SNIPPEDREK, m. drek van snippen.
SNIPPEL, zie SNIPPER.
SNIPPEN, (snipte, heeft gesnipt), snipperen.
SNIPPENEI, o. (- eren); ...JACHT, v. ; ...NET, o.
(-ten), ...STRIK, rn. (-ken), net, strik om snippen
te vangen; ...TIJD, m. tijd waarin de snippen
goed zijn om te eten; ...VANGST, v.
SNIPPER, v. (-s), afsnijdsel, afval: snippers
papier; - gesuikerde snippers, aan zeer dunne reep j es gesneden gekonfijte oranjeschil; - (fig.) eene
snipper op hebben, te veel sterken drank gebruikt

hebben. SNIPPERTJE, o. (-s), kleine snipper;
hij zal er geen snippertje van hebben, totaal niets.
SNIPPERAAR, m., SNIPPERAARSTER, v.
(-s), die snippert.
SNIPPERACHTIG, bn. als snippers.
SNIPPERBAK, m. (-ken), bak waarin men de
snippers werpt.
SNIPPEREN, (snipperde, heeft gesnipperd), tot
snippers snijden; (ook) snippets laten vallen van
iets dat men fatsoeneert; - (fig.) in al te kleine
deelera scheiden. SNIPPERING, v. het snipperen.
SNIPPERIG, bn. snipperachtig.
SNIPPERKIST, v. (-en), kist voor snippers;
...KOEK, m. (-en), (v. als stofn.) koek niet gesui-
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kerde snippers; ...MAND, V. (- en), mand waarin
men de snippers werpt, prullenmand : dat is goed
voor de snippermand, daaraan heeft men niets meer;
...NET, o. (-ten), (pap.) net waarop de snippers
gesorteerd en van vuil gereinigd worden; ...UUR,
o. ...UURTJE, o (-s), verloren, ledig uur, ledige
tijd : in zijn snipperuren studeert hij Zweedsch;
...WERK, o. gering, nietig werk, werk van weinig
waarde; ...ZAK, m. (-ken).
SNIPSNAARDERIJEN, v. mv. kleinigheden,
beuzelingen : met die snipsnaarderijen kan ik mij
niet ophouden.

SNIP-SNAP, o. zeker gezelschapspel met 10 of
12 maal vier gelijke kaarten, waarbij onder gegeven
omstandigheden snip of snap moet geroepen worden; —SPEL, o.
SNIPVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.) zeesnip

(centrisc-us ,colopax).

SNIRSEN, (snirste, heeft gesnirst), (gew.) sissen
(als water op heet ijzer). SNIRSING, v. het snirsen.
1. SNIT, m. (-ten), eene soort van kerfbijl.
2. SNIT, v. snede, vorm, fatsoen : eene fijne snit
cart een kleed geven; het is naar de laatste snit, naar
de laatste mode; — de snit der zeilen, kunst om
aan de zeilen den vereischte vorm te geven.
SNOB, (Eng.), m.. (-s), iem. die voor beschaafd
en ontwikkeld wil doorgaan, doch slechts een aan
onbeschaafd persoon is; (ook) gemeene-matigend
vent, ploert.
SNOBISME, o. aanmatiging der snobs.
SNOEFSTER, v. (-s), pochster, grootspreekster.
SNOEFTAAL, v. pocherij, grootsprekerij.
SNOEIELINGEN, M. mv. snoeihout.
SNOEIEN, (snoeide, heeft gesnoeid), afknippen,
afsnijden (bladeren en takken, randen enz.) ; (eert.)
geld snoeien, op misdadige wijze randen van gemunt
geld afnemen; — (fig.) kortwieken: iem. de vleugels
snoeien, zijne macht bekorten; — snoepen, vruchten
van de boomen eten. SNOEIING, v. (-en), het
snoeien.
1. SNOEIER, m., SNOEISTER, v. (-s), die
snoeit (in alle bet.).
2. SNOEIER, m. (-s), snoeimes.
SNOEIERIG, bn. geneigd tot, belust op snoeien
(snoepen).
SNOEIHOUT, o. hout dat men gesnoeid heeft,
snoeitakken; ...KUNST, v. kunst om te snoeien,
zoodat de boom er voordeel van heeft : vele tuinlieden weten van de snoeikunst niets af; ...LUST, m.
lust om te snoeien, om te snoepen; ...MAAND, v.
maand waarin men gewoonlijk snoeit, doorgaans
Februari; ...MES, o. (-en), mes met halvemaanvormig lemmet om to snoeien; ...MESJE, 0. (- s);
... RIJZEN, o. mv. takkenbossen van gesnoeid
hout; ...SCHAAR, v. (...scharen), tuinschaar.
SNOEISEL, o. (-s), afval van iets dat gesnoeid is;
—TAKKEN, m. mv. snoeitakken.
SNOEITAFEL, v. (-s), (boekb.) toestel tot het
afsnijden van vellen bordpapier.
SNOEITAKKEN, In. mv. gesnoeide takken, eene
goedkoope soort van brandhout; ...TANG, v. (-en),
werktuig der boomkweekers en tuinlieden om gemakkelijk te snoeien, papegaaisbek; ...TIJD, m.
snoeimaand; ...WAGEN, m.. (-s), wagen der boomsnoeiers; ...WERK, o. werk dat de snoeier moet
verrichten of door hemt verricht is.
SNOEK, mk. (- en), (v. gmv. als stofn.) een vraat
(esox lucius), met een gestrekt-zuchtigerofvs
lichaam en platten kop, waarvan alle beenige deelen met tanden bezet zijn, in de zoete wateren van
nagenoeg geheel Europa aangetroffen; op snoek
visschen; snoek vangen; ( sport) snoek vangen, wanneer men den riem na 't eind van den slag niet
tijdig genoeg uit 't water licht, of wanneer men
bij 't scheren het blad van den riem door het water
laat gaan; — (spr.) hij heeft een snoek gevangen, is
in 't water gevallen; — snoeken op zolder zoeken, zich
vergeefsche moeite geven; — hij is daar als een
snoek op zolder, is daar niet op zijn plaats; — hij
kijkt als een snoek op zolder, zeer verbaasd; — hij is
bedorven als een snoek op zolder, hij heeft er geen verstand van; —,hij is thuis te vinden, als een snoek op
zolder, hij is nooit thuis. SNOEKJE, o. (-s), kleine
snoek, krulsnoek; (ook) benaming voor de schiet
-mot.
SNOEKACHTIG, bn. als een, van een snoek; (fig.)
schrander.
SNOEKBAARS, m. (...zen), zoetwatervisch,
soort van baars die een kop en een gestrekt lichaam

als de snoeken heeft (lucioperca sandra), ook zander
geheeten, kan 1 M. lang en 20 K. zwaar worden.
SNOEKEBEK, m. (-ken), eenigszins gebogen
stuk ijzer, van eene inkeping voorzien, waarmede
men de tanden eener zaag verzet; ...KOP, m. (-pen),
kop van een snoek; kop op dien van een snoek
gelijkende; snoekshoofd; ...LEVER, v. (-s);
...STRIK, m. (-ken), strik van koperdraad meestal,
om snoeken te strikken.
SNOEKENAAS, o. aas waarmede men snoek
vangt; ... ANGEL, m. (-s), vischhaak om snoek te
vangen; ... BALD, o. (plantk.) pijlkruid, ook adderkruid en serpentstongen geheeten; (ook) witte plomp;
...VANGST, v.; ...VISSCHERIJ, v.
SNOEKE STAART, m. (-en), staart van een snoek;
...VET o. vet van snoeken, vroeger als geneesmiddel aangewend.
SNOEKHARIG, bn. (rijseh.) een snoekharigpaard,
paard van de kleur eens snoeks.
SNOEKLEPEL, m. (-s), blinkend stukje metaal
in den vorm van een lepel zonder steel, waarmee
men op snoek vischt.
SNOEK S, bw. (w. g.) scherp : snoeks zien, starend
kijken.
SNOEKSCH, bn. (w. g.) schrander ; loos.
SNOEKSCHIMMEL, m.. (-s), forelschimmel.
SNOEKSHOOFD, o. (-en), paardekop, lang met
smalle kaken, ingedrukten neus en omgebogen
bovenlip; paard met zulk een kop.
SNOEKSTEUR, m. (-en), Afrikaansche soort van
steur, eenigermate op snoek gelijkende, (polypterus

bichir).

SNOEP, m. snoeperij : aan den snoep zijn; —
snoepgoed : snoep koopen. SNOEPJE, o. (-s),
snoepertje.
SNOEPACHTIG, brr. ( -er, -st), belust op lekkernijen; begeerig om heimelijk iets weg te nemen, te
koopen, te eten, of te drinken : een snoepachtig
kind. SNOEPACHTIGHEID, v.
SNOEPEN, (snoepte, heeft gesnoept), lekkernijen
(inz. in het geheim, verholen) nuttigen : kinderen
snoepen graag; — wie heeft er van de peren gesnoept?,

stil er van gegeten? ; — (fig.) verboden minnehandel
drijven; zij heeft gesnoept, zij heeft aan den kapittel
gelikt.
-stok
SNOEPER, m. (-s), die snoept, veel van lekkernijen houdt; — (fig.) liefhebber van vrouwen: 't
is zoo'n ouwe snoeper. SNOEPSTER, v. (-s), zij
die snoept. SNOEPERTJE, o. (-s), kleine snoeper;
liefdewoordje tot een klein kind..
SNOEPERIG, bn. bw. ( -er, -st), snoepachtig;
(ook) snoepig. SNOEPERIGHEID, v.
SNOEPERIJ, v. (-en), lekkernij, lekker beetje,
hapje; — verboden minnehanjdel.
SNOEPGOED, o. snoeperij, lekkernijen, koekjes
enz.
SNOEPIG, bn. ( -er, -st), snoepachtig; — minziek:
dat meisje ziet er snoepig uit; ook in goeden zin : bekoorlijk, lieftallig; — (gemeenz.) een snoepig huisje,
tuintje. kindje, aardig, gezellig, lief. SNOEPIG HEID, v.
SNOEPING, v. (zeew.) spleet of naad tusschen de
planken.
SNOEPLUST, nz. lust tot snoepen; minnelust;
...REISJE, o. (-s), klein pleziertochtje; klein uit
dat men in stilte doet.
-stapje
SNOEPSCH, bn. ( -er, meest -), snoepachtig.
SNOEPHEID, v. snoepachtigheid.
SNOEPTAFEL, v. (-s), tafel waarop allerhande
lekkernijen liggen; snoepwinkeltje; — (gemeenz.)
vrouwenboezem; ...TIJD, m. (-en), tijd waarin
men het meest kan snoepen; vruchtentijd;
...VROUW, v. (-en), vrouw die een snoepwinkeltje
heeft; ...WINKEL, m. (-s), ...WINKELTJE, o.
(-s), plaats waar snoepgoed, gebak enz. wordt
verkocht; ...ZUCHT, v. snoeplust.
1. SNOER, o. (-en), koord, gevlochten band:

kralen, paarlen aan een snoer rijgen; de snoeren
eener beurs; iem. met een snoer worgen; de sultan
zond hem het zijden snoer, liet hem; worgen; --

meetsnoer; — vischsnoer, sim; — het dunne einde
van eene zweep, elders slag geheeten; — band die
vereenigt : het snoer der eendracht; — snoer zonder
einde, koord of riem waarvan de twee uiteinden
vereenigd zijn, die over schijven loopt om de
beweging van het eene machinedeel op het andere
over te brengen; — (fig.) partij, belang : iem. aan
zijn snoer krijgen, tot zijne partij overhalen; —
iem. aan zijn (haar) snoer hebben, op zich verliefd
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gemaakt om er van te trekken; - rij, reeks, hetgeen
aan een snoer geregen is : een snoer paarlen, koralen; - (fig.) hij heeft er een snoer van weg; hij
heeft een snoer in of op, hij is dronken. SNOERTJE,
o. (-s), klein snoer.
2. SNOER, v. (-en), lichtekooi : bij hoeren en
snoeren loopen. SNOERTJE, o. (-s).
SNOEREN, (snoerde, heeft gesnoerd), rijgen aan
een snoer (koralen enz.); - koppelen : honden
snoeren (door een touw aaneenbinden); - (fig.)
iem. den mond snoeren, tot zwijgen brengen.
SNOERRECHT, bn. recht als een (meet-) snoer,
lijnrecht.
SNOES, n. (...zen), (gemeenz.) lieverdje : een
snoes van een kindje; een snoesje van een wicht,
een dotje; - snoeshaan. SNOESJE, o. (-s).
SNOESHAAN, n. (...hanen), pocher, snoever; zonderling m;ensch, (ook) vreemde snuiter.
SNOESHANIG, bn. bw. ( -er, -st), snoevend;
zonderling, raar, vreemd.
SNOET, m. (-en), (plat) snuit : hou-je snoet,
zwijg; - gezicht : een leelijken snoet hebben.
SNOETJE, o. (-s), (gemeenz.) gezichtje: zij heeft,
is een aardig snoetje.
SNOEVEN, (snoefde, heeft gesnoefd), snuiven; (fig.) pochen; opsnijden; trotsch zijn : op zijn geld,
zijne afkomst, zijne familie snoeven.

SNOEVER, m., SNOEFSTER, v. (-s), die snoeft.
SNOEVERIJ, v. (-en), pocherij, grootspraak,
gesnoef.
SNOF, v. het snoffen; de snof hebben, verkouden
zijn (door den neus).
SNOK, m. (Zuidn.) ruk.
SNOKKEN, (Zuidn.) rukken.
1. SNOL, v. (-len), gemeen, ontuchtig vrouwspersoon : bij snollen loopen. SNOLLETJE, o. (-s).
2. SNOL, m. (-len), (Zuidn.) snuffelaar.
1. SNOLLEN, (snolde, heeft gesnold), de gebakken tabakspijpen met een mengsel van was, zeep
en dragant bestrijken.
2. SNOLLEN, (Zuidn.) snuffelen.
SNOOD, bn. bw. ( -er, -st), SNOODELIJK, bw.
slecht, boos, misdadig : een snood bedrijf; eene
snoode daad, misdrijf; - iem. snood verraden; (gew.) schrander : zij is al snood voor hare jaren.
SNOODHEID, v. (...heden), boosheid, misdrijf,
wreedheid.
SNOODAARD, m. (-s), slecht mensch, booswicht.
1. SNOR, in. snorrend geluid; - roes : een snor
aanhebben, licht beschonken zijn. SNORRETJE,
o. (-s).

2. SNOR, m. ( -ren), gew. naam voor den nachtegaalrietzanger (locustella luscinoides), wegens
zijn zacht snorrenden zang.
3. SNOR, v. ( -ren), knevelbaard : eene groote
snor; - kin- en neusharen : de snor eener kat, van
een leeuw. SNORRETJE, o. (-s).
SNORBAARD, rn. (-en), knevel; (fig.) man met
een zwaren knevel; - een oude snorbaard, een
oudgediende.
SNORBAND, m. (-en), band die 's nachts over
eene opgestreken snor gebonden wordt om de
punten eene opwaartsche richting te geven.
SNORDER, M. (-s), rijtuig met één paard er voor,
waarmee men om een vrachtje rondrijdt; koetsier
er van.
SNORK, m. (-en), het snorken, snorking.
SNORKACHTIG, bn. ( -er, -st), snoevend, groot sprekend : snorkachtige woorden, taal.
SNORKEN, SNURKEN, (snorkte, snurkte, heeft
gesnorkt, gesnurkt), hard snuiven in den slaap;
(fig.) pochen, snoeven. -, o. gmv. SNORKING, v.
het snorken (in alle bet.).
SNORKER, m., SNORKSTER, v. (-s), die
snorkt; (ook) pocher, zwetser.
SNORKERIJ, v. (-en), snoeverij.
SNORKTAAL, v. snoevende taal; pocherij.
SNORREBOT, o. (-ten), hor : zeker kinderspeelgoed, waarmede zij een snorrend geluid maken.
SNORREN, (snorde, heeft en is gesnord), een
snorrend en brommend geluid geven : de pijl snorde
van den boog; het snorrend spinnewiel; - opzoe ken : wat snor je toch ?; - een koetsier laten snorren,
laten rondrijden om te zien of hij een vrachtje
kan vinden; - iem. snorren, in een snorder ergens
heen brengen. SNORRING, v. het snorren, gesnor.
SNORREPIJP, v. (-en), snorrebot.
SNORREPIJPERIJ, v. (-en), beuzelarij : ik kan
mij met die snorrepijperijen niet ophouden.

SNORWAGEN, m. (-s), soort van omnibus met
twee paarden.
1. SNOT, o. slijmerig vocht dat zich door den
neus ontlast, neusvocht. SNOTJE, o. (gen^eenz.) iets
in 't snotje hebben, in de gaten, het reeds merken.
2. SNOT, v. (veearts.) snotziekte, droes; paard
dat de snot heeft.
SNOTAAP, m. (...apen), snotjongen.
SNOTACHTIG, bn. ( -er, -st), als snot; (fig.)
nietig, kinderachtig. SNOTACHTIGHEID, v.
SNOTBENGEL, m. (-s), kleine brutale jongen;
...DOEK, m. (-en), zakdoek: ...GAT, o. (-en),
neusgat; ...JONGEN, m. (-s), snotbengel, kwajongen; - iem. als een snotjongen behandelen, als
een kwajongen die niets in te brengen heeft.
SNOTKOKER, nl. (-s), neus; -, m. en v. (-s),
snotbengel; ...LEPEL, m. (-s), (scheldwoord);
...MUIL, nu en v. (-en), snotbengel; ...NEUS, in.
(...zen), neus welke veel snot geeft; eene ouder
olielamp; -, m. en v. snotbengel.
-wetsch
SNOTOLF, m. (...ven), Bene familie van vraatzuchtige roofvisschen, waarvan de buikvinnen
aan de keel zitten en tot een zuigschijf vergroeid
zijn; de dikke slijmerige huid heeft zeven overlangsche rijen van beenknopjes; inz. de cyclopterus
lumpus, die kan tot 1 M. lang worden. SNOTOLFJE, o. (-s).
SNOTTEBEL, v. (-len), (plat) dikke snot die
uit den neus hangt; (ook schimpnaam).
SNOTTEN, (snotte, heeft gesnot), veel den zakdoek gebruiken, snot loozen.
SNOTTER, m. snot; (ook) neus; - (plat) hij
heeft het al in den snotter, hij merkt het reeds.
SNOTTEREN, (snotterde, heeft gesnotterd), snot
loozen; schreien, krijter : hij snottert om niets.
SNOTTERIG, bn. ( -er, -st), veel snot hebbende
ot loozende. SNOTTERIGHEID. v.
SNOTTERIK, m. (-en), snotneus.
SNOTTIG, bn. ( -er, -st), snotterig. SNOTTERIG
-HEID,v.
SNOTVISCH, m. (...sschen), slijnvisch; ...VLIES,
o. (...zen), (ontl.) slijmvlies in den neus.
SNOTWEREND, bn. snotdrijvend, -afvoerend.
SNUF, v. het snuffen, reuk; (inz.) slechte geur
(fig.) vermoeden, lucht : hij heeft er de snuf van,
hij vermoedt het al; - (gemeenz.) mode, trant: naar
de snuf gekleed; - (gemeenz.) snuiftabak; - dat
paard is snuf, heeft Bene witte bovenlip. SNUFJE,
o. (-s), dat vleesch, die soep heeft een snufje weg, is
een weinig, bedorven; - goedkoope waar : zij loopt
de snufjes na.
SNUFFELAAR, m., SNUFFELAARSTER, v.
(-s), die snuffelt, alles doorzoekt, nieuwsgierig is.
SNUFFELEN, (snuffelde, heeft gesnuffeld), den
reuk (van iets) inademen : de hond snuffelde overal; (fig.) doorzoeken, nieuwsgierig doorkijken, doorsnuffelen : gij hebt in mijne zaken niet te snuffelen;
hi j snuffelt altijd in de boeken. SNUFFELING, v.
SNUFFEN, (snufte, heeft gesnuft), snuiven, door
den neus blazen.
SNUGGER, bn. bw. (-der, -st), levendig, schrander, bijdehand : een snuggere knaap, snugger antwoorden. SNUGGERHEID, v. levendigheid, schranderheid.
SNUIF, v. (...ven), gemalen tabak (om te snuiven);
snuiftabak; poeder, stof (van iets dat vermolmd
is). SNUIFJE, o. (-s), hoeveelheid snuif tusschen
vinger en duim te bergen; een snuifje nemen, een
weinig snuiftabak in den neus doen; - klein

beetje een snuifje suiker.
:

SNUIFDOEK, m. (-en), zakdoek, (inz.) rood
geruite doek, welken vaak de snuivers gebruiken;
...DOOS, v. (...zen), doos om er snuif in te doen;
...DOOZENMAKER, m. (-s).
SNUIFFABRIEK, v. -en), fabriek waar men
tabak tot snuif verwerkt.
SNUIFKLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep waardoor de lucht gaat, als men de machine doorblaast
vóór haar te laten loopen; ...KOKER, v. (-s),
vrouw die veel snuift; ...MOLEN, m. (-s); ...NEUS,
nx. (...zen), neus van iem., die veel snuift; -,
'a. en v. (...zen), (genneenz.) iem. die veel snuift;
...POT, m. (-ten), pot waarin men snuif bewaart;
-, m. en v. snuifneus; ...RASP, v. (-en), tabaksrasp.
SNUIFSTER, v. (-s), zij die snuift.
SNUIFTABAK, v. tabak die geschikt is tot
snuif gemalen te worden; ...WINKEL, m. (-s).
SNUISTEREN, (snuisterde, heeft gesnuisterd),
snoepen; grissen, stelen (kleinigheden); (gew.) snoes-
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teren, sloesteren, ontbolsteren; — (ges .) hij zit
overal in te snuisteren, snuffelen.
SNUISTERGELD, o. (gew.) kleingeld, zakgeld.
SNUISTERIJ, V. (- en), kleinigheid, voorwerp
van weinig waarde, voor pronk enz. aangewend:
winkel van snuisterijen; * ienz. een snuisterijtje geven;
— nietigheid : met die snuisterijen kan ik mij niet
ophouden.
1. SNUIT, v. o. afval van werk, vlas.
2. SNUIT, rni. (-en), voorste deel van den bek
van varkens en olifanten; (fig.) neus, (ook) gezicht
van den mensch : iem. op zijn snuit geven, op zijn
gezicht komen, hem slaan; hou je snuit, zwijg; —
(werkt.) vooruitstekende punt; (zeew.) voorsteven.
SNUITJE, o. (-s).
SNUITAAP, m. (...apen), (nat. hilt.) spookdier
(lemur), een op de apen gelijkend dierengeslacht
met den snuit van een vos, waartoe de makoko,
de mangoe of bruine maki en de makibi behooren.
SNUITBREMS, v. (-en), (nat. bist.) eene soort
van langsnuitvlieg (haematopa pluvialis). ook wel
regenbrems geheeten.
1. SNUITEN, (snoot, heeft gesnoten), afknijpen,
wegnemen (Met een snuiter) : de kaars snuiten,
de verkoolde pit afknippen; — het vlas, de hennep
snuiten, de uiteinden der draden afsnijden, de
uitstekende deelen van eene bos wegnemen; —
zijn neus snuiten, of zich snuiten, den neus in een
zakdoek ledigen; — beetnemen, bedriegen, inz.
door te veel te laten betalen; iem. snuiten, meer
doen betalen dan billijk is. SNUITING, v. het
snuiten; (fig.) bedrog.
2. SNUITEN, (snuitte, heeft gesnuit,), (bouwk.)
(van een stuk hout) den snuit, een uitstekenden
scherpen hoek, wegnemen, vgl. afsnuiten.
SNUITER, m. (-s), werktuig om de verbrande pit
(eener kaars) af te knijpen; — persoon die snuit; —
(fig.) kwant, zonderling mensch : 't is een rare, een
vreemde snuiter. SNUITERTJE, o. (-s).
SNUITERBAKJE, o. (-s), bakje waarop een
snuiter wordt gelegd; ...BLAD, o. (-en), ...BLAADJE, o. (-s), een der twee stukken, waaruit een
snuiter bestaat.
SNUITKEVER, n2. (-s), (nat. bist.) eene familie
van kevers (curculionides, rhynchophora), welks
voorste gedeelte van den kop snuitvormig verlengd
is en aan welks vooreinde de verborgen monddeelen
liggen; zij voeden zich met plantendeelen; ...MOT,
v. (-ten), (nat. hist.) zekere nachtvlinder (trambus);
...PAPEGAAI, m. (-en), Bene soort van papegaai
met snuitvormigen bek (microglossa); ...SCHILDPAD, v. (-den).
SNUITSEL, o. afgesnoten deel van de pit eener
kaars.
SNUITSPINNER, m. (-s), ...SPINSTER, v. (-s),
die snuit spint.
SNUITTOR, v. ( -ren), snuitkever; ...VISCH m.
(...sschen), (nat. bist.) snavelvisch; ...VLIEG, v.
(-en), (nat. hist.) eene familie van vliegen (bombylius).
SNUITVORMIG, bn. bw. min of meer den vorm
van een snuit hebbende : vliegen met een snuitvormigen kop; dieren met een snuitvormig verlengden neus.
SNUITWESP, v. (-en), wesp met snuitvormigen
kop; ...WORM, m. (-en), een ingewandsworm van
ale dieren (liorhynchus).
SNUIVEN, (snoof, heeft gesnoven), sterk en
goed hoorbaar door den neus in- en uitademen,
inz. van paarden : levendige paarden snuiven licht,
als zij iets vreemds zien; hij snuift als een paard; —
van woede snuiven, in hooge mate vertoornd zijn; —
snuiftabak gebruiken : hij snuift sterk. SNUIVING,
v. (-en).
SNUIVER, m. (-s), iem. die duidelijk hoorbaar
door den neus ademt; evenzoo een paard; ienn. die
snuiftabak gebruikt; — (bouwk.) schuin luchtgat.
SNUIVERTJE, o. (-s), kleine snuiver; — kleine
keuken, stookhok, inz. buiten het huis; — (zeew.)
lichte bries, zachte wind.
SNUL, m. (-len), (Zuidn.) sul.
SNURKEN, (snurkte, heeft gesnurkt), snorken.
SOBAT, m. (Ind.) vriend.
SOBBELEN, (sobbelde, heeft gesobbeld), (Zuidn.)
struikelen : hij sobbelde over eene zulle; met moeite
gaan.
SOBER, bn. bw. (-der, -st), matig, bekrompen,
niet ruim : een sober maal; sober leven; een sober
bestaan; — (fig.) een onderwerp sober behandelen,
niet breed, niet ruim, met vermijding van alles
wat niet strikt noodig is; — hij is sober in zijne
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woorden, gebruikt niet veel woorden. SOBERHEID,
v. matigheid, bekrompenheid; bondigheid. S O BERLIJK, bw.
SOBERTJES, bw. niet ruim, sober : hij heeft
het sobertjes; sobertjes leven.
SOBRANJE, v. Nationale _ Vergadering in Bulgarije.
SOBRIËTAS, v. vereeniging van R. K. diocesane
bonden in Nederland, ter bevordering der christelike matigheid en tot bestrijding van het alcoholisme.
SOBRIËTEIT, v. soberheid; nuchterheid.
1. SOCIAAL., bn. bw. (...aler, -st), maatschap
pelijk; het sociaal fonds, kapitaal. fonds dat aan
eens vereeniging toebehoort, maatschappelijk kapitaal; een sociaal kwaad, eon maatschappelijk kwaad;
de sociale wetgeving, die de verschillende maatschap
standen ten goede komt; sociale kwestie,-pelijk
het arbeidersvraagstuk; — de sociale noodgin, de
verschillende misstanden en wanverhoudingen in
de tegenwoordige maatschappij.
2. SOCIAAL, m. (socialen), sociaal-democraat,
socialist.
SOCIAAL-DEMOCRAAT, m. (...craten), aanhanger, voorstander der sociaal-democratie.
SOCIAAL-DEMOCRATIE, v. leer en politieke
partij die beoogt het socialiseeren der productie Middelen, de politieke organisatie van het prolotariaat in den klassenstrijd ter verovering van de
politieke machtsmiddelen : de sociaal -democratie
wint meer en meer veld, krijgt voortdurend meer
aanhangers.
SOCIAALDEMOCRATISCH, bn. bw. tot de
sociaal-democratie behoorende : sociaaldemocratische stellingen, beginselen; van de sociaal -democraten:
de sociaaldemocratische partij; sociaaldemocratische
woelingen.
SOCIABEL, bn. ( -er, -st), gezellig.
SOCIABLE, v. (-s), open rijtuig voor 4 personen.
SOCIALISEEREN, tot gemeenschappelijk goed
maken, ten bate van allen doen strekken.
SOCIALISME, o. leer om het persoonlijk eigen
gemeenschappelijk bezit te vervangen-domr
en zoo Bene nieuwe maatschappij te vestigen waarin
allen evenveel recht hebben op arbeid en levens
-genot.
SOCIALIST, m. (-en), voorstander, aanhanger
van het socialisme : wenschen en streven der sod glisten; socialisten en stelsels; woelingen, betoogingen
der socialisten.
SOCIALISTENCONGRES, o. ( -sen), congres der
socialisten, waarop hunne leer en hunne houding
tegenover de bestaande maatschappelijke toestanden besproken wordt; ...WET, v. (-ten), wet
tegen de socialisten, om het socialisme te onderdrukken.
SOCIALISTISCH, bn. bw. van of tot de socialisten
behoorende : socialistische beginselen, begrippen;
socialistisch gezind; een socialistisch streven.
SOCIANEN, mv. aanhangers van de leer van
Socinus (1604); zij ontkenden de H. Drievuldigheid,
de Godheid van Christus, de kracht der Sacramenten, enz.
SOCIËTAIRE, m. en v. (-s, -n), een medelid van
een gezelschap.
SOCIËTEIT, v. (-en), vereeniging, genootschap,
gezelschap ; de sociëteit van Jezus, de orde der
Jezuïeten; (ook) huis waar personen van een zelfden
stand of eene zelfde vereeniging bijeenkQmen:
naar de sociëteit gaan; lid eener sociëteit worden.
SOCIËTEITSBAL, o. (-s), bal door eene sociëteit
gegeven; ...BEDIENDE, m. (-n); ...LEVEN, o.
het verkeer in eerre sociëteit : het sociëteitsleven ontwikkelt zich meer en meer en doodt het huiselijk leven.
SOCINIANEN, zie SOCIANEN.
SOCIOLOGIE, v. studie van de menschelijke
samenleving en van hare verschijnselen.
SOCIOLOGISCH, bn. de sociologie betreffende:
sociologische studiën.
SOCIOLOOG, m. (...logen), iem. die de sociologie bestudeert, inz. iem. die daarin ervaren is.
SOCRATISCH, bn. bw. als Socrates; volgens deleer
van Socrates : socratische leerwijze, waarbij men de
denkbeelden uit den geest des leerlings zelven
ontwikkelt, terwijl men hem door gepaste vragen
allengs zoo ver brengt, dat hij het begrip, 'twelk
men hem duidelijk wil maken, zelf vindt of schijnt
te vinden; — socratisch vragen, volgens de socratiache leerwijze; — socratische vragen, vragen die zoo
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SODAFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men soda
maakt; ...KRUID, o. (plantk.) naam van verschillende zeeoeverplanten, uit welker asch men het
eveneens geheeten loogzout bereidt, zoutkruid
(salsola soda); ...METAAL, o. sodium, de grond
-stofdera;.PLANT,
V. (- en), sodakruid.
SODAWATER, o. kunstmineraalwater; — water
waarin soda is opgelost; ... ZEEP, V. zeep met
sodium er in; ...ZOUT, o. (-en), (scheik.) verbindingen met sodium.
SODIUM, o. sodametaal.
SODOM, o. naam eener stad uit het oude Palestina, wegens het zedenbederf der inwoners van
de aarde verdelgd (Gen. 13 en 18 ); (fig.) eene stad
waar het zedenbederf zeer groot is : Parijs noemt

...KAARTJE, o. (-s), kaartje dat men aan arme
lieden uitreikt voor eene portie soep; ...KETEL, m.
(-s); ...KIP, V. (- pen), kip om soep van to koken;
...KOKERIJ, v. (-en), inrichting waar men des
winters soep kookt; ...KOM, v. (-men); ...LEPEL,
m. (-s), groote, diepe lepel waarmede soep opgeschept
wordt; ...POT, m. (- ten), pot waarin soep gekookt
wordt; pot met soep; soep voor middagmaal : van
middag is het soeppot; ...SCHOTEL, m. (-s), soepkom; ...TABLET, v. (-ton), tablet van samengeperste groenten en bouillon, waarvan men door
bijvoeging van kokend water goede soep verkrijgt;
...TERRINE, v. (-s), diepe soepkom: ...UITDEELING, v. (-en), het uitdoelen van soep aan arme
menschen; ...VLEESCH, o. vleesch waarvan soep
gekookt is; mager vleesch om soep van te koken.
SOERAT, (Ind. spreekt.) brief.
1. SOES, v. (...zen), zeker luchtig gebak. SOES JE, o. (-s),
2. SOES, m. (... zen), dommel, voorbijgaande
bedwelming van denkbeelden door drukte, overspanning, slaperigheid, enz.: hij is in den soes;
een soes aanhebben, een weinig bedwelmd zijn; —
suffer, slaapmuts.
SOESA, SOESAH, v. drukte, beslor ering :

men het Sodom van onzen tijd.

van al die soesa loopt me het hoofd om.

gesteld worden, dat de gevraagde niet weet, waarheen de vrager wil; uit elk antwoord volgt eene
nieuwe vraag; gewoonlijk om iem. ongelijk te
doen bekennen.
SODA, V. een loogzout in vele minerale bronnen,
op vulkanische gesteenten en in groote hoeveelheid in de zoogenaai de natronzeeën voorkomende,
die in scheikundige samenstelling zeer groote
overeenkomst vertoont niet potasch : fijne, grove
soda.

SODOMIE, SODOMIETERIJ, v. tegennatuur
bevrediging van de geslachtsdrift, gelijk die-lijke
eens te Sodom bedreven werd.
SODOMIETER, m. (- s), die sodomie pleegt;
(plat) scheldwoord; (ook) lichaam : iem. op zijn
sodomieter geven.

SODOMSAPPEL, m. fraai gevormde appel die
naar men beweerde, bij aanraking tot stof verging;
(fig.) schoone schijn van eene waardelooze kern,
symbool der zonde.
SOEBATTEN, (soebatte, heeft gesoebat), (gemeenz.) vleiend vragen, aanhouden om iets door
vleiende woorden gedaan te krijgen : na lang soebatten kreeg hij het eindelijk gedaan.

SOEBATTER, m., SOEBATSTER, v. (-s), die
soebat, vleier, vleister.
SOEDAH, (Ind.) al klaar, laat maar.
SOEFISME, o. de nationaal Perzische mystiek:
Bene pantheïstische extaseleer welke het hoogste
geluk belooft in eerre vereeniging met God.
SOELAAS, o. soulaas.
SOELING(AN), v. (-s), (Ind.) bamboe (dwars)fiuit.
SOEMPIT(AN), (-s), (Ind.) blaasroer of blaaspijp.
SOEN, m. (-en), Chineesch oorlogs- of koopvaardijschip.
SOENDA-EILANDEN, mv. de eilanden in Ned.
Oost Indië, met uitzondering der Molukken.
SOENDANEES, m. (...zen), bewoner van WestJava.
SOENDANEESCH, bn. van de Soendaneezen;
eene Soendaneesche, vrouw of meisje van WestJava; het Soendaneesch, de taal der Soendaneezen.
SOEP, v. (-en), afkooksel van vleesch met groenen, meel of andere spijzen vermengd : vette, magere,
krachtige, dunne soep; brood bij de soep eten; van
soep houden; — (fig.) lange uitweidingen, veel
omhaal van woorden : hij maakt er altijd zoo'n
soep van; het is niet veel soeps, het is niet veel zaaks,
het beteekent niet veel; in de soep zitten, in de

verlegenheid. SOEPJE, o. (-s).
SOEPACHTIG, bn. op soep gelijkende; gaarne
soep etende : ik ben niet soepachtig.
SOEPBALLETJE, o. (-s), balletje gehakt vleesch,
dat in de soep gekookt is ...BEEN, o. (-en), been
dat in de soep gekookt is; been om soep van te
koken; ...BORD, o. (-e&, diep bord om soep van
te eten; ...BRIEFJE, o. (-s), bonnetje waarvoor
eene portie soep gegeven wordt aan de soepinrichting; ...BROOD, o. brood„ dat bij de soep
gegeten wordt; ...BROODJE, o. (s); ...COMMISS1E, v. (-s), commissie van beheer eener soepinrichting.
SOEPEL, brr. ( -er, -st), zeer buigzaam, slap;
lenig; gedwee. SOEPELHEID, v.
SOEPERIG, bn. ( -er, -st), (fig.) langwijlig, met
grooten omhaal van woorden : soeperig praten,
redeneeren. SOEPERIGHEID, v.
SOEPETER, m. (- s), ...EETSTER, v. (-s), iem.
die soep eet; ...GROENTE, v. (-n), groente die
men in groentesoep kookt; ...INRICHTING, v.
(-en), inrichting waar men voor arme, behoeftige
menschen soep kookt, die tegen inruiling van een
soepbriefje of -kaartje eene portie kunnen bekomen;
Van Dale.

SOESGEBAK, o. luchtig gebak; ...GEBAKJE, o.
(-s); ...KRAKELING, m. (-en).
SOESOEHOENAN, m. (- s), titel van den vorst van
Solo op Java.
SOEZEN, (soesde, heeft gesoesd), in een soes zijn,
suffen, slapen: hij zit te soezen; over iets soezen,
mijmeren.
SOEZENBAK, m. (- ken), porseleinen bak om
soezen op te leggen, rond te dienen : een soezenbak
met 12 schoteltjes; ...MANDJE, o. (-s).
SOEZERIG, bn. ( -er, -st), dommelig, sufferig.
SOEZERIGHEID, v.
SOEZIG, bn. ( -er, -st), soezerig. SOEZIGHEID, v.
SOFA, v. (-'s), rustbank, eene soort van canapé.
SOFTA, m. (-'s), student der Islamsche wetenschap, kweekeling eener medresse of Mob. hoogeschool.
SOI-DISANT, bn. zoogenaamd : een .-Qni.-disant
profeet.

SOIGNEEREN, (soigneerde, heeft gesoigneerd);
met zorg behandelen, veel zorg besteden aan:
met gesoigneerd uiterlijk.

SOIGNEUS, bn. bw. (...zer, -t), vol zorg, met
zorg, zorgvuldig: iets soigneus behandelen.
SOIRÉE, v. (-s), avondpartij, avondgezelschap:
soirée musicale; soirée dansante. SOIREETJE, o. (-s).
SOIT ! bw. goed ! het zij zoo!
SOJA, v. eene donkerbruine, dikke vloeistof van
piquanten smaak door gisting uit de boonen der
sojaplant bereid; een in Indië, Japan en China zeer
gezocht toevoegsel bij onderscheidene spijzen:
Japansche soja; — BOON, v. (-en), boon der sojaplant, bevat 17 °!o vet en 35 °/o eiwit ; ...PLANT, V.
(-en), eene 1 M. hooge plant in China en Japan
(soja hispida); —POTJE, o. (-s), wijd steenen kruikje
waarin de soja verzonden wordt; —SAUS, v.
1. SOK, v. (-ken), korte kous, gewoonlijk tot
halverwegen de knie : sokken dragen; — op sokken
gaan, zacht en langzaam, treuzelig; een beer op
sokken, wijl de behaarde voet geheel op den grond
gezet wordt; — de sokken hangen hem. op de hielen,
hij is slordig in hooge mate; — (zeew.) eene sok
varen, op de reis vee] geld overgaren; — (gemec nz. )
er de sokken inzetten, snel wegloopen.; van de sokken
vallen, in zwijm, in onmacht; iem. van de sokken
slaan, tegen den grond slaan; — buisvormige schroefoer, ter verbinding van twee ijzeren buizen die
aan het einde Bene schroefwinding hebben : ijzeren
sokken. SOKJE, o. (-s).
2. SOK, IL. (-ken), sukkel, treuzelaar : een paar
oude sokken. SOKJE, o. (-s).
SOKACHTIG, bn. ( -er, -st), los, slordig; langzaam,
zonder geestkracht.
SOKKEL, m. (- s), (bouwk.) zuilvoot, vierkant
stuk, meer breed dan hoog, dat tot basis voor onder
voorwerpen dient, klein voetstuk voor-scheidn
borstbeelden; plint tegen eene lambrizeering. SOK KELTJE, o. (-s).
SOKKERIG, bn. bw. ' -er, -st), sokachtig.
SOKSLEUTEL, m. (-s), schroefsleutel die boven
op de moer of kop van een bout past.
1. SOL, v. (-len), (muz.) vijfde toon der natuurlijke toonschaal, G.
105
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2. SOL, V. (- len), eene soort van bal.
3. SOL, V. (- s), goud- en zilvermunt in Peru =
f 1,20.
SOLA, v. ('s), (kooph.) enkele wissel (die door
geen secunda wordt gevolgd).
SOLAIR, bn. op de zon betrekkelijk : (aardr.)
solaire klimaatgordels, de klimaatgordels volgens
den stand der zon.
SOLAIR-MICROSCOOP, m. (...scopen), zonne.
microscoop.
SOLANO, m. een regenbrengende oostenwind
op de Oostkust van Spanje.
SOLAR- CHEMIE, v. scheikunde der zon : onderzoek naar de scheikundige samenstelling der zon
door spectraal-analyse.
SOLAROLIE, v. verlichtingsstof uit teer van
bruinkool, turf en bitumineuze lei gewonnen.
SOLD, o. (veroud.) betaling, soldij.
SOLDAAT, m. (...daten), soldij trekkend krijgsman; mannelijk persoon die zonder rang bij het
leger dient : hij is gewoon soldaat; — een soldaat
van fortuin, soldaat die uit de laagste rangen zich
tot zeer hooge betrekkingen heeft weten te ver
krijgsman : met de openhartigheid van een-hefn;—
soldaat; — ( fig.) iets soldaat maken, het opmaken,
opeten of opdrinken. SOLDAATJE, o. (-s), kleine
soldaat : boden soldaatjes, kinderspeelgoed; —
soldaatje spelen, zeker kinderspel; (ook) ondar de
wapens , gelegerd blijven, zonder iets uit te richten
of aan te vallen.
SOLDAATSCHAP, o. betrekking van krijgsman,
beroep van soldaat.
SOLDATENBENDE, v. (-n), bende soldaten, inz.
van ruwe soldaten gezegd; ...BROOD, o. kom
...HAARD, ra. (-en),-miesbrod;.GAT,(n)
(zeew.) zekere opening in de marsen om er den top
en het want van een benedenmast door te laten;
...GEBRUIK, o. (-en), gebruik bij de soldaten:
dat is zoo soldatengebruik; ...GEWOONTE, v. (-n);
...HERBERG, v. (-en); ...KIND, o. (- eren), kind
van soldaten, dat op kosten van hot regiment vroeger onderhouden werd; ...KLEED, o. (-eren), uni
...KROEG, v. (-en);-form.BLEDING,v;
...LEVEN, o; ...LIED, o. (- eren), lied, veel door
soldaten gezongen; zij kent alle soldatenliederen;
...MANIER, v. (-en), manier bij de soldaten;

.MUTS, v. (-en); .PLICIHT, m. (-en); ...RANSEL, m. (-s); ...ROK, m. (-ken), (fig.) den soldatenrok uittrekken, het krijgsmansleven vaarwelzeggen;
...ROOF, m. roof door soldaten gepleegd, strooptocht; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar de
soldaten 's winters loeren lezen en schrijven; school
waar de soldaten de eerste behandeling der wapens
leeren; ...STAND, m. krijgsmansstand; ...STRAF,
v. (-fen); ...TROS, m. legerbagage, legertros;
...VOLK, o. minachtende benaming voor de soldaten; ...VROUW, v. (-en) , ...WIJF, o. (...ven),
(gemeen, ruwe,) vrouw van een soldaat.
SOLDATERIJ, v. soldaatschap; het leven als
soldaat.
SOLDATESKA, v. krijgsvolk, soldatenvolk, inz.
in minaehtonden zin: de teugellooze, de verdierlijkte
soldateska.
SOLDEER, o. soldeersel.
SOLDEERBLOK, o. (-ken), blok waarop men
soldeert; ...BOUT, m. (- en), ijzeren bout waar
-mednsolrt.
SOLDEERDER, m., SOLDEERSTER, V. (- s),
die soldeert.
SOLDEEREN, (soldeerde, heeft gesoldeèrd),
aaneenhechten met soldeersel (inz. metalen) :
twee stukken koper aan elkander soldeeren; —een
ketél soldeeren, een lok met soldeersel dichtmaken; —
het kan nog wel gesoldeerd worden, met soldeersel
gemaakt. SOLDEERING, v. (-en), het soldeeren;
plaats waar iets gesoldeerd is.
SOLDEERHOUT, o. (-en), strijkbord der pottenbakkers ; ...IJZER, o. (-s), soldeerbout ;
...KACHEL, v. (-s), kachel waarin de soldeerbouten
gloeiend gemaakt worden; ...KOLF, v. (...ven),
ijzeren kolf waarin oxen soldeersel laat smelten;
...LAMP, V. (- en), lamp waarvan men bij het sol
gebruik maakt; ...LOOVERTJES, o. mv.-dern
kleine langwerpig vierkante goud- of zilverreepjes
tot soldeeren; ...NAAD, m. (...naden), plaats waar
iets aan elkander gesoldeerd is.
SOLDEERSEL, o. (-s), zuivere metalen of metaal
dienen om de oppervlakte van twee-mengsl,di
verwarm le stukken metaal aan elkander te ver-
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binden; ... STAAL, o. (...stalen), soldeorkolf;
...TIN, o. tin om mede te soldeeren; ...WERK, o.
werk om te soldeeren; voorwerpen die gesoldeerd
zijn; het is maar soldeerwerk.
SOLDEKEN, v. (-s), deken waarin men iem. solt.
SOLDENIER, m. (-en), (oudt.) bezoldigd krijgsman.
SOLDIJ, v. (-en), bezoldiging van soldaten; in
soldij nemen; —GELD, o. (-en).
SOLEMNEEL, bn. plechtig, zeer feestelijk.
SOLFATARE, v. (-n), dampbronnen met zwavel
zwaveldampen en zwavelzuren, zoo--watersofg,
als zij veel op IJsland, Java en Nieuw -Zeeland
voorkomen.
SOLFÈGE, v. (muz.) Bene zanj studie waarin de
anders gebruikelijke tekst vervangen wordt door
één klank; vooral bestemd om eerstbeginnenden
te oefenen in vastheid op do intervallen en in zuivere intonatie.
SOLFÈOEKLAS, v. ( -sen), klas eenar muziek
waar de solfége beoefend wordt.
-schol
SOLFEGGIEEREN, SOLMISEEREN, (solfeggieerde of solmiseerde, heeft g esolfeggieerd of
gesolmiseerd), do klankladder zinren; zich in de ,
solfége oefenen.
SOLFEGGIO (It.) v. solfége.
SOLFER, o. v. sulfer, zwavel.
SOLIDAIR, bn. bw. (recht.) één voor allen en
allen voor één : solidaire schulden; — zich solidair
verklaren met, verklaren het eens te zijn in beginselen, belangen enz. met ...
SOLIDARITEIT, v. (recht.) gemeenschappelijke
gebondenheid (tot iets), gemeenschappelijke ver
(voor iets); solidariteit gevoelen,-antwordelijkh
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
SOLIDE, bn. bw. (-r, soliedst), vast, hecht,
stevig, duurzaam : dat huis is solide, het is solide
gebouwd; geregeld, ordelijk : solide te werk gaan;
solide leven; hij is heel solide, hij leeft geregeld, (ook)
is zeer te vertrouwen; (kooph.) gegoed , te vertrouwen : een solied huis; solide wissels, wissels op
welker betaling men rekenen kan; solide waar,
degelijke, goede waar.
SOLIDEE, m. (-ën), priestermutsje, steeds gedragen, alleen voor het Allerheiligste afgenomen.
SOLIDEEREN, (solideerde, heeft gesolideerd),

bevestigen, hecht maken; (kooph.) het vertrouwen
vestigen.
SOLI DEO GLORIA, aan God alleen de eer.
SOLIDITEIT, v. hechtheid, duurzaamheid; fatsoenlijkheid, ordelijkheid (in levensgedrag); (kooph.
gegoedheid, ruimte van middelen : de soliditeit van
een handelshuis.
SOLIST, m. (-en), solozanger, solospeler.
1. SOLITAIR, bn. bw. eenzaam, afgezonderd.
2. SOLITAIR, M. (-en), alleengezette diamant;
kluizenaar; Bene soort van kaartspel.
SOLLEBOLLEN, (sollebolde, heeft gesollebold),
(w. g.) werpen, smijten.
SOLLEN, (solde, heeft gesold), iem. in eene deken
opwerpen en weder opvangen; heen en weer trekken : sol mij toch zoo niet; (ook) een loopje met iem.
nemen : hij laat niet met zich sollen.
SOLLICITANT, m. ( en), dingor naar eene betrekking: voor die betrekking hebben zich 2 00 sollicitanten
aangemeld. SOLLICITANTE, v. (-n),
SOLLICITATIE, v, (-s, ...tiën), dingen naar eene
betrekking; —BRIEF, m. (...ven), brief waarin men
naar iets solliciteert.
SOLLICITEEREN, (solliciteerde, heeft gesolliciteerd), naar eene betrekking dingen : naar Amsterdam solliciteeren, naar eene betrekking aldaar;
aanzoek doen naar : hij solliciteerde om zijn omt-

slag.

SOLMISATIE, f#v. (muz.) het benoemen der
noten met do, re, mi, fa, sol, la, si; solfége.
1. SOLO, bw. alleen.
2. SOLO, V. soort van kunstboter (die alleen de
natuurboter zou evenaren).
3. SOLO, M. (-' s), alleenzang, alleenspel : hij zingt
de solo's; (muz.) solo spelen, (in - teáenst. van in het
orkest medespelen); — eene soort van kaartspel;
(ook) een solo gaan (in ombre of quadrille).
SOLOECISME, o. (-n), groote fout tegen de
regelen der spraakkunst,
SOLOKLASSE, v. (-n). klasse aan eene muziek
waar do leerlingen voor solospel en solozang-schol
opgeleid worden; ...PARTIJ, V. (- en); ...SPEL, o.;
...SPELER, m. (-s), ...STEM, v. (-men), de stem
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.die alleen gezongen of gespeeld wordt; ...VOO RDRACHT, v. (-en); ...ZANG,m.; ...ZANGER,m.(-s).
SOLOTNIK, o. (-s), Russisch gewicht (= 4 Gram).
SOLSLEUTEL, in. (- s), (muz.) g- sleutel.
SOLSTITIUM, o. (sterreek.) zonnestilstand.
SOLUTIE, v. C -s, ...tiën), oplossing; inz. gummi , oplossing voor het plakken van luchtbanden;
(ook fig.).
SOLVABEL, bn. ( -er, -st), (kooph.) in staat om te
betalen.
SOLVABILITEIT, V. vermogen om te betalen.
SOLVEEREN, (solveerde, heeft gesolveerd), op:lossen; vereffenen.
SOM, v. (-men), hoeveelheid, bedrag : eene som
geld of gelds; — ( rekenk.) opgave, voorstel : som .men maken, uitrekenen; — eene ronde, effen som, die
op nullen eindigt bv. 400, 3000; — getal dat zooveel
.eenheden bevat als eenige opgegeven getallen te
zamen : de optelling leert de som zoeken van eenige
getallen. SOMMETJE, o. (-s).
SOMATOLOGIE, v. leer van het menschelijk
lichaam, anatomie.
SOMBER, bn. bw. (-der, -st), donker, duister :
een somber huis; een somber vertrek; — betrokken:
de lucht is somber, bewolkt; — (fig.) zwaarmoedig,
neerslachtig : eene sombere stemming; somber kijken,
spreken, denken. SOMBERHEID, v. duisternis,
donker; (fig.) neerslachtigheid.
SOMBRERO, (Sp.) m. (-' s), hoed met breeden
rand. .
SOMMA, v. som.
SOMMATIE, V. (- s, ...tiën), het sor Beren; dag
Bene sommatie thuiskrijgen; — gerechtelijke-varding:
aanmaning : sommatie om te betalen.
SOMMEEREN, (som- meerde, heeft gesommeerd),
-dagvaarden, aanmanen (tot betalen, ook tot uiteen
een volkshoop); opeischen tot overgave-ganv
(eener vesting); uitdagen; — (rekenk.) optellen.
SOMMER, m. (-s), (scheepsw.) zware eiken balk.
SOMMERFRISCHE, (Germ.), v. (-n), plaats aan
zee, in 't gebargte waar men de zomerwarmte ontvlucht, waar velen hun zomervacantie doorbrengen.
SOMMIGE, (onbepaald telwoord, zoowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt), een onbepaald
(meestal klein) aantal aanduidende : sommige
boeken blijven altijd nieuw; sommige schrijvers; —
sommigen beweren dit, anderen ontkennen het.
SOMMITEIT, v. (-en), de hooge, hooggeplaatste;
de eerste in rang.
SOMNAMBULE, m. en v. (-s), slaapwandelaar,
-ster; een in den slaap sprekende, helderziende, tengevolge van het magnetisme.
SOMNAMBULISME, o. toestand van den slaap
-wandelr.
1. SOMP, V. (- en), (gew.) moeras.
2. SOMP, v. (-en), (gew.) platboomde schuit voor
de kleine rivieren en binnenkanalen.
SOMPEN, SOMPELEN, (sompte, sompelde, heeft
gesompt, gesompelc' ), (Zuidre.) struikelen.
SOMPIG, bit. ( -er, -st), (gew.) moerassig, drassig:
sompig land. SOMPIGHEID, v.
SOMPSCHUIT, v. (-en), zie SOMP 2.
SOMS, SOMTIJDS, SOMWIJLEN, bw. van tijd:
nu en dan, bij tussehenpoozen : hij kan soms zeer
-ernstig zijn; soms is hij zeer mild; — misschien,
wellicht : men weet niet wat er soms nog gebeuren
kan; mocht hij soms niet thuis zijn, ga dan...; hij
mocht soms denken, dat ik om hem verlegen was.
SOMTEMETS, bw. (Zuidn.) soms, somtijds.
SONATE, v. (-s, -n), (muz.) oorspr. een voor instrumenten geschreven muziekstuk, in tegenoverstel ling met zangmuziek; — thans een muziekstuk,
voor één instrument, vroeger meestal voor de viool,
later voor het klavier en tegenwoordig voor de
piano alleen of met accompagnement van enkele
andere instrumenten, waarin Benige afdeelingen
met verschillend tempo ééne hoofdgedachte uit
eene sonate van Mozart, van Beethoven. -werkn:
SONATINE, v. (-s, -n), (muz.) eene sonate van
.meeringen omvang, lichten stijl en gemakkelijke uit
-voering.
SONDE, V. (- s), (heelk.) peilstift, dun buig
staafje van metaal of caoutchouc om de-zam
diepte en eigenaardigheden van wonden en lichaamsholten te onderzoeken: eene holle, gebogen sonde;
(zeew.) peillood.
SONDEEREN, (sondeerde, heeft gesondeerd), met
Beene sonde onderzoeken : eene wonde sondeeron;
iem. sondeeren om te weten of hij een steen in de blaas
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heeft; (fig.) polsen; die man is niet te sondeeren, niet
te doorgronden. SONDEERING, v. (-en), peiling;
het sondeeren.
SONDEERIJZER, o. (-s), tentijzer.
1. SONNET, o. (-ten), klinkdicht, lyrisch gedicht
van 14 vijfvoetige, meestal jambische regels, nl.
twee coupletjes van 4 regels dat door 2 rijmen verbonden zijn en twee coupletjes van 3 regels, uit
tweemaal 3 rijmen of driemal 2 rijmen bestaande:
de sonnetten van Petrarca, van Hooft. SONNETJE,
o. (-s).
2. SONNET, v. (-ten), schel.
SONNETTENBUNDEL, m. (-s), dichtbundel uit
sonnetten bestaande; ... DICHTER, m. (-s). dichter
van sonnetten; ...KRANS, m. (-en), krans van
15 sonnetten over hetzelfde onderwerp waarbij de
begin- en eindregels der 14 sonnetten het vijftiende
vormen.
SONOMETER, m. (-s), (muz.) toon -, klankmeter:
een toestel dat dient om de dv► arstrillingen der
snaren te bestudeeren.
SONOMETRISCH, bn. helder -, Welklinkend.
SONOOR, bn. bw. welluidend, hlderklinkend :
een sonoor geluid; eene sonore stem.
SONORITEIT, v. welluidende klank.
SONT, v. zeeëngte (inz. tusschen Zweden en
Denemarken).
SOORT, V. o. (-en), vereeniging van voorwerpen
die een gemeenschappelijk karakter hebben : de
verschillende soorten van kevers; er zijn wel 1000
soorten van grassen; het ontstaan der soorten, volgens
Darwin; de verschillende soorten van den stijl, van
romans; — eene soort van tafel; eene fijne soort sigaren;
dat is voortreffelijk in zijne soort; — een raar soort
van menschen, een raar slag; die is eenig in zijn soort,
daarvan treft men geen tweede zoo aan; — allerlei
soort van menschen komen daar, menschen van iederen stand en verscheidenheid; dat is het (de) soort!,
zoo behoort het, dat is het ware; — (spr.) soort zoekt
soort, gelijk zoekt gelijk. SOORTJE, o. (-s).
SOORTELIJK, bn. volgens de soort; — soortelijke
zwaarte, betrekkelijke zwaarte der lichamen onder
soortelijk gewicht, de verhouding tusschen-ling;—
het gewicht van eene stof en die van een gelijk
volume gedistilleerd water op de temperatuur van
4 ° C.; het soortelijk gewicht van ijzer is 7,8; — de soortelijke warmte van eene stof is de hoeveelheid warmte
die eene gewichtseenheid dier stof opneemt, als
hare temperatuur 1 ° C. stijgt.
SOORTGELIJK, bn. van dezelfde soort, dergelijk.
SOORTGETAL, o. (-len), (sprk.) de woorden op
-lei en -hande noemt men soortgetallen.
SOORTNAAM, ra. (...namen), (taalk.) voorwerpsnaam die aan alle voorwerpen van dezelfde soort
gemeen is; — (nat. hilt.) de wetenschappelijke
naam waarmede de planten en dieren eener zelfde
soort worden aangeduid.
SOOS, v. (gemeenz.) verkorting van sociëteit;
naar de soos gaan; op de soos spreken over; —BEER,
m. (-beren), schuld op de soos; —LOOPER, m.
(-s), iem. die veel naar de soos gaat; —PRAATJE,
o. (-s), een praatje op de soos gehoord, los gerucht;
het zijn maar soospraatjes.
SOP, o. V. (- pen), vocht, nat; sap; soep; geweekt
brood; met water gemengd beestenvoeder; — (spr.)
het sop is de kool niet waard, de zaak is zooveel
omslag of moeite niet waard; — dat is sop en geweekt brood, daar is bijna geen onderscheid in, 't
is schier hetzelfde; — zij zijn met één sop overgoten,
de een is niets beter dan de ander; — (gemeenz.) iem.
in zijn eigen sop gaar laten koken, zich niet met hem
bemoeien, hem laten betuilen; — warm zeepwater
waarin vuil. linnengoed gewasschen wordt : het
goed staat in de eerste, de tweede sop; het nog een sopje
geven, het nog eens overwasschen ; het goed in 't
sop zetten, om het vuil te laten uittrekken; — (zeew.)
het ruime sop, de open zee : het ruime sop kiezen,
in zee steken; — wij krijgen sop, het zal wel gaan
regenen. SOPJE, o. (-s), een klein sop; — (fig.)
een sopje halen, een nat pak krijgen (in den regen).
SOPACHTIG, bn. ( -er, -st), als sop, sappig.
SOPBROOD, o. brood in vleeschnat.
SOPHIEKRUID, o. (plantk.) de fijnbladige raket
(sisymbrium sophia), ook vuurkruid en, bij verkorting fiekruid geheeten.
SOPHISME, o. (-n), spitsvondige drogreden.
SOPHIST. m. (-en), drogredenaar, spitsvondige,
valsche wijsgeer.
SOPHISTERIJ, v. (-en), spitsvondigheid.
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SOPHISTICATIE, v. (-s, ...tiën), vervalsching
van drogerijen, edele metalen enz.
SOPHISTISCH, bn. spitsvondig, valsch, bedrieg
-lijk.
SOPORATIEF, (...ver, -st), SOPOREUS, bn.
(...zer, -t), slaapwekkend, langwijlig, vervelend.
SOPPEDOPPEN, (soppedopte, heeft gesoppedopt),
indoopen (brood in vocht, in saus).
SOPPEN, (sopte, heeft gesopt), indoopen (in sop
of ander vocht); soppedoppen; — (fig.) niet ruim
kunnen soppen, het niet zeer breed hebben, niet
bemiddeld zijn.
SOPPER, m., SOPSTER, v. (-s), die sopt.
SOPPERDEGROEN, v., SOPPERDEGROENTJE, o. (-s), eene soort van bergamotpeer; sapperdegroentje.
. SOPPERIG, bn. ( -er, -st), zacht week, modderig:
de weg is erg sopperig, SOPPERIGHEID, v.
SOPPIG, bn. ( -er, -st), sappig, SOPPIGHEID, v.
SOPRAAN, v. (sopranen), hoogste vrouwen- of
kinderstem, gewoonlijk van twee octaven omvang,
van ééngestreept tot driegestreept ' C. : sopraan
zingen; — sopraanzanger of -zangeres : hebt gij de
nieuwe sopraan al gehoord ?; mezzo-sopraan, tusschen
sopraan en alt.
SOPRAANPARTIJ, v. (-en), de partij van de
sopraanstem : eene moeilijke sopraanpartij;. ..SLEUTEL, m. (-s), C- sleutel op de eerste lijn van een
notenbalk, ééngestreepte C aanwijzende; thans
weinig meer gebruikt; ...SOLO, m. - (-'s), een
solo voor eene sopraanstem; ...STEM. v. (-men),
hooge vrouwenstem; de bovenstem van een vicrstemmig zangstuk; ...ZANG, m. het zingen van de
sopraanpartij; ...ZANGER, m. (-s), ...ZANGERES,
v. (-son), die sopraan zingt.
SORBE, v. (-n), vrucht van den sorbeboom.
SORBEBOOM, m. (-en), zekere boom (sorbus);
tamme sorbeboom (S. domestica); wilde sorbeboom
(S. aucuparia), lijsterbes.
SORBEDRANK, m. een gegiste drank van sorben
gemaakt.
SORBENHOUT, o. Bene soort van bruin, hard en
zeer taai hout van den sorbeboom; ...KRUID, o.
(plantk.) een geslacht tot de familie der rosaceeen
behoorende, in vochtig: weilanden voorkomende,
ook als sierplant gekweekt; groot sorbenkruid
(poterium officinale) en klein sorbenkruid (P. sanguisorba) op zandigen grasgrond vrij algemeen.
SORBET, o. zekere verfrisschende (Oos%rsche)
drank, uit vruchtensap (meest citroensap) met
suiker en andere toevoegsels.
SORBONNE, v. naam eener oude hoogeschool te
Parijs, ter vorming van onbemiddelde jongelingen
tot wereldlijke priesters (aldus genoemd naar
S o r b o n, die haar in 1254 stichtte); de godgeleerde
faculteit te Parijs.
SORDINO, (It.) v. (-'s), (muz.) demper op den
kamt van een strijkinstrument om den toon te
dempen; bij koperen blaasinstrumenten een doorboord kegelvormig stuk hout in den geluidstrechter.
SORDO (It.), bw. (muz.) gedempt.
SORTABEL, bn. (-er, -st), geschikt, g - past :
een sortabel huwelijk.
SORTEERDER, m. (-s), SORTEERSTER, v. (-s),
die sorteert : bekwame sorteerders op eene sigaren
gevraagd.
-fabriek
SORTEEREN, (sorteerde, heeft gesorteerd), uit
sigaren
elke zaak bij hare soort leggen;
-zoekn,
sorteeren, kleur bij kleur leggen; — lompen sorteeren,
voor de papierbereiding; — doze winkel is goed
gesorteerd, vele soorten van Bene zelfde, koopwaar
zijn er steeds voorhanden; — (fig.) daarin ben, ik
goed gesorteerd, dat heb ik in overvloed; — eene
lading sorteeren, het beschadigde of bedorvene van
ene lading uitwerpen en het minst beschadigde
in goeden staat brengen; — effect sorteeren, effect,
uitwerking hebben, indruk maken : zo iets zou
efert sorteeren; — hij sorteert niet veel, hij voldoet
niet erg, (ook) hij voert niet veel uit. SORTEERING, v. (-en), het sorteeren; verscheide•lheid.
SORTEERKAMER, v. (-s), afdeeling eener sigaren-, papierfabriek waar gesorteerd wordt:
...ZEEF, V. (...zeven), suikerbakkerszeef.
SORTIE, v. (sorties), (oorl.) uitval; — kaartje
dat bij voorstellingen, uitvoeringen enz., die voor
entreegeld toegankelijk zijn, aan iemand afgegeven wordt, die zich voor een oogenblik verwijderen wil; — eene soort van lichten avondmantel
van dames, die naar de komedie gaan enz.
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SORTIMENT, o. (-en), assortiment.
SORTIMENTSHANDEL m. handel in boeken
van andere uitgevers.
SOTER (Gr.), m. redder; verlosser, zaligmaker.
SOTERIOLOGIE, v. leer omtrent Christus als
Zaligmaker.
SOTERIOLOGISCH, bn. de religie is soteriologisch,
leert ons Christus kennen als den Zaligmaker.
SOTNIA, v. (-'s), escadron van 100 (thans 150)
kozakken; de zwarte sotnia's in Rusland; ook
SOTNIE.
SOTNIEK, m. (-en), bevelhebber van eene
sotnie.
SOTTERNIE, V. (- ën), kluchtspel in de M. E.,
gewoonlijk na een abel spel opgevoerd.
SOTTISE, v. (-s, -n), zot-, dwaasheid : eene sottise
begaan; iem. sottises zeggen, beleedigingen.
SOTTO VOCE, v. (muz.) met eene bedekte,
zachte, ingehouden stem.
SOU, m. (-s), Fransche stuiver (= 2'/2 cent Ned.
ongeveer) : hij heeft geen sou meer, hij bezit totaal
niets meer.
SOUBRETTE (Fr.), v. (-s), (toon.) coquette,
sluwe kamenier; voordrachtenzangeres.
SOUDENIER, m. (-s, -en), (veroud.) soldaat.
SOUFFLEEREN, (souffleerde, heeft gesouffleerd),
blazen; (toon.) voorzeggen. influisteren, inblazen.
SOUFFLEUR, m. (-s), (toon.) voorzegger der
rollen; op den souffleur spelen, zijn rol niet goed
kennen, zich laten voorzeggen.
SOUFFLEURSHOKJE, o. (-s), kastje tusschen
de voetlichten, waarin de souffleur voor het publiek
onzichtbaar is.
SOUFFREEREN, (souffreerde, heeft gesouffreerd),
lijden; dulden.
SOULAAS, o. troost, verlichting, leniging:
soelaas bij iets hebben, vinden.
SOULAGEEREN, (soulageerde, heeft gesoulageerd), verlichten; troosten.
SOULAGEMENT, o. (-en), verlichting; troost.
SOUMIS (Fr.), bn. onderworpen, gedwee.
SOUNDER (Eng.), nit. (-s), klankgever, toestel
op een telegraafkantoor on een telegram met het
gehoor op te nemen.
SOUNDEREN, (sounderde, heeft gesounderd),
telegrammen met het gehoor opnemen.
SOUNDERTOESTEL, o. (-len), sounder.
SOUPCON (Fr.), m. (-s), argwaan, verdenking.
SOUPQONNEEREN (Fr.), (soupeonneerde. heeft
gesoupQonneerd), verdenken, argwanen.
SOUPER (Fr.), o. (-s), avondmaal, -eten : een.
souper geven, aan gasten een keurig avondmaal
bereiden. SOUPERTJE, SOUPEETJE, o. (-s).
SOUPEEREN, (soupeerde, heeft gesoupeerd),
avondmalen, bij avond eten : ik heb bij mijn vriend
gesoupeerd.
SOUPLE (Fr.), bn. buigzaam; (fig.) gedwee.
SOUPLESSE (Fr.), v. buigzaamheid, (ook fig.).
SOURCE (Fr.). v. (-s), bron.
SOURDINE (Fr.), v. (-s), (muz.) sordino.
SOUSBRAS (Fr.), zeemen of gummi lapjes in
de armsgaten van japonnen en mantels tegen het
doorzweeten in de oksels.
SOUSCHEF (Fr.), in. (- s), onderchef.
SOUSPIED (Fr.), in. (- s), riempje onder den
voet doorloopende om de pijpen der broek of de
slobkousen neder te houden.
SOUSTERRAIN, o. (-en), een huis met een sousterrain, met vertrekken ten deele beneden den
begaven grond.
SOUTACHE (Fr.), v. fijn, smal band, belegsel:
met soutache gegarneerd.
SOUTANE, v. (-s), (R.-K.) lang zwart priesterkleed, van voren tot onderaan met eene rij van
kleine knoopjes bezet; (fig.) do priesterschap.
SOUTAS, o. soutache.
SOUTENEEREN, (souteneerde, heeft gesouteneerd), onderhouden : iem. souteneeren; . staande
houden, beweren.
SOUTENEUR, m. (- s), iem. die leeft van de ver
prostituée, waarvoor hij als haar-dienst r
beschermer optreedt, uitsmijter.
SOUTIEN (Fr.) m. (-s), stevig gaas, ondersteuning,.
steun; (naaist.) (om iets stevig te maken) klein
mica baleintje.
SOUVENIR (Fr.), o. (-s), herinnering; gedachtenis:
iets tot een souvenir bewaren; — geschenk tot aandenken : iem. een souvenir geven, vragen. SOUVENIRTJE, SOUVENIERTJE, o. (-s).
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SOUVEREIN, bn. bw. oppermachtig : de

so uvereine vorst.

2. SOUVEREIN, n2. (-en), gebieder, vorst : onbepaald beheerscher; - (oudt). een goudstuk, ter
waarde van drie dukaten, waarop het borstbeeld
van Neerlands souverein was afgebeeld; Engelsch
goudstuk: sovereign.
SOUVEREINEN, (souvereinde, heeft gesouvereind), (Zuidra.) inzinken.
SOUVEREINITEIT, v. oppermachtige heerschappij; recht van regeeren : de souvereiniteit werd Willem opgedragen; gebied.
SOUVEREINITEITSRECHT, o. (-en), rechten
van de kroon; recht van het oppergezag.
SOVEREIGN, m. (-s), Engelsche gouden munt
(= f12 Nederl. ongeveer).
1. SPA, bn. bw. laat, zie SPADE.
2. SPA. V. zie SPADE.
1. SPAAK, V. (...spaken), kort, stevig stuk hout:
de spaken van een wiel; hefboom; brandhout; (ook
zeew.); - (fig) eene spaak in het wiel steken, iets
tegenwerken, belemmeren SPAAKJE, o. (-s).
2. SPAAK, bw. spaak loopen, in de war loopen,
misloopen, geen voortgang kunnen hebben.
SPAAKBEEN, o. (- deren), (ontl.) een der twee
beenderen van den benedenarm.
SPAAN, v. (spanen), lang, buigzaam dun hout,
inz. om er doozen van te maken; - spaander :
de kachel met spanen aanmaken; - (fig.) zeer weinig:
ik geloof er geen spaan van, ik geloof er niets van;
hij zal er geen spaan van hebben, totaal niets; (gew.) geld: spaan hebben; spaan is niet thuis, ik heb
geen geld; - (boekdr.) zetlijn; - plat en breed
gereedschap om iets op of uit te nemen (b. v. boter
uit een vat, schuim van kokend vocht enz.); roei
-span.
SPAANTJE, o. (-s), kleine spaan.
SPAANDER, m. (-s), afval van hout, bij het hakken ontstaan : raap de spaanders bij elkander; het schip werd tot spaanders geslagen, kort en klein,
geheel stukgeslagen; - (spr.) waar gehakt wordt
vallen spaanders, geen gevecht zonder dooden of
gekwetsten; - er zullen spaanders vallen, het zal er
spaanderen. SPAANDERTJE, o. (-s), zeer klein
stukje : er komt geen spaandertje (niets) van te recht.
SPAANDEREN, (gew.) alleen gebruikt in de uit
't zal er spaanderen, zij zullen er vech--drukinge:
ten, kijven; 't heeft er gespaanderd, zij hebben er
verschrikkelijk gevochten, gekeven; het spaanderde
er, er was iets te koop.
SPAANDERSHAAK, m. (...haken), gereedschap
op scheepstimmerwerven, ore de spaanders weg te
schoffelen.
SPAANJONGEN, m. (-s), timmersmansjongen;
...MAND, v. (-en), voddenmand, krullenmand;
... RAPER, m. (-s), spaanjongen.
1. SPAANSCH, bn. bw. van, uit Spanje : Spaansche
taal en letterkunde; de Spaansche gezant; - ^'paansche wijn, zoete wijn met een fijn bouquet, in Spanje
gewonnen; Spaansche ernst, deftigheid, overgroote
ernst, deftigheid; - Spaansche kraag, groote geplooide halskraag; ook eene venusziekte (paraphimosis); Spaansche pokken, vroegere naam voor
syphilis; - Spaansche zeep, witte harde zeep; vreremd, zonderling : dat komt mij Spaansch voor;
dat klinkt Spaansch; - rumoerig, vreemd, ruw,
hardvochtig: het ging er Spaansch toe; --- armoedig:
hij heeft het Spaansch.
2. SPAANSCH, o. do Spaansche taal: Spaansch
leerera, spreken, verstaan; op zijn Spaansch gekleed
zijn, naar de Spaansche mode.
SPAANSCHE, v. (-n), Spaansche vrouw of meisje.
SPAANSCHE AAK, m. soort van eschdoorn (acer
campestre).
SPAANSCHE-FOKSIE, v. (-s), (zeew.) enkel
garen in tegengestelde richting ineengedraaid;
... -KERS, v. (-en), eene verscheidenheid van kersen, bleekrood en geelachtig van kleur, flauwzoet
van smaak, niet groote pitten; zij komen na de gewone
meikersen; ...-PEPER, v. (plantk.) eene soort van
piment of Indische peper : de vruchten van de
Capsicum annuum, in gedroogden toestand donkerrood van kleur en zeer heet van smaak; ...-RUITER,
m. (-s), (zeew.) soort van gaffel onder den boegspriet
om het kluif- en jaaghout naar beneden te steunen;
(mil.) vier-, zes- of achtkantige boom of balk van
2 of 3 M. lengte, met sterke pinnen, ter versperring
van ingangen enz., ook friesche -ruiter geheeten;
...-SLUITING, V. bijbelsluiting met koordjes in
plaats van met een gouden of zilveren slot;
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...- TAKELING, v. (-en), (zeew.) hondsend,
oorwoeling van touwwerk op het einde om het
uiteendraaien te beletten; ...-VLIEG, v. (-en),
een kever (lytta vesicatoria) welke, gedroogd en tot
poeder gemaakt, dient tot het vervaardigen van
eene zeer sterke trekpleister; ...-VLIEGPLEISTER,
V. (-s); ...-VLIEGZALF, v.; ...-WAND, ra. (-en),
kamerschut, tochtscherm.
SPAANSCHGEZIND, bn. geneigdheid voor
Spanje hebbende.
SPAANSCHGEZINDE, m. (-n), aanhanger van
Spanje.
SPAANSCH- GROEN, o. kopergroen; ...-LEDER,
o. marokijnleder; ...-RIET, o. rotting (arundo
donax); ...VAARDER, m. (-s), schip dat, kapitein
die op Spanje vaart; ...-WIT, o. loodwit.
SPAARBANK, v. (-en), inrichting waar men opgespaard geld in bewaring geeft en er zelfs interest
voor ontvangt; -BOEKJE, o. (-s), boekje waarop
ingeschreven wordt het geld dat men in eene spaarbank brengt; -FORMULIER, o. (-en), formulier
voor het opplakken van spaarbankzegels; -KIEZER, m.. (-s), ienx. die kiezer is wijl hij een zeker
bedrag op de spaarbank heeft staan; in ons land
een vol jaar van 1 Febr. minstens f 50,-; -ZEGEL,
m. en o. (-s), eene soort van postzegels die men op
daartoe bestemde formulieren plakt, om zoodoende
het sparen van zeer kleine bedragen in de rijks
-postarbnk
mogelijk te maken.
SPAARBEK, m. en v. (-ken), iem. die altijd
spaart.
SPAARBEKKEN, (spaarbekte, heeft gespaarbekt), altijd sparen, opzarnelen.
SPAARBENDE, v. (-n), (oorl.) reserve- troepen;
...BOEKJE, o. (-s), spaarbankboekje.
SPAARBOOG, m. (...bogen), boog in zware
muren om bouwmateriaal te besparen, aardboog.
SPAARCENTEN, mv. opgespaard geld.
SPAARBRANDER, m. (-s), gasbrander die weinig
gas verbuikt.
SPAARDER, m., SPAARSTER, v. (-s), die spaart.
SPAARDUITJE, o. (-s), opgespaard geld.
SPAARGELD, o. geld dat men bespaard heeft;
...GOED, o. goed dat men bespaard heeft; dat men spaart, weinig gebruikt; ...HAARD,
m. (-en), ...KACHEL, v. (-s), kachel die weinig
brandstof verteert; ...KANT, m. (-en), onderrand
van een kleed; ...KAS, v. (-sen), ...KIST, v. (-en),
kist waarin het gespaarde wordt bewaard; ...LAMP,
v. (-en), lamp die weinig olie verbrandt; ...OVEN,
no. (-s), spaarkachel; ...PENNING, m. (-en), opgespaard geld : een mooien spaarpenning hebben,
veel opgespaard geld hebben; ...POT, m. (-ten),

pot waarin de spaarpenningen worden bewaard;
(fig.) gespaard geld : zij heeft een vetten spaarpot,

veel geld opgespaard; (fig.) spaarder; ... WULF, o.
(...ven), (bouwk.) spaarboog.
SPAARZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), huishoudelijk, zuinig, behoedzaam in het uitgeven : spaarzaam leven; eene spaarzame huisvrouw; - zorgvuldig, zuinig : spaarzaam met iets omgaan, het weinig
gebruiken; - karig : spaarzaam met woorden; -

zelden : de doodstraf wordt spaarzaam toegepast.
SPAARZAAMHEID, v. deugd van het sparen.
SPAARZEGEL, m. en o. (-s), spaarbankzegel; FORMULIER, o. (-en), formulier voor 100 of 20
spaarzegels (van 1 of van 5 cent); is dit vol, dan wordt
het bedrag van f 1 in het spaarboekje bijgeschreven.
SPAAT, o. naam voor verscheidene ruitvormige

mineralen: loodspaat, veldspaat, zwaarspaat, gipsspaat enz.

SPAATACHTIG, bn. (-er, -st), als, van spaat.
SPABOEKJE, o. (-s), a-b-boekje.
SPATIE, v. zie SPATIE.
1. SPADE, SPA, bn. bw. (spader, spaadst),
(dicht.) laat, langzaam : de spade regen; spade vruchten; men looft Hem vroeg en spa.
2. SPADE, SPA, v. (spaden), werktuig om te
spitten, te graven, te delven; (dicht.) spade en ploeg;
(fig.) de spade bij iets steken, iets niet doorzetten.
SPAATJE, o. (-s), kleine spade.
SPADEL, in. (-s), zie SPATEL.
SPADELING, m. (-en), (w. g.) die laat komt, wie
of wat laat zich ontwikkelt (van dieren en planten,
ook van kinderen).
SPADEN, (spaadde, heeft gespaad), met de spade
delven, omspitten.
SPADENIJZER, o. (-s), blad eener spade.
SPADESTEEK, m. (...steken), steek met eene
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spade; (fig.) het afzien of opgeven (van iets);
...STEEL, m. (.. .stelen).
SPADILLE, v. (-s), schoppenaas of hoogste troef
in het omber- en quadrillespel..
SPAHI, m. (-'s), Turksche, Arabische ruiter.
SPAKERIG, bn. broos : spakerig stroo; dat hout is
spakerig; -- (Zuidn) spakerig weer, heet of vriezend
`veer dat vele dingen dor en broos maakt. SPAKERIGHEID, v.
SPALIER, o. (-en), latwerk langs een muur of
heining waaraan vruchtboomen of wingerds (gewoonlijk waaiervormig) opgebonden worden; spalierboom; --- BOOM, m. (-en), leiboom : tegen latwerk geleide boom.
SPALK, v. (-en), stevig voorwerp om iets (inz.
breuken) aaneen te houden; stok om iets open te
houden. SPALKJE, o. (-s).
SPALKEN, (spalkt,, heeft gespalkt), (heelk.) een
been spalken, een gebroken been met spalken verbinden; splijten. SPALKING, v. (-en), het spalken.
SPALKHOUDER, m. (-s), (heelk.) spalkzwachtel;
...HOUT, o. (-en), spalk; ...ZWACHTEL, m. (-s).
SPALLING, m. (-en), varken beneden het jaar.
SPALT, m. (-en), (w. g.) spleet.
SPALTEN, (w. g.) splijten.
1. SPAN, V. (- nen), SPANNE, v. (-n), ruimte
tussschen de toppen van duim en pink, als men die
zoo ver mogelijk van elkander verwijdert, ± 2 dM.
als maat opgevat : bij spannen meten; een plankje
van eene span; drie span breed; — (fig.) eene spanne
aarde, een klein stukje; — eene spanne tijds, zeer
korte tijd; — raam en touw eener spanzaag, waar
-medht
zaagblad gespannen werdt.
2. SPAN, o. (-nen), twee (of meer) voorgespannen
trekdieren : een mooi span paarden; een tweespan;
een vierspan; — (fig .) t' ee personen of zaken, die
bij elk. passen: dat is net een span; een aardig span,
inz. van verloofden, en van kinderen gezegd; (zeew.)
verdeeling van het staande want : een span hoofd
-touwen.
SPANNETJE, o. (-s).
SPANADER, v. (-s, -en), spier; tongriem; (fig.)
van
iem.
gezegd
hij is van de spanader gesneden,
die ferm kan praten, die goed zijn woord kan doen.
(Spanader werd gew. spanaar, spanaard, zoodat
men daar nu hoort : van den spanaard gesneden zijn).
SPANADERIG, bn. moeilijk sprekende, stotterend.
SPANBAARS, m. (... zen), kleine baars, ongeveer
2 dM. groot; ...BLOKKEN, o. mv. (zEew.) de
beide blokken aan het ezelshoofd; ...BROEK, V.
(-en), nauwsluitende broek.
SPANDEEREN, zie SPENDEEREN.
SPANDIENST, M. dienst waarbij men met paard
en wagen en zonder betaling aan dijken of wegen
helpen moet, een overblijfsc 1 der vroegere heerendiensten; deze dienst is echter afkoopbaar ; in Limburg bestaan nog als eene soort van belasting de handen spandiensten; de spandiensten hebben f 700 opgebracht.
1. SPANEN, bn. van spaan, van zeer dunne
plankjes gemaakt : eene spanen doos.
2. SPANEN, (spaande heeft gespaand), speten:
boter spanen, met eene spaan uitsteken.
3. SPANEN, zie SPENEN.
SPANG, V. (- en), sierlijke metalen ring of haak
(inz. van goud of zilver) om iets vast te hechten of
te sluiten; plaatje, gebitknop. SPANGETJE, o.(-s).
SPANGMAKER, m. ( - s), iem. die spangers maakt.
SPANGORDEL, m. (-s), nauwsluitende gordel,
lijfgordel; ...HAAS. m. (...haken). haak om iets
vast te zetten, uit te spannen; ...HOEPEL, rex. (-s),
hoepel om iets er over uit te spannen; ...HOUT, o.
(-en), hout, latje om iets te spannen; spanlatjo eener
spanzaag.
SPANIOOL, SPANJOOL, m. (...jolen), Spanjaard;
(ook) v. gmv. Spaansche snuif.
SPANJAARD, m. (-s, -en), een inboorling van
Spanje.
SPANJOLET, V. (- ten), draairoede tot sluiting
aan openslaande deuren en ramen.
SPANKETEN, v. (-s), ...KETTING, m. (-en),
nauwsluitende ketting; remketting; ...KOORD, o.
(-en), koord om iets te spannen of iets te meten.
...KRACHT, v. kracht waarmede gassen zich trachten uit te zetten : de spankracht van den stoom;
veerkracht : de spankracht der spieren; ...LATJE,
o. (-s), latje om het koord eener spanzaag te spannen; ...LEDER, o. (-s), leder dat dient om iets uit
te rekken; ...LIJST, v. (-en), ...LIJSTHOUT, o.
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(-en), doel van een rijtuig; ...NAGEL, m. (-s), spanstok der passementworkers; spie in een bout.
SPANNE, v. (-n), span (iste art.).
SPANNEN, (spande, heeft gespannen), iets veerkrachtigs uitrekken, zoodat er een streven ontstaat, tot den oorspronkelijken toestand terug te
een touw spannen; op het gespannen koord -kern:
dansen; de streng, de pees van een boog spannen; —
zijne streng te stijf spannen, te veel eishen; -- een
snaar spannen, van een muziekinstrument; - zeilen,
netten, strikken spannen; (fig.) iem. een strik spannen, iem. lagen leggen: — een boog spannen, om teschieten; (fig.) de boog kan niet altijd gespannen. zijn,
men kan niet altijd werken, men moet ook weleens
rusten; -- de haan van een geweer spannen, opzetten.
om te schieten; — de spieren zijn te sterk gespannen;
— (fig zijne eischen hooger spannen, meer vragen; zijne verwachting was te hoog gespannen, hij ver
er te veel van; - met gespannen aandacht-wachte
iets volgen, met zeer groote aandacht; — knellen,.
inpersen : een korset kan licht te veel spannen; de
schoen spant op den voet; (fig.) zij leven op gespannen,
voet, (ook) zij zijn een weinig gespannen, in onmin,
niet op vriendsehappelijken voet; — het zal er spannen, het zal er heet toegaan; --= het spant er, de
zaken loopen tegen; — dat zal spannen, dat zal
moeilijk gaan; — spannend vastmaken : een doek
op een raam, papier op een teekenbord spannen; de
paarden voor den wagen, ossen voor den ploeg spannen, om te laten trekken; -- (fig.) de paarden achter den wagen spannen, verkeerd te werk gaan; iem. in 't gareel spannen, hem zwaren arbeid opleggen; — de vierschaar spannen, de rechters laten
bijeenkomen, rechtspreken; — de kroon spannen,.
de kroon op het hoofd zetten, vorst zijn; dat spant
de kroon, dat overtreft alles; — de hand spannen,
zoover mogelijk den top van duim en pink van
elkander verwijderen; - iets spannen, met gespannen hand bereiken (bij het knikkeren, pleien enz.);.
— dat kind kan geen octaaf spannen, (op de piano)
met de hand spannen.
SPANNEND, bn. wat spant : eene spannende pijn,
hevig, vlijmend; -- (geneesk.) spannende middelen,
die den spieren hare spankracht hergeven; — een
spannend oogenblik.
SPANNER, m. (-s), iem. die spant; werktuig om:
te spannen; — (nat.hist.) de spanners, eene groep
van vlinders (geometrina), ook landmeters geheeten.
SPANNET, o. (-ten), net dat gespannen wordt.
SPANNING, v. (-en), het spannen; — (nat.)
spankracht : stoom van hooge spanning; — ( electr.)electriciteit van hooge spanning; — toestand van
iets dat gespannen is : spanning der zenuwen,
samentrekking, inspanning; — in spanning iets
afwachten, den uitslag van het examen tegemoet
zien; (fig.) verflauwing van vriendschap : zij leven
in zekere spanning met elkander; -- afstand tusschen twee steunpunten : die brug heeft eenti spanning van 200 M.; de spanning van een boog, een gewelf; spanning van eene perronkap, geraamte van
trek- en steunijzers ; — houten lat of stok of
ijzeren staaf, waarmee de blinden gesloten worden.
SPANNINGSMETER, m. (-s), (electr.) werktuig:
om de spanning der electriciteit te meten; ...VERSCHIL, o. (-len), (electr.) verschil in spanning.
SPANPLAAT, v. (...platen), (bouwk.) houten
plaat die de bovenzijde van een huisgevel dekt;
...RAAM, o. (...ramen), raam waarop of waarin
iets gespannen wordt : spanraam eener spanzaag;
.RIB, v. ( -beu); ..RIEM, m. (-en), (schoenma.)'
riem waarmede zij hun werk op de knie vastspannen; ...RUPS, v. (-en), (nat. hist.) rups der spanners, die slechts van voren en van achteren pooten
heeft en het achterste gedeelte met eene bocht opwaarts naar voren brengt om verder te komen:
...RUPSVLINDER, m. (-s), (nat. hist.) spanner;
...SCHROEF, v. (...ven), schroef om iets ta
spannen.
SPANSEERDER, m., SPANSEERSTER, v.
(-s), wandelaar, -ster.
SPA.NSEEREN, (spanseerde, heeft en is gespan
wandelen, deftig stappen.
-serd),(gmnz.
SPANSEERING, v. (-en), wandeling, pleiziertochtje.
SPANSEERPLAATS, v. (-en), wandelplaats.
SPANSEL, o. (-s), dat gespannen is of bespannen
wordt.
SPANSLEDE, v. (-n), slede waarop de electrische
motor verplaatsbaar is om den drijfriem; te span-
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non; ...STOK, ...STRIK, m. (-ken), stok, strik om
te spannen.
SPANT, o. (-en), spanwerk van een dak; (zeew.)
de dikke en dubbele zijstukken, waaruit het geraamte van een schip bestaat.
SPANTBOUT, in. (-en), koppelbout, naaibout,
achtkante bout om de doelen van het spant te
verbinden; ....OPLANGER, nx. (-s), (zeew.) de
verlenging der buikstukken die de ribben van een
schip vormen; ...STUT, m. (-ten), oplanger; ...VUL
spanten tusschen de op--LINGE,v.m(zew)
richtingsspanten.
SPANTOUW, o. (-en), touw om iets te spannen,
vast te binden; ...TUIG, o. (-en), (wev .) wat tot
spanning der schering dient; ... VEER, v. (-en),
veer ons iets te spannen; ...WANT, o; ...WERK,
o. de vastgemaakte sparren en latten, waarop de
dakpannen enz. rusten; ...ZAAG, v. (...zagen),
groote zaag in een raam i-espannen; ...ZEEL, o.
(-en), spanriem..
1. SPAR, m. ( - ren), eene soort van pijnboom, ook
fijne spar geheeten (picea exeelsa); grove spar, of
grove den (pinas silvestris); Schotsche spar, den,
mastboom of wilde pijnboom: zilverspar (abies alba).
SPARRETJE, o. (-s).
2 SPAR, v. ( -ren), lang hout enz. (van het geraamte van een dak, steigerpaal). SPARRETJE,
o. (-s).
SPARAPPEL, in. (-s), vrucht van den sparreboom.
SPAREN, (spaarde, heeft gespaard), niet ver
bewaren, zuinig omgaan met : daarin is de-tern,
boter niet gespaard, veel gebruikt; —voor den ouden
dag sparen, zuinig leven ; — voor iem. iets uit zijn
mond sparen, zichzelf iets ontzeggen om het een
ander te kunnen geven; — die jong spaart, lijdt
oud geen gebrek, wie bijtijds zuinig is, gaart wat
over voor later; — ontijdig sparen brengt geen voordeel aan; — niet bezigen : spaar uwe moeite, doe
maar geene moeite; -- daaraan is moeite noch zorg
gespaard, wel besteed; =- de waarheid sparen, liegen;
— het water sparen, vuil van aard zijn; — behoeden,
behouden : als God mij in het leven spaart; — de
Dood spaart niemand, komt zoowel bij rijk als arm,
bij jong als oud; — ontzien : spaar hem, wees niet
te streng tegen hem, (ook) bedroef hem niet; —
hij spaart niemand, is tegenover ieder oven streng;
— zich sparen, zich ontzien, in acht nemen, om
later zooveel te beter te kunnen optreden; — besparen : wij hebben f 100 gespaard. SPARING, v.
het sparen.
SPARGEL, m., SPARGELKRIJID, o. (-en),
(plantk.) wildo asperge.
SPARIG, bn. (-er, -st), spaarzaam.

SPARK, v. (-en), (ver. g.) vonk.
SPARKELEN, (sparkclde, heeft gesparkeld),
vonkelen, vonken schieten. SPARKELING, v.
(-en), het sparkelen; vonkeling.
SPARREBOOM, m. (-en), spar; inz. de grove spar,
Bene soort van den (pinucs silvestris); ...GROEN, o.
het groen, de takken met ` naalden er aan van de
sparren, inz. tot versiering.
SPARRENBOSCH, o. (...sschen); ...HARS, o.;
...HOUT, o. hout van sparreboomen; ...HOUTEN,
bn. (w. g.) van sparrenhout; ...RUPS, v. (-en);
...WOUD, o. (-en); enz.
SPARTAAN, m. (...tanen), inboorling van het
oude Sparta; (fig.) iem. die zeer gehard is.
SPARTAANSCH, bn. als van een. Spartaan : de

Spartaansche zeden; Spartaan. the eenvoud; (fig.)
gestreng, niet verwijfd : Spartaansche levenswijze;
eene Spartaansche opvoeding.

SPARTELBEENEN, (spartelbeende, heeft gespartelbeend), met de beenen spartelen.
SPARTELEN, (spartelde, heeft gesparteld), met
armen en beenen heen en weder slaan : het kleine

kind spartelt op moeders schoot, in de wieg; — tegen
iets spartelen, zich tegen iets verzetten; — alle rlei
krommingen aannemen en springen (van visschen):
de visschen spartelden op het droge; — parelen, fonkelen, tintelen (van wijn). SPARTELING, v. (-en),
het spartelen.
SPARTELGRAS, o. zie ESPARTOGRAS.
SPARTELIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) spartelend,
onrustig_
SPARTELRUPS, v. (-en), de bekende heiderups,
oranjebruin behaard, met afgebroken witte en
blauwe lijnen.
SPARTELVISCH, m. (...sschen), spartelende
visch.
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SPARTEPAPIER, o. grijsachtig wit en zeer taal
papier, uit spartel- of kwispelgras vervaardigd.
SPARTERIE, v. matwerk; —, (-ën),nxattenfabriek;
—HOED, ni. (-en), hoed van Spartogras; gevlochten
hoed.
SPARTORPEDO, v. (-'s), torpedo of zeemijn,
aan het uiteinde eener spar buitenboords bevestigd.
1. SPAT, v. (-ten), af- of opspringend deel van
vocht, slijk, gesmolten metaal enz.; modderspat :
bij vuil weer krijgt men gauw spatten op zijn goed;
de spatten zitten tot op het raam; — (gew.) de spat

zetten, aan den haal gaan, hard wegloopen; (fig.)

vlek; — (geve.) proppenschieter, klapbus. SPATJE,
o. (-a), kleine spat; — (fig.) een spatje nemen, een
borrel, een glaasje jenever.
2. SPAT, v. (-ten), aderspat; (veearts.) (bij paarden) gezwel, gevolgd door verharding, van het
spron;gewricht voornamelijk van het, hoofd des
scheenbeens : droge spat, hanespat.
SPATBORD, o. (-en), gebogen bord boven, voor
of achter een wiel, voor of achter een wagen enz.,
ont de spatten op te vangen.
SPATEL, v. (-s), lang houten werktuig der stuka
strijkmes voor zalf; (schild.) tempermes.-dors;
SPATELTJE, o. (-s).
SPATELVORMIG, bn. in den vorm van eend spatel : het madeliefje heeft spatelvormige blaadjes.
SPATIG, bn. (-er, -st), spaatachtig; spaat bevattende.
SPATIE, v. (-s), tussehenruimte : er is hier geene
spatie genoeg; — (muz.) de ruimte tussehen de lijnen
eener notenbalk; — (boekdr.) scheistift, wit tusschen de letters : de spaties zijn van verschillende
dikte.

SPATIEEREN, (spatieerde, heeft gespatieerd),
(boekdr.) scheiding, ruimte laten : dat is goed ge-

spatieerd werk.

SPATIEUS, hn. (...zer, -t), ruim.
SPATKLEED, o. (-en), leerera dekkleed voor in
een rijtuig dat do koetsier tot over zijn knieën kan
trekken; ...LAP, in. (-pen), stuk vilt ter beseherming tegen 't waterspatten van den slijpsteen;
...PEN, v. (-nen), (tinxm.) dat deel eener doorgaande
pen ter verbinding van het regelwerk, dat de volle
breedte heeft en niet versmald is; ...PENNETJE,
o. (-s), (zeew.) pennetje waarmede men de houten
stutten in het dek vastmaakt.
SPATS, m. drukte, ophef, inbeelding : veel spats
maken, hebben.

SPATRECHT, bn. (gew.) lijnrecht.
SPATSCHERM, o. (-en), scherm tegen het spatten, bij de wielen van rijtuigen, fietsen en auto's.
SPATSCHOTEL, ni. (-s), los ringvormig houten

voorwerp om den karnpols, om 't uitspatten van
den room of de melk te beletten.
SPATTEN, (spatte, heeft en is gespat), deelen
vocht of slijk enz. doen opspringen : gij spat mij
water in 't gezicht; — de pen spat, door op iets te
stuiten, springt de inkt er van; toen de Jongen;

in den plas trapte, spatte het naar alle kanten; (Z. A.)
laten spatten, te paard snel wegrijden: — een blad
spatten, een plantenblad op een papier leggen en

dan door metaalgaas heen, er waterverf opspatten;
na afloop is de vorm van het blad wit gebleven en
het papier er omheen fijn gespikkeld ; — (bouwk.)
doorzakken van een gewelf; in duigen spatten, uiteenspringen.
SPATTERIG, brr. (-er, -st), wat spat : houten plaveisel is erg spatterig; eerre spatterige pen, die telkens
spat.
SPATTIG, bn. ( -er, -st), mot spatten of wratten
behept (van paarden).
SPATTING, v. het spatten; (zeew.) wijdte, breedte.
SPATWERK, o. teekening van een boomblad
enz. door spatten verkregen.
SPATZIEK, bn. (-er, -st), spattig.
SPAWATER, o. water uit de gezondheidsbronnen van Spa; --KRUIK, v. (-en), kruik waarin
Spawater verzonden wordt.
SPEAKER (Eng.) rex. (-s), spreker; — voorzitter
van bet Britsche Lagerhuis.
SPECERIJ, v. (-en), opwekkende stoffen die niet
tot eigenlijk voedsel dienen. maar als toevoegsel bij.
spijzen en dranken gebruikt worden (als nagelen,
piment, «peper ens.).
SPECERIJACHTIG, hn. op specerij gelijkende ;
veel van specerijen houdende : ik ben niet specerij

-achtig.

SPECERIJEILANDEN, a. mv. de Molukken;
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,..HANDEL, M. handel in specerijen; ...HANDELAAR, m. (-s); ...KIST, v. (-en); ...KOOPER, m.
(-s); ...KRAMER, m. (-s); ...VEILING, v. ( -eng),
veiling van specerijen. 0
SPECHT, m. (-en), eene familie van klimvogels
(picidae) met langen, rechten, sterken kegelvormigen snavel, waarmede zij de schors der boomen
operahakken, waaruit zij dan met hunne lange
kleverige tong die van fijne weerhaakjes voorzien
is, de insecten halen, waarvan zij leven : ons land
telt 6 soorten ; de zwarte specht (P. martius), geheel
zwart met eene roode kuif; de groene specht (P.
viridis), groen op den rug en groenachtig geel of
grijs aan hals en buik; de groote, de middelste en de
kleine bonte specht en de blauwe specht (sitta europaea). SPECHTJE, o. (-s).
SPECHTENEI, o. (- eren); ...NEST, o. (-en), ei,
nest van een specht.
SPECHTKRAAI, v. (-en), zwarte specht; ...MEES,
V. (...zen), (nat. hilt.) boomklever.
SPECIAAL, bo. bw. bijzonder : een speciale vriend;
eene speciale studie van iets maken; - afzonderlijk:
dat is een speciale tak van dienst.
SPECIAL.ISEEREN, (specialiseerde, heeft gespecialiseerd), afzonderlijk in- of verdeelen, in
rubrieken splitsen.
SPECIALIST, M. (- en), iem. die in een of ander
vak zeer uitpunt, daarvan zijn bijzondere studie
heeft gemaakt, specialiteit.
SPECIALITEIT, v. (-en), bijzonderheid; persoon
die zich aan een enkelen tak van wetenschap of
kunst wijdt : het wemelt tegenwoordig van speeialiteiten; die man is eene specialiteit in zijn vak, er is
niemand, die het daarin zoo ver gebracht heeft als
hij; - ;ook) bijzondere tak van handel, van kennis
enz. • wnt is zijne specialiteit?
SPECIE, v. (-s, speciën), soort (in tegenst. van
geslacht); een raar specie van menschen, een raar slag,
soort; - klinkend geld, contanten : hier is 50 gulden
(in) specie; - toevoegsel, bestanddeel van artsenijen,
spijzen enz.; - letterspijs; - metselspecie, met
zand vermengde kalk : er is te veel specie tusschen de
steepen van dien muur.
SPECIEBOEKJE, o. (-s), boekje waarin de waar-den van onderscheidene munten staan opgegeven;
boekje waarin de som van een gegeven aantal
geldstukken is opgegeven; ...BRIEFJE, o. (-s),
briefje waarop de vet-schillende speciën. die eene
som uitmaken vermeld staan; nota eener uitbetaalde som, bordereau; ...HANDEL, mk. handel in geld,
munten; TAFEL, v. (-s), tafel of tabel waarop de
verschillende speciën beschreven zijn; ...WISSEL,
.m. inwisseling van munten.
SPECIFICATIE, v. (-s, ...tiën), uiteenzetting,
nauwkeurige opgave van ieder onderdeel afzonder lijk : de specificatie der voorschotten wordt verlangd.
SPE C IFICEEREN, (specificeerde, heeft gespecii'iceerd), ieder onderdeel afzonderlijk nauwkeurig
opgeven, omschrijven of verklaren; eene gespecificeerde opgave; ook SPECIFIEEREN.
SPECIFICUM, o. (...ca), (geneesk.) algemeen aan
middel ter bestrijding eener bepaalde-genom
kwaal: naarmate de wetenschap vooruitgaat, neemt
het aantal specifica af.
SPECIFIEK, bn. soortelijk : specifiek gewicht;
specifieke warmte, zie soortelijke warmte; - een
specifiek middel, een specificum; eene specifieke
eigenschap eener ziekte, eene bijzondere.
SPECIMEN, o. (-s, ...mina), proeve, plan; voor
-lopigmde;
proeve van bewerking.
SPECTAKEL, o. (-s), -zie SPEKTAKEL.
SPECTATOR, M. (-s), toeschouwer; opmerker;
de Hollandsche Spectator, door Justus v. Effen van
1731-35 uitgegeven; de Nederlandsche Spectator,
tot voor eenige jaren, naam van een bekend weekblad.
SPECTATORIAAL, bn. wat op den spectator
betrekking heeft : de spectatoriale geschriften;
:(ook) in den trant van den Hollandschen Spectator.
SPECTRAAL-ANALYSE, v. de ontbinding van
het licht door middel van een prisma, inz. om na
te gaan, welke stoffen in eene vlam aanwezig zijn.
SPECTRAALAPPARAAT, o. (...raten), spectroseoop.
SPECTROGRAM, o. (-men), photographische
opname van een spectrum.
SPECTROMETER, m,. (-s), zeer fijn afgewerkte
spectroscoop, waarmede men zeer nauwkeurig
de plaats der strepen in het spectrum kan bepalen

en den brekingsexponent dier strepen kan vaststellen.
SPECTROSCOOP, m. (...scopen), toestel voor de
spectraalanalyse.
SPECTRUM, o. (...tra), ontbinding van het licht
in de hoofdkleuren, kleurschifting : zonne-spectrum.
SPECULAAS, o. eene soort van sinterklaaskoek.
SPECULANT, m. (-en), (kooph.) iem. die speculeert.
SPECULATIE, V. (- s, ...tiën), handelsonderneming waarbij men kans op veel winst, maar ook
op een groot verlies heeft : eene speculatie wagen;
eene speculatie met de fondsen, in goudmijnen, in
koren; op speculatie koopen; eene mislukte speculatie;
- (wijsbeg.) eene diepere en grondiger opvatting
van het onderwerp, waarmede zich het denken
bezighoudt, dan de gewone beschouwing reikt,
bespiegeling.
SPECULATIEBOUW, nx.; ...BOUWER, m. (-s),
zie REVOLUTIEBOUW enz.
SPECULATIEF, bn. (...ver, -st), (kooph.) onder
de speculatieve fondsen,-nemd;wistblov
fondsen wier koersen laag staan en daardoor eens
groote winsten kunnen opleveren, doch die niet
solide zijn; --(wijsb.) bespiegelend : eene speculatieve beschouwing; een speculatief standpunt.
SPECULATIEGEEST, m. gewaagde ondernemingsgeest; zucht om te speculeeren; ...PAPIER, o.
(-en), geldswaardig papier waarmee gespeculeerd
wordt.
SPECULEEREN, (speculeerde, heeft gespeculeérd), (wijsb.) bespiegelen, navorschen; - (kooph.)
handelsplannen maken, koopen en verkoopen met
de kans oin snel en veel te winnen of te verliezen:
in kolen speculeeren; - ergens op speculeeren, ergens
zijne hoop op vestigen : hij speculeert op die be-

trekking.

SPEECH (Eng.), v. (-es), redevoering, toespraak,
toost : eene speech afsteken.
SPEECHEN (Eng.), (speechte, heeft gespeecht),
eene redevoering, eene toespraak houden.
SPEED (Eng.), spoed: at full speed, met volle
kracht.
1. SPEEK, v. (-en), spaak (aan een rad).
2. SPEEK, hn. (-er, -st), (gew.) ploertig, onbeschoft.
1. SPEEKEN, (speekte, heeft gespeekt), een
speek in een rad steken.
2. SPEEKEN, (speekte, heeft gespeekt), (Zuidn.)
spuwen.
SPEEKHOUT, o. hout waarvan spaken gemaakt
worden.
een mengsel, bestaande uit de
SPEEKSEL,
afscheidin€, der speekselklieren en uit mondslijm:
nuchter speeksel, het speeksel in den mond 's morgens, voor men iets gebruikt heeft.
SPEEKSELACHTIG, bn. (-er, -st), wat op speeksel gelijkt.
SPEEKSELAFSCHEIDING, v. de afscheiding van
speeksel door de speekselklieren : aan gebrekkige
speekselafscheiding lijden; ...KLIER, v. (-en), klier
in den mond, door welke het speeksel bereiden weggevoerd wordt; KRUID, o. (plantk.) boschandoorn (stachys silvaticus), ook kwijlwortel gebeeten;
...KUUR, v. (...kuren), genezing door middel
van speeksel; ...LICHAAMPJE, o. (-s), de vaste
stoffen die in het speeksel opgelost zijn; ...VLOED,
m. overmatige afscheiding van het speeksel; ... WO RTEL, v. (plantk.) weegbree (plantago).
SPEELACHTIG, bn. (-er, -st), gaarne spelende:
jonge kinderen zijn erg speelachtig. SPEELACHTIGHEID, v. speelzucht.
SPEELAVONI5, m. (-en), avond waarop gespeeld
wordt (in schouwburgen enz.); ...BAAN, v. (...banen), kaats-, kogel-, kolfbaan.
SPEELBAL, nu. (-len), werpbal; (fig.) hij gebruikt
hem tot zijn speelbal, hij doet met hem wat hij ver
; hij is de speelbal der fortuin, hij heeft geen-kiest
bestendig geluk.
SPEELBANK, v. (-en), inrichting tot spelen inz.
op eene badplaats; -HOUDER, m. (-s).
SPEELBORD, o. (-en), bord waarop eenig spel
(b. v. dam, schaak enz.) gespeeld wordt; (ook)
hakkebord; ...BOUT, m. (-en); ...CLUB, v. (-s),
speelgezelschap; ...DAG, m. (-en), dag waarop men
speelt of iets vertoont; ...DOOS, v. (...zen), speelgoeddoos, muziekdoos; ...DUITEN, m. mv. speel
DUIVEL, m. (fig.) hij is van den speelduivel-geld;.
bezeten, hij is zeer verzot op hot spel; ... DUUR, m.

o.
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tijd dat iets speelt, bv. de speelduur van gramotoonplaten; ...GELD, o. geld waarom (of waarmede)
men speelt; speldengeld; ...GELEGENHEID, v.
(...heden), gelegenheid om te spelen, inz. het hazardspel; ...GENOOT, r. (-en), ...GENOOTE, v. (-n),
met wiep (of wie) men speelt ...GEREI, o. speel
...GEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap ge--goed;
vormd om samen te spelen.
SPEELGOED, o. voorwerpen tot tijdverdrijf
van kinderen; ...GOEDJE, o. speelgoed voor zeer
kleine kinderen; —DOOS, v. (... zen), doos met
speelgoed, voor speelgoed; —MAKER, m. (-s);
...WINKEL, m. (-s).
SPEELHOL, o. (-en), speelhuis.
SPEELHUIS, o. (...zen), huis waar hazardspelen
plaats hebben; (ook) danshuis; gemeene kroeg.
SPEELHUISJE, o. (-s); —HOUDER, m. (-s),
—HOUDSTER, v. (-s), iem. die een speelhuis
houdt.
SPEELJACHT, V. (- en), pleziervaartuig;
...KAART, v. (-en), kaart van een gezelschapsspel;
...KAMER, v. (-s). afzonderlijk vertrek bij aanzien
waarin de kinderen spelen; ...KAMERAAD,-lijken,
.m. en v. (-s, ...raden); ...KIND, o. (- eren), onecht
kind; ...KLOK v. (-ken), klok met speelwerk;
...KNECHT, us. (-s); ...KWARTIERTJE, o.
(-s), kwartiertje aan het spel gewijd; korte rustpauze op de scholen; ...MAAGD, ...MEID, v. (-en),
speelnoot (van bruigom of bruid); ...MAKKER, m.
(-s), vriend der kindsheid, kameraad; ...MAKKERTJE, o. (-s), kameraad.
SPEELMAN, ni:. (...lui, ...lieden), muzikant (in
herbergen, op boerenkermissen enz.); — (spr.) de
speelman zit bij hen nog op het dak, zij zijn nog in
de wittebroodsweken, kennen nog geen zorg.
SPEELNAAM, M. (...namen), bijnaam waarmede
men iem. gewoonlijk aanduidt : de kapitein droeg
onder het volk den speelnaam van „het varkentje ".
SPEELNEST, o. (-en), nest door sommige vogels
spelenderwijs begonnen, maar niet voltooid.
SPEELNOOT, m. (- en), SPEELNOOTE, v. (-n),
speelkameraad; vriend van den bruigom, vriendin
van de bruid, bruidleidster. SPEELNOOTSCHAP, o.
SPEELPACHT, v. (-en), (Ind.) verpachting
van het uitsluitend recht om speelhuizen open te
stellen; ...PACHTER, m. (-s).
SPEELPARTIJ, v. (-en), gezelschap waar door
de genoodigden (kaart enz.) gespeeld wordt; ...PENNINGEN, M. mv. geld waarom of waarmede gespeeld wordt; (ook) fiches, merkjes; ...PLAATS,
v. (-en), plaats voor kinderen om er op te spelen
of zich lichaamsbeweging te geven : bij de meeste
scholen zijn thans overdekte of open speelplaatsen;
(ook) vertoonplaats; ...PLEIN, o. (-en); ...POP,
v. (-pen), pop; goochelpopje; (fig.) speelbal; iem.
tot zijne speelpop gebruiken, hem tot alles bezigen;
...REISJE, o. (-s), plezierreisje.
SPEELRUIMTE, v. de ruimte voor een lichaam
om zich vrij te bewegen : die machine heeft geen
speelruimte genoeg; — ( art.) de speelruimte van een
kogel, het verschil in middellijn tusschen den kogel
en de ziel van het kanon; (fig.) er is speelruimte
gelaten, men heeft hier vrijheid gelaten; — der
willekeur te veel speelruimte geven, te veel gelegenheid om zich te toonen.
SPEELSCH, bn. bw. (-er, meest-), geneigd tot
spelen, dartelen : de speelsche jeugd; — tochtig (van
dieren). SPEELSCHHEID, v. geneigdheid tot
spel; dartelheid; tochtigheid (van dieren).
SPEELSCHIJVEN, v. mv. schijven behoorende
tot eenig spel( b. v. tot het damspel); ...SCHULD, v.
(-en), schuld die men door het spel maakt; ...SEIZOEN, o. (-en), seizoen voor komediespelen : het
speelseizoen 1914/15; ...SOORT v. (-en), (nat. hist.,
plantk.) van gemengd geslacht, niet van 't echte
ras, uit tweeërlei soort voortgekomen.
SPEELSWIJZE, bw. spelende, onder het spelen.
SPEELTAFEL, v. (-s), tafel waaraan men speelt;
(fig.) het spel : hij heeft zijn vermogen aan de
speeltafel (met spelen) verkwist; — (org.) plaats aaji
een orgel waarop de organist speelt, het klavier;
... TAFELTJE, o. (-s); ... TAKEL, m. (-s), (zeew.)
takel die uit een dubbel en een enkel blok bestaat;
...TIJD, m. ( en), tijd voor het spelen bestemd; speel
tijd waarin sommige dieren speelsch zijn;-ur;—
...TOONEEL, o. (-en), tooneelwaarop voorstellingen
gegeven worden; (spr.) de wereld is een speeltooneel;
...TUIG, o. (-en), speelgoed; (ook) muziekinstrument; ...TUIGMAKER, m. (-s); ...TUIN, m. (- en),
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(in 't algen.) tuin waarin kinderen kunnen spelen;
(in 't bijz.) in groote steden eene omheinde plek
gronds , waar kinderen van openbare lagere scholen
op bepaalde uren van den dag onder toezicht kunnen
spelen; ...UUR, o. (...uren), uur bestemd voor de
uitspanning der kinderen, snipperuur; .. .UUR WERK, o. (-en), uurwerk met speelwerk erin;
...VOGEL, m. (- s), (fig.) die aan het spel verslaafd
is; ...VRIEND, m. (- en), ...VRIENDIN, v. (-nen),
speelnoot, -noote; ...WAGEN, m. (- s), pleizierrijtuig; ...WERK, o. (-en), gedeelte van een uurwerk, dat het klokkenspel voortbrengt; — (fig.)
licht te verrichten arbeid; ...WERKTUIG, o.
(-en), verschillende voorwerpen om mede te spelen.
SPEELZIEK, bn. (-er, -st), in hooge mate speelsch.
SPEELZIEKTE, v. speelzucht.
1. SPEELZOT, bn. zot op het spel.
2. SPEELZOT, m. (-ten), die zot op het spel is.
SPEELZUCHT, v. overdreven begeerte tot spelen.
SPEELZUCHTIG, bn. ( -er, -st), speelziek.
SPEEN, v. (spenen), uier; tepel eener koe, geit,
enz.; — gummi-dop op zuigfiesschen; — (gen.)
spenen, aambeien. SPEENTJE, o. (-s).
SPEENADER, v. (-s), (ontl.) aarsader; ... DISTEL,
v. (-s), speenkruid; ...KLOOF, v. (...kloven), spleet
in Bene speen.
SPEENKRUID, o. (-en), (plantk.) een geslacht
tot de familie der ranonkelachtigen behoorende,
waarvan slechts ééne soort in Nederland in 't wild
gevonden' wordt (ficaria verna); zij hebben niervormige bladeren, botergele bloemen met 5 tot
9 puntige bloemblaadjes en wortelknolletjes; —
groot speenkruid, helmkruid of serophelkruid
(scrophularia nodosa).
SPEENMAAL, o. (...malen), maal ter gelegènheid
van het spenen van een kind.
SPEENSEL, o. (-s), pas geënte boomvrucht.
SPEENVARKEN, SPEENVARKENTJE, o. (-s),
zeer jong varken; ...ZWEER, v. (...zweren), zweer
aan eene speen.
SPEER, v. (speren), lans, spies; — de scherpe
met gif gevulde uitstekende punt op den rug en
den kop van een pieterman; — (plantk.) eene tros
bloeiwijze bij de biesachtige planten en-achtige
cypergrassen, waarbij de onderste of buitenste takken boven de bovenste en middelste uitsteken.
SPEERTJE, o. (-s).
SPEERDISTEL, v. (-s), (plantk.) eene soort van
vederdistel, putterdistel kcirsium lanceolatum);
...DRAGER, m. (-s), piekenier :...HAAI, m. (-en),
unie soort van haai (acanthias vulgaris), die zeer
algemeen in de Noordzee gevonden wordt en hier
en daar ook doornhaai wordt geheeten; ...HAAK,
m. (...haken), eene soort van smidsaanbeeld met
twee hoorns : speerhaak der goudsmeden en juweel werkers; ...KOKER, m. (-s); .KRUID, o. (plantk.)
Grieksche valeriaan of Jacobsladder (polemonium
coeruleum); ...PUNT, v. (-en), punt van eene spoer;
...REEP, m. (-en), (viss „ ,h.) de oudste matroos haalt
de speerreep in; ...RUITER, m. (-s), ruiter met eene,
speer gewapend; ...WORTEL, v. (plantk.) gevlekte
aronskelk on mansoor.
SPEET, v. (speten), werktuig om te spitten,
spaan; — wat afgespeet is (b. v. afgespete boter);
stokje, pen waaraan paling, bokking enz. g.,regen
wordt.
SPEETJE, o. (-s), kleine speet; aal die aan een
speetje gestoken gebraden wordt, speetaal.
SPEETAAL, SPEETJES-AAL, v. aal die aan
mootjes gesneden en dwars aan een speetje of
houtje gestoken en zoo gebraden wordt.
SPEETIJZER, o. (-s), brandijzer voor het spit.
SPEETJESPALING, v. speetjesaal.
SPEETWET, v. wet van 21 Oct. 1902, betreffende het speten van haring.
1. SPEK, m. (-ken), (Zuidn.) suikerspek, babbelaar.
2. SPEK, m. (-ken), zie SPEKJAN.
3. SPEK, o. de vetlaag tusschen huid en vleesch
bij het varken, den walvisch en andere groote zeedieren : het spek der walvisschen kookt men tot traan;
versch, gezouten en gerookt spek; vet, mager, doorregen spek; het spek is ransig, niet lekker, garstig;
eene zij spek; — (spr.) met spek vangt men muizen,
met ruime gaven kan men ieder winnen; — spek
op de ribben hebben (schertsend van menschen gezegd), dik en vet zijn; — hij zet spek aan, wordt dik
en vet; — daar groeide hij eene hand dik spek in,
deed hem bijzonder veel genoegen (inz. van leed
gebezigd) ; — dat is geen spekje voor uw-vermak
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bekje, daar zult gij niets van hebben; — met spek
schieten, liegen, opsnijden; — van weelde uit het, spek
springen, niet weten wat men doen zal, zijn geluk
verwaarloozen; — daar dansen de muizen in het
spek, daar is van alles volop, overvloed; — (Z. A.)
kool zonder spek, een gezelschap heeren zonder
dames; — hij heeft het spek weg, is reeds besmet
(inz. met een venerisehe'ziekte); — zij heeft het spek
al weg, is reeds zwanger; — voor spek en boonen meedoen, meeloopen, niet meetellen, te veel zijn.

SPEKACHTIG, bn. (-er, -st), als spek; (gew.)
gaarne spek etende.
SPEKBANK, v. (-en), bank waarop spek wordt
gesneden; ... BOKKING, m. (-en), groote, vette
bokking; ... BUIK, m. (-en), (fig.) dikke buik; smeerbuik; —, rn en v. (-en), speketer, spekeetster;
...BUIL, v. (-en), eene soort van gezwel; ...CHInees, m. (...nezen), (Ind.) Chineesche varkens
grond dien-slachter;.DAM,in(m)dav
men laat staan tusschen twee ingravingen; ...EEND,
...EETSTER,
V. (- en), smient : ...ETER, m. (- s);
V. (- s), die spek eet; spekbuik; ...GEZWEL, o.
(-len), spekbuil; ... GOM, o. ruwe gummi; ... HAAK,
m. (...haken), haak waaraan spek en vleesch opgehangen wordt; laatste poot eener schrijf-m : spek
schrijven; ...HALS, m. (...zen), (fig.) dikke,-haken
vette hals;—, m. en v. (...zen), die een vetten hals
heeft; ...JAN, in. (-nen), (eert.) scheldnaam door de
zeelieden aau de Portugeezen en Spanjaarden gegeven; ...JOOD, m. (...joden), scheldnaam voor
jood die de wet niet houdt; ...KAMER, v. (-s),
kamer waar spek bewaard wordt; (fig.) kamer
waar men gevangenen opsluit.
SPEKKEN, (spekte, heeft gespekt), het vleesch
doorrilgen met spek, lardeeren; (zeew.) korte kabel
dicht bij elkander door een stuk zeildoek-garens
steken; — (fig.) van geld voorzien : eene goed gespekte beurs. SPEKKING, v. het spekken, lardeeren.
SPEKKER, m., SPEKSTER, v. (-s), die spekt
of lardeert.
SPEKKERIG, bn. ( -er, -st), spekkig.
SPEKKEVER, m. (-s), eene soort van insect (dermestes lardarius), die in het spek leeft; ook leer- en
pelskever geheeten, omdat de larven zeer schadelijk
voor huiden en opgezette dieren zijn.
SPEKKIG, bn. (-er, -st), spekachtig. SPEKKIG
vetheid; speksmaak.
-HEID,v.
SPEKKOEK, mrt. (-en), pannekoek in spekvet
gebakken; — (Ind.) gebak met verschillende lichte
en donkere lagen; ...KONING, m. (-en), man die
het spek (der walvisschen ) in tonnen doet; .. .KOO PER, m., ...KOOPSTER, V. (- s), die inspekhandelt;
- (spr.) 't is een heele spekk,;oper, hij heeft nogal
geld, zit er warm in; ...KUIP, V. (- en), kuip waarin men het spek in het zout legt; ...LIJN, v. (-en),
lijn waaraan het spek hangt; ...LUCHT, v. geur,
reuk van spek; ...MADE, v. (-n), worm in bedorven spek; ...MES, o. (-sen), groot breed mes;
...MUIS, v. (...zen), gewone vleermuis; ...NAALD,
v. (-en), lardeerpriem; ...NEK, mc. (-ken), spekhals;
--m. en v. (-ken), die een speknek heeft; ...PAN,
v. (-nen), pan waarin men spek braadt; ...PANNEKOEK, m. (- en), met spek gebakken. pannekoek;
... RIJ D E RIJ, v. (-en), hardrijderij op schaatsen
om spek en erwten; ...SLAGER, m. (-s), spekverkooper; varkensslager; ...SLAGERIJ, v. (-en),
bedrijf van spekslager; spekslagerswinkel; .. .SLA GERSJONG +'N, m. (- s); ...SLAGERSWINKEL:
m. (s).
SPEKSMAAK, m. smaak van het spek; ...SNIJDER, m. (-s), de man die den gevangen walvisch
aan stukken snijdt.
SPEKSTEEN, m. (-en), (v. als stofn.) .eene soort
van steen, die uit water bevattend magnesium
silicaat bestaat en met menigerlei meestal bleeke of
lichte kleuren voorkomt en tot verschillende
einden gebruikt wordt : glazenmakers schrijven
met speksteen op glas, kleermakers op laken of kleedingstukken; men maakt veel snuisterijen uit speksteen; Chineesche speksteen, beeldsteen, is geheel
anders van samenstelling; —POEDER. o. fijn spek
met speksteenpoeder wrijft men de geradeerde-sten:
plaatsen op papier in, om er weer overheen te kunnen
schrijven.

SPEKSTRIK, m. (- ken), touw waarmede de
groote stukken walvischspek naar het schip worden
getrokken; ...STRUIF, v. (...ven), eierpannekoek
met spek; ...TAKEL, m. (-s), (vissch.) spektouw.
SPEKTAKEL, o. (-s), schouwspel, vertooning;
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iets wat opzien baart, rumoer, opschudding: wat
maakte me die kerel een spektakel.
SPEKTAKELSTUK, o. (-ken), een tooneelstuk
bij welks vertooning men nogal spektakel maakt.
SPEKTOR, v. (-ren), (nat. bist.) spekkever;
...TOUW, o. (-en), touw waaraan het spek hangt;
...TRAAN, v. eene soort van vet (in tegenst.van
levertraan); ...VET, o. uit spek gebraden vet:
aardappels met spekvet eten; — bn. zeer vet : die
man is spekvet.
SPEKWATTEN, v. mv. (zeew.) gespekt zeildoek,
gebruikt om schavieling te voorkomen; ... WORST,
v. (-en), (gew.,) eene soort van worst, die enkel uit
buikspek en kruiderijen bestaat; ...WORTEL, v.
(plantk.) smeerwortel, eene ruwbladige plant (symphytum officinale); ...ZAK, m. (- en), linnen inspectiezak der soldaten; ...ZWOORD, o. de dikke
huid van het varken. (Men vindt ook spekzwaard,
en spekzwoerd.)
SPEL, o. (-en), levendige, vlugge beweging, flikkering : het spel der oogera; — het spel der gebaren, aanduiding van iets door gebaren; — kleurenspel,
speling der kleuren; — spel der verbeelding; —
bezigheid tot vermaak of uitspanning van zichzelf of van anderen, benevens datgene waarmede
men zich vermaakt : dam-, kegel-, kien-, schaakspel;
de spelen der kindsheid; het spel van den goochelaar,
van den hansworst, hun kunstgrepen, poetsen; (spr.) het is maar spel, het is niet uit ernst; — een
spel met iem. drijven, hem voor den gek houden; een spel van wind en golven zijn, op de onstuimige
zee rondzwalken; — dat komt mede in het spel, dat
moet er bij gerekend worden; — dat blijft buiten
spel, wordt niet medegeteld; — buiten spel blijven,
niet meedoen; — de hand mede in 't spel hebben, er
ook bij betrokken zijn; — de duivel is mede in 't spel,
het loopt verbazend tegen; — iem. vrij spel laten,
de noodige vrijheid laten; — het spel breken, de
zaak bederven; — dat was voor hem een spel, eene
kleinigheid, hij deed dat zonder moeite; — hij
maakt van alles een spel, hij durft alles ondernemen,
(ook) niets neemt hij ernstig op; — het bespelen van
een of ander muziekinstrument : vioolspel, klok
een meesterlijk spel; een geacheveerd spel;-kenspl;
zijn spel werd algemeen bewonderd; — ( bij de Ouden)
wedstrijd: de Olympische, Korintische of Isthmische spelen; — opvoering van een tooneelstuk,
stuk dat opgevoerd wordt: blij-, treurspel; — wijze
waarop dat geschiedt : het spel van dien acteur was
bijna volmaakt; eene bezigheid tot ontspanning die volgens zekere
regels plaats heeft en waarbij men gewoonlijk
geld waagt, kansspel : bij 't spel winnen, verliezen;
— in 't spel gelukkig zijn, daarbij winnen; — aan
het spel verslaafd zijn, er niet buiten kunnen; welk spel speelt gij liever : biljartspel of trtctrac?; dat wat men bij het kansspel waagt, de inzet:
10 gulden op 't spel zetten: — (fig.) zijn naam, zijn
leven, alles op 't spel zetten, ergens bij wagen; —
iem. vrij spel laten, alle vrijheid laten; — manier
waarop men speelt; dat was uw spel, mijn spel zou
zijn...; — de kaarten, punten enz. die men wint:
het spel winnen; zijn spel gewonnen geven, (ook fig.)
verklaren dat men het verloren heeft; — gewonnen
spel hebben, iets gewonnen, zijn doel bereikt hebben;
— standtijdens het spel ten opzichte der medespelers:
het spel voor iem. opnemen, uitspelen; een mooi, sterk
spel hebben, het gemakkelijk kunnen winnen; zijn spel staat leelijk, is zwak, hij heeft weinig kans
te winnen; — een gewaagd, een gevaarlijk spel hebben,
(fig.) veel kans hebben het te verliezen; - hij heeft
het spel in handen, hij is meester van het Klipel, hij kan
het winnen als hij wil, (fig.) hij is de baas, kan het
regelen zooals 'hij wil; — het was, alsof het spel
sprak, alsof het zoo moest wezen; —.
—, (-len), partij die men speelt : wij hebben twee
spellen gedaan; nog een spelletje maken ?; — stel
kaarten waarmee men speelt : eens gebruikte spellen
kaart te koop; aan dit spel ontbreken eenige kaarten;
;-- die spellen zijn in orde, daaraan ontbreken geene
kaarten; — goedkoope spellen voor de winteravonden;
— plaats waar iets gespeeld, vertoond wordt, tent:
op de kermis zijn vier spellen; de spellen worden opgeslagen, afgebroken; een paardenspel; een honden en apenspel; naar 't spel gaan; — gereedschap, voor
(gewoonlijk spullen genoemd).-werp,dingz.
... SPELLETJE, o. (-s)
SPELBEDERVER, m. (-s), ien-,. die het spel bederft, spelbreker.
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SPELBOEK, o. (-en), SPELBOEKJE, o. (-s),
boekje voor eerstbeginnenden, a-b-boek.
SPELBREKER, m., ...BREEKSTER, v. (-s),
vrede-, rustverstoorder, vrede-, rustverstoorster
(in een gezelschap).
SPELD, v. (-en), puntig pennetje van ijzerof koperdraad van een kop voorzien, om iets vast
te steken : een brief spelden, papier waarop een zeker
aantal spelden (.144 of 100 doorgaans) gestoken zijn;
-- spelden voor insecten, met eene lange schacht om
insecten op te prikken; - veiligheidsspelden, haarspelden, zie aldaar; - spelden zoeken, gebukt
gaan; -- spelden op een hooizolder zoeken, of eene
speld in een voer hooi, zoeken, vergeefsebe moeite
doen; - (gew.) zijn speld uit het spel trekken, zich
zachtjes, stilletjes aan eene zaak onttrekken; hij redeneert dat er geene speld tusschen te krijgen is,

alles sluit zeer logisch, men kan er niets tusschen
brengen; -- hij babbelt maar door, er is geene speld tusschen te krijgen, hij laat u geene gelegenheid om zelfs
een enkel woord maar te zeggen; - hij weet er
Beene speld van, totaal niets. SPELDJE, o. (-s),
kleine speld; (fig.) ergens een speldje bij steken, er
niet meer over praten; - broche.
SPELDEBOOR, v. (...boren), kleine timmer
...KNOP ; ...KOP, m. t-pen.), bovensteuit--mansbor;
einde eener speld; het is geen speldeknop (niets)
waard.

SPELDEN, (speldde, heeft gespeld), vasthechten
met spelden; - (fig.) iem. iets op de mouw spelden,
ier. iets wijsmaken, hem doen gelooven wat niet
waar is.
SPELDENAGEL, us. (-s), dunne draadnagel.
SPELDENBAK, m. (-ken), ...BAKJE, o. (-s),
...DOOS, v. (...zen), ...DOOSJE, o. (-s), ...KOKER,
m. (-s), ...KOKERTJE, o. (-s), bakje, doosje,
koker ter berging van spelden.
SPELDENBRIEF, m. (...ven), brief met spelden;
...DUITJE, o. speldengeld; ...FABRIEK, v. (-en);
...FABRIKANT, m. (-en); ...GELD, o. toelage
voor allerlei kleine uitgaven (aan eene vrouw van
haar man of hare ouders'; ...KUSSEN, o. (-s),
...KUSSENTJE, o. (-s), kussen waarop spelden
gestoken worden; ...MAKER, m. (-s), iem. die spelden maakt; ...MAKERSMES, o. (-sen), getand mes
der speldenmakers; ...M AKERSPRIEM, m. (-en),
stift of els der speldenmakers; ...STEEKSTER, v.
(-s), die spelden op brieven of papieren steekt (ten
verkoop); ...WERK, o. (-en), kunstig bewerkte
kant.
SPELDENWERKEN, (speldenwerkte, heeft gespeldenwerkt), (Zuidn.) kant maken.
SPELDENWERKSTER, v. (-s), (Zuidn.) kant
-makster.
SPELDENWERKSBOUT, m.. (-en), speidenwerkklos; ...KLOS, m. (-sen), ...KUSSEN, o. (-s),
klos, kussen waarvan men zich bij het speldenwerken bedient.
SPELDENWERKSTER, v. (-s), kantwerkster.
SPELDENWERKSTOOT, v. zeker vrouwenhulsel.
SPELDEPRIK, m. (-ken), prik met de punt eener
speld; - (fig.) iem. speldeprikken geven, iem voor
anderen bijna onmerkbaar tergen, sarren; ...PUNT,
v. (-s).
SPELDERNIEUW, bn. (gew.) splinternieuw:
zoo nieuw, dat de spelden er nog aan zitten.
SPELDESCHACHT, v. (-en), staafje eener speld
tusschen kop en punt; ...VISCH, v. zeer jonge
visch, niet grooter nog dan eene speld.
SPELEMEIEN, (spelemeide, heeft gespelemeid),
zich in het voorjaar vermaken (op het land of op
het water); den meiboom gaan planten.
1. SPELEN, (speelde, heeft gespeeld), zich vlug
en luchtig bewegen : de zon speelt in 't water; de wijn
speelt in 't glas, tintelt, fonkelt; - de wind speelt door
het gebladerte, doet het ruischen; - de wind speelt

op het koren, door, met hare lokken; de wind speelt, is
veranderlijk; - (zeew.) de mast speelt in de vissing,

heeft daar speling; zich vrij en lustig bewegen (inz. van kinderen),
zich vermaken, verlustigen : de kinderen spelen

buiten; zich moede spelen; - al spelende leeren,
zonder zich bijzonder in te spannen; - de kat speelt
met de muis; speel nooit met vuurwapens, ga daar
nooit lichtzinnig mee om; - (spr.) speel nooit met

vuur, ga niet lichtzinnig met gevaarlijke zaken om;
- met beloften, met eeden spelen, die als een spel
behandelen, niet ernstig opnemen; - met zijne gezondheid spelen, die niet in acht nemen; - met iem.
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een schandelijk spel spelen, hem schandelijk behandelen; - hij laat niet met zich spelen, hij laat zich niet
voor den gek houden; - iem. eene poets, een trek
spelen, hem om den tuin leiden, bedriegen, foppen;
- iem. iets in of uit de hand spelen, het er hem ongemerkt in of uit brengen; - er loopt één van de vijf
bij hem (te) spelen, hij is niet goed wijs; - dat speelt
mij voor den geest, ik herinner mij er iets van; - het
woord speelt mij op de tong, ik herinner mij het
woord goed, doch weet het nu niette zeggen; - deze
woorden speelden op zijne lage afkomst, zinspeelden
daarop; zich met eenig spel bezighouden : wat spelen de
jongens ?; blindemannetje, wegkruipertjg spelen; bil
kaart, schaak spelen; (in) ruiten, (in)-jart,dm
troef spelen, zulke kaarten uitspelen; - om iets,.
om een gulden, om het gelag spelen. de verliezer moet
dit betalen; - laag, hoog, grof spelen, om weinig,.
veel, zeer veel geld spelen; - valsch, eerlijk spelen;
- gelukkig spelen, daarbij winnen; - een gewaagd
spel spelen, waarbij men veel kans heeft te verliezen; - in de loterij spelen, een lot er in nemen; zich arm, rijk spelen; bankroet spelen, zijne betalingen
staken; - speculeeren: op rijzing, op daling spelen.
daarop in fondsen enz. speculeeren; - (spr.) hij
speelt met hem onder één hoedje, zij zijn het met elk-

ander eens; tot uitspanning van zichzelf of van anderen
muziek maken : (op de) piano, (de) viool spelen; -

een wals, een marsch spelen; - in de maat, met gevoel
spelen; - van het blad, uit het hoofd, op het gehoor
spelen; - de klok speelt, het klokkenspel is in beweging; - eene muziekdoos laten spelen, in werking
brengen; - (fig.) op zijn poot spelen, opspelen, razen,
tieren, wild te keer gaan; - de kanonnen, het geschut
laten spelen, daarmee ergens op schieten; - eene
mijn laten spelen, werken, ontploffen; - de fonteinen, waterwerken laten spelen, water laten op-

geven; een tooneelstuk opvoeren : van avond speelt men

Faust; - in welken tijd, waar speelt dat stuk? ver-

plaatst ons dat stuk ?; - hij speelt in dat stuk, ver
er eene rol in; - eene rol, de hoofdrol spelen.-vult
medespeler zijn, den hoofpersoon voorstellen; (fig.) eene leelijke rol bij iets spelen, daarbij leelijk
handelen, optreden; den baas, de beest spelen, zie
BAAS, BEEST; - zich voor iem. uitgeven: hij
speelt den beleedigde; zij speelt de preutsehe; - vleiend
noemen : hij speelt mijnheer tegen den huisknecht:
alsjeblieft spelen, dat vaak zeggen; - (fig.) de natuur
speelt hier, wijkt van haar gewonen gang af; paren (van sommige dieren): konijnen laten spelen.
2. SPELEN, o. spel.
SPELER, m., SPEELSTER, V. (- s), die speelt:
(inz.) die veel speelt; (muz.) bespeler van eenig
instrument; (ook) tooneelspeler.
SPELERIJDEN, voor vermaak uit rijden gaan:
't wordt gewoonlijk alleen in de onbep. wijs en in
't verl. deelw. gebruikt : ze gaan spelerijden; ze
hebben spelegereden; de wagen, waarmee dit geschiedt,
heet een speelwagen.
SPELERSBAAS, m. (...bazen), een baas in het
spelen.
SPELEVAREN, (spelevaarde, heeft gespelevaard);
zich op het water niet een vaartuigje verlustigen.
SPELFOUT, v. (-en), fout gemaakt door de regels
der spelling niet in acht te nemen.
SPELING, v. (-en), het spelen : speling van het lot,
van de fortuin, grillige wending, keer; -- speelruimte :
het to te heeft geene speling genoeg, ligt of hangt niet
ruim genoeg; - (tinxnx.) ruimte tusschen twee verbonden voorwerpen : bij deze paneelen is te veel
speling; - ( kooph.) vrije beschikking over geld of
krediet, marge; - (fig.) eigenaardige natuurvorrrzingen : eene speling der natuur.
SPELKUNST, v. de kunst om de gesproken woorden door letterteekens volgens aangenomen gebruik
voor te stellen.
SPELLEIDER, m. (- s), iem. die een spel weet te
leiden.
SPELLEIDERSCURSUS, m. ( - sen), cursus waarin
men tot spelleider opgeleid wordt.
SPELLEN, (spelde, heeft gespeld), de 'letters
van een woord geregeld in volgorde schrijven of
opnoemen : de moeilijke woorden spellen; - hoe
spelt hij zijn naam ?, hoe is de juiste schrijfwijze er
van?; - de spelregels volgen : velen spellen die
woorden anders; - (fig.) aankondigen, voorspellen:
dat spelt it niet veel goeds. SPELLING, v. (-en), het
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spellen; schrijfwijze naar de regels der taal: de
spelling van een woord vragen; — wijze van spelling:
volgens de nieuwste spelling. SPELLINKJE, o. (-s).
SPELLER, m., SPELSTER, v. (-s), die spelt.
SPELLINGCOMMISSIE, v. commissie aan wie
de regeling eener spelling opgedragen is; ...KWESTIE, v. (-s), kwestie betreffende de spelling; ...RAPPORT, o. (-en), rapport eener spellingcommissie;
...VRAAGSTUK, o. (-ken).
SPELMETHODE, v. eene leesmethode op het
spellen gegrond; de leerlingen benoemen de letters
volgens het A-B-C en daarna het woord, bv. ha +
00 + oo + gee = hoog.
SPELONK, v. (-en), berghol, grot. SPELONKJE . o. (-s).
SPELONKACHTIG, bn. vol spelonken of holen.
SPELREGEL, m. (-s), regel dien men bij 1 et zuiver schrijven der woorden in acht neemt
SPELT, V. eens soort van grove tarwe (triticum
spelta), met platte vierzijdige aar, kleine roodbruine
korr(1 (•n fijner meel.
SPELTAKKER, m. (-s); ...BIER, o. bier, van
spelt gebrouR en; ...BOUW, m. aankweeking van
spelt; ...GRAS, o. slechte soort van spelt; ... HAAN,
m. (...hanen), sprinkhaan; ...LAND, o. (-in), speltakker; ...MAAND, v. Herfstmaand, September;
...MEEL, o.; ...00GST, m.; ...STROO, o.; ...VELD,
(-en), speltland.
SPEN, m. (-s), (Ind.) tafelbediende, • erste huisbediende.
SPENCER, m. (-s), (veroud.) vestrok, strakke
damesblouse mt t pandjes;.
SPENDABEL, bn. bw. ( -er, -st), mild, kwistig.
SPENDEEREN, (spendeerde, heeft gespendeerd),
ten koste leggen (aan) : ik wil er niet veel aan spendeeren; veel geld en moeite aan iets spendeeren, besteden.
SPENEN, (speende, heeft gespeend), van de speen
of borst afnemen : een kind spenen; — visch spenen,
aan visch zuiver water geven; die visch is niet goed
gespeend, zij smaakt grondig, is niet lang genoeg
vóór het gebruik in de kaar in frisch water gehouden;
— (fig.) zich spenen, zich onthouden, het gebruik
(van iets) matigen : hij heeft zich van alles moeten
spenen, zich alles moeten ontzeggen; een herstellende
spenen, hem niet te veel voedsel of wijn geven.
SPENING, v.
SPENENVLOED, m. (-en), (gen.) aambeien
-vloing.
SPERBOOM, m. (-en), slagboom; ...FORT, o.
op
groote
verkeersklein
verdedigingswerk
(-en),
wegen of spoorwegen, bij spoorbruggen, rivier
bergpassen enz.
-overgan,
SPERGE, v. (-s), zie ASPERGE.
SPERGELKRUID, o. wilde asperge, spurrie.
SPERGETORRETJE, o. (-s), (nat. hist:) een klein
torretje op de aspergevelden levende (lema asparagi).
SPERKETTING, m. (-en), ketting om af te
sluiten of te versperren.
SP4RMA, o. dierlijk zaad; de stof waarmee het
dier ordt geteeld.
SPERMACETI, v. walschot, witte amber (vetstof, inz. der potvisschen, dat na hun dood stolt en
gezuiverd veel in de waskaarsenfabricage gebruikt
wordt); —KAARSEN, v. mv.
SPERREN, (sperde, heeft gesperd), Wijd uiteen
: de beenen uit elkander sperren; — vastzetten,-zetn
sluiten : een weg, doorgang sperren; — een rad sperren, versperren. SPERRING, v. (-en), het sperren;
afsluiting; versperring.
SPERSIEBOON, v. (-en), ...BOONTJE, v. (-s),
eene peulvrucht die met de peul gegeten wordt, ook
suiker -, princessen- en heerenbgonen geheeten.
SPERWER, o. (-s), zekere roofvogel (accipiter
nisus) tot de familie der valken behoorende, met
vrij korte, afgeronde vleugels, een krachtigen krom
snavel en lange dunne pooten en teenen; 17 +-men
15 cM groot; 't wijfje is 8 à 9 cM. langer; ook wel
vinkendief, stier- en blauwvalk genoemd; hij wordt
bijna in geheel Europa gevonden. SPERWERTJE,
o. (-s).
SPERWERBEZIE, v. (-s, ...ziën), vrucht van
den sorbeboom; —BOOM, m. (- s), sorbeboom. .
SPERWERSNEST, o. (-en), nest van een
sperwer.
SPERWERUIL, in. (-en), (nat. bist.) eene op
sperwers eenigszins gelijkende uilensoort (nyctea
ulula), ook valkuil en uilvalk geheeten.
SPESEN, (It.) v. mv. kosten, onkosten, uitgaven.
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SPES PATRIAE (Lat.) hoop des vaderlands, het
opgroeiend geslacht.
SPET, v. (-ten), zie SPAT.
SPETEN, (speette, heeft gespeet), aan een speetje
rijgen : sparren speten, om ze te drogen; haring
speten, voor de bokkingrookerijen; met een spit
doorboren; aan een speet braden.
SPETTEN, (spette, heeft gespet), zie SPATTEN.
SPEUN, v. (-en), (bouwk.) draaitoestel eener
(kleine) deur zonder opgesloten kozijn, bestaande
uit eene verticale pin in de omtim roering en eene
bus in de deur.
SPEUREN, (speurde, heeft gespeurd), merken,
bemerken; bespeuren; niet nauw speuren, niet
nauwlettend zijn.
SPEURHOND, m. (-en), soort van gladharigen
jachthond, afgericht om het wild op te loopen:
goed, flink afgerichte speurhonden; speurhond die
niet aanslaat; — ( fig.) iem. die iets naspoort, in het
geheim nagaat : de speurhonden der politie.
SPEURIG, bn. (-er, -st) (gew.) opzichtig van kleur:
speurig lint; — het speurige doek, met heldere kleuren.
SPHEER, v. (spheren), zie SFEER.
SPHERO ÏDAAL, bn. (nat.) spheroidaal- toestand,
de toestand van een droppel vocht op eene gloeiende
plaat. dat den vorm eener spheroïde aanneemt.
SPHEROIDE, v. (-n), een lichaam met een gebogen
oppervlak, dat geheel gesloten is en eene regelmatige
gedaante heeft.
SPHINX, v. (-en), zie SFINX.
SPIAUTER, v., zie PIAUTER.
SPICCATO, bw. (muz.) duidelijkuitkomende; (bij
strijkinstrumenten) iederen toon afzonderlijk aan
-gestrkn.
SPICHTIG, bn. (-er, -st), puntig en smal: spichtige bladeren; — lang en dun, schraal: spichtige
planten; een spichtig meisje. SPICHTIGHEID, v.
1. SPIE, (-ën), SPIJ, v. (-en), pin, bout, wigge:
eene spie in iets slaan; met eene spie iets vastzetten.
SPIETJE, SPIJTJE, o. (-s).
2. SPIE, m. (-ën), (veroud.) bespieder, spion.
3. SPIE, o. duiten, geld : spie hebben.
SPIEBAND, m. (- en), (bouwk.) band die met Bene
spie opgesloten wordt; ...BLOK, o. (-ken), blok dat
tot spie dient; ... BOUT, m. (- en), bout om iets op
te sluiten.
SPIEDEN, (spiedde, heeft gespied), bespieden,
verspieden.
SPIEËIND, o. (-en), uiteinde, dat in iets opgesloten wordt : de spieëinden der buizen worden in
de moffen opgesloten.
SPIEËN, (spiede, heeft gespied), met Bene spie
iets vastzetten.
SPIEGAT, o. (-en), (zeew.) zie SPUIGAT; PROP, v. (-pen).
SPIEGEL, m. (- s), een lichaam van glas of metaal
met eene gepolijste oppervlakte, dat door terugkaatsing beelden vormt van de voorwerpen, die zich
daar tegenover bevinden; vlakke, holle, bolle spie
een metalen, zilveren spiegel; inz. verfoelied-gels;
glas; in den spiegel kijken; den heelen dag staat zij
voor den spiegel, beschouwt zij zichzelf in den spiegel; — (fig.) de oogen zijn de spiegel der ziel, de oogen
openbaren wat in het gemoed omgaat;— de wereld
is een spiegel der Goddelijke wijsheid; — laat zijn
voorbeeld u tot spiegel dienen, volg zijn voorbeeld na;
— iem. een spiegel voorhouden, hem het verkeerde
van zijn gedrag laten zien; spiegel der zeden; — de
spiegel van een kistje sigaren, het meestal fraaie blad
papier boven op de sigaren en aan den binnenkant
van liet dekseltje; — de spiegel bij vogels, plek op
den vleugel door de eigenaardige kleur en teekening
der armpennen gevormd; — (courant) de rekeningcourant van den inhoud van een dag- of weekblad,
wat het aantal regels betreft: voor de spiegels heeft
men thans gedrukte formulieren; — eene spiegelgladde
oppervlakte : de spiegel der zee; waterspiegel; — (geneesk.) werktuig on, zekere natuurlijke lichaamsholten wijder te maken, open te houden en den inwendigen toestand dier organen te bezien; — (mil.)
houten schijf waarop de projectielen in den mortier
worden geladen; — (zeew.) vlak achterdeel van een
schip; — ( timmr.) met spiegel bewerkte boom, een
boom die met paneelwerk betimmerd is. SPIEGELTJE o. (-s), kleine spiegel; spion (spiegel buiten
het venster).
SPIEGEI,ACHTIG, bn. (-er, -s*_.), als een spiegel.
SPIEGELAFLEZING, v. (-en), (nat.) het aflezen
van den hoogtespiegel eereer vloeistofkolom; ...BAL-
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KEN, na. n-tv. (zeew.) balken tusschen de hekstukken; ...BEELD, o. (-en), teruggekaatst beeld; (ook)
schijnbeeld, schrikbeeld.
SPIEGELBLANK, bn. blinkend als een Qpiegel :
deze vloer is spiegelblank.

SPIEGELBOOG, n,. (...bogen), (zeew.) kroon
(boven den achtersteven); (sterr.) pene soort van
sterrenhoogte-meter; ... DEUR, v. (-en), deur niet
een spiegel las; ...DRAAD, m. (...draden), stralen
in de dwarsdoorsnede van boomstammen; ...DRAGER, m. (-s), eene soort van grooten vlinder (bornbyx pap/tja); ...EEND, v. (-en), wilde eend met
mooi gekleurde vleugels (anas); ...EI, o. \ -eren), een
in de pan gebraden ei waarbij het door heel gebleven is.
SPIEGELEN (ZICH), (spiegelde zich, heeft zich
gespiegeld), zich in een spiegel bezien; zijn beeld in
eenige vloeistof als een spiegel vertoonen : de boom
spiegelt zich in het water; — (fig.) zich spiegelen aan,
tot voorbeeld nemen; (spr.) die zich aan een ander
spiegelt, spiegelt zich zacht, gelukkig hij die uit het

ongeluk eens anderen leering trekt; — de zonnestralen van iets laten terugkaatsen; — (fig.) met
iets pralen. SPIEGELING, v. (-en), ht t spiegelen;
de spiegeling (weerkaatsing) van het water, van den
stroom.

SPIEGELERTS, o. ijzererts met glanzende opper
...FABRIEK, v. (-en), fabriek van spiegels;-vlakte;
...FOELIE, o. foelie om spiegels te maken; ...GALVANOMETER, m. (-s), werktuig bij de onderzeesche telegraphie in gebruik, bestaande uit een galvanometer, een spiegel en een magneetnaald;
...GEVECHT, o. (-en). gefingeerd gevecht tot
oefening, militaire manoeuvre; (fig.) geveinsde ver
...GEWELF, o. (...ven), (bouwk.) gewelf-tonig;
dat, in het midden vlak is; ...GIETER, m. (-s),
vervaardiger van spiegelglas; ...GIETERIJ, v.
(-en), werkplaats waar glas tot spit gels gegoten
wordt.
SPIEGELGLAD, bn. glad als een spiegel : spiegel
ijs.

-glad

SPIEGELGLAS, o. (...zen). verfoelied glas; geslepen en daarna gepolijst fijn glas van 6 tot 30 mM.
dikte; —BLAZER, m. (-s); —BLAZERIJ, v. (-en).
SPIEGELGRANAAT, v. (...naten), eene soort
van granaat bij groote hoeveelheid tegelijk uit
groote mortieren geworpen; ...HANDEL, m. handel in spiegels; ...HARS, v. o. fijne, gezuiverde hars
voor vioolstrijkstokken enz.; een mengsel van witte
hars en terpentijn voor vuurwerk; ...IJZER, o. wit
gietijzer, verkregen uit spaatijzersteen; is zeer
zuiver en dient voornamelijk voor de staalfabricage;
...KAMER, v. (-s), kamer wier wanden spiegels

zijn; kamer waar spiegels ten verkoop zijn uitgestald.
SPIEGELKARPER, m. (-s), eene soort van grooten karper (cyprinus carpio) met naakte huiden twee
of drie rijen groote, glanzige schubben.
SPIEGELKAST, v. (-en), kast met deuren van
spiegelglas; ...KIST, v. (-en); ...KOOPER, m.
(-s); ...KOOPSTER, v. (-s); ...KRAAM, v. (...kramen), verplaatsbare spiegelwinkel; ...LAMP, v.
(-en), lamp met een reflector er achter.
SPIEGELLIJST, v. (-en), lijst voor spiegels;
—FABRIEK, v. (-en).
SPIEGELMAGAZIJN, o. (-en); ...MAKER, m.
iem. die spiegels maakt; ...MAKERIJ, v. (-en),
spiegelfabriek; ...MEES, v. (...zen), mees met
glanzige veeren, koolmees; ...MERGSTRAAL, m.
(...stralen), spiegeldraad; ...METAAL, o. metaal
koper en zink dat zich goed tot spie -niegslva
polijsten laat; ...MICROSCOOP, m. (...stopen):-gels
...NET, o. (-ten), eene soort van vogelnet met groote
vierkante mazen.
SPIEGELNIEUW, bn. bw. (w. g.) fonkelnieuw.
SPIEGELOTTER, m. (-s), eene soort van zeeotter
met sterk glanzende huid; ...PLAAT, v. (...platen),
(stooriw,) deel van den cilinderwand waarlangs de
stoomschuif zich stoomdicht moet bewegen;
...POORT, v. (-en), (zeew) geschutpoot aan den
achtersteven van een schip; ...RAAM, o. (...ramen),
spiegellijst.
SPIEGELROG, ms. (-gen), rog met glanzige huid
en twee (of vier) groote roode, blauwe, zwart en
witgezoonide vlekken, (raja miraletus), die aan de
kusten van Engeland en in de Middellandsche Zee
menigvuldig voorkomt.
SPIEGELRUG, m. (-gen), achterzijde van een
spiegel ; ...RUIT, v. (-en), vensterruit van spiegel-
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glas; zeer groote vensterruit; ...SCHIP, o. (schepen),
schip net een vierkanten achtersteven; ... SCHRIFT,
o., schrift dat in een spiegel duidelijk leesbaar is,
anders niet; ...SEXTANT, m. (-en); SPAAT, o.
(delfst.), ...STEEN, mc. (-en), (v. gmv. als stofn.)
eene soort van spaat, seleniet; ...TAFELTJE, o.
(-s), tafeltje niet een spiegel; ...TELESCOOP,
m. (...stopen), verrekijker met holle spiegels.
SPIEGELVISCH, m. (...sschen), Bene soort van
haanvisch met draderige voorste rugvin en eene
zwarte vlek op zij van den romp (zees faber), ook
zonnevisch en haringkoning geheeten.
SPIEGELVLAK, o. (-ken), oppervlakte van een
spiegel; spiegelend, glad vlak; ... WINKEL, m. (-s),
winkel waarin men hoofdzakelijk spiegels verkoopt;
...ZONNEWIJZER, m. (-s), een zonnewijzer die de
uren aangeeft met teruggekaatste zonnestralen.
SPIEKEN, (spiekte, heeft gespiekt), (schoolterm)
bedriegen, afzien; ter sluiks in het boek afzien, zijn
opgaven, vertalingen, sommen enz. naschrijven.
SPIEKER, ei. (-s), die spiekt.
SPIEMOUW, v. (-en), (zeew.) linnen overtrek van
een spiegat.
1. SPIER, V. (- en), kleine teere punt, inz. grasscheutje, korenhalmpje : een spiertje gras; - (fig.)
ik geef er geene spier om, ik bekreun er mij
niet om.
2..SPIER, v. (-en), (ontl.) de vleezige bundels in het
dierlijk lichaam die door hunne samentrekking
en strekking de beweging der deden veroorzaken:
gladde spieren, die der onwillekeurige beweging;
dwarsgestreepte spieren, die onder invloed van den
wil staan; de buik, het ei, het hoofd, de aanhechting
eener spier; tweehoofdige spier. SPIERTJE, o. (-s).
3. SPIER, v. (-en), (zeew.) lange , dunne paal van
25 tot 30 voet lengte, het topeinde van juffers;
rondhout op kleine schepen tot mast en op grootere
tot ra of steng dienende.
4. SPIER, v. (-en), eene soort van zwaluw, spierzwaluw.
SPIERACHTIG, bn. ( -er, -st). op eene spier
gelijkende.
SPIERBEUGEL, m. (-s), (zeew.) ijzeren beugel die
den lijzeilsspieren tot steun strekt.
SPIEREN, (spierde, heeft gespierd), spieken.
SPIERING, m. (-enl, (v. gmv. als stofn.) eene
soort van kleine visch (salmo eperlanus), met een
doorschijnend lichaam, fraai zilverwit van kleur
met groene en blauwe tinten, die in de geheele
Noordzee en ook in de groote Zweedsche meren
wordt aangetroffen, zij zwemmen in 't voorjaar de
rivieren op, waar zij om hun lekker vleesch veel
gevangen worden; - (spr.) een spiering uitwerpen
om een kabeljauw te vangen, eene kleinigheid opofferen
om iets veel grooter te verkrijgen; - een magere
spiering, iem. die bijzonder mager is. SPIERINKJE,

o. (-s).
SPIERINGETER, m., ...EETSTER, v. (-s), liefhebber, liefhebster van spiering; ...KOP, m. (-pen);
...MAAL o. (...malen); ...NET, o. (-ten); ...STAART,
n'► . (-en); ...VANGST, v; ...VISSCHER, m. (-s);
...VISCHERIJ, v. (-en), spieringvangst.
SPIERKLEI, v. een dun laagje spierklei scheidt de
meermolm van de oude zeeklei.

SPIERKRACHT, v. kracht der spieren : zijne
spierkracht is ongeloofelijk ; iem. zonder spierkracht; -METER, m. (-s), werktuig om iemands
spierkracht te meten.
SPIERLING, m. (-en), (gew.) spiering.
SPIERMAAG, v. (...magen), zeer sterke maag
der vogels.
SPIERNAAKT, bn. moedernaakt : hij was spiernaakt.

SPIERPEES, v. (...pezen), (ontl.) peesachtig
uiteinde eener spier; ...SCHEIDE, v. (-n), (ontl.)
vliesachtige omkleeding eener spier; ...STELSEL, o.
(-s), stelsel van spieren , alle spieren : het spierstelsel van de borst; ...SUIKER, V. de rink- en
kleurlooze, zoete zelfstandigheid die in de pieren
voorkomt, . inosit.'
SPIERTALIE, v. (-s), (zeew.) twee enkele blokjes
en een licht trosje; ...TOWN, o. (-en), ophaler der
spieren op de marseraas.
SPIERVERLAMMING, v. (geneesk.) verlamming
van eenige of alle spieren; ...VOGEL, in. (-s), Bene
soort van gierzwaluw; ...WEEFSEL, o. (-s), (ontl.)
weefsel, vezels waaruit de spieren bestaan; ...WERKING, V. (- en), wijze van werking der spieren; hare
uitwerking.
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SPIERWIT, bn. uiterst wit : spierwit haar; hij

werd spierwit van angst.

SPIERZAK, m. (-ken), (w. g.) brood-, knapzak;
...ZWALUW, V. (- en), steenzwaluw.
SPIES, SPIETS, v. (-en), speer, lans, helleaard; - eerste gewei van een hertekalf, de stangen
van het eerste jaar. SPIESJE, SPIETSJE, o. (-s).
SPIESBOK, M. (- ken), (jag.) hertekalf niet
spiesen.
SPIESDRAGER, lit. (-s), lansdrager, piekenier.
SPIESGLANS, o. een blauwachtig wit, broos
netaal met. een bladerig of korrelachtig weefsel,
antimonium; —GIFT,, o. vergif(t) van spiesglans.
SPIESHOUT, o. (-en), schacht eener spies;
...IJZER, o. (-s), ...SCHACHT, ...SCHAFT, v.
(-en), spieshout; STAF, xe. (...staven), spiesschacht; ...VOLK, o. spierdragers, piekeniers.
SPIESVORMIG, bn. (plantk.) aan den voet met
:spitse, horizontaal afstaande lobben : spiesvormige

bladeren.

SPIETSEN, (spietste, heeft gespietst), doorboren

met eene spiets of lans; (in Turkije) een misdadiger
spietsen, bent een puntigen haak van onderen

tusschen de ruggegraat en de huid steken, zoodat
hij tusschen de schouders uitkomt.
SPIEZAK, in. (-ken), (zeew.) linnen overtrek
van een spiegat.
SPIJ, v. (-en), zie SPIE.
SPIJBELAAR, m. (-s), een jongen die spijbelt.
SPIJBELAARSTER, v. (-s).
SPIJBELEN, (spijbelde, heeft gespijbeld), heimelijk de school verzuimen.
SPIJEN, zie SPUWEN.
SPIJER, m. (-s), aflaatpijp aan de daken van
kerken en torens. SPIJERTJE, o. (-s).
SPIJGAT, o. (-en), (zeew.) zie SPUIGAT.
SPIJK, V. (plantk.) naam aan verschillende wel- riekende, geneeskrachtige planten gegeven, inz. de
.groote lavendel (lavandula latifolia) en de Indische

.spijk (L. spica).

SPIJKBALSEM, In. spijkerbalsem; ... BOOM,
....STRUIK, m. (-en), (plantk.) boom of struik die de
nardus voortbrengt.
1. SPIJKER, ni (-s), puntig stukje metaal, gewoon
een kop voorzien om iets stevig te beves--lijkvan
tigen of aan het uitstekende deel iets op te hangen:

iets met een spijker vastslaan; koperen, vertinde
spijkertjes, spijkers zonder koppen; een spijker krom
slaan, uittrekken; — ( spr.) den spijker op den kop
slaan, de zaak juist treffen, juist zeggen waar het
op aankomt, het juiste middel aangeven; — spijkers
rnet koppen slaan, doortasten, geen halve maatregelen treffen; — zoo hard als een spijker zijn, tegen aller-

,lei ongemakken bestand zijn, (ook) in hooge mate
arm zijn; sores ook : in tijdelijke geldverlegenheid
zijn; — weet ik een spijker, hij weet een gat, hij is
nooit verlegen met eene zaak; — spijkers op laag
water zoeken, vitten, ongegronde of nietsbeduidende
aanmerkingen maken; — (w. g.) iets aan den
spijker hangen, het laten rusten, op de lange baan
schuiven; — die lamp is net een gloeiende spijker, geeft
zeer weinig licht. SPIJKERTJE o. (-s).
2. SPIJKER, m. en o. (-s), heerenhuis; schuur;
bergplaats voor gereedschap of koren. SPIJKERTJE, o. (-s).
SPIJKERBAK, m. (-ken), bak om spijkers in te
.bewaren, gewoonlijk in hokjes verdeeld; .. .BAL SEM m. eene soort van zalf, vroeger veel bij
kneuzingen, winterhanden en -voeten gebruikt.
•(Zoo geheeten naar den fabrikant Jan Spijker die
het eerst die zalf bereidde.)
SPIJKERBOOR, v. (...boren), smalle boor om
spijkergaten te boren.
SPIJKEREN, (spijkerde, heeft gespijkerd), spijkers inslaan; (iets) vastslaan met spijkers : een ge-

spijkerd kistje; dat is niet goed gespijkerd. SPIJKE-

RING, v. het spijkeren.
SPIJKERFABRIEK, v. (-en); ...GAT, o. (-en),
gat door een ingeslagen spijker gemaakt; gat waarin
een spijker geslagen zal worden; ...HANDEL, m.
handel in spijkers.
SPIJKERHARD, bn. zoo hard als een spijker:
spijkerhard hout; spijkerhard vleesch, zeer gezond
vast spierweefsel; - (w. g.) zonder een cent: spijker-

harde lui.

SPIJKERHUID, v. (-en), (zeew.) bespijkering
der kiel; ...IJZER, o. ijzer waarvan spijkers gemaakt worden; vierkant ijzer waarin de koppen
van spijkers gesmeed worden of werden; (zeew.)
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ijzer waarmee het werk bij het kalfateren bij de
spijkers ingeslagen wordt; ...KIST, v. (-en); .. .KOO PER, m. (-s); ....KOOPSTER, v. (-s); ...KOP, m.
(-pen); ...LADE, v. (-n), lade voor spijkers; .. .MA CHINE, V. (- s), machine voor het machinaal spij keren van kisten.
SPIJKERMAKER, m. (-s), iem. die spijkers
maakt; ...MAKERIJ, v. het maken van spijkers;
—, (-en), spijkerfabriek; ...MAND, v. (-en),
...MANDJE, o. (-s); ...MEERVAL, m. (-len),
(nat. hist.) spijkerwentelaar; ...ROG, m. ( -gen),
eene soort van doornrog (raja rubes); ...SCHRIFT,
o. eene soort van schrift in de gedaante van spijkers
en wiggen : het spijkerschrift der A.ssyriërrs en
Babyloniërs; ...SMEDERIJ, v. (-en), spijkerfabriek;
...SMID, m. (...smeden); ..TANG, v. (-en), nijptang om spijkers uit te halen.
SPIJKERTJESWEE, o. het verdriet dat fietsers,
automobilisten enz. hebben door het lek worden
hunner luchtbanden door spijkertjes op den weg.
SPIJKERTON, V. (- nen), ton met of voor spijkers.
SPIJKERVAST, bn. nagelvast, met spijkers vastgemaakt : wat spijkervast is, moet aan het huis blij
gierig.
-ven;(fig.)
SPIJKERVAT, o. (-en), spijkerton.
SPIJKERVORMIG, bn. in den vorm van een
spijker.
SPIJKERWENTELAAR, m. (-s), (nat. hist.)
spijkermeerval (doras); ...WINKEL, m. (-s).
SPIJKIJZER, o. (-s), eene soort van ijzer, dienende om spijkers om te klinken.
SPIJKNARDUS, v. (plantk.) Indische spijk.
SPIJKOLIE, v. (gen.) eene soort van olie, die
uit de spijke of spijke-narde, eene soort van lavendel (lavandula spice) getrokken wordt; ...VERNIS, o. vernis uit de spijk gemaakt; ...WATER, o.
(gen.) lavendelwater.
SPIJL, v. (-en), puntige staaf, pin, tralie: spijlen
van eene kooi; ijzeren spijlen voor een venster; een
der staafjes in een bijenkorf, waarop de bijen het
werk doen rusten; — drooghout waaraan de •haringen geregen worden in eene bokkingrookerij.
SPIJLTJE, o. (-s).
SPIJS, v. (...zen), voedsel, eetwaar : spijs en

drank; spijzen opdisschen; heerlijke, voedzame,
krachtige spijs; spijs voor zieken; — dat is mijne
spijs, daarvan houd ik zeer veel; — (spr.) verandering van spijs doet eten, verandering geeft nieuwen
lust; — letterspijs, zeker metaalmengsel tot het
gieten van drukletters; klokspijs.

SPIJSBEREIDING, v.; ...BEZORGER, ni .
...BEZORGSTER, v. (-s), die middageten rond
...BRIJ, v. de brij die in de maag uit de-brengt;
gebruikte spijzen bereid wordt, spijspap. chijm;
...BUIS, V. (...zen), (ontl.) slokdarm; ...HUIS, o.
(.. .zen), eethuis, gaarkeuken.
SPIJSKAART, v. (-en), opgave van 't geen bij
een maaltijd op den distb zal komen, menu; lijst
der verschillende spijzen, welke men in een restaurant verkrijgen kan; ...KAMER, v. (-s), kamer waar
spijzen worden bewaard; ...KAS, v. (-sen), • ...KAST,
V. (- en), provisiekast; ...KELDER, m. (-s), kelder
om spijzen in te bewaren; ...KOBALT, o. kobalt
van licht staalgrauwe kleur, een mengsel van kobalt,
ijzer, zwavel en arsenicum; ...KOEK, m. (-en),
koek die tot spijs dient; ...KOKERIJ, v. het koken
van spijzen; — , (-en), inrichting waar spijzen gekookt worden, gaarkeuken; ...KORF, m. (...ven);
...KRUID, o. (-en), moesgroente; ...LIJST, v.
(-en), spijskaart, menu; ...MARKT, v. (-en), markt
waar men spijzen inkoopt; ...MEESTER, m. (-s),
...MEESTERES, v. (-sen), (in gestichten, kloosters
enz.) die met het toezicht op de spijzen belast is.
SPIJSOFFER, o. (-s), (Isr.) offer van vruchten
waarvan de offerende meeat, in tegenstelling met
een brandoffer, dat geheel verbrand werd.
SPIJSPROEVER, m. (-s), iem. die de spijzen
proeven moet; ...SAP, o. (-pen), voedend sap, reeds
in de maag uit de spijzen bereid; ...UITDEELING,
V. (- en), het uitdeelen van gekookte spijzen; ...VERTERING, v. die functie in het dierlijk lichaam,
waarbij de spijs in voedende stof wordt omgezet:

eene goede, slechte spijsvertering hebben; met de spijsvertering sukkelen; ...VET, o. (-ten), spijsvetten
mogen niet meer dan een '/11 °/ o water bevatten; ... WETTEN, V. rev. de spijswetten der Joden.
1. SPIJT, V. leedwezen, verdriet : tot mijn spijt
moest ik thuis blijven; berouw over iets : spijt
van iets hebben, gevoelen; ten spijt van, in weerwil
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van; — verkropte gramschap : hij zal van spijt nog veel tijd aan iets spillen; die zorg, moeite en tijd zijn
bersten; — (veroud.) in spijt van het slechte weer, onvoor niets gespild, aangewend.
danks, in weerwil van.
SPILLEVOETEN, (spillevoette, heeft gespille2. SPIJT, vz. in spijt van, ten spijt van : spijt
voet), (Zuidn.) met de beenen slingeren.
zijne afkeuring, deed ik het toch.
SPILLEWERVEL, in. (- en), deel van eene weef3. SPIJT, v. afval van vlas bij het hekelen.
spil; ...ZIJDE, v. vrouwelijke linie.
SPIJTEN, (het speet, heeft gespeten), spijt ver SPILLIG, bn. als eene spil, spichtig : door te
, 00rzaken : het speet ons, dat gij gisteren niet komen
weinig groeiruimte worden de planten spillig.
kondt; onaangenaam zijn : het spijt mij, u te moeten
SPILPAL, m. (- len), (zeew.) pal waarmede het spil
zeggen; — het zal u spijten, gij zult er berouw van
vastgezet wordt; ...PAN, v. (-nen), (zeew.) holte
hebben.
waarin het spil draait; ...PENNING, m. (-en), teerSPIJTIG, bn. bw. (-er, -st), SPIJTIGLIJK, bw.
penning, teergeld; — m. en v. (-en), verkwister,
verdrietig, onaangenaam, hinderlijk: het is spijtig;
verkwistster; ...PLAAT, v. (...platen), plaat waarin
— bits, vinnig : een spijtig antwoord; spijtige woorhet hengsel draait; ...TRAP, v. (-pen), wenteltrap
den; iem. spijtig bejegenen, wrevelig. SPIJTIGHEID,
met spil.
v. bitsheid; toorn.
SPILVORMIG, bn. in den vorm van eene spil:
SPIJZEGEK, m. (- ken), SPIJZEGEKKIN, v.
spilvormige zuil.
, (-nen), (w. g.) die verzot is op zekere spijs.
SPILWORTEL, m. (-s), (w. g.) penwortel.
SPIJZEN, (spijsde, heeft gespijsd), eten, spijs
SPILZIEK, bn. (-er, -st), verkwistend : spilziek
gebruiken : zij spijzen om 6 uur 's avonds; — spijvan aard.
zigen, van spijs voorzien : de hongerigen spijzen.
SPILZIEKTE, ...ZUCHT, v. verkwisting.
SPIJZING, v. het spijzen.
SPILZUCHTIG, bn. (-er, -st), spilziek.
SPIJZIGEN, (spijzigde, heeft gespijzigd), spijs
1. SPIN, v. (-nen), eene orde der spinachtige
geven (aan), voeden, te eten geven; (fig.) de armen
dieren (aranelda), met klauwvormige kaken en een
spijzigen, hen ondersteunen. SPIJZIGING, v. het
ongeleed achterlijf die door longen ademen; eigenspijzigen.
lijk de van spinklieren voorziene soorten, die webSPIKKEL, m. (-s), vlekje, stip : er liggen spikkels
ben spinnen, waarin zij insecten vangen; (fig.)
kalk op de trap; de spikkels van eene tijgerkat; zekere
kwaaraardig als eene spin. SPINNETJE, o. (-s),
tabaksziekte waarbij de bladeren spikkels krijgen.
kleine spin; — (naaist.) het van garen gemaakte
SPIKKELTJE, o. (-s).
netwerk aan het einde eener split om uitscheuren
SPIKKELACHTIG, bn. (-er, -st), gespikkeld, met
te voorkomen.
stippen of vlekjes : eene spikkelachtige huid.
2. SPIN, V. (gew.) zeker jongensspel waarbij één
SPIKKELBLOEM, v. (-en), vlekbloem (spilanthes):
de anderen moet trachten te vangen : spin spelen;
eetbare speekseldrijvende spikkelbloem.
hij is spin, hij moet vangen.
SPIKKELEN, (spikkelde, heeft gespikkeld), spik•1. SPINAAL. o. eene soort van schoenmakerskels brengen op, stippen, bespikkelen : papier, de
garen.
snede van een boek spikkelen; met spikkels : de
2. SPINAAL, bn. op den ruggegraat betrekking
gespikkelde tulp; anjelier; (fig.) een gespikkelde vogel,
hebbend : spinale verlamming, plotseling verschijiem. die veel aanstoot te verduren heeft. SPIKnende aandoening van het ruggemerg, gepaard met
KELING, v. het spikkelen.
verlamming in de extremiteiten (bij kinderen).
SPIKKELIG, bn. (-er, -st), gespikkeld, met spikSPINACHTIG, bn. de spinachtige dieren (arachkels.
noiden ), eene klasse der gelede dieren, waarbij kopSPIKKELBORSTEL, m. (-s), borstel met stijf
en borststuk tot één deel, het kopborststuk ver
haar voor het maken van spikkelwerk; ... RAAM, o.
zijn, met vier paar pooten en zonder sprie--groeid
.(...ramen), raam voor het maken van spikkelwerk;
ten; zij ademen door longen of luchtbuizen.
...WERK, o.
SPINAVOND, rm. (-en), (gew.) avond waarop de
SPIKSPLINTERNIEUW, SPIKSPELDERMeiden bij elkaar komen om te spinnen.
NIEUW, bn. geheel nieuw; zoo nieuw, dat de
SPINAZIE, v. eene algemeen in ons land gespijkers, splinters en spelden nog zichtbaar zijn,
kweekt wordende moesplant (spinacia), tot de
nog fonkelen, fonkelnieuw, gloednieuw.
.familie der melden behoorende; de hiervan bereide
SPIL, v. (-len), pin van hout of metaal, welke de
groente : wij eten spinazie; —BED, o. (-den);
as van een ronddraaiend ding uitmaakt; (fig.) dit is
—MAND, v. (-en); —ZAAD, o. (...zaden).
de spil, waarom alles draait, het voorwerp waarvan
.SPINBAAR, bn. geschikt om gesponnen te woralles afhangt; — as (van een windwijzer); stander
den.
eener wenteltrap; (drukk.) schroef; (garen-) winder;
SPINBLOEM, v. (-en), (plantk.) herfsttijloos,
staaf (van een spinnewiel en een aantal andere
hondsvergift; ...BOEKJE, o. (-s), boekje van den
voorwerpen); — (wap.) (eert.) bewijs van adeldom
spinner, waarin zijn arbeid, loon, boeten enz. opgevan moederszijde; haha (eener korenaar); -schreven wordt; ...BUISJE, o. (-s), (nat. hist.)
o. (-len), (scheepsw.) een werktuig aan boord der
fijne buisjes in de spintepeltjes der spinnen.
schepen in gebruik, om ankers te lichten en verder
SPINDE, v. (-n), spijskast.
om te verhalen in het algemeen, bij het verSPINDEL, o. (-s), werkduig in spinnerijen : de
plaatsen van zware lasten, om er de loopers der
klos waarop de katoen- of vlasdraad wordt getakels rond te leggen. SPILLETJE, o. (-s).
wonden; door het aantal spindels wordt de grootte
SPILBED, o. (zeew.) getimmerte waar het spil
eener spinfabriek bepaald : Nederland telt 300,000
op rust; ...BOOM, m. (-en), (zeew.) windbooms,
katoenspindels.
windspaak; — (plantk.) spindelboom; kardinaalsSPINDSE, v. (-n), (Zuidn.) spindsehout, takken
muts, papenhout; (tuinb.) vruchtboom, op zoo-bosen.
, danige wijze gesnoeid, dat de takken zich in . den
SPINEL, m. (-len), zeker edelgesteente dat in
vorm van een spinrokken naderen; ...BOOR, v.
kristalvorst in Oost-Indië gevonden wordt; hij
,(...boren), (tinge.) drilboor; ...GAT, o. (-en),
bestaat uit leem- en talkaarde en is groen, rood of
- (zeees.) gat waarin het spil vat of draait.
geel, zeer hard en sterk glimmend; de spinellen
SPILGIOEN, m. (- en), Spaansche jacht- of patrijs
worden gemeenlijk, hoewel ten onrechte, robijnen
-hond.
genoemd.
SPILHOOFD, o. (-en), ...HOOFDJE, o. (-s), kop
SPINET, o. (-ten), eene verouderde soort van
van het spil.
snarenspeeltuig, in pianovorma.
SPILKONING, m. (-en), (zeew.) kaapstander;
SPINFABRIEK, v. (-en), spinnerij, werkplaats
...KOP, m. (-pen), kop van den kaapstander.
van spinners; ... GAREN, o. gesponnen of te spinnen
SPILLAGE, v. wat uit balen koffie enz. tijdens de
garen.
verzending verloren gaat of gestolen wordt.
SPINHUIS, o. (...zen), huis waar gesponnen
SPILLEBEEN, b. (-en), dun, lang been; —, mr en
wordt; (oudt.) tuchthuis; —gevangenis - zijn broer
V. (- en), die dunne en lange beenen heeft.
zit in 't spinhuis; —BOEF, m. (...ven), iem. die in
SPILLEBEENEN, (spillebeende, heeft gespillehet spinhuis zit; —MOEDER, v. (-s), —VADER, m.
beend), met de beenen zwaaien onder het loopen.
(-s), opzichtster, opzichter van een spinhuis;
SPILLEDEEL, o. (-en), ...LEEN, o. (-en), leen
—STRAF, v. straf, opsluiting in een spinhuis.
SPINIFEX, v. harde grassoort met stekelige
waarin ook het recht van opvolging aan de
halmen op Nieuw-Holland.
vrouwen geschonken was; ...MAAG, m. en v.
(...magen), (gesch.) bloedverwant van de vrouweSPINJOEN, m. (-en), (Zuidn.) patrijshond;
Spaansche langharige jachthond.
lij ke zijde.
SPILLEN, (spilde, heeft gespild), verspillen : niet
SPINKLIER, v. (-en), klieren bij spinnen en
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rupsen, waaruit de spinstof afgescheiden wordt;
...LAP m. (- pen); ...LOON, o. (-en), loon voor het
spinnen uitbetaald; ...MAAL, o. (...malen), (gew.)
maaltijd in de spinweek aan de meisjes en vrijers
gegeven door den boer, ook gespin genaamd; ...MACHINE, v. (-s), werktuig om te spinnen;
...MEESTER, m. (- s), opzichter op de spinzaal;
...MOLEN, m. (-s), draadmolen in een lint- en
boordweverii.
SPINNEKOORN, v. (-s), (gew.) de vrucht van
den meidoorn, ook haagappel geheeten.
SPINNEKOP, v. (-pen), spin; (zeew.) opgestoken
lijn, door onderscheiden gaten gestoken en loopende
in een doodshoofd, dat met een strop op de mars
zit ; —BLOK, o. -s, (-ken), (zeew.) blok waar de
spinnekop doorvaart, doodshoofdblok.
SPINNEKRAB, v. (-ben), zeespin.
SPINNEN, (spon, heeft gesponnen), draden vormen : de spin spint haar web; vele rupsen kunnen
spinnen; — draadvormig maken : vlas, wol, katoen
spinnen; fijn, grof spinnen; — (fig.) winnen : daar
zult gij geen zijde bij spinnen, niet veel mede
verdienen; — van dien jongen is geen goed garen te
spinnen, niets goeds te maken; — als spinner of
spinster werkzaam zijn : met spinnen den kost ver
slaan (touw); — bladen rollen : tabak-dien;
spinnen, de tabaksbladen ineendraaien; — hooi
spinnen, tot gedraaide bossen vormen; — de kat
spint, doet een geluid hoorera als van een snorrend
spinnewiel; — die wijn spint, wordt lang, draderig,
taai. SPINNING, v. het spinnen.
SPINNENDOODER, M. (-s), eene soort van sluipwesp, die op de harde wandelpaden in bosschen
vooral van eiken hakhout voorkomt en haar kroost
met spinnen voedt; ...JAGER, in. (-s), (gew.)
raagbol, lange bezem; ...KRUID, o. (-en), (plantk.)
gele wateraffodil; groot spinnenkruid, valsche of
onechte lelie; ...VERDRIET, o. spinnenjager,
raagbol.
SPINNER, m., SPINSTER, v. (-s), die spint,
inz. arbeider op eene spinnerij.
SPINNERIJ, v. (-en), plaats waar gesponnen
wordt; —, gmv. het spinnen.
SPINNERS, m. mv. (nat. hilt.) eene talrijke
groep van vlinders, waarvan de rupsen in groot
aantal samen in zakvormige uit spinsel vervaardigde nesten leven.
SPINNERSBAAS, m. (...bazen), spina eester.
SPINNEWEB, o. (-ben), weefsel der spin : de
spinnewebben wegrapen. SPINNEWEBJE, o. (-s),
klein spinneweb.
SPINNEWEBACHTIG, bn. (-er -st), als een
spinneweb.
SPINNEWEBKAART, v. (-en), kaart waarop alle
verkeerswegen aangegeven zijn en die er als een spinneweb uitziet; ...WEBSVLIES, o. (...zen), (ontl.)
derde hersenvlies; ...WEEFSEL, o. (-s), wat gesponnen is of wordt; ...WEEK, v. (...weken),
(gew) week waarin de gehuurde meid voor zich
uit spinnen mag gaan; ... WIEL, o. (-en), toestel
om te spinnen; — geen bestje bleef achter het spinnewiel, iedereen liep uit om te kijken.
SPINOZISME, o. leer van S p i n o z a, een Joodsch
geleerde te Amsterdam, inz. de pantheistische
grondstelling daarvan, volgens welke God bepaald
wordt als de alsubstantie, buiten welke er Beene
geschapen substantie meer bestaat, m. a. w. het
heelal is volgens S p i n o z a niets anders dan de
zich ontwikkelende, goddelijke substantie.
SPINRAG, o. spinnewebben : overal ziet men het
spinrag hangen; zoo fijn als spinrag, uiterst fijn.
SPINROK, o. (-ken), SPINROKKEN, o. (-s),
windhout voor den gesponnen draad; —BAND,
in. (- en\.
SPINROKVOL, o. (w. g.) zooveel om een spinrokken kan gewonden worden.
SPINSBEK, o. zie PINSBEK.
SPINSBEKKEN, bn. pinsbekken, van spinsbek
(vervaardigd).
SPINSCHOOL, v. (...scholen), school waar men
het spinnen leert.
SPINSEL, o. (-s), wat gesponnen wordt of is.
SPINSTOK, m. (-ken), spinrokken.
1 SPINT, o. (oudt.) zekere maat ± 7 L.; ook
14 schepel; als vlaktestaat: een spint grond, 200 à
250 M.
2. SPINT, o. (plantk.) de buitenste, nog niet
rijpe jaarkringen van een boom; het lichte en zachte
hout, dat in den stam tusschen de eigenlijke hout-
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laag en den bast ligt en allengs tot de houtlaag
overgaat.
SPINTABAK, v. tabak die gesponnen wordt.
SPINTACHTIG, bn. als spint.
SPINTEPELTJE, o. (-s), de wratachtige verhevenheden aan het achterlijf der spinnen waarin de
spinbuisjes uitkomen.
SPINTIG, bn. (-er -st), vol spint, met spint.
SPINTIGHEID, v.
SPINTKEVER, m. (-s), eene soort van kever
(eccoptogaster) die in het spint van iepen en berken.
leeft.
SPINVISCH, m. (...sschen) schelvischduivel (callionymus lyra), vliegende zeedraak; ...VLIEG, v.
(-en), (nat. hist.) luisvlieg, paardenvlieg (h.ippobosca);.
...WOL, v., ...ZIJDE, v. tot spinnen bestemde wol,.
zijde.
SPION, m. (- s, -nen), spie, bespieder; verklikker,
geheime agent der politie; — (jag.) een hond die
kort onder het geweer jaagt, en voor het wild
teekent zonder te staan; — kleine spiegel buiten
een venster om gemakkelijk op straat te zien.
SPIONNETJE, o. (-s).
SPIONNAGE, v. bespieding; stelsel van ver
-spiedn.
SPIONNEEREN, (spionneerde, heeft gespionafkijken,
bespieden.
neerd),
SPIRAAL, v. (...ralen), eene vlakke, kromme lijn,
die zich volgens eene bepaalde wet om een vast.
punt slingert en zich hoe langer hoe meer daarvan
verwijdert; —BOOR, v. (...boren ), spiraalvormige
boor; —CELLEN, v. mv. plantencellen net spiraalswijze verdikkingen; —LIJN, v. (-en); ...NEVEL,
m. (-s), nevelvlek aan den hemel, eenigszins in
spiraalvorm; —VATEN, o. mv. (plantk.) fijne
luchtbuizen in 't cellenweefsel der planten, die
bundelsgewijze als spiralen doorloopen; —VEER,
v. (-en), spiraalvormig gewonden veer.
SPIRAALVORMIG, bn. slakvormig, als eene
spiraal.
SPIRAEA, v. (-'s), sierheester of sierstruik met
roode of witte bloempluim:en.
SPIRIL, v. (-len), schroefbacterie met zweepharen.
aan de beide uiteinden.
SPIRILLOSE, v. door spirillen veroorzaakte
ziekte.
SPIRITISME, o. het geloof dat de stoffelijke
wereld met de geesten of wezens van de onzichtbare
wereld in rechtstreeksch verband staat : aan het
spiritisme is volgens sommigen Beene waarde toe te
kennen.
SPIRITIST, m. (-en), aanhanger van het spiritisme.
SPIRITISTISCH, bn. spiritistische bijeenkomst,
bijeenkomst der spiritisten; spiritistische proefne-
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SPIRITUALIËN, v. mv. geestrijke vochten;
(wijsb.) geestelijke aangelegenheden.
SPIRITUALISME, o. het wijsgeerig gevoelen,
dat de menschelijke ziel voor een zuiver geestelijk
of volstrekt onstoffelijk wezen verklaart; (ook)
de leer dat de stof slechts eene eigenaardige ver
ziel of hare werkingen is.
-schijngder
SPIRITUALITEIT, v. zieleleven.
-st),
geestig,
geest
SPIRITUEEL, bn. bw. (...eeler,
(ook) tot de ziel behoorende, verstandelijk. -rijk;
SPIRITUEUS, bn. (...zer, -t), sterk, geestrijk
(van dranken).
SPIRITUOSA, v. mv. geestrijke dranken.
SPIRITUS, m. geestrijk vocht, wijngeest, alcohol : iets in spiritus bewaren; gezuiverde spiritus en
brandspiritus.
SPIRITUSFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
spiritus distilleert, inz. uit koren en aardappelen;
...FLESCH, v. (...sschen); ...GEHALTE, o. de
sterkte, procentsgewijze aangegeven, van spiritus;
...GLOEILICHT, o. licht van een in een spiritusvlam gloeiend lichaam; ...KOMFOOR, o. (...kom
komfoor waarin men spiritus brandt;-foren),
...LAMPJE, o. (-s); ...LICHTJE, o. (-s); .. .VER BAND, o. wondverband waarbij de verbandstof
gedrenkt is in alcohol; ... VLAM, v. vlam van
brandenden spiritus : eene spiritusvlam geeft veel
hitte, doch weinig licht.
SPIROMETER, m. (-s), zeker werktuig, bestemd
om de hoeveelheid uitgeademde lucht op te nemen
en aan te wijzen, ten einde langs dien weg de
luchtvatbaarheid der longen te bepalen.
1. SPIT, o. (speten, -ten), zeker ijzeren keuken
(voor gebraad, gevogelte enz.); — (spr.) het:
-toesl
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.spit in de asch wenden, eene zaak bederven; - hij
wordt met het spit gesmeten, schoon hij van 't gebraad
niet heeft gegeten, hij wordt onschuldig gestraft.
2. SPIT, o. (gen.) eene vreemdsoortige ziekte,
welke bestaat in eene plotseling te voorschijn tre-dende pijn met gedeeltelijke machteloosheid in de
lendenspieren van eene zijde, meestal de linker : het
spit in den rug hebben. SPEETJE, SPITJE, o. (-s).
3. SPIT, o. (-ten), diepte te bereiken met eene
schop in de aarde : den grond één, twee spitten diep
omwerken; - er is geen spit met hem te winnen, er
is niets met hem te beginnen, hij is onhandelbaar.
SPITAAL, m. (...alen), zie SPEETJESAAL.
SPITDRAAIER, m. (-s), ...DRAAISTER, v. (-s),
die het braadspit draait; ...HERT, o. (-en), jong
hert welks horens nog maar even voor den dag
beginnen te komen.
1. SPITS, bn. bw. ( -er, -t), puntig, scherp uitloopende: eene spitse punt; een spitse toren; een spitse
neus en kin; (fig.) vernuftig, scherpzinnig : een spits
vernuft; (fig.) scherp, spijtig, puntig; bits. SPITSHEID, v. puntigheid; (fig.) scherpzinnigheid;
spijtigheid.
2. SPITS, v. (-en), punt, uiteinde, top : de spits
van een toren; de spits dier vereeniging zou tegen
Frankrijk gericht zijn; - gedenknaald; - (zeew.)
schegge ; - zich aan de spits van een leger stellen,
aan het hoofd ; aan de spits der beweging staan.
SPITSJE, o. (-s).
3. SPITS, o. het spits (weerstand) bieden; het
spits afbijten, de eerste in den aanval zijn, zich aan
het ergste gevaar blootstellen ; iem. op de spits
drijven, tot tegenweer, tot den strijd dwingen; iets
op de spits drijven, tot het uiterste.
4. SPITS, m. (- en), spitshond.
SPITSACHTIG, bn. ( -er, -st), puntig.
SPITSBAARD, m. (- en), puntige baard; (ook) die
zulk een baard heeft; ... BEK, m. (- ken), (nat.
hist.) een vogeltje van Paraguay met een zeer
kleinen kop en dunnen, spitsen, kegelvore igen
snavel; - houten vaartuig op de Boven Maas,
metende 30 tot 100 ton.
SPITSBOEF, m. (...ven), eerste schelm; boosdoener.
SPITSBOEVENSTREEK, m. (...streken), ingemeene streek; ...TAAL, v. taal zooals spitsboeven
die bezigen; gemeene taal.
SPITSBOGENSTIJL, m. (- en), (bouwk.) bouworde
niet spitsbogen, gothische bouworde; ...BOOG, m.
( ...bogen), kruisboog, ojiefboog : de spitsbogen
komen vaak in de gothische bouworde voor., ...BOOR,
v. (...boren), spits toeloopende boor; ...BROEDER,
m. (-s), krijgsmakker.
SPITSEL, o. (-s), patroon voor handwerksters.
SPITSEN, (spitste, heeft gespitst), punten, scherpen : een potlood, een paal spitsen; de spelden,
-naalden spitsen, punten er aan slijpen; - de ooren
spitsen (van dieren), overeind zetten om beter te
kunnen hooren; (van nzenschen) scherp toeluisteren; - zijn verstand op iets spitsen, zich op iets
toeleggen; - ik heb mij daarop gespitst, ik heb mij
er op voorbereid, ik heb er op gehoopt; (ook) ik
heb er op staat gemaakt, ik heb het vurig verlangd.
SPITSER, m. (-s), spiesbok, hertekalf van 1 jaar
met spiesen.
SPITSHOND, m. (-en), keeshond; ...HOOFD, m;.
en V. (- en), iem. die een puntig hoofd heeft.
SPITSIG, bn. bw. (-er, -st). vol spitsen; puntig.
, SPITSIGHEID, v.
SPITSKIN, M. en v. (-nen), ieni. die eene puntige
kin heeft; ...KOGEL, m. (- s), puntkogel; ...KOLEN,
v. nxv. geprepareerde koolstof voor electrische
booglampen; ...KOP, m. en v. (-pen), spitshoofd;
...MUIL, za. (- en), (nat. hist.) visch van de soort
der murena (conger myrus); een rog niet spitsen
bek, haairog (raja oxyrhynchus).
SPITSMUIS, v. (...zen), de spitsmuizen vormen
Bene familie van insectenetende dieren (soricina),
die veel op muizen gelijken, niet spitsen kop,
dunne pootera en vrij langen staart: het zijn nuttige
nachtdieren; in ons land komen voor : de gewone
.spitsmuis (sorex vulgaris), 6,5 cM. lang; de huisspitsmuis (S. araneus), 6 cM. lang, leeft in tuinen
, en bouwland; de dwerg-spitsmuis (S. pygmaeus),
4 cM. en de water-spitsmuis (S. fodiens), 8,5 cM.
SPITSMUISJE, o. (-s).
SPITSNEUS, m. (... zen), spits toeloopende neus;
-, m. en v. (...zen), iem. die een puntigen neus
heeft; ...PAAL, ra. (...palen), spiespaal.
Van Dale.
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SPITSRECHT, bn. volkomen rechtloopend.
SPITSROEDE, v. (-n), dunpuntig rijshoutje, eene
soort van jagersstok; (oudt.) door de spitsroeden
loopen, eene soort van geeselstraf aan de soldaten
voltrokken, waarbij zij door eene dubbele rij met
spitsroeden gewapende makkers moesten loopera;
(ook fig.) zwaar gehekeld worden.
SPITSRUIT, v. (-en), (wap.) ruit met zeer scherpen onder- en bovenhoek.
SPITSSNUIT, m. (-en), spitsmuil; ...STAART,
m. (-en), (nat. hist.) zekere ingewandsworm;
...VIJL, v. (-en), eene vijl met eene spitse punt;
...VIN, v. visch met spitse vinnen.
SPITSVONDIG, bn. bw. (-er, -st), sluw, loos,
scherpzinnig : spitsvondig antwoorden; eene spitsvondige vraag; - al te spitsvondig zijn, te veel op
de kleinste bijzaken lettende; een spitsvondig mensch;
spitsvondige haarklooverijen. SPITSVONDIGHEID,
v. (...heden), sluwheid, loosheid : zich met spitsvondigheden ophouden; uit eene netelige kwestie zich
met spitsvondigheden redden; de spitsvondigheid van
het betoog.
SPITSWESP, v. (-en), (nat. hist.) eene soort van
wesp (oxybelus); ...ZUIL, v. (-en), piramide; vierzijdige spitszuil, obelisk.
SPITSZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) spitsvondig. SPITSZINNIGHEID, v. (...heden).
SPITTEN, (spitte, heeft gespit), delven (niet de
spade) : land spitten, omspitten; - veen spitten,
de bovenste veenlaag tot turf maken; - boter
spitten, met de speet afnemen; - met een puntig
werktuig doorboren. SPITTING, v. het spitten.
SPITTER, m., SPITSTER, v. (-s), die spit.
SPITVARKEN, o. (-s), jong varken, speenvarken,
aan het spit gebraden.
SPLEEN (Eng.), o. hypochondrie; diepe zwaar
landerigheid, gemelijkheid : het spleen-moedigh,
hebben; aan het spleen lijden.
SPLEET, v. (spleten), reet, opening : door de
spleet van het gordijn, van de deur, van eene schutting
kijken; - kloof : spleten in de bergen; spleten in
de handen hebben; - scheur : er komen spleten in
den muur; - glip eener pen. SPLEETJE, o. (-s).
SPLEETBRANDER, M. (-s), gasbrander waarbij
het gas uit eene kleine spleet stroomt.
SPLEETBREUK, v. (-en), (heelk.) lange smalle
breuk of wonde; ...BOUT, m. (-en), splitbout;
...ENT, o. (-en), (tuinb.) soort van ent die in eene
spleet van middelbaar dikke stammen gestoken
wordt ; ...KIEUWERS, m. mv. eene soort van
weekdieren; ...OPENING, v. (-en), (plantk.) spleetvormige opening aan de onderzijde van bladeren
en varens; zij dienen voor de ademhaling; ...POOTIGEN, m. mv. eene onderorde der schaaldieren,
op de langstaartige tienpootigen gelijkende.
SPLEETSLUITER, in. (- s), camera waarmee de
snelst bewegende voorwerpen opgenomen kunnen
worden, aangezien de snelheid van den spleetsluiter
tot op J/i 0 00 sec. verstelbaar is.
SPLEETSNAVELIGEN, nxv. eene onderafdeeling
der zangvogels waartoe bv. de zwaluwen behooren;
...TONGIGEN, nl. mv. eene onderorde der hagedissen, waarvan de lange, dunne tong in twee
spitsen gespleten is; ...VEER, v. (-en), splits.
SPLENDIDE, SPLENDIED, bn. ( -er, -st), rijk,
prachtig; - kostelijk, duur; dit boek is splendide
gedrukt, wijd uit elkaar, niet groote tusschenruimten.
SPLETIG, bn. (-er, -st), vol spleten.
SPLIJTBAAR, bn. wat gespleten kan worden.
SPLIJTBOUT, m. (-en), wig, zeker gereedschap.
SPLIJTEN, (spleet, heeft en is gespleten), doen
vaneenspringen : diamanten, teenen splijten; iets in
tweeën, drieën splijten; met een sabelhouw iem. het
hoofd in tweeën splijten; dat hout laat zich gemakkelijk splijten; barsten, scheuren, reten krijgen :
die plank is gespleten; de aarde splijt van de hitte; eene pen splijten, eene spleet in eene pen maken.
SPLIJTING, v. het splijten, het doen splijten.
SPLIJTHOUT, o. (-en), wig; ...PENNING, m. en
v. (-en), (w. g.) schraper, vrek; ...VOET, m. (-en),
(nat. hist.) vogelpoot waarvan 1 teen naar achteren
en 3 naar voren gericht zijn : duiven hebben splijtvoeten.
SPLIJTZWAM, v. (-men), bacterie; - (fig.) de
zucht om zich af te zonderen, te verdeeles : de
splijtzwam werkt rusteloos voort.
SPLINT, o. (gemeenz.) geld: een meisje met splint,
niet een goeden bruidschat.
SPLINTER, m. (- s), afgesprongen of ingedrongen
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deeltje hout of been enz.; een splinter in de hand
krijgen, hebben; dat hout is aan splinters gebroken,
gesneden; beensplinter; - ( spr.) (bijb.) den splinter
in eens anders oog zien en niet den balk in zijn
eigen, de kleinste gebreken in een ander opmerken
en voor zijn eigene veel grootere blind zijn. SPLINTERTJE, o. (-s).
SPLINTERBREUK, v. (-en), (heelk.) been- of
armbreuk, waarbij het been gesplinterd is.
SPLINTEREN, (splinterde, heeft en is gesplinterd), met, tot splinters breken; splinters afgeven:
dat hout splintert erg.
SPLINTERIG, bn. (-er, -st), vol splinters : splinterig hout.
SPLINTERNETTEN, o. mv. (zeew.).
SPLINTERNIEUW, bn. geheel nieuw : splinternieuwe kleeren; een splinternieuw huis, boek.
SPLINTERTANG, v. (-en), ...TANGETJE, o.
(-s), (heelk.) werktuigje om splinters uit te halen;
...TREKKER, m. (-s), splintertang.
SPLINTGAT, o. (-en), (zeew.) de opening van
een splitbout.
1. SPLIT, o. (-ten), spleet, opening, inz. van
boven in een vrouwenrok, in een hemd enz. SPLITJE, o. (-s).
2. SPLIT - (Eng. Z. A.), o. mengsel van twee
dranken, bv. whisky en soda; (ook) verdeeldheid
van gevoelen onder leden van dezelfde partij.
SPLITBOUT, m. (- en), bout, aan het vooreind
gespleten; ...ERWT, v. (-en), groene erwt die
geschild is en waarvan dus de twee helften van
elkander losgegaan zijn : soep van spliterwten gekookt; ...GAT, o. (-en), opening (inz.) in vrouwenrokken en japonnen; ... GLAS, o. (Ind.) een glas
split; ... RING, mc. (-en), ring die zich in tweeën
opent, in sommige streken spletterring genoemd.
SPLITS, V. (- en), (smed.) eene soort van insteekhout, spleetspie, veerspie.
SPLITSEN, (splitste, heeft gesplitst), splijten,
verdeelen; - (zeew.) een touw splitsen, ontrafelen,
losdraaien en de einden aan elkander vasthechten;
(spr.) men moet splitsen en knoopen, men moet
zuinig zijn ; de moeilijkheden splitsen; de onkosten
splitsen; een geheel lot in de Staatsloterij is in 20
twintigsten gesplitst; - losmaken, scheiden : eene
wig splitsen. SPLITSING, v. (-en), het splitsen.
SPLITSER, m., SPLITSSTER, v. (-s), die splitst;
inz. die de loten eener loterij in deelen splitst.
SPLITSGANG, v. (-en), (zeew.) gespleten gang,
plank die eene ruimte vult; ...HAMER, m. (-s),
hamer om te splitsen; ... HOORN, ...HOREN, m.
(-s), werktuig tot touwsplitsen, groote marlpriem;
...IJZER, o. (-s), werktuig om touwen aan elkander
vast te hechten; ...PEN, v. (-nen), pen die in
eene sleuf van een bout gestoken wordt.
SPLITSTONG, v. (-en), (zeew.) puntige wimpelhoek; ...VAANTJE. o. (-s), wimpeltje met splitstong; ...VLEUGEL, m. (-s), eene soort van standaard.
SPLITTEN, (splitte, heeft gesplit), splitsen; ver -,
indeelen; eene spleet maken (in eene pen); de loten
(eener loterij) splitten, bij onderdeelen verkoopen.
SPLITTER, m. (s), (inz. in de loterij) die deelen
van loten maakt, verkoopt (thans gedelegeerde
genoemd); - splitser.
SPLITVRUCHT, v. (-en), (plantk.) droge vrucht
die in gesloten blijvende deelen uiteenvalt.
SPOED, m. haast, gang : spoed maken, spoed
reven; spoed ! (op adressen) spoedig te bezorgen; er is spoed bij, het kan niet wachten; - met spoed,
spoedig; - (spr.) hoe meer haast ; hoe minder spoed;
haast en spoed of haastige spoed is zelden goed,
door te veel overhaasting mist men veelal zijn
doel; - met bekwamen spoed, met spoed zonder
overhaasting; - de spoed eener schroef, de afstand
tusschen de schroefdraden.
SPOEDBESTELLING, v. (-en), eene bestelling
waarbij spoed is; ...BOODSCHAP, V. (- pen);
....BRIEF, m. (...ven), brief waarbij spoed is, een
spoedstuk; ...CERTIFICAAT, o. (...eaten), (Ind.)
geneeskundige verklaring dat een ambtenaar met
spoed naar Europa moet voor zijn gezondheid.
SPOEDEISCHEND, bn. dringend, wat geen uitstel lijden kan : in spoedeischende gevallen.
SPOEDEN, (spoedde, heeft en is gespoed), spoed
laken : ik spoedde (begaf mij in haast) herwaarts;
zich spoeden, haast maken : , spoed u wat.
1. SPOEDIG, bn. bw. (-er, -st), SPOEDIGLIJK,
bw. (w. g.) haastig, ijlend, gezwind : spoedig iets
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afmaken; spoedig vertrekken, terugkomen; snel:
spoedig antwoorden; spoedig werkende geneesmiddelen;
spoedige hulp verleenen; ten spoedigste, met den
meesten spoed. SPOEDIGHEID, v. (w. g.) spoed.
2. SPOEDIG, tw. komaan, voortgemaakt.
SPOEDIGEN, (w. g.) spoeden.
SPOEDRECEPT, o. (-en), recept dat onverwijld
klaar gemaakt moet worden.
SPOED STUK, o. (-ken), stuk, inz. een staatsstuk
dat zoo spoedig mogelijk moet worden afgedaan;
... TELEGRAM, o. (-men).
SPOEL, v. (-en), het holle, doorschijnende ondereinde eener veer, waarin men de ziel aantreft; weversklos, schuit : schietspoel. SPOELTJE, o.
(-s), kleine spoel; - garenklosje eener naai
-machine.
SPOELBAK, in. (- ken), bak waarin men vaatwerk enz., spoelt; ...BALIE, v. (-s); ...BALK, m.
(-en), balk van de buitenste balkenrij in eene
haven bij een houtzaagmolen; ...BORD, o. (-en),
(wev.) soort van spoelvanger; ...DRANK, m. (-en),
...DRANKJE, o. (-s), drank om den mond te
spoelen, de keel te gorgelen.
1. SPOELEN, (spoelde, heeft gespoeld), (wev.)
op de spoel winden, met de spoel laten werken.
2. SPOELEN, (spoelere, heeft en is gespoeld),
wasschee, reinigen : de vaten spoelen, borden,
schotels enz. schoonmaken; - de zeep uit het waschgoed, de wasch spoelen, in zuiver water uitspoelen; de wol, het laken spoelen, er de vetdeelen uit ver
- den mond spoelen, uitspoelen; ---wijdern;
(fig.) iem. de voeten spoelen, iem. verdrinken; (fig.) de keel spoelen, drinken, inz. sterken drank;
- zich de zorgen van het hart spoelen, door geest
dranken te gebruiken, ze vergeten;, - weg-rijke
: de lijken zijn naar zee gespoeld; al de-spoeln
vruchtbare grond is van den berg gespoeld; - vloeien:
deze rivier spoelt (stroomt) langs de vest.
SPOELENMAKER, m. (-s), iem. die de spoelen
voor de spinnerijen en weverijen maakt.
SPOELER, m., SPOELSTER, v. (-s), die spoelt
(in alle bet.); inz. die in de weverijen het garen
op de spoelen windt.
SPOELHOK, o. (-ken), plaats waar men spoelt;
...HOORNSLAKKEN, v. mv. (nat. kist.) een geslacht van huisjesslakken (clausilia), dat haar
huisje met een kalkplaatje „het luikje" kan afsluiten; ...HUIS, o. (...zen), schuurtje waar men
allerlei vaatwerk spoelt of reinigt; ...IJZER, o.
(-s), (wev.) ijzeren spil of spilletje waarop het
garen gewonden wordt; ...KAMER, v. (-s), (wev.)
onderdeel eener weverij waar de spoelen gereed
-gemakt
worden.
SPOELING, v. (-en), het spoelen; - spoelwater,
in veel streken aan de varkens tot drinken gegeven :
gedroogde spoeling; (spr.) veel varkens maken de
spoeling dun, waar veel rechthebbende deelgenooten
zijn. is ieders portie niet groot; afvalproduct uit
de jeneverstokerij dat tot veevoeder dient : de
koeien met spoeling voeden. SPOELINKJE, o. (-s).
SPOELINGBAK, m. (-ken), bak waarin men de
spoeling aan het vee geeft; ...BOER, m. (- en),
boer die zijn vee met spoeling mest; ... DISTRICT,
o. het district dat de gemeenten Schiedam, Delftshaven, Overschie en een gedeelte der omliggende
gemeenten omvat, waar het vee met de spoeling
der branderijen gevoerd wordt; ...KOE, v. (...koeien), koe met spoeling gemest : spoelingkoeien lijder
veel aan de parelziekte; ...POMP, v. (-en), pomp
waarmede men de spoeling in de vaten werkt, uit
de schuiten pompt enz.; ...SCHUIT, v. (-en),
schuit tot vervoer van spoeling; ...SPEK, o. spek
v'an varkens, die met spoeling gemest zijn; ...TON,
V. (- nen); ...VARKEN, o. (-s), varken met spoeling
gemest; ...VEE, o.; ...VEREENIGING, v. eene
handelsvereeniging van branders te Schiedam, met
het doel om de spoeling hunner branderijen op
prijs te houden; ...VLEESCH, o. vleesch van
spoelingvee; ...WIJN, m. slechte wijn, bocht.
SPOELKEUKEN, v. (-s), keuken waar allerhande
vaatwerk gespoeld, gereinigd wordt; ...KOM, v.
(-men), kom tot uitspoelem, schoonmaken van
kopjes, schoteltjes enz.; ...KRAAN, v. (...kranen),
ruimkraan; ...MEISJE, o. (-s), meisje dat de
spoelen in eene weverij moet winden; ...RAD, o.
(-eren), deel van een weefgetouw.
SPOELSEL, o. (-s), spoelwater.
SPOELSTELSEL, o. het stelsel om de faecale
stoffen door de riolen heen weg te spoelen.
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SPOELTRAP, v. (-pen), trap aan het water, j
waar goed gespoeld wordt.
SPOELVANGER, m. (-s), inrichting aan een j
weefgetouw, bestaande uit eene stalen veer of van
gevlochten ijzerdraad om het uitschieten van de
spoel te voorkomen of deze op te vangen. waardoor
geene ongelukken meer kunnen ontstaan.
SPOELVARKEN, o. (-s), varken dat met spoeling
wordt gemest; ...VAT, o. (-en), spoelbak.
SPOELVULLING, v. (-en), bijzondere wijze om
de afgebouwde kolenlagen eener mijn te vullen
door er zand, aarde enz. met water vermengd
in te brengen en dit water daarna weg te
pompen.
SPOELWATER, o. water waarin men gespoeld
heeft; vaatwater; (fig.) die soep is niets dan spoel
zonder kracht of smaak; ... WIEL, o. (-en),-water,is
spoelrad; ...WIJN, m. spoelingwijn, lekwijn;
...WINDER, m. (-s), iem. die of iets dat de spoelen
windt; zelfwerkende spoelwinder (aan naaimachines);
...WORM, m. (-en), eene soort van ingewandsworm
lasca.ris), die bij den mensch in de dunne darmen
voorkomt; ...WORMSTER, v. (-ren), (nat. hist.)
gestaarte zeester.
SPOG, o. speeksel.
SPOKEN, (hij of het spookte, heeft of het heeft
gespookt), gewaand verschijnen van afgestorvenen:
men zegt, dat hij nog iederen nacht komt spoken; het
spookt in dat huis; — rondwaren, dolen als een spook:
als een ander reeds sliep, spookte zij nog door het huis,
zij bleef zeer laat op ; — hij spookte voor dag en dauw,
was reeds voor zonsopgang op; — de wind of het
kan daar zoo spoken geducht waaien; op zee kan
het geducht spoken, de zee kan zeer onstuimig zijn;
(fig.) het spookt tusschen hen, zij leven oneenig.
SPOKER, m., SPOOKSTER, v. (-s), die spookt,
die gedurig heen en weer loopt.
SPOKERIJ, v. (-en), het spoken; gedruisch, geraas (inz. in den nacht).
SPOLIATIE, v. (-s, ...tiën), roof, plundering.
SPOLIEEREN, (spolieerde, heeft gespolieerd),
berooven, onthouden (een rechtmatig deel).
1. SPON, v. sponturf.
2. SPON, V. (- nen), stop, tap boven in een vat:
de spon op het vat doen; jonge wijn die de spon uitbarst. SPONNETJE, o. (-s).
SPONBOOR, v. (...boren), wijde boor om spon
vaten te boren.
-gateni
SPONDE, v. (-en), SPOND, v. (-en), (timm.)
schuif; eene beweegbare plank voor aan het bed
of de bedstede; (overdr.) bedstede, bed.
SPONDEUS, m. (...deën), (dicht.) een versvoet
van twee lange lettergrepen.
SPONDUIG, v. (-en), duig van een vat, waarin
het spongat is; ... GAT, o. (-en), gat voor de spon.
SPONG, V. (- en), sponning.
SPONGEN, (spongde, heeft gespongd), eene spon
sponningen maken; in de spong plaatsen:-nig,
balken, planken spongen.

SPONGIET, SPONGIOLIET, in. (-en), sponssteen, versteende sponskoralen.
SPONGIEUS, bn. (...zer, -t), sponsachtig, met
poriën.
SPONMES, o. (-sen), kuipersgereedschap, om
Bene sponning te maken.
SPONNING, v. (-en), (tiinrn.) schuif, groeve (waarin
iets sluit): verbinding met sponningen; de sponning
van een schuifraam. SPONNINKJE o. (-s),
SPONNINGSCHAAF, v. (...schaven), (timnz.)
smalle schaaf met een smallen band aan de eene
zijde van het hout.
SPONS, v. (-en, sponzen), de sponsen (spongia)
vormen eene klasse der huidzakdieren; zij leven als
afzonderlijke dieren en vormen diergroepen (stokken); — het vaste gedeelte of geraamte, waaruit
de zachtere deelen verwijderd zijn, dat in 't dage
leven bij het wasschen, baden, betten enz.-lijksche
veel gebruikt wordt : met eene spons wasschen, iets
uitvegen; (spr.) de spons over iets halen, er niet
meer over spreken; sponszakje (teek.), eene doorgestoken teekening op papier. SPONSJE, o. (-s).
SPONSACHTIG, bn. (-er, -st), als spons : de longen
zijn sponsachtig; een sponsachtig gezwel. SPONS ACIHTIGHEID, v.
SPONSALIËN, v. mv. trouwbeloften, plechtigheid der ondertrouw.
SPONSBAD, o. (-en), bad waarin men met eene
spons zich wascht; ...BLAD, o. (-eren), blad papier
volgens een zeker patroon doorgeprikt, waardoor
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men met een sponszakje op het onderliggende papier
de schets der teekening zichtbaar maakt.
SPONSEN, (sponste, heeft gesponst), afvegen,
schoonmaken met eene spons : een rijtuig, eene
tafel sponsen; — ( teek.) eene teekening sponsen, eene
doorgestoken teekening niet gestampte houtskool
wrijven, om die op iets anders te schetsen. SPONSING, v. het sponsen.
SPONSGEZWEL, o. (-len), (heelk.) sponsachtig
gezwel; ...STEEN, ra. (-en), zekere delfstof, spongiet;
...VISSCHER, m. (-s); ...VISSCHERIJ, v. het
visschen naar sponsen; ...ZAKJE, o. (-s), (teek.)
zakje, met gestampte houtskool gevuld.
SPONTAAN, bn. bw. (...taper, -st), uit eigen
beweging; zonder dwang : eene spontane uiting.
SPONTANEÏTEIT, v. vrije wil, het uit eigen aandrang en zonder nadere overweging handelen.
SPONTURF, v. eene beste soort van harde turf,
eenigszins in vorm verschillende van de baggerturf.
SPONZAAG, v. (...zagen), (kuip.) zaag om sponnen te zagen.
SPONZEBAKJE, o. (-s), bakje waarin men de
spons bewaart.
SPONZEDOOS, v. (...zen), metalen doosje met
een vochtig sponsje er in, voor schoolgaande kinderen om hunne lei schoon te wisschen. SPONZEDOOSJE, o. (-s).
SPONZEDUIKER, in. (-s), iem. die naar sponsen
duikt, inz. bij de Grieksche eilanden; ...NET, o.
(-ten), net of kor om sponzen te visschen; ...NETJE,
o. (-s), klein netje om daarin de bad- en waschsponsen op te hangen in eene bad- of slaapkamer.
SPOOG, v. (spogen), (gew.) hetgeen men in eens
uit den mond spuwt : eene spoog water; (fig.) die
man is geene spoog water waard, niets waard.
SPOOK, o. (spoken), gewaande teruggekeerde
afgestorvene, schim, geest : geloof aan spoken; vrees
voor spoken; — zoo mager als een spook, vel over been;
(fig.) mager en lang mensch: een leelijk spook; ook
een scheldwoord; — elke schrikbarende gestalte,
elk vreeswekkend beeld : een spook der verbeelding,
eene hersenschim; — hij ziet overal spoken, hij ducht
allerlei (denkbeeldige) gevaren; — rumoer, lawaai,
geweldig leven : veel spooks maken; — spooksprinkhaan. SPOOKJE, o. (-s).
SPOOKACHTIG, bn. (-er, -st), geheimzinnig,
onduidelijk als een spook : eene spookachtige verschijning; in het spookachtig duister, waarin niets,
duidelijk zichtbaar is.
SPOOKDIER, o. (-en), (nat. gesch.) zeker spookachtig dier (tarsius spectrum), niet grooter dan eene
rat, tot de familie der langpootapen behoorende;
het heeft groote oogen, korte ooren, vingertoppen
met kussentjes en een langen pluimstaart; het leeft
in de O. I. bosschee.
SPOOKGEESTEN, m. mv. (fab.) schimmen der
booze menschen, die in den dood geene rust kunnen
vinden; ...GESCHIEDENIS, v. (-sen); ...GESTALTE, v. (-n), gedaante, gestalte van een spook;
.HISTORIE, v. (-s, ...riën); ...HUIS, o. (...zen),
huis waar, naar men zegt, spoken zich ophouden;
...SCHIP, 0. (...schepen), vliegende Hollander.
SPOOKSEL, o. (-s), (fig.) hersenschim, ijdele angst.
SPOOKSPRINKHAAN, m. (...hanen), eene familie
der sprinkhanen (phasmidae), die op dorre takken
en verdorde bladeren gelijken; ...UUR, o. middernacht; ...VERSCHIJNING, v. (-en); ...VERTELSEL, ...VERTELSELTJE, o. (-s), spookgeschiedenis.
1. SPOOR, v. (sporen), puntige stift (van ijzer enz.)
om te prikkelen, (inz.) aan den hiel van de laars eens
ruiters; (aan) een paard de sporen geven, het prik
om harder te rijden; — zijne sporen verdienen,-keln
(middeleeuwsch gebruik om een jonker, na het bijwonen van den eersten veldslag, sporen te geven),
vandaar (fig.) zijne sporen verdiend hebben, bewijzen
van bekwaamheid of geschiktheid voor iets geleerd hebben; — prikkel achter de pootera van een
haan (bij hanengevechten); — (fig.) een haan met
sporen, een boos wijf, eene Xantippe; — (plantk.)
een meest hol kegel- of draadvormig uitsteeksel
aan den voet der bloenideelen, waarin honing wordt
afgescheiden; — (plantk.) zaden zonder kiem.
SPOORTJE, o. (-s).
2. SPOOR, o. (sporen), indruk, afdruk, door iets
nagelaten : het spoor van een wagen, wagenspoor;
— sporen van hazen in de sneeuw, voetstap, prent;
— het spoor bijster zijn, (van honden) den weg van
het wild verloren hebben. (ook fig.) verkeerd han-
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delen; - buiten het spoor treden, den goeden weg
verlaten ; - iets op het spoor zijn, weten waar iets
te vinden, iets van eene bepaalde zijde verwachten;
- iem. op het spoor komen, iemands spoor ontdekken; (fig.) iemands plannen beginnen te doorzien;
- weg, voorbeeld : hij volgt het spoor zijns vaders;
- m;erkteeken : er is hier geen spoor sneer van den
ouden bloei te ontdekken; de ziekte heeft nog maar
enkele sporen achtergelaten; - getimmerte Waarin

iets vaststaat; (bouwk.) eene soort van panlatten
waarop het dakriet of de plaggen van een dak
bevestigd worden; -- kunstweg; ijzeren staven
waarover wielen heerrollen, rail; aandeel in eene
spoorwegonderneming : hoe hoog staan de Russische
sporen?, welke is de koers van de aandeeles in de
Russische spoorwegmaatschappij ?; --- wijdte tusschen de spoorrails; breed, smal spoor, half spoor; spoortrein : per spoor reizen. SPOORTJE, o. (-s).
SPOORBAAN, V. (...banen), spoorweg; ...BALK,
m. (-en), (zeew.) getimmerte waarin het een of
ander rust : spoorbalk van den boegspriet; (ook)
dwarsbalk op een spoorweg.
SPOORBEEN, o. (- deren), (bij vleermuizen) een
beentje dat van den hiel uitgaat en dient voor het
spannen van de vlieghuid tusschen de pooten en
den staart.
SPOORBIJSTER, bn. (w. g.) verdwaald.
SPOORBLAAS, V. (...blazen), (plantk.) blaasachtig plantendeel dat de sporen bevat; ...BOEKJE,
o. (-s), boekje waarin het vertrek en de aankorst
der spoortreinen vermeld staan; ...BOOT, v. (-en),
stoomboot tusschen twee spoorlijnen; ...BREEDTE,
V. (- n), spoorwijdte; ...BRUG, v. (-gen), spoorwegbrug; ...CONTROLEUR, m. (- s), toestel tot het
controleeren der spoorwijdte; ...DIENST, m. dienst,
regeling van den loop der spoortreinen; ... DIJK, m.
(-en), hooge spoorweg; ...GANS, v. (...zen), eene
soort van gans (areas gambensis); ...GAT, o. (- en),
(zeew.) zeker gat in den mast; ...GORS, v. (... zerk,
(nat. bist.) eene soort van gors met sporen aan de
pooten; ...HAAN, M. (...hanen), ...HEN, v. (-nen),
haan , hen met sporen gewapend; ...HOND, m.
(-en), (w. g.) speurhond, jachthond; ...KAART, v.
(-en), spoorwegkaart; ...KAARTJE, o. (-s), biljet,
kaartje dat men ontvangt ten bewijze dat men een
zekeren afstand per spoor raag reizen; ...KLOK, v.
(-ken), stationsklok; ...KOEKOEK, m. (- en),
(nat. hist.) koekoek met langen, spitsen achter
Egyptische spoorkoekoek (centropus); ... LIJN,-klauw;
V. (- en), richting, baan van een spoorweg.
SPOORLOOS, bn. bw. zonder spoor; spoorloos
verdwijnen, zonder sporen na te laten en dus zonder
te kunnen wedergevonden worden; - (fig.) buiten
zonder paal of perk. SPOORLOOSHEID, v.-sporig,
(... heden), buitensporigheid.
SPOORMAK, bn. een spoorrak paard, dat niet
schrikt voor een spoortrein.
SPOORMAKER, ni. (-s), ier. die sporen maakt;
...PLANK, v. (-en), breede spoorstok.
SPOORRADJE, o. (-s, ...raadjes, ...radertjes),
radje aan de spoor; ...RICHEL, v. (- sr), houten
blok waarop de spoorstaven worden bevestigd;
...RIEM, m. (- en), riem waarmede eene spoor aan
den hiel wordt vastgemaakt; ... SLAG, m. prik met
de spoor; (fig.) prikkel, aanmoediging : dit zij u
ten spoorslag.

SPOORSLAGS, bw. in allerijl : er spoorslags van
door gaan.

SPOORSTAAF, v. (...staven), ijzeren staaf voor
spoorwegen, rail ; ... STOK, m. (-ken), (zeew.)
dwarshout op den bodem der lichte vaartuigen,
tot steunpunt dienende aan de voeten der roeiers;
- (aan een rijtuig) het draaibare met een bout
aan den dissel bevestigde dwarshout waaraan de
strengen worden vastgemaakt.
SPOORSTUDENT, m. (-en), student die niet in de
universiteitsstad woont, doch er telkens per spoor
heengaat.
SPOORTIJD, m. tijd door de spoorklokken hier
te lande aangewezen, gedurende eenige jaren tot
1 Mei 1909 gelijk met den Greenwich-tijd : de
spoortijd verschilde met den plaatselijken tijd te
'S- Gravenhage 18 minuten.

SPOORTREIN, m. (-en), reeks wagens of wagons,
die tegelijk tot vervoer dienen op eene spoorbaan;
...VERBINDING, v. (-en), het vereenigen van
twee spoorwegen; punt waar zij in elkander sluiten;
...VOGEL, m. (-s), (nat. bist.) lansvogel (para),
ook spoorwiek, chirurgijn geheeten, een moeras-
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vogel in West-Indië, Brazilië enz.; ...WAGEN.
m. (-s); ...WAGON, ni (-s).
SPOORWEG, m. (- en), verkeersweg met twee ijzeren handen waarover de wielen der spoorwagens enz.
rollen, in plaats van over den gewonen grond, waardoor de wrijving veel verminderd wordt; - spoorweg van ijs, twee smalle greppels met water gevuld.
bevroren, levert een zeer gemakkelijker weg op voor
wagens; -AANDEEL, o. (-en), aandeel eereer spoorwegmaatschappij; -AANLEG, m.; -ARTS, mG. (- en);
- COMMISSIE, v. militaire spoorwegcommissie,
eene commissie, belast met de leiding van den dienst
en het gebruik der spoorwegen, ingeval oorlog of
andere buitengewone omstandigheden dat gebruik voor 's rijks dienst in het belang van 's lands
verdediging noodig maken; -DAM, m. (-men), dans
tusschen twee eilanden, ten behoeve van een spoorweg; -DIENST, m. (-en), dienst, regeling van den
loop der treinen; -FONDSEN, o. mv. spoorweg
-GIDS, m. (-en), spoorboekje; land--andel;
kaart waarop zeer duidelijk de spoorwegen aan
zijn; -HAVEN, v. (-s); -LEENING, v.-gevn
(-en); -MAATSCHAPPIJ, v. (-en), instelling tot
het bedienen (exploiteeren) van een spoorweg;
-NET, o. (-ten), alle spoorwegen te zamen met
kleine vertakkingen; -ONDERNEMING, v. (-en);
-ONGELUK, o. (-ken); -OPNEMING, V. (- en):
-PERSONEEL, o. het personeel aan een spoorweg verbonden; -POSTKANTOOR, o. (...toren);
-RAAD, m. raad van toezicht op de spoorwegen;
-RIJTUIG, o. (-en); -TECHNIEK, V. ; -VERBINDING, v. (-en); -VERKEER, o. het verkeer
op de spoorwegen; -WAARDE, v. (-n).
SPOORWIEK, v. (-en), spoorvogel; ...WIJDTE, v.
(-n), wijdte tusschen de spoorstaven of rails: de
normale spoorwijdte is 1,435 M.

SPORADEN,

V. eene groep eilanden in de Middel
-landscheZ.
SPORADISCH, bn. bw. verstrooid; buiten verband; (geneesk.) sporadische ziekten, ziekten die
niet algemeen heerschende zijn, maar slechts
enkele nenschen aantasten.
SPORE, v. (-n), kiemkorrel, voortplantingscellen bij de cryptogamen.
1. SPOREN, (spoorde, heeft gespoord), van sporen

voorzien; de sporen geven (aan een paard); (fig.)

aansporen.
2. SPOREN, (spoorde, heeft en is gespoord), met
den spoorwagen rijden : naar Amsterdam sporen;

den heelen dag sporen.

SPORENHOUDER, rex. (-s), (plantk.) plantendeel
dat de sporen bevat; ...KAPSEL, o. (-s), sporenhouder; ...PLANT, v. (-en), plant die zich door
sporen voortplant; ...VRUCHT v. (-en), kapsel
gevuld met sporen.
SPORKEBOOM, m. (-en), vuilboom, zwarte els
(rhamnus frangula); valsche sporkeboom, watervlierboom.
SPORKENHOUT, o. (plantk.) (gew.) vuilboom
of gemeene wegedoorn.
SPORRELIG, bn. bw. ( -er, -st), korzelig, twistziek. SPORRELIGHEID, v.
SPORRELING, v. (-en), krakeel, twist.
1. SPORT, v. (-en), trede eener ladder; (zeew.)
houten klamp in eene stormladder; op de onderste,
bovenste sport eener ladder staan; - ( fig.) hij is op
de eerste sport gestegen; mensehen op de bovenste sporten der maatschappij, uit de hoogste kringen; -

-dwarshout, spaak in een stoel. SPORTJE, o. (-s).
2. SPORT (Eng.), v. ontspanning in, de open lucht,
die vaardigheid en kracht vordert en bevordert,
zooals jagen, visschee, roeien, wielrijden, voetballen
enz.: veel aan sport doen; de sport beoefenen; (Z. A.)
sport hebben, pret hebben.
SPORTARTIKEL, o. (-en), voorwerp voor een of
ander sportspel; ...BEOEFENAAR, m. (-s), die
de sport beoefent.
SPORTBLAD, o. (-en), blad aan de belangen van
de sport gewijd; ...CLUB, v. (-s), vereeniging ter
beoefening van de sport; ...HEMD, o. (-en), fianellen overhemd.
SPORTIEF, bn. op de sport betrekking hebbende:
sportieve clubs; met sportieve bedoelingen.

SPORTKAR, v. (-ren), wagentje waarmede kinderen in de open lucht rijden; ...LIEFHEBBER, m.
(-s), iem. die veel voor de sport over heeft; ...MAN,
m. (- nen), iem. die veel aan sport doet; ...NIEUWS,
o. nieuws op het gebied van sport; ...PET, v. (-ten);
...RIEM, m. (-en); ...RUBRIEK, v. (-en), rubriek
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in eene krant of tijdschrift waarin het sportnieuws
staat; ...SCHOEN, in. (-en); ...SEIZOEN, o. seizoen dat zich het best voor sport leent; ...TENTTOONSTELLING, V. (-en), tentoonstelling van
alles wat op de sport betrekking heeft; ...TERREIN,
o. (-en), terrein waar men de sport beoefenen kan;
...VEREENIGING, v. (-en), sportclub; ...WAGEN,
in. (-s), sportkar; ...WEDSTRIJD, m. (-en).
1. SPOT, m. grap, boert, scherts, bespotting,
spotternij : boosaardige, beleedigende spot; - den
spot drijven met, bespotten; - voorwerp van spot:
hij 'is de spot van de heele stad; voor spot zitten, loopen.
2. SPOT, v. (Zuidn.) vlek.
SPOTACHTIG, bn. bw. (-er, -st), overhellende,
geneigd tot spotten; op Bene spottende wijze: spotachtig lachen; iem. spotachtig aanzien, bejegenen.

SPOTACHTIGHEID, v.
SPOTBOEF, m. (...ven), iern. die met alles den
spot drijft; ...BOEVERIJ, v. (-en), spotternijen,
grappen; ... DICHT, o. (-en), ... GEDICHT, o.
(-en), spottend gedicht; ...GEEST, m. spotzucht;
...GELD, o. zeer lage prijs, bedrag beneden de
waarde : een spotgeld bieden.
SPOTGOEDKOOP, bn. bijzonder goedkoop.
SPOTLACH, n. spottende lach; ...LIJSTER, v.
(-s); ...LUST, in. spotzucht; ...MEREL, v. een
N oordanierikaansch vogeltje (mimes polgglotta), aschgrauw van kleur en zoo groot als een merel, dat
allerlei klanken misleidend nabootst; ...MEEUW,
V. (-en); ...NAAM, ni. (...namen), schimpnaam;
...PRENT, v. (-en), prent met caricaturen; ...PRIJS,
iii. (...zen), zeer lage prijs , prijs beneden de waarde;
...REDE, v. (-n), rede waarin men iem. bespot;
... SCHRIFT, o. (-en), schotschrift, pamflet;
...SPREUK, V. (-en), spotternij.
SPOTSWIJZE, ...WIJS, bw. op spottende grijs.
SPOTTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) bespottelijk.
1. SPOTTEN, (spotte, heeft gespot), schertsen,
boerten : met iem. spotten; met den godsdienst spotten; niet ernstig meehen : hij spot met alles.
2. SPOTTEN, (Zuidn.) vlekken; bevlekt worden.
SPOTTENDERWIJZE, ...WIJS, bw. op spottende wijze.
SPOTTER, m., SPOTSTER, v. (-s), die spot;
spotvogel.
SPOTTERNIJ, v. (-en), spottend gezegde, grap,
scherts, boert; (ook) heiligschennis.
SPOTVOGEL, m. (-s), vogel die andere geluiden
misleidend weet na te bootsen; - zeker zwart en
goudgeel gekleurd vogeltje in Guyana in ZuidA merika (cassicus persicus); het geelborstje of
groote gele hofzanger (hypolais Philomela); (ook)
de braamsluiper (sylvia currica); --- (fig.) iem. die
altijd niet alles den spot drijft : hij is een rechte
spotvogel.
SPOTWERK, o. spotternij; ...WOORD, o. (-en),

spottend woord.
SPOTZIEK, bn. ( -er, -st), die gaarne spot.
SPOTZUCHT, v. overdreven neiging tot spotten.
SPOTZUCHTIG, bn. ( -er, -st), spotziek.
1. SPOUW, v. (-en), spleet.
2. SPOUW, v. (gew.) spuug, speeksel.
1. SPOUWEN, (spouwde, heeft en is gespouwen),
scheiden; splijten. SPOUWING, v.
2. SPOUWEN, (spouwde, heeft gespouwd), (gew.)
spuwen : iem. op zijn goed spouwen, daarop spuwen,
speeksel werpen.
SPOUWER, m. (-s), spuwer.
1. SPOUWERTJE, o. (-s), kind dat kwijlt; (fig.)
spouwertjes, houwertjes, spijers zijn dijers, spugers
(spuwers) zijn bluvers (blijvers), zie BLIJVER.
2. SPOUWERTJE, o. (-s), beschuitje dat zich
gemakkelijk laat spouwen; spouwwafeltje.
SPOUWGANG, v. (-en), smalle ruimte tusschen
twee huizen; ...MUURTJE, o. (-s), scheimuurtje;
...WAFEL, V. (-s), eene soort van wafeltje, boter
-gebak.

SPRAAK, V. vermogen om zijne gedachten en
gewaarwordingen aan anderen door hoorbare. soms
ook door zichtbare teekenen, mede te deden; inz.
het vermogen van den mensch om te spreken: de
vogels hebben eene soort van spraak; de spraak der
dieren, verstaan; gebaren,spraak; vingerspraak; beeld
bezit rede en spraak; - van den-sprak;demnch
schrik was hij zijne spraak kwijt, kon hij niet spreken; -- de zieke krijgt zijne spraak terug, kan al weer
wat zeggen; - de spraak missen, storm zijn; eene
belemmering in de spraak hebben, in de spraakor-
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ganen; -wijze waarop iem. spreekt : eene c%an.getzaine,
onaangename, liefelijke spraak hebben; eene zware
spraak hebben, moeilijk kunnen spreken ; (k herkende hem aan zijne spraak; -- de daad van spreken;
het gerucht : de spraak gaat dat...; iem. niet ter
spraak willen staan, hem niet willen spreken; -daar is geen spraak van, daar zal niets van gebeuren;

zie SPRAKE.
SPRAAKBELEMMERING, v. (-en), moeilijkheid
in het spreken; ...GEBREK, o. gebrek in het spreken; ...GEBREKKIGE, m. en v. (-n), iem. die
een spraakgebrek heeft; ...GEBRUIK, o. wat alge meen gebruik is in het spreken van het volk, of het
schrijven der beste schrijvers : op het gebied der taal
beslist het spraakgebruik in hoogste instantie; ... GELUID, o. (-en), stemgeluid.
SPRAAKKUNDIG, SPRAAKKUNSTIG, bn.
(- ^ . g.) bedreven in de spraakkunst; tot de spraak
-kunstbehord.
SPRAAKKUNST, v. (eig.) de kunst van zuiver
te spreken en te schrijven; - (thahs) wetenschap
beschouwing van de zinnen en zindeelen,-pelijk
van de verandering en vorming der woorden en
van de lettergrepen en letters; kennis der taalregels;
de taalregels zelven; -, (-en), boek dat de taalregels
bevat, grammatica.
SPRAAKKUNSTENAAR, m. (-s), (w. g.) taal
-kundige,ratcs.

SPRAAKLEER, v. spraakkunst; ...MAKEND, bn.
dat de spraak of de taal vormt, maakt, wijzigt:
de spraakmakende gemeente, het geheele volk;
...ORGAAN, o. (...ganen), spreekorgaan; ...VER
vermogen om te kunnen spreken:-MOGEN,o.het
het spraakvermogen missen, verliezen; .. .VERWAR
RING, v. (-en), verwarring van spraak : de spraakverwarring te Babel; die verandering was eene ware
Babylonische spraakverwarring, niemand kon er
uit wijs worden; ... VORM, ni. leervorm waarbij de
onderwijzer gebruik maakt van de taal, nl. spraak
of schrift; ... WATER, o. (fig.) spraakwater in hebben,
dronken zijn; ...WENDING, v. (-en), spreekwijze;
...WERKTUIG, o. (-en), spreekorgaan.
SPRAAKZAAM, bn. (...zamer, -st), gaarne
sprekende, vriendelijk, minzaam : hij is een spraakzaam mensch; spraakzaam van aard; de wijn maakt
hem spraakzaam. SPRAAKZAAMHEID, v. vriendelijkheid, minzaamheid.
SPRAAKZINTUIG, o. (w. g.) spreekorgaan.
SPRAKE, v. spraak; er was sprake van, men sprak
er over; iets ter sprake brengen; het kwant ter sprake,
er werd over gesproken; - gerucht: er is sprake van
dat, men zegt dat..., naar men wil zal dat...
SPRAKELOOS, bn. zonder spraak, het vermogen
om te spreken missen, inz. voor korten tijd : hij
stond sprakeloos van verbazing, hij was stom van ver
-bazing.
SPRAKELOOSHEID, v.
SPRAKELOOZE, m. en v. (-n), stomme.
SPRANG, v. (-en), dikke tak; - sprang een r
gaaipers, het ijzeren getakte toestel aan den top
caner gaaipers, waarop de gaaien of vogels zijn
geplaatst; - (fig.) zijtak : de sprangen eereer waterleiding, de zijkanalen, de -aders waardoor men
water aanvoert : in de duinen zijn nieuwe sprangen
voor de waterleiding gegraven. SPRANKJE, o. (-s).
SPRANK, v. (-en), vonk, brandende splinter : er
is geen sprankje vuur in de kachel, er is heel geen
vuur meer in; - (fig.) er is geen sprankje geest in,
hem, in dat werk, totaal niets; - sprang. SPRANKJE, o. (-s).
SPRANKEL, v. (-s), sprankje.

SPRANKELEN, (sprankelde, heeft gesprankeld),
vonkelen, vonken geven: zijn sprankelende levenskracht.
SPRANKELVUUR, o. (...vuren), eerie soort van
schapenziekte.
SPREEKACHTIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) belust op
spreken. SPREEKACHTIGHEID, v, (w. g.) babbelzucht.
SPREEKBEURT, v. (-en), bepaalde beurt of dag,
waarop iem. Bene voordracht of redevoering houdt:
eene spreekbeurt vervullen; ... BUIS, v. (... zen),
lange buis eindigende in twee mondstukken waardoor men met elkander kan spreken : in groote
inrichtingen, waar verschillende vertrekken zijn, vindt
men veelal spreekbuizen; - spreekhoren, roeper; *(fig.) orgaan der pers, krant.
SPREEKCEL, v. (-len), telefoonkamertje; - rubriek • voor korte ingezonden stukken, klachten,
opmerkingen in Bene krant.
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SPREEKGESTOELTE, o. (-n), plaats (of verhevenheid) waarop een redenaar zijne voordracht
uitspreekt; ...GEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap
waarin men zich gezamenlijk in het spreken oefent.
SPREEKHOORN, ...HOREN. m., ...HORENTJE, o. (-s), horentje dat doove lieden aan hun oor
houden om het gesprokene beter te hooren; (ook)
spreektrompet; ...KAMER, v., ...KAMERTJE, o.
(-s), kanter bestemd om menschen te ontvangen, die
over zaken komen spreken : iem. in de spreekkamer
laten; ...LES, v. ( - sen), les in het spreken, inz.
voor spraakgebrekkigen; ...MANIER, v. (-en),
voordracht, wijze van uitspreken; spraakwending;
...OEFENING, v. (-en), oefening on zuiver te
leeren spreken; ...ONDERWIJS, o. onderwijs in
het spreken, inz. aasspraakgebrekkigen; ...PLAATS,
v. . (-en), plaats waar men iem. spreekt; spreek
spreekgestoelte; ...STOEL, rm. (-en),-kamertj;
plaats, bestemd voor den redenaar (in eene ver
preekstoel.
-gaderinz.);
SPREEKTAAL, v. de taal waarvan men zich bij
het spreken bedient, in tegenstelling met schrijftaal;
ogangstaal,
m
taal van het gewone leven; .. .TRA LIE, V. (...liën, -s), traliewerk waardoor men in
kloosters en gevangenissen) met de bezoekers
kan spreken; ...TRANT, m. wijze van spreken;
...TROMPET, v..-ten), roeper; ...UUR, o. (...uren),
uur waarop men iem. spreken kan, inz. bij dokters:
spreekuren van 8 tot 9 en van 2 tot :...VERTREK,
o. (-ken); ...WIJS, V. (...zen), ...WTIJZE, v. (-n),
spraakwending, eigenaardige uitdrukking; ...WIMPEL, m. (-s), (zeew.) seinwimpel.
SPREEKWOORD, o. (-en), spreuk, gezegde dat
in het kort eene alom erkende stelling uitdrukt en
om het aanschouwelijke en het kernachtige ervan
vaak gebezigd wordt : de spreekwoorden zijn de
wijsbegeerte des volks; de spreekwoorden zijn het
zout der taal; een spreekwoord is niet altijd een
waar woord. SPREEKWOORDJE, o. (-s).
SPREEKWOORDELIJK, bn. bw. als, volgens een
spreekwoord; algemeen gebezigd wordende : spreek
uitdrukking; spreekwoordelijk gebruikt. -wordelijk
SPREEKWOORDENBOEK, o. (-en), boek met
spreekwoorden, waarin de spreekwoorden of alleen
vermeld, of ook verklaard en toegelicht worden:
het spreekwoordenboek van Harrebomée, van F. A.
Stoelt.

SPREEKZAAL, v. (...zalen), (w. g.) groote
spreekkamer; zaal voor het houden van redevoeringen bestemd, gehoorzaal.
SPREEUW, n.. (-en), bekende zangvogel (sturnus
vulgaris), 15 + 7 cM. lang, glanzend zwart met
levendige spikkels, deels trekvogel, deels standvogel : een zwerm spreeuwen; spreeuwen willen wel
kersen eten, maar geen boonren planten, schimpend
tegen een luiaard gezegd; (spr.) één spreeuw maakt
nog geene lente, uit één enkel geval kan men nog
niet een besluit trekken; een spreeuw kan leeren
napraten; (fig.) spotter. SPREEUWTJE, o. (- s).
SPREEUWBEZIE, v. (...ziën), lijsterbes;
—BOOM, SPREEUWBOOM, m. (-en), lijsterbes
(sorbus aucuparia).
SPREEUWEBEK, m. (-ken), bek van een spreeuw.
SPREEUWEN, (spreeuwde, heeft gespreeuwd),
spotten, schertsen.
SPREEUWENEI, o. (- eren), ...NEST, o. (-en),
ei, nest van een spreeuw.
SPREEUWSCHIMMEL, m. (-s), geelachtig grijs
paard.
SPREI, v. (-en), wat over iets heen gespreid is:
de sprei- van veenslik op het land; — ( Ind.) het laken
over den bultzak; — inz. sierdek op een bed :
eene gehaakte, met wol gevoerde, gestiktesprei.
SPREITJE, o. (-s).
SPREIDEN, (spreidde, heeft gespreid), uiteen
ontvouwen, uitspreiden, over iets heen-legn,
leggen : een laken over de tafel spreiden; iets ten
toon spreiden, laten zien; - een bed spreiden, in
gereedheid brengen; (fig.) het huwelijksbed spreiden,
zich in den echt begeven; - verspreiden : mest
over het land spreiden; — effenen, banen : een pad
spreiden; — (zeew.) gillen, schuin afsnijden of
afzagen. SPREIDING, v. het spreiden; (zeew.)
lengte waarover de hoofdtouwen langs het boord
verdeeld zijn.
SPRE ID SEL, o. (timen.) zeer dunne eiken planken
van 6 mM. dikte; (zeew.) dun gezaagd hout, zoomwerk.
SPREIEN, (spreide, heeft gespreid), spreiden.
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SPREISCHOL, v. (-len), grootste soort van
schol, per stuk verkocht.
SPREKELIJK, bn. (gew.) hij is niet sprekelijk,
niet te spreken.
SPREKEN, (sprak, heeft gesproken), geluid geven:
die kast spreekt, piept, kraakt als men er voorbij
(gezegd ten teeken dat zij niet goed gemaakt-lopt
is); (muz.) die pijp, dat register spreekt goed, geeft
een goeden toon; klanken voortbrengen, om iets uit te drukken:
hoe spreekt de hond ?; - inz. zijne gedachten en
gewaarwordingen in woorden uitdrukken : de
kinderen leeren spreken; snel, langzaam, gejaagd,
zenuwachtig spreken; luid, zacht, fluisterend spreken;
door den neus, door de tanden, binnensmonds spreken;
over iem. spreken; - men spreekt niet gunstig over

hem, leelijke geruchten gaan er omtrent hem; over
iets, over zaken, over studie spreken; — over het
weer, over koetjes en kalfjes spreken, over onverschillige zaken; — wij hebben er lang en breed over
gesproken, zeer lang; - daarover valt niet meer te
spreken, dat is reeds beslist; — hij is slecht over
die zaak te spreken, daarover wil hij niets hooren,
hij is dadelijk kwaad, als hij er over spreken hoort; hij is slecht te spreken, hij is slecht gei utst, uit
zijn humeur; — met hem valt niet te spreken, hij is
voor geene rede vatbaar; — van 10 tot 11 uur te
spreken zijn, dan spreekuren hebben; — is mijnheer
even te spreken ?, zou ik hem even mogen spreken; —
hi? is vandaag voor niemand te spreken, ontvangt
geen bezoek; (ook) iedereen bejegent hij barsch; —
niet tegen elkander spreken, het zwijgen tegenover
elk. bewaren, (ook) elk. niet groeten; — wij spreken
elkander wel nader, later zullen wij wel verder
over deze zaak spreken; • (ook) ik zal je wel eens
onder handen nemen, dit betaald zetten, hiervoor
straffen; — goed voor iem..Qpreken, voor hem borg
blijven; - goed, kwaad van iem. spreken, goed,
kwaad van hem vertellen; - iem. te na spreken,
van hem kwaad spreken: — de waarheid, mannentaal spreken, doen hooren; — iem. naar den mond
spreken, iem. vleien, zeggen wat, iem. genoegen
doet; — wiens brood men eet, diens woord men
spreekt, men kiest de partij van hem, die bevoordeden kan, bij wien men in dienst is; — gij hebt
goed spreken, gij hebt gemakkelijk praten, maar
doen of uitvoeren is iets heel anders: — nu spreekt
hij heel anders, doet hij zich geheel anders voor,
stelt andere voorwaarden enz.; — van zich doen
spreken, zichzelf in opspraak brengen: (ook) zich
beroemd maken; — van iem. hoores spreken; men
spreekt er algemeen van; - hij spreekt ervan als
een blinde over de kleuren, zonder kennis van zaken;
- spreken is zilver, maar zwijgen is goud, soms
komt men door zwijgen nog verder, dan door
flink van zich af te spreken; — in iemands naars
spreken; de minister sprak namens de koningin; gii hebt maar te spreken, dan zal uw wensch dadelijk
vervuld, uitgevoerd worden; — hij spreekt van
heengaan, van trouwen, hij wil dat. is dat van
plan; — eene of andere taal spreken : hij spreekt
vloeiend Fransch, gebrekkig Engelsch: — hij spreekt
Hebreeuwsch voor mij, ik begrijp hem niet; eene redevoering houden. als redenaar optreden:
van avond spreekt hij in Diligentia; vloeiend, gemakkelijk spreken; — voor de vuist spreken, eene rede
houden die men niet te voren opgesteld-voering
heeft; — hij sprak tot het volk; — hij spreekt beter
dan hij schrijft. is beter redenaar dan schrijver; en : ik zal hem wel tot spreken
dui delijk verklaren
brengen, dwingen zich duidelijk te verklaren; iem. heilig spreken. voor heilig verklaren (na zijn
dood); — recht in eene zaak spreken, verklaren
wat recht is; —
gedachten op andere wijze dan door woorden
uitdrukken : de stommen spreken door teekens, op
de vingers; met de oogen, in gebaren spreken; dat spreekt tot het hart, treft, roert het hart; de schilderkunst spreekt tot de ooges, de muziek tot
het oor; — die afbeelding spreekt, is welgelijkend; —
de gansche natuur spreekt van Gods almacht, getuigt
ervan; - de liefde sprak uit hare oogen, uit geheel
haar wezen, alles getuigde ervan; - de feiten spreken,
zijn sprekend, getuigen duidelijk; — zijn zwijgen
zelfs was spreken: - dat spreekt, spreekt vanzelf,
spreekt als een boek, dat is zeer natuurlijk, behoeft
geene nadere verklaring; - niets spreekt voor hem,
getuigt te zijnen gunste; - het bloed spreekt, zijn
familiegevoel doet zich hooren, uit zich; -- de
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wijn spreekt uit hem, hij uit dronkemanspraat; —
melding maken van : daarvan spreekt hij niet in
brief • de wet spreekt daarvan niet. SPREKING,
V. bespreking.
SPREKEND, bn. (-er, -st), wat spreekt : sprekende

zijn

oogen; eene sprekende gelijkenis; dat kind gelijkt
sprekend op zijne moeder; een sprekend voorbeeld; —

eene sprekende lijst, die een goeden indruk op ons
maakt; — sprekende kleuren, zeer duidelijke; —
duidelijk, klaar : een sprekend bewijs.

SPREKER, m., SPREEKSTER, v. (-s), die
spreekt: (spr.) er zijn altijd meer, zwijgers dan sprekers, de meeste menschen behouden hunne geheime
bedoelingen voor zich en durven er niet voor
uitkomen; — hij is een goed spreker, een goed
redenaar; — redenaar (in eene vergadering enz.) :

,de geachte spreker; de voorgaande spreker.

SPRENG, v. (-en), (gew.) sprang, springader.
SPRENGBEKKEN, o. (-s), (R.-K.) wijwaterbak.
SPRENGEN, (sprengde, heeft gesprengd), sprenkelen, besprenkelen: — vleesch sprengen, met zout
bestrooien; gesprengd vleesch, pekelvleesch. SPRENGING, v. (-en).
SPRENGER, m., SPRENGSTER, v. (-s), die

sprengt.
SPRENGKWAST, ut. (-en), ...KWISPEL, m.

(-s), (R.-K.) wijwaterkwast; ...VAT, o. (-en), (R.K.) wijwaterbak, -vat; (kookk.) vat ter sprenging
(zouting) van vleesch; ...VLEESCH, o. gezouten,
gesprengd vleesch; ...WATER, o. bronwater.
1. SPRENKEL, v. (-s), sprank; vlekje, spat;
(zeees.) spring.
2. SPRENKEL, m. (-s), rattenval; vogelknip.
SPRENKELEN, (sprenkelde, heeft gesprenkeld),
spikkelen, bespikkelen : een boek op snee gesprenkeld;
— met spatjes water bevochtigen : den vloer sprenkelen, water er over sprenkelen; — waschgoed
sprenkelen, met water bevochtigen, alvorens het
te strijken; — een weinig regenen. SPRENKELING, V. (-en), het sprenkelen.
SPRENKELPOT, m. (-ten), verfpot om te spikkelen; ...VAT, o. (-en), sprenkelpot; ...VUUR, o.
zie SPRANKELVUUR.
SPREUK, v. (-en), kernachtige zegswijze op
zedenkundig gebied, kern-, zinspreuk: eene spreuk

uit den Bijbel; de spreuken van Jezus Sirach; de
spreuken van Salomo, verzameling der kernspreuken

van koning Salomo, naam van een der boeken
van het O. T.; — de spreuken der vaderen, zedelessen door de Israëlietische kerkleeraren vereenigd.
SPREUKJE, o. (-s), kleine zedeles..
SPREUKACHTIG, bn. bw. als eene spreuk;
spreukachtige taal; spreukachtig spreken.

SPRINGEN.

SPRIKKELEN, (sprikkelde, heeft gesprikkeld),
spikkelen.
SPRING, m. het springen; —, (-en), sprong : dat
is een heele spring; springbron; (fig.) oorsprong; —
mollenval; vogelknip; — (zeew.) zekere lijn, kabel,
dienende om een schip dwars te halen.
SPRINGAAL, m. (...alen), springel; ...ADER, v.
(-en, -s), waterader onder den grond; ...AFSTAND,
m. (-en), de springafstand van een kogel, de horizontale afstand van het springpunt tot aan het doel;
...BODEM, us. (-s), bodem van gesmeed ijzer die
eene brandbom in twee kamers verdeelt; ... BOK,
m. (-ken), bok om te laten springen, dekken; —
(gyr n.) toestel om over te springen; ... BOM, v.
(-men), bom die uiteenspringen kan; ...BOOG, m.
(...bogen); ...BORSTEL, m. (-s), zie SPRINGSTAART; ... BRON, v. (-nen), fontein; ... BUL,
m. (-len), bul welke dient om koeien te dekken;
...BUS, v. ( -sen), eene soort van vuurwerk; ...BUSMAKER, m. (-s).
SPRINGEL, m. (-s), belegeringsrr^achine bij de
Ouden, waarmede zware steenen en andere voorwerpen met kracht werden voortgeslingerd; —
(later hier te lande) groote voetboog.
SPRINGEN, (sprong, heeft en is gesprongen),
zich met kracht in de hoogte heffen en op dezelfde
of op - eene andere plaats neerkomen : hoog, ver,
te kort springen; over eene sloot, een paal, eene heining
springen; — uit het bed, uit het raam springen; van
een stoel, eene hoogte springen; in het water, in het
zand springen; een gat in den vloer springen; — zich
moede, zich eene breuk springen, zóó springen dat

men daarvan moede wordt, eene breuk krijgt; —
touwtj e springen, zeker meisjesvermaak; — die
meisjes staan te springen, vermaken zich met
touwtje springen; — dansen en springen, ronddartelen; — het kind springt den heelen dag, is
uitgelaten vroolijk; — vlooien en sprinkhanen
springen, bewegen zich met sprongen; de kat springt

op de muis, de tijger op zijne prooi, bereikt ze met
een sprong; — hij springt van vreugde in het rond,.
een voet in de hoogte; een hond over een stok laten
springen; — (spr.) den vijand over de kling laten
springen, over de kling jagen, dooden; — 't is
om uit je vel te springen, buiten zichzelf te raken
(van kwaadheid, toorn enz.); — hij zat te springen
op zijn stoel, van ongeduld kon hij niet stil blijven
zitten; — hij staat te springen om weg te komen,

vol ongeduld ziet hij naar 't oogenblik van vertrek
uit; — voor iem. in de bres, in de bocht springen,
zijne zaak helpen verdedigen; — men moet niet
verder springen, dan zijn stok lang is, men moet
niet meer ondernemen, dan men uitvoeren kan; —

SPREUKENBOEK, o. (-en), boek met spreuken;
...SCHRIJVER, SPREUKSCHRIJVER, m. (-s),
...SCHRIJFSTER, v. (-s), vervaardiger, vervaardigster van spreuken.
SPREUKMATIG, bn. als eene spreuk, spreek
-wordelijk.
SPREUKRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan spreuken:

van den hak op den tak, van den os op den ezel springen, niet bij ééne zaak blijven, geen voet bij stuk

1. SPRIET, rn. (-en), tweepuntige stang, paal;

bij het onweder springt de electrische vonk van eene
wolk naar eene andere of naar de aarde; — die bal
springt goed, is zeer veerkrachtig; — de bal springt
in de hoogte, stuit in de hoogte; — het bloed sprong
uit de gapende wonde, kwam met kracht naar
buiten; — het water sprong uit de rots, kwam met
een straal daaruit te voorschijn; — de fontein laten
springen, laten water geven; — (Ind.) een ambtenaar
laten springen, hem wippen; — met kracht van
iets loslaten: er is een knoop van mijn vest gesprongen;
het glazuur springt van de tanden; de kalk is van
den muur gesprongen; een stuk van den steen sprong
in zijn oog; — (fig.l dat springt in 't oog, wordt

spreukrijke taal.

(zeew.) lange mastboom; — (spr.) met een geschoten
spriet varen, zwichten; — voelhoren der insecten;

grassprietje. SPRIETJE, o. (-s).
2. SPRIET, In. (-en), kwartelkoning (crex pratensis), tot de familie der ralvogels behoorende.
SPRIETBEUGEL, m. (-s), (zeew.) eene soort van
leguaan, om een mast geslagen en tot steun strekkende aan den spriet, waarmede een zeil wordt
uitgespannen; ...BOOM, m. (-en), (zeew.) stag.
SPRIETELING, m. (-en), sprank.
SPRIETIG, bn. (-er, -st), spichtig, dun als een
spriet : sprietige dennen; eene sprietige meid, lang,
dun en mager; sprietig haar, spichtig.

SPRIETLOOPEN, boegsprietloopen; (ook) spitsroeden loopen.
SPRIETOOGEN, (sprietoogde, heeft gespriet
(geneesti.) dubbelzien, gevorkt zien (bij-ogd),
zekere oogziekte).
SPRIETSCHIP, o. (...schepen), schip met een
sprietzeil; ...STRAAT, v. (...straten), kruisstraat,
kruisweg; ...TOUW, o. (-en), (zeew.) kort, sterk
touw aan de puttings; ...WEG, m. (-en), kruisweg,
tweesprong, driesprong; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.) een
vierkant zeil dat door een spriet uitgespannen wordt.
SPRIK, m. (-ken), (gew.) dun takje, rijsje.
SPRIKBORSTEL, us. (-s), borstel om te sprikkelen, kleine spatjes verf aan te brengen.

houden: —
bespringen, dekken, bevruchten : de hengst heeft
gesprongen., eene merrie gedekt; een stier, een bok
laten springen;

—

(van levenlooze voorwerpen) zich met kracht of
snel verplaatsen : vele zaden springen uit hun huisje;

dadelijk gezien, gemerkt; — met een eigenaardigen
klank plotseling breken, inz. van sterk gespannen
veerkrachtige lichamen: de veer, eene snaar is
gesprongen; — door ongelijkmatige verwarming
plotseling bersten : de kachel is gesprongen; het
lampeglas springt; — uit elkander bersten : de

.stoomketel is gesprongen; eene mijn doen springen;
het kanon sprong; — een schip in de lucht laten
springen, in de lucht laten vliegen; de kruitmolen
is in de lucht gesprongen; — bankroet gaan : deze
koopman is gesprongen. (door de ton.); — zijn huis
moest springen, verkocht worden; — de bank laten
springen, zooveel winnen, dat de bankhouder niet

meer betalen kan: — opengaan van het vel door
de koude : zijne huid, lippen, handen zijn gespron.
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gen; — er is eerre ader in zijn hoofd gesprongen,

opengegaan. SPRINGING, v. (w. g.) het springen;
sprong.
SPRINGEND, bn. springend water, bronwater; —
springende handen, waarvan de huid springt; —
(geneesk.) springend vuur, eene soort van huidziekte.
SPRINGER, r. (-s), die springt; — kunstspringer : het is een sterke springer, hij springt zeer ver
of hoog; — naam van onderscheidene dieren met
lange, krachtige achterpooten, waardoor zij goed
springen kunnen, inz. eene soort van zeevloo
(talitrus locusta) en de boschmuizen; — eene soort
van kanon. SPRINGSTER, v. (-s), zij die springt;
kunstenmaakster.
SPRINGERTJE, o. (-s), tangent of wippertje,
dat bij 't bespelen van 't klavier, de piano enz.,
opspringt en de snaar aanslaat.
SPRINGFLESCH, v. k...sschen), springkolf;
...FONTEIN, v. (-en); ...GARNAAL, v. (...nalen),
(nat. bist.) eene soort van garnaal; ... GLAS, o.
(...zen), (natuurk.) glastraan; ...HAAS. m. (...hazen), kangoeroe, eene soort van springra uis in
Afrika (pedetes caffer); ...HENGST, m. (-en), hengst,
dienende om merriën te bespringen; ...HOOGTE,
V. (- n), hoogte tot waar iem. of iets springt; —
(art.) hoogte van het springpunt boven het grondvlak; ...HOUTEN, o. mv. tapijtwerkersgereedschap.
SPRING-IN-'T-VELD, m. en v. (-en), levendig,
dartel kind; (ook) lichtzinnig ntensch.
SPRINGKERS, v. (plantk.) pinksterbloem of
veldkers waarvan de rijpe zaadhuisjes bij aanraking
openspringen (cardamine pratensis); ...KEVER,
m. (- s), eene familie van kevers (elateridae), die het
vermogen hebben om, wanneer zij op den rug
liggen, op te springen, zich om te keeren en op
de pooten neer te vallen; ...KLINK, v. (-en),
... KNIP, v. (-pen), klink of knip met veer ; eene
soort van sluiting.
SPRINGKOLF, v. (...ven), (nat.) eene kolf of
flesch van dik glas, die plotseling afgekoeld is en
in duizenden stukken springt als een glastraan,
als men er een steentje in laat vallen, Bolognezer
flesch.
SPRINGKOMKOMMER, v. (-s), zekere Zuid
vooral in Griekenland voorkomende-europsch,
komkommersoort (momordica), waarvan de rijpe
vruchten vanzelf of bij aanraking van den steel
loslaten; uit de rijpe vruchten wordt eene soort
van extract bereid, dat op de maag en ingewanden
eene sterk prikkelende werking uitoefent; twee
soorten van dit extract komen in den handel
voor : het Engelsche en het Maltezer.
SPRINGKOORTS, v. (-en), (w. g.) verspringende
koorts; ...KREEFT, m. (-en), eene soort van
eetbaren zeekreeft; ...KRUID, o. (plantk.) eene
soort van wolfsme]k, purgeerkruid; balsemien,
springzaad; geel springkruid, tuinbalsemien;
...KUNST, v. (- en), kunst van te springen;
...LADING, v. (-en), lading brandsas in eene
granaat.
SPRINGLEVEND, bn. vol leven : hij is nog springlevend.
SPRINGMATRAS, v. (-sen), bedmatras met
springveeren; -- (gymn.) matras waarop men bij
het springen neerkomt.
SPRINGMIDDEL, o. (-en), vaste of vloeibare
stof die bij omzetting in gasvorm eene verbrijzelende, scheurvorutende of voortdrijvende werking
op de omgeving uitoefenen : springmiddelen dienen
in den oorlog en in den bergbouw; picrinezuur en
lyddiet zijn g eweldige springmiddelen.
SPRINGM UIS, v. (...zen), aardmuis, eene soort
van muis (dip us) met een in eene pluim eindigenden
staart; ...NET, o. (-ten), eene soort van vogelnet,
slagnet; — uitgespannen net waarin menschen uit
bovenverdiepingen van gebouwen bij gevaar kunken springen en zoo veilig den grond bereiken.
SPRINGPAARD, o. (-en), (zeew.) lijn waarvan
de twee einden aan de ra vastzitten en het dubbel
tot kous verstrekt aan een strop, waar het paard in
hangt; touw dat in eene bocht onder de raas hangt
en den matrozen dient om er op te staan bij het
slaan, reven en vastmaken van de zeilen; - (gymtn. )
lange springbok; ...PLANK, v. (-en), veerkrachtige
plank waarop springers zich kunnen afzetten;
...POOT, m. (- en), sterke, flink ontwikkelde achter
songmie dieren om er mede te springen. -potvan
SPRINGPROCESSIE, v. (-s, ...siën), (R. K.) processie te Echternach, ter eere van St. Vitus, waarbij
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de deelnemers telkens 5 schreden vooruit en drie
achteruit naar de maat der muziek springen.
SPRINGPROEF, v. (...ven), proef in het springen,
ten opzichte van het springen; ...PUNT, v. (-en),
springpunt van eene granaat, punt waar zij uit elkander springt.
SPRINGRAKET, v. (-ten), ( zeew.) donderstar;
...RIEM, hi. (- en), riem aan den buikgordel van
een paard; ...SLOT, o. (-en), slot met springveer.
SPRINGSPIN, v. (-nen), (nat. hist.) eene spin
(salticus), die geen netten weeft, maar op hare
prooi toeloopt of haar bespringt; zij huist in spleten
en reten of in ledige vruchtendoppen en is zeer
levendig in den zonneschijn.
SPRINGSTAART, m. (- en), staart die het springen der dieren bevordert; — eene familie van ongevleugelde insecten (poduridae), die aan het achterlijf
een springborstel, twee lange onder den buik toegeslagen borstels hebben, waarmee het dier als zij
met kracht uitgeslagen worden reusachtige sprongen
kan doen; ...STIER, m. (-en), dekstier; ...STOF,
v. (-fen), springmiddel; ...STOK, m. (-ken), pols
...STOPPER, m. (-s), (zeew.) een halfsleten-stok;
stopper, die bij harden wind in het ankertouw wordt
gezet, om het geweld van den eersten schok te
breken, als het schip voor zijn anker opdraait, ook
breekstopper geheeten; ... STRIK, m,. (-ken), vangknip voor kleine vogels; ...STROP, us. (-pen),
(zeees.) springpaard; ... TAFEL, v. (-s), tafelvormige springbok, een gymnastiekwerktuig; ... TECHNIEK, v. de techniek betreffende de springmiddelen;
... TEUGEL, ni . (-s), hulpteugel niet het eene einde
onder den buik in den singel, met het andere aan
den neus- of keelriem bevestigd; ...TIJ, o. (-en),
springvloed.
SPRINGTON, v. (-nen), ton die op de kampanjes
en hoofddekken der schepen geplaatst werden, waar
men eene entering vreesde en die men in de lucht
kon doen springen; ...TOR, v. (-ren), springkever.
SPRINGVEER, v. (-en), springende veer (in een
slot enz.); (fig.) alle springveeren doen werken, alle
middelen waarover men beschikken kan, aanwenden ; - kegelvormige spiraalveer die weder terugspringt, als men haar samengedrukt heeft: een
matras, stoelen met springveeren; ...VEERENMATRAS, v. (-sen), eene matras met springveeren;
...VISCH, m. (...sschen), eene soort van vliegenden
riseh (exocoetucs exiliens); ...VLOED, ze. (- en),
(-en), hooge watervloed doordat zon- en maanvloed
samengaan; ...VRUCHT, v. (-en), (plantk.) springkruid; ...VUUR, o. zekere huidziekte; (sterreek.)
zeker luchtverschijnsel; ...WORM, m. (-en), madenworm; ...ZAAD, o. (plantk.) wilde balsamine;
.. .ZWAM, v. stu ifzwam.
SPRINKHAAI, m. (-en), eene soort van haai;
...HAAN, m. (...hanen), eene soort van vernielend
insect met lange sterke achterpooten, waarmede
zij ver kunnen springen, tot de orde der recht
veldsprinkhanen-vleuginbhord;z.e
(acridiodea) en den Z. A. treksprinkhaan (gryllus
devastator); (fig.) een magere sprinkhaan, iem. die
bijzonder magei is; — (art.) ijzeren affuit voor sein of saluutschoten op dijkposten. maar niet voor
ernstig gebruik geschikt. SPRINKHAANTJE, o. (-s).
SPRINKHAANKRUID, o. (plantk., gew.) veldsalade; ...PLAAG, v. groote schade door sprinkhanen aangericht;- ...VANGER, m. (- s), eene soort
van bastaard-nachtegaal (saliearia locustellci), die
zich met sprinkhanen voedt; ...VOGEL, m. (-s);
...ZWERM, m. (-en).
SPRINTER (Eng.), m. (-s), (sport) fietser, snel
kleinen afstand; —WEDSTRIJD, m. (-en),-rijdeop
SPRIT, o. sterke spiritus; azijnaether; -, m.
(-ten), spriet, kwartelkoning.
SPRITS, v. [(-en), als voorwerpen.] eene soort
van gebak, dat door den banketbakker door een
werktuig in gesmolten vet of . boter gespritst of
gespoten en zoo gebakken wordt; —BAKKER,
ni. (- s).
SPRITSEN, (spritste, heeft gespr;tst), spuiten.
SPRITSMAND, v. (-en); ...TRECHTER, m.
(-s), wijntrechter, trechter met eene lange pijp vol
gaatjes om wijn of een ander vocht in een vat te
doen vloeien zonder te roeren; ...TROMMEL, v.
(-s). trommel voor sprits.
SPROE, v. (gew.) spruw.
SPROEIEN, (sproeide, heeft gesproeid), droppelsof straalsgewijze uitstorten, uitgieten.
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SPROEIER, In. (-s), ieni. die sproeit; tuinsproeier; bek van een tuingieter.
SPROEIMIDDEL, o. (-en), stof om over planten
te sproeien ter bestrijding van eene of andere ziekte;
middel om de stofplaag op straat te bestrijden;
...STOF, v. (-fen), sproeimiddel; ...TOESTEL,
o. (-len); ...VAGEN, rm. (-s), wagen dienende om de
straten met water te besproeien.
SPROET, v. (-en), bruin vlekje op de huid;
zomersproet : sproeten in 't gezicht, op de handen
hebben. SPROETJE, o. (-s).
SPROETACHTIG, SPROETIG, bn. (-er, -st),
als sproeten; een weinig met sproeten bedekt: een
sproetig gezicht. SPROETIGHEID, v.
SPROETEL, v. (-s), sproet : zijn gezicht is vol
sproetels.

SPROETERIG, bn. (-er, -st,) sproetig.
SPROK, bn. (gew.) sprokkig.
SPROKE, v. (-n), middeleeuwsch berijmd verhaal.
1. SPROKKEL, m. (- s), afgebroken takje: sprokkels zoeken.

2. SPROKKEL, 'v. (-s), sprokkenhout, een heester.
SPROKKELAAR, m. (-s), iem. die sprokkelt;
larve der kokerjuffers die in houtjes en biezen kruipt
en waarmee gevischt wordt. SPROKKELAARSTER, v. (-s).
SPROKKELBLOEM, v. (-en), eene soort van
narcis, alzoo genoemd, omdat deze plant zeer vroeg
in het voorjaar (vandaar ook de benaming paaschlelie), reeds in sprokkelmaand bloeit.
SPROKKELEN, (sprokkelde, heeft gesprokkeld),
sprokkels zoeken, opzamelen : hout sprokkelen.
SPROKKELING, v. (-en), het sprokkelen: sprokkelingen, kleine letterkundige opstellen.
SPROKKELHOUT, o. dory hout, afgevallen takken die gesprokkeld zijn; ...MAAND, v. (-en),
Februari.
SPROKKEN, SPROKKEL, ni. (-s), (plantk.)
(gew.) hondsboom.
SPROKKIG, bn. ( -er, -st), (gew.) broos : sprokkig
ijzer. SPROKKIGHEID, v.
SPRONG, m. (-en), beweging waardoor men
springt; de daad van het springen; de ruimte die
men overspringt: een sprong doen; zijn sprong te kort
nemen, niet ver genoeg springen; met één sprong
was hij er bij, de deur uit; de kunstige sprongen der
koorddansers; een grooten, wijden, kleinen sprong
doen; -(fig.) hij heeft een grooten sprong gedaan,
hij heeft het in korten tijd ver gebracht; - de
natuur doet geene sprongen, is in hare ontwikkeling
zeer geleidelijk: koppeling van paarden: die
hengst heeft zijn eersten sprong gedaan; - zijne rede
was vol sprongen, het ontbrak haar aan samenhang;
- hij kan geene kromme sprongen maken, niets bui
doen; - uwe hooge sprongen zijn nu ge--tensporig
daan, het is nu uit met uwe heerschappij, met uw
baasvoeren; - een sprong door de ton doen, bankroet
gaan; - dat is een sprong in het duister, daarvan

zijn de gevolgen nog niet na te gaan, te overzien; gereed : hij staat op sprong te vertrekken; iem. op
stel en sprong wegjagen, dadelijk, onmiddellijk ; beentje van de springpooten der hazen enz., veelal
tot sigarenpijpje ingericht : uit een sprong rooken;
- (muz.) interval grooter dan eene seconde; (zeew.) voorlijk van een trapeziumvorn ig stagzeil;
zeegt, rondte : dat schip heeft te veel sprong; (b ouwk.) uitstek; diepte van het profiel eener lijst;
- sprong van een slagdrempel, pijl of hoogte; stoep. SPRONGETJE, o. (-s).
SPRONGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) hielgewricht.
SPRONGVARIATIE, v. (-s), afwijking die met
een sprong, niet geleidelijk plaats had (volgens de
leer van Hugo de Vries).
SPROOKJE, o. (-s), vertelsel, kort verhaal, verdichtsel, inz. het voortbrengsel van het volksgeloof
of -bijgeloof : het sprookje van Roodkapje; sprookjes
vertellen; ik houd het voor een sprookje, ik geloof het
niet; iem. sprookjes vertellen, bezit iets wijsmaken.
SPROOKJESSCHRIJVER, nn. (-s), ...VERTELLER, m. (-s), die sprookjes vertelt.
SPROT, v. (-ten), zeker haringachtig vischje
(clupea sprattus), dat tegen den herfst in de Zuiderzee en vooral aan de zuid- en oostkust van Engeland
in groote hoeveelheden gevangen en van daar gerookt verzonden wordt; beste Engelsche sprot;
een bosje sprot. SPROTJE, o. (-s).
SPROUW, v. spruw.
SPRUCHTEL, m. (- s), (gew.) riviertak, rivierarm.

SPUITFLESCH.
1. SPRUIT, v. (-en), loot, knop (van planten) :

spruiten schieten; er karnen nieuwe spruiten aan die
plant; jonge kool, savoyekool; - (fig.) telg, kind,
afstammeling : zijn jongste spruit; - ( mets.) uit-

loop in een riool; - (Zuidn.) gedeelte van het dak
dat buiten den muur uitsteekt, en waarvan het
regenwater afdruipt, elder ozie geheeten; - kleine
rivier, zijtak van eene rivier (inz. Z. A.). SPRUITJE, o. (-s), kleine spruit; spruitjes eten, spruitkool.
2. SPRUIT, v. (-en), trompetvormige bek van
een gieter.
3. SPRUIT, v. (-en), (bouwk.) de twee schuin geplaatste ribben die tot dracht van de bovengording
der dakkepers op het gebint zijn geplaatst.
4. SPRUIT, o. (.ten), (zeew.) uitschietend touw.
SPRUITBLOK, o. (-ken, -s), (zeew.) blok waar
Bene spruit doorloopt.
SPRUITEN, (sproot, is gesproten), uit-, voort
uitschieten; loten schieten : de planten-komen,
beginnen te spruiten; de aardappelen in den kelder
spruiten, krijgen uitloopers; - (fig.) afstammen :
hij is gesproten uit een aanzienlijk geslacht; - voort
uit : hieruit spruiten allerlei moeilijkheden.-komen

SPRUITING, v.
SPRUITGEWAS, o. gewas dat geen stengel heeft;
...KOOL, v. (-en), de jonge takjes die 's winters of
vroeg in het voorjaar ontspruiten uit den stengel
der groene of bonte boerenkool; ...MAAND, v. eene
der maanden van den Franschen republikeinschen
kalender, (Germinal van 21 Maart tot 21 April).
SPRUITSEL, o. (-s), wat uitspruit.
SPRUW, v. (geneesk.) ontsteking van het slijmvlies in de mondholte bij zuigelingen; aanvankelijk
wordt dit vlies hoogrood en later met witte stippels :
goedaardige spruw; kwaadaardige spruw is meestal
doodelijk. , a

SPUGEN, (spoog, heeft gespogen), spuwen, door
den mond uitwerpen : spugen is zeer ongezond; iem. in 't gezicht, voor de voeten spugen, diep beleedigen; - op iets spugen, het minachten, niet tellen;
- braken, overgeven : het kindje spoog; - bloed
spugen, bloed braken; - vuur en vlam spugen, als
een razende spreken, te keer gaan..
SPUI, o. (-en), sluis; waterkeering; verlaat.
SPUIDOK, o. (-ken), kom die bij hoog tij vol loopt
en bij laag tij, met kracht ledig loopende, het voor
eene haven liggende zand medevoert.
SPUIEN, (spuide, heeft gespuid), door een spui
water loozen, uitbrengen : het water in de grachten
spuien; in de zomermaanden moet er ook gespuid worden; - ( stoomw.) het ketelwater ververschen bij den
bodem; - doortocht geven: ramen en deuren openzetten, zoodat er eens goed gespuid wordt, de lucht ver

uitdiepen (eene haven door middel van-verscht;
spuisluizen). SPUIING, v. (-en), het spuien;
SPUIER, m. (-s), uitloospijp aan dakgoten:

steepen spuiers aan de ridderzaal.

SPUIGAT, o. (-en), (zeew.) ronde gaten aan de
zijden der dekken om het water buiten de scheepsoorden te laten wegloopen : (fig.) dat loopt de spuigaten uit, dat gaat te ver.
SPUIKOM, v. (-men), kom voor eene spuisluis
waarin het binnenwater opgestuwd wordt om met
meer kracht te kunnen spuien; ...KRAAN, v.
(...kranen), (stoomw.) bodemkraan om het ketel
te ververschen: ...SLUIS, v. (...zen), sluis-water
die het spuidok of de spuikom afsluit.
SPUIT, v. (-en), werktuig om water of ander vocht
door zuiging en drukking met kracht weder uit te
voeren : brandspuit; glazenspuit; lavementspuit ;
oog-, oorspuitje; - irrigator; - (plat) aan de spuit
zijn, buikloop hebben ; - (jag.) een der kleine uitgangen van de konijnenholen, die alleen dienen
om te ontvluchten; - (gerneenz.) paraplu : ik heb
mijne spuit bij mij; geweer. SPUITJE, o. (-s),
kleine spuit, inz. heelkundig instrument.
SPUITARTSENIJ, v. (-en), artsenij die door Bene
klisteerspuit wordt ingebracht, lavement.
SPUITEN, (spoot, heeft gespoten), Bene spuit
laten werken : met de brandspuit spuiten; water
tegen de ruiten spuiten; (heelk.) een oor o f oog spuiten;
water opvoeren of inbrengen ; - riet kracht uitstralen : het water spoot uit de fontein; het bloed spuit
uit de ader. SPUITING, v. (- en), het spuiten.
SPUITENHUIS, o. (...zen), brandspuithuisje.
SPUITER, m. (-s), die spuit; - soort van spui
-slui.SPUITER,v()
SPUITFLESCH, v. ...(sschen), fieschje gedeelte
gevuld en met Bene kurk gesloten-lijkmetwar
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waardoor luchtdicht twee buizen gaan, de eene
reikt tot aan den bodem waardoor het water uitspuit, als door de andere die kort is lucht ingeblazen
wordt; syphon; ... GAST, m. (- en), bedienaar van de
brandspuit ; ... GAT, o. (-en), een der twee neusgaten
der walvischachtige dieren; ...MEESTER, m. (- s),
brandspuitmeester; ...MIDDEL, o. (-en), lavement;
...PENNING, m. (- en), penning der spuitgasten;
...PIJP, v. (-en), metalen buis of pijp der spuitslang;
... SLANG, -V. (-en), leibuis eener brandspuit;
...VISCH, m. (...sschen), eene soort van O. I. makreel die water spuit op insecten om deze te vangen;
...WATER, o. water, bestemd om glazen te wasschen; - kunstmineraalwater, water waarin onder
hooge drukking koolzuur is opgelost : een glas
spuitwater gebruiken; limonade met spuitwater drinken; ...WORM, m. (- en), eene soort van worm
(siphunculus) met een rolrond, lang, geringd lichaam,
dat aan het voorste einde een terugtrekbaren snuit
heeft, die df naakt is, df met tepeltjes of stekels
bezet.
SPUL, o. (-len), zie SPEL; (fig.) al de spullen, het
gereedschap; =- hij heeft eigen spul, eigen paard
en rijtuig; -zijn spullen meenemen, zijn eigendom,
wat van hem is; - kermisspel.
SPUNGLAS, o. eene soort van weefsel, voor
voering gebruikt.
1. SPURGE, v. (plantk.) de plantenfamilie
euphorbia; kleine spurge, kroontjeskruid, duivels
zilverblad : eene soort van wolfsmelk; groote-melk,
spurge, groote wolfsmelk, moeraswolfsmelk.
2. SPURRIE, v. (plantk.) een geslacht (spergula),
tot de familie der muurachtigen behoorende, waar
soorten in Nederland in 't wild voorkomen:-van2
wilde spurrie, ook strikkel, watergal, watergeil geheeten; Morison's spurrie; de tamme spurrie en de
reuzenspurrie, verscheidenheden der wilde spurrie,
zijn een uitmuntend veevoeder.
SPURRIEBOTER, v. boter van koemelk,
wanneer de koeien met spurrie gevoerd zijn;
...KNOL, in. (- len), herfstknol die tusschen de
spurrie groeit; ...LAND, o. (-en), grond, met
spurrie beplant; ...ZAAD, o.
SPURT (Eng.), v. .(sport) kortstondige inspanning bij een wedstrijd om voor te komen.
SPURTEN, (Eng.), (spurtte, heeft gespurt),
zich krachtig inspannen om den eindpaal te bereiken; ook fig.
SPUTTEREN, (sputterde, heeft gesputterd), zijn
ontevredenheid luchten : tegen iets sputteren.
SPUTUM, o. speeksel, spuwsel, inz. wat door een
teringlijder opgehoest wordt : het sputum onder
-zoekn.
SPUUG, o. spuugsel: uitgeworpen spuug; eene
brandwonde met spuug betten, met speeksel.
SPUUGDRANK, m.. (-en), braakdrank.
SPUUGSEL, o. (gew.) speeksel; braaksel.
SPUWBAK, rte. (-ken), houten bak, met zand
gevuld om daarin te spuwen; ... DRANK, m. (-en),
braakdrank.
SPUWEN, (spuwde, heeft gespuwd), uitwerpen
(speeksel enz. uit den mond, vuur uit den krater
van den vulkaan): hij spuwt op den grond; de Vesuvius spuwt soms vuur; vuur en vlam spuwen, zeer
toornig zijn; - braken: bloed, gal spuwen; - (fig.)
op iem. spuwen, iem. verachten. SPUWING, v.
(-en), het spuwen; bloedspuwing.
SPUWER, m., SPUWSTER, v. (-s), die spuwt.
SPUWPOTJE, o. (-s), potje, dienende om er in te
spuwen, kwispedoor.
SPUWSEL, o. wat uitgespuwd is.
SQUARE (Eng.), v. (-s) ; vierkante, beplante
ruimte of plek in vele Londensche wijken.
SQATTER (Eng.). m. (- s), kolonist in NoordAmerika en Australië die zich op woeste gronden
vestigt, zonder door aankoop recht daarop verworven te hebben.
SQUIRE, ESQUIRE, (titel in Engeland) weledelgeboren heer.
ST! tw. eene klanknabootsing, om iem. het zwijgen
op te leggen, of hem te waarschuwen zachter te
te spreken : stil !
STA. TE STA, bijw. uitdr. van pas, zie STADE.
STAAF, V. (staven), een stijf, lang en naar evenredigheid smal, dun lichaam, inz. van gegoten of
gesmeed metaal: ijzeren staven van een rooster;
staven goud en zilver; - (kuip.) duig. STAAFJE,
0. (- s).
STAAFBACTERIE, v. (...riën), (nat. kist.)
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staafvormige bacterie; ...DIERTJE, o. (-s), bacterie; ...GOUD, o. goud in staven; ...HAMER, m.
(-s), (smed.) plethamer; ...HOUT, o. duighout;
...IJZER, o. ijzer in staven : ...KOPER, o. ;
...MAGNEET, in. (...neten), staafvormige magneet;
...SPEL, o. zeker spel met houtjes; ...VORM, m.
(-en), vorm om er staven in te gieten.
STAAFVORMIG, bn. als eene staaf.
STAAFZILVER, o. zilver in staven.
STAAG, bn. bw. stadig; gedurig, aanhoudend;
steeds. STAAGJES, bw. zachtjes, langzaam aan.
STAAK, mr. (staken), lange stok om daaraan
boonen en erwten te laten opklimmen : staken bil de
boonen zetten; - (fig.) lang en mager mensch; paaltje om er een boom enz. aan te binden: zoo stijf
als een staak; staak voor tenten, voor het vastzetten der
paarden; - stelt : op staken loopen; - zeker werk
schoenmakers om het leer te rekken; - tak-tuigder
eener familie : zijdelingsche staak. STAAKJE, o. (-s).
STAAKBOONEN, v. mv. boonen die aan staken
groeien; ....HEINING, v. (-en), afpaling met boomstaken; ...NET, o. (-ten), (vissep.) - aan staken uitgezet net, in tegenst. met drijfnel: fuik.
1. STAAL, in. (stalen), opgaande stengel van
paardenboonen en eenige andere planten; - laag
takkenbossen, stroo of iets dergelijks, die in de
schuur wordt gelegd om het hooi of het koren daarop
te stapelen; - grondslag van een mestput of mest
om de opgebrachte stof van den ondergrond te-valt
scheiden: (bij uitbr.) de mestvaalt, inz. gemeente
onderste gedeelte van hooihoopen; --vuinsbelt;
grondslag van een dijk; - op staal bouwen, op den
gewonen grond, niet op heiwerk; - fundeeringen
op staal moeten in ieder geval den vasten ondergrond
bereiken; - (zeew.) met bagger of modder opgehoopte plaats.
2. STAAL, o. (stalen), stukje, lapje stof om daar
hoedanigheid, kleur enz. van het geheele-narde
stuk te beoordeelen : stalen vragen, zenden; - goederen op stalen verkoopen, naar monsters; - het
staal komt niet met het stuk overeen; - eene kleine
hoeveelheid om daarnaar eene veel grootere te
beoordeelen, monster : stalen van koren, van leien,
van pennen; - proef : om een staaltje van zijne bekwaamheid, zijne vlugheid te geven; - dat is niet
meer dan een staaltje van je plicht, daartoe zijt gij
verplicht, daarvoor is men u geen dank, lof schuldig; -- daarvan zou ik staaltjes kunnen vertellen,
treffende bijzonderheden, meestal in kwaadaardigen
zin; - (gew.) dat is een staal van een wijf, een ondeugend wijf, feeks, helleveeg. STAALTJE, o. (-s).
3. STAAL, o. smeedbare ijzersoort die zich harden
laat: hard en broos staal; week en buigzaam staal,
Engelseh staal, Zweedsch staal, Duitsch staal; het
staal wordt volgens verschillende methoden bereid; het staal harden, ontharden, ontlaten; -hij is vanijzer
en staal, hij is verhard, hij is zeer sterk; - zij heeft
een voorhoofd van staal, weet van blikken noch
blozen; - er zit staal in hein, 't is een energieke
kerel ; - (spr.) het staal wordt in het vuur gehard,
tegenspoed geeft den mensch grootere veerkracht.
4. STAAL, o. (stalen), werktuig van staal:
vuurslag; mes, dolk, zwaard; bajonet; sabel; naald;
schaats.
STAALACHTIG, bn. als staal.
STAALADER, v. (-en), mijnader waarin staal is;
...ARTSENIJ, v. (-en), geneesmiddel met fijne
staaldeelen vermengd of waarin staaldeelen opgelost zijn ; ...BAD, o. (-en), bad met ijzerdeelen ter
versterking van het lichaam.
STAALBLAUW, bn. zoo blauw als staal: staalblauwe kleur; staalblauw papier.
STAALBLAUWER, m. (- s), werkman aan eene
spelden- en naaldenfabriek, die de naalden hardt;
...BOEK, o., (-en), boek met stalen of monsters;
...BOOM, m. (-en), eene soort van zadelboom,
wegens zijn ijzerhard hout alzoo genoemd ; ...BRON,
v. (-nen), warmwaterbron waarin staal opgelost is.
STAALBRUIN, bn. bruin als staal.
STAALDRAAD, m;. (...draden), (o. giv. als
stofn.) draad van staal getrokken; ...DRAADTOUW,
o. als touw ineengewerkt staaldraad; ...DROPPELS,
m. mv. (geneesk.) geneeskrachtige druppels waarin staal opgelost is; ...ERTS, o. (-en), erts waaruit
beste staalsoorten verkregen worden; ...FABRIEK,
v. (-en); ... GRAVEUR, m. (- s), iem. die op staal
graveert; ...GRAVURE, v. (-s).
STAALGRIJS, bn. zoo grijs als staal; ...HARD,
bn. zoo hard als staal.

STAALHARDING.

iógi

STAALHARDING, v. het harden van staal;
... HOF, o. (... ven), (oudt.) plaats waar de lakens
van merken werden voorzien; ...HUT, v. (-ten),
staalfabriek,
STAALKAART, v. (-en), kaart waarop stalen
of monsters zijn geplakt; kaart waarop allerhande
stalen vereenigd zijn; — plaats waar men van
allerlei bij elkander vindt : de bevolking in Ned.
Indië is eerre staalkaart van de meest uiteenloopende
volken; — (fig.) een akker of land, met schoone
kleuren geschakeerd.
STAALKIST, V. (- en), cementeerkist; ...KABEL,
m. (-s), kabel van staaldraad; ...LOOD, o. (-en),
looden merk van laken; ...MEESTER, m. (-s),
(oudt.) man die de looden aan de lakens moest
hechten; de Staalmeesters, naam eener beroemde
schilderij van Rembrandt; ...MIDDEL, o. (-en),
geneesmiddel met staaldeelen; ...OVEN, m. (-s),
oven tot vervaardiging van staal; ...PIL, v. (-len),
pil met staaldeelen; ...PLAAT, v. (...platen), gravure op staal; ...POEDER, ...POEIER, v. o. (-s),
staalmiddel; ...SMEDERIJ, v. (-en), staalfabriek;
...TINCTUUR, v. (...turen), (geneesk.) staaldroppels; ...VEER, v. (-en), stalen veer; ...VIJLSEL,
o. vijlsel van staal; ...WATER, o. water met staal
waarin staal gehard is; ... WERK,-deln;watr
o. (-en), voorwerpen van staal vervaardigd; ... WERKER, m. (-s), vervaardiger van staalwerken; die
staal bewerkt; — werkman op een aschstaal;
...WIJN, m. versterkende wijn waarin staaldeelen
opgelost zijn.
1. STAAN, (stond, heeft gestaan), overeind staan,
zich overeind houden, op zijne kleinste zijde of
vlak rusten. in tegenstelling met liggen, zitten,
hangen; zich ergens bevinden; inz. in zekeren
stand, omstandigheid of toestand : dat kind kan
nog niet staan; — van vermoeidheid kan ik niet
op mijne beenen staan, ik ben door en door ver
— de tafel staat voor het raam; de kan staat-moeid;
op tafel; het boek staat op deze plank; mijn stok
staat hier niet; — wij moesten buiten staan, de
kamer verlaten, buiten wachten; — binnen, achter
vooraan, middenin staan, op de aangeduide-an,
plaats; — overeind, rechtop, krom, scheef, vast,
losjes staan; — het water staat hoog, laag, het is
hoog, laag water; — de barometer, thermometer
staat hoog, de vloeistof- (kwik-) kolom in de buis
is hoog en wijst mooi weer, eene hooge temperatuur aan; — de effecten staan laag, a pari, hoog,
de koers ervan is laag, à pari, hoog; — dat zal u
duur te staan komen, dat zal u veel geld kosten,
(ook) daarvoor zult gij zwaar moeten boeten; —
het geld staat daar goed, veilig, men behoeft geene
vrees te koesteren, het daar kwijt te raken; —
hiermede staat of valt de zaak, dit is een punt van
gewicht, (ook) dit beslist of zij gelukt of niet; —
zooals de zaken nu staan, zooals zij nu zijn; —
hoe staan de zaken ?, hoe gaat het tegenwoordig ?; —
de wonde staat goed, heeft veel kans te genezen; —
het koren staat hier dun, is hier dun opgekomen; —
de aardappelen, de bloemen staan mooi, groeien
goed; — het huis staat leeg, is niet bewoond; —•
hare oogen staan vol tranen, zij heeft tranen in de
oogen; — goed, borg staan voor iem., goed, borg
voor iem. blijven; — zooals ik stond en ging, zonder
iets mede te nemen, (ook) zonder iets anders te
bezitten, dan hetgeen ik aan mij en bij mij had; —
hij staat alleen op de wereld, heeft geene familie
of kennissen; — als getuige, peet staan, als zoodanig
optreden; — die jas staat u goed, kleedt u goed; —
zwart staat altijd netjes, kleedt altijd netjes; —
dat staat u leelijk, dat strekt u tot schande; —
dat staat niet, voegt, past niet; — zijn baard, snor
laten staan, niet afscheren; — hij heeft hem staan,
hij is dronken; —
(gevolgd door een werkwoord in den infinitief)
staande met iets bezig zijn : hij staat te schrijven,
te lezen, te praten; hij staat te slapen; (wanneer de
nadruk op het vergezellende. ww valt) bezig zijn
met : hij staat te luisteren, te vertellen, te kijken;
het water staat te koken; de thee staat te trekken;
het huis staat te branden; ik sta mij te vervelen; ik
sta al een uur te wachten; sta toch niet te gapen,
te bluffen, laat dat liever; — de aardappelen, het
eten staat koud te worden, worden koud; — de peren
staan te rotten, rotten; — de witte reiger staat op
zijn aas te loeren; — ( in de enkelvoudige tijden
wordt die infinitief voorafgegaan door het voor
te; in de santengest. tijden blijft dit weg,-zetsl
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maar neemt het verl. deelw. gestaan den vorm

van den infinitief staan aan : hij heeft staan schrijven, lezen, kijken, wachten; hij had staan luisteren;
de aardappelen hebben staan koud worden; de schoenen

hebben staan schimmelen); — eene toekomst drukt
staan uit in : dat staat nog te bewijzen, dat moet
nog bewezen worden; de vrede staat gesloten te
worden; — het staat te bezien, is nog onzeker; —
hij weet wat hem te doen staat, wat hij zal moeten
doen, (ook) wat hij zal moeten besluiten; — zijn
beteekent het in : dat huis staat te huur, te koop;
het schilderij staat te kijk; er staat geschreven, gedrukt,
aangeplakt; hij stond verlegen, verwonderd, raar te
kijken; hij staat er voor bekend; er staat niets van
in den brief (vermeld); er staat een regenboog aan
den hemel; op de lijst (aangeschreven, opgeteekend)
staan; bij iem. goed aangeschreven staan; —
in verbinding met voorzetsels : hij staat aan de
deur, bevindt zich daar, (ook) heeft daar de wacht,
het toezicht; — aan het roer staan, besturen, (ook)
de zaken leiden; — aan het hoofd eener zaak staan,
daarvan de leiding hebben; — het staat aan u,
het is uwe zaak, (ook) het hangt van u af; — deze
benoeming staat aan den koning, behoort tot diens
bevoegdheid; — geld bij iem. staan hebben, het
hem tegen rente geleend hebben; — bil iem. in
een goed blaadje staan, bij hem in de gunst zijn; —
hij staat bij mij hoog aangeschreven, ik heb een
hoogen dunk van hem; — hoe staat ge bij de zaak'?,
gaat het u daarmede al of niet naar wensch ? ; —
hij heeft er altijd goed bij gestaan, hij is altijd flink
geweest, heeft altijd in goeden doen verkeerd,
goede vooruitzichten gehad enz.; — het water
staat boven aan den dijk, is tot zoo ver gewassen; —
de kapitein staat boven den luitenant, is in rang
hooger; — ik sta boven u, ben in rang uw meerdere; — iem. in het licht, in den weg staan, hem
het licht benemen, den weg versperren; — in een
goeden roep staan, men spreekt gunstig over hem; —
in twijfel staan, twijfelen; — met iem. in betrekking,
in relatie staan, betrekkingen, relaties met iem.
hebben; — dat staat hiermee in geen verband; —'
de boom staat in knop, heeft knoppen; — de kersen
staan in bloei, bloeien; — in aanzien staan, aanzien
genieten; — bij iem. ergens in 't krijt staan, schulden
hebben; — hoe staat het met den zieke ?, hoe is
het met hem gesteld ?; — hoe staat gij met hens?,
op welken voet ?; — hoe staat het er mee ?, hoe is
het er mee gesteld ?; — naar een ambt staan, dingen naar; — naar een meisje, naar de hand van een
meisje staan, haar willen huwen; — iem. naar het
leven staan, hem trachten te dooden; — mijn
hoofd staat er nu niet naar, ik wil mij daarmee nu
niet ophouden; — de barometer staat naar mooi
weer, wijst mooi weer aan; — het land staat onder
water, is overstroomd; — onder iem. staan, minder
in rang zijn, (ook) aan hem ondergeschikt zijn; —
onder toezicht, voogdij, curateele van .iem. staan; —
onder de wapenen staan, in dienst zijn; — op sch i ldwacht, op den uitkijk staan, de wacht houden, uit
— hij staat op zichzelf, is zelfstandig; —-kijen;
mijn geld staat op rente, heb ik uitgezet; — geld
op hypotheek staat; — de pot staat op het vuur ,
hangt over het vuur; — op goeden voet met iem.
staan, met hem in vriendschap leven; — daar
staat zware straf op, dat is met zware straf bedreigd; — op zijn stuk staan, zijne bewering volhouden, (ook) zijne meeping volhouden, (ook) bij
zijn eerste plan blijven; — h-ij staat er op, verlangt
het, gaat er niet van af; — al stond gij op uw hoofd,
ik deed het toch niet, ik doe het onder geen beding; —
er staat eene groote som geld op zijn hoofd, wie hem
doodt, krijgt eene groote belooning in geld; —
op 't punt staan bevorderd te worden,, er na aan toe
zijn; -- hij staat op sprong weg te gaan, hij zal
dadelijk weggaan; — iem. te woord staan, niet hem
spreken; — te boek staan, in een boek opgeschreven
zijn; — hi j staat voor leugenaar te boek, men houdt
hem algemeen voor een leugenaar; — te boek staan
als, gehouden worden voor; — hij staat er veer te
boek, men geeft hem de schuld; — hij staat er voor
f 100 te boek, hij moet er f 100 betalen; — te pand
staan, verpand zijn, als onderpand gegeven zijn; —
dat staat u ten dienste, te uwer beschikking, is tot
uw dienst, daarover kunt gij beschikken; — dat
staat tot uw dienst, gij kunt er u van bedienen, het is
tot uw dienst; — er staat f 10 toe, dat is de gewone
prijs ervan; — 4 staat tot 16, is in verhouding tot
16 (staat tot, wordt uitgedrukt door het teeken :
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4 : 16); - de winter staat voor de deur, is ophanden; - het staat mij nog levendig voor den geest,
ik herinner het aszij nog zeer goed; - hij staat er
voor, neemt het geheel op zich, (ook) schiet daarin
te kort; - hij staat voor niets, deinst voor niets
terug; zich niet van zijne plaats bewegen, ergens een
geruimen tijd vertoeven : sta ! of ik schiet, zoodra
gij u van uwe plaats beweegt, schiet ik; - pal
staan, niet wijken, niet deinzen (in gevaren); blijf er af, laat het staan; - ik liet alles staan, staakte
plotseling den arbeid en liet alles onaangeroerd
(om vlug te vertrekken, ergens heen te gaan); zijn glas laten staan, het niet uitdrinken; - hij
liet het eten staan, . roerde het niet aan, at het niet
op; - zijne medicijnen laten staan, niet - innemen; (bilj .) een bal laten staan, niet raken; - (stoomw.)
de machine, de locomotief staat koud, heeft geen
stoom op; - de paarden tot staan brengen, doen
stilstaan; - den vijand tot staan brengen, in zijne
veroveringen stuiten, zijne plannen verijdelen; hij is tot staan gekomen, heeft zich gebeterd, (ook)
zag zich in zijne plannen verijdeld; - staan blijven,
niet vooruitkomen, (ook fig.) niet bevorderd worden, niet vooruitkomen in de wereld; - (jag.)
mijn hond staat goed, houdt op met zoeken, blijft
rustig staan, wanneer hij een stuk wild ontdekt; wachten : blijf hier staan; wij kunnen toch niet
halverwegen staan blijven; -- hij liet mij hier staan,

liet mij hier alleen achter, ging alleen weg; daarin sta ik mijn man, durf ik het met ieder opnemen; - hij durft hem staan, zich tegen hem
verzetten; - deze dominee staat te Leiden, is als
leeraar daar gevestigd; - (spr.) die staat, zie toe
dat hij niet ralle, men worde niet te hoogmoedig,
men hoede zich voor misdaad; - bestaan : zoolang
de wer ,ld staat; - stilstaan : de klok staat; omhoog gericht staan, stijf zijn (van het mannelijk
teellid).
2. STAAN o. de daad van staan : dat lange
staan valt mij moeilijk.

STAAND (onvoltooid deelw. van STAAN), iem.
staande houden, zorgen dat hij niet valt; - iem..
zich in eene betrekking staande houden, zorgen dat
hij, men die behoudt; - iets staande houden, beweren; - staande en gelegen, bij de aanwijzing der
plaats van een perceel: te koop een heerenhuis
staande en gelegen aan het Koningsplein; - staande
lamp, in tegenstelling met hanglamp; - een staand
uurwerk, eene klok of pendule; - een staande
lessenaar, zoo hoog dat men staande er aan werken

kan; - (in min of meer gewijzigde beteekenis)
een staand leger, staande troepen, die altijd beschikbaar zijn; - staand hout, ongevelde boonden; staand koren, ongemaaid koren, nog te velde staande; - eerie staande mijngang, loodrecht naar beneden gaande; - staande boorden, kraagjes in
tegenst. met liggende; - staand schrift, in tegenst.
met loopend schrift; - een staande hond, afgerichte
jachthond; - staand water, stilstaande, niet stroomende; - staand weer, bestendig weer; - een
staande wind, die uit denzelfden hoek blijft waaien;
--- een staand zeil, omhooggeheschen; - met staande
zeilen, al zeilende, in vaart; - (fig.) met een staand
zeil kwam hij op ons af, in toorn, in drift; - staand
want, dat boven en beneden vastgemaakt is, in
tegenst. met loopend want; - eene staande uit
eene spraakwending, een taalvorm die-druking,
zich staande heeft gehouden, die niet veranderd
is; - staand rijm, mannelijk rijm; - staande lettergrepen, die den vollen nadruk krijgen; - op staanden
voet vertrekken, dadelijk, oogenblikkelijk.
STAANDE, bw. gedurende, tijdens : staande de

,vergadering, de onderhandelingen.

STAANDER, m. (-s), stander.
STAANDEVOETS, STAANDSVOETS, bw. op
staanden voet.
STAANGELD ,STAGELD, o. geld dat voor het
staan eener tent of kraam gedurende de kermis
enz. moet worden betaald, marktgeld; - deel
van het loon, dat vele fabrieksarbeiders op het
kantoor moeten laten staan, opdat de werkgever
zekerheid hebbe, dat zijne werklieden niet midden
in het werk vertrekken; waarborggeld : in die
leesbibliotheek moest ik 1 gulden staangeld geven.

STAANPLAATS, v. (-en), plek, punt waar men
staat (ook in tegenst. van zitplaats): wij moesten
ons met eene staanplaats vergenoegen; plaats, voor
Bene tent of kraam gedurende de kermis, de markt
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aangewezen : de marktmeester wijst de staanplaatsen
aan. STAANPLAATSJE, o (-s).
STAANPLANK, V. (- en), plank achter aan een
rijtuig voor den palfrenier.
1. STAAR, m. (staren), groote staander, groote
melktobbe.
2. STAAR, v. gevaarlijke oogziekte, cataract; de zwarte staar, ziekelijke aandoening van het netvlies bij gezonde lens; - de groene staar, ziekelijke
aandoening der gezichtszenuwen, soms tot blindwordens toe; - de grauwe staar, ziekte der "lens,
die het gezichtsvermogen geheel of ten . deele ver
- van de staar lichten, het gezichtsvermo--duister;
gen hergeven; -BRIL, m. (-len), bril voor degenen,
die van de staar gelicht zijn of er aan lijden; -LICHTER, m. (-s), oogmeester; -NAALD, V. (- en),
naald, dienende om de staar te lichten.
STAART, m. (-en), verlenging van de ruggegraat
buiten den romp (bij vele zoogdieren), met of zonder
veel vleesch, soms van prachtige haren voorzien;
de stuurpennen van vogels, of de veeren in de
stuit ingeplant; de achterste vin van visschen;
verlenging aan het achterlijf van vele dieren :
paarden met fraai behaarde staarten; een wolf heeft
een neerhangenden staart; een hond met een gekrulden
staart; - met den staart kwispelen, heen en weer

bewegen, zooals honden doen ten teeken van blijdschap; - (spr.) komt men over den hond, dan komt
men ook over den staart, als men de grootste bezwaren te boven is, overwint men ook wel de mindere; - met den staart tusschen de beenen thuiskomen, beschaamd; - hij heeft streken onder zijn
staartje, men kan hem niet te veel vertrouwen; (gew.) hij heeft een staart om, hij is boos; - (Z. A.)
de jakhals prijst zijn eigen staart, eigen roem stinkt;
- de paradijsvogels hebben een prachtigen staart;
(spr.) eene veer uit zijn staart moeten laten, zie
VEER; - de staart van een visch; (spr.) een gladden
aal bij den staart hebben, zie AAL; de schorpioenen
steken met den staart; - ( spr.) daar is kop noch
staart aan te vinden, begin noch einde, (ook) daar
begrijp ik niets van; - aan dat verhaal is kop noch
staart, het is geheel verward; wat min of meer op een staart gelijkt : dat meisje
draagt het haar in een staart, in eene los neerhangende vlecht; de Chineezen dragen nu geen staarten
meer; - de staart eener pruik, het los neerhangende

gedeelte, met een lint enz. samengebonden; -

de staart van een vlieger; - de staart van eene komeet,
het lichtende deel achter de kern; - de staart
eener letter, deel dat onder de lijn uitkomt; - de
staart eener noot, steel met één of meer vlaggetjes; achtereinde : de staart van een ploeg, van een kanon,
een affuit; - de staart van een molen, achterstijlen

aan den kap van een molen, om hem te verkruien;
(ook) een groot, verticaal windbord van kleine
windmolens, waardoor zij door den wind zelf gesteld worden; - (spr.) je moet den windvan den staart
houden, men moet den molen steeds naar den
wind zetten, (fig.) men moet zich voor schade
hoeden; - de staart eener viool, het staartstuk; (zeew.) de staart van een mast, zwieping van een
hoogen ronden mast bij hooggaande zee; - (tabaksbouw) de wortels van de tabaksplant : bij het
aanstaarten worden de tabaksstrumpels zóó op den
akker gelegd, dat de kop van de eene plant op de
wortels van de andere komt te liggen, om ze zoo te
laten rotten; sleep, wat nakomt, op iets volgt : de staart van
een leger, van eene vloot; bij die trouwpartij was een
staart van rijtuigen; - (fig.) een staart van ongelukken, geheele reeks; - leugens met staarten. zeer

groote leugens die weer tot andere leugens aanleiding geven; - de winter heeft een staart gehad,
duurde langer dan men dacht; - Maart roert den
staart, in Maart kan het geducht stormen. STAARTJE, o. (-s), kleine staart; , (spr.) dat muisje heeft
een staartje, die zaak zal gevolgen hebben; - (fig.)
overblijfsel, rest : er is nog een staartje wijn, nog
een staartje in de f eseh; - een staarlpe in eene pijp,

het onderste, laatste gedeelte tabak; - het staartje
eener afbetaling, het laatste gedeelte.
STAARTAAP, m. (... apen), aap met een staart.
STAARTACHTIG, bn. als een staart.
STAARTBALK, m. (-en), voornaamste balk
van den staart van een molen.
STAARTBAND, m. (- en), band aan eene pruik;
...BEEN, o. (- deren) ; stuitbeen; een der beenderen,
welke den staart vormen; ...BESLAG, o. beslag
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aan den staart van een affuit; ...BLOK, o. (-ken),
zich bevindt, omstandigheid waarin ien. of iets
(zeew.) zekere balk waaraan een eind touw is
verkeert : dat huis is in goeden, slechten, bouw
staat; zijne boeken zijn in goeden staat: iets-valigen
gesplitst, om het ergens Mede aan vast te maken;
in behoorlijken staat brengen; volgens den tegen
...BREIDEL, m. (- s), staartriem; ...BREUK, V.
staat van zaken; iets weer in den vroegeren-wordigen
(-yen), (art.) gedeelte van een affuit, dat, als het
stuk in batterij is, op den grond draagt; ... DRAstaat terugbrengen; — eene vrouw in gezegenden
GER, m. (- s), eene soort van kapel; vóór 1912
staat, eene zwangere vrouw; — hij verkeert in
kennelijken staat (van dronkenschap ), hij is dronscheldnaam voor : een Chinees; ...END, o. (-en),
ken; — het lijk verkeerde in staat van ontbinding;
einde van een staart; uiteinde van een vel dicht
den staat van beleg afkondigen, de burgerlijke wetten
bij den staart.
schorsen en het hoogste gezag in handen der miliSTAARTELOOS, bn. zonder staart : staarteloeze
apen.
taire overheid geven; — in staat van vrede, in
vredestoestand; — toestand noodig ter bereiking
STAARTGELD, o. (Ind.) vroegere personeele
belasting voor Chineezen.
van zeker doel : ik zal u er toe in staat stellen; —
ik
ben niet in staat u te helpen, het is mij niet mogeSTAARTGRASSEN, o. mv. eene groep of onderlijk; — in staat zijn te betalen, daartoe bij machte
familie der grassen, waartoe de geslachten vossestaart, doddegras en draadhalm behooren; ...HAAR, zijn; — hij is niet in staat iesn. te bedriegen, daaro. (...haren), haar aan den staart van sommige
van heeft hij een grooten afkeer; -, ni. (staten), rol, lijst. inz. over den stand
dieren; ...HENGSEL, o. (-s), (bouwk.) scharnier
van ontvangsten en uitgaven : een staat van outriet twee lange veeren; ...KALF, o. (...ven), (art.)
vangsten en uitgaven opmaken; jaarlijks een staat
kalf dat de beide wangen van het affuit verbindt;
inleveren van...; staten en staatjes invullen; een staat
...KEVER, M. (-s). (nat. hist.): ...KLAMP, m.
(-en), (i olenb.) klamp onder aan den staart van van dienst bijhouden; — berekening, begrooting:
hij maakt zijn staat goed, kwalijk; — ( fig.) maak
een molen, waaraan de kruitouwen worden vastgestaat daarop, reken daarop; — gij kunt staat op
maakt; ...KLAVIER, o. (-en), (muz.) vleugelpiano;
mij, op mijne hulp maken, daarop rekenen; —
...LETTER, v. (-s), letter wier benedendeel onder
aanzien, rang, waardigheid : iem. van staat;
den regel uitsteekt (b. v. g, j); ...LIJN, v. (-en),
boven zijn staat gekleed gaan; — opschik, tooi :
touw waarmede de staart der op stal staande
een grooten, hoogen staat voeren; —
koeien opgehouden wordt; ...LINT, o. (-en), lint
de gekozen vertegenwoordigers : de Provinciale
aan eene pruik enz.; ...LIS, ...LUS, v. (-sen),
touw aan den staart van een paard en aan den i Staten; de Staten- Generaal; de Staten bijeenroepen;
bestuur : de Staten van Holland; Minister van
kop van een volgend gebonden, om ze zoo achter
Staat; —
elkander te laten loopen, koppeltouw.
land en volk als staatkundig geheel: de staten
STAARTMEES, v. (...zen), (nat. hist.) soort van
mees (acredula caudata) waarvan de staart langer van Europa; het welzijn van den staat bevorderen; —
de Kerkelijke Staat, 't vroegere gebied van den
is dan het heele lichaam.
paus. STAATJE, o. (-s).
STAARTMENSCH, m. (- en), meusch bij wien
STAATDAME, ...JUFFER, v. (-s), hofdame;
de staartwervels buiten het lichaam gegroeid zijn.
...HOUTEN, o. mv. (zeew.) twee houten die als
STAARTMOLEN, m. (- s), kleine watermolen die
Bene lijst den spiegel omgeven.
door een vleugelvormigen staart op den wind
STAATHUISHOUDKUNDE, v. wetenschap die
wordt gehouden; klein molentje als windwijzer bij
leert, hoe de rijkdom in de maatschappij ontstaat
groote molens; -- hij is zoo dronken als een staart
en te niet gaat; zij wijst de wetten aan, welke den
-molen,
hij is smoordronken.
rijkdom beheerschen en wier kennis noodzakelijk
STAARTNUMMER, o. (-s), nummer met een
is tot bevordering der algemeene welvaart; zij leert
staart, b. v. de 9; ...NOOT, v. (...noten), (muz.)
het richtig beheer, de werking enz. der verschil
noot met een staart, bv. achtste, zestiende' noot;
... PAGINA, v. (-'5), (letterz.) laatste bladzijde van
voorwerpen en takken van bezit en rijkdom-lend
kennen en besturen.
een werk, (ook) van een artikel, waarop eene hoofdSTAATHUISHOUDKUNDIGE, m. en v. (-n), bepagina volgt; ...PAPEGAAI, m. (-en), (nat. hist.)
oefenaar, kenner der staathuishoudkunde.
papegaai met langen staart; ...PEN, v. (-nen), pen
STAATJONKER, m. (-s), page, hofjonker, edeluit een vogelstaart; ...PEPER, v. (plantk.) de
gesteelde bessen der piper cubeba; ...PEPER-, knaap.
STAATKUNDE, v. die wetenschap welke leert
STRUIK, m. (-en); ...PRUIK, v. (-en), pruik
met een staart.
hoe een staat behoort te worden bestuurd om zijn
welvaart en bloei te bevorderen: — (fig.) verstand,
STAARTREGEL, nl. (-s), laatste regel eener bladzijde; ... RIEM, m. (- en), riem aan een paarden
overleg : bij zoo iets moet men staatkunde gebruiken;
dat is staatkunde.
onder den staart doorgaat; ...SALAMAN--tuig,de
STAATKUNDIG, bn. bw. t -er, -st), overeenkom
DER, m. (-s), (nat. bist.) salamander met langen
staart; ...SCHROEF, v. (...ven), schroef aan een
regelen der staatkunde, der politiek; staat-stigde
aardrijkskunde; staatkundig nieuwsblad; —-kundige
geweer; ...STER, v. (-ren). komeet; ...STOPPER,
1n. (- s), (zeew.) een der twee zware stoppers, die
(fig.) verstandig, sluw, met overleg, diplomatisch :
staatkundig te werk gaan.
het dichtst achter aan de betings zijn aan bak
STAATKUNDIGE, m. en v. (-n), iem . die goed
...STUK, o. (-ken), achterstuk,-ensturbodzij;
dominostuk, of dikke lende va een rund; —
de staatkunde verstaat, diplomaat. politicus.
(muz.) oude benaming voor vleugelklavier of
STAATSAANGELEGENHEID, v. (... heden),
staatszaak; ...ALMACHT, v. de almacht van den
vleugelpiano; — deel eener viool, waaraan de
snaren vastgemaakt worden; ...TALIE, v. (-s,
staat; ...ALMANAK, m. (-ken), almanak met
...liën), zeker touwwerk; ...TOUWTJE, o. (-s);
allerhande officieels opgaven; ...AMBT, o. (-en),
...VEDER, v. (-en), staartpen; (fig.) iem. eene
betrekking of post in dienst van den staat; ...AMBstaartveder uitplukken (gewoonlijk : eene veder uit
TENAAR, m. (...naren); ...ARCHIEF, o. (...ven),
den staart trekken), hem een aanzienlijk voordeel archief van den staat; ...BANK, v. bank van den
doen verliezen, hem eenige macht of aanzien doen
staat; ...BANKROET, o. (-en), stilstand in de
verliezen; ...VET, o. (Z. A.) vet dat uit de platte
betaling der renten van de staatsschulden; wille
staart van zekere Z. A. schapen gesmolten wordt;
nietigverklaring der staatsschulden; ... BE--keurig
...VIJZELMOLEN, m. (-s), staartmolen; ...VIN,
AMBTE, m. (-n); ...BEDIENDE, M. (-n); ...BEv. (-nen), achterste vin van een visch; ...VOEDIENING, v. (-en), staatsambt; ...BEGROOTING,
TERS, m. mv. vogels die door hunne geheel aan
v. (-en), raming van 's rijks ontvangsten en uit
't achterlijf geplaatste pootera op den staart schijstaatsbegrooting voor 1915; ... BEHEER, o.-gaven;
nen te loopen; ...VORSCHEN, m. mv. eene soort
het beheer van den Staat; ...BELANG, o. (-en),
van kikvorschen die hun geheele leven door een
het belang van den Staat : hoorde staatsbelangen
staart behouden; ...WERVEL, m. (- s), wervelstonden daarbij op spel; ...BELASTING, v. staatsbeentje in den staart van een dier : er zijn dieren
lasten; ...BEMOEIING, v. (-en), inmenging van
met 20 tot 60 staartwervels; ...WOL, v. gemeene den staat in verschillende belangen: de staatsbemoeiing met den landbouw breidt zich meer en meer
wol, wol van den staart; ...WORTEL, m. (-s).
(ontl.) wortel van den staart; (plantk.) wortel in
uit; ...BEROERTEN, v. mv. onlusten, woelingen:
...BESLUIT, o. (-en), besluit door de regeering
den vorm van een staart.
STAARVLIES, o. (...zen), (ontl.) bij de grauwe
genomen en van haar uitgaande; ...BESTUUR, o.
staar het ondoorzichtige vlies op de kristallens.
(...besturen), de wijze waarop het staatsgezag uitSTAAT, m. stand, toestand waarin iets of iem.
geoefend wordt; ... BEWIND, o. staatsbestuur;

STAATSBURGERLIJK.

i6g

...BLAD, o. (-en), officieel blad waarin al de wetten,
proclanxatiën, publicatiën, en voorts de besluiten
van den vorst enz. worden opgenomen; ...BODE,
m. (- n), bode, dienaar door den Staat aangesteld;
...BRIEF, fl1. (...ven), diplomatieke nota; .. .BUR GER, m. (-s), iem. die burgerrechten i nn een staat
heeft; ...BURGERES, v. (-sen).
STAATSBURGERLIJK, bn. den staatsburger betreffende : staatsburgerlijke rechten.
STAATSBURGERSCHAP, o. toestand, hoedanigheid, rechten van den staatsburger.
STAATSCHEN, m. mv. (gesch.) die den Staat
waren toegedaan.
STAATSCOURANT, v. (-en), regeeringsdagblad;
bevattende de handelingen der Staten- Generaal,
statuten van vereenigingen, verschillende verslagen en rapporten, fabrieks- en handelsmerken enz.;
...DIENAAR, ra. (- s, ...naren), staatsbeambte;
nsuister; ... DOMEIN, o. (-en); ... DRUKKERIJ,
V. (- en), drukkerij van den Staat.
STAATSEXAMEN, o. (-s), examen vanwege
den Staat afgenomen, inz. het toelatingsexamen
tot de Universiteit, gelijkstaande met het eind
-examnv
een gymnasium.
STAATSFINANCIËN, mv. de financiën van den
staat.
STAATSGARANTIE, v. waarborg dien de staat
geeft voor de terugbetaling en het voldoen der
renten van eene door derden aangegane leering,
inz. bij den aanleg van spoorwegen enz.
STAATSGEBIED, o. gebied van den Staat;
... GEHEIM, o. (-en), geheim van den Staat;
...GELDEN, o. mv. de staatsgelden richtig beheeren; ...GESCHIEDENIS, v. (-sen), geschiedenis
van den Staat; ...GEVANGENE, m. en v. (-n), die
wegens een politiek misdrijf gevangen zit; ...GEVANGENIS, v. (-sen), gevangenis voor politiek-veroordeelden: ...GODSDIENST, m. (-en), godsdienst
der regeering; ...GREEP, m. plotselinge en gewelddadige staatshervorming; ...HERAUT, m. (-en),
wapenkoning; ...HERVORMER, in. (- s), iem. die
den Staat hervormt of hervormen wil; ...HERVORMINE, v. (-en); ...HULP, v.
STAATSIE, v. uiterlijke praal, pracht, vertooning:
veel staatsie voeren; te hooge staatsie in kleeding;
koninklijke staatsie; — plechtigheid : de begrafenis
had met veel staatsie plaats.
STAATSIEBED, o. (-den), praalbed; ...DEGEN, m. (-s), pracht-, eeredegen; ...DEKEN, v.
(-s), prachtige bovendeken; ...DRACHT, v. mooie
dracht; ...GORDIJN, v. o. (-en), prachtige overgordijnen; ...GRAF, o. (...ven), praalgraf; ...KAMER,
v. (-s); ...KLEED, o. (-eren); .KOETS, v. (-en);
...KUSSEN o. (-s); ...MANTEL, m. (- s); ...ROK,
m. (-ken); ...VERTREK, o. (-ken); ...WAGEN, in.
(-s).
STAATSINKOMSTEN, v. mv. inkomsten van den
Staat; ...INRICHTING, v. (-en), inrichting van den
Staat, wijze van bestuur : geschiedenis onzer staats inrichting; inrichting van wege den Staat; ...IN STELLING, v. (-en), publieke instelling; ...INTERVENTIE, v. staatstusschenkomst; ...KAS,
v. (-sen), 's lands kas, openbare schatkist; ...KERK,
v. officieele kerk, kerk der regeering; ...KOSTEN,
in. mv. uitgaven uit de staatskas; ...KRANT,
v. (-en), staatscourant; ...LEENING, v. (-en), geldleening door een Staat aangegaan; ...LEVEN, o.
publiek leven; leven als staatsman; ...LICHAAM, o.;
...LOTERIJ, v. (-en), loterij vanwege den Staat,
onder toezicht van 's lands regeering; ...MACHT,
v. (-en); ...MAN, m. (- nen, ...lieden), staatkundige,
STAATSMANSKUNST, v. kunst van een staatsman.
STAATSMIJN, v. (-en), mijn den staat toebehoorende; ...MIJNVELD o. (-en).
STAATSMINISTER, m. (-s); ...MISDAAD, v.
(...daden), misdaad tegenover den Staat of den
souverein, zooals hoogverraad, majesteitsschennis;
...MISDADIGER, m. (-s), die zich aan staatsmisdaden schuldig maakt; ...MONOPOLIE, v. (-s),
monopolie van den staat, regie; ...MUNT, v. (-en),
munt van den Staat; ...OMKEERING, v. (-en),
...OMWENTELING, v. (-en), verandering van
staatsbestuur; ...ONLUSTEN, m. mv. onlusten
in den Staat, inz. tegen het staatsbestuur; ...PAPIER, o. (-en), geldswaardig papier door een staat
uitgegeven : rentelooze, rentegevende en rentewaarborgende staatspapieren; de staatspapieren zijn gedaald, hun koers is lager geworden; ...PARTIJ,
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v. (-en), partij welke de regeering is toegedaan;
staatspartijen, partijen in den Staat; ...PENSIOEN,
o. (-en); ...PENSIONNEERING, v.; ...PROCUREUR, nm. (-s), zeker staatsambtenaar in de voor
-maligeTrnsv.
STAATSRAAD, m. (...raden), Raad van State,
waarin de belangrijkste aangelegenheden van den
Staat vooraf besproken worden; lid van dezen raad.
STAATSRECHT, o. recht van den eenen staat
tegenover den anderen, internationaal recht, dat de
organisatie van den Staat regelt, onderscheiden in:
eigenlijk staatsrecht, constitutioneel recht en administratief recht : het staatsrecht bestudeeren; (ook)
staatkundig recht van de burgers.
STAATSRECHTELIJK, bn. bw. overeenkomstig
het staatsrecht.
STAATSREGEERING, v. (-en); ...REGELING, v.
(-en), regeeringsvorm, grondwet; ... RENTE, v.
(-n); ...RIJKDOM, m. (-men); ...ROER, o. (-en),
het roer van staat, de regeering : aan het staatsroer
staan ; ... RUIF, v. (scherts.) schatkist : aan de
staatsruif staan, daarvan plukken. door den staat
bezoldigd worden.
STAATSSCHOOL, v. (...scholen), school door den
Staat geregeld en ingericht; ...SCHRIFT, o. (-en),
handschrift; diplomatieke nota.
STAATSSCHULD, v. (-en), nationale schuld;
vlottende staatsschulden worden binnen een bepaalden
korten tijd afgelost; gevestigde staatsschuld eerst
na jaren of een onbepaalden termijn.
STAATSSCHULDBOEKJE, o. (-s), bewijs van
deelgerechtigheid in het kapitaal door het bestuur
der Rijkspostspaarbank ingeschreven op het
Grootboek der 3°/ ° Nat. schuld; de bedragen zijn
I 50 of veelvouden daarvan.
STAATSSOCIALISME, o. het regelend en ondersteunend optreden van den staat voor de stoffelijke
belangen der arbeiders.
STAATSSPOORWEG, m. (-en), spoorweg op
staatskosten aangelegd; ...TOEZICHT, o. toezicht
van den Staat; ...TUSSCHENKOMST, v.; ...UIT GAVEN, v. mv.; ...VERDRAG, o. (-en), verdrag
tusschen twee of meer Staten; ...VERGADERING,
v. (-en), landsvergadering, rijksdag; ...VERRAAD,
o. verraad tegen den Staat, tegen de regeering enz.,
hoogverraad; ...VERRADER, m. (-s); ...VERWISSELING. v. (-en), verandering in iemands staat;
...VOOGDIJ, v. toezicht en regeling vair wege den
staat : dat loopt nog uit op eene onduldbare staats voogdij: ...VORM, m. regeeringsvorm.
STAATSWEGE, VAN —, bijw. uitdr. in naam
der regeering, van wege het staatsbestuur.
STAATSWET, v. (-ten), grondwet; (ook) alge
afzonderlijke verorde--menwt(igs.va
ningen en reglementen); ...WETENSCHAP, v.
(-pen), alle vakken van wetenschap die op de leer
van den staat betrekking hebben; hiertoe behooren :
de geschiedenis der staten, de statistiek, de eigenlij ke staatsleer, 't staats- en volkenrecht en de staathuishoudkunde ; ...ZAAK, v. (...zaken), aangelegenheid van den staat.
STAATZUCHT, v. buitensporige heerschzucht.
STABAT MATER, o. (R.-K.) woordelijk : de
moeder (q. I. van Jezus) stond (aan het kruis), een
beroemd geestelijk gezang van Jacopone (1306),
dat met deze woorden begint, en in de week vóór
Paschen in de R.-K. kerk gezongen wordt.
STABIEL, bn. ( -er. -sty, duurzaam, bestendig:
(nat.) stabiel evenwicht. standvastig evenwicht.
STABILIST, m. (- en), behoudsman.
STABILITEIT, V. duurzaamheid, vastheid, besten
politiek) het conservatisme.
-dighe;(n
STACCATO, bw. (muz.) de aanwijzing, door
eenige punten of streepjes boven de notenlijnen,dat
de daaronder geplaatste noten zonder ineensmelting
of verbinding, maar afgestooten moeten worden
voorgedragen.
STAD, v. (steden), groote verzameling van huizen, ingedeeld in straten, vroeger gewoonlijk door
wallen en grachten omgeven, tegenst. met dorp:
ik woon liever in de stad dan op een dorp; eene groote,
kleine, schoone, rijke, handeldrijvende stad; — de
doode steden om de Zuiderzee, die bijna geen spoor
meer van den vroegeren bloei vertoonen; -- eene
open stad, zonder muren of grachten; — naar (de)
stad gaan; mijn broeder is niet in de stad, is buiten
de stad; — de stad ingaan, zijn eigen huis verlaten; —
in de stad eten, niet thuis; — de heilige stad, Jeruzalem; — de eeuwige stad, Rome; — (oudt.) stad en
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lande, Groningen en Ommeland.; - (spr.) Duren
is eene schoone stad, bestendigheid, volharding is
veel waard; (ook) mooie dingen duren niet lang; het kan beter van eene stad dan van een dorp, eene
uitgave kan beter door een rijke of meer gegoede
betaald worden dan door -een arme of minder gegoede; - (fig.) de menschen die eene stad bewonen:
de heele stad weet het, de geheele bevolking, iedereen;
- (bijb.) woonplaats : wij hebben hier geene blijvende
stad, maar wij zoeken de toekomende. STADJE, o. (-s).
STADACHTIG, bn. als eene stad.
STADBEWONER, m. (-s), ...BEWOONSTER,
v. (-s), die eene stad bewoont.
STADE, STA. TE -, bw. uitdr. van pas : dit zal
mij zeer te stade komen.
STADGENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n),
medebewon€r, medebewoonster van de stad : wij
zijn stadgenoten.
STADHOUDER, STEDEHOUDER, m. (-s),
waardigheid van hem, die namens den Souverein,
een land of een gedeelte daarvan bestuurt; (inz.
oudt.) ] andvoogd eener provincie in Nederland (ten
tijde der graven); (later, na 1581) het hoofd van het
uitvoerend gezag in een gewest, met zeer vele rechten, benevens het hoofd van het leger of de vloot:
Willem V was de laatste stadhouder.
STADHOUDERLIJK, bn. tot den stadhouder behoorende, van den stadhouder uitgaande : het
stadhouderlijk bestuur; de stadhouderlijke waardigheid.
STADHOUDERLOOS, bn. zonder stadhouder:
de eerste, de tweede stadhouderlooze regeering.
STADHOUDERSCHAP, o. waardigheid, rang
van stadhouder : het stadhouderschap werd in 1747
erfelijk verklaard, ook in de vrouwelijke linie; gebied van den stadhouder.
STADHQUDERSGEZIND, bn. voor, op de hand
van den stadhouder : de stadhoudersgezinde partij.
STADHOUDERSGEZINDE, rn. en v. (-n), (gesch.)
iem. die voor de stadhouders (inz. het vorstenhuis
van Oranje) was.
STADHUIS, o. (...zen), huis waarin het bestuur
eener stad gevestigd is, raadhuis, gemeentehuis.
STADHUISACHTIG, bn. als een stadhuis, er
op gelijkende; (fig.) officieel, deftig, vormelijk.
STADHUISBODE, m. (-n), bode van het stads
...KLERK, m. (-en); ...KLIEK, v. de-bestur;
aanhangers van het stadsbestuur, inz. in kleine
gemeenten; ...KLOK, v. (-ken); ...LOOPER, m.
(-s), bediende, bode van het stadhuis; ...PART-IJ,
V. (- en), stadhuiskliek; ...PUI, v. (-en), pui van 't
stadhuis; ...STIJL, m. stijve vormelijke stijl,
kanselarijstijl; ...TOREN, m. (-s); ...TRAP, v.
(-pen); ...WACHT, v. (-en); ...WOORD, o. (-en),
...WOORDJE, o. (-s), term, aan de rechtspraktijk
ontleend; (fig., spott.) groot, verheven woord, dat
niet of zelden in de dagelijksche spreektaal gebruikt
wordt : hij schermt altijd met stadhuiswoorden.
STADIE, v. (stadiën), zekere afstand bij de oudGrieken (= 125 schreden of 185 M.); loop-, renbaan.
STADIG, bn. STADIGLIJK, bw. (w. g.) gestadig, niet veranderende : de handel was stadig; langzamerhand : (zeew.) stadig aan strijken, hand
over hand bijvieren. STADIGHEID, v.
STADION, o. loop- of renbaan in het oude
Athene; gebouw en perk aan de sport gewijd.
STADIUM, o. (-s), de ziekte is nog in haar eerste
stadium, tijdperk van voortgaande ontwikkeling;
die plannen zijn nu een ander stadium ingetreden.
STADSAANNEMER, m. (-s); ...AANPLAKKER,
m. (-s), ieren. die bekendmakingen enz. zoowel van
het gemeentebestuur als van particulieren in eene
stad op daartoe aangewezen plaatsen aanplakt ;
...ADVOCAAT, m. (...caten), advocaat der stad
die voor een vast jaargeld de regeering der stad
van advies moet dienen; ...AFSLAG, a:. openbare
verkoop door een vendumeester; (ook) voor rekening van de stad; ...AFSLAGER, m. (-s), openbare
verkoopei, vendumeester; ...AMBTENAAR, m.
(-s, ...naren); ...APOTHEEK, v. (...apotheken),
apotheek waarin de geneesmiddelen voor de stadsarmen op stadskosten worden klaargemaakt;
...ARBEIDER, ir . . (-s); ...ARCHITECT, m. (-en);
...ARMEN, m. mv. armen die op kosten der stad
worden onderhouden; ...ARMENSCHOOL, v.
(...scholen), stadsschool voor arme kinderen;
...ARREST, o. verbod van uit de stad te gaan:
iem. stadsarrest geven.
STADSBAAS, m. (...bazen), baas over de stads
-arbeids;.BANKV-LEIG,v.bank
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leaning, vanwege de stad beheerd; ...BEDIENDE,
ui. en v. (-n); ...BEDIENING, v. (-en); ...BEHEER.
o. beheer der stad of vanwege de stal : de
gasfabriek is onder stadsbeheer; ...BELASTING ,
v. (-en), stedelijke belasting ; ...BESCHRIJVING, v._ (-en), beschrijving eener stad; ...BESTEDELINGENHUIS, o. ! ...zen); ...BESTUUR,
o. bestuur caner stad, bestaande uit raad,
burgemeester en wethouders; ...BEVELHEBBER,
U. (- s), bevelhebber eener stad; ...BIBLIOTHEEK,
V. (...theken), openbare bi.liotheek, opgericht en
onderhouden door Bene stad; ...BODE, m. (.-n);
...BOEK, o. (-en), boek, bevattende de stadskeuren
en handvesten; ...BOLWERK, o. (-en); ...BORD,
o. (-en), een door de stad geplaatst bord, waarop
kennisgevingen enz. worden aangeplakt; ... BOSCH,
o. (...sschen), bosch dat aan eene stad in eigendom•
toebehoort; ...BOUWMEESTER, n . (-s), ten behoeve der stad aangestelde bouwmeester; ...BUS,
v. (-sen), bus waarin de armenpenningen worden
opgezanxeld; (ook) brievenbus; ...COMMANDANT,
'a. (- en), stadsbevelhebber; ...COURANT, v. (-en),
stedelijke courant; ...DIENAAR, mc. (...naren),
politieagent; ...DOKTER, m. (-s), stadsgeneesheer;
...GEBIED, o. gebied eener stad; ...GEBOUW, o.
(-en), gebouw dat het eigendom eener stad is;
...GEBRUIK, o. (-en), gebruik in Bene stad;
...GELD, o.; ...GENEESHEER, m. (-en), geneesheer voor de stadsarmen; ...GERUCHT, o. (-en),
gerucht door de stad : er gaat een stadsgerucht dat...;
...GEZICHT, o. (-en), gezicht op een deel eener
stad : fraaie stadsgezichten; afbeelding ervan :
briefkaarten met stadsgezichten; ...GOEDEREN,
o. mv.; ...GRACHT, v. (-en); ...GROENTE
...GROND, m. grond die het-MARKT,v.(en);
eigendom eener stad is.
STADSHEELMEESTER, m. (-s), heelmeester
voor de stadsarmen; ...HERBERG, v. (-en), herberg in Bene stad; ...HOSPITAAL, o. (...talen),
stadsziekenhuis; ...HUIS, o. (...zen), huis dat het
eigendom eener stad is; ...JEUGD, v. de jonge
lieden in eene stad : de stadsjeugd wordt lastig;
...JONGEN, mt. (-s), jongen die door de stad onderhouden wordt, die in een armen- of weeshuis is; ... JUFFER, v. (-s), juffer uit Bene stad; ...KAS, v. kas
waarin de stedelijke gelden worden bewaard, gemeente- schatkist; geldmiddelen die Bene stad te
harer beschikking heeft; ...KELDER, m. (-s),
gevangenis ; ...KERK, v. (-en); ...KEUR, v.
(-en), stedelijke keur, handvest, gemeente -verordening; ...KEURDER, ...KEURMEESTER,
m. (- s), beambte, door de stad aangesteld om over
de deugdelijkheid van levensmiddelen, voertuigen enz. te waken; ...KIND, o. (-eren), iem. die
om verkwisting onder curateele is gesteld : rem.
stadskind maken; ...KLOK, v. (-ken); ...KNECHT,
m. (-en), stadsbode; ...KOLONIE, v. (-s, ...niën),
voor zwakke of ziekelijke schoolkinderen in de
nabijheid der stad; ...LANTAARN, ...LANTAREN,
v. (-s); ...LEVEN, o. het leven in Bene (groote)
stad : het stadsleven genieten; ...LIEDEN, m. mv.
stedelingen (in tegenst. van landlieden): ...LOCATIE, v. (-s), (Z. A.) afzonderlijk gedeelte van
Bene stad of dorp, waar de kleurlingen samen
-wone.
STADSMANIER, v. (-en), manier der groote
steden : hij met zijne vreemde stadsmanieren; ...METER, m. (-s), landmeter, ingenieur der stad;
...MUUR, m. (...muren); ...MUZIEKMEESTER,
m. (-s); ...MUZIKANT, ni. (-en); ...NIEUWS, o..
tijdingen, berichten uit de stad; rubriek in Bene
krant; ...OMROEPER, m. (-s), omroeper in dienst
der stad; ...ONDERWIJZER, in. (- s), ...ONDERWIJZERES, v. (-sen), onderwijzer(es) aan eene
stadsschool; ...ONTVANGER, m. (-s); .. OVERHl ID, v. de stedelijke regeering; ...PASTOOR,
m. (- s), pastoor in Bene stad; ...PEIL, o. peil of
niveau der stad: boven stadspeil opgehoogde gronden;
...POLITIE, v.; ...POORT, v. (-en); ...PORT, o.
port binnen den stadskring; ...PRAATJE, o. (-s),
praatje aan eene heele stad bekend : het stadspraatje gaat; ...PRAKTIJK, v. praktijk van een
stadsgeneesheer ; ...PREDIKANT, m. (-en) ;
...PRIESTER, m. (-s), predikant, priester in Bene
stad; ...RAAD, m. (...raden), gemeenteraad; lid
van dezen raad; ...RECHT, o. (-en), stedelijk recht;
...REGEERING, v.; ...REGISTER, o. (-s), zie
...STADSBOEK; ...REINIGING, v. alles wat de
reiniging, het zindelijk houden eener stad betreft;
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...REINIGINGSDIEN ST, m.; ...REKENING, v.
voor stadsrekening, op kosten der stad.
STADSSCHEPEN, m. (-en), (oudt.) lid der
vroedschap; (thans Zuidn.) wethouder; ...SCHOOL,
V. (...scholen), openbare school; ...SCHOUT, m.
(-en), (oudt.) baljuv^; ...SCHOUWBURG, m. (-en),
(in 't algeir^.) schouwburg aan de stad behoorende;
(in 't bijz.) naam van een schouwburg te Amsterdarn; ...SCHRIJVER, m. (-s), griffier, secretaris
der stad; ...SCHULD, v. (-en), schuld eener stad;
... SCHUUR, v. (... schuren), plaats waar koren
enz. voor rekening eener stad wordt opgeslagen;
...SECRETARIS, m. (-sen), secretaris eener stad;
...SLEUTEL, m. (-s); ...SLOT, o. (-en), burg, citade!; hangslot waarmede op bevel van de stad (eer
een huis gesloten werd; ...SOLDAAT, m.-tijds)
(... Baten), (gesch.) schutter, gewapend burger.
STADSTELEGRAM, o. (-men), telegram binnen
den stadska ing te bezorgen.
STADSTIMMERMAN, m. stadsarchitect; - (...lieden), timmerman die allerhande timmerwerk voor
de stad maakt; ...TIMMERTUIN, m. (-en), .. .TIMMERWERF, v. (...ven), ruimte waar alle timmerwerken voor stadsrekening worden vervaardigd,
waar velerlei voorwerpen (b. v. afbraak enz.) bewaard worden; ...TOREN, n. (-s); ...TUIN, m.
(-en), tuin in eene stad; stedelijk openbaar plantsoen; ...UITBREIDING. v. (-en); ...UITBREIDINGSPLAN, o. (-nen); ...VEEARTS, m. (-en);
...VERBAND, o. (Ind.) stadshospitaal; ...VEST,
v. (-en); ...VISCHMARKT, v. (-en); ...VLEESCHHAL, V. (-len); ...VOORRECHT, o. (-en), handvest, privilege; ...VRIJHEID, v. (...heden), gebied der stad ook buiten hare poorten, jurisdictie;
(ook) privilege eener stad; ...VROEDMEESTER,
m. (-s), ...VROEDVROUW, v. (-en), vroedmeester,
-vrouw voor de stadsarmen; ...WAAG, v. stedelijke
waag; ... WAL, m.. (-len), omwalling eener stad;
...WAPEN, o. (-s), stedelijk wapen; (ook) zegel;
...WATER, o. het water in eene stad, inz. de stads
...WATERBAK, m. (-ken); ...WATER--grachten;
LEIDING, V. stedelijke waterleiding; ...WEIDE,
v. (--n), gemeenteweide; - (Z. A.) dorpsveld.
STADSWEGE (VAN), bw. uitdr. vanwege de stad:
van stadswege wordt alles in orde gebracht, door, op
kosten der stad.
STADSWERF, v. (...ven), stadstimmerwerf;
...WERK, o. (-en), werk voor eene stad; werken
door, of op kosten eener stad; ...WERKER, m.
(-s), iem. die voor de stad allerlei werk verricht;
...WIJK, v. (-en), wijk, afdeeling eener stad.
STADSWIJZE, bw. naar de gewoonte der stad.
STADSZEGEL, o. (-s), stadswapen; ...ZIEKENHUIS, o. (...zen), ziekenhuis opgericht, onderhouden
en beheerd door het stadsbestuur.
STADVOOGD, m. (-en), bevelhebber eener stad,
gouverneur eener stad. STADVOOGDES, v. (-sen),
bevelvoerster eener stad.
STADVOOGDIJSCHAP, v. (w. g.) waardigheid
van stadvoogd.
STADWAARTS, STEDEWAARTS, bw. in de
richting der stad.
STADZWALUW, v. (-en), huiszwaluw.
1. STAF, m;. (staven), stok of korte stang, van verschillende stof en tot verschillend doel vervaardigd : een traliewerk van dunne staven; ijzeren, zilveren staven; - stok tot steun bij het gaan : wandelstaf, pelgrimsstaf; - (fig.) steun, stut : deze zoon•

is een staf zijns ouderdoms; hij is mijn staf en mijn
.steun; - maatstaf; - bij bepaalde personen in
betrekking tot hun beroep, hun ambt en als teeken
hunner waardigheid : de staf van een herder, van een

toovenaar; bedelstaf; staf van een tamboer - majoor,
een heraut, een bisschop; heerschersstaf; - (spr.)
den staf over iem. breken, hem veroordeelen, een

afkeurend oordeel over hem uitspreken; - (fab.)
de staf van ltïercurius, met twee slangen omgeven; (leger) de bevelhebber eener troepenafdeeling, benevens alle personen, die rechtstreeks onder zijne
bevelen staan en niet bij de compagnieën zijn ingedeeld : chef van den generalen staf; de kleine staf,
die geen officiersrang bezitten; de staf van een oor
de kapitein, de officieren, de schrijver en-logschip,
de chirurgijn-majoor; - regimentsmuziek : de
staf speelt morgen in den Dierentuin. STAFJE,
o. (-s).

2. STAF, bn. (gew.) doof : hij is staf.
STAFDRAGER, rn. (-s), staftier.
STAFFETTE, m. (-s), buitengewone bode te paard;
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(ook) de door hem overgebrachte mededeeling of
boodschap.
STAFFIER, m. (-en), stafdrager, gewapend dienaar.
STAFIJZER, o. (-s), ijzer van de eerste gieting;
...KAART, v. (-en), topographische kaart op last
van den generalen staf vervaardigd ; ...KOGELS,
m. mv. kogels door een staaf onderling verbonden,
die op zee gebruikt werden om het want, de zeilen
enz. te beschadigen; ...MUZIEK, v. muziekkorps,
behoorende bij den staf (van een regiment enz.);
...MUZIKANT, m. (-en); ...OFFICIER, m. (-en).
officier van den staf.
STAG, o. (-en), (zeew.) masttouw, dik touw waardoor de masten en stengen naar voren bevestigd
worden; over stag gaan, enz. zie OVERSTAG.
STAGBLOK, o. (-ken, -s), blok aan een stag, doodshoofdblok; ...BOUT, m (-en), bout waaraan een stag
bevestigd is.
STAGE, v. (-s), noviciaat der practijk voor een
candidaat-notaris.
STAGEDOENER, m. (-s), (w. g.) jong advocaat of
jong geneesheer zonder practijk die plichtmatig de
balie, de hospitalen bezoekt.
STAGELD, o. staangeld.
STAGEN, (zeew.) den wind van voren doen komen; eene steng stagen, het stag van eene steng aanzetten.
STAGFOK, v. (-ken), (zeew.) stormfok, latijnzeil
aan den fokkemast; ...GARNAAT, m. (...haten),
kleine takel, slagtalie, hondefok.
STAGGELEN, (steggelde, heeft gestaggeld),
(veroud.) stampvoeten (van paarden).
STAGGEN, (stagde, heeft gestagd), (gew.) (van
tochtige koeien) steigeren, op den rug van Bene
andere koe springen.
STAGJUFFER, v. (-s), met ijzer beslagen blok
(juffer) aan de stagtalie.
STAGKRAAG, m. (...kragen), (zeew.) zware
strop waarmede het ondereinde van een stag vastgelegd wordt; ... MUIS, v. (... zen), (zeew.) eene
ringvormige verhooging boven om een stag om het
slieren ervan te verhinderen; ...00G, o. (-en),
(zeew.) deel van een stag dat om den mast ligt.
STAGNANT, bn. stilstaand.
STAGNATIE, v. (-s, ...tiën), stilstand; staking;
(ook) bederf, verrotting.
STAGNEEREN, (stagneerde, heeft gestagneerd),
stilstaan, niet vloeien (van water); (ook) bederven,
verrotten.
STAGSWIJZE, bn. (zeew.) als een stag.
STAGTAKEL, m. (-s), (zeew.) takel aan een stag
om het te spannen; ... TALIE, V. (-s); ...ZEIL, o.
(-en), (zeew.) zeil dat zonder ra aan een stag gehangen is; ...ZEILRINGEN, ni mv. (zeew.)
zuigers, houten of ijzeren ringen waarmee een stagzeil langs het stag glijdt; ...ZEILSVAL, m. (-len),
waarmee men een stagzeil strijkt.
STA -IN-DEN -WEG, m. iem. of iets die in den
weg staat, belemmering, struikelblok, hinderpaal.

STAKEN, (staakte, heeft gestaakt), aan staken
zetten, op staken spannen t huiden staken; - eene
geit, een varken staken, die in Bene weide of op eene
grasplaats aan Bene staak vastbinden; - doen stil
ophouden met : den arbeid staken; staak uw-stan,
klagen; - de stemmen staken, wanneer er een gelijk
aantal stemmen voor als tegen zijn uitgebracht.
STAKER, in. (-s), werkman die staakt.
STAKINGSBESLUIT, o. besluit . om te staken,
het werk neer te leggen; ...COMITÉ, o. (-'s);
... FONDS, o.; ...RECHT, o. enz.
STAKERSBETOOGING, V. (-en); ...BIJEEN
-KOMST,v.(en);z
STAKET, o. (-ten), STAKETSEL, o. (-s), Bene
rij palen, dwars door het water ingeslagen, ten einde
den vijand het gebruik van dat water te beletten; schutting, uit verbonden staken of palen bestaande:
iets

met een staketsel omheinen.

STAKETWERK, o. (-en), samengesteld paalwerk,
inz. op de buitenglooing van zeer blootgestelde
dijken en op kribwerken aangebracht om deze
tegen den golfslag te beschermen.
STAKING, v. (-en), het staken.
STAKKER, STAKKERD, m. (-s), iem. die niet
voort kan; sukkelaar, stumper, verschoveling :
een arme stakker;

- stakker, wat doe je in de kou,

stumper, wat begin je toch.
1. STAL, m. (-len), (veroud.) stand; rust-: stal
houden;

de waarheid vindt noch stal, noch haard.
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2. STAL, iu. (-1en), STALL) TJ + , o. (-s), tafeltje,
overdekt loodsje, waar men goederen ten verkoop
uitstalt : boeken op stalletjes; met een stelletje op de
markt staan.
3. STAL, m. (-len), houten of steenen gebouw,
tot verblijf van paarden, runderen, schapen, geiten
enz. dienende : koeien op stal hebben, op stal zetten;
uit stal loopen, vluchten; -- het beste paard moet
van stal, niets moet ontzien of gespaard worden; —
de beste paarden staan op stal, de oppassende menschen zijn meest te huis; (ook) de beste meisjes
vindt men thuis, zijn huiselijk en ingetogen; (ook)
die er het meeste van weet, is er doorgaans niet
bij; — het paard ruikt stal, als uien haast klaar is,
gaat men spoed maken; — het gaat te hard van
stal, begint met te grooten ijver en dat kan niet
voortduren; — hij heeft er goed voer en een warmen
stal, hij heeft het er goed; — iem. op stal zetten,
aan eene goede betrekking helpen, (ook) hem ontslaan; — iets op stal zetten, afdanken, niet meer
gebruiken; — iem. buiten stal brengen, iem. van
zijn stuk brengen. STALLETJE, o. (-s).
4. STAL, rrm. (-len), (Zuidn.) gestalte.
STALACTIET, m. (-en), druipsteen, kalkkegel
aan het gewelf eener grot hangende, met de spits
naar beneden.
STALAGMIET, m. (-en), druipsteen, kalkkegel op
den bodem eener grot, met de punt naar boven
gericht.
STALBAND, m. (-en), touw waaraan een os of
varken enz. in den stal vastligt; ...BEZEM,. ni.
(-s); ...BOEF, mc. (...ven); ...BOOM, M. (- en),
latierboom; ...BOTER, v. hooiboter, boter gemaakt
van de melk van koeien, die op stal staan; ...DEPARTEMENT, o. het bestuur van de stallen van
een vorst; ...DEUR, v. (-en), deur van een stal;
... DIENST, m. dienst in de stallen, om ze rein
te houden, het toezicht over stal en paarden,
oppassing : hij heeft staldienst; ...EMMER, m.. (-s),
groote houten emmer, in stallen gebruikt; (scherts.)
heel groot glas.
1. STALEN, bn. van staal genaakt : stalen vorken,
messen; eene stalen stang; stalen pennen; — (scherts.)
eene stalen pen, heerenrok; — (fig.) wat zeer sterk
is : een stalen geheugen, zeer sterk en getrouw; —
een stalen wil, onverzettelijk; — eene stalen wet,
zonder uitzonderingen : iem. met stalen zenuwen; —
eene stalen vlijt; hij heeft een stalen gestel, kan overal
tegen; — een stalen gezicht, waarop geen trek verraadt, wat er inwendig omgaat, (ook) waarop geen
lachje komt; — het is een stalen Jezus, hij lacht
nooit; — een stalen voorhoofd hebben, zich nergens
voor schamen.

2. STALEN, (staalde, heeft gestaald), tot staal
maken, harden : men heeft thans vele methoden om
ijzer te stalen; — (fig.) in 't ongeluk gestaald, gehard;
den moed stalen, harden.
3. STALEN, (staalde, heeft gestaald), een lap
in verf doopen om de tint te onderzoeken; (stoffen)
van boden merkteekens voorzien; — bij elkander
passen (van twee paarden); bij elkander kunnen
gebruikt worden : deze twee paarden stalen niet.
STALING, v.
STALFOURIER, m. (-s), een opzichter van de
stallen des konings, die onder den stalmeester
staat; ...GELD, o. (-en), geld dat men voor het
stallen (van paarden enz.) betaalt; ...GEREED
...GEREI, o.; .GREEP, v. (...gre--SCHAP,o.;
pen), eene soort van mestvork met 4 à 6 tanden;
...HENGST, m. (-en), springhengst; ...HOUDER,
m., ...HOUDSTER, v. (-s), die paarden en rijtuigen stalt of verhuurt; ...HOUDERIJ, v. (-en),
plaats waar men paarden en rijtuigen stalt of
verhuurt; ... HOUT, o. (in een koestal) de richel
waarop het vee met de achterpooten staat; ...HUUR,
V. (...huren), geld dat men voor het gebruik van
een stal betaalt; ...INVENTARIS, m.; ...JONGEN,
m. (-s), jonge knecht in een stal; ...KAARS, v.
(-en), kaars tot verlichting van een stal; — kaars
tot verlichting van een grafzerk; (fig.) dwaallicht; — (plantk.) eene op bebouwde zandgronden
en in bosschen (zeldzaam) voorkomende soort van
toorts (verbascum thapsiforme); ...KNECHT, m;. (-s).
STALKRUID, o. (plantk.) een geslacht van behaarde kruiden niet meestal drietallige bladen en
okselstandige bloemtrossen (ononis), tot de familie
der vlinderbloemigen behoorende, waarvan 2 soorten
in Nederland in 't wild voorkomen : gedoornd
stalkruid (O. spinosa) ook heete gaal, kattendoorn
Tan Dale.
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en heidoorn geheeten en kruipend stalkruid (0.
repen).
STALLANTAARN, ...LANTAREN, v. (-s), lantaarn die men in een stal gebruikt.
STALLE, v. pis der paarden; (veearts.) pisvloed.
1. STALLEN, (stalde, heeft gestald), op stal
zetten, brengen, bergen : de koeien stallen; zij
kunnen hier veel paarden stallen; waar zullen wij
stallen ?, uitspannen ? ; — ( fig.) slecht met elkander
stallen, niet overweg kunnen met elkander. STALLING, v. (-en), het stallen; plaats waar gestald
w ordt; stalgeld.
2. STALLEN, (stalde, heeft gestald), pissen (van
vee) : bloed stallen, bloed wateren.
STALLES, v. mv. de voorste plaatsrijen gelijk
een schouwburg enz.
-vloersin
STALLICHT, o. (-en), stalkaars; ...MEESTER,
ni. (-s), opzichter der koninklijke stallen; (ook)
stalhouder; ...MEESTERSCHAP, o. ambt van
stalmeester; ...MEST, m. mest uit een stal; ...MES
i . het nesten op stal; ...PAAL, m. (...palen),-TING,
latierboom; ...PERSONEEL, o. al de personen, die
aan de stallen van een vorst zijn verbonden; ...TIJD,
m. tijd waarop het vee gestald wordt; ...VEE, o.
vee dat op stal staat; ...VOEDERING, -v. voedering van het vee op stal : op die boerderij is de
stalvoedering ingevoerd.
STALZIEK, bn. ongesteld (van vee) door het te
lang op stal staan; — (fig.) (scherts.) heimwee
hebbende.
STAM, m. (-men), deel van een boom van den
wortel tot aan de takken : die stam is hol, rot,
schoon; — boons, : de hoogste stammen van het woud; —
hout op stam koppen, nog groeiende boomen; (spr.) de appel valt niet ver van den stam. de aard
der kinderen gelijkt doorgaans naar dien der
ouders; — (fig.) personen die uit één stamvader
zijn voortgesproten, geslacht, afkomst; de twaalf
stammen van Israël; hij is gesproten uit edelen
stam; — hij is de laatste van zijn stam, hij heeft
geen mannelijke erfgenamen; — van stam tot stam,
van geslacht tot geslacht; — volksstam; — (taalk. )
woordstam, stamwoord. STAMMETJE, o. (-s).
STAMBELANGEN, o. mv. belangen die een geheden volksstam betreffen; ...BESCHRIJVER, m.
(-s), iem. die een stam beschrijft, genealoog.
STAMBOEK, o. (-en), boek, register waarin al
de namen dergenen, die tot een geslacht behooren,
zijn opgeschreven; — register waarin de oorspronkelijke oprichters eener vereeniging staan en allen
die achtereenvolgens lid worden; boek waaruit
zekere schuldbewijzen enz. worden gesneden; hoofdlegger; — stamboek voor paarden, vee, register
waarin de afkomst en kenmerken van het ingeschreven vee zijn opgeteekend ; stamboek van eene
school, lijst van alle leerlingen achtereenvolgens in
de school opgenomen; starrnboek van het leger, van
een ziekenfonds enz.
STAMBOEKNUMMER, o. (-s), nummer van het
stamboek; ...VEE, o. vee in het stamboek ingeschreven.
STAMBOEL, o. Konstantinopel (in de Turksche
taal); (ook fig.) het Turksche rijk; eene Turksche
gouden rekenmunt ter waarde van ongeveer f 5.
STAMBOELTROEP, n.. (Ind.) (Indo)spelers van
een verinlandscht Europeesch. tooneel.
STAMBOOM, m. (-en), tabel waarop (in den vorm
van een stam met takken) de namen der familieleden staan geschreven : een stamboom zijner familie
opmaken; stamboom van het Huis van Oranje;
...BOONEN, v. mv. boonen die niet aan staken
gebonden zijn; ...EIND, o. (-en), eind van een
boomstam : stameind boven den wortel.
STAMELAAR, m., STAMELAARSTER, v. (-s),
die stamelt, stottert.
STAMELBEK, m. en v. (-ken), stamelaar, sta
-melarst.
STAMELEN, (stamelde, heeft gestameld), stotteren, gebrekkig, hakkelend spreken : het kind
stamelt nog; -- (fig.) nauwelijks kunnen uitbrengen
(door gevoel of onvermogen) : hij stamelt vooral,
als men hem aankijkt; — stamelend uiten : hij
stamelde deze woorden. STAMELING, v. het stamelen.
STAMELKEES, m. (...zen), stamelaar; ...TAAL,
v. het gebrekkig spreken; ...TONG, m. en v. (-en),
stamelaar, stamelaarster.
STAMERAAR, m. (-s), zie STAMELAAR.
STAMEREN, (stiumerde, heeft gestamerct), sta
-meln.
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STAMET, o. (-ten), zekere grove wollen stof.
STAMETTEN, bn. van stamet.
STAMGAST, m. (-en), iem. die ergens geregeld
komt en er lang blijft : de stamgasten in een koffiehuis; ...GENOOT, m. (-en), die uit denzelfden
stam als een ander is; ...GEN OOTE, v. (-n); ...GOD,
m. god van een volksstam; ...GOED, o. (-eren),
goed dat aan een stam of geslacht behoort, erfgoed;
huis waar de stamvader van een geslacht woonde:
het stamgoed van Hohenzollern; ...HENGST, m.
(-en), een hengst ter veredeling van het paardenras; ...HOOFD, o. (-en), hoofd van een volks
HOUDER, mm . (-S), mannelijke erfgenaam-stam;.
op wien de instandhouding zijner familie berust;
...HOUT, o. bosh, boomen op stam; ...HUIS,
o. (...zen), geslacht lijn, familie; dynastie : koninklijk stamhuis; de vijf grafelijke stamhuizen.
STAMIJN, v. zeefdoek : een haren weefsel; ook
de zeef zelve. (In sommige streken geeft men den
naam van stamijn, stramijn, stremijn, o. aan een
aarden, met gaten doorboorden schotel?.
STAMIJNEN, bra. van stamijn.
STAMINODISCH, bn. (plantk.) staminodische
bloemkroon, ! wier blaadjes in vorm het midden
houden tussci)en meeldraden en bloenibladen; de
helmknoppen ontbreken.
STAMLIJST, v. (-en), stamboom.
STAMMEN, (stamde, heeft gestamd), afstammen.
STAMMOEDER, v. (-s), eerste of oudste moeder
% an een geslacht; ...OUDERS, m. mv. eerste ouders,
stamvaders en stammoeders : Adam en Eva zijn
onze stamouders; hij heeft beroemde stamouders.
STAMP, V. (- en), stempel op eene plateelfabriek,
om daarmede tegels te drukken.
STAMPAGE, v. het stampen.
STAMPEIEN, (stampeide, heeft gestampeid),
stampvoeten.
STAMPAARDE, v. eene soort van aarde die men
vast in elkander stampt om er dan wat van te
bouwen.
STAMPEN, (stampte, heeft gestampt), met
kracht van boven naar beneden stooten, inz. met
de voeten : met de voeten op den grond stampen; hij
stampte van toorn, van ongeduld; - (zeeli .) den
boeg diep in zee steken : dat schip stampt; schokken, stootera : het stampen der machine van
Bene stoomboot; - fijn, tot gruis stooten : suiker,
kaneel, peper, artsenijen in een vijzel stampen; fijn stooten en door elkan_Ier mengen : eten stampen; wij hebben van middag gestampt eten; buskruit
stampen; - indrijven : meel in een vat stampen-,
door stooten het vaster bij elkander doen, zoodat
er meer in kan; - de lading en prop in een geweer
stampen, vaststooten; --- (hoefsmid) de hoefnagels
inslaan : te mager gestampt, wanneer de hoefnagels
te dicht bij den buitenrand van den hoef ingeslagen
zijn, wat aanleiding tot splijting van het hoorn
geeft; - te vet gestampt, anneer zij te ver van
den buitenrand ingeslagen zijn, aardoor een paard
vernageld kan worden; - uithollen: metalen stampen.
STAMPING, v. (-en), het stampen.
1. STAMPER, m. (-s), die stampt; - (ook) blok
om te stampen in papier-, olie-, pelmolens enz.; bl ok om het waschgoed in de stampton te stampen; - stampstok van een geschut, laadstok; hoedenmakersgeree schap; - een koperen stamper
(in een vijzel); een houten stamper, handblok om
te heien; - schip dat hard stoot.
2. STAMPER, m., STAMPERTJE, o. (-s),
(plantk.) het in 't midden der bloem zi , th bevindend
vrouwelijk orgaan, gewoonlijk uit vruchtbeginsel,
stijl en stempel bestaande, dat na den bloeitijd
tot vrucht uitgroeit.
STAMPERBLOEM, v. (-en), (plantk.) bloem die
alleen stampers, geen meeldraden bevat.
STAMPERIJ, v. (-en). (in eene olieslagerij) plaats
waar het zaad fijngestampt wordt.
STAMPERKATJE, o. (-s), (plantk.) katje met
alleen stamperbloemen.
STAMPKOT, o. t-ten), (bij olieslagers); ...KUIP,
V. (- en), stampton; ...MOLEN, in. (-s), molen met
stampers : stampmolen voor erts, voor buskruit;
. .PAARLEN, v. mv. parelzaad.
STAMPRIJDEN, ...STOOTEN, o. (zeew.) het
stampen van een schip.
STAMPSEL, o. (zeew.) zware baar of golf, die
tegen den boeg van het schip aanslaat.
STAMPSTAG, o. -en), (zeevr.) zwaar touw, bij
onstuimig weer tot stag dienende; ...STEVEN, M.
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(-s), (zeew.) breede steven; ...STOK, ni. (-ken)
laadstok van geschut; ...TON ; v. (-nen), ton waarin
het waschgoed schoon gestampt wordt; ...TROG,
m. (-gen), trog, groote bak waarin iets fijngestampt
wordt, b.v. veevoeder, lompen in eene papier
-fabrieknz.
STAMPVOETEN, (stampvoette, heeft gestampvoet) , met de voeten hard op den grond stooten of
slaan : hij stampvoette van ongeduld, van woede.
STAMPVOL, bn. propvol: de zaal was stampvol.
STAMPWERK, o. molenwerk dat stampers in
beweging brengt; dit werk fret de stampers; inrichting waar de metaalertsen door stampers in
stukken gestooten worden; ...ZEE, v. (-ën), (zeew.)
holle, hooge baar.
STAMREGISTER, o. (-s), stamboek; ...REKENAAR, ni. (-s), iem. die al de takken van een
stamboom opzoekt en aanvijst; ...ROOS, v.
(...rozen), roos met opgaander stam;... UIL, m.
(-en), (nat. hist.) plakkar (ocnaria dispar), zie
aldaar; ...VADER, m. (-s), eerste, vroegste stichter
van een geslacht : wie is zijn stamvader ?; Adam
is ons aller stamvader.
STAMVERWANT, bn. van denzelfden stam : de
stamverwante volken; (taalk.) stamverwante woorden,
paroniemen; - m. en v. (-en), onze stamverwanten
in Z. Afrika, die daar van Hollandschen stam zijn.
STAMWAPEN, o. (-s), familiewapen; ...WOORD,
o. (-en), woord waarvan andere woorden zijn afgeleid.
STANCE, v. (-n), zie STANZA.
STAND, m. (-en), wijze waarop men staat, hou
zich in verschillende standen laten photogra--ding:
pheeren; - plastische standen, schilderachtige houdingen die men eenigen tijd onbeweeglijk bewaart,
fraaie standen aannemen; - plaats waar iets staat,
gesteldheid, toestand : dit huis staat op goeden
stand, is gunstig gelegen; - een huis op stand, in
eene voorname buurt, gunstig voor iets gelegen; den stand moet men bij een huis ook betalen; - de
stand der zon, der maan, der sterren, waar zij zich
aan den hemel bevinden; - de stand des hemels; de vier standen der maan, de schijngestalten; - de
stand van het water, hoe ver, hoe hoog het staat; de stand van den thermometer, barometer, hoe hoog
zij aanwijzen; - naar den stand -van zaken vragen,
hoe het er mee gesteld is; - de stand der beurs,
de koers; -- de stand der prijzen, hoe hoog alles
geprijsd is; eenigen tijd duren : iets in stand houden; dat zal
wel in stand blijven; -- behoorlijke toestand van
iets : hij heeft veel goeds tot stand gebracht; die wet
zal wel nooit tot stand komen; het verdrag kwam tot
stand; klasse, rang van menschen die door geboorte,
levenswijze. beroep of bedrijf min of meer van de
andere, afgezonderd zijn : de hoogere, de lagere
standen, de aanzienlijken, de mindere klasse; de
derde stand, de burgers; de vierde stand, de arbeiders;
de stand der priesters, der officieren, der geleerden,
der onderwijzers; de winkelstand; menschen van
elken rang en stand., allerlei menschen; boven zijn
stand gekleed gaan; beneden zijn stand trouwen;
overeenkomstig zijn stand wonen; in zijn stand
blijven; iemand van stand, een aanzienlijke; -- de
burgerlijke stand, het bureau op een gemeentehuis
waar alle aangiften betreffende geboorten, overlijden
en huwelijken moeten gedaan worden : een kind
bij den burgerlijken stand aangeven; ambtenaar van
den burgerlijken stand.
STANDAARD, m. (-en, -s), STANDERD, m. (-s),
vaandelstok; vaandel der cavalerie : den standaard
planten, neerzetten: - (zeew.) de standaard of koning
van het roer, van het spil, de hoofdbalk; - maat
ijkmaat : standaard van den meter. het kilo--staf,
gram; - (muntwezen) de gouden standaard, uit goud
geslagen standpenning als grondslag van een munt
(ook) muntstelsel met gouden standaard-stel,
de zilveren standaard; -- voorstanders van den-munt;
dubbelen standaard, die zoowel het zilver als het
goud tot grondslag van het muntstelsel willen
hebben.
STANDAARDDRAGER, m. (-s), banierdrager;
..GLAS, o. optisch glas met Bene bepaalde licht
...KOKER, in. (- s), koker waarin de-breking;
standaard onder het dragen rust, om het dragen
gemakkelijker te maken; ...KAARSEN, v. mv. de
lichteenheid waarmede de lichtsterkte inz. van
electrisch licht gemeten wordt : eene lichtkracht van
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20.000 standaardkaarsen; ...STANG, v. (- en),
...STOK, m. (-ken), stang, stok van een standaard
of vaandel; ...WERK, o. (-en), een boekwerk waar
-an
blijvend gezag wordt toegekend.
STANDBEELD, o. (-en), beeld van iem., te zijner
of te harer eere opgericht : een houten, bronzen, mar-

meren standbeeld voor iem. oprichten; standbeeld te
voet, te paard; - hij staat daar als een standbeeld,
geheel onbeweeglijk; - die vrouw is een marmeren
standbeeld, schoon van vo.men, maar koud, zonder

gevoel, zonder geest. STANDBEELDJE, o. (-s).
STANDBLOK, o. (-ken), (zeees.) groot vierkant
blok aan den voet der masten.
STANDE, v. (-n), (Zuidn.) kuip, tob.
STANDELKRUID, o. ( en), orchideeën : eene plantenfamilie, in een onnoemelijk getal soorten in de
vochtige bosschee der trop sche gewesten ver
getal soorten van standelkruiden, welke-spreic';ht
in Nederland gevonden worden, bedraagt 28.
1. STANDER, m. (-s), die staat, doch enkel in
samenst. als omstander; - groote spil die tot steun
van iets dient : de stander van een molen, van een
dak; de stander van een roer, eene spil, de standaard
of koning; - een stander voor hoeden, jassen, staande
kapstok; - een stander voor paraplu's, sierlijke
bak van brons of porselein enz.; - groote kuip,
inz. om er v]eesch in te zouten. STANDERTJE,
o. (-s).
2. STANDERD, M. (-s), standaard; staander.
STANDGELD, o. (-en), marktgeld (voor het
staan met eene kraam enz.); ...HOEK, m. (-en),
hoek dien twee vlakken riet elkander maken.
STANDHOUDEN, (hield stand, heeft standgehouden), blijven bestaan : dat zal wel niet standhouden.; zich handhaven : niet vluchten, maar standhouden;
tegen
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den vijand standhouden.

STANDJE, o. (-s), ruzie : geen standjes maken; berisping : een standje krijgen; iem. een standje
schoppen; zij is een druk standje, zeer druk, zenuwachtig van aard; een opgewonden standje, iem. die
opvliegend, driftig van aard is.
STANDMATIG ; bn. (-er, -st), (w. g.) overeen
- rang.
-komstigdena
STANDOLIE, v. (...oliën), lijnolie, door lang
inwerking der lucht dik en vernisachtig-durige
geworden; ...PENNING, n. (-en), standaard voor
,de muntwaarde (hier te lande : gouden tientjes,
vijfjes, guldens, rijksdaalders en halve guldens);
...PIJP, V. (- en), ijzeren buis met kraan, waaruit
men water uit Bone waterleiding kan verkrijgen;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar men staat.
Staanplaats; plaats waar men een post waarneemt;
plaats waar iem. predikant. notaris enz. is; ...PUNT,
o. (-en), (meest fig.) plek waar men staat of zich
bevindt : een goed standpunt; de zaak uit een ander
standpunt bekijken; een verouderd standpunt; uit
-gansput,
hoogte.
STANDRECHT, o. eene buitengewone rechtbank, die in geval van opstand recht spreekt, zoowel over militaire als burgerlijke personen, wier
vonnis alleen door den opperbevelhebber behoeft
bekrachtigd te worden en dadelijk voltrokken;
- (i n Pruisen) eene soort van krijgsraad voor onder
manschappen in minder belangrijke-oficern
.gevallen ; - lynchwet.
STAND SBEJAG, o. het jagen naar verheffing
van den stand, naar eene betere betrekking in
hoogeren stand ; ...VERHEFFING, v. verheffing van den stand ; ...VOOROORDEEL, o. (-en),
vooroordeel, aan sommige standen eigen ; .. .VER WISSELING, v. (-en).
STANDVAST, bn. w. g. standvastig.
STANDVASTIG, bn. bw. (-er, -st), STANDVASTIGLIJK, bw. volhardend : hij is nogal standvastig ; onwrikbaar : standvastig evenwicht ; - duur
standvastige liefde ; zich standvastig betoonen,-.zant:
hou en trouw zijn. STANDVASTIGHEID, v.
STANDSVERANDERING, v. (-en), verandering
van den stand : metingen van de rijzingen en dalingen van den waterspiegel in verband met de standverandering van de aardas.

STANDVERHEFFING, v., ...VERWISSELING,
(-en), standsverheffing enz.
STANDVINKEN, m. mv. boomstammen of
loodrechte stijlen bij eene bedekte geschutstelling ; - (bouwk.) een raamwerk van balken welks
tusschenruimten werden volgemetseld ; eene wijze
van bouwen hier te lande nagenoeg niet meer in
gebruik.

STANDVIZIER, o. (-en), vizier in zijn hoogsten
stand..
STANDVOGEL, rn. (-s), vogel die het geheele
jaar doorbrengt in die streken, waar hij
uitgebroed is ; ...WANGEN, v. mv. (art.) zijstukken der wangaffuiten.
STANG, v. (-en), staaf van metaal, hout, glas
enz.: koperen, glazen stangen ; - (jag.) hoofdtakken van een gewei ; - gebit aan een paardentuig ;
een paard op de stang rijden, het flink den teugel
doen gevoelen ; - iem. op de stang rijden, hem
streng behandelen. STANGETJE, o. (-s).
STANGLADDER, v. (-s), ladder met slechts
één stijl ; ...PASSER, m. (-s), kruishoutpasser;
ook een passer der zevenmakers ; ...SCHROEF,
V. (...ven) ; ...STEEN, m. (-en), topaas, edel
-gestn.
STANK, m. (-en), kwalijke reuk of lucht : de

stank der stadsgrachten ; stank van rotte visch ; de
heele stad is met stank vervuld ; - (fig.) ondank :
stank voor dank ; ergens met stank afkomen ; hij is
(evenals de duivel) met stank van mij gescheiden,

zijne slechte streken zijn bij zijn vertrek aau het
licht gekomen ; - (fig.) hij maakt altijd stank,
ruzie. twist. STANKJE, o. (-s), kleine stank.
STANKLOOS, bn. zonder stank.
STANKSCHERM, o. (-en), scherm dat den
stank afsluit : een stankscherm in het zinkputje
laten plaatsen.

STANKVERDRIJVEND, bn. wat den stank
verdrijft ; ...WEREND, hn.
STANNIOL, STAGNOOL, o. tinfoelie, zeer dun
uitgeslagen tinblik (0,1 mM.) voor het beleggen
van spiegels, het inwikkelen van zeep, chocolade enz.
STANTE PEDE, bw. op staanden voet ; (ook)
voor de vuist.
STANZA, v. (-'s), couplet, eene afdeeling van
een zeker getal verzen of regels van een gedicht,
inz. dat uit 8 regels van vijfvoetige jamben bestaat,
waarvan de eerste, derde, vijfde rijmen, evenzoo
de tweede, vierde en zesde regel, en verder de
twee laatste.
1. STAP, in. (-pen), het stappen ; hij is aan den
stap, aan de wandeling ; - op stap gaan, vertrekken, gaan loopen ; - het plaatsen van den
eenen voet voor den anderen bij het gaan, schrede:
stap houden, in den pas blijven ; - bij eiken stap
blijft hij staan, ieder oogenblik ; - stap voor stap;

zijne stappen verhaasten, versnellen ; met afgemeten
stappen gaan, langzaam en zeer geregeld ; (rij seh.) dat paard heeft een zwaren, zc_chten stap,
zet de pooten hard, zacht neer ; - een paard den
stap laten gaan, den telgang ; - (fig.) poging om
het een of ander te bereiken : ik zal er geen stap voor
doers ; de noodige stappen doen ; wacht u voor den
eersten stap, de eerste handeling ; geen van beiden
wil den eersten stap tot de verzoening doen, de eerste
pogingen daartoe ; - dat is een stoute, gewaagde
stap, poging, onderneming ; - op iemands stappen
acht geven, op al zijn doeii en laten ; - spoor, indruk van een voet : stappen in 't zand zien ; lengte van een stap : kleine, groote stappen maken,
nemen, zetten ; hij woont een paar stappen van hier;
- (fig.) dat is een stap nader, tot het beoogde doel;
dat is een heele stap tot den vrede, de mogelijkheid

tot vrede hordt grooter. STAPJE, o. (-s).
2. STAP, v. (-pen), (gew.) hoogte van zoden.
steepen in ondergeloopen land om daarop den voet
te zetten ; waterstoepje. STAPJE, o. (-s).
1. STAPEL, m. (-s), een der vier of drie stijlen
van een stoel, waarin de sporten bevestigd zijn ; (muz.) balkje onder het bovenblad eener viool op
de plaats waar de kam rust en wel onder de quint
of e snaar ; - stellage, stelling (op Bene nerf), waar
een schip in aanbouw op rust : een schip op stapel
zetten, er aan beginnen te bouwen ; een schip van
stapel laten loopen, te water brengen ; -- die opstijging liep glad van stapel, verliep zeer goed, had
zonder ongevallen plaats ; (fig.) een werk op stapel
zetten, er aan beginnen te arbeiden; - stapelplaats
(vgl. stapelrecht), voornaamste handelsmarkt ; hoop : een stapel hout, planken, turven ; iets aan
stapels zetten ; in stapels indeelen ; een stapel rijksdaalders; een stapel kaas. STAPELTJE, o. (-s).

2. STAPEL, bn. bw. verkorting van stapelgek:
hij

is stapel.

STAPELAAR, m. (-s), iem. die stapelt.
STAPELARTIKEL, o. (-en), artikel aan stapel
onderhevig.
-recht
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STAPELBAAR, bn. geschikt om gestapeld te
worden ; — aan het betalen van stapelrecht onder
-worpen.
STAPELBLOK, o. (-ken), (scheepsi:.) verschillende blokken waarmee een schip op stapel gesteund
wordt : op de stapelblokken plaatsen; ...BOCHT,
V. (- en), bocht eener scheepswerf.
STAPELEN, (stapelde, heeft gestapeld), ophoopen, aan stapels zetten : hout, turf stapelen ; —
(zeew.) stouwen : de kiel stapelen, goed met stapel
steunen. STAPELING, v. (-en), het-bloken
stapelen, ophooping ; (zeew.) stouwing.
STAPELGEK, bn. in hooge mate gek, krankzinnig.
STAPELGOED, o. (-eren), goederen waarvan
stapelrecht moet betaald worden ; ...HANDEL,
m. handel in stapelgoederen; ...HOUT, o. (scheepsb.)
stapelblokken ; ...HUIS, o. (...zen), pakhuis voor
stapelgoederen ; entrepOt ; ...KOMMIES, m.
(...zen), chef in een magazijn ; ...MARKT, v. (-en),
...PLAATS, v. (-en), plaats waar iets opgestapeld
wordt ; plaats die het stapelrecht had ; — plaats
waar gewoonlijk zekere koopwaren het meest
heengevoerd worden : Dordrecht was eertijds de
stapelplaats der Rijnsche wijnen en der Engelsche
wol ; de stapelplaatsen van de Levant ; (fig.) algemeene voorraadsschuur ; ...MEESTER, m. (-s).
STAPELPRODUCTEN, o. mv. goederen voor
den groothandel.
STAPELRECHT, o. (oudt.) recht aan eene bepaalde plaats geschonken, dat de te water of per
as aangebrachte koopwaren niet terstond doorof voorbijgevoerd mogen worden, maar aldaar
opgeslagen en eenigen tijd in het openbaar
ten verkoop aangeboden moeten worden, vóór
men ze verder brengen mag ; belasting van stapelgoederen geheven : het stapelrecht betalen.
STAPELREEDE, V. (- n) , reede, dicht bij eene
stapelplaats gelegen : ...STAD, v. (...steden),
stad die het stapelrecht bezit ; ...VORM. m. (-en),
(taalk.) dubbele vorm, bv. de uitgang -ers en -eren
voor de meervoudsvorming ; ...VRIJHEID, v.
stapelrecht ; ...WAAR, v. (...waren), stapelgoed ;
...WOLKEN, v. mv. rondachtige, van onderen
afgeplatte wolkhoopen, die op opeengestapelde bergen gelijken ; ...ZODEN, v. mv. graszoden ter bekleeding van een talud op elkaar gestapeld.
STAPELZOT, brr. stapelgek.
STAPPEN, (stapte, heeft en is gestapt), met
vasten tred gaan, voortschrijden ; (inz.) groote
schreden doen of de beenen flink oplichten en
krachtig neerzetten ; wijd stappen ; trotsch, deftig.
bedaard, vluq, snel stappen ; — stap zoo niet, loop
langzamer, zachter ; — over eene sloot stappen;
(fig.) luchtigjes over iets heen stappen, het bijna niet
aanraken, opmerken, er niet bij stilstaan ; —
wij zullen er maar overheen stappen, er verder niet
over spreken, (ook) eene beslissing nemen ; —
hij gaat (op)stappen, hij gaat loopen, hij vertrekt;
(ook) hij sterft ; — stapvoets gaan (van paarden).
STAPPER, m., STAPSTER, v. (-s), man of
vrouw die groote schreden doet.
STAPSTEEN, m. (-en), (Z. A.) steepen in eene
rivier of drift om daarop te stappen bij het gaan
naar de overzijde ; — (fig.) middel tot grootere eer,
weg tot promotie.
STAPSWIJS, ...WIJZE, bw. bij stappen ; stap
voor stap ; (fig.) (w. g.) van lieverlede, allengs.
STAPVOETS, bw. stap voor stap, langzaam:
stapvoets rijden.
1. STAR„ v. (-ren), ster.
2. STAR, bn. stijf, strak, onbeweeglijk, nog
over in staren, staroogen, halsstarrig en het gew.
staarlings.
STAREN, (staarde, heeft gestaard), stijf en strak
voor zich uitkijken : op iets staren ; droomerig voor
zich uit staren.
STAROOGEN, (staroogde, heeft gestaroogd),
staren ; de oogera wijd openspalken.
STAROST, m;. (-en), (in Polen) edelman die onder
de hooge landsambtenaren behoorde en door den
koning met een landgoed of slot bedeeld was.
START (Eng.), vertrekken (in sporttaal).
STARTER, (Eng.), m. (-s), (sport) persoon die
bij wedrennen het sein tot vertrek, tot afrijden
geeft.
STARTOF, v. (-fen). (plantk.), (gew.) klissen
of klitten.
STATARISCH, bw. statarisch lezen, declamatorisch.

STATISCH.

STATE, m. Raad van State, een staatslichaam,
dat o. a. alle wetsvoorstellen 'alsmede alle maat
inwendig bestuur in overweging neemt.-reglnva
STATELIJK, bn. bw. (-er, -st), deftig, grootsch.
STATELIJKHEID, v. deftigheid.
STATENBIJBEL, m. (-s), Hollandsche bijbel,
van 1619-37 op last der Algemeene Staten vertaald en uitgegeven ; ...BODE, m. (-n), bode der
staten ; ...BOND, m. (-en), bond van staten of
rijkjes, die tot zekere hoogte van elkander onaf hankelijk zijn ; ...COLLEGE, o. college der staten
of vertegenwoordigers.
STATENDOM, o. (w. g.) al de rijken of staten
(vereenigd).
STATEN- GENERAAL, m. mv. naam voor de
Nederlandsche volksvertegenwoordiging, verdeeld
in eene Eerste Kamer (50 leden) en eene Tweede
Kamer (100 leden); opening der Staten-Generaal;
(fig.) morgen is het Staten- Generaal, morgen worden
de Staten- Generaal plechtig geopend.
STATENKAMER, v. (-s), vergaderzaa i der
Staten (van een land); ...PENNING, m. (-en),
zekere gedenkpenning, medaille ; ...VERTALING,.
v. vertaling op last der Staten, inz. de vertaling
van den Statenbijbel.
STATER, m. (-s), naam van verschillende oude
gouden en zilveren munten.
STATICA, v. (nat.) leer van het evenwicht:
de statica der vloeistoffen.
1. STATIE, v. zie STAATSIE en de samenstel
-ligen.
2. STATIE, v. (-s, statiën), (Zuidn.) station ; —
(zeew.) vereenigingsplaats van vlootafdeelingen,
-eskaders enz. ; — (R.-K.) standplaats van een
geestelijke : dat was zijne eerste statie; eene der 14
afbeeldingen waarop Jezus' kruisweg (zie ald.>
is voorgesteld. .
STATIECHEF, m. (-s), (Zuidn.) stationschef.
STATIEF, o. (...ven), drievoet, voetstuk voor natuurk. instrumenten en inz. voor camera's.
STATIEOVERSTE, m. (-n), (Zuidn.) stationschef.
STATIEUS, bn. bw. (...zer, meest-), pralend,.
sierlijk, opgeschikt. •
STATIG, bn. bw. (-er, -st), STATIGLIJK, bw.
deftig, indrukwekkend, plechtig langzaam : een
statig voorkomen hebben ; statig loopen ; een statig
man. STATIGHEID, v. deftigheid, hooge ernst..
STATION, o. (-s), standplaats, pleisterplaats ; streek, aan een of meer oorlogsschepen aangewezen,.
waar zij belast zijn, voor de veiligheid der koop
hunner natie te waken of de onder--vardijschepn
danen dier natie te beschermen ; — plaats van.
aankomst en vertrek ; inz. der spoortreinen ; aanlegplaats ; -- stationsgebouw ; — station voor
electr. stroomlevering, electrische centrale. STA
-TIONEJ,o.(s)
STATIONNAIR, bn. blijvend, stilstaande ; (fig.).
de ziektetoestand blijft stationnair, verandert niet.
STATIONNEEREN, (stationneerde, heeft en is
gestationneerd), standplaats houden : waar is
die ambtenaar gestationneerd I; — op eene bepaalde
plek zich bevinden : de wachtschepen stationneeren
bij ... ; rijtuigen stationneeren.
STATIONSCHEF, m. (-s), hoofd van een. spoorweg
officier die-staion;.COMANDT,m(-en)
in staat van oorlog het hoofd van het station
is ; ... DAME, v. (-s), dame voor het stationswerk ; ...EMPLACEMENT, o. (-en), terrein bij
een station behoorende ; ...GEBOUW, o. (-en),
(inz.) gebouw ter plaatse, waar de spoortreinen
aankomen en vertrekken ; ...KLOK, v. (-ken),
klok aan een station ; ...KOFFIEHUIS, o. (...zen),
koffiehuis in de nabijheid van een station; ...PLEIN,
o. (-en), plein bij, tegenover een station ; ...STRAAT,
v. (.. .straten), ...WEG, m. (-en), straat, weg die
naar een station geleidt.
STATIONSWERK, o. liet kosteloos bijstaan en
inlichtingen verstrekken aan alleenreizende vrouwen en meisjes, ten einde te voorkomen dat zij
in slechte handen vallen.
STATISCH, bn. betrekking hebbende op de
statica of het evenwicht : (nat.) het statisch moment
van den last is geluk aan dat van de macht, het
product, verkregen door de lengte van den lastarm
met de zwaarte van den last te vermenigvuldigen,
moet even groot zijn als het product van de
lengte van den wachtarm met de grootte van de
macht.
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STATIST, m. (-en), STATISTE, v. (-n), (toon.)
figurant, stomme medespeler, -medespeelster.
STATISTICUS, m. (...ei), beoefenaar, kenner
der statistiek.
STATISTIEK, v. leer, wetenschap om door
middel van cijfers en algemeene gegevens tot eene
vaste (doorgaans gemiddelde) uitkomst te geraken
omtrent hetgeen in de maatschappij bestaat en
werkt : aanwijrings-, vergelijkende- en philosophisehe statistiek ; verschillende statistieken bewijzen, cijfergroepeeringen : de ziekte-statistiek, sterf
te-statistiek ; bureau van de statistiek, eene afdeeling
aan het Departement van Binnenlandsche Zaken ; leer der statistiek.
STATISTISCH, bn. bw. betreffende, volgens
de statistiek: allerlei statistische gegevens.
STATUE, V. (- n), standbeeld.
STATUAIR, bn. volgens de statuten : het sta
-íuaire
doel eener vereeniging.
STATUEEREN, (statueerde, heeft gestatueerd),
vaststellen, verordenen.
STATUETTE, v. (-n), standbeeldje ; een beeldje
op een voetstuk, dat men ter versiering op een
schoorsteenmantel of op eenig meubelstuk plaatst.
STATUS, (Lat.) stand, toestand ; status quo,
toestand waarin zich iets bevindt of op een bepaalden tijd bevond: het status-quo handhaven, geene
verandering in den stand der zaken brengen;
status quo ante (bellum), politieke toestand van
een staat vóór den oorlog.
STATUUR, v. gestalte, lichaamslengte : iem.
van hooge, middelbare statuur.
STATUUT, o. (statuten). de voor eene vereeniging
geldende grondregels : de statuten opmaken, wij
indienen ; op de statuten is de Koninklijke-zigen,
goedkeuring verkregen.
STAUROSCOOP, o. m. (...stopen). optisch
werktuig om het al of niet dubbel brekende van
een kristal aan te toonera.
STAVAST, VAN STAVAST, groot, ferm, flink:
een kerel van sitavast, een Jan Stavast ; dat is eene
portie van stavast, eene groote portie.
STAVEN, (staafde, heeft gestaafd), bevestigen,
bekrachtigen, bewijzen, aan den dag leggen:
zijne meeping staven ; iets met getuigen, met een
eed staven, (ook) beëedigen. STAVING, V. het staven.
STAVERZAAD, o. het rijpe zaad van delphinium
staphisagria, dat op azijn getrokken uitwendig
wordt gebruikt om ongedierte bij mensch en vee
te verdrijven.
STEAMER, (Eng.) m. (-s), stoomboot.
STEARINE, v. een der hoofdbestanddeelen
uit de meeste vetten, die in de natuur voorkomen:
vooral de dierlijke vetten zijn rijk aan stearine;
stearine bestac, t uit glycerine en stearinezuur.
STEARINEFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
stearine uit vet vervaardigt : ...KAARS, v. (-en),
kaars van gezuiverde talk ; ...IKAARSENFABRIEK, v. (-en); ...ZUUR, o. (scheik.) een der
bestanddeelen der stearine.
STEAROPTEEN, o. in de koude zich afscheidende
vaste bestanddeelen van vele vluchtige oliën.
1. STEDE, STEE, v. stad, plaats, oord ; te
dezer stede, hier in de stad ; - de heilige stede,
de tempel ; - standplaats ; -- plek ; - boeren
: hofste(d)e ; hij heeft daar eene mooie stee.-plats
2. STEDE, STEE, IN STEDE VAN, bw. uitdr;
in plaats van.
STEDEHOUDER, m. (-s), plaatsvervanger, ver
een vorst); (R.-K.) de stede--tegnwordi(va
houder Gods op aarde, de Paus. STEDEHOUDERSCHAP, o. waardigheid van stedehouder.
STEDEKE, o. (oudt.) kleine stad.
STEDEKROON, v. (...kronen), kring van muren
om eene stad ; krans der stedemaagd.
STEDELIJK, bn. van eene stad ; stads...: het
stedelijk bestuur ; stedelijk muziekkorps , - eene
stad betreffende, aangaande : stedelijke aangelegenheden.
STEDELING, m. en v. (-en), stadbewoner, -bewoonster ; (oudt.) poorter. STEDELINGE, v. (-n).
STEDEMAAGD, v. de stedemaagd van Amsterdam, personificatie van die stad.
STEDENDWINGER, m. (-s), die vele steden
inneemt : Frederik Hendrik had den bijnaam van
Stedendwinger ; ... WIJZER, m. (- s), richtingskaart, -tabel.
STEDEWAARTS, STADWAARTS, bw. naar,
in de richting der stad : hij begaf zich stedewaarts.

STEEKAPPEL,

1. STEE, v. zie STEDE. STEEBEWONER, m.
(-s), stadsbewoner.
2. STEE, v. (-en), plekje : hij heeft veel kale
steeën op zijn hoofd : er is eene stee aan dien appel,
een rot plekje. STEETJE, o. (-s), kleine stee.
STEEDS, bw. altijd, bestendig, voortdurend,
aanhoudend : steeds in de weer, steeds bezig, op de
been.
STEEDSCH, bn. steedsche kleeding, als in de
stad ; steedsche gewoonten, gewoonten der stedelingen.
1. STEEG, v. (stegen), smalle weg, nauw straatje;
(fig.) langs straten en stegen, overal, door de gansche
stad ; (fig.) men moet straten voor stegen kennen,
men moet weten onderscheid te maken ; -- achterboog van een zadel. STEEGJE, o. (-s).
2. STEEG, bn. (-er, -st), halsstarrig, koppig, stug:
een steegen aard hebben; dat paard is steeg, steegseh;
(gew.) steil: een steege heuvel. STEEGHEID,
V. koppigheid, stugheid.
STEEGSCH, bn. ( -er, meest -), een steegsch paard,
dat plotseling blijft staan en noch door straffen.
ndch door streelen voort te krijgen is, waarbij
het vaak steigert, slaat en ronddraait. STEEGSCHHEID, v. Bene ondeugd van een paard.
STEEHOUDER, m. (-s), (w. g.) stadhouder;
...HUIS . o. (...zen), huis in de stad.
STEETG, bn. vol steeën of plekken : die appels
zijn steeïg, je kunt ze niet bewaren.
STEEK, m. (steken), het steken ; stoot met de
punt van eenig scherp werktulg en de daardoor
veroorzaakte wonde : iem. een steek toebrengen
met een mes, een dolk ; steken van bijen en muggen ; veen aan den steek nemen, het aansnijden, ver
pijnlijke aandoening : steek-ven;(gsk.)
in de zijde, steek in de borst ; - (fig.) dat was mij
een steek door het hart, dat griefde mij innig ; een steek onder water, Bene bedekte hatelijke zin
iem. steken onder water geven ; - dat was-speling;
een steek op mij, eene grievende, beleedigende zin
mij : hij voelde den steek ; - iem. in-spelingo
den steek laten, in de verlegenheid laten, inz. op
het critieke oogenblik verlaten ; (ook) iem. op zich
laten wachten, links laten liggen ; - iets in den
steek laten, er niet verder naar omzien ; - zijn
werk in den steek laten, niet voortzetten, niet
voltooien ; (naaist.) doorhaling der naald met den draad
zij kan geen steek naaien, heelemaal niets ; (fig.)
er is geen steek van waar, van aan ; ik geloof er geen
steek van ; ik zie, hoor geen steek, heelemaal niets ;
hij heeft er geen steek aan gedaan ; - ruimte van
den eenen steek tot den anderen : met groote, kleine
steken naaien ; - dat goed houdt geen steek, het
scheurt dadelijk af, als men het aan elkander
naaien wil; - (fig.) die redeneering houdt geen steek,
gaat niet op, is niet aanneembaar ; - er zijn een
pacer steken losgegaan ; (fig.) aan hem, haar is een
steekje los, bij hem of haar valt nogal wat op het
zedelijk gedrag aan te merken ; - de bij het breien
gemaakte lus op de naalden : eene ko-ais niet 60 steken
opzetter, ; een steek laten vallen, van lie naald laten
glijden; - (spr.) de beste breister kan wel eens een
steek laten vallen, ook de knapste lieden kunnen
zich wel eens vergissen, eene domheid begaan ; steken oprapen, op de naald brengen ; - een toer
steken mazen, naast elkaar ; - eene rij steken,
steken boven elkaar ; - (schoenm.) zekere lengte,
gelijk die op hunne maat is afgebeeld : schoentjes
van 7 steek ; -- (kaart.) trek ; - (zeegin.) vereeniging van twee Samengevlochten touwen; kabelend, door den ring van een ankeroog te steken ; ponipslag ; - palenstaketsel waardoor de zalmen,
de steuren enz. gestuit en in de fuiken gedrongen
worden ; - palen ter steek geheid, schuin, niet
loodrecht. STEEKJE, o. (-s).
2. STEEK, m. (steken), driekante hoed, inz.
der geestelijken : een steek dragen ; den steek ver
zwaard, van priester krijgsman-wiselnmth
worden ; (fig.) een steek, een dominee. STEEKJE,
o. (-s).
STEEKAPPEL, u:. (-s), doornappel (datura stramonium); ...BALK, m. (- en), (bouwk.) korte
balk : door een steekbalk bevestigen ; ... BEITEL,
n,. (-s), smalle beitel ; ...BEKKEN, o. (-s), bekken
met een steel er aan, om onder het lichaam van
zieke menschen te brengen, ondersteek ; ...BES,
v. (-sen), kruisbes (ribes grosularia); ...BIJL, v.
(-en); ... BLAD, o. (-en), handbedekkend gevest
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van een degen : borstlap, bij velerlei ambachten
in gebruik, om de borst des werkmaas tegen de
drukking van een of ander gereedschap te beschermen ; ...BOOR, V. (...boren), spits toeloopende
schroefboor, voorboor ; ...BOUT, m. (-en), (zeew.)
touw met een lang oog aan het einde bij het reven
der zeilen gebruikt ; ...BREM, v. gaspeldoorn
(silex europaeus); ...BRIEF, m. (...ven), brief die
gemeenlijk in de dagbladen verscheen, n-let ver
aan de ambtenaren van het gerecht, om een-zoek
ontsnapten boosdoener, wiens persoon en kleeding
men beschreef, te vatten en uit te leveren ; ...CIRKEL, m. (-s), cirkel op welks omtrek de tanden der
raderen worden afgeteekend en afgestoken ; ...DEGEN, 'a.. (- 9), rechte puntige degen om mede te
steken ; ... DISTEL, v. (-s), (plantk.) Mariadistel
(silybum marianum), ook melkdistel, lieve-vrouwedistel geheeten; ... DOORN, m. (-en), ... DOREN,
m. (-s), kruisdoorn.
STEEKELGER, m. (-s), steekboor ; ...END,
o. (-en), (zeev .) kleine zwei ; ...ETIQUETTE, V.
(-n), klein smal plankje. van onderen gepunt, in
tuinen bij planten enz. gestoken, ten einde daarvan
den naam te vermelden ; ... GAREN, o. zeker
net tot het vangen van kwartels, ook, op grooter
schaal vervaardigd, tot het vangen van patrijzen ;
... GAT, o. (-en), gietgat van een smeltoven ; ... GEWELF, o. (...ven), (bouwk.) eene soort van gewelf ;
...GROND, m. (-en), (zeew.) goede ankergrond;
GUTS, v. (-en), eene soort van guts ; ...HAAM,
o. (...hamen), (vissch.) kruisnet ; ...HEVEL,
m. (-s), van onderen puntig toeloopende en in het
midden wijder zijnde open glazen buis om tot
onderzoek een weinig vloeistof uit een vat te kunnen
steken ; ...HOEPEL, m. (-s), (zeew.) zware ijzeren
band om de kiel.
STEEKHOUDEND, bn. wat steek houdt, beproefd, degelijk : steekhoudende argumenten.
STEEKIJZER, o. (-s), graveerstift, -naald.
STEEKIND, o. (- eren), zie STADSKIND.
STEEKJACHT, v. (-en), eene soort van jacht;
...KAM, in. (-men), speldenmakersgereedschap
om daarmede de gaten in het papier voor brieven
spelden te steken ; ...KAN, v. (-nen), zekere vocht
...KAR, v. (-ren); ...KNIE,-mat(=19,4L);
v. (-ën), (zeew.) betingspeer ; ...LADDER, v.
(-s), ladder der stukadoors ; ...LIJN, v. (-en),
(zeew.) oindsellijn ; beslagseizing ; ...HOSSEL, v.
(-s), eene soort van mossel (pinna) in warme zeeën,
met lange byssusdraden, v aarom zij losgestoken
worden ; ...MUG, v. (-gen), een geslacht van muggen ((vulex) met draadvormigen steeksnuit ; (ook)
bloedzuigende mug of muskiet ; ...NET, o. (-ten),
Bene soort van vischnet ; ...NEUS, m. en v. (...zen),
iem. die overal zijn neus insteekt, zich overal
mede bemoeit en meestal wat aan te merken heeft; (plantk.) bolderik.
STEEKPAAL, m. (...palen), paal ter bevestiging
van een steeknet; ...PALM, m. (-en), - (v. gmv als
verzam. stofn.) hulst, palmboompje (buxus sempervirens) dat in de landen rondom de Middel laudsche zee
hooger opgroeit dan 'hier en welks hout dient tot
het maken van houtsneden voor de boekdrukkers ; (ook) hulst (ilex aquifolium) ; ... PAN,
V. (- nen), ondersteek ; ...PENNING, m. (-en),
godspenning, geld op hand (bij het sluiten van koop,
huur enz ) ; (ook) fooi, geschenk (in het geheim
tot omkooping); ...PIL, v. (-len), zetpil; ...PLANK,
V. (- en), damplank, beschoeiingsplank ; ...POMP,
v. (-en), (zeew.) kleine verplaatsbare scheepspomp
zonder zwengel ; ...PRIEM, m. (-en), (zeew.)
steekknie ; ...PROEF, v. (...ven), proef die men
hier en daar doet om iets te onderzoeken ; vallen
deze goed uit dan veronderstelt men dat alles
wel goed zal zijn ; ...RING, m. (-en), zeker spel
bij het carousselrijden.
STEEKSLUIS, v. (...zen), (bouwk.) kleine
houten schutsluis die zonder voorafgaande droog
grond gestoken wordt, bestaande-makingde
uit een raamv erk ' aarin de deuren draaien, dat
in den grond gedreven wordt en op bepaalden
afstand liet andere raamla erk ; door het inheien
van damplanken wordt de sluis waterdicht gemaakt.
STEEKSLUISJE, o. (-s).
STEEKSPEEN, V. (...spenen), (zeew.) steek
...SPEL, o. (-en), naam dien men in de middel-knie;
aan de ridderlijke kan._pspelen gaf, welke-euwn
bi feestelijke gelegenheden aan vorstelijke hoven
of ook opzettelijk op andere tijden gehouden m erden;
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steekspel maken, zoo spelen (bij het dominospel
b. v.), dat geen der spelers meer aanzetten kan ;
(gev .) hij maakt altijd steekspel, hij brengt den
boel altijd in de war ; ...SPIJKER, m. (-s), schuin
in den vloer geslagen spijker.
STEEKTE, V. (- n), (gew.) eene steekte in de zip
hebben, pijnlijke steken in de zij krijgen.
STEEKTRAP, v. (-pen), (bouR k.) trap met
twee rechte boomen ; rechte steektrap, de treden
zijn rechthoekig aangebracht ; scëeere steektrap,
de treden loopen schuin; ...TURF, m. (...ven),
(v. gmv. als stofn.) eene soort van lange losse
turf (in tegensi. met baggerturf); ...VLIEG, v. (-en),
eene soort van vlieg, welke geweldig kan steken.
STEEKVRIJ, bn. onkwetsbaar.
STEEKWAGEN, m. (-s), wagen die voortgeduwd
wordt ; (Ind.) palankijnwagen, waarin de patiënt
liggend van achteren ingeschoven kan worden;
...WAPEN, o. (-s, -en), wapen waarmede gestoken
wordt (in teenst. van vuurwapen); dolk, degen
enz.; ...WERK, o. (-en), borduursel, borduurwerk,
kant enz.; ...WIEK, v. (-en), (heelk.) plukselrol;
...WONDE, v. (-n), wonde met een stekend voorwerp toegebracht ; ...WORM, nt. (-en), (nat.
hist.) larve eener soort van springkevers.
STEEL, m. (stelen), lang, min of meer rond
handvatsel van vele w erktuigen : de steel van eene
bijl, een hamer, een lepel, eene vork, een bezem ; (spr.) hij wil weten, hoe de vork aan den steel zit,
hij wil weten, hoe het met de zaak gelegen is ; den steel naar de bijl werpen, eene zaak opgeven,
er niets meer van vullen weten ; --• steel eerier
tabakspijp, lange, dunne buis aan den kop : pijp
met korten steel; - ( plantk.) stengel eener
plant, van een plantendeel: rechte, naakte, ruige,
harige stelen ; bloemen, bladeren en vruchten aan
stelen ; - (moergrond) stelen, stengels, rapestelen;
- (ontl.) stelen. der groote en kleine hersenen, waardoor zij aan elkander verbonden zijn ; de steel van
eene wen, van een vleesehgewas. STEELTJE, o.
( - s).
STEELACHTIG, bn. ( -er, -st), als een steel.
STEELBAAR, bn. besteelbaar.
STEELBLOEM, v. (-en), gesteelde bloem;
...GAT, o. (-en), gat waardoor de steel gestoken
moet worden : het steelgat van een hamer, eene bijl;
...GRASSEN, o. mv. eene groep of onderfamilie
der grassen ; ...HAAK, m. (..daken ), (zeew.);
...KWAST, n_. (-en), teerkwast.
STEELIEDEN, ...LUI, m. mv. lieden die in eene
stad wonen.
STEELLOOS, bn. zonder steel.
STEELMAKER, m. (-s) iem. die stelen maakt:
...00G o. (-en), (nat. hist.) eene soort van boogkrabben (podophthalmus vigil), met oogen op zeer
lange stelen ; ...00GVISCH, m. (. . .visschen),
diepzeevisch waarbij de oogen zitten aan het eind
van lange, buigzame, terugtrekbare stelen, ongeveer als bij de slakken ; ...STEEK, m. (...steken),
eene soort van borduursteek.
STEELSTER, v. (-s), zij die steelt.
STEELSGEWIJS, ...WIJZE, bw. in het geheim,
verholen, onmerkbaar : steelsgewijs komen, iets
weghalen.
STEELWORM, m (-en), eene soort van poliep.
STEEMAN, m. (...lieden, ...lui), stadsbewoner,
stedeling.
STEEN, m. (-en), (v. gmv. als vcrzam. stofn. -,
o. gmv. als zuivere of reine (abstracte) stofn.) har
delfstof, niet smeedbaar, niet brandbaar en ook-de
niet in water oplosbaar, veel tot bouwstof en tot
bestrating gebezigd ; ook de uit klei gedroogde
en daarna gebakken steenen : dat is steen ; zoo
hard als steen ; ke lksteen, zandsteen ; -- hij bleef
liggen als een steen, hij verroerde zich niet meer ;
met steenen gooien, werpen, smijten ; - (spr.) wie
uwer zonder zonde is. werpe den eersten steen ; steenen rapen, twist zoeken ; - iem. een steen
in den weg leggen, hem hindernissen bezorgen ; een steen des aanstoots, wat hindernis of ergernis
geeft ; zij is voor ons allen een steen des aanstoots,
wij allen ergeren ons aan haar gedrag ; - hij
heeft een hart van steen, kent geen medelijden,
is gevoelloos ; - hij is zoo hard als een steen, hij
heeft geen gevoel, (ook) hij heeft geen geld; -- daar
is mij een steen van 't hart gevallen, ik gevoel mij
van een bezR aar, van angst verlicht ; - steepen
houwen tot bestrating ; op de groote steenen rijden,
de kleine steenen zijn voor de voetgangers ; op de
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steenen slapen, op de staatsteenen ; — bouwsteen :
een huis van steenen bouwen ; — ( oudt.) een huis

van steen gebouwd, inz. een kasteel; — (Zuidn.) eene
gevangenis ; — den eersten steen leggen, voor een
gebouw, (ook) een groot werk aanvangen ; — het
huis werd geheel vernield : geen steen, werd op den
anderen gelaten; — al stond de onderste steen boven,
al zou er ook alles mede gemoeid zijn ; — het vriest
een steen dik, het. vriest zeer hard ; - hij klaagt
steen en been, hij klaagt geweldig ; —
lithographisehe steen : op steen teekenen, drukken ;
- uit steen bewerkt of steen op eigenaardige
wijze behouwen : gootsteen , — molensteen : de
onderste steen ligt vast, de bovenste rolt ; — grafsteen :
wie ligt er onder dezen steen I; — tichelsteen : steenen op den vloer van de keuken ; — marmeren steenen in de gang ; — edelsteen : een ring met een
steen ; echte, 'valsche, gesneden steengin ; —
de oorspronkelijk uit steen, later ook uit hout
en been bewerkte stukken voor verschillende
gezelschapsspelen : dobbelsteen, domire steen ; damsteen ; steenen aanzetten ; met valsche steenen spelen;
een steen schuiven, slaan ; -zeker gewicht, oorspronkelijk met een steen
van een bepaald gewicht afgewogen : een steen
wol, 3 KG. (te Goes) ; een steen meel, 3 K.G. (te
A,ardenburg) ; een steen afgewerkt vlas, 2.85 KG.
(in 't oosten van Brabant 4 KG. en in 't westen
3,2 KG.); een steen kaarsen., 3 KG. enz. ; —
steenachtige massa in een dierlijk lichaam:
steenen in de nieren, in de lever ; — hij lijdt aan
den steen, hij heeft het graveel ; — iem. van
den steen snijden, zekere ziekelijke verharding in
de blaas wegnemen ; (ook fig.) iem. beetnemen,
bedriegen ; - bezoarsteen, zie aldaar ; de steenachtige vruchtkern der steenvruchten ;
(spr.) 't is kwaad kersen eten met de grooten, ze gooien
met de steenera, zie KERS ; — iets wat steenhard
is : hagelsteenen ; — helsche steen, lapis lazuli ; —
den steen der wijzen zoeken, goud willen maken
(zooals de alchimisten), (ook) hersenschimmen
najagen ; —
het huishouden van Jan Steen, eene grap, fopperij.
STEENTJE, o. (-s), kleine steen ; de steentjes
tellen, zeer langzaam langs de straat loopera en
daarbij voor zich luit op den grond zien ; - (inz.)
diamantje.
STEENAARDE, v. leem, dienstig om aardewerk
te maken.
STEENACHTIG, bn. (-er, -st), als, met steen of
steenen : steenachtige grond ; steenachtig Arabië ;
steenachtige peren, met hard klokhuis. STEEN
-ACHTIGED,v.
STEENADER, v. t-s, -en), mijnader van steen;
...AHORN, m. (-en), valsche plataanboom, eene
soort van ahornboom ; ...ALUIN, v. uit aluinkalksteen bereide roodachtige aluin ; ...AREND, m.
(-en), goudarend, groote arend op naakte rotsen
nestelend (e quila chrystzetos); ...BAARS, m. (...zen).
(nat. hist.) baars die zich tusschen de steenera en
rotsen ophoudt ; ...BAKKER, m. (-s), die bakof tiehelsteenen vervaardigt ; eigenaar eener steenbakkerij ; ...BAKKERIJ, v. het steenbakken ; -,
k-en), plaats waar steenen gebakken worden,
steenoven.
STEENBAKKER SKLE I, v. klei waarvan goede
steenen gebakken worden.
STEENBANK, v. (-en), eene horizontale steenlaag ; ....BARMPJE, o. (-s), zeker vogeltje
(acanthis linaria), gewoonlijk barmsijsje en paapje
geheeten; ook de acanthis r-ufescens; ......BEDDING,
v. (-en), steenlaag ; ...BEITEL, m. (-s), beitel
om steen te houwen ; ...BESCHERMER, m.
soort van vernis om muren ondoordringbaar voor
den regen te maken, middel tegen Let doorslaan
der muren ; ...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCIHRIJVING, V. (- en); ...BESTORTING, v.
(-en), het bestorten van dijkvoeten, onderzeesche
oevers enz. met onregelmatige stukken steen;
...BEUK, m. ( - ent fokboom, haagbeuk met zeer
hard hout ; ...BIEZEN, v. mv. gewone russchen,
ook zachte en genieene biezen geheeten ; ...BIJTER,
m. (-s), (nat. hist.) kleine modderkruiper of stekelgrondel (cobitus taenia); ...BIK, o. gebikte steen,
steengruis ; ...BIKKER, m., ...BIKSTER, v.
(-s), die steenen afbikt ; ...BLOEM, v. (-en), geel
roerkruid (parnassia palustris); stroobloent of
zandroerkruid (heliehrysum arenariurn); ...BLOK,
o. (-ken), zeer groot stuk steen.

STEENBOK, m. (-ken), eene soort van geit,
die op de hoogste bergen wordt aangetroffen
(tabra ibex); een der twaalf heroelteekens of teekens
van den dierenriem (aangeduid door ``SO) ; winterteeken ; -- (Z. A.) een van de kleinere antilopen
(calotragus tragulus).

STEENBOKSKEERKRING, m. zuiderkeerkring.

STEENBOLK, m. (- en), eene soort van dorsch-

visch, kleiner dan kabeljauw en schelvisch (gadus
luscus); ...BOOR, v. (...boren), gereedschap om
gaten in steenen te boren ; ...BOORDER, M.
(-s), iem. die gaten in steenen boort ; — (nat.
hist.) eenige soorten der boorschelpen, o. a. de
gewone pholade (Ph. dactylus) en de ruwe pholade
(Ph. crispata); ...BORDPAPIER, o. bordpapier
bereid uit fijngemalen papier, aangelengd met lijmwater, klei en krijt ; ... BRASEM, m. (-s), eene
soort van visch (sparus salpa).
STEENBREEK, v. (plantk.) een geslacht (saxifraga), tot de familie der steenbreekachtigen beheorende, waarvan 5 soorten in Nederland in 't wild
gevonden verorden : de knoldragende steenbreek
of Haarlems klokkenspel (S. granulate); de drie
steenbreek ; de op mos gelijkende steen--vinger
breek en de saxifraga hirculus of bokjessteenbreek; —
wederdood : eene soort van streepvaren.
STEENBREEKMACHINE, v. (-s), machine om
basalt enz. aan kleinere stukken te breken, inz.
voor steenbestortingen en macadamwegen.
STEENBREKEND, bn. (geneesk.) steenoplossend.
STEENBREKER, m. (- s), steengraver ; machine
om groote stukken erts te breken : (heelk.) steen
...BREUK, v. (-en), (heelk.) kraak -verbijzla;
DIJK, m. (-en), ophooping van-benruk;.
bergpuin ; ... DOG, m. (-gen), eene soort van
grooten hond (cans fricator); ...KARTON, o.
eene soort van karton uit eene met klei en krijt
vermengde papierpap vervaardigd, om ornamenten
in reliëf te maken.
STEENDOOD, bn. morsdood.
STEENDOORN, m. (-en), haag- of meidoorn;
... DRUK, m. (-ken), kunst om op steen te drukken;
(ook) wat op steen gedrukt is, lithographic.
STEENDRUKKEN, (steendrukte, heeft gesteendrukt), lithographeeren : gesteendrukte platen,
brieven.
STEENDRUKKER, m. (-s), lithograaf ; ...DRUK
steendrukken ; plaats waar-KERIJ,v.(en)ht
gesteendrukt wordt ; ...DRUKPERS, v. (-en),
pers der steendrukkers ; ... DRUKPLAAT, v.
(...platen), (steendr.) afdruk van een steen ; ...
DRUKWERK, o. wat gesteendrukt is; ...DUIF, V.
v. (...ven), wilde duif (columba) die op rotsen en
muren nestelt ; ...EIK, n-t. (-en), wintereik (quercus sessiliflora), inz. in het Zuiden van Europa
voorkomende.
STEENEN, bn. van steen : eene steenen kruik,
huis ; eene steenen brug, vloer; - (fig.) wreed, hardvochtig : hij heeft een steenen hart.
STEENEPPE, v. zekere buitenlandsche plant,
op eppe gelijkende (sison ; bubon); ... ERTS, o.
(-en), zekere delfstof ; ...ESCH, n (...sschen),
soort esscheboompje (fraxinus excelsior); ...ETER,
m,. (-s), eene soort van boorschelpdier ; ...GAL,.
v. (-ten), (rijsch.) bloeduitstorting in het hoorn van
een paardenhoef, waardoor dit rood gekleurd is,
een gevolg van eene verwonding der hoeflederhuid ;
droge steengal, alleen de roode verkleuring van
het hoorn, zonder den pijnlijken gang ; ...GANG,
v. (-en), (mijn.) geopende steenader ; ...GEIT,
v. (-en), wiifjessteenbok ; berggeit ; ... GLAS, o.
(delfst.) mica ; ...GLOOIING, v. (-en), steenen
glooiing ; ... GOED, o. eene soort van verglaasd
aardewerk, inz. dat eenigermate op porselein
gelijkt ; ...GROEF, v. (...ven), ...GROEVE,
v. (-n), plaats waar men steen uit den grond haalt ;
...GROND, m. (-en), grond vol steen, van steen;
(zeew.) steenachtig rif ; ... GRUIS, o. fijne steenkorrels, puin.
STEENGRUIZIG, bn. (w. g.) vol-, als steen
-gruis.
STEENHARD, bn. hard als steen.
STEENHOEN, o. (-ders), Grieksche patrijs
(perdrix graeca); ...HOMMEL, m. (-s), eene soort
van zwarten honxmel (bombus lapidarius), die zich
in steenhoopen ophoudt ; ...HOND, m. (-en),
andere naam Voor den waterhond : ...HOOP, m.
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(-en), stapel steenen ; ...HOUWEN, o. het steenen
houwen, hakken ; het uithouwen van steen ; ...
HOUWER, m. (-s), werkman die de kunst van
steenhouwen uitoefent; eigenaar eereer steenhouwerij;
...HOUWERIJ, V. (- en), kunst, werkplaats van
den steenhouwer.
STEENHOUWERSBEITEL, m. (-s), ...GEREED
...HAMER, m. (-s), beitel-SCHAP,o.(pen)
enz. van een steenhouwer; ...KALK, v., ...WERK,
o. werk van, voor een steenhouwer.
STEENIG, bn. (-er, -st), steenachtig. STEEN
-ACHTIGEDv.
STEENIGEN, (steenigde, heeft gesteenigd), stee
naar iem. werpen (met het doel om hem te-ne
dooden): de Joden steenigden de overspelers, de
godslasteraars. STEENIGING, v. (-en), het steenigen.
STEENKALK, v. zekere metselspecie van
kalksteengebergten verkregen (in tegenst. van
schelpkalk); ...KAR, V. ( - ren), kar om steenen te
rijden ; ...KARPER, m. (-s), zekere visch, ook
kruis- of kroeskarper geheeten (cyprinus carassius), gedrongen van lichaam en zonder voeldraden ; ...KENNER, m. (-s), kenner der aardgesteenten, litholoog ; ...KERN, v. (-en), steenachtige
vruchtkern ; ...KERNPLANTEN, v. mv. die
planten waaraan steenvruchten groeien ; ...KERS,
V. (plantk.) klein bezemkruid (lepidium ruderale);
...KEVER, m. (-s), eene soort van kever ; ...KLAVER, v. witte klaver., ook schapenklaver en kemp
geheeten ; de gerneene of gehoornde rolklaver ;
...KLIP, v. (-pen); ...KLIEVER, ...KLOOVER,
m. (-s), steenhakker ; diamantkloover ; ...KNEUTER, m. (-s), fratertje, zeker vogeltje.
STEENKOLEN, v. mv. zie STEENKOOL.
STEENKOLENBEDDING, v. (-en), laag steenkolen ; ...BRIQUETTEN, v. mv. briquetten van
steenkolen gemaakt ; ...GAS, o.; ...GROEVE,
v. (-n); ...HANDEL, m..; ...HANDELAAR, M.
(-s); ...LOODS, v. (-en), loods, houten pakruis
tot berging van steenkolen ; ...MAGAZIJN, o.
(-en); ...MIJN, v. (-en); ...ONTGINNING, v.;
...RING, m. vereeniging van bezitters van steen
,opgericht om den prijs der steenkolen-kolenmij
te regelen of te verhoogen ; ...WAGEN, m. (-s),
wagen achter de locomotief van een spoortrein
voor de steenkolen ; ...WERKER, M. (- s).
STEENKOOL, V. (...kolen), eene brandbare
delfstof van eene meer of minder glanzend zwarte
kleur, die in verschillende diepten onder de oppervlakte der aarde in lagen of beddingen aangetroffen
wordt ; steenkool branden, stoken ; vette, magere
steenkool ; stukken steenkool ; - blanke of witte
steenkool, waterdrijfkracht van stroomend of
vallend water ; - ADER, v. (-s), steenkoollaag
in eene mijn ; -A.SCH, v. asch van verbrande
steenkolen; -LAAG, v. (...lagen); -PRODUCTIE,
V. ; - TEER, v. teer uit steenkool gewonnen;
-VERBRUIK, o.; --VORMING, v. (-en), het
vormen der steenkolen uit planten : bij de steenkool
onderscheidt men 4 perioden : de watergis-vorming
stikstof-, de koolzuur- en de methaangisting.-ting,de
STEENKOOPER, m. (-s), handelaar in steen
(inz. hardsteen en marmer); ...KOUD, bn. in hooge
mate koud : ik ben steenkoud ; het eten is steenkoud;
...KRAAI, v. (-en). de roodsnavelige steenkraai
of alpenraaf (pyrrhocorax graculus): de geelsn.avelige steenkraai of alpenkauw (P. alpinus) ;
...KREEFT, m. (-en), eene soort van kreeft. die
zich inz. tusschen de rotsen of steenen ophoudt
(cancer saxatilis): ...KRIJTER, m. (-s), (nat. bist.)
steenvalk ; gierzwaluw ; ...KRING, mt. (-en), gedeukstukken uit voorhistorischen tijd, bestaande
uit een cirkel van overeindstaande groote steenen,
waarbinnen hunebedden of steenen pilaren geplaatst zijn ; ...KRUID, o. barbarakruid of winterkers (barbarea vulgaris); celzoo genoemd omdat
de plant tegen steen en graveel gebezigd wordt;
...KRUIPER, rte. (-s), snotolf, zekere visch ;
...KUIL, m. (-en), steengroeve ; ...KUNDE, v.
wetenschap, kennis der steepen ; verhandeling
over de steenen ; ...LAAG, v. (...lagen), laag,
ader van steenen in eene mijn ; laag van metselsteenen ; ...LEGGER, in. (-s); de eerste steenlegger;
...LEGGING, v. de eerste steenlegging; ...LEPEL,
m. (-s), (geneesk.) zeker werktuig om den steen
uit de blaas te halen ; ...LIJDER, mt. (-s), iem.
die aan steen lijdt ; ...LIJM, v. mastic, kit om steenen te lijmen ; ...LINDE, v. (-n), linde met kleine
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bladen (tilia ulmifolia); ...LOOPER, m. (-s), (nat.
bist.) eene inlandsche soort van plevier (arenaria
interpres); ... MAND, v. (-en), mand om steenen
in te dragen ; ...MARTER, M. (-s), eene soort
van marter, (mustela foina), ook fluwijn en huismarter
geheeten, een groote vijand van het gevogelte ;
..MEREL, v. (-s), bergmerel ; ...MEEUW, v.
(-en), (nat, hist.) sneep, zekere viseh ; ...MERG,
o. eene kleisoort die men in rotsspleten vond;
...MIJN, v. (-en), (verst.) eene mijn waar op de
kruitlading eene laag steen gelegd wordt, die bij
de ontbranding in bepaalde richtingen voortgeworpen moeten worden ; ...MIJTER, m. (-s),
eene soort van insect ; ...MORTIER, m. (-en),
(oudt.) mortier van groot kaliber en geringe metaaldikte om steenen voort te werpen ; ...MOS, o.
(-sen), mos dat op steenen groeit ; ...MOSSEL,
v. (-en), boormossel ; ...MOT, v. (-ten), keldermot ; ...MUSCH, v. (...sschen), huismusch ; ...
NOOT, v. (...noten), eene kleine soort van walnoot
met steenharde schaal ; ...OESTER, v. (-s), eene
lekker smakende oestersoort van rotsbanken,
in plaats van op zandbanken levende ; ...OLIE,
v. (... oliën), petroleum.
STEENOPERATIE, v. (-s), opening van de
urineblaas ter verwijdering van den steen.
STEENOPLOSSEND, bn. (geneesk.) wat den
steen, het graveel oplost : steenoplossende middelen.
STEENOUD, bn. (w. g.) stokoud.
STEENOVEN, in. (-s), oven waarin steenen
gebakken worden ; steenbakkerij.
STEENPAAPJE, o. (-s), klein baansijsje ;
...PATRIJS, m. (...zen), soort van patrijs in het
hooggebergte (caccabis saxatilis).
STEENPERIODE, v. voorhistorische tijd, nog
vóór de bronsperiode, waarin de mensrhen hunne
werktuigen bijna uitsluitend van steen vervaardigden ; ...PEK, o. asphalt ; ...PERS, v. (-en),
pers voor het machinaal vormen van steenen;
...PIMPERNEL, v. (plantk.) bokspeterselie;
...PLANT, v. i-en), plant die tusschen steenen
opschiet ; ...PLEIN, o. (-en), plein bij een steenoven, waarop de gebakken steenen aan hoopen
gezet worden ; ...POK, v. (-ken), (geneesk.)
valsche pok, waterpok ; ...PUIN, o. afval van
steen ; ...PUIST, v. (-en), zeer harde puist;
...PUT, m. (-ten), steengroeve; steenoven; (Zuidn.)
bronput, welput.
STEENRAAF, v. (...raven), eene soort van
hop (corvus eremita), ook kluizenaar geheeten.
STEENRAKET, v. (plantk.) een geslacht (ergsimum), tot de familie der kruisbloemigen behoorende
waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild voor
de violierachtige steenraket, (E. cheiran--komen:
thoides), ook groote wilde kers, kleine knopkiek
en wilde dragon geheeten ; de roedervormige of
witte steenraket (E. orientale) en de stijve steenra -

ket (E. hieradifolium)..

STEENREEP, m. (-en), reep met steenen onder
aan het vischnet ; ...RIF. o. (-fen), klippig rit;
...ROOS, v. (...rozen), alpenroos, zekere bloem;
...ROOSJE, o. (-s), eene soort van. slingerplantje;
...ROTS, v. (-en).
STEENROTSKERS, v. een heester of boom,
die het St. Lucia- of St. Georgehout (Duitscb
S. Lucienholz), oplevert, aldus genoemd naar het
klooster van de heilige Lucie, nabij het stadje
Michel in de Vogeezen, in welks nabijheid het
geurige hout van dezen boom tot pijperoeren,
snuifdoozen enz. verwerkt wordt.
STEENRUIT, v. (plantk.) eene soort van streepvaren (asplenum ruta muraria), ook muurruit
en muurvaren geheeten.
STEENSCHAAP, o. (...schapen), eene soort
van schaap (ovis ammon), dat Sardinië, Corsica
en Griekenland bewoont ; ..SCHILDER, m.
(-s), schilder op eene plateelbakkerij.
STEENSCHRIFT, o. (-en), (w. g.) schrift op
grafsteenen ; ...SCHROEF, v. (...ven), ingemetselde bout met een schroefdraad aan het einde ;
...SLAGWASCH, v. eene manier om goed te wasschen in Indië, gewoonlijk slagwasch geheeten;
...SLAGWEG, m. (-en), weg gehard met klein geslagen stukken steen, inz. basalt ; ...SLAK.,
v. (-ken), eene soort van zeeslak die in rotsspleten
leeft (triton litoreus); ...SLEDE, v. (-n), slede
om steenen te vervoeren ; ...SLIJPER, m. (-s),
die steenen slijpt ; (ook) andere naam voor de ge-
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wore tapuit of heidehupper ; ... SLINGER, m.
(-s) , werktuig ons steenen te slingeren ; ...SLIN GERAAR, m. (-s); ...SMETSER, m. (-s), steenkrijter; ...SNEDE, v. (-n), steenoperatie ; ...SNIJDER,
in. (-s), graveerder, graveur; heelkundige die
den steen weet te snijden ; (ook) werktuig daartoe
dienstig ; ...SNIJDING, v. (-en), het graveeren;
(heelk.) het uitsnij den van den steen, lithotomie ;
...SNIJMES, o. (-sen), mes om iem. van den steen
te snijden ; ...SONDE, v. (-n), sonde waarmee
,onderzocht wordt of in de urineblaas steen is ;
...SOORT, V. (-en), eene soort van steen ; (mijn.)
de stof waarmede een erts van nature verbonden
is ; ...SPONNING, v. (-en), (bouwk.) sponning
aan de buiten- en muurzijde van deurstijlen enz.
aangebracht, om daartegen de steenen te metselen;
...STUK, o. (-ken), (veroud.) geschut om steenen
te werpen ; ... TANG, v. (-en), heelmeesterswerktuig om daarmede den graveelsteen te verw ij-deren ; ...TIJM, v. eene lipbloemige plant (calamintha); ...TIJDPERK, o. steenperiode ; ...UIL,
m. (-en), kleinste inheemsche uilensoort (carine
noctua), 22 + 8 eM., ook boomuil en huipke geheeten;
....VAL, m. (-len), instorting van steenen ; ...
VALK, m. (-en), kwartelvalk ; rotsvalk (falco
2ithofalco); ...VAREN, v. (-s), (plantk.) boerenwormkruid (chrysanthemum vulgare), ook wild
wormkruid, reinvaren of reinevaar geheeten.
STEENVELD, o. (-en), vlak veld op eene steenfabriek, waar de gevormde steenen te drogen worden gelegd.
STEENVERDRIJVEND, bn. steenverdrijvend middel, tegen den steen of het graveel.
STEENVINK, m. (-en), oeverlooper, zekere
vogel.
STEENVIOLIER, V. (- en), ...VIOOL, v. (...violen), ...VIOOLTJE, o. (-s), heestertje dat op
oude muren voorkomt : de gemeene muurbloem;
...VISCH, M. (...sschen); ...VLAS, o. asbest,
ami ant ; ... VORM, m. (-en), vorm der steenbakkers;
...VORMER, m. (-s), werkman die de klei tot
baksteenen vormt ; ...VORMING, v. (-en), het
vormen van (bak)steenen; (ook) de wijze waarop
-de verschillende gesteenten ontstaan zijn ; ...VOS,
r.. (-sen), ijsvos (canis lagopis); ...VRUCHT,
V. (- en), (plantk.) iedere sappige vrucht met steen
...WAGEN, m. (-s), wagen om steenen te-kern;
vervoeren ; ...WEG, in. (-en), straatweg, geplavelde weg (Zuidn.); ...WILG, m. (-en), eene wilgensoort (salix arenaria); ...WORDING, v. vorming
van den steen i n het lichaam ; (ook) versteening
...WORM, in. (-en ), steeneter ; ...WORMPJE,
o. (-s); ...WORP, m. (-en), worp met een steen
of steenen ; iem. met steenworpen dooden ; — zoo
ver men er mede werpen kan : hij woont twee steenworpen van hier.
STEENZAAD, o. (plantk.) een plantengeslacht,
(lithospermum) tot de familie der ruwbladigen
behoorende, waarvan twee soorten bij ons in 't
wild worden aangetroffen : het gemeene steenzaad
of glad parelkruid (L. officinale) en het akkersteenzaad of ruw parelkruid (L. arvense); zaad van het
parelkruid ; ...ZAAG, v. (...zagen), zaag om steen,
marmersteen of zandsteen te zagen ; ...ZAGER,
m. (-s); ...ZAGERIJ, v. het steenzagen ; — (-en),
werkplaats der steenzagers, ; ... ZILVER, o. zeer
poreus zilver uit Zuid-Amerika, ontstaan door
de verdamping van het kwikzilver uit het amalgama ; ...ZOUT, o. (-en), hardste soort van zout,
een sedimentair gesteente ; ...ZOUTGROEF, v.
(...ven), plaats waar men steenzout graaft ;
...ZOUTLAAG, v. (...lagen), laag van steenzout
in den grond ; ...ZUIGER, m. (-s), steenkruiper,
kruiper, snotolf ; ... ZUUR, o. (... zuren), (scheik.);
...ZWALUW, v. (-en), gier- of torenzwaluw;
...ZWEER, v. (...zweren), (geneesk.) steenpuist.
STEEPLE-CHASE, (Eng.) v. wedren met hindernissen.
STEERNTJE, o. (-s), (plantk.) (gew.) gemeene
koekoeksbloem (coronaria flos cuculi); (ook) de
vogelmelk (ornithogalum umbellatum).
STEEVOOGD, m. (-en), stadsvoogd ; gouverneur eener vesting ; ...VOOGDES, V. (-sea),
stadsvoogdes ; ...VOOGDIJ, v. (-en).
STEEVROUW, v. (-en), (w. g.) stedevrouw.
STEEWAARTS, bw. stadwaarts.
STEG, m. (-gen), vonder, losse plank ; — weg
noch steg weten, verdwaald zijn ; --- dat ging . maar
over heg en ste!,, overal heen.
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STEGANOGRAPHIE, v. geheime schrijfkunst.
STEGEL, m. (-s), (rijsch.) stijgbeugel ; —REEP,
m. (-en), reep waaraan de stijgbeugel hangt, de
reep met den beugel.
STEGOMAYA, v. (-'s), muskietensoort die
de overbrengster van de gele koorts zou zijn.
STEIGER, m. (-s), aanlegplaats (op paalwerk)
voor schepen ; — steigerschuit met daarop rustende brug ; — stellage, stelling in de hoogte,
om huizen te kunnen bouwen of herstellen : een
steiger oprichten, afbreken; — een vliegende steiger, eene soort van steiger, door huisschilders veel
gebruikt, die aan de dakgoot opgehangen wordt
en daarlangs voortbewogen kan worden. STEIGERTJE, o. (-s).
STEIGERBALK, m. k -en), dwarspaal of -balk
van een steiger ; ... DEEL, v. (... delen), steigerplank.
STEIGEREN, (steigerde, heeft gesteigerd), op
de achterpooten zich overeind zetten (van paarden); — (mets.) een steiger oprichten, opslaan.
STEIGER.ING, v. (-en), het steigeren in alle
bet.
STEIGERGAT, o. (-en), gat om een steigerbalk
in te leggen ; ... GELD., o. geld voor het liggen
aan een steiger door schepen betaald : de steigergelden te Priok zijn nu 30 cent per ton steenkool ;
...HOUT, o. hout waarvan men steigers maakt;
..PAAL, in. (...palen), ...PLANK, v. (-en), palen.
planken om steigers op te bouwen ; ...SCHUIT,
v. (-en), schuit die aan een steiger ligt of die een
steiger of eene stellage draagt ; ... TOUW, o. (-en),
lang stevig touw waarmede een steiger gemaakt
wordt ; ... WERK, o. het maken van metselaars
steigerwerk is gevaarlijk ; — een steiger.-steigr:
STEIL, bn. (-er, -st), min of meer loodrecht.
een grooten hoek met den bodem makende : steile
bergen, wanden, oevers, kusten ; eerie steile trap ;
die ladder staat te steil ; — stijf : eene steile
houding; — (zeew.) een steile wind, een stijve,
scherpe wind ; — steile begrippen, ingewortelde.
waaraan men met hand en tand vasthoudt ; —
een steil Calvinist, een rechtgeloovige. STEILHEID, V. steilte.
STEILBOORSCHAAF, v (... aven).
STEILOOR, mm. (-en), ezel ; ---, m. en v. (-en).
die steile (ingewortelde) begrippen heeft, stijfkop.
onhandelbaar mensch.
STEILOOREN, (steiloorde. heeft gesteiloord).
hardnekkig zijn gevoelen volhouden.
STEILOORIG bra. (-er, -st), onverzettelijk.
stijfkoppig ; . (rijsch.) paard c'at licht de ooren
opsteekt. STEILOORIGHEID, v. hardnekkig
volhouden van-heid.stjfog(nzhet
zijn gevoelen).
STEILSCHRIFT, o. loodrecht letterschrift,
eenige jaren geleden door vele onderwijzers en
doctoren aanbevolen, doch zonder blijvend gevolg.
STEILTE, v. (-n), het steil zijn : de steil#e van
de helling ; scherpe en hooge kant (eener rots,
van een oerg enz.); (fig.) ongenaakbare verhevenh e& d.
STEINEZEL, m. (-s), (Zuidn.) lomperd, stom
-merik.
1 STEK, v. (-ken), STEKJE, o. (-s), loot,
afgesneden takje tot verdere voortplanting: stekje planten, opkweeken ; -- uitschot van fruit,
inz. van kersen en appelen.
2. STEK. o. (-ken), bergplaats : staketsel
voet bij stek houden, zich niet laten bepraten.
STEKAAS, o. ...azen), (gew.) kokerworm.
STEKADE, v. (-n), do!k, ponjaard, in een stok
verborgen.
STEKEBLIND. bn. geheel blind.
1. STEKEL, m. (-s), puntig uitwas op de huid
van sommige dieren en planten : in de plantkunde
onderscheidt men de stekels van de dorens ; de stekels der rozen ; de stekels van een egel, een stekel varken.. STEKELTJE, o. (-s), kleine stekel ; —
stekelbaarsj e.
2. STEKEL, m. (-s), (plantk.) gew. naam voor
kruldistel, akkervederdistel, moerasvederdistel,
zeedistel, wegdistel en mariadistel ; — stekels
pikken, de distels en ander onkruid uitsteken.
STEKELACHTIG, bn. (-e£, -st), stekend, puntig ; (ook fig.) scherp bits : ,gij kan zoo stekelachtig
iets zeggen ; stekelachtige woorden. STEKELACHTIGHEID, v. (...heden), puntigheid; (fig.) bitsheid.
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STEKELBAARS, m. (...zen), zekere kleine visch
(gasterosteus), met puntige doornen op den rug.
die in nagenoeg al onze wateren, uitgenomen
beken, voorkomt ; zelfs wordt hij veelvuldig in
de Zuiderzee en het IJ gevangen ; ...BES, v.
(-sen), ...BEZIE, v. (...ziërl), . de doornbes, ook
kruis- en klapbes geheeten ; ...BOOM. ie. (-en),
boom met stekelachtigen bast ; ...BREM, v.
(-men), (plantk..l ronde stekeldistel ; stekelheide
(geviste anglica); ...BRUIN, m. (-en), bruin paard
dat hier en daar een enkel haar van andere
kleur heeft.
STEKELBUIK, m. (-en), soort van egelvisch,
die zich kenmerkt door kleine tot den buik en rug
beperkte stekels en doordat de zoogenaamde
tanden, in het midden, in tweeën gedeeld zijn
(tetrodon).
STEKELCACTUS, v. (...sen), (plantk.) eene
soort van cactus ; ...DOORN, m. (-en), andere
naam voor den kattendoorn (ononis spinosa),
zeker gewas ; ...DRAAD, o. ijzerdraad met puntige stek:is eraan, bijna uitsluitend tot afrastering gebezigd ; ...DRAADVERSPER.RING, v.
(-en); ...DRAAK, m. (...draken), pieterman :
zekere visch ; ...HAAG, v. (...hagen), doornhaag;
...HAAI, m. (-en), familie van haaien die voor
elke rugvin een stekel hebben (spimacidae):
...HAGEDIS, v. (-sen), hagedis met spitse schubben gewapend (lacerta agama); ...HEIDE, v.
stekelbrem ; ...HARIG, bn. een stekelharig paard,
de meeste haren zijn zwart, hier en daar is er een
enkel grijs; ...HOORN, n . (-s), eene soort van
slak (murex); ...HIJIDIGEN, v. mv. zeedieren
met stekelachtige huid.
STEKELIG, bn. (-er. -st), vol stekels : stekelige bladeren ; een stekelig gewas ; netelig, puntig:
een stekelig gezegde. STEKELIGHEID, v. (.. .heden).
STEKELING, m. (-en), STEKELINGETJE, o.
(-s), grondeling : zekere visch.
STEKELKARPER, m. (-s), eene karpersoort
met stekels gewapend ; ...KEVER, m. (-s), doorn
...KRAB, v. (-ben), krab met stekelige-kevr;
huid (cancer pelagicus) ; ... KRUID. o. (gew.)
scheeren (stratiotes abides), ook ruiterkruid geheeten ; ...LINZE, v. (-n) ; ...MIER, v. (-en;
...NOOT, v. eene in ons vaderland zeer zeldzame
plant (xanthiu-m); — gew. naam voor de waternoot ; ...PIKKER, m. (-s), ijzeren schopje waarmee
men vroeg in 't voorjaar de stekels of distels uit
het land steekt ; ...RAT, v. (-ten), eene rattensoort
(echymus); ...ROG, m. (-gen), rog welks bovenen ondervlakte van zijn lichaam met harde en
puntige doorntjes bezaaid is (raja clavata); ...RUPS,
V. (- en).
STEKELSNUITWORM, nn. (-en), eene ronde
ingewandsvorm niet een groot aantal haakjes
K!+
TREK(echinorhynchus); ...TREKrondom
den snuit
KER, m. (-s), werktuig om stekels uit te halen.
STEKELVARKEN, o. (-s), een knaagdier
(hystrix), waarvan de huid met haren en daar
stekels bezet is, die onder het gaan-tuschenm
een rammelend geluid maken, voorsi wanneer
het dier, door toorn vervoerd of door angst bevangen, de stekels zooveel mogelijk opricht, om
zich tegen een aanval te beschutten ; — (ook)
egel (erinaceus euuropaeus); — ( molenb.) klein rad
met tanden.
STEKELVIN, V. (- nen), vin van stekels voorzien ; ...VINNIGEN, ra. mv. eene groep van
visschen (acanthopterygii), waarvan de ongelede
vinstralen hol zijn, met ware stekels ; ...VISCH,
rem. (...sschen), stekelvinnige visch ; ...VLIEG,
. (-en); ...VLOO, V. ( -jen).
STEKELVORMIG, bil. den vorm van een stekel
hebbende.
STEKELVOS, m. (-sen), stekelharige vos;
...VRUCHT, v. (-erg), vrucht met stekels aan de
oppervlakte ; ...WORM, m. (-en), stekelsnuitworm.
STEKELZAAD, o. (plantk.) een geslacht
(anthriscus), tot de familie der schermbloemigen
behoorende, waarvan drie soorten in Nederland
in 't wild voorkomen : wilde kervel, pijpkruid,
toeters of naehtegaalskruid ; tuinkervel en gemeene kervel.

STEKEN, (stak, heeft gestoken), induwen,
ergens in brengen, aandoen : een stok, eene spade
in den grond steken, er met eenige kracht induwen ; —

het zwaard in de scheede steken, opbergen, (ook fig.)
vrede maken ; — de handen in eene mof steken,
ter beveiliging tegen de koude ; — de hand in
den zak steken, (ook) geld uitgeven ; -- geld in
den zak, bij zich <eken; al zijn geld in, eene zaak
steken, eene zaak daarmee drijven of doen drij -

ven om het zoodoende rentegevend te maken ; --

brieven in de bus steken, doen, werpen. ; — iets in
den mond steken ; iets door eene opening steken; een.
draad in de naald steken, door het oog der naald ;
eene kraan in een vat steken, er in slaan ; het hoofd
buiten de deur, buiten hetvenster steken ; — naar den
ring steken, een landelijk spel; — iem. naar de kroon
steken, hem op zijde streven; — overal den neus in
steken, zich overal mee beu-. geien ; --- den mond
in iets steken, er over meepraten ; — zich in eens
anders zaken steken, zich daarmede bemoeien ; —
men kan geen vinger in de arch steken., of zij weet
het, men kan letterlijk niets doen zonder dat zij
het weet ; -- wij moesten er maar een speldje hij
steken, er maar niet verder over praten ; — een
ring aan den vinger steken, aan doen ; — vleesch
aan het spit steken, ons het te roosteren ; -- buizen,
pijpen in elkander steken, zoodat zij elkander

geheel of ten decle omgeven, (ook) ons samen
Bene lange buis of pijp te vormen ; — dein. in 't
pak steken, geheel kleeden ; —

een puntig werktuig krachtig in iets drijven,
daarmee prikken, verwonden_ : met spelden, naalden steken ; bijen, muggen en vlooien kunnen
steken ; — ( spr.) u•ie honing wil eten, moet lij den
dat hem de bijen steken, vie wat hebben wil, moet,
wrat wagen ; — de appels en de peg en. zijn, door
de wormeen gestoken, een weinig aan gegeten, wormen
zitten er in ; — zich, met een doorn, eene speld
steken, in den vinger steken ; een mei.: je gaten in
de oores steken ; — een paard niet de spore,i steken, het de sporen geven ; — de haard steekt hem
in de keel, zijne stern wisselt ; -- met een -mes, een
dolk naar iem. steken, met het doel hem te ver
; — iein.. overhoop steken, met een scherp-wonde
wapen dood; n ; — hij stak hem den degen door
hei lijf, den dolk in 't hart ; — (w. g.) slachten,
de keel afsteken : een. varken, een os steken ; —
eene stekende pijn veroorzaken : het steekt mij
in, de zijde, : — de ruilt steekt hem, hij gevoelt daar
Bene stekende pijn ; — de wonde begint te steken;
— de zon steekt, de stralen zijn pijnlijk warm ; —
(spr.) de broodkruimels steken hem, hij beeft het
te goed, weet van weelde en overdaad niet, wat
hij doen moet : — dat steekt hem ir, den krop, daarover is hij gebelgd ; — dat steekt hem- in de oogen.
daarop is hij afguastig ; -graveeren : iets in koper steken ; ee.z wapen in
steen, steken ; — onder den grond afsteken, doorsnijden : asperges steken ; --- afsteken : graszoden,
plaggen steken ; -- lvrf steken, riemen ; -- boter
steken, met eerre spaan uit het vat steken : —
bier steken, door een 1. eN el van het Bene vat in eer
ander loten loopgin, (ook) in hat klein verkoopen ; —
aal steken, met de aalschaar of ae lel er vangen ; -snoek steken, strikken ; — monsters steken, een
gedeelte caner koopwaar uit Bene groote hoeveelheid als monster uitpikken ; — stekende ergens
heenvoeren : korenschooven op den wagen, hooi
op den zolder steken, aan eene hooivork steken en
zoo opgeven, opreiken ; -- (fig.) een meisje in
een klooster steken, daarhi en orengen., inz. tegen
haar zin ; — iem. in de hoorde steken, hen- buiten
prijzen, (ook) zich over iem. vroolijk maken,-sporig
terwijl men hem overdreven lof toezwaait ; —
het hoofd in de hoogte steken, een hoogen dunk
vain zichzelf heb i oen of krijgen
gen ; — de hoofden
bij elkander steker, met, elkander samenspannen,
in 't geheim sameosprekingen hoeden ; — iem.
een hart onder den riem steken, heat bemoedigen,
moed inspreken ; — den mus in den vind steken,
trotecb, laatdunkend zijn ; — eene vlag uit het
venster steken, uitsteken ; het schip steekt in zee,
van land, van wal, kiest zee, verlaat den wal ; —
(fig.) van wal steken, niet iets beginnen, inz. met
Bene rede, Bene toespraak ; — bij den wind steken,
zoo scherp mogelijk bij den wind varen ; — over
zee steken, naar de overzijde varen ; — (mew.)
touw steken, een weinig vieren ; een weinig touw
op een anker steken, het zachtjes aan vieren ; —
papier in brand steken, doen branden ; eery huis
in brand steken ; er den brand in steken, zijne pijp
aansteken ; — met iem. den gek steken, hem be-
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spotten ; — de trompet, de klaroen steken, er op
blazen ; — met puntige voorwerpen, inz. met
spelden, vastmaken : een oranjestrik op de borst
steken ; linten met spelden op een hoed steken;
eene veer op den hoed steken, daarop vastmaken ; —

ergens zijn, zich bevinden, vaak met de bijgedachte daar verborgen te zijn, of niet verder te
kunnen : de degen steekt in de sch eede, in de wonde ;

de dolk stak nog in het lichaam ; — hij steekt in
een kwaad ?iel, zijn weerstandsvermogen is sterk

verminderd, hij heeft veel kans, spoedig te sterven;

— in sehulder, tot over de noren in de schuld steken,
veel, zeer veel schuld hebben ; — zich in kosten
steken, kosten maken ; — ik weet niet, waar hij
steekt, zich bevindt. zich ophoudt ; — iets niet
onder stoelen en banken steken, er recht voor uit
; — daar steekt geen kwaad in, daarin is-konxe
geen kwaad, niets verkeerds ; -- daar steekt iets
achter, daar schuilt wat achter ; — blijven steke n .
niet doorgaan, niet voortgaan: er is hein eene graat
in de keel blijven steken ; de wagen i -. i•i de modder
blijven steken, kon niet verder komen ; hij is in
't werk blijven steken, heeft het niet afgemaakt ;
het werk is blijven steken, is onvoltooid geLleven ;
in zijne rede, in zijne preek blijven steken, niet
vervolgen kunnen. STEKING, v. (-en), het
steken, inz. stekende pijn : de steking eener wonde,
stekingen

in de zijde

STEKEN, o. steking.
STEKEND, bn. waarmee men steekt : stekende
wapenen (in tegenst. van vuurwapenen); stekende
baard, korte baard ; — wat steekt : stekende pijn ;
stekende woorden, hekelende, scherpe m oorden.
1. STEKER, in., STEEKSTER, v. (-s), die
steekt of wondt.
2. STEKER, m. (-s), (zeew.) eene soort van
balkstuk ; (ook) ponjaard, priem.
STEKKEN, (stekte, heeft gestekt), takjes afsnijden en in de aarde of water zetten, vóór zij
zelf wortels heb' en, in tegenst. niet afleggen.
STEKKING, v. (-en),
STEKVOGEL, in. (-s), (gew.) roofvogel.
STEKWORM, m. (-en), wormvormige larve
van sommige kniptorren, ook ritnaalden geheeten.
1. STEL, n.z. stand, orde : na eene verhuizing

is men nog niet duidelijk op stel ; zoodra ik op stel

ben, op dreef, op orde ; — van zijn stel zijn, in wanorde, ongerust ; — op stel en sprong, dadelijk.
onmiddellijk.
2. STEL, o. (-len), stelling, werf : vaten wijn
op stel leggen ; — het stel van een wagen, het onder-

stel ; — verzameling van bij elkander hehoorende
zaken : een stel voorschriften ; een stel platen., kaarten, maten en gewichten, gordijnen ; een schip moet
een dubbel stel zeilen en masten hebben , — een stel
tafelgoed, een tafellaken met 12 servetten ; —
een stel porselein ; een stel gereedschap ; — toestel, inz. petroleum en gaskooktoestel : de ketel
staat op het stel ; wij koken alles op het stel. STEL-

LETJE, o. (-s), klein stel ; -- (fig.) het was me

daar een stelletje, een mooie boel.

STELBLOK, o. (-ken), (zeew.) stelhout.
1. STELEN, (steelde, heeft gesteeld), van een
steel voorzien.
2. STELEN, (stal, heeft gestolen), heimelijk
wegnemen, zich onrechtmatig toeëigenen : zij
stelen geld en goed ; — zij stelen als raven, zeer
veel, alles wat zij maar machtig kunnen worden ; —

die eens steelt, is altijd een dief ; — gij zult niet
stelen, liet achtste gebod ; — (fig.) iemands hart
stelen, zijne genegenheid winnen ; — iemands eer,
goeden naam stelen, hem belasteren, in opspraak
brengen ; — (zeeva .) onderscheppen : de achter-

zeilen stelen
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den wind uit de voorzeilen. ; — zich

eens anders gezegden of gedachten toeëigenen;
ontleenen uit een ander boek en voor eigen werk
laten doorgaan ; die schrijver steelt bijna alles ; —
dat kind is om te stelen, zoo lief, zoo aardig, dat
men het stelen zou ; - zij was in die rol om te
stelen, bijzonder goed en lief speelde zij die ; —
verdringen : hij heeft hem de liefde zijns vaders
gestolen. STELING, v. (-en), (iv. g.) bet stelen.
STELER, m., STEELSTER, v. (-s), die steelt,
dief, dievegge : de heler is net zoo goed als de steler.
STELHAMER, m. (-s), stemhamer ; ...HOUT,
o. t-en), (zeew.) stelling van een kanon ; ...IJZER,
o. (-s), naam van velerlei getande of gekerfde
metalen of houten strooken, waarmede zekere
voorwerpen, b.v. de rug van een ziekenstoel,

van een rustbed, het blad van een lessenaar enz.
' hooger of lager gesteld worden ; (art.) stelblok :
groot blok onder 't achterstuk van een affuit ;
...KALF, o. (...ven), staand kalf ; ...KUNDE.
...KUNST, v. alge"ra. ; ...KUNDIGE, m. (- n).
algebraïst.
STELKUNSTIG, bn. ha . algebraisch : stelk um-

stige berekeningen.

STELLAGE, v. (-s), stelling, steiger ; tribune.
STELLE, v. (-n), opgeworpen hoogte of heuvel.
op schorgronden, waar liet vee zich bergt, wanneer
het water opkomt, ook stelberg geheeten.
1. STELLEN, (stelde, heeft gesteld), doen staan.
plaatsen. zetten, op de behoorlijke plaats en in
den behoorlijkeii stand zetten : eerre vaas op den

schoorsteen stellen ; stel een ieder op zijne plaats ;
troepen op eene hoogte stellen ; soldaten op post
stellen ; een leger in slagorde stellen, scharen ; iets
ten toon stellen (goederen, kunstwerken), laten
zien ; — iem. ten toon stellen, zijn tekortkomingen

bekendmaken, (ook) hem belachelijk maken ; —
iem. te pronk stellen, tot schande ergens op plaatsen ; — een misdadiger op (aan) de kaai;
stellen ; — iets op de proef stellen, er de deugdelij kheid van onderzoeken ; — iem. op de proef stellen,
herex beproeven ; -- iem. iets ter hand stellen, het
hem geven, doen hebben ; — iem. in staat, in de
gelegenheid stellen, het hem mogelijk maken ; op rekening stellen, debiteeren, (ook) ten laste
leggen aan ; — de waarheid in 't licht stellen, goed
doen uitkomen, doen weten ; — iets te boek stellen.
het opschrijven ; — fern. zijn slecht gedrag voor
oogen stellen, doen zien, doen inzien ; — iets uit
zijn hoofd stellen er niet meer aan denken ; —
zijne

hoop, zijn vertrouwen in iets, op iem. stellen,

vestigen ; — hoogen prijs op iets stellen, er hooge
waarde aan toekennen ; — een prijs op iemands
hoofd stellen, eene belooning uitloven voor iem.,
die zekeren persoon dood of levend aanbrengt ; eene eer in iets stellen, zich tot eer aanrekenen : zijne zinnen op iets, op iem. stellen, er verzot,
verliefd op raken ; — iets ter zijde stellen, niet
gebruiken, niet, bemerken, buiten rekening laten ; -alles in het werk stellen, alle moeite aanwenden:
— veel mensehen aan het werk stellen, arbeid geven; —
iem. tevreden, op vrije voeten stellen, maken dat hij
tevreden, vrij is ; —
iem. of iets op de plaats stellen waar het vereischt wordt : een plaatsvervanger, een man stellen ;

borgen stellen; borgtocht, cautie stellen; iem. candidaat stellen, als candidaat noemen, op den
voorgrond plaatsen ; — zich candidaat stellen.

zich als verkiesbaar op den voorgrond plaatsen ; —
zich borg stellen, borg blijven ; — zich voor 't gerecht, voor den rechter stellen, daar verschijnen ; —
zich voor iets aansprakelijk stellen, zich verbinden
om mogelijke schade te vergoeden, voor iets instaan, iets verantwoorden ; —
richten, zooals iets zijn moet, of zooals men het
hebben wil : een stuk geschut stellen, er de goede
richting aan geven ; — de zeilen stellen, naar den.
wind stellen, zoo plaatsen als de richting en de
kracht van den wind het noodig maken ; — den,
koers stellen, bepalen ; — de netten, eene val stellen , opstellen, gereed zetten ; — den molen in
rust stellen, zoodat hij niet meer maalt ; — de
markt, den koers, de prijzen stellen, vaststellen,
bepalen ; iem. naar zijne hand stellen, hem; blind
doen gehoorzamen ; — ik kan het best met herai
stellen, niet hem vinden ; — veel met iem. te stel
hebben, veel last, veel moeite met hem hebben ; —-len
hoe stelt zij het zonder meid ?, hoe maakt zij het.
hoe regelt zij alles ? ; — hij kan het goed stellen.
hij is nogal bemiddeld ; —
bepalen, vaststellen : voorwaarden stellen ; iem.
de wet stellen, voorschrijven hoe hij handelen of
zich gedragen moet ; — aan iets paal en perk
stellen, het beperken, niet te groot in omvang laten
worden ; — iem. paal en perk stellen, de grenzen
zijner macht of bevoegdheid aanwijzen ; — zich
iets tot taak, ten plicht stellen; — onder behoorlijke
woorden, in geschrifte brengen : een brief, request stellen, opstellen ; hij stelt goed, heeft een goeden stijl ; — veronderstellen, een oogenblik als
waar aannemen : stel eens, dat gij in mijne plaats

waart ; gesteld, dat dit zoo ware ; stel dit een oogen.blik gelijk ; —
(taalk.) de stellende trap (van bijv. naamwo - ..
de onveranderde grondvorm : groot, klein.
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2. STELLEN, o. stelling, plaatsing.
STELLENAAR, m. (-s), die het vee op de schorren hoedt en zich bij hoog water op de stelle terugtrekt.
STELLER, m. (-s), die stelt, opstelt, in geschrifte
brengt : steller dezes ; - hij is een goed steller,
heeft een goeden stijl ; — (g] asfab.) werkman
die den hals aan de te blazen flesch welt en daarna
het glas voor een deel opblaast. STELSTER,
V. (-s), zij die stelt.
STELLIG, bn. bw. (-er, -st), zeker, bepaald,
beslist : hij spreekt veel te stellig, veel te beslist ; —
ik kan u stellig, ten stelligste verzekeren een stellig
antwoord geven, een beslist, bepaald antwoord ; —
ik weet het stellig, geheel zeker ; — zonder mankee
: ik kom stellig ; gij kunt er stellig op aan ; —-ren
positief : de stellige wijsbegeerte ; het stellig recht , —
hij is stellig te laat gekomen hoogst waarschijnlijk.
STELLIGHEID, v. (...heden), beslistheid.
STELLING, v. (-en), het stellen, plaatsing der
troepen op een terrein, het terrein zelf : het leger
had eene voordeelige stelling ingenomen ; den vijand
uit zijne stellingen verdrijven ; — offensieve stel
nagenoeg in 't midden van alle punten, waar-ling,
men den aanval kan verwachten, of waarheen
men wil oprukken ; -- verdedigende stelling, waar
men den vijand wil afwachten ; — verschanste
,stelling, met schansen er omheen ; — stellage,
steiger : iets op eene stelling leggen ; — hangende
of vliegende stelling, ijzeren toestel waarvan de
ververs zich bedienen om buitenmuren en buitenhout te verven ; — samenstel van houten en blokken om iets te dragen : stelling om den mast ; zan,gstelling ; - stelling van een molen, zwichtstelling,
omloop ; — gesteldheid, toestand ; — standpunt,
positie : eene benijdbare stelling ; boerderij ; —
eerre eigenschap die bewezen moet worden;
(meetk.) theorema : een voorwaardelijk bewijs
oordeel ; - (reden.) grondgedachte : op stel--bar
Zingen promoveeren ; dat zijn gewaagde stellingen;
- deel eener sluitrede, thesis. STELLINKJE,
•o. (-s).

STELLIONAAT, o. listige handelwijze, bedrog bij verkoop. Er bestaat stellionaat, wanneer
, men een onroerend goed, van hetwelk men weet de
eigenaar niet te zijn, verkoopt of door onderzetting
,verbindt ; wanneer men met onderzetting bezwaarde
goederen als vrij aanbiedt of mindere onderzettingen
opgeeft dan die met welke die goederen bezwaard
zijn (bij de wet van 20 Jan. 1896 is deze naam vervallen).
STELOEFENING, v. k-en), oefening in het
stellen, in het verkrijgen van een goeden stijl:
definieeren is eene goede steloefening.
STELPEN, (stelpte, heeft gestelpt), doen ophouden ; stillen, dempen ; het bloed stelpen, uit
eene wond ; iemands droefheid stelpen, lenigen,
verminderen. STELPING, v. (-en), het stelpen.
STELPLANK, v. (-en), (art.) plank tusschen
den affuitwagen, waarop het kanon rust.
STELPNET, o. (-ten), eene soort - van beun,
waarmede men de visschen overdekt, die men
onder water ziet.
STELREGEL, m. (-s), vaste regel, richtsnoer;
zich ten stelregel nemen ; ...SCHROEF, v. (...ven),
richtschroef, schroef om een werktuig te stellen,
te richten.
STELSEL, o. (-s), verzameling van aangenomen
wijsgeerige begrippen : een stelsel opbouwen, ver
bestrijden, omverwerpen ; het stelsel van-deign,
Copernicus, van Ptolemaeus ; — grondbeginselen
waarnaar men handelt. ; hij zal van stelsel moeten
.veranderen ; — verzameling van verschillende voor
samen een geheel vormen of tot een-werpn,di
geheel gebracht zijn : zonnestelsel ; stelsel (van
planten) ru,ar De Candolle ; het stelsel van zenuwen,
spieren ; stelsel van maten en gewichten ; een stelsel van forten; (rekenk.) het tientallig stelsel,
waarbij 10 verzamelende eenheden eene nieuwe
eenheid van één rang hooger vorm-en ; — (zeew.)
ijzerwerk aan het roer. STELSELTJE, o. (-s).
STELSELLOOS, bn. (...zer, -t), zonder stelsel,
onregelmatig. STELSELLOOSHEID, v.
STELSELMATIG, bn. bw. (-er, -st), naar een
stelsel, volgens een aangenomen regel, systematisch : iets stelselmatig behandelen. ; iem. stelselmatig tegenwerken. STELSELMATIGHEID, v.
STELSELZUCHT, v. overdreven ijver voor,
verkleefdheid aan stelsels.
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STELT, v. (-en), houten lat met treden on er
kunstmatig op te loopen ; alles op stelten zetten,
in beroering brengen ; de wereld rijdt op stelten,
alles is er onderst boven ; — mijn hoofd loopt
op stelten, is geheel in de war ; — houten been.
STELTJE, o. (-s).
STELTENLOOPER, m. (-s), iem. die op stelten
loopt.
STELTHOEF, ni. (...ven), een hevige graad
van bokhoef ; paard met stelthoeven; ...LOO-^
PER, m. (-s), eene vogelorde (grallatores) met
lange pooten, een langen hals en meestal schralen
lichaamsbouw ; ...POOT, m. (-en), lange poot
der steltloopers.
STELWIG, v. (-den), houten wig om mortieren
te richten.
STEM, v. (-men), vermogen van dieren en menschen om een geluid door de keel voort te brengen,
keelgeluid, klank : visschen hebben Beene stem;
de stemmen der vogelen ; — inz. de stem der menschen : met luider stemme roepen, zeer hard ; —
zijne stem verheffen, laten zakken, harder, zachter
spreken ; — eene heldere, doffe, zwakke, fijne stem;
de stem wisselt (bij knapen in hunne puberteitsjaren), gaat over van kinderstem tot mannenstem;
zijne stem veranderren, daaraan een anderen
klank geven ; — iem. aan zijne stem herkennen ; —
de stem des donders, het geluid ervan ; — de menschelijke stem als zangorgaan : hij heeft Beene
stem. hij kan niet zingen : eene goede, mooie, geoefende, versleten stem hebben ; hij is goed bij stem,
hij zingt goed ; — zij is hare stem kwijt, heeft hare
stem verloren, zij kan niet meer zingen ; — (muz.)
muzieknoten die voor ééne stem geschikt zijn,
partij : de eerste, tweede, derde stem zingen ; alt-,
basstem ; de stemmen uitschrijven, de partijen;
de vioolstemmen waren goed , — met betrekking
tot den inhoud van hetgeen er gezegd wordt:
aan iemands stem gehoor geven, doen wat hij ver
de stem des volks is de stem (of-langt;—(spr.)
stemme) Gods (vox populi, vox Dei), een door het
volk algemeen uitgedrukt verlangen berust meestal
op redelijke gronden ; — de stem des bloeds, der
natuur, der rede, van het geweten ; — blijk van
gevoelen (voor of tegen iets), verklaring van goedof afkeuring : zijne stem uitbrengen over ; stemmen
verzamelen (opnemen); de stemmen waren tegen
hem ; bij meerderheid van stemmen ; stemmen ver
(in eene vergadering), recht hebben-tegnwordi
op het uitbrengen van een zeker aantal stemmen ; de stemmen staakten, er waren evenveel leden die
voor als leden die tegen stemden ; — zijne stem
(toestemming) tot iets geven ; — zitting en stem
hebben (in eene vergadering), bevoegd zijn in eene
vergadering deel te nemen aan het beraadslagen
en besluiten ; — (fig.) stem in het kapittel hebben,
ook iets te zeggen hebben ; — algemeen heerschend
gevoelen : er was maar ééne stem over hem, over
de zaak. STEMMETJE, o. (-s).
STEMBAAR, bn. de eigenschappen bezitten,
vereischt om gestemd te worden.
STEMBAND, m. (-en), (ontl.) plooi van het
slijmvlies in het strottenhoofd, waardoor de stem
voortgebracht wordt ; de valsche stembanden, de
beide bovenste ; de ware stembanden, de beide
onderste plooien.
STEMBILJET, o. (-ten), ...BRIEFJE, o. (-s),
papier waarop de naara (of de namen) staat (of
staan) van hem (of hen) dien (of die) men wil
benoemd zien tot... ; briefje, bestemd om er
schriftelijk zijne stem op uit te brengen ; ...BUIGING, V. (-en), buiging der stem bij het zingen,
modulatie ; ... BUIGINGSPUNT, o. (-en), plaats
van welke 't geluid bij eene echo wordt terug
-geworpn.
STEMBUREAU, o. (-'s), ... BUREEL, o. (-en), personen, aangewezen tot het opnemen der uitgebrachte
stemmen (bij verkiezingen of benoemingen).
STEMBUS, v. (-sen), bus waarin de stembriefjes worden gestoken ; (fig.) de stemming ; uit
de stembus komen, met meerderheid van stemmen
gekozen worden ; —ACTIE, v. (-s); —AGITATIE,
v. (-s), naar aanleiding eener stemming ; —GEDOE, o. al wat met de stemming te maken heeft;
—LEUZE, v. (-n), leuze waaronder men ter
stembus opgaat ; —PROGRAM, o. ( - s), program eener partij naar aanleiding eener ver
-kiezng.
STEMDAG, m. (-en), dag waarop gestemd
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wordt, verkiezingsdag ; ... DISTRICT, o. (-en),
kiesdistrict.
STEMDRAAD, n. (...draden), (muz.) eene
soort van stembuiger aan orgelpijpen ; ...FLUITJE,
o. (-s), fluitje om daarmee één of meer bepaalde
tonen voort te brengen, waarnaar de muziek
gestemd worden ; ...GELUID, o.-instrume
(-en), geluid der stem.
STEMGERECHTIGD, bn. het recht hebbende
ons te stemmen. STEMGERECHTIGDHEID, v.
STEMGERECHTIGDE, m. en v. (-n), die recht
om te stemmen heeft.
STEMGEVER, m. (-s), stemmer, kiezer die
gestemd heeft ; ...HAMER, m. (- s), (muz.) een
ijzeren hamertje met een gat in den steel, dienende
om de schroeven in de piano te slaan en die rond
te draaien om de snaren te stemmen.
STEMHEBBEND, bn. stemgerechtigd : stemhebbende steden ; - ( spr.) stemhebbende mede
gewoonlijk zachte geheeten.
-kliners,
STEMHOREN, m. (-s), (muz.) een houten of
koperen werktuig der orgelmakers, waarmede
zij de bovenopening der pijpen wijder of nauwer
maken, om die te stemmen ; ...IJZER, o. (-s),
een smal stukje ijzer voor het stemmen der tongpijpen in een orgel ; ...KAART, v. (-en), kaart
waarbij reen opgeroepen wordt om te stemmen ;
...LEIDER, m. (-s), hij die bij meerstemmige
muziek of zang zorg draagt voor de juiste uitvoering zijner stem ; ...LEIDING, v. de wijze
der vorming eener zangstem ; (ook) de wijze der
beweging van de stemmen in de melodie en harmonie ; ...LIJST, v. (-en), lijst der stemgerechtigden.
STEMLOOS, bn. zonder stem ; (spr.) stemlooze
medeklinkers, gewoonlijk scherpe geheeten.
STEMMACHINE, v. (-s), machine waarmee
men stemt.
STEMMEN, (stemde, heeft gestemd, (muz.)
overeenstemmen, gelijk klinken : de viool stemt
niet met de piano ; - een instrument in al
zijne tonen tot zuiverheid en overeenkomst
brengen : eene viool stémmen ; de piano een
halven toon hooger stemmen ; - iem. in zekeren gemoedstoestand brengen : zulke muziek
stemt mij altijd treurig, vroolijk ; gestemd (opgeruimd, genegen) zijn ; ik ben er niet toe gestemd ; - de gemoederen tot rust stemmen, ze doen
bedaren ; - iem. gunstig voor eene zaak stemmen,
hem door redeneeringen weten te bewegen die
zaak te bevorderen ; - zijne stem voor of tegen
iets of iemand uitbrengen, beslissen : wij zullen

den inhoud der stembriefjes opleest ; ...OPNEMING, v. (-en), het openen der stembriefjes en
het opteekenen der uitgebrachte stemmen : bu-

tot stemmen overgaan ; ik stem voor ; met zitten
en opstaan, met handopsteken stemmen.

gebracht, inz. van rijkswege op gouden en

STEMMENCIJFER, o. (-s), aantal uitgebrachte
stemmen voor iem. of iets.
STEMMER, m., STEMSTER, v. (-s), die stemt;
(muz.) die eene piano of orgel enz. stemt.
STEMMIG, bn. bw. (-er, -st), STEMMIGLIJK,
bw. (w. g.) ingetogen, bedeesd, niet opzichtig:
stemmig gekleed gaan ; een stemmig kleedje ; eene
stemmige houding ; een stemmig meisje. STEMMIG

bedeesdheid, deftigheid, bezadigdheid.-HEID,v.
STEMMIGJES, bw. stemmig : stemmigjes gekleed gaan.

STEMMING, v. (-en), (muz.) de toonhoogte
van een instrument of die van een orkest, welke
niet overal gelijk of met elkander overeenkomende
is ; (ook) de staat van zuiverheid of onzuiverheid
der tonen, hetzij op zichzelven of onderling van
een instrument ; - gemoedsgesteldheid : in eene
vroolijke stemming zijn ; - stemming tegen, voor
iets maken, vooringenomenheid tegen, voor iets
doen ontstaan ; - (handel) de stemming was kalm,
stil, flauw, vast, prijshoudend, traag, redelijk, af brokkelend, lusteloos, de vraag, de verkoop, de

prijs ; - het stemmen, het uitbrengen van zijn
stem vóór of tegen iem. of iets : de stemming bij
hij heeft in die vergadering recht van stem--wone;
ming.

STEMMINGSBEELD, o. (-en), beeld vol stemmg, vol poëzie ; ...POËZIE, v. waardoor men
in zekere stemming geraakt, roerend.
STEMMOEDER, v. (-s), opzichtster (in nonnen
Frankrijk); ...OEFENING, v. (-en),-klosterin
zangoefening ; ...OMVANG, m. de omvang der
reeks van tonen, die eene kunstmatig gevormde
stem of een instrument gemakkelijk en welluidend
kan voortbrengen ; ...OPNEMER, m. (- s), die

reau van stemopneming.

STEMPEL, m. (-s), zegel, signet, werktuig tot
stempelen : stempels snijden ; stempels der boek
- het afbeeldsel van den stempel (ook-binders;
o.): de stempel is haast niet meer te zien ; het stempel
der postzegels vermeldt den datum en den tijd der
buslichting ; - keur (op goud en zilver); - ijk
(van maten en gewichten); - muntslag : een
nieuwe stempel voor de guldens ; - ( plantk.) het

meest kleverige en bovenste gedeelte van den
stamper der bloem, tot opneming van het stuifmeel dienende ; - (waterb.) schoor, steun van
een sluismuur; (fig.) indruk, kenmerk, kenteeken :
een man van den ouden, van den echten stempel,

een rond, braaf man ; - (fig.) geaardheid, inborst :
zij zijn allen van denzelfden stempel, allen even
slecht of goed ; - ik kan daar mijn stempel niet
op drukken, mijne goedkeuring niet aan geven ; die man drukt zijn stempel op zijn omgeving, geeft
daar den toon aan, zijn geheele omgeving ondervindt den invloed van zijn karakter ; - dat draagt
den stempel der waarheid, het kenmerk, de blijken.
STEMPELTJE, o. (-s).
STEMPELAAR, M. (-s), STEMPELAARSTER,
v. (-s), die stempelt of zegelt.
STEMPELBALK, m. (-en), hoofdbalk eener
eenvoudige houten sluis.
STEMPELBAND, m. (-en), gestempelde band
om een boek ; ...BEELD, o. (-en), beeldenaar;
...BOUT, m. (- en), (zeew.) drevel, drijfhout;
...DOOS, v. (...zen), doos niet stempelgereedschap.
STEMPELEN, (stempelde, heeft gestempeld),
den stempel drukken op : papier stempelen, zegelen;
- brieven stempelen, op de postzegels het stempel
zetten ; - linnengoed stempelen, met een stempel
merken ; - munten stempelen ; - ( fig.) goedkeuren ; - (zeew.) uitdrijven, uitjagen : een bout
stempelen ; - ( waterb.) steunen, schoren : soms
zijn beschoeiingen aan de voorzijde gestempeld.

STEMPELING, v. (-en). het stempelen.
STEMPELGEREEDSCHAP, o. (-pen), alles wat
tot stempelen dient ; ...HAMER, m. (-s), hamer
om mede te stempelen ; ...IJZER, o. (-s), ijzer
om mede te stempelen, inz. door tinnegieters
gebruikt ; ...INKT, m. inkt die niet gemakkelijk
oplost, om mede te stempelen ; ...JAAR, o. (...jaren), jaar, door den stempel aangewezen ; ...LETTER, v. (-s), letter waarmee iets gestempeld is ;
...MERK, o. (-en), merk door een stempel aan-

zilveren voorwerpen ; ...PERS, v. (-en), pers om
boekbanden enz. te stempelen ; ...PLAATS, V.
(-en), plaats waar de munten gestempeld worden ;
... RECHT, o. recht om te stempelen ; belasting
voor het stempelen geheven ; ...SCHROEF, v.
(...ven); ...SLAG, m. (-en), muntslag; ...SNIJDER,
m. (- s), graveur (uitsluitend van stempels).
STEMPIJP, v. (-en), (muz.) eene soort van
stemfluitje.
STEMPLEK, v. (-ken), (Z.-A.) stembureau.
STEMPLICHT, v. de plicht zijn stem voor of
tegen iets uit te brengen : naast stemrecht bestaat
stemplicht.

STEMRECHT, o. het recht, toegekend aan
ingezetenen van een staat, voor zoover zij aan
bij de wet gestelde eischen voldoen, om door vrije
keus afgevaardigden voor 's lands-, gewestelijke
of gemeentelijke vertegenwoordiging te benoemen;
het algemeen stemrecht, recht van het gansche
volk om deel te nemen aan de stemming ter ver
zijne vertegenwoordigers ; beweging-kiezngva
voor algemeen stemrecht.

STEMREGISTER, o. (-s), stemlijst ; - (muz.)
de onderscheiden toonladders eener stem ; (ook)
van een orgel ; ...SLEUTEL, m. (-s), stemvork;
stemhamer ; ...SPLEET, v. (...spleten), (ontl.)
nauwe opening tusschen de stembanden in het
strottenhoofd ; ...SPLEETBA.ND, m. (-en), stemband ; ...STOK, m. (-ken), stapel van een snareninstrument ; ...TOON, m. de toonhoogte der
stemmen, bepaald naar het aantal geluidstrillingen der ééngestreepte a ; ...VAL, m. cadans.
STEMVEE, o. minachtende benaming voor
die kiezers welke onzelfstandig stemmen.
STEMVERHEFFING, v. (-en), verheffing van
de stem : met eenige stemverheffing zeide hij...
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STEMVOERING, v. (muz.) (bij m:eerstemmige
vocale of instrumentale muziek) de voortschrijding van elke sten% voor zich.
STEMVORK, v. (-en), een klein werktuig, dat
uit eene kleine tang of U-vormig omgebogen sta
stang bestaat, waarmede exen naar welgevallen-len
een onveranderlijker toon voortbrengt, gewoonlijk ééngestreept a of tweegestreept c, zoodat het
geschikt is om, de muziekinstrumenten te stemmen.
STEMVORMING, v. (-en), vormring der stem;
inz. eene stem door onderwijs en oefening te brengen tot welluidendheid, buigzaanxheid, gelijkheid
en een uitgebreiden omvang.
STEMWERKTUIG, o. (-en), die werktuigen
of organen waarmede menschen en dieren geluid
geven ; ...WIG, v. (-gen), (org.) wig om orgels
te stemmen ; ...WIJZE, v. (-n), ...WIJS, v. (...zen),
wijze van stemmen.
STENDEN, m. mv. staten, vergadering der
vertegenwoordigers eereer provincie of van een
land.
STENEN, (steende, heeft gesteend), zuchten,
klagen, steunen.
STENG, v. (-en), stang, staak ; — (zeew.) ver
een schip : de hiding-lengstukvadm

der stengen is vierkant ; — de vlaggen ter halver
steng hijschen, ten teeleen van rouw; — vlagge-

stok. STENGETJE, o. (-s).
STENGEL, m. (-s), dunne steel (van planten,
bloemen, bladeren enz.). STENGELTJE, o. (-s).
STENGELBLAD, o. (-eren), blad op stengel;
...KNOOP, m. (-en), verdikking in een stengel,
inz. bij de grasren ; ...MOES, o. (gew.) raapstelen,
stengels.
STENGELOMVATTEND, bn. (plantk.) stengelomvattende bladeren, die met hun voet den stengel
omgeven.
STENGEPARDOEN, v. (-s), (zeew.) pardoen
-ener steng ; ...WANT, o. (-s), (zeew.) want der
stengen.
STENOCHROMIE, v. het tegelijk drukken van
al de kleuren in onbepaald aantal en met de fijnste nuanceeringen.
STENOGRAAF, ni. (...grafen), snelschrijver.
STENOGRAM, o. (-men), een stenographisch
geschrift.
STENOGRAPHEEREN, (stenographeerde, heeft

gestenographeerd), snel schrijven (door middel
van teekens).
STENOGRAPHIE, v. snelschrijfkunst, de kunst
om door middel van teekens en afkortingen zeer
snel te schrijven, inz. gebezigd om Bene mondelinge voordracht woordelijk op te schrijven ; (ook)
iets dat door stenographic vervaardigd is.
STENOGRAPHISCH, bn. door middel der
stenographic : een stenographisch verslag.
STENOTELEGRAPHIE, v. het telegrapheeren
in kortschrift, inz. naar overzeesche landen.
STENOTYPIST, m. (-en), stenograaf die ook
vertrouwd is met de behandeling der schrijfma
-chine.
STENTOR, m. (-s), heraut der Grieken voor
Troje, wiens stem, naar Homerus zegt, boven
die van 50 man uitklonk ; (fig.) man met eene
stem als eene klok ; -STEM, v. (fig.) buitengewoon doordringende en zware stem.
STEPPE, v. (-n), hoogliggende, uitgestrekte
vlakte, slechts met grassen en kruiden begroeid,
die in den drogen zomer zoowel als in den strengen winter. verdorren ; inz. in Rusland en Azië.
STEPPEACHTIG, bn. als eene steppe : een

steppeachtig landschap.

STEPPELANDSCHAP, o. (-pen), landschap dat
eene steppe is.
STEPPENBEWONER, ni. (-s), iem. die de
steppen bewoont : ...GORDEL, m. (-s), aardgordel
waarin veel steppen voorkomen ; ...GROND,
m. (-en), grond der steppen ; ...HOEN, o. (-ders),
eene hoendersoort (pterocles) die veel op steppen
voorkomt ; ...HOND, m. (-en), soort van hond
in Afrika (canis pietas), zoo groot als een
middelmatige slagershond, ook jachthyena geheeten ; ...LEEUWERIK, m. (-en), eene op de steppen levende soort van leeuwerik (alauda tatarica);
...MEER, o. (...meren), meer van zoutwater,
op de steppen voorkomende ; ...RUND, o. (-eren),
hoogpootig rund met een rank lichaam, op de
steppen levende (bos desertorum.); ...VEE, o.;
...WOLF, m. (...ven), soort van kleinen Anteri-

STERFGEVAL.

kaanschen wolf (canis latrans), ook prairiewolf
geheeten.
STER, STAR, v. (-ren), hemellichaam. -bol:

aan den helderen hemel zien wij duizenden van
sterren ; sterren van de eerste, tweede enz. grootte ; —
veranderlijke sterren, waarvan de lichtsterkte
verandert ; — vaste sterren, zonnen ; iem. tot de
sterren verheffen, hem hemelhoog prijzen ; —
(fig.) zij is eerre ster, kunstenares van den eersten
rang: — beroemd persoon: de sterren aan den dichter-

hemel; — eene vurige verheveling, die op eerre ster gelijkt: ik zag eene ster verschieten; vallende sterren; —
elk ding dat op Bene ster gelijkt : de ster der ooggin,
het licht ; — de Ster van het Zuiden, de grootste
van alle diamanten die men in Brazilië gevonden
heeft (ruw woog hij 254 karaat, geslepen 153'/2); —
eene ster van diamanten, stervormig sieraad ; —
stervormig ordeteeken : de ster prijkte op zijne
borst ; —• stervormig bloembed : wat voor bloemen
staan in die ster ?; — stervormig onderscheidingsteeken : een kapitein heeft 3 sterren op zijn kraag ; —
(boekdr.) verwijzingsteeken ; — eene ster borduren ; een met sterren bezaaide mantel ; — ster
scheur : hij viel eene ster in 't ijs ; de jon -vormige
wierp eene ster in de ruit ; — werktuigje der-gen
boekbinders ; — zeester ; — bles op het voorhoofd
der paarden ; — (gemeenz.) hij heeft het voor zijne
ster, hij is dronken.
STERANIJS, m. (plantk.) plant welker ster
zaden een anijsachtigen smaak hebben-vormige
(illicium anisalum); — OLIE, v. vluchtige olie
uit de zaden van steranijs, in de geneeskunde
en voor likeuren gebezigd.
STERBLIND, bn. (w . g.) stekeblind.
STÈRE, V. (- n, -s), wisse, Nederl. kubieke meter (= 1000d1V1 3 .).
STEREOCHEMIE, v. leer der geometrische isomerie ; zij onderzoekt de betrekkelijke ligging
en rangschikking der atomen in de moleculen
van scheikundige verbindingen.
STEREOCHROMIE, v. op het Fresco-schilderen gelijkende wijze van waterverfsclzilderen
op muren, daarna met waterglas gedrenkt; —,
(-ën), wat op die wijze geschilderd is.
STEREOGRAPHIE, v. (-ën), lichaamsteekening
op een vlak.
STEREOMETER, m. (-s), toestel ter bepaling
van het volume en het soort, gewicht van poeder
lichamen.
-vormige
STEREOMETRIE, v. deel der geometrie dat
zich bezighoudt met de berekening van den inhoud
en de oppervlakte der lichamen.
STEREOSCOOP, m. (...scopen), zeker toestel,
door W h e a t e t o n e in 1838 uitgedacht, waarmede
men de op een plat vlak voorgestelde beelden
van voorwerpen met drie afmetingen in reliëf
ziet ; —PLAAT, V. (...platen), plaat voor den
stereoscoop.
STEREOSCOPIE, v. leer die aan de vervaar
gebruik van den stereoscoop ten-digneht
grondslag ligt.
STEREOTIEP, bn. vast, onveranderlijk : een
stereotiepe vorm, verschijning ; — wat met stereotiepen gedrukt is.
STEREOTIEPDRUK, rc. het drukken met
vaste onbeweeglijke drukvormen.
STEREOTIEPEN, v. mv. stereotiepe vormen,
afdrukken.
STEREOTIEPPLAAT, v. (...platen), vaste druk
voor den stereotiepdruk.
-vorm
STEREOTYPEEREN, (stereotypeerde, heeft gestereotypeerd), vaste drukvormen vervaardigen
en daarmede drukken.
STEREOTYPIE, v. plaatletterdruk, het gieten
van vaste drukvormen.
STERFBED, o. (-den), bed waarop men sterft,
doodbed : een zacht sterfbed hebben, kalm ontslapen ; — op zijn sterfbed zal hij er nog berouw over
hebben, altijd, tot in zijne laatste oogenblikken;
...BERICHT, o. (-en), (w. g.) doodbericht ; ...DAG,
m. (-en), dag van iemands overlijden.
STERFELIJK, bn. kunnende sterven : alle
menschen zijn sterfelijk ; er was geen sterfelijk
mensch, niemand. STERFELIJKHEID, v.
STERFGEVAL, o. (-len), overlijden (van term. ).

verkoop wegens sterfgeval ; in de familie is een
sterfgeval, een der familieleden is gestorven ; de
sterfgevallen overtreffen de geboorten ; ...HUIS,

o. (...zen), huis waarin iem. pas gestorven, waar-
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uit een lijk pas begraven is ; ...JAAR, o. (...jaren),
jaar waarin iem. is gestorven : het sterfjaar van
Goethe ; — jaar waarin veel menschen sterven;
...KAMER, v. (-s), kamer waarin iem. sterft;
...LIJST, v. (-en), lijst van overledenen ; (ook)
statistieke tabel, aanwijzende het gemiddeld
bedrag der overlijdenden bij opklimmende
jaren ; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar iem.
gestorven is ; ...PUT, ra. (-ten), (w. g.) put waarin
het water uitdroogt ; ...REGISTER, o. (s),
sterflijst.
STERFTE, v. het sterven (over het algemeen);
(inz.) het sterven van velen in één tijdsbestek:
er was eene groote sterfte onder de troepen.
STERFTECIJFER, o. (-S), cijfer dat de verhouding aangeeft van het aantal sterfgevallen in eene
bepaalde tijdsruimte tot het geheele aantal leven
...KANS, m. (-en); ...LIJST, v. (-en);-den;
... TAFEL, v. (-s), tabel der sterfgevallen met
de oorzaken daarvan.
STERFTIJD, m. (-en), ...UUR, o. (...uren), uur
waarin men sterft ; (bijb.) wie kan zijn eigen sterf
uur voorspellen ? ; ... WOL, v. wol afkomstig van
aan ziekte gestorven schapen.
STERGEWELF, o. (...ven), (dicht.) uitspansel;
...HAGEDIS, v. (-sen), (nat. bist.) eene soort
van hagedis (lacerta stellio); ...HAREN, o. mv.
(plantk.) stervormig vertakte haren.
STERIEL, bn. (-er, -st), dor, onvruchtbaar ; —
bacteriënvrij ; — mager, schraal.
STERILISATIE, v. het steriel maken.
STERILISATOR, m. (-s), toestel om te steriliseeren, de smetstoffen te dooden.
STERILISEEREN, (steriliseerde, heeft geste
vrij maken van bacteriën : melk-rilsed),ht
steriliseeren ; gesteriliseerde busgroenten. STERILISEERING, v.
STERILITEIT, v. onvruchtbaarheid, dorheid.
STERK, bra. bw. (-er, -st), stijf, hard : iets stijf
en sterk beweren, staande houden, ontkennen, in
hooge mate, met kracht ; — stijf en sterk op iets
aandringen ; — stevig, vast, duurzaam : sterk laken; sterke schoenen, die niet gauw slijten; —
sterke lijm, die stevig kleeft ; — sterke kleuren,
die niet spoedig verschieten ; sterke muren ; eene
sterke vesting ; een sterk gebouw, schip ; sterk hout ;
veel kunnende weerstaan, verdragen of dragen,
vol ^ kracht : sterke planken, balken ; sterke ijzeren staven ; eene sterke maag, gestel; sterke spieren,
zenuwen ; -- sterk van inhoud zijn, eene stevige
gezondheid genieten ; — vol lichaamskracht, spierkracht : een sterke man ; hij is zoo sterk als een
paard, zeer sterk ; de olifant is buitengewoon sterk
in de slurf ; hij is sterk in zijne armen, beenen ; —
(spr.) het zijn, sterke beenen die de ;weelde kunnen
dragen, zie BEEN ; — het recht van den sterkste ;
— wie niet sterk is, moet slim zijn, sliartheid gaat
soms boven kracht ; — de sterke arm der wet;
den sterken arm inroepen, de hulp der openbare
macht ; — het sterke geslacht, de mannen ; —
m oedig, flink : wees sterk : gedraag u als een man ;

sterk in 't ongeluk, in den tegenspoed zijn ; sterk
in 't geloof zijn ; — bekwaam in : hij is sterk in
aardrijkskunde, op de viool ; hij is sterk bij het
kaarten, biljarten ; het is een sterk speler, die vaak

wint, (ook) die vaak speelt, (ook) die grof speelt;
hij is een sterke schaker, dammer ; — hevig, geweldig, in hooge mate : het vriest, waait, regent,

; het is een sterke vorst, wind, regen,
rook ; — het is een sterke rooker, hij rookt veel
en zwaar ; — iets sterk overdrijven, in hooge
mate ; iets sterk aanbevelen, betwijfelen ; zich
iets te sterk aantrekken ; — dat is sterk, krachrookt sterk

tig, treffend door geest of Bene andere eigenschap ; —
ik maak mij sterk hem over te halen, ik wed dat
ik hem kan overhalen ; — krachtig, doordringend,
in hooge mate prikkelend : eene sterke stem ; ster
geestrijk, bedwelmend, b.v. jenever ; —-fedrank,
sterke pekel, eene sterke oplossing, met veel vaste
bestanddeelen ; -- sterke koffie, thee, in tegenstelling met slap ; een sterke reuk, doordringend, meest
onaangenaam ; — eene sterke lucht, doordringende,
scherpe geur ; — sterke boter, die sterk, onaangenaam
smaakt ; — sterk water, sterkwater ; (in Z.-A.)
blijvend water in putten ; — talrijk : de bezetting
is 5000 man sterk ; een sterken aanhang hebben;
eene sterke partij ; — zeer groot : dit boek heeft
eene sterke oplaag ; -- zeer veel : hij eet, drinkt
sterk, het is een sterke eter, drinker ; —

sterk afgaan, veel ontlasting hebben ; — (taalk. )
sterke werkwoorden, de meerstammige ; de sterke
vervoeging, die der sterke werkw.; de sterke ver
waarbij de buigingsuitgang dadelijk-buign,
aan het woord gevoegd werd. STERKHEID, v.
STERKBEENIG, bn. niet sterke beenen.
STERKEDRANK, m. drank die alcohol bevat.
STERKEN, (sterkte, heeft gesterkt), sterk
maken, versterken, kracht geven : het lichaam,
de zenuwen sterken ; zich met een glas wijn sterken ; —
(fig.) troosten, aanmoedigen : zich in het gebed
sterken ; — iem. in het kwaad sterken, stijven;
— (wev.) de schering met Bene soort van pap bestrijken om de draden steviger en beter bestand
tegen de schuring te maken. STERKING, v.
het sterken, bemoediging ; — stijving (in het
kwaad).
STERKERIJ, v. (-en), lokaal in eene katoenweverij waar het garen gesterkt wordt.

STERKERS, v. (plantk.) tuinkers (lepidium

sativum).

STERKGEBOUWD, bn. op sterke wijze gebouwd,
een sterk lichaam hebbende : een sterkgebouwde
kerel ; ... GESPIERD, bn., ... GEZENUWD, ba.
niet sterke spieren, zenuwen.
STERKMIDDEL, o. (-en), (geneesk.) middel
dat versterkt, hartsterking.
STERKORAAL, o. (nat. hist.) eene soort van
koraal (astraea), waarvan de polypenstok andere
lichamen overdekt en stervormige openingen
heeft ; — zeester.
STERKSEL, o. (wev.) pap van aardappelmeel
enz. waarmee het garen gesterkt wordt.
STERKTE, v. kracht, gespierdheid: de sterkte

van een man, een paard ; de sterkte van een lichaam,
van den geest ; duurzaamheid : de sterkte van een
gebouw, een balk ; de sterkte eener stof, van linnen ; —
talrijkheid : de sterkte van 't garnizoen, van een
leger, van eene vloot, van eene partij ; — flinkheid,
kracht om smart of leed te dragen : sterkte in 't
ongeluk ; ik wensch u sterkte ; — kracht : sterkte
van 't geluid, het licht, het geheugen ; sterkte van
een geneesmiddel ; sterkte van den wijn; - (-n),
vesting, fort.
STERKTESTAAT, m. (... staten), staat die de
sterkte, talrijkheid aangeeft.
STERKWATER, o. (scheik.) oplossing van
salpeterzuur : iets op sterkwater zetten, bewaren ; —
proefvocht (voor essayeurs).
STERLET, m. (-ten), eene soort van steur,
(accipencer ruthenus), met langwerpigen dunnen
snuit, 1 M. lang.
STERLEVERKRUID, o. (plantk.) lieve-vrouwen-

bedstroo, ook ruwkruid en woudmeester geheeten

(asperula odorata).

STERLING, een pond sterling, aangeduid door
het teeken " (= 20 Eng. shillings = f 12 ongev.).
STERN, v. (-en), zeezwaluw (sterna) waarvan
vele soorten bestaan. STERNTJE, o. (-s).
STERNAGEL, m. (-s), eene soort van hoefnagel,
naar het merk zoo genoemd.
STERPOLIEP, v. (-en), (nat. gesch.) eene soort
van poliep.

STERREBAAN, v. (...banen), baan die eene
ster aan den hemel beschrijft ; ...BLOEM, v.
stervormige bloem ; sterrekruid ; .. .BOSCH, o.
stervormig plantsoen ; ... DAG, mt. (-en), de tijd
die er verloopt tusschen twee op elkaar volgende
culminaties eener vaste ster, ongeveer 4 min.
korter dan een zonnedag ; ...JAAR, o. (...jaren),
tijd van den schijnbaren omloop der zon, van
eene vaste ster afgerekend, totdat zij weder bij
deze komt ; ...KERS, v. de gewone bittere of
tuinkers, uit Perzië, Syrië en Egypte tot ons ge-

komen (lepidium sativum) ; ...KERSZAAD, o.
STERREKROOS, o. een waterplantje met
draa^lvormigen stengel, de bovenste bladen in
rosetten drijvend (callitriche).
STERREKRUID, o. (plantk.) zoutwater sterre kruid, eene soort van aster (aster tripolium), ook
zulte en zeeaster geheeten, de eerste plant na de
zeekoraal, welke op klei-aanslibbingen opschiet;
...KRUIS, o. (-en), kruis dat den vorm heeft
van Bene ster ; ...LAMP, v. (-en), astraallamp :
verbeterde argandsche lamW, die geen schaduw
werpt ; ...MAAND, v. (-en); ...MOS, o. (plantk.)
Bene mossoort (runium).
STERREMUUR, V. (plantk.) een geslacht
(stellaria) tot de familie der muurachtigen behoo-
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rende, waarvan 6 soorten in Nederland in 't wild
worden aangetroffen, als : bosch sterremuur (S.
nemorum); gemeene muur, ook murik, erf, hoenderbeet en vogelkruid geheeten (S. media) ;
grootbloemige sterremuur (S. holostea); zeegroene
sterremuur (S. glauca); grasachtige sterremuur (S.
uliginosa) en moeras sterremuur (S. graminea).
STERRENBEELD, o. (-en), groep sterren waar
afzonderlijke sterren ten opzichte van-vande
elkander denzelfden stand behouden ; ...BESCHRIJVER, m. (-s), iem. die de sterren
beschrijft ; ...BESCHRIJVING, v. (-en); ... CATALOGUS, m. (...gi); ...DAK, o., ...DEK,
o. (dicht.) uitspans€-1 ; ... DIENST, m. sterren
DISTEL, v. (-s), zekere samen -vering;.
(centaurea calcitrapa);-gestldbomipan
...GEWELF, o. uitspansel ; ...HEMEL, m. al
de zichtbare sterren te zamen, het firmament;
...HOOGTEMETER, m. (-s), (sterrenk.) astrolabium ; ...KAAR.T, v. (-en), kaart die den ster
een deel ervan voorstelt ; ...KENNER,-renhmlof
m. (-s), sterrenkundige ; ...KIJKER, m., ...KIJKSTER, v. (-s), sterrenwichelaar, -ster ; — zeevisch met dikken grooten wanstaltigen kop en
naar boven gerichte mondspleet (uranoscopus);
...KIJKERIJ, v. wichelarij door middel van
den stand der sterren ; ...KUNDE, v. kennis,
wetenschap van den loop, den stand, de grootte
der hemelsche lichamen enz.
STERRENKUNDIG, bn. volgens de regels der
sterrenkunde ; over de sterrenkunde handelende.
STERRENKUNDIGE, m. (-n), kenner, beoefenaar der sterrenkunde.
STERRENLICHT; o. het licht der. sterren:
in Perzië kan men vaak bij sterrenlicht zien te lezen; ...LIJST, v. (-en), de aanduiding der vaste
sterren volgens hare plaatsen op een aangewezen
tijdstip ; ...LOOP, mt. loop der sterren ; ...METER,
in. (- s), werktuig om de schijnbare diameters en
geringe afstanden der sterren te meten ; ...REGEN,
m. groot aantal vallende sterren : in Augustus
was hier een schoon sterrenregen; ...STROOMING, v. groote beweging van vele sterren in
eene hoofdrichting ; ...TIJD, m. de tijd die afhangt van de schijnbare dagelijksche omwenteling des hemels ; ...TOREN, m. (-s), gebouw
tot waarneming der sterren, observatorium;
...WACHT, v. (-en), ieder gebouw dat tot het doen
van sterrenkundige waarnemingen ingericht en
van de noodige werktuigen voorzien is, observatorium ; ...WICHELAAR, mt. (-s), iem. die voorgaf uit den stand der sterren de toekomst te kunnen
voorspellen ; ...WICHELARIJ, v. (-en), kunst
der sterrenwichelaars, het raadplegen der sterren.
STERRESCHANS, v. (-en), kleine schans met
4, 5 * -of 6 uitspringende hoeken ; ...SLAK, v.
(-ken), (nat. hist.) eerre soort van naaktkieuwige
slakken (doris); ...STEEN, m. (-en), eene soort
van zeeplant ; (delfst.) versteende haarsterkoraal ; kattenoog.
STERRETJE, ook STARRETJE, o. (-s), kleine ster ; (boekdr,) verwijzings- of aanmerkingsteeken (*); -- (mil.) teeken in den vorm van eene
'kleine ster, op den kraag der jas van officieren
ter aanwijzing van den rang.
STERRIG, bn. (w. g.) vol sterren ; stervormig.
STERSCHEUREN, v. mv. cirkelvormige of
straalswijze spleten in boomen : zekere ziekte;
...STEENEN, m. mv. psarolieten; zekere delfstof ;
...TEEN, m. (-en), (bij het breien, bijzondere soort
van teen aan eene kous; ...VALK, m. (-en), sperwer.
STERVELING, m. en v. (-en), mensch, menschenzoon, - dochter ; er was geen sterveling, niemand.
STERVELINGE, v. (-n).
1. STERVEN, (stierf, is gestorven), uit het leven
scheiden, verscheiden, ontslapen : een zachten,
natuurlijken dood sterven ; zij stierf in de kraam,
van hartzeer, van verdriet ; — hij kwam te sterven,
hij stierf ; op sterven liggen, den dood nabij zijn ; —
ophouden te leven (van dieren en planten): onze
heestergewassen zijn gestorven ; die plant sterft
ieder jaar tot aan den wortelstok ; — (fig.) het woord
stierf op zijne lippen, werd daar gesmoord.
2. STERVEN, o. het verscheiden, de dood.
STERVEND, bn. op het punt te sterven : met
stervende oogen iem. aanzien.
STERVENSNOOD, in. doodstrijd ; ...STOND,
m. ...URE, ., ...UUR, o. (...uren), uur waarin
iem. sterft, gestorven is.

STEVIG.

STERVERBAND, o. (-en), (heelm.) verband
of zwachtel in den vorm van eene ster.
STERVORMIG, bn. in den vorm eener ster.
STETHOSCOOP, m. (...stopen), borsthoortuig, werktuig om de geluiden door de beweging*
van hart, longen enz. veroorzaakt waar te nemen.
STEUN, m:. (-en), alles waarop men steunt,
schoor, stut : steun hebben aan iets, aan iem.; —
(fig.) steun bieden aan, hulp ; — steun verleenen ;
hij is de steun zijner ouders, de kostwinner, verzorger. STEUNTJE, o. (-s).
STEUNBALK, m. (-en), (bouwk.) balk waarop
iets steunt, die iets draagt ; ...BEELD, o. (-en),
schraagbeeld ; ...BLAADJES, o. mv. (plantk.)
bladachtige aanhangsels, doorgaans één aan elke
zijde van den voet van het blad geplaatst ; ... BOUT,
m. (-en).
STEUNDER, m. (-s), (zeew.) houten verbindingsstukken.
1. STEUNEN, (steunde, heeft gesteund), onder
een huis, een muur, een zwaar beladen-steun:
boomtak steunen ; op een stok steunen ; — leunen
op, tegen : met den elleboog op de tafel, met den rug
tegen den muur steunen ; het gansche gebouw steunt
op dien pilaar ; — vertrouwen stellen in : steun
daar niet te veel op ; — steunen op zijne gevatheid,
zich daarop verlaten. STEUNING, v. het steunen.
2. STEUNEN, (steunde, heeft gesteund), stenen.
STEUNMIDDEL, o. (-en), middel ' om iets te
steunen ; ...MUUR, m. (...muren); ...MUURTJE,
o. (-s), schoormuur, -muurtje ; ...PAAL, m. (.. .pa len), ...PILAAR, in. (...pilaren), ...PIJLER,
m. (-s), stut, pijler om te stutten, te schoren ;.
(ook fig.) hij is een steunpilaar der beurs, een der
voornaamste beursmannen ; de steunpilaren der maatschappij, de notabelen; ...PUNT, o. (-en),.
punt waarop iets steunt ; — (nail.) het steunpunt
eener stelling, die aan de zwakkere deelen een
grooter weerstandsvermogen geven.
STEUNSEL, o. (-s), steun : ergens steunsel aan.
hebben, vinden, zoeken ; ( Bijb.) de Heer was mij
tot een steunsel. STEUNSELTJE, o. (-s).
STEUNSELVEER, V. (- en), werktuig om klem
bij paarden te verwijden.
-hoevn
STEUNSTUK, o. (-ken), (zeew.) rechthoekig
stuk hout naast elke poort tegen de inhouten
geplaatst en zich van den balkweger tot den zetweger uitstrekkende, tegen de doorzetting dienende ; ...WEGER, 'a. (- s), (zeew.) bovenkimweger.
STEUR, m. (- en), eene soort van welsmakenden
visch, tot de kraakbeenigen behoorende (acipenser): uit de kuit van den steur wordt kaviaar bereid ;
(fig.) Kamper steur, harde eieren met mosterd..
STEURTJE, o. (-s).
STEUREN, (steurde, heeft gesteurd), op de.
steurharingvisscherij varen:
STEURHARING, v. (m. (-en), als voorwerpsn.>
groote versche haring, die ten oosten der Engelsche kust gevangen wordt ; ...I.IARINGVISSCI3ERIJ, v.; ...KRAB, v. (-ben), eene soort
van tienpootig schaaldier (palaemon squilla), dat
in zee, in de Schelde en de brakke wateren van
Zeeland aangetroffen wordt ; ... KUIT, v. ingelegde steurkuit, kaviaar ; ...VANGST, v.
STEUVELEN, (steuvelde, heeft gesteuveld),
(Zuidn.) kibbelen.
STEVEL, m. (- s), laars ; (inz.) groote ruiterlaars ; -' (org.) de houten of metalen voet, waarop
de pijpen van een tongwerk staan. STEVELTJE,
o. (-s).
STEVELEN, (stevelde, heeft gesteveld), van
laarzen voorzien ; gesteveld zijn, laarzen aanhebben ; — gesteveld en gespoord, kant en klaar.
STEVELKAP, v. (-pen), laarzekap ; ...K.NECHT,
m. (- s), laarzenknecht (van hout); ...LEER, o.
...MAKER, m. (-s), laarzenmaker ; ...ZOOL,
v. (...zolen).
STEVEN, m. (- s), (zeew.) kromhout (aan de
voor- en achterzijde van het schip); — voorsteven :
den steven wenden, koers nemen naar ; — (gew.)
groenteschuit. STEVENTJE, o. (-s).
STEVENEN, (stevende, is gestevend), (zeew.)
scheepskroon.
STEVIG, bn. bw. (-er, -st), STEVIGLIJK,
bw. (w. g.) vast, stijf: stevig linnen, laken, hout ; —
hecht, sterk : een stevig gebouw ; een stevige knaap,
kerel, die sterk, gespierd is ; — flink, heel goed:
stevig doorstappen ; iets stevig vastmalven ; --

STEVIGEN ?

(fig.) stevige kost, krachtig voedsel ; - hij lust
een stevigen borrel, hij drinkt veel sterken drank.
STEVIGHEID, v. vastheid, hechtheid.
STEVIGEN, (stevigde, heeft gestevigd), stevig
maken, stij ven.
STEWARD, (Eng.) m. (-s), hofmeester op eene
zeeboot ; bediende aan boord.
STICHEL, v. (Zuidn.) slagboom, dwarsboom.
STICHT, STIFT, o. gesticht ; klooster, abdij ;
eene landstreek, onder een abt, bisschop of aartsbisschop staande : het sticht (het bisdom) Utrecht ;
hij woont in het Sticht, in de provincie Utrecht ; het geheele Sticht, al de menschen die er wonen.
STICHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), godsdienstig,
treffend, troostend (inz. in de kerk), zalvend,
tot godsdienstzin opwekkende : eene stichtelijke
preek houden ; stichtelijke lectuur ; een stichtelijk
leven leiden ; - ik bedank er stichtelijk voor, ik

bedank er lekker, feesteljk voor, ik doe het niet.
STICHTELIJKHEID, v. troostrijkheid, zalving.
STICHTEN, (stichtte, heeft gesticht), vestigen,
oprichten : een rijk, eerre vereeniging stichten ; oprichten, bouwen : eene kerk, een klooster, een
weeshuis, eene hoogeschool stichten ; - aanleggen,
veroorzaken, teweegbrengen, verwekken, brouwen:

goed, kwaad, nut stichten ; vijandschap, vrede stichten ; brand stichten ; - stemmen tot (godsdienst
en zedelijkheid): de menschen worden in de kerk
gesticht ; dit boek sticht ; - troosten, zalven :
stichtend met iem. spreken ; - hij was er niet over
gesticht, tevreden, voldaan.

STICHTENAAR, m. (-s, ...naren), STICHTENAARSTER, v. (-s), bewoner, bewoonster van
het bisdom Utrecht.
STICHTER, m. (-s, -en), STICHTSTER, v.
(-s), die sticht : de stichter van het Perzische rijk ;

de stichters van Rome ; de Stichter van den Christelijken godsdienst ; de stichter eereer kerk, van onlusten, van vrede.

STICHTING, v. (-en), het stichten, de bouw ; vestiging, inrichting, gebouw ; - (fig.) bemoediging, zalving : met veel stichting over iets spreken.
STICHTINGSBRIEF, M. (...ven), brief waarin
de stichting van iets nauwkeurig beschreven
staat ; ...FEEST, o. (-en), feest waarmede de
stichting van iets gevierd wordt ; ...00RKONDE,
V. (- n).
STICHTSCH, bn. tot een sticht of bisdom (inz.
tot het bisdom Utrecht) behoorende ; - (oudt.)
goed Stichtsch, Utrechtschgezind.
STIEFBROEDER, nn. (-s), halfbroeder, (die alleen
denzelfden vader of dezelfde moeder hebben);
...DOCHTER, V. (-s), kind an een eersten man
of Bene eerste vrouw ; ...KIND, o. (- eren), stiefzoon, stiefdochter ; ... MOEDER, V. (- s), vrouw
die met een weduwnaar, reeds vader van een
of meer kinderen, gehuwd is ; - (fig.) wreede,
hardvochtige moeder ; - (fig.) de fortuin is geene
stiefmoeder voor hem geweest, de fortuin is hem niet
ongunstig geweest.
STIEFMOEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), wreed,
hardvochtig (van moeders ten opzichte harer
kinderen); - de natuur heeft deze landstreek stiefmoederlijk bedeeld, haar vruchtbaarheid enz.
onthouden.
STIEFMOEDERSCHAP, o. toestand, hoedanigheid eener stiefmoeder.
STIEFOUDERS, m. en v. mv. stiefvader, stiefmoeder.
STIEFVADER, m. (-s), man die met Bene weduwe, moeder van een of meer kinderen, gehuwd is, tweede vader ; ...VADERSCHAP, o.
toestand, hoedanigheid van een stiefvader;
...ZOON, m. (-s, ...zonen), kind van een eersten
man of Bene eerste vrouw . ; ...ZUSTER, v. (-s),
halfzuster ; ...ZWAGER, m. (-s), man eener stiefzuster.
STIEKEL, in. (-s), (plantk.) (gew.) stekel.
STIEKELKRUIZEN, v. mv. (plantk.) (gew.)
ruiterkruid.
STIEKEM, bn. bw. (gemeenz.) in 't geheim,
stilletjes : stiekem weggaan ; stiekem iets nemen ; zich stiekem houden, niets laten blijken, niets
zeggen.
STIEKEMERD, m. (-s), (gemeenz.) iem. die
ze achter de mouwen heeft, die in het geniep
leelijke streken uithaalt.
STIEL,. m. (-en), (Zuidn.) ambacht, bedrijf:

op stiel gaan.

Van Dale.
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STIEP, m. (-en), (bouwk.) metselwerk van
een of anderhalven steen in 't vierkant tot steun.
der vloerribben of onderslagbinten, ook teerling
geheeten. STIEPJE, o. (-s).
STIER, m. (-en), mannetje van het rundvee ; (fig.) sterke en ruwe kerel ; roode stier, scheldwoord
voor iem. niet rood haar ; - een der twaalf teekans van den dierenriem (aangeduid door
STIERTJE, o. (-s).
STIERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een stier ; (fig.) onhandelbaar, lomp.
STIEREKOP, m. (-pen), kop van een stier.
1. STIEREN, (stierde, heeft gestierd), naar
den stier verlangen, tochtig zijn (van koeien):

kd).

de koe wil stieren.

2. STIEREN, zie STUREN.
STIERENDIENST, m. godsdienstige aanbidding van den stier (als bij de oude Egyptenaren).
STIERENEK, m. (- ken), nek, hals van een stier;
- gespierde nek van een man.
STIERENGEVECHT, o. (-en), volksspel inz.
in Spanje, waarbij menschen tegen een stier of
stieren onderling vechten ; ...HAAR, o. haar
van een stier ; rood hoofdhaar ; ...HOOFD, o.
(-en), paardekop met breed voorhoofd, breeden
neus, kleine oogen en laaghangende ooren ; paard
met zulk een kop ; ...HUID, v. (-en); ...LIJM,
v. lijnt uit het vet en de beenderen van een stier;
...OFFER, o. (-s), (oudt.) (inz.) offer van honderd
stieren, hecatombe ; ... PERK, o. (-en), afgebakende
plek voor de stierengevechten.
STIERE(N)VET, o., ...VLEESCH, o. vet, vleesch
van één of meer stieren.
STIERKALF, o. (...vers, ...veren), jonge stier.
STIERLIJK, bw. (gemeenz.) in hooge mate :
ik heb stierlijk

het land ; dat is stierlijk vervelend.

STIET, v. (-en), (Zuidn.) stuit ; -BEEN, o.
(-en), (Zuidn.) (out].) stuitbeen.
1. STIFT, v. (-en), pen (van metaal óf hout),
pennetje ; stilet. STIFTJE, o. (-s).
2. STIFT o. sticht, zie aldaar.
STIFTGAT, o. (-en), ... GAATJE, o. (-s), gat,
gaatje voor eene stift of pen.
STIFTSHEER, m. (-en), (R. K.) kanunnik;
...KERK, v. (-en); ......MEVROUW, v. (-en),
(R.-K.) overste van een adellijk klooster.
STIGMA, o. ( -ta), stip, punt, teeken, merk ; wondteeken van Christus ; - brandmerk; - schandvlek, schande.
STIGMATISATIE, v. (-s), het verschijnen der
wonden van Christus bij personen, die zich in
Bene dweepzieke bespiegeling over Zijn lijden
verdiepen.
STIGMATISEEREN, (stigmatiseerde, heeft gestigmatiseerd), kenmerken met de 5 litteekens
van den gekruisigden Christus ; - brandmerken,
schandvlekken.
STIGMATOGRAPHIE, v. kunst om met punten
te schrijven (eene wijze van telegrapheeren).
STIJF, bn. bw. (...ver, -st), hard, onbuigzaam,
vast ; stijve haren, borstels, penseelen, schoenen,
boorden ; - het linnengoed is te stijf, er is te veel
stijfsel in ; - stijf laken, niet soepel ; - (zeew.)
een stijf schip, dat veel zeilen kan voeren, zonder
over te hellen ; - stijve spieren, die men niet
of alleen met moeite en pijn kan bewegen, inz.
ten gevolge van koude of Bene verwonding : stijve
handen (door de koude); - een stijve nek, verstijfd door het vatten eener koude ; - een stijve
arm, ten gevolge van verwonding ; - zich stijf
houden, niet medegeven ; - (rijsch.) een stijf
paard, bevangen ; - sterk, krachtig ; (zeew.) eene
stijve koelte, harde wind ; - veel, groot, ruim

het kan nu stijf drie ver wezen ; het is stijf drie
millen hier vandaan ; - onhandig, onbevallig;
stijve manieren ; eene stijve houding ; - onbevallig : eene stijve vertaling ; een stijve stijl ; trotseh, gemaakt : het was zeer stijf in het gezel
- koppig : hij houdt stijf en strak staande ;-schap;
hij staat stijf op zijn stuk ; iein. stijf in het aangezicht kijken ; ( hand.) de markt is stijf. de prijzen

houden zich staande of gaan zelfs omhoog, door
veel aanvraag.
STIJFACHTIG, bn. een weinig stijf. STIJF
-ACHTIGED,v.
STIJFHALS, m. en v. (...zen), die koppig of
hardnekkig is.
STIJFHEID, v. (...heden), het stijve, hard108
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heil, onbuigzaamheid, vastheid ; spanning ; ver
verkoudheid enz.); (rijsch.) bevan--stijvng(dor
genheid ; — (fig.) gedwongenheid, onvriendelijk
stijfheid van manieren, van omgang.
-heid:
STIJFHOOFD, m. en v. (-en), die onverzettelijk of koppig is.
STIJFHOOFDIG, bn. bw. (-er, -st), onverzettelijk, koppig, eigenzinnig. STIJFHOOFDIG
V. onverzettelijkheid, koppigheid, eigen--HEID,
zinnigheid. .
STIJFJE,• o. (-s), strookje. stukje bordpapier
om; iets stijf. stevig te maken of te steunen.
STIJFKNIE, in. en v. (-ën), die stijve knieën
heeft ; ...KOP, m. en v. (-pen). iem. die koppig is.
STIJFKOPPIG, bn. bw. (-er, -st), stijfhoofdig.
STIJFKOPPIGHEID, V.
STIJFLINNEN, o. (-s), gewast grof linnen;
...MIDDEL, o. (-en), voorwerp ome iets te stijven ; ...MOERTJE, o. (-s), (plantk.) (gew.) stiefrmtoedertj e of het welriekende of driekleurig
viooltje ; ...NEK, m. en v. (-ken), die een stijven
nek heeft ; (fig.) stijfkop.
STIJFSEL, V. gedroogd meel, dienstig tot stijven van linnengoed, tot plakken enz.; stijfselpap : stijfsel koken ; het linnengoed door de stijfset halen ; de stijfsel laat los, plakt niet.
STIJFSELACHTIG, bn. (-er, -st), als stijfsel,
op stijfsel gelijkende : een stijfselachtige pudding.
STIJFSELBLAUW, o. blauwsel dat men door
stijfselpap doet om zoo het stijfgoed te blauwen;
...BORSTEL, m. (-s), borstel waarmede men
stijfselt, inz. de behangers.
STIJFSELEN, (stijfselde, heeft gestijfseld), met
stijfsel insmeren.
STIJFSELFABRIEK, v. (-en), fabriek waar
men stijfsel maakt ; ...GLANS, o. mengsel van
stijfsel met 8 à 10 percent witte was om het gesteven goed een eigenaardigen glans te geven;
...HUIS, o. (...zen), stijfselfabriek ; ...KWAST,
m. (-en); ...LEPEL, m. (-s); ...MACHINE, v.
(-s), machine om snel het linnengoed te stijven
(inz. op groote waschinrichtingen); ...MAKER,
M. (- s); ...MAKERIJ, V. het stijfselmaken ; —,
(-en), stijfselfabriek ; ...PAP, v. (-pen), pap van
stijfsel gekookt om mede te stijven, te plakken,
een stijfselverband te leggen enz.; ...POT, m.
(-ten), ...TON, v. (-nen), ...VAT, o. (-en), waarin
(gekookte) stijfsel is ; ...VERBAND, o. (-en),
(heelk.); ...WATER, o. zeer dunne, waterachtige
stijfsel.
STIJFSTER, V. (- s), die stijft, waschvrouw van
fijn linnengoed.
STIJFTE, V. stijfheid.
STIJFZINNIG, bn. bw. (-er, -st), STIJFZINNIGLIJK, bw. (w. g.) koppig. STIJFZINNIGHEID, V. stijfhoofdigheid.
1. STIJG, v. o. (-en), twintigtal: een stijg
eieren.
2. STIJG, m. het stijgen : het is een heele stijg,
men moet veel trappen opklimmen.
3. STIJG, m. (gew.) zweertje op het ooglid,
strontje.
STIJGBEUGEL, m. (-s), (rijsch.) beugel waarin
de ruiter den voet zet om op en af te stijgen en
te rijden ; stijgbeugel met den stegelreep ; ( fig.)
den voet in den stijgbeugel hebben, een vast begin
hebben bij eene carrière, met uitzicht op bevordering ; — (ontl.) een der drie gehoorbeentjes
in de trommelholte van 't oor, eenigszins op een
stijgbeugel gelijkende.
STIJGBEUGELRIEM, m. (-en), riem waaraan de
stijgbeugels hangen ; ...SPIER, v. (-en), (ontl.)
kleine spier bij het stijgbeugelbeentje.
STIJGBLOK, o. (-ken), (rijsch.) steun met behulp waarvan men te paard stijgt.
1. STIJGEN, (steeg, is gestegen), naar boven
gaan, klimmen, (ook) van boven naar beneden
gaan : in, uit een wagen stijgen ; te paard, van het
paard stijgen ; — de arend stijgt in de lucht, vliegt
in de hoogte ; — de luchtballon stijgt, gaat snel
in de hoogte ; — het kwik, de barometer, de thermometer stijgt, wijst eene hoogere drukking, grooter
warmte aan ; -- (fig.) alcohol stijgt mij dadelijk
naar 't hoofd, drijft mij het bloed krachtiger naar
't hoofd ; — het bloed stijgt hem naar 't hoofd ; —
zijne woede steeg ten top, bereikte den hoogsten
graad ; — rijzen, meer worden : de prijzen der koop
stijgen ; — de suiker is gestegen, duurder ge--waren
worden ; — binnen korten tijd was hij hoog gestegen,
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tot aanzien gekomen. STIJGING, v. (-en), het
stijgen.
2. STIJGEN, o. het klimmen, naar boven gaan.
STIJGLEIDING, v. (-en), de buizen waardoor
het water uit de mijn naar boven gevoerd wordt.
1. STIJL, m. (-en), stift waarmee de ' ouden
op hunne met was overdekte tafeltjes schreven,
de andere zijde was afgeplat om daarmede het
geschrevene weg te wrijven ; — (fig.) schrijfwijze,
wijze van zich in geschriften uit te drukken:
verheven, gezwollen, alledaagsche stijl ; de Oostersche stijl is beeld- en woordrijk ; — de Laconisehe stijl is bondig en pittig ; — bevallige,
bloemrijke, hartstochtelijke stijl ; — briefstijl, koop
kanselstijl ; — manier van handelen:-manstijl,
is dat een stijl van huishouden ; — schildertrant;
— bouwtrant : de Gothische, de Moorsche stijl ; —
tijdrekening ; de oude Stijl (0. S.), tijdrekening
vóór G r e g o r i u s XIV ; de nieuwe stijl (N. S.), de
Gregoriaansche tijdrekening. STIJLTJE, o. (-s).
2. STIJL, m. (-en), (timm.) pilaar, stut ; loodrechte stukken van het ringhout ; — deurpost:
iem. de (stijlen van de) deur platloopen, er veel
te druk komen, zoodat hij het lastig vindt ; —
stijl waarop een hek, eene zware deur draait ; de
stijlen van een ledikant; — ( seheepsb.) stijl onder
een balk, berkoen, stut ; stijl met sporten, met
uitlatingen ; stijl voor het dek, het ruim ; — naald,
pijl van een zonnewijzer ; — (plantk.) deel van
den stamper tusschen vruchtbeginsel en stempel.
STIJLTJE, o. (-s).
STIJLBAND, m. (-en), (bouwk.) versieringsband om een pilaar.
STIJLEEREN, (stijleerde, heeft gestijleerd),
africhten tot, dresseeren (van bedienden enz.); —
den stijl verbeteren.
STIJLLEER, v. het geregeld samenstel der
voorschriften, die men in acht te nemen heeft
bij het doelmatig vormen en uiten van gedachten.
die men door spraak of schrift bij anderen wil
verwekken.
STIJLOEFENING, v. (-en), oefening tot het
verkrijgen van een goeden stijl.
1. STIJVEN, (steef, heeft gesteven), met stijfsel, gom enz. stijf maken : het linnengoed stijven;
een gesteven overhemd ; een niet gesteven hoed, een
slappe hoed ; — (gew.) verstijven.
2. STIJVEN, (stijfde, heeft gestijfd), stijf maken,
verstijven : de koude stijft de handen ; sterker
worden, opzetten : de wind begint te stijven ; hooger worden, rijzen : de markt begint te stijven ; —
vullen : zoo iets stijft de beurs ; — (fig.) aanzetten,
in iets steunen : iem. in het kwaad, in een boos opzet stijven. STIJVING, v. het stijven.
STIJVER, m. (-s), die stijft.
STIJVIGHEID, v. stijfheid.
1. STIK, o. (-ken), (gew.) (plantk.) stek ; —
stuk, inz. boterham.
2. STIK, in. (w. g.) het stikken.
STIKBES, v. (-sen), kruisbes.
STIKDONKER, bn. volkomen donker, pikdonker ; —, o. in het stikdonker.
STIKGAREN, o. garen om mede te stikken;
...GAS, o. gas waarin dieren en menschen ster
...GROND, m. (-en), (zeew.) bodem van-ven;
zware klei.
STIKHEET, bn. stikkend heet, snikheet.
STIKHOEST, M. benauwende hoest, kinkhoest.
1. STIKKEN, (stikte, heeft en is gestikt), door
gebrek aan levenslucht doen sterven of sterven,
smoren : iem. die door een dollen hond gebeten is,
onder een bed stikken ; door kolendamp gestikt;
in zijn bloed stikken ; — (bij overdrijving) niet
meer kunnen, meenen te bezwijken : hij stikte
van het lachen ; ik stikte van de warmte ; van spijt
of woede stikken.
2. STIKKEN, (stikte, heeft gestikt), met den
voor- en achtersteek naaien ; een zakdoek stikken ; eene gestikte deken ; schoenen stikken ; —
borduren : met goud stikken.
STIKKER, m., (-s), die stikt groote soort
van veenspade.
STIKKERSPLANK, v. (-en), het treebord der veenstikkers, waarmee de maat der af te steken turvan wordt aangegeven.
STI'KKING, v. het stikken (in alle bet.).
STIKLIJN, v. (-en), (zeew.) zeker dun touwwerk ; ...LUCHT, v. lucht waarin men niet of
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bijna niet kan leven ; ...MACHINE, v. (-s), naai
om mede te stikken ; ...NAAD, m. (...na--machine
den), naad niet een stiksteek genaaid ; ...NAALD,
v. (-en), (naaist.) fijne naainaald.
STIKSCHOP, v. (-pen), stikker, veenspade.
STIKSEL, o. (-s), stikwerk, stiknaad.
STIKSTEEK, M. (...steken), fijne rechte steek.
STIKSTER, v. (-s), zij die stikt.
STIKSTOF, v. (nat.) eene kleur-, smaak- en
reuklooze luchtsoort voor de verbranding of ademhaling ongeschikt ; zij maakt met de zuurstof
het hoofdbestanddeel van de dampkringslucht uit.
STIKVOL, bn. in hooge mate vol, eivol.
STIKWERK, o. (naaist.) stiksel.
STIKZIEND, bn. (gew.) zwaar bijziende. STIK
-ZIENDH,v.
zeer zwak gezicht.
STIKZIJDE, v. zijde om te stikken ; de zijde
of kant waarop gestikt is.
1. STIL, bn. bw. (-Ier, -st), zonder beweging,
zonder geluid, zonder gedruisch : zich stil ver

houden ; het was er zoo stil, dat men eerre-borgen
speld kon hooren vallen, het was er buitengewoon
stil ; — hij zat zoo stil als eene muis ; — de wind
is stil, het waait niet ; — de lucht, de zee is stil,
beweegt zich niet ; — met stille zee afvaren om
van de eb gebruik te maken, tijd tusschen eb en
vloed ; — (spr.) stille waters hebben diepe gronden,
in lieden, die zich weinig uitlaten, zit vaak meer
(verstand, ondeugd, arglist, valschheid) dan
men wel zou vermoeden ; — stille wijnen, niet
mousseerend ; — met stille trom vertrekken, in 't
geheim, zonder dat iem. het weet ; — stil toeluisteren, zonder - mee te praten, (ook) bedaard,
kalm ; — bedaard, kalm, vreedzaaam, rustig:
een stil mensch ; — stil leven, zonder zaken te doen
of eene betrekking waar te nemen ; — een stil

genot in iets vinden ; — een stil plekje in een bosch,

waar men ongestoord is ; -- stille straten, waar
niet veel passage is ; -- eene stille stad, waar niet
veel omgaat, niet veel vertier is ; — stil wonen,
op stille wegen, eenzaam, afgelegen ; — het tegen
luid : stil lezen, zacht, voor zichzelf -gestldvan ;
(R.-K.) eene stille mis, eene mis die zonder muziek gelezen wordt ; de stille week, de week vóór
Paschen ; stille Vrijdag, goede Vrijdag ; — niet
druk : het is nogal stil in den handel ; het is stil
in suiker, in koffie, er wordt niet veel in omgezet;
een stille vennoot, die alleen met zijn geld in eene
zaak deelneemt ; — een stille agent, spion, een
geheime agent, spion; — stil aan, allengs,
langzamerhand.
2, STIL, ! tw. aanmaning om zich stil te houden,

stil te zijn of te zwijgen ; stil daar !
3. STIL, v. (-len), stilletje.
STILEEREN, (stileerde, heeft gestileerd), zijn
gedachten ordelijk uitdrukken inz. naar de eischen
van den goeden stijl : hij stileert goed ; een flink
gestileerd opstel ; — ( teek.) in stijl brengen : ge-

.stileerde bladeren, dieren.

STILET, o. (-ten), kleine dolk, ponjaard ; —
(heelk.) pijlnaald eener sonde of van een katheter.
STILHEID, v. stilte ; zwaarmoedigheid ; het
zwijgen.
STILHOUDEN, (hield stil, heeft stilgehouden),
de beweging doen ophouden : den arm, een rij
stilhouden ; iem. stilhouden, hem het voort--tuig
aan beletten ; — (fig.) verzwijgen : zij hielden
die zaak stil ; -- geen beweging, rumoer maken:
zich stilhouden ; — een , kind stilhouden, maken
dat het niet schreit ; — zwijgen.
STILISEEREN, (stiliseerde, heeft gestiliseerd),
stileeren.
STILIST, m. (- en), iem. die goed stelt, schrijver
met een goeden stijl.
STILISTIEK, v. kunst der schriftelijke voor,dracht.
STILLE, M. en v. (-n), iem. die ,stil is ; (bijb.)
-de stillen in den lande, die weinig van zich doen
spreken ; — (kaartsp.) iem. die, zonder het aan
te kondigen, alle slagen haalt.
STILLEKENS, bw. op stille, steelsche wijze,
, onopgemerkt : hij gaat maar stillekens zijn gang,
zonder zich aan iem. of iets te storen ; — in 't
geheim : stillekens iets wegnemen.
STILLEN, (stilde, heeft en is gestild), stil maken,
tot stilte, tot rust brengen : een klein kind stillen ; —
bevredigen : zijne schuldeischers stillen ; zijne
nieuwsgierigheid stillen ; -- verzadigen : zijn honger,
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den dorst stillen ; — stelpen : het bloed stillen ; —
koelen : iemands toorn, woede, zijne wraak stillen ; —
stil worden, bedaren : het weer, de zee stilt. STILLING, v. het stillen.
STILLETJE, o. (-s), draagbaar gemak.
STILLETJES, bw. stillekens.
STILLEVEGER, m.. (-s), (Zuidn.) sekreetruimer.
STILLEVEN, o. (-s), (schild.) schilderij, voor
voorwerpen, inz. uit de-stelndvoz
plantenwereld (bloemen, vruchten, dood wild
enz.).
STILLIGGEN, (lag stil, heeft stilgelegen), zonder
beweging blijven liggen : door tegenwind moesten
de schepen stilliggen, konden zij niet verder varen ; —
de stoombooten liggen daar twee dagen stil, om te
lossen en te laden.
STILLIGHEID, v. stilheid.
STILMIDDEL, o. (-en), kalmeerend genees
-midel.
STILSTAAN, (stond stil, heeft stilgestaan),
staan zonder zich te bewegen of te verroeren:
hij kan geen oogenblik stilstaan ; — zijn mond

staat geen oogenblik stil, het is een eerste babbelaar ; — niet verder gaan, ophouden te loopen:

het uurwerk staat stil ; — de tijd staat nooit stil,
gaat altijd verder ; — (fig.) daarbij staat mijn
verstand stil, dat kan ik niet begrijpen ; — lang
bij eene zaak stilstaan, er veel en rijpelijk over
denken, er lang over spreken.
STILSTAAND, bn. wat stilstaat : stilstaande

wateren.

STILSTAND, m. het ophouden eener beweging;
rust, kalmte ; — stilstand in den handel, geen
vertier ; — stilstand van wapenen, schorsing der
vijandelijkheden ; — (geneesk.) • stilstand in het
bloed, het plotseling sterven.
1. STILTE, v. stilheid, rust, kalmte : een oogen-

blik stilte ; er heerschte diepe stilte ; stilte gebieden,

eischen ; in de stilte van den nacht ; ( zeew.) stilte
op zee, windstilte ; — in stilte, heel zacht, in 't
geheim : God in stilte bidden ; hij deed het in stilte.
2. STILTE. tw.; stilte ! niemand mag spreken.
STILTEGORDEL, m. (-s), aardgordel waar
vaak windstilten voorkomen.
STILZITTEN, (zat stil, heeft stilgezeten), zitten zonder zich te bewegen of te verroeren : zij

kan geen oogenblik stilzitten ; bij een ongeluk in

den tegenspoed stilzitten, de handen in den schoot
leggen ; — niet meespelen : wij kunnen wel met
ons vijven kaarten, maar dan moet er één stilzitten ; werkeloos blijven : zijn vijand zat niet stil.
STILZITTEND, bn. niets uitvoerende ; een
stilzittend leven leiden, weinig uitgaan.

1. STILZWIJGEN, (zweeg stil, heeft stilgezwegen), niet spreken.
2. STILZWIJGEN, o. iem. het stilzwijgen opleggen, hem verbieden te spreken ; het stilzwijgen

in acht nemen, verbreken ; iets met stilzwijgen voorbijgaan, zonder er melding van te maken.

STILZWIJGEND, bn. bw. (-er, -st), zwijgend;
eene stilzwijgende (ongenoemde) voorwaarde ; dat
is stilzwijgend daaronder begrepen, zonder er melding van te maken ; iets stilzwijgend voorbijgaan.
STILZWIJGENDHEID, v. de deugd van het
zwijgen, van het bewaren eens geheims ; bedeesdheid ; zedigheid ; zwijgen.
STILZWIJGENS, bw. (w. g.) zonder melding
te maken (van iets).
STIMULANS, m. (...lantia), prikkelend middel;
prikkel, drijfveer.
STIMULATIE, v. (-s, ...tiën), aansporing,
prikkeling.
STIMULEEREN, (stimuleerde, heeft gestimuleerd), aansporen, prikkelen.
STIMULUS, m. prikkel, aansporing.
STINK, bn. (gew.) dat ei is stink, vuil, bebroed ; —
(gew.) uitroep wanneer men iets verstopt heeft
en de zoeker is er zeer dicht bij.
STINKAPPEL, m. (- s, -en), op een appel gelijkende en naar knoflook riekende vrucht van
den stinkappelboom ; —BOOM, m. (-en), eene
soort van tropischen heester in Amerika (cra-

tava gynandra).

STINKBLAD, o. (-eren), een struikgewas in
Guinea ; (plantk.) (gew.) hoefblad ; ...BLOEM,
v. (-en), (gew.) stinkende kamille ; ... BOK, m.
(-ken), bok ; mensch die stinkt.
STINKBOOM, m;. (-en), een geslacht van meest
tropische boomren, wier viltige tot aren vereenig-
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de bloemen naar mest rieken (sterculia); van sonxroige soorten worden de boonen geroosterd gegeten, van andere olie geperst ; de bastvezels
van vele soorten worden tot touw en vlechtwerk
gebezigd ; ...BOON, v. (-en), de vrucht van den
stinkboom ; ...CYPRES, m. (-sen), (plantk.) eene
soort van cypres (thuja occidentalis).
STINKDAS, m;. (-sen), of ...DIER, o. (-en),
otterachtig roofdier met langen dikken staart
en sierlijke kleuren der vacht, die ter verdediging eene stinkende vloeistof uit aarsklieren kan
uitspuiten (mephitis suffocans).
STINKEN, (stonk, heeft gestonken), een kwalijken, walglijken reuk van zich geven, kwalijk
rieken : de grachten, riolen stinken ; - dat vleesch
stinkt, is niet goed meer, is bedorven ; - uit den
mond, uit den adem stinken ; - hij stonk naar
de jenever, men kon goed ruiken dat hij die veel
gebruikt of gebruikt had ; - (spr.) hij is zóó lui,
dat hij stinkt, hij is uiterst lui ; - het stinkt er van
het vuil, het is er in hooge mate vuil ; - (fig.)
in wanorde, achterop zijn : ik geloof, het stinkt
er, dat de boel in de war is ; - het zal er stinken,

er zal ruzie, onenigheid zijn.
STINKEND, brr. bw. (-er, -st), kwalijk riekend;
stinkende voeten ; een stinkende adem ; - het is
er stinkend vuil, zóó vuil dat het er stinkt ; (fig.)
eene stinkende leugen, eene groote, leelijke leugen;
ergens stinkend (met schande, ook met ondank)
van afkomen ; - zich stinkend (schandelijk) gedragen; - ( plantk.) stinkende gouwe, zie GOUW

(2de art.).
STINKERD, m; . (-s), iem. die stinkt ; (ook)
waarvan men een afkeer heeft : grootsche
stinkerd, iem. die grootsch, trotsch is ; - leelijke
stinkerd, scheldwoord ; - (inz. fig.) vuilaardig,
zedeloos mensch, lage kerel ; - (gemeenz.) in zijn
stinkerd zitten, in de nesten, in angst, benauwdheid. STINKERDJE, o. (-s), knaapje dat zich
reeds vuilaardig aanstelt ; (ook) stinkvlieg.
STINKERIG, bn. ( -er, -st), stinkend ; slecht,
gemeen. STINKERIGHEID, v.
STINKGAT, o. (-en), modderpoel ; vuile, smerige woning ; -, m. en v. (-ten), die altijd stinkt;
(fig.) lage, vuilaardige persoon ; ... GRACHT,
v. (-en), stinkende gracht ; ...HAAN, M. (...hanen), (nat. kist.) de hop, zekere vogel ; ...HAGEDIS, v. (-sen), (nat. hist.) eene soort van hagedis ; ...HARS, o. v.; ...HOUT, o. hout dat van
den stinkboom komt ; (ook) (plantk.) (gew.)
hondsbooni ; (ook) naam van het bitterzoet;
...KALK, v. kalksteenlaag met aardolie doortrokken, zie stinksteen; ...KAR, v. (-ren), .(sclkerts.)
automobiel ; ...KEVER, m. (-s), ossendooder,
prachtkever ; ...KOGEL, m. (- s), kogel welke
een gemenen stank verspreidt ; ...KOLK, v.
(-en), modderpoel ; ...KRUID, o. (-en), zekere
plant ; ...MIER, v. (-en); ...MOER, v. (-s), slons,
morsig wijf ; ...NEST, o. (-en), vuile woning, huis
waar het altijd stinkt ; ...NETEL, v. (-s), (plantk.)
zwarte maluwe (stachys silvatica); ...NEUS, m.
(... zen), stinkende neus ; -, in. en v. iem. met
een stinkneus ; ...00R, o. (-en), stinkend oor ; -,
m. en v. (-en), die stinkooren heeft.
STINKPOEL, m. (- en), stinkende poel ; ...POT,
m. (-ten), pot die stinkt ; - (ook) vuurpot, vuur drager die vroeger in zeeslagen gebruikt werd,
om bij het enteren den vijand uit de hut, kajuit
of andere stellingen door den stank te verdrijven;
...SLOOT, v. (-en), moddersloot ; ...STEEN,
m. (- en), zeker kalkgesteente, alzoo genoemd
naar den eigenaardigen, amnioniakalen en naar
zwavelwaterstof zweem;enden reuk, welken het
bij het wrijven, verwarmen en vaneenPlaan ontwikkelt ; ... STOK, m. (-ken), slechte sigaar;
......VILDER, m. (-s), leerlooier, zeemtouwer;
... VISCH, m. (... sschen ), stinkende visch ; ... V O G EL, m. (-s), gier, roofvogel ; - kuifhoen (opisthocomus cristatas), aan den bovenloop van den
Aniazonenstroom, niet een onaangenamen geur.
STINKZWAM, v. (-men), eene soort van
zwanenzen (phallus impudicus), ook bij ons vrij
veel in de bosschen voorkomende ; op een dikken
witten steel staat een doorboorde hoed waaruit
de slijkerige sporen druipen en daarbij een ondraaglijken stank verspreiden.
STINS, v. (-en), (gew.) steenen huis ; - (vroeger) kasteel in Friesland.
STIP, v. (-pen), STIPPEL, v. (-s), punt; kleine

STOEI,.

ronde vlek : stippen zetten ; het teekenen met
stippen ; - mag ik eene stip inkt, eens mijne pen
in uw inktpot doopen ? STIPJE, STIPPELTJE,
o. (-s).
STIPENDIAAT, m. (...aten), iem. die uit eene
beurs studeert.
STIPENDIEEREN, (stipendieerde, heeft gestipendieerd), eene toelage schenken, uit eene
beurs laten studeeren ; - (ook) in het geheim
onderhouden, betalen.
STIPENDIUM, o. (...dia), toelage voor minvermogende studenten, beurs ; (R.-K.) een legaat
om missen te laten lezen.
STIPPELEN, (stippelde, heeft gestippeld),
stippels maken, spikkelen : gestippeld katoen,
gestippelde veeren ; - eene lijn stippelen, stippels
zetten in de richting eenex lijn ; - (Zuidn.) fijn
naaien. STIPPELING, v.
STIPPELLIJN, v. (-en), gestippelde lijn;
...STEEN, ni. (-en), (delfst.) steen om mede te
stippelen ; ...VAREN, v. (-s), (plantk.) Bene
soort van niervaren in belommerde bosschen
op vochtige gronden voorkomende (polystichunt,
oreopteris).

STIPPEN, (stipte, heeft gestipt), stippelen.
STIPPING, v.
STIPREKENAAR, ...WAARZEGGER, m;. (-s),
gewaande waarzegger (uit stippen), kabbalist.
STIPREKENKUNDIG, bn. met de stip`vaarzeggerij in verband, daaraan ontleend.
STIPREKENKUNST, ... WAARZEGGERIJ, v.
gewaande kunst om uit stippen de toekomst te
voorspellen, den wil der goden te verstaan ; kabbala.
STIPSTAPPEN, (stipstapte, heeft gestipstapt),
keilen.
STIPT, bn. bw. (-er, -st), STIPTELIJK, bw.
nauwkeurig, nauwgezet, juist ; op juiste wijze:
hij is stipt in alles, het is een stipt mensch ; stipt
iets uitvoeren, een bevel nakomen. STIPTHEID,
V. nauwkeurigheid, juistheid.
STIPULATIE, V. (- s, ...tiën), bepaling, afspraak;
toezegging.
STIPULEEREN, (stipuleerde, heeft gestipuleerd), bepalen, vaststellen, bij verdrag overeen
bedingen.
-komen,
STIPZOLDER, m. (Ind.) de rekenkamer.
oude
(in
het
STOA, v. (-'s), zuilengang
Athene, inz. als de leerplaats van Zeno, van waar
de naam stoïcijn afstamt).
STOBBE, v. (-n), stronk, stomp, inz. w ortelstronk, boomstronk van akkermaalshout : wij
stoken stobben. STOBBETJE, o. (-s).
STOCK; (Eng.) (Z. A.) koopmansgoederen ;.
stock nemen. de waarde van de aanwezige goederen begrooten.
STOCK-EXCHANCE (Eng.) v. effectenbeurs.
te Londen.
STOCK-JOBBER, m. (-s), handelaar, speculant.
in effecten.
STOCKS (Eng.), geldswaardige papieren, aandeden ; (staatspapieren noemt men meer fonds).
STOEIEN, (stoeide, heeft gestoeid), dartelen,
in scherts niet elkander worstelen, ravotten.
STOEIER, m., STOEISTER, v. (-s), die stoeit.
STOEIERIJ, v. (-en), het stoeien.
STOEIIG, bn. (-er, -st), stoeisch.
STOEIPARTIJ, v. (-en), stoeierij.
STOEISCH, bn. bw. geneigd tot stoeien ; omt
te stoeien uit scherts.
STOEIZIEK, bn. (-er, -st), overdreven geneigd_
tot stoeien ; ...ZUCHT, v. overdreven lust
tot stoeien.
STOEL, m. (-en), draagbare zetel voor één
persoon, gewoonlijk van eene rugleuning en van.
pooten voorzien : de zitting, de leuning, de pooten,

de sporten van een stoel ; een houten stoel ; - een
stoel, met gevlochten zitting, in tegenst. -maten
van kussenstoel ; een stoel zonder leuning ; neem een stoel en ga zitten, uitnoodiging om te gaan
zitten ; - (spr.) hij zou iem. van zijn stoel afpraten, hij is buitengewoon welbespraakt ; - zij
zitten niet op één stoel, zij zullen niet samen doen,
samen handelen, optreden ; - voor stoelen en banken
praten, spreken zonder aangehoord te worden; -

vaststaande zetel, inz. die welken iem. in zijn
ambt noodig heeft : preekstoel, biechtstoel, leerstoel enz ; (ook in afkorting voor) biechtstoel, dakstoel, dijkstoel enz. ; - (fig.) de heilige stoel, de
pauselijke regeering, (ook) de persoon des Pausen,,
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(ook) het pausdom ; — zich een stoel i-n den hemel
verdienen, door goede werken zich onderscheiden ; — tusschen twee stoelen in de asch zitten, van
verslagenheid niet weten wat te doen ; — datgene waarin iets rust : de stoel van den vlaggestut ; (zeew.) de stoel van den mast ; ijzeren stoelen
(of klampen) voor de barkas ; — stoel eener globe,
toestel waarin zij draait ; — (plantk.) vrucht
vele bloem en ; — steel, stronk boven-bodemvan
den grond : stoelen van aardappelen, artisjokken.
STOELTJE, o. (-s).
STOELBALK, m. (-en), (bouwk.) dakstoelbalk;
stoelbalk van 't getouw des zijdewevers ; ... BAND,
mt . (-en), kleine soort van hoepels voor vaatwerk,
van 2 à 2 1 J2 voet lengte ; ...BIES, v. (...zen), eene
soort van bies om stoelzittingen van te vlechten,
ook mattenbies geheeten ; ...BOONTJES, o. mv.
stamboontjes ; ...BROEDER, in. (- s), ambtgenoot in een dijksbestuur ; — iem. die
in de kerk met een ander denzelfden stoel
heeft.
STOEL(EN)DRAAIER, m. (-s), stoelenmaker.
STOELENDRAAIERSWINKEL, ni. (-s).
1. STOELEN, (stoelde, heeft gestoeld), (van
planten) zich tot een stoel vormen : de kool begint
reeds te stoelen ; de aardappelen stoelen breed,
groeien breed uit ; — (fig.) wortelen : liberalisme,
socialisme en radicalisme stoelen op één wortel.
2. STOELEN, (stoelde, heeft gestoeld), het
verdeeles van den dijk in dijksvakken en het
toewijzen daarvan aan de dijkplichtige landen
of dorpen. STOELING, v. (-en).
STOELENGELD, o. (-en), geld dat men voor
het huren van stoelen betaalt, inz. in de kerk;
...KLOPPER, ni (-s), rieten klopper om het
stof uit de stoelzittingen te kloppen ; ...MAKER,
M. (-s); ...MARKT, v. (-en); ..MAT, v. (-ten),
gevlochten stoelzitting ; ...MATTEN, o. beroep
des stoelenmatters ; ...MATTER, m, ...MATSTER, v. (-s), man, vrouw die stoelenmatten
herstelt of maakt ; ...VLECHTER, m. (-s), stoelenmatter ; ...ZETSTER, v. (-s), vrouw die
stoelen zet (in de kerk).
STOELERIJ, v. handel in stoelen : met de stoelerij valt ook niet veel te verdienen.
STOELGANG, m. (fig.) ontlasting : behoorlijken stoelgang hebben ; ... KLEED, o. (-en), overtrek, hoosje ; ...KUSSEN, o. (-s); ...PLANK,
v. (-en), (bouwk.) muurbekleeding met eene enkele
plank, 12 à 15 cM. breed, ter hoogte van de boven
daartegen te plaatsen stoelen (zoowel-delnr
tegen den muur als onder het behang); ... ROG GE, v. winterrogge die breed uitstoelt ; ...SCHEI,
v. (-en), schei of dwarslat in de rugleuning van
een stoel.
STOELVAST, bn. (-er, meest -), vast op zijn
stoel zittende, niet vlug opstaande (van tafel
enz.); — (fig.) niet gemakkelijk ontslagen kunnen
worden : hij zit daar nogal stoelvast. STOELVASTHEID, v.
STOELVERGADERING, v. (-en), vergadering
van een dijksbestuur ; ...VERSTOPPING, v.
(-en), verstopping, stoornis in de geregelde ontlasting of geheel uitblijven daarvan ; ...ZITTING, v. (-en), zitting van een stoel ; ...ZUSTER,
v. (-s), vrouw die met eene andere in de kerk
denzelfden stoel heeft.
STOEP, v. (-en), (oudt.) oprit tegen een dijk
of weg; — (thans) ruimte vóór een huis tot aan
de straat, gewoonlijk iets verhoogd en soms met
palen en kettingen van den publieken weg afgescheiden : op stoep staan ; — ( spr.) ieder moet
zijn eigen stoep schoonvegen, ieder moet zijn eigen
gebreken verbeteren (voor hij zich met die van
anderen bemoeit); — hij is van geen hooge stoep
gevallen, hij is van geen zeer hooge afkomst ; —
de stoep is daar glad, de meisjes gaan er glad weg,
huwen er nogal jong ; — optrap j e aan den waterkant, waterstoepje ; — uitstekend hoofd in het
water om daarop eene losse brug over het water
te leggen ; — (Ind.) op 't stoepje komen, berispt
worden, een uitbrander krijgen. STOEPJE, o.
(-s), opstapje, bordesje.
STOEPBANK, v. (-en), bank op eene stoep
voor het huis.
STOEPEN, (stoepte, heeft gestoept), op zijn
, stoep zitten, inz. tot het houden van een buurpraatje.
STOEPJE, o. (-s), (gemeenz.) vestingartillerist.

STOFFELOOS.
STOER, bn. (-der, -st), groot, zwaar, krachtig:

een stoere kerel. STOERHEID, v.

1. STOET, v. (-en), (gew.) zeker broodje, ook
stuit geheeten ; (gew.) klein tarwebroodje waar
er gewoonlijk vier aan elkander gebakken-van
zijn, die onder den naam van haspel stoeten bekend
zijn ; — boterham.
2. STOET, m. menigte, gevolg, (hovelingen,
volk enz.); — plechtige optocht : bruiloftsstoet,
begrafenisstoet, lijkstoet.
STOETERIJ, v. het fokken van paarden ; —,
(-en), plaats waar paarden gefokt worden.
STOETHASPEL, m. (-s), onhandig mensch
die alles dom en verkeerd aanpakt.
1. STOF, v. (-fen), STOFFE, v. (-n), weef=
sel: grove, fijne, lichte, zware, zijden, katoenen
stoffen ; — alles waarvan iets vervaardigd kan
worden ; grondstof ; — (pap.) ontbonden lompen
waarvan het papier wordt gemaakt ; — (fig.)
onderwerp (tot eene verhandeling, een tooneelstuk enz.); — aanleiding, reden : stof tot kwaadspreken ; stof tot lachen hebben ; stof voor een opstel ; — (spr.) kort van stof zijn, kort aangebonden
zijn ; — lang van stof zijn, iets zeer wijdloopig
vertellen, bespreken.
2. STOF, o. aanveegsel van den grond, stuifzand : zich het stof van de schoenen slaan ; —
pluisjes, deeltjes die op alles nederdalen en er
op zitten blijven : stof afnemen ; ziektestof, smet
stof, vergankelijk ; —-stof,pk;—demnchis
iem. uit het stof verheffen, uit een nederigen staat
verheffen ; — veel stof opjagen, (fig.) veel over
iets doen spreken. STOFJE, o. (-s).
STOFAANBIDDING, v. vergoding van het
stoffelijke, materialisme.
STOFBESTRIJDING, v. het bestrijden, vastleggen van de stof op wegen, in lokalen enz.: de
stofbestrijding is thans een belangrijk vraagstuk.
STOFACHTIG, bn. (-er, -st), als stof, stoffig.
STOFBEZEM, m. (-s), stoffer ; ...BOEL, m.
waar veel stof gevonden wordt ; 't is hier een
stofboel ; ... BOOM, m. (-en), (wev.) zie ONDERBOOM.
STOFBRIL, nn. (-len), bril met gewone glazen
doch eene omlijsting die juist bij het hoofd aansluit, om de oogera tegen stof te beveiligen, inz.
gedragen door chauffeurs en motorfietsers.
STOFDEELTJE, o. (-s), stofje ; atoom ; de leer
der stofdeeltjes, der atomen, (van Descartes) ;
...DOEK, m. (-en), doek om het stof van de meubelen enz. af te nemen ; ...DOEKENMANDJE,
o. (-s), mandje om de stofdoeken in te bewaren;
...DORPEL. m. (-s), dekdorpel.
STOFFAGE, v. (-s), stof waarvan iets vervaardigd wordt (inz. laken, kastoor enz.); — het stof
-fern.
STOFFEERDER, m., STOFFEERSTER, v.
(-s), die stoffeert, meubelt ; — (fig.) die het bijwerk
maakt op eene schilderij.
STOFFEEREN, (stoffeerde, heeft gestoffeerd),
(eig.) met zijden stof versieren : hoeden stoffeeren,
opmaken ; — eene koets stoffeeren, van binnen
bekleeden ; — meubelen, eene kamer van al het
benoodigde voorzien ; gestoffeerde (gemeubelde)
kamers ; — ( schild.) van bijwerk voorzien, ver
een landschap eigenaardig gestoffeerd ; —-siern:
(fig.) opsmukken, verzinnen : dit verhaal is met
leugens gestoffeerd. STOFFEEIIING, v. (-en),
het stoffeeren (in alle bet.); opsmukking, verzinsel.
STOFFEERSEL, o. (-s), bijwerk (op eene schilderijl.
1.
STOFFEL, ill. (-s), sukkel, onhandig mensch ; —
(gew.) een stoffel stootgaren, domoor, onhandige
meid.
STOFFELACHTIG, bn. (-er, -st), als een stoffel. STOFFELACHTIGHEID, v.
STOFFELIJK, bn. van stof ; uit stof bestaande : des menschen ziel is niet stoffelijk ; warmte
is niet een stoffelijk iets ; — zijn stoffelijk overschot,
zijn lijk ; — stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden,
die aangeven uit welke stof iets bestaat, bv.
gouden, steenen, lakensch; — materieel, alleen het stof of geldelijk bezit betreffende : zijne stoffelijke belangen behartigen; er stof felijk voordeel bij hebben. STOFFELIJKHEID,
v. lichamelijkheid.
STOFFELOOS, STOFLOOS, bn. (dicht.) onstoffelijk : die 't stoffeloos met het stof vereenigt
en vermengelt.
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STOFFELTJES, bw. zoo echt dom en onhandig.
1. STOFFEN, bn. van (geweven) stof : stoffen
Laarzen ; stoffen schoenen.
2. STOFFEN (stofte, heeft gestoft), stof afvegen, afnemen : eene kamer stoffen.
3. STOFFEN, (stofte, heeft gestoft), pralen,
snoeven ; stoffen op (iets, bv. adel, rijkdom enz.).
STOFFENWINKEL, . m. (- s), winkel waar geweven stoffen verkocht worden ; nxanufactuurwinkel.
1. STOFFER, m. (-s), werktuig om te vegen,
te stoffen, handbezem. STOFFERTJE, o. (-s).
2. STOFFER, m., STOFSTER, v. (-s), pocher,
snoever, snoefster.
STOFFERIG, STOFFIG, bn. (-er, -st), vol stof,
met stof bedekt : alles is hier stoffig ; — het is
hier stoffig, er valt hier veel stof. STOFFERIGHEID, STOFFIGHEID, v.
STOFGOUD, o. zeer kleine korreltjes goud
inz. uit het zand gewasschen ; ...HAGEL, m.
zeer fijne hagel die door snelle bevriezing der
waterdeeltjes in eene bewogen lucht ontstaat.
STOFNAGELEN, (het stofhagelde, heeft gestofhageld), in fijnen hagel neervallen.
STOFJAS, v. (-sen), dunne overjas tegen het
stof ; ...KEVER, m. (-s), eene keversoort waarvan de vleugels met fijn stof bestrooid schijnen
(opatrum); ...KIST, v. (-en), (papierrit.) kist waarin zich de stof bevindt ; ...KLOMP, m. (-en),
eene hoeveelheid stof ; ...KWAST, m. (-en),
kwast voor de schoonmGaak.
STOFMAKING, v. (pap.) het stampen of malen
tot stof ; ...MALER, m. (- s), machine in eene
papierfabriek die de stof maalt ; ...MANTEL,
m. (- s), dunne mantel dien men draagt, om tegen
het stof beschermd te zijn ; ...MEEL, o. verstuivend meel ; ...NAAM, m. (...namen), naam van
eene stof ; — (taalk.) naam der stoffen of zelfstandigheden die zonder bepaalde grenzen worden gedacht ; ...NEST, o. (-en), plaats, voorwerp
waar veel stof in komt ; ...PLAAG, v. groote
last van stof ; hoe de stofplaag te bestrijden I .. .RE GEN, ra. zeer fijne regen.
STOFREGENEN, (het stofregende, heeft gestofregend), in zeer fijnen regen neervallen.
STOFROMMEL, m. stofboel ; ...SNEEUW, v.
zeer fijne sneeuw.
STOFSCHOON, bn. ten ruwste schoon geveegd:
bij het verhuizen laat men zijn huis stofschoon
achter.
STOFSNEEUWEN, (het stofsneeuwde, heeft
gestofsneeuwd), in zeer fijne sneeuw neervallen.
STOFSPUITJE, o. (-s), zeer fijn spuitje om
poedervormige stoffen in of over iets te spuiten;
inz. voor het fixeeren van teekeningen; ...THEE,
v. zeer fijne thee ; ...VARKEN, o. (-s), stoffer,
handbezem ; ...WINKEL, M. stofboel ; ...WISSELING, v. omzetting van de spijzen en dranken in de
samenstellende deelen van het dierlijk lichaam;
...WOLK, v. (-en), wolk van stof : stofwolken
opjagen.
STOFZAAD, o. zekere woekerplant, bleekgeel,
met brossen schubbiger onvertakten stengel
(monotropa hypopitys), in bosschen voorkomende, ook zonderblad en bladloos geheeten ; ...ZAND,
o. stuifzand ; ...ZEEF, v. (...zeven), (art.) fijne
zeef voor de kruitmakers ; ...ZUIGER, m. (-s),
...ZUIGMACHINE, v. (-s), inrichting op fabrieken orb het stof weg te zuigen; thans ook in gewone huizen om de stof uit vloerkleeden, gordijnen, enz. weg te zuigen.
STOICIJN, m. (-en), volgeling, leerling van
Z e n o (den stichter der stoïcijnsche wijsbegeerte)
van Citium ; (fig.) die ongevoelig is voor alle aard
indrukken, verachter van alle weelde en ge--sche
not.
STOTCIJNSCH, bn. als een, van een stoïcijn;
(fig.) koelbloedig, onaangedaan, gelaten : met
stoïcijnsche onverschilligheid.
STOICISME, o. de stoïcijnsche leer ; stoïcijn
gewoonten.
-sche
STOK, m. (-ken), stengel, dunne houtige stamt
van struiken en heesters : plant meet zulk een
stam : wijnstok, rozenstok, stokroos ; — afgesneden rechte lange stam of tak ; — (gew.) ik kan
wel een stok in mijn keel steken, ik heb niets te
eten ; — lang, cilindervormaig stuk hout, tot verschillende doeleinden gebezigd, inz. tot steun bij het
gaan of ons te slaan : hij nam zijn stok en hoed
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en ging weg ; wandelstok met gouden knop ; op
zijn stok leunen ; — (fig.) hij is mijn stok en staf,
mijn steun en hulp ; — een oude stok, een stokoud man, afgeleefd grijsaard ; — ouderdom : om
d'ouden stok te voer ; — schermen op korten of
langen stok ; iem. met zijn stok dreigen, slaan ; —
(spr.) met iem. aan den stok raken, . twist, ruzie,
oneenigheid met iem. krijgen ; het met iem. aan
den stok krijgen, hebben ; — hij gaf mij dadelijk
stok en bal in de hand, ik kon dadelijk twist ' niet
hem krijgen, zoo scherp waren zijne woorden ; —
polsstok : spring niet verder, dan uw stok lang is,
onderneem niets boven uwe krachten ; — kippenstok, roest : met de kippen op stok gaan, vroeg
naar bed gaan ; eene kip op stok, een meisje dat
gekanierd zit ; — (gew.) de kinderen zijn weer
op stok, druk, roerig, lastig ; —
houten steel : bezem-, anker-, vlaggestok ; duim
maatstok ; — zekere maat : een stok turf,-stok,
een stok linnen, met den stok verkoopen, in 't openbaar, bij opbod ; — stang : een stok lak ; — (in
gevangenissen) een houten blok waarin nQisdadigers tot straf met de beenen gesloten werden;
de gevangenis zelf : iem. in den stok zetten ; —
uitgehold blok hout, tot bijenwoning dienende,
ook iedere andere bijenkorf : bijenstok ; —
eene verzameling bij elkander behoorende
dingen : eierstok ; — ( kaartsp.) de kaarten die
na het rondgeven overblijven en waarvan (in
vele spelen) de speler zooveel nemen of koopgin
kan als hij van de zijne uitspeelt : hoeveel kaarten liggen er op stok ? ; — (gew.) een geheel spel
kaarten. STOKJE, o. (-s), kleine stok ; — (spr.)
ergens een stokje voor steken, maken dat iets
geen voortgang meer heeft ; -- alle gekheid op
een stokje, ter zijde gelaten; — (gemeenz.) van zijn
stokje vallen, flauw vallen, buiten kennis raken.
STOKBEWAARDER, m. (-s), (oudt.) cipier, opzichter eereer gevangenis.
STOKBOON, v. (-en), boon die langs stokken
groeit, inz. de snijboonen ; ...DEGEN, in. (-s),
degen uit een degenstok.
STOKDOOD, bn. morsdood ; ...DOOF, bn.
volslagen doof.
STOKDREG, v. (-gen),. eene soort van dreg
of haak aan een stok ; ...DUIF, v. (...ven), wilde duif ; ...DWEIL, v. (-en), ovendweil (der
bakkers); (zeew.) zwabber.
STOKEBRAND, m. en v. (-en), onruststoker,
oproerling.
STOKEBRANDEN, o. onrust stoken, zaaien.
1. STOKEN, (stookte, heeft gestookt), vuur
aanleggen, onderhouden om eene kamer enz. te ver
wij . stoken nog niet ; stook maar goed -warmen::
het is koud ; — wie stookt er ?, wie zorgt voor de
kachel ? — met . vuur verwarmen : in de slaap
stoken ; — hier kan niet gestookt worden,-kamer
is geen schoorsteen ; deze kamer is niet warm te
stoken ; een oven stoken ; — branden, als brandstof
gebruiken : hout, turf, steenkool, cokes stoken ;
een vuurtje stoken; — (spr.) iem. een vuurtje
stoken, hem eenig kwaad berokkenen, in ongelegenheid brengen ; — twist, tweedracht stoken, verwekken ; — hij doet niets anders dan stoken, opruien, opstoken ; — distilleeren, overhalen : je
brandewijn stoken ; — (zeew.) hard waaien.-nevr,
STOKING, V.
2. STOKEN, (stookte, heeft gestookt), de tanden zuiveren : de tanden stoken.
STOKER, in. (-s), die stookt (inz. eene stoom
fabriek enz.) ; — brander, dis--machine
tilleerder ; — stokebrand ; — (zeew.) harde wind.
STOKERIJ, v. (-en), plaats waar een geestrijk
vocht (inz. jenever en brandewijn) wordt bereid ; —,
gmv. het stoken er van. STOKERIJTJE, o. (-s).
STOKERWT, v. (-en), erwt die langs een stok
groeit ; ...GELD, o. (-en). vroeger zekere belasting (op sterke dranken); ...GOED, o. (-eren),
(gew.) erfgoed, boelgoed ; ...HOUDER, m. (-s),
(gew.) boelhuishouder ; ...HUIS, o. (...zen),
(oudt.) gevangenis, blokhuis ; ...KAART, v.
(-en), eene der kaarten die zijn overgebleven,
nadat men elk der spelers zijn spel heeft
gegeven.
1. STOKKEN, (stokte, heeft gestokt), (zeew.)
een stok in het anker zetten ; bijen stokken, in
korven houden ; (landb.) boonen stokken, aan
stokken binden.
2. STOKKEN, (stokte, is gestokt), blijven
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steken : zijne stem stokte ; hij stokte in zijne rede ; —
(gew.) stollen : gestokt bloed.
STOKKERIG, STOKKIG, , bn. bw. (-er, -st),
houtig, (van aardvruchten): stokkerige radijs,
knollen, kroten ; — (fig.) stijf, boersch, ongemanierd;
eene stokkerige houding ; zich stokkerig bewegen.
STOKKERIGHEID, v.
STOKLAK, o. lak in stokken of stangen ; ...LANTAARN, v. (-en), ...LANTAREN, v, (-s), lantaarn die aan een stok vastzit ; ...LIJN, v. (-en),
zekere meetlijn der scheepstimmerlieden.
STOKOUD, bn. zeer oud : een stokoud man.
STOKPAARD, o. (-en), ...PAARDJE, o. (-s),
stok met een paardekopje er aan (waarop de
kinderen rijden); (fig.) geliefkoosd onderwerp,
bezigheid, stelling ; (spr.) elk heeft zijn stokpaard je, ieder heeft iets waarmede hij bij voorkeur
zich bezighoudt, waarover hij het liefste spreekt ; —
wat rijdt hij weer op zijn stokpaardje !, wat is hij
weer aan den gang, op zijn praatstoel.
STOKPASSER, m. (-s), liniaal met twee stalen
punten, beide of één van beide verstelbaar, wel
als passer dienst doet ; ...PROEF, v. (.,.ven),-ke
wat de muntmeester of essayeur van het beproefde goud of zilver bewaart ; ...ROOS, v. (...rozen),
eene soort van roos met dubbele bloem, die als
sierplant in onze tuinen gekweekt wordt (althaea
rosea); (ook) pioenroos ; ...SLAG, m. (-en) ; slag
met een stok of rotting : stokslagen geven ; ...
SLANG, v. (-en), eene soort van slang ; ...SPRUIT,
V. (-en), (plantk.) wortelspruit.
STOKSTIJF, bn. bw. stijf als een stok : zich
stokstijf houden ; een stokstijve Klaas, iem. die zeer
stijf is ; (fig.) stokstijf volhouden, dat iets waar is,
voortdurend blijven beweren.
STOKSTIL, bn.. doodstil.
STOKVERF, v. (gew.) stopverf.
STOKVISCH, m. (...sschen). (v. gmv. als stofn.)
op stokken hard gedroogde gezouten visch, die
na gebeukt en in water geweekt te zijn, gekookt
gegeten wordt ; inz. eene soort van kabeljauwen
(gadus morrhua) : een hoepel stokvissehen ; stok
beuken ; stokvisch met boter eten ; — (fig.)-visch
iem. stokvisch zonder boter geven, stokslagen ; —
het is een echte stokvisch, droge, saaie vent ; —
(spr.) ieder wat van de stokvisch, ieder - moet wat
hebben, ieder een deel ; — (ook) eene soort van
schelvisch (merluccius vulgaris), kan 1 M. lang
worden. STOKVISCHJE, o. (-s).
STOLA, v. (-'s), zie STOOL.
STOLKSCH, bn. Stolksche kaas, beste kaas,
naar het dorp Stolwijk zoo genoemd.
STOLLEN, (stolde, is gestold), van den vloeib aren tot den vasten toestand overgaan, strem men : de olie, het vet, gesmolten boter stolt ; de vorst
deed de wateren stollen, bevriezen ; — gestold bloed,
geronnen bloed ; de schrik deed mij het bloed in
de aderen stollen, stilstaan, ophouden te vloeien.
STOLLING, v. het stollen.
STOLP, v. (-en), glazen klok, die over iets heengezet wordt : eene stolp over eene pendule, over
eene vaas met kunstbloemen ; de stolp over de kaas
zetten; glazen deksel die in eerre flesch met wij den'hals
juist sluit : ik kan de stolp niet van de flesch krijgen;
— stulp. STOLPJE, o. (-s).
STOLPDEUR, v. (-en), (bouwk.) glazen deur
welke zoo met eene tochtsponning hol en dol
bewerkt is, dat beide vleugels tegelijk geopend
en gesloten moeten worden.
STOLPEN, (stolpte, heeft gestolpt), met eene
stolp dekken ; stulpen.
STOLPFLE S CH, v. (... sschen ), glazen flesch
met zeer wijden hals waarin een glazen deksel
sluit ; ...KOOI, v. (-en), ...LUIK, o. (-en), (zeew.)
luik dat over de luikhoofden heengaat en een
opstaanden -rand heeft ; ...NET, o. (-ten), stulpnet ; ... PLOOI, v. (-en), (naaist.) gestulpte plooi;
...RAAM, o. (...ramen), draairaam waarvan de
vleugels met hol en dol in elkander vallen.
STOLTS, m,. (-en), stompscherpe ijzeren schijf,
over welke de zeemtouwer de huiden heen en
weer trekt, om ze lenig te maken en de vouwen
weg te werken.
STOLTSEN, (stoltste, heeft gestoltst), de huiden
door middel van den stolts lenig maken.
1. STOM, bn. (-mier, -st), sprakeloos, niet kunnende spreken (voor altijd of slechts tijdelijk):
stom geboren ; doof en stom zijn ; de visschen zijn
stein; — hij hield zich zoo stom als een visch, sprak
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geen woord ; hij stond stom van schrik, van verba
— (toon.) eene stomme rol, waarin niet ge--zing;
sproken wordt ; de stommen, de figuranten ; (org.) stomme orgelpijpen, die slechts tot sieraad
dienen en geen toon geven ; — (jag.) een stomme
jachthond, die bij het vervolgen van wild niet
aanslaat ; — (spr.) het geld, dat stom is, maakt
recht wat krom is, het geld regeert de wereld, met
geld kan men veel doen ; — (taalk;) stomme letters,
die niet uitgesproken worden ; — stomme zonden,
zonden, zóó afschuwelijk, dat men ze niet mag
uitspreken ; — dom, stoa pzinnig, gedachteloos:
dat was een stomme streek ; wat een stomme jongen !; arm, deerniswaardig : dat stomme dier. STOMHEID, v. het stom zijn ; —, (...heden), domheid,
domme streek.
2. STOM, m. wijn die niet gegist heeft.
STOMA, v. (-ta), (plantk.) huidmondje.
STOMACHEEREN, (stomacheerde, heeft gestomacheerd), maagpijn hebben, aan de maag
lijden ; (fig.) zich ergeren, zich boos maken.
STOMACHIEK, bn. n^aagversterkend.
STOMALITIS, v. ontsteking van het maagslijmvlies.
STOMATOLOOG, m. (...logen), specialiteit voor
maagkwalen.
STOMDRONKEN, bn. zeer dronken.
STOMME, m. en v. (-n), die stom is.
STOMMEKNECHT, m. (-s), hoektafeltje ; hoedenstandaard, lichtstander.
STOMMEL, m. (-s), blok brandhout ; stengel
van boonen en erwten ; (gew.) korte steenen
tabakspijp.
STOMMELEN, (stommelde, heeft gestommeld),
een dof gedruisch maken, banken en tafels verzetten : niet zoo stommelen ; -, (Zuidra.) voor
den dag brengen. STOMMELING, v. het stom 'zielen.
STOMMELING, in. en v. (-en), domoor, botterik, STOMMELINGE, v. (-n).
1. STOMMEN, (storrtde, heeft gestomd), ver
(wijn, sterke dranken).
-valschen.
2. STOMMEN, (stomde, heeft gestoord), voor
stomme spelen; ik moet stommen, ik mag geen
woord spreken.
STOMMERIK, m. (-en), domoor.
STOMMETJE, o. (-s), die stom is ; voor stomme
spelen, zich houden alsof men stom is.
-tje
STOMMIGHEID, v. (...heden), domheid, lomphei d.
STOMMITEIT, v. (-en), domme streek.
1. STOMP, mt. (-en), stoot, duw, vuistslag:
iem. een stomp geven. STOMPJE, o. (-s).
2. STOMP, v. (-en), kort, geknot voorwerp,
kort en dik overblijfsel : eene stomp van een arm,
een been ; stomp van een boom ; de bezem was zóó
afgesleten, dat het niets meer dan eene stomp was;
een stompje kaars, lak

; een stompje (van eene pijp)

een kort eindje. STOMPJE, o. (-s).
3. STOMP, na. (-en), (zeew.) kleine mast.
4. STOMP, bn. bw. (-er, -st), afgesleten (het
tegenovergestelde van scherp); stompe tanden;
stompe wapenen, waarvan het scherp is afgenomen;
— een stompe (platte) neus; — (bouwk.) een
stompe naad, de verbinding tusschen twee planken
die niet de zijkanten vlak, koud tegen elkaar
geplaatst zijn en door klampen bevestigd werden ; een stompe hoek, grooter dan een rechte hoek ; een stompe toren, toren zonder spits ; — (fig.)
versuft, vermoeid (van hersenen) ; zich stomp
denken (over iets), zijn verstand afsloven ; (plantk.) (van bladen) met afgeronden top.
STOMPDEGEN, m. (-s), (oudt.) kort en breed
zwaard.
1. STOMPEN, (stompte, heeft gestompt),
stompen, vuistslagen geven : niets doen dan
stompen en slaan.
2. STOMPEN (stompte, heeft gestompt), den
top. wegnemen, afstompen.
STOMPHEID, v. botheid, afstomping ; eggigheid ; (fig.) domheid.
STOMPHOEKIG, bn. met een stompen hoek:
een stomphoekige driehoek.
STOMPNEUS, m. (...zen), stompe neus ; (nat.
bist.) eene soort van Oostindische krab ; —,
m. en v. (...zen), die een stompen neus heeft;
... STAART, m. (-en), kortstaart ; paard welks
staart en oorera zijn afgesneden ; ...VOET, zit.
(-en), stompe, geknotte voet ; (ook) paardevoet ; -
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mt. en V. (- en), die zoodanigen voet heeft ; ...WERK,
o. het naken van deurposten en vensterkozijnen.
STOMPZINNIG, bn. bw. (-er, -st), dom, bot,
stomp. STOMPZINNIGHEID, v.
STOMZAT, bn. stomdronken.
STOND, m. (-en), STONDE, v. (-n), uur;
op dien stond, te dezer stonde, op dezen oogenblik ;
— van stonden aan, van dit oogenblik aan, dadelijk te beginnen,
STONDEN, v. ntv. maandstonden, maandzuivering (der vrouwen).
STONEHENGE, v. overoud gedenkteeken in
Engeland bestaande uit twee kringen van ruw
behouwen granietblokken, ongeveer 6 M. hoog;
misschien een overblijfsel van een Druïdentempel.
1. STOOF, v. (stoven), voetwarmer (geschikt
om er eene test of een vuurpotje in te plaatsen);
eene warme stoof nemen ; — steenen stoof, stoof
met marmeren deksel ; — (spr.) te veel vuur in
eene stoof doet ze branden, te veel schaadt ; —
oven, droog-, kookoven : meestoof ; het touwwerk
wordt voor het teren eerst in eene stoof gedroogd;
badstoof; zweetstoof; — (Zuidn.) kachel. STOOFJE, o. (-s).
2. STOOF, bw. plat : stoof liggen, in het kootspel.
3. STOOF, v. (stoven) (gew.) tronk, worteleind
van een boom.
STOOFAPPEL, in. (-s), appel geschikt om
gestoofd te worden, in tegenst. met handappel;
gestoofde appel ; ...HUIS o. (...zen), ...HUISJE, o. (-s), kombuis ; ...KETEL, m. (-s), ketel
tot stoven (ook in badstoven) gebruikelijk;
...PAN, v. (-nen); ...PEER, v. (...peren), peer,
geschikt om gestoofd te worden, in tegenst van
tafelpeer ; (ook) gestoofde peer ; ...POT, m. (-ten).
STOOFSEL, o. (-s), het gestoofde : stoofsel
van jonge hoenders.
STOOFTEST, v. (-en), test die in eene stoof
gezet wordt ; ...VUUR, o. een klein vuurtje om
op te stoven.
STOOFWILG, m. (-en), wilg die laag bij den
grond wordt afgesneden, om opnieuw loten te
laten uitschieten.
STOOK, (gew.) een stook hout, een takkenbos.
STOOKGAT, o. (-en), gat waardoor de brandstoffen in een oven worden gebracht ; ...GELEGENHEID, v. (...heden), gelegenheid om te
stoken ; kamer met stookgelegenheid ; ... GRAAG,
m. en v. (...gragen), iem. die gaarne stookt;
...IJZER o. (-s), haardijzer, pook ; ...INRICHTING, v. (-en), inrichting waar gestookt kan
worden ; ...KAST, v. (-en), trek-, broeikas;
...PLAATS, v. (-en), haardstede.
STOOKSTER, v. (-s), zij die stookt.
STOOL, v. (stolen), (R.-K.) lange zijden bandstrook, door den priester om den hals en de
schouders gekruist gedragen, door den diaken
over den linkerschouder, bij het verrichten van
zekere geestelijke bedieningen ; verzinnebeeldt
het juk des Heeren.
STOOM, m. damp van kokend water, waterdamp
van eene spanning minstens gelijk aan den damp kringsdruk, gebezigd tot het in beweging brengen
der stoonxnxachines ; die molen werkt met stoom ;
stoom wordt overal toegepast ; stoom op hebben,
van booten, machines enz. gereed om, te stoomen;
(fig.) veel stoom op hebben, over veel werkkracht
beschikken ; (spr.) dat gaat met stoom, zeer snel,
vlug ; — walm eener lamp.
STOOMACHTIG, bn. als stoom.
STOOMAFVOER, m. het afvoeren van den
stoom ; ... BAD, o. (-en), damp-, zweetbad;
...BAGGERMOLEN, m. (-s), baggermolen die
door stoom' bewogen wordt ; ... BAGGERVAARTUIG, o. (-en); ...BAKKERIJ, v. (-en), bakkerij
waar men door middel van stoomkracht kneedt;
...BARKAS, v. (-sen), barkas met stoom:vernaogen ; ...BATTERIJ, v. (-en), drijvende batterij
welke door eene stoommachine in beweging wordt
gebracht ; ...BEVOCHTIGING, v. (wev.) bevochtiging van het garen met stoom, inz. bij
droge lucht, om het garen leniger te maken en
het breken te voorkomen ; ... BLAASJES, o.
mv. kleine blaasjes in het water opstijgende bij
de stoomvorming.
STOOMBOOT, v. (-en), vaartuig door stoom
voortgedreven ; —DIENST, m. (-en), het geregeld vertrekken en aankomen van stoombooten;
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—KAARTJE, o. (-s), bewijs van overtocht meet
Bene stoomboot ; —MAATSCHAPPIJ, —ONDERNEMING, —REEDERIJ, v. (-en), instel ling ter voorziening in een stoomvaartdienst;
—TOCHT, m. (-en), tocht per stoomboot ; •-TOCHTJE, o. (-s); —VAART, v. vaart der stoom
-boten,smdi.
STOOMBRANDSPUIT, v. (-en), brandspuit niet
stoomvermogen ; ...BROUWERIJ, v. (-en) :
...CILINDER, m. (-s), cilinder waarin de zuiger
eener stoommachine op en neer bewogen wordt.
STOOMDICHT, bn. zóó dicht dat stoom er
niet doorgaat, er niet uit ontsnapt : de stoomdom
moet zuiver stoomdicht zijn ; iets stoomdicht maken.
STOOMDOM, m. (-men), cilindervormige ver
stoomruimte der ketels : geel-hoginvade
locomotief ; ... DOOR--kopernstmd
TOCHT, m. (-en), het doortrekken van den stoom;
stoompoort ; ...DRUK, m., ...DRUKKING, v.
het drukken van den stoom : onder hoogen stoom
-druk.
STOOMEN, (stoomde, heeft en is gestoomd),
stoom, rook opgeven, uitdampen : het kokende
water staat te stoomen ; zijne tabakspijp laten stoomen ; de lamp stoomt, walmt ; — door stoomkracht gevoerd worden : met volle kracht stoomen ; —
met eene stoomboot of een spoortrein of stoomtramt reizen : vlug ergens heen stoomen ; even
naar Amsterdam stoomen ; — snel loopen:
waar stoom jij zoo heen ? ; — met stoom bedekken,
omgeven, b.v. in 't dampbad ; — door middel
van stoom gaarmaken : rijst, zalm stoomen.
STOOMING, v. het stoomen.
STOOMER, m. (-s), stoomboot.
STOOMFABRIEK, v. (-en), fabriek waarin de
machines door stoom in beweging gebracht worden ; ...FIETS, v. (-en), motorfiets ; ...FLUIT,
v. (-en), alarmfluit aan eene stoommachine;
...FREGAT, o. (-ten), fregat met stoomvermogen;
....GEMAAL, o. (...gem alen). stoommolen om het
water in een polder op peil te houden, inz. machine om water uit een polder te malen ; ...GESCHUT, o. geschut waarbij de kogels door stoom
werden voortgedreven ; ... GRUTTERIJ, v. (-en),
grutterij waarin stoom de beweegkracht levert;
... HAMER, m. (-s), een zware hamer die door
stoom gedreven wordt : men heeft stoomhamers
van 75000 K.G. en , nog zwaarder ; — (fig.) met
den stoomhamer werken, zeer gejaagd en zenuwachtig ; ...HANDPAPIERFABRIEK, v. (-en) ;
...HEI, v. (-en), heiwerktuig dat niet stoom werkt;
...HOUDER, rex. (-s), stoom-doms ; ...INLATER,
M. (- s), (wev.) dauwpijpje ; ...JACHT, o. (-en),
een jachtvaartuig met stoomvermogen.
STOOMKAMER, v. (-s), ruimste in een stoomketel boven het water ; ...KAP, v. (-pen), stoomdom ; ...KASTBAD, o. (-en), bad in eene stoomkast, zweetbad ; ...KATOENSPINNERIJ, v.
(-en); ...KETEL, m. (-s), ketel eener stoominachine, waarin het water tot stoom verhit wordt:
stoomketel met vlampijpen ; stoomketel met voorwarmers ; ... KLEP, v. (-pen), klep aan een stoomketel ; ...KOKER, In. (- s), toestel waarin de
spijzen door middel van stoom gaargemaakt
worden ; ...KOLEN, v. mv. eene soort van steenkolen die snel veel hitte kunnen leveren, in tegenst. niet haardkolen ; stoomkoker ; ...KRAAN,
v. (...kragen), kraan tot doorlating van den
stoom ; een heftoestel waarbij de windas door
stoom in beweging wordt gebracht ; ...KRACHT,
v. kracht van den stoom, inz. beweegkracht:
de stoomkracht eener machine ; ... KRIMP, bw.
stoomkrimp laken, door stoom gekrompen
...LEIBUIS, v. (...zen), buis die den stoom uit.
den ketel naar den cilinder voert ; ...LIER,
v. (-en), door stoom bewogen lier of donkey, om
goederen in of uit het laadruim te hijschen.
STOOMMACHINE, v. (-s), machine waarbij
stoom als beweegkracht dient ; ...MANTEL,
M. (- s), metalen mantel om den stoomcilinder,
waarbij telkens versche stoom ingelaten wordt
om den stoomcilinder op warmte te houden;
...METER, m. (-s), toestel tot het aangeven van
de stoomspanning, manometer ; ...MOLEN, M.
(-s), molen niet stoomvermogen.
STOOMPAKET, v. (-ten), paketboot met stoom
tot beweegkracht, die de geregelde vaart tusschen
twee zeehavens onderhoudt en niet het overbrengen der mail belast is ; —VAART, v.
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STOOMPERS, v. (-en), pers die door stoom
in beweging gebracht wordt ; ..PIJP, v. (-en),
pijp, buis waardoor stoom gevoerd wordt ; ...PLETTERIJ, v. (-en), n etaalpletterij door middel
van stoom ; ...PLOEG, m. (-en), ploeg die met
eene stoommachine werkt ; ...POMP, v. (-en),
...PONT, v. (-en), pomp, pont waarbij stoom tot
beweegkracht dient ; ...POORT, v. (-en), stoomdoortocht, plaats waar de stoom in of uit den
stoomcilinder 'gaat ; ...RIJSTPELLERIJ, v. (-en);
... RUIMTE, v. (-n), stoonxkamker : de stoomkap
dient om de stoomruimte te vergrooten ; ... SCHELPENZUIGER, m. (-s), zuigtoestel dat door middel van stoom werkt om schelpen uit de zee op
te zuigen ; ... SCHIP, 0. (... schepen), schip dat
stoom tot beweegkracht heeft ; ...SCHOORSTEEN, m. (-en); ...SCHUIF, v. (...ven), toestel om den toevoer en den afvoer van den stoom
te regelen ; ...SCHUIFKAST, v. (-en), kastje
waarin de stoomschuif zich beweegt ; ...SCHUIFSTANG, v. (-en); ...SLEEPER, m. (-s), stoomsleepboot ; ...SLEEPHELLING, v. (-en), scheepshelling waarbij de schepen door stoomkracht
opgetrokken worden ; ...SLOEP, v. (-en); ...SPANNING, v. (-en), drukking of spankracht van den
stoom ; absolute spanning, de verhouding tusschen de stoomspanning en den dampkringsdruk;
werkelijke stoomspanning, de drukking welke
de stoom boven den dampkring heeft : de werkelijke stoomspanning is altijd 1 minder dan de
absolute ; ...SPUIT, v. (-en), spuit met stoomkracht ;
...STEENFABRIEK, v. (-en), steenfabriek met
stoom gedreven ; ...STRAALVENTILATOR, in.
(-s), inrichting om de lucht te zuiveren, door er
stoom doorheen te laten stralen ; ...TOESTEL,
in. en o. (-len), toestelletje om stoom te vormen;
...TOEVOER, m. het toevoeren, aanvoeren van
den stoom ; ...TOEZICHT, o. rijkstoezicht op
stoommachines.
STOOMTRACTIE, v. de stoomtractie werd door
electrisehe tractie vervangen, de wagens werden
niet meer door stoom, doch door electriciteit
bewogen.
STOOMTRAM, v. (-s), tram waarvan de wagens
door eene stoommachine worden voortbewogen;
—ABONNEMENT, o. (-en), abonnement voor
het vervoer met de stoomtram ; —DIENST,
m. (- en), het geregeld vertrekken en aankomen
der stooitramcs ; —MAATSCHAPPIJ, v. (-en).
STOOMTRAWLER, mc. (-s), visschersboot niet
stoomvermogen.
STOOMTUIG, o. (-en), stoorunxachine ; ...TURBINE, v. (-s); ...VAART, v. stoonibootvaart ;
...VAARTLIJN, v. (-en), richting waarin eene
stoomvaart geregeld plaats heeft ; ...VAARTUIG, o. (-en), stoomboot ; ...VAARTVERBINDING, v. (-en); ...VERDEELINGSTOESTEL, M. en o. (-len), toestel dat den geregelden toeen afvoer van den stoom regelt ; ...VERMOGEN,
o. stoomkracht : een fregat met stoomvermogen ;
...VERWARMING,,, v. verwarming door de latente warmte van den stoom die bij condensatie
vrijkomt ; ...VORMING, v. het vormen van
stoom ; ...WAGEN, M. (- s), locomotief ; (soms
ook) automobiel ; ...WALS, v. (-en), zware wals
nonet stoonjvermogen ; ...WASCHINRICHTING,
v. (-en), waschinrichting waarbij stoom als beweegkracht gebezigd wordt ; ...WERKTUIG, o. (-en),
stoommachine ; stoomwerktuig van lage, middelbare, hooge drukking, niet eene spanning van
2 à 3, 5 b, 6 of meer atniosfeeren ; ...WET, v.
wet van 15 April 1896 regelende het toezicht
op het gebruik van stoomtuigen ; ...WEVER,
m. (- s), arbeider, wever aan Bene stoomweverij ;
...WEVERIJ, v. (-en); ...WEZEN, o. alles wat
niet stoomwerktuigen in verband staat ;
...ZAAGMOLEN, m. (-s), zaagmolen waarbij
de zagen en sleden door stoomkracht bewogen
worden ; ...ZANDSTRAAL, m. door stoom
gedreven straal zand tot het matslijpen van
glas, het reinigen en poetsen van gegoten ijzeren
voorwerpen enz. ; ...ZIEDERIJ, v. het door stoom
raffineren van zout ; —, (-en), werkplaats daartoe ; ...ZUIGER, m. (-s), zuiger in een stoom
-cilnder.
STOOP, V. (- en), (oudt.) zekere vochtmaat
(= 2 1 /2 L.); kruik. STOOPJE, o. (-s).
STOOPSKAN, v. (-non), kan die eene stoop
groot was.
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STOORDER, in. (-s), STOORSTER, v. (-s),
die stoort, hindert.
STOORLOOS, STORELOOS, bn. bw. ongestoord, rustig.
STOORNIS, v. (-sen), storing, hinder ; ver
stoornis brengen, veroorzaken ; alles liep-waring:
zonder stoornis af.
STOOT, m. (- en), het stooten, duw, botsing:
iem. een stoot geven ; een stoot met den elleboog;
iem. een stoot met een degen, in het hart, tusschen
de ribben geven ; — (fig.) eene stad zonder
slag of stoot innemen, zonder weerstand te
ontmoeten ; — (fig.) schok : dat was een leelijke
stoot aan zijne gezondheid, welstand ; — hij zal
dien stoot wel niet te boven komen, daarvan herstellen ; — hij kon dien stoot (dat verlies) niet
doorstaan ; - (fig.) het is nog maar om een korten
stoot te doen, het kan (of zal) niet lang meer duren ; —
bij horten en stooten, zoo nu en dan ; — (bilj . )
stoot van de keu (tegen den bal); den stoot goed
aanbrengen ; een goeden, vasten stoot hebben, den
bal goed, juist weten te raken; — op scoot komen,
den bal goed gaan raken ; — van stoot zijn, niet aan
de beurt zijn ; aan den stoot konen ; — (fig.) den
stoot aan of tot iets geven, iets bewerken, veroorzaken : hij gaf den stoot aan die beweging ; —
dat gaf hem den laatsten stoot, dat was zijn ondergang ; — (muz.) eene geluidsversterking,
welke men bij gelijke tusschenpoozen hoort, wanneer twee niet-eenstemmige tonen, die niet veel
van elkander verschillen, tegelijkertijd worden
voortgebracht ; — (zeew.) ruk, schok (van het
schip): stoot van het schip tegen den grond ; windstoot ; — stootkant aan Bene japon of rok ; een klein stukje ijzer, bij wijze van kalkoen in den
toon van het hoefijzer geweld ; — op stoot gevijlde
tanden eener zaag, deze zijn ongelijkbeenig, de
kortste zijde loodrecht op het zaagblad, is aan
de voorzijde van de zaag.
STOOTBALK, m. (- en), (art.) balk op de geschutbedding, waartegen de raderen der kanonnen
bij het afschieten stooten ; eerste en laatste balk
eener pontonbrug ; ... BAND, m. (- en), stootlap ;
...BLOK, o. (-ken), blok voor de buffers van
spoorwagens, ook stootboom geheeten ; — getimmerte van blokwerk niet zand opgevuld,
aan het einde van een paar rails, waartegen de
spoorwagens stooten kunnen als zij niet tijdig
stilstaan ; ...BODEM, m. (- s), (art.) kulas, bodemstuk, ziel van een kanon ; ...BOOM, m. (- en),
stootblok ; ...BORD, o. (-en), (bouwk.); ...BUFFER, m. (- s), stootkussen, buffer ; ...DEGEN,
m. (-s), schermdegen.
STOOTDUIKER, m. (-s), eene soort van vogels.
STOOTEN, (stootte of stiet, heeft of is gestoo"ten), stampen, fijnkloppen: iets in een vijzel stootera;
peper, kaneel stooten ; aluin tot poeder stooten ; iets aan stukken, kapot stooten ; — een stoot geven,
stootend raken, met korten, krachtigen ruk voort
met den elleboog stooten ; iem. in de zijde-bewgn:
stooten ; aan de tafel stooten ; stoot zoo niet, ik kan
niet schrijven ; met den voet iets van zich stooten ; (fig.) zijne vrouw van zich stooten, haar verstooten ; tegen elkander stooten, elkander stootende raken ; iem. overhoop stooten, zoo stooten dat hij op den
grond tuimelt, (ook) iem. doodsteken ; — iem.
den degen door 't lijf, den dolk in 't hart stootgin ; iem. in 't water stooten, doen vallen ; (fig.) iem.
in 't ongeluk stooten, brengen ; - iem. van eene
rots stooten, doen tuimelen ; — (fig.) iem. van de
bank stooten, hem onderkruipen ; - een vorst
van den troon stooten, hem onttronen ; — zijn
hoofd (tegen den muur) stooten, daar tegen bonzen;
(fig.) daar heeft hij zijn hoofd gestooten, heeft hij
een weigerend antwoord bekomen, werd hij niet
geholpen ; — de Spanjaarden stieten het hoofd voor
Alkmaar, moesten daar terugdeinzen, het beleg
opbreken ; — iem. voor het hoofd stootera, hem
onaangenaam bejegenen, hem iets weigeren, (ook)
in zijne eigenliefde krenken ; — iem. uit de deur
stooten, hem al stootende daaruit drijven ; —
(fig.) iem. uit zijn ambt stooten, daaruit verwijderen,
hem dit doen verliezen ; — (bilj .) den bal in den
zak stooten, stoppen ; een gat in het laken van het
biljart stopten ; —
stooten veroorzaken : dat geweer stoot, het bonst
bij het afschieten tegen het lichaam van den
schutter ; — die wagen stoot, schokt ; — op dien
weg stoot het erg, schokt het erg door de ongelijk
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heden ; — (zeew.) het schip stoot, stampt, bonst ; -het schip stoot op eene zandbank, eene rots, komt
daar met kracht tegen ; — stooten toebrengen:
de os stoot met zijne horens ; rammen stooten graag;
pas op, die koe stoot, houdt veel van stooten ; —
de legers stieten onverwachts op elkander, ontmoetten elkander onverwacht ; — ergernis verwekken, stuitend zijn : die uitdrukkingen stooten ; die
handelwijze stoot ; — niet vloeiend zijn : dit gedicht stoot hier ; — bij het lezen op een vreemd woord
stooten, dat tegenkomen en daarbij eenigen tijd
stilstaan.
STOOTEND, bn. (-er, -st), geneigd tot stooten:
eene stootende koe ; — hard, niet vloeiend : een
stootende stijl, voordracht ; stootende verzen ; —
(fig.) hinderlijk, aanstoot gevende : eene stootende
behandeling ; iem. stootende woorden toevoegen,
beleedigende.
STOOTER, ra. (- s), Oudhollandsche munt,
later rekenmunt : ( = . 1 0,12 1 /2) : het kost een
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STOOTER, m. (- s), die stoot; springhengst.
STOOTSTER, v. (-s).
STOOTERIG, bn. ( -er, -st), stootend ; stootig.
STOOTGAREN, o. (zeew.) de zeilen op stoot
zetten, de beslagbanden van de marszeilen-garen
losmaken en deze alleen met kabelgarens op de
ra samtenbinden, zoodat die maar los te snijden,
of als 't ware te stooten zijn ; — op stootgaren
liggen, haast hebben.
STOOTHAARD, m. (-en), beweeglijke haard
of tafelvormige, een weinig hellende inrichting
waarop de ertsen verder geslibd worden.
STOOTIG, bn. (-er, -st), geneigd tot stooten:
een stootige os ; — bokkig ; lichtgeraakt : zij is
erg stootig. STOOTIGHEID.
STOOTIJZER, o. (-s), (zeew.) drijfijzer om
de ijzeren banden rondom de scheepsmasten,
de pompen enz. aan te drijven ; ontkoperijzer.
STOOTJE, o. (-s), kleine duw of stomp ; —
(schoennt.) stukje leder aan de zool ; — (fig.)
aanval van ziekte : hij heeft daar een leelijk stootje
gehad ; — wel tegen een stootje kunnen, veel verdragen kunnen, zoowel lichamelijk als in financieel opzicht.
STOOTKANT, m. (-en), onderste rand van
Gene japon of rok, gewoonlijk met stevig gaas,
voering enz. versterkt om het doorslijten door
het stooten op den grond enz. te voorkomen;
...KEG, v. (-gen), (zeew.) keg op de werf in gebruik - ; ...KLAMP, in. (-en), (zeew.) klamp die
onder een schoor of stut gezet wordt ; (op binnen
losse houten klamp buiten boord-vartuigen)
hangende, tegen het aanstooten ; ...KUSSEN,
o. (-s), buffer ; ...LAP, m. (-pen), (zeew.) lap of
oordubbeling op een zeil tot versterking aange-*
bracht, ook tong, gilling geheeten ; ...LEER, o.
leer dat het uitglijden der dollen verhindert;
...MAT, v. (-ten), (zeew.) matwerk tot afwering
van iets ; ...MES, o. (-sen), schaafijzer (der leerlooiers); ...NOK, v. (-ken), nok tot steun der
tong bij spoorwissels ; ...PLAAT, v. (platen),
plaat aan een degen (waar het gevest op rust).
STOOTSCH, bn. ( -er, meest-), stootig. STOOTIGHEID, v. lust om (met de horens) te stooten;
(fig.) vechtlust.
STOOTSCHAAL, v. (...schalen), (zeew.) lange
klampen welke soms achter de marsraas aangebracht zijn om ze van den mast verwijderd te
houden en ze beter te kunnen brassen en bewegen;
...TALIE, v. (-s), (zeew.) losse talies ergens aan
den mast en de ra vastgehoekt om de ra vast
te zetten, als het schip te veel slingert ; ...TAND,
m. (- en), groote slagtand, inz. der veelhoevige
dieren ; ...VEL, o. (-len), schootsvel (der trom
sappeurs enz.) ; ...VISCH, m.-melsagr,
(...sschen), (nat. bist.) (gew.) groote modder
...VOGEL, m. (-s), (gew.) grootere roof--kruipe;
vogel die zich plotseling op zijne prooi neerstort,
inz. de valk ; de blauwe stootvogel, de blauwe kuikendief of blauwe - valk.
STOOTVRIJ, bn. onkwetsbaar.
STOOTWIG, V. ( - gen), stootkeg ; ...WIND,
int. (-en), rukwind ; ...ZAAG, v. (...zagen), schrobzaag.
1. STOP, v. (-pen), wat dient om de opening
van eene kruik, eene flesch enz. af te sluiten:
kurken, houten, glazen, zilveren stoppen ; de stop
op de flesch doen, van de flesch trekken.

STOPPEN

.

2. STOP, v. (-pen), kruiswijze dichting van
weefsel of breiwerk ; het zoo dichtgemaakte:
eene stop in eene kous leggen ; hare kousen zitten
vol stoppen ; de scheerdraden en inslag eener stop ; —
de randen eener stop ; — werk. STOPJE, o. (-s).
3. STOP ! tw. houd op, genoeg. 1
STOPANKER, o. (-s), (zeew.) hoofdanker;
...BLOK, o. (-ken), deel van een hijschtoestel;
...DARM, m. (-en), (ontl.) (w. g.) blinde darm;
...DOEK, m. (- en), (vroedk.) doek om de vloeiing te stelpen ; (ook) lap waarop meisjes leeren
stoppen ; ...FLESCH, v. (...sschen), wijdmondsche flesch met glazen stop ; ... GAAS, o. onafgedeeld gaas ; ... GAREN, o. garen om mede te
stoppen ; ...GROND, m. middel dat de graveurs
bezigen tot het wegnemen van fouten ; ...HAMER,
in. (-s), (zeew.) kalfaathamer ; (spoorw.) soort
van hamer aan langen steel om fijner of grover
ballast onder de rails te stoppen ; ...HARS, v.
o. (zeew., tinvr.) hars om gaten en reten in het
hout te stoppen ; ...HOUT, o. (-en), (art.) eene
soort van wig.
STOPKALK, V. kalk om gaten en scheuren
in muren te dichten ; ...KAMER, v. (-s), (zeew.)
breeuwkamer ; ... KATOEN, o. katoen in draden,
geschikt om er mede te stoppen ; ...KETTING,
m. (-en), ketting voor het stopanker ; ...LAP,
m. (-pen), stopdoek ; — (fig.) woord in een vers,
alleen om te vullen ; bladvulling ; ...LOON, o.
(-en), loon dat men voor het stoppen betaalt of
ontvangt ; ...MES, o. (-sen), een stomp mes der
schilders en glazenmakers, waarmede zij eene
weeke stof, inz. stopverf in Bene opening stoppen;
(kuip.) eene soort van distelmes ; ...NAAD, m.
(...naden), (naaist.) gestopte naad ; ...NAALD,
v. (-en), groote naald, om kousen enz. te stoppen.
STOPPAGE, v. het stoppen.
STOPPEL, n1. (-en, -s), het in den grond staande
gedeelte van den haha na het maaien ; de stoppels afbranden, uittrekken ; de stormwind vaart
door de stoppels ; — kort en dik puntje van eene
pas uitkomende veder ; kort, stekelig haar van
den baard. STOPPELTJE, o. (-s).
STOPPELAKKER,
m. (-s), stoppelland;
...BAARD, m. (-en), korte, grove baard.
STOPPELBLOOT, bn. de huur eindigt met stoppe lb ot 1907 (uit eene publicatie), na het oogsten
van het koren.
STOPPELBRAND, m. (-en), het verbranden
van stoppils op het veld ; ...CULTUUR, v. het
verbouwen van knollen en andere gewassen in
een stoppelland.
STOPPELEN, (stoppelde, heeft gestoppeld),
uitkomen (van den baard); de stoppels branden.
STOPPELGANS, v. (...zen), gans die zich op
de stoppelvelden voedt ; ...GEWAS, o. (-sen),
gewas in een stoppelland groeiende ; ...HAAR,
0. (...haren), kort, stekelig hoofdhaar.
STOPPELIG, bn. (-er, -st), als met stoppels:
een stoppelige baard, met korte, harde haren;
...KNOLLEN, m. nov., ...RAPEN, v. mv. knollen, rapen in een stoppelland gezaaid ; ...LAND,
o: (-en), land met stoppels ; ...VEEREN, v. mv.
nieuwe veeren (die onder het ruien der vogels
te voorschijn komen); ...VELD, o. (-en), stoppelland ; ...VLAM, v. (-men); ...WEDUWE, v.
(-n), (gew.) ongehuwde moeder; ...ZEIS, v. (-en), zeis
om de stoppels vlak boven den grond af te maaien.
STOPPEN, (stopte, heeft gestopt), iets in eene
holte, een gat doen om dit te vullen, te dichten,
te sluiten : werk in een gat, een gat met werk stoppen ; een lek stoppen ; — eenig voorwerp in een
ander doen, iets ergens indoen, , induwen : tabak
in eerre pijp stoppen ; eene pijp stoppen, met
tabak ; tabak stoppen, in eene pijp ; een bed met
veeren stoppen, vullen ; die csnapé is te stijf gestopt ; — worst stoppen, fijngehakt worstvleesch
in darmen stoppen ; — iem. den mond stoppen,
met spijzen, (ook fig.) heul doen zwijgen ; —
zich de ooren stoppen, dichthouden, (ook fig.) niet
willen hooren ; — iets in een zak stoppen ; —
iem. geld in de hand stoppen, ongemerkt geven,
hetzij om hemt te helpen, te steunen, 'tzij om
hein om te koopen ; — een kind in bed stoppen,
leggen, onder de dekens toedekken ; — een jongen
in den hoek, in den kelder stoppen, zetten (tot straf);
— iets onder den grond stoppen, om het te verbergen, (ook) om het kwijt te zijn ; — (gemeenz.)
iem. onder den grond stoppen, begraven ; --
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ruiten stoppen, niet stopverf in een raam vastzetten ; —
(naaist.) verbroken (door branden of slijten)
schering- of inslagdraden inwerken : linnengoed,
kousen stoppen ; — een gat stoppen, scheringen inslagdraden er in werken, (ook fig.) schuld
delgen, afbetalen ; — dat is niet te stoppen, niet
vol te houden, hierin is niet te voorzien ; — geld
stopt geene gierigheid, gierigheid heeft nooit genoeg, is nooit voldaan ; —
eene beweging stremmen, doen ophouden,
iets in zijne beweging tegengaan, die doen verminderen : eene vloeiing stoppen ; den buikloop stoppen;
— die spijs stopt, verzadigt spoedig, (ook) belemmert de darmbeweging ; (zeew.) een touw stoppen,
bij het vieren vasthouden, zoodat er niet te veel
gevierd wordt ; eene machine stoppen, doen stil
stop ! commandowoord aan boord van-stan;
stoomschepen om de machine te doen stilstaan ; —
stilhouden : hier stopt de tram, de boot ; — stop
eens even, houd even den mond, zwijg even, laat
ik even nadenken.
STOPPEND, bn. wat stopt : stoppende spijzen;
stoppende geneesmiddelen, om de al te sterke ontlasting tegen te gaan.
STOPPER, ut. (-s), die stopt ; — pijpestopper ; —
(zeew.) kort en stevig touw, dat, met het eene
einde aan eenig steunpunt verbonden, om een
kabel of ander tuig met herhaalde en stijf toegehaalde slagen gewonden wordt, ten einde het
gespannen te houden ; — advertentie die een
blad eigenmachtig uit eene andere krant overneemt of zelf bedenkt, om leege plaatsen te vul
-len,
te stoppen. STOPPERTJE, o. (-s).
STOPPERBOUT, m. (- en), bout dien ^ men
in de schaarstokken aantreft en die meer bepaaldelijk bestemd is tot het inhoeken der stoppers;
...KNOOP, m. (-en), sjouwernxansknoop ; ...
KOUS, v. (-en), (zeew.) groote, opgewelde kousen
waarvan de opening zoo groot is, dat zij door
een ringbout van het dek gestoken en de stoppers
er dan omheen gesplitst of omgebonden kunnen
worden.
STOPPING, v. (-en), het stoppen.
STOPPLAATS, v. (-en), plaats waar eene boot,
tram of spoor stopt ; ... RAD, o. (-eren), rad om
iets stop te zetten, eene machine b.v.; ...SAJET,
o. sajet om gaten mede te stoppen.
STOPSEL, o. (-s), hetgeen dient om er mede
te stoppen ; werk ; het gestopte ; een stopsel tabak, zooveel als noodig is om eene pijp te vullen.
STOPSTEEK, m. (...steken), (naaist.) eigenaardige steek bij het stoppen ; ...STEEN, m.
(-en), (mets.) vulsteen.
STOPSTER, v. (-s), die stopt ; inz. die kousen
herstelt.
STOPSTUK, o. (-ken), (zeew.) stuk om een
gat te stoppen ; (fig.) alles wat tot aanvulling
dient ; ...TOUW, o. (-en), touw voor het stopanker;
...VERF, v. eene soort van deeg van krijt en
lijnolie (voor glazenmakers en ververs); ...VERFMES, o. (-sen), bot mes der glazenmakers en
ververs om de stopverf gelijk te strijken ; ...
VERS, o. (...zen), zouteloos vers (alleen dienstig
om te vullen); ... WAS, v. en o. (tuinb.) maagdenwal,
entwas, eene soort van lijmige stof, waarmee de
bijen de reten van den korf dichthaken ; ...WERK,
o. alles wat gestopt is ; (ook) werk (om te breeuwen); ...WOORD, o. (-en), ondichterlijk woord
in een vers, vulwoord ; — (fig.) dit is zijn stopwoordje, dit woord bezigt hij zeer dikwijls.
STOPZETTEN, (zette stop, heeft stopgezet),
doen stilstaan : eene fabriek stopzetten; het Zeeren
stopzetten, daarmede niet voortgaan.
STOPZIJDE, v. zijde om te stoppen.
STORAX, v. (plantk.) eene welriekende bruinroode, harsachtige, glanzende stof, verkregen
door uitkoking van het verwonde hout van
liquidamber orientalis en styrax officinalis;
—BOOM, mt. (-en), boom waaruit de storax verkregen wordt ; —HARS, o. v., hars van de storax
gemaakt ; —ZALF, v. zalf uit storax bereid.
STORE, v. (-s), latjesgordijn, jaloezie (2de
art.).
STORELOOS, bn. bw. Zie STOORLOOS.
STOREN (stoorde, heeft gestoord), hinderen,
verhinderen, beletten, belemmeren : iem. in zijn
werk, in zijne rust storen ; iem. in den slaap storen,
verontrusten ; het onderwijs storen, belemmeren ; —
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stoor ik u soms ?, kom ik u soms ongelegen, hinder
ik soms ? — (gew.) een vogelnest storen, verstoren,
uithalen ; — (bij het zoutzieden) roeren en de
onzuiverheden uitscheppen en zoo de kristallisatie belemmeren ; — zich aan iets storen, laten
gelegen liggen, om iets geven, z ,ch bekreunen:
stoor u niet aan de praatjes der wereld ; —. hij stoort
zich aan niets of niemand, hij geeft nergens om.
gaat zijn eigen gang. STORING, v. (-en), het
storen, verhindering, belemmering.
STOREND, bn. wat stoort, hindert, belemmert:
storende invloeden ; storende krachten ; — starende
drukfouten, die het juist verstaan belemmeren.
STORK, M. (-en), (gew.) ooievaar.
STORM, nn. (-en), zeer harde wind, met eene
snelheid van ± 24 M. in de seconde ; er stak ee'
hevige storm op uit het noordwesten ; — een vliegende storm, hevige storm ; — de storm huilt, brult.
loeit ; door storm beloopen worden, overvallen ; (fig.) de stormen des levens, de groote wederwaardigheden ; — (oorl.) algemeen en geweldige
aanval : met storm innemen, bemachtigen ; den
storm afslaan ; storm loopen ; — ( fig.) het liep
storm, men verdrong zich om er bij te zijn, om iets
te koopen, te vragen ; — hevige drift : een storm
te wachten hebben ; hij kon den storm gelukkig nog
bezweren, voorkomen, den toornige tot kalmte
brengen ; — (spr.) die in toorn handelt, gaat in
storm onder zeil ; — een storm in een glas water.
twist, oneenigheid van geen beteekenis, die geene
gevolgen heeft ; de stormen der hartstochten, de
geweldige driften. STORMPJE, o. (-s).
STORMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), op storm
gelijkende, buiig : stormachtig weer ; - eene stormachtige vergadering, waar het stormachtig toegaat,.
waarin men zich door zijne driften laat meesleepen:
— stormachtige tijden, drukke, veel bewogen
tijden. STORMACHTIGHEID, v.
STORMBAAN, v. (...banen), de beweging
voorwaarts van een stormveld ; ... BALK, m.
(-en), stormram ; ... BAND, m. (- en), band aan
eene sjako, die bij het story loopen om de kin
werd gedaan ; band aan hoed of pet, die bij.
stormachtig weder om de kin wordt gedaan ; .. .BE ZAAN, M. (-s), bezaan gebezigd bij storm, ; .
BLINDE, v. (-n), klep voor de kajuitspoort bij..
stormweer ; ... BOK, M. (-ken), (oorl.) (oudt.)
stormram ; ...,BUI, V. (- en), onstuimige wind
van korten duur ; ... DAK, o. (-en), (oorl. oudt.)
beweegbare dekking van schilden, waaronder
men storm liep ; ... DEUR, v. (-en), buitendeur
aan zeesluizen.
STORMEB, V. (- ben), zeer lage ebbe, op onze
kusten door O. en Z.O. stormen veroorzaakt.
gemiddeld 1 M. lager dan de gewone ebbe.
STORMEGGE, V. (- n), (oorl.) valhek, valpoort,.
gewone egge met ijzeren punten tot verdediging
in bressen gebruikt.
1. STORMEN, (het stormde, heeft gestormd),.
zeer hard waaien ; — (fig.) 't zal er stormen, zij
zullen hevig twisten ; — de stormklok luiden ; (oorl.) bestormen ; — met geweld komen aanloopen : allen stormden op hem los, bestormden hem..
vielen hem aan ; — (Zuidra.) stoeien.
2. STORMEN, (gew.) aangenamen geur ver
-spreidn.
STORMENDERHAND, bw. (oorl.) met storm,.
door bestorming : de vesting werd stormenderhand
genomen.
STORMFOK, v. (-ken), voorstagzeil ; ...GAFFEL, v. (-s); ...GAT,. o. (-en), (oorl.) bres ; ..GEREEDSCHAP, o. (-pen), stormtuig ; ...GEVAAR
om mede storm te loopen ; ...GOLF..-TE,o.(n)
V. (...ven), hooggaande golf ; ...HAMER, m.
(-s), moker ; ... HOED, m. (-en), ijzeren hoed
der vroegere soldaten ; ...HOEK, m. (-en), (zéew. )
punt waar het vaak hard waait of stormt.
STORMIG, bn. (-er, -st), stormachtig : een
stormige avond; (ook fig.)
STORMJAGEN (jaagde storm, heeft stormgejaagd), (Z. A.) storm loopen op, bestormen.
STORMJAGER, m. (-s), (Z. A.) oliekoek door
de burgers op konxmando gebakken.
STORMKAT, v. (-ten), (oorl.) bresbatterij
(oudt.) stormram ; ...KLOK, v. (-ken), alarmklok,.
brandklok ; ...KLUIVER, m. (-s), voorstengestagzeil ; ...KOMPAS, o. (-sen), kompas met
zware of boden roos, zoodat het bij de hevigste
slingeringen van het schip slechts kleine bewe-

STORMLAT.

1724

gingen maakt ; ...LADDER, v. (-s), (oorl.) ladder
omt bij eene bestorming tegen de nauren eener
belegerde vesting te zetten ; (zeew.) touwladder.
STORMLAT, V. (-ten), eene der als een netwerk
over het dak gelegde latten die het afwaaien der
pannen bij stormweer voorkomen ; - (zeew.)
slingerlat.
STORMLIJN, v. (-en), (molens) sterk touw
waarmee de opgerolde zeilen langs de roeden
gebonden worden.
STORMLOOPEN, (liep storm, heeft stormgeloopen), (oorl.) niet geweld aanvallen : op of tegen
eene vesting stormloopen.
STORMLOOPER, m. (-s), die stormloopt;
...MARSCH, m. (-en), (mil.) marsch, signaal om
storm te loopen ; marsch onder het storm.loopen ;
...PAAL, m. (...palen), middel ter afwering eener
bestorming ; ...PAS, m. (-sen), (nail.) snelle pas;
...PLANK, v. (-en), kleine stormegge ; ...RAM,
M. (-men), gevaarte, groote mast (soms Met een
ram;skop aan het einde) om een muur te doen
instorten.
STORMRIJP, bn. (oori..) het vuur moet den vijand stormrijp maken, zoo teisteren dat met vrucht
store geloopen kan worden.
STORMSCHADE, v. schade door storm veroorzaakt ; ...SCHERM, o., ...SCHILD, o. (-en),
schild tot beschutting tegen de belegerden bij
het stormloopen ; ...SEIN, o. (-en), sein dat storm
ophanden is ; ...STROOM, rex. (-en), (zeew.) cirkelvormige stroom in het water door een storm
veroorzaakt ; ...TOREN, m. (-s), zeker stormtuig der ouden ; ...TUIG, o. al wat tot bestorming
dienstig is.
STORMVELD, o. (-en), de geheele draaiende
luchtmassa (soms wel 80 G. M. middellijn) om
eene plaatselijke depressie ; ...VISCH, M.
(...sschen), noordkaper(visch) (delphinus orca);
...VLOED, m. (-en), hoogwater op onze kusten
door Z.W., W. en N.W. stormen veroorzaakt;
...VLOEDDEUR, v. (-en), eene der deuren aan
Bene zeesluis, die tegen stormvloed bestand moeten zijn.
STORMVOGEL, m. (-s), eene orde der zwem
(procollariiformes) met zeer lange vleugels,-vogels
die voortreffelijk en onvermoeid vliegen ; de
voornaamste ervan is de albatros.
STORMVOORSPELLING, v. (-en), het voor
-spelnva
een storm.
STORMVRIJ, bn. (vest.) stormvrije versterkingen, waarop niet stormgeloopen kan worden.
STORMVRIJHEID, v.
STORMWEDER, ... WEER, o. luchtsgesteldheid waarbij het stormt ; ...WIND, m. (-en).
STORMZAK, m. (-ken), (oudt.) een gewone
linnen zak, met buskruit gevuld, die, na omwoeld
en in gesmolten verkitsel gedoopt te zijn, van
eerre verkapte buis voorzien werd ; zij werden
door de Turken dikwijls gebruikt om de vijandelijke schepen in brand te steken ; ...ZEIL, o. (-en),
(zeew.) een zeil dat alleen bij storm aangeslagen
en gebruikt wordt ; ...ZWALUW, v. (-en), kleine
soort van stormvogel (thalassidroma pelagica)
in den N. Atlantischen Oceaan.
STORNEEREN, (storneerde, heeft gestorneerd),
(bij het boekhouden) eene vergissing in een boek
verbeteren (door een tegenpost aan de creditof debitzijde).
STORNO, V. (-'s), verbetering eener foutieve
boeking.
1. STORT, V. en o. (-en), (dijkw., veenarb.),
plaats waar men de kruiwagen ledigt, stortplaats:
de werkzaamheden op het stort.
2. STORT, o. dunne platen ijzer.
STORTBAAS, m. (...bazen), veenarbeider die
den veengrond fijn moet scherven op het stort;
voorman der stortwerkers ; ...BAD, o. (-en), bad
waarbij het water op iem. gestort wordt ; douche:
stortbaden nemen, gebruiken ; badtoestel daartoe;
(fig.) hij kreeg een geducht stortbad, zijn ijver, vuur,
hartstocht bekoelde daardoor zeer ; ... BAK, m,.
(-ken), broekvorn^ige plaatijzeren buis bij baggerniolens waarin de baggeremmers de gebaggerde
specie storten ; ...BEEK, v. (...beken), beek die
van eene groote hoogte neerstort ; ...BUI, v. (-en),
hevige plasregen.
STORTEBED, o. (-den), bekleeding meet rijs
en steen van den bodem; van een kanaal, rivier enz.
vóór eene sluis, onmiddellijk aan den sluisvloer
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aansluitende en dienende om ontgronding aldaar
door te sterke strooming te voorkoten ; ook
stortvloer geheeten.
STORTEN, (stortte, heeft en is gestort), plotseling en niet geweld van eene hoogte doen vallen:
iem. uit een raam, van eene rots, in een afgrond
storten ; - (fig.) iem. in het ongeluk storten, hem
ongelukkig maken ; - plotseling uitgieten, hetzij
niet opzet, hetzij bij toeval: haver uit een zak
storten ; zand, steenere uit een wagen, kruiwagen
storten ; water, wijn, olie storten, vergieten, doen
vloeien ;, zijn bloed voor het vaderland storten ; geld uit een zak storten ; - geld uit de eene kas in
eene andere storten, overdragen ; deze ontvanger
moet iedere 3 maanden storten, het ontvangen
geld afdragen ; deze som is bij den kassier gestort,
afgeleverd ; - plotseling en niet eenige kracht
van boven neervallen : van het paard storten ; met
zijn paard storten, vallen ; met het hoofd naar beneden storten ; van eene brug in het water storten ; de golven storten over het schip, slaan er overheen ; de regen stort naar beneden, het is een stortregen ; zich uit een venster storten, zich daaruit werpen ; zich op den vijand storten, dien met onstuimigheid
aangrijpen ; - zich in 't verderf, in gevaar storten,
blindelings begeven.
STORTGAT, o. (-en), gat waardoor iets valt
of stort ; ... GOED, o. (-eren), (zeew.) goederen of
waren die niet ingepakt worden (b. v. granen,
zout).
STORTHING, V. (-s), Staten- Generaal in Noorwegen.
STORTING, v. het storten ; -, (-en), val;
(geneesk.) ni.iskraanm ; overloop van gal ; gedeeltelijke betaling (b. v. op aandeelen); - quitantie
van storting, bewijs door een betaalnieester afgegeven, dat het daarin genoemde bedrag in 's
Rijks schatkist gestort is.
STORTINGSSTAAT, ni (...staten), borderel of
staat waarop het totaal der quitantiën van storting vermeld is.
STORTKAR, v. (-ren), tuimelkar, kar op twee
wielen waarvan de bak naar achteren gestort,
gewipt kan worden, gewoonlijk zand-, puin-,
vuilniskar ; ...KOKER, M.. (-s), koker waardoor
iets naar beneden gestort wordt ; stortbak;
... MUUR, m. (... muren), (waterbouwk.) overgang
van den vloer van het buitensluishoofd tot dien
van den schutkolk, wanneer men niet een groot
waterverschil te rekenen heeft ; ...PLAATS, v.
(-en), plaats waar gestort wordt ; overlaat van
een molen ; ...REGEN, m. (-s), plasregen, slagregen.
STORTREGENEN, (het stortregende, heeft
gestortregend), plasregenen.
STORTSTEEN, o. steen dat neergestort wordt
inz. basaltstukken voor beballasting van zinkstukken.
STORTVLOED, m. (-en), watermassa die niet
kracht zich naar beneden stort, inz. (zeew.) ondiepe maar hevige stroom ; - (fig.) veel tegelijk:
een stortvloed van tranen, van scheldwoorden;
...VLOER, m. (-en), stortebed.; ...WIJN, m.
(-en), lekwijn, wijn die uit eene kraan is gelekt;
...ZEE, v. (-ën), hooge zeegolf die over het schip
slaat of tegen het schip breekt en over het schip
spat.

STOTTERAAR, m. (-s), STOTTERAARSTER,
v. (-s), die stottert.
STOTTERBAARD, ni. (-en), ...BEK, ni. en v.
(-ken), stamelaar ,-ster.
STOTTEREN, (stotterde, heeft gestotterd),
door onwillekeurige spiersamentrekkingen veroorzaakte krampachtige stoornis in het vlot spreken ; hij stottert als men hem aanziet ; iem. he
stotteren af leerera, hem hiervan genezen ; hij statterde nog eenige woorden en ging weg. STOTTERING, v. het stotteren, gestotter.
1. STOUT, o. eene soort van versterkend donker
Engelsch bier.
2. STOUT, bn. bw. (-er, -st), STOUTELIJK,
bw. verm:etel, driest, overmoedig : een stout bedrijf, een stout stuk ; stoute beelden, gewaagde ; hij is stout in den mond, bezigt gewaagde woorden;
een stout, een grootsch tafereel ; Karel de Stoute
(hertog van Bourgondië); - ondeugend, ongehoorzaam : stoute kinderen ; zich stout aanstellen.
STOUTHEID, v. vermetelheid, driestheid ;'ondeugendheid, ongehoorzaamheid.
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STOUTERD, ni. (-s), iem. die stout is.
STOUTERIK, m. (- en), stouterd.
STOUTHARTIG, bn. bw. (-er, -st), STOUTHARTIGLIJK, bw. moedig, onverschrokken,
stout. STOUTHARTIGHEID, v. moed, onverschrokkenheid.
STOUTIGHEID, v. stoutheid.
STOUTMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), STOUTMOEDIGLIJK, bw. dapper, onversaagd. STOUTMOEDIGHEID, v.
STOUTWEG, bw. ronduit, onbeschroomd:
stoutweg iets doen, vragen.
STOUWEN, (stouwde, heeft gestouwd), (zeew.)
stuwen, bergen, goederen in het ruim pakken:
dat schip is goed gestouwd ; - (ook gew.) veel
eten en drinken : hij kan wat stouwen.
STOUWER, m. (-s), die stouwt.
STOUWSLUIS, v. (...zen), keersluis.
STOVEN, (stoofde, heeft en is gestoofd), met
matige warmte in een gesloten pot koken, laten
gaar worden : gestoofde visch ; gestoofde kool ; (fig.) iem. eene kool stoven, hem eene poets bakken;
- (zeew.) touw stoven, het warm maken, zoodat
de teer er beter indringt ; - (scheepsb.) hout
stoven en branden, om het te buigen; - (geneesk.)
weeken (door pappen, door kruiden); warnxen :
zieke ledematen stoven. met warme doeken wrijven,
in warme dampen houden enz. ; - zich in het
zonnetje stoven, koesteren. STOVING, v. het stoven.
STOVEND, bn. (geneesk.) verwarmend : een
stovende omslag, eene uitwendig gebruikte vloeibare of droge artsenij, waarmede lijdende deden
gestoofd of gepapt worden.
STOVENGELD, o. (-en), geld dat betaald wordt
voor het zetten of huren van stoven (in eene kerk
enz.); ...HOK, o. (-ken), ...HUISJE, o. (-s), bergplaats voor de stoven (in eene kerk); ...MAKER,
(-s); ...ZETSTER, v. (-s), vrouw die de stoven
zet (in eene kerk), die met de zorg er voor belast is.
STOVIA, v. (Ind.) beginletterwoord, voor: School
Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen.
1. STRAAL, m. (stralen), (oudt.) pijl ; (gew.)
angel eener bij ; steek niet den bijenangel.: hij ki eeg
een straal op zijn kaak; - uitschietend licht: de
stralen der zon; stralen werpen, schieten; bliksemstraal;
vuurstraal ; warmtestraal ; (nat.) invallende, terug
rechte, gebroken stralen ; - ( fig.) een-gekats,
straal van hoop, van vreugde, eene flikkering ; een
straal der Goddelijke genade deelachtig worden ; door eene nauwe opening heen gedreven stroom
eener vloeistof ; een straal bloed spoot uit de wonde;
- een straal water, melk ; - ( gemeenz.) druipen als
een straal, bij een examen met zeer lage cijfers
afgewezen worden ; -broes en verstuiver. (van eene
tuinspuit); (wisk.) afstand van het middelpunt eens
cirkels tot aan zijn omtrek of van het middelpunt
van een bal tot aan zijn oppervlak ; - middelste
deel in den hoef van een paard. STRAALTJE, o. (-s).
2. STRAAL, bw. wij zeilen straal in den wind,
met den wind bijna recht tegen ; - (plat) hij is
straal (bezopen), erg beschonken.
STRAALADER, v. (-s, -en), (veearts.) bloedader
bij den straal van een paardenhoef ; ...BAND, us.
(-en), (ontl.) buitenste rand van het regenboogvlies ;
...BLOEM, v. (-en), zekere bloem waarbij de bloem
uitgebreid zijn.
-bladjestrwiz
STRAALBREKEND, ba straalbrekend vermogen,
het vermogen oryx (licht)stralen te breken.
STRAALBREKING, v. (-en), (nat.) breking der
stralen, ten gevolge van het tusschenkomen eener
stof die optisch dichter of minder dicht is : de schemering wordt veroorzaakt door straalbreking van het
zonnelicht in de hoogere luchtlagen ; ... BUNDEL,
ms. (- s), bundel stralen ; ... DIER, o. (-en), dier dat
een stervorm igen, uit één middelpunt stralenden
lichaamsbouw bezit (radiate); ...GIPS, o. (delfst.)
vezelsteen ; ...GROEVE, v. (-n), verdieping in den
hoornstraal bij paardenhoeven, waardoor hij in
twee schenkels verdeeld wordt ; ...IJZER, o. (-s),
straalroede ; ...KANKER, m. hoefkanker die in
den straal begint ; ... KIES, o. zeker mineraal van
zwavelijzer ; ...KUSSEN, o. (-s), vetkussen gelegen
tusschen de twee hoefkraakbeenderen ; ...PIJP,
V. (- en), koperen buis waaruit het water spuit (bij
brandspuiten); ...PLATEN, V. mv. (scheepsb.)
ijzeren platen in den vorm eener knie in zeilschepen
met ronde achterboegen, om het achterschip te
bevestigen ; ...SCHENKEL, ni. (-s), een der twee
helften van den hoornstraal in een paardenhoef ;

...STEEN, ni. (-en), groen kiezelzuur ijzeroxydule,
ook moedersteen geheeten.
STRAALSGEWIJZE, STRAALSGEWIJS, bw.
in den vorm van stralen.
STRAALVORMIG, bn. in den vorm van stralen
(ontl.) straalvormig lichaam, een onderdeel van het
oog bij de lens.
STRAALWORMEN, m. mv. eene soort van ingewandswormen.
STRAAM, m. zie STRIEM.
STRAAT, v. (straten), gebaande weg, inz. de
geplaveide weg tusschen de rijen huizen in steden
of dorpen : nauwe, breede, oude straten ; drukke,
stille straten ; - op straat, in de open lucht, in het
openbaar : op 's Heeren straten (eig. op de heerstraat),
op den openbaren weg ; - (spr.) men moet straten
voor stegen kennen, men moet weten tot wien men
zich wendt, 'net wien men spreekt ; - iem. op straat
zetten, uit zijn huis zetten, (ook) heng van zijne
verdiensten berooven ; - dubbele lange rij huizen,
door een geplaveiden weg van elkander gescheiden;
- (aardr.) zeeën.gte : de straat van Gibraltar.
STRAATJE, o. (-s), kleine straat. steeg.
STRAATARBEIDER, m. (-s), sjouwer, kruier.
STRAATARM, bw. zeer arm.
STRAATBENGEL, m. (-s), gemeene straatjongen ; ...BEZEM, m. (-s), bezem om de straat te
vegen ; ... BORD, o. (-en), (Z. A.) publiek aanplakbord ; ...BUIS, V. (...zen), buis onder de straat
gelegen, voor de water- of gasleiding ; ...DEUN,
m. (-en), ...DEUNTJE, o. (-s), straatlied(je); ...
DEUR, V. (- en), groote of hoofddeur van een huis;
...GELD, o. belasting voor het onderhoud der straten ; ... GERUCHT, o. straatrumoer ; tijding die
op straat verteld wordt : ...GESPUIS, o. laagst
gemeen ; ...GEVECHT, o. (-en), gevecht in de
straten ; ...GOOT, v. (...goten), zie GOOT ; ...
GRAS, o. gras dat in stille straten groeit., inz. poe
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STRAATHAMER, m. (-s), hamer der straat
HOEK, m;. (-en), hoek eener straat ; ...-makers;.
HOER, v. (-en), lichtekooi die langs de straat loopt,.
... HOND, nr. (-en), hond die veel op straat loopt;
hond die geen huis heeft, van niemand is; ...JEUGD,
V. de straatjongens : onze lieve straatjeugd ; ... JONGEN, M. (-s), straatlooper, gemeene jongen : zich
als een straatjongen aanstellen, gemeen, vol leelijke
streken ; ...KABAAL, o. (. . .kabalen), straatrumoer ; ...KLINKER, m;. (-s), klinker waarmee
men straten plaveit; ...KNECHT, ni. (-s, -en), (w.g.)
loopknecht om boodschappen te doen ; ...KREET.
M. (...kreten), kreet, geroep op straat ; ...LANTAA.RN, v. (-en), ...LANTAREN, V. (- s). lantaarn
om de straat te verlichten ; ...LIEDJE, o. (-s),
liedje langs de straat, inz. door straatjongens gezongen ; ...LOOPER, ni. (-s), ...LOOPSTER. v. (-s),
straatslijper ; ...MADELIEF, v., ...MADELIEFJE, o. (-s), meisje dat gedurig op straat is ; ...MAKER, m. (-s), plaveier ; ...MAKERSWERK, o.:
...MEID, v. (-en), meid die altijd langs de straat
loopt ; ...MUSCH, v. (...ssehen). gewone huismusch:
...MUZIKANT, m. (-en), muzikant die langs de
straat muziek maakt en dan aan de huizen centen
ophaalt ; ...NAAM, m. (...namen), naam eener
straat ; ...NIEUWS, o. straatpraatjes ; ...NIMF.
v. (-en), straatmadelief ; snol ; ...ORGEL, o. (-s),
draaiorgel om op straat te spelen.
STRAATPIKKER, nt. (-s), houweel der straatmakers ; ...POLITIE, v. regeling van, toezicht op
de openbare orde ; ...PRAATJE, o. (-s), tij ding welke op straat verteld wordt ; ...PREDIKER, m. (-s), iem. die op straat preeken houdt.
STRAATPUBLIEK, o. die menschen welke geregeld op straat zijn : het gewone straatpubliek ; inz.
de straatjongens en jonge kerels die langs de straat
slenteren en allerlei overlast veroorzaken.
STRAATROOF, ni. het rooven op de straat, op
eenzame wegen : van straatroof leien, ; zich eon
straatroof schuldig maken ; ... R O O V E R, m.. (-s).
iem. die op straat rooft, die op eenzame wegen
loert ; ...ROOVERIJ, v. (-en), het plegen van
straatroof ; ...RUMOER, o. oploop, gedruisch op
straat ; ...SCHANS, v. (-en), versperring, barricade ; ...SCHENDER, ni., ...SCHENDSTER, v.
(-s), die straatschenderij pleegt : ...SCHENDERIJ.
V. (- en), baldadigheid op straat ; ...SCIfROBBER.
in. (- s), straatbezem : ...SLIJPEN, o. zonder doel
langs de straat loopgin. leegloopen ; ...SLIJPER.
ni., ...SLIJPSTER. v. (-s), lediglooper, - loopster
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...STAMPER, m. (-s), werktuig der straatmakers
om de straatsteenen vast te stampen ; ...STEEN,
In. (-en), steen waarmee men de straat plaveit.
STRAATTAAL, V. ruwe, onbehoorlijke taal,
zooals . men die van het straatvolk hoort; .. .TOO NEEL, o. (-en), een of ander voorval op straat,
dat toeschouwers lokt ; ...TYPE, o. (-n), persoon dien we als type, vaak op straat zien:
hij ' is een bekend straattype ; ... VAARDER,
m. (-s), schip (of gezagvoerder), dat (of die)
naar de straat Davis (ter walvischvangst)
vaart ; ...VEGER, nz. (-s), persoon, machine
die de straten schoon veegt ; ...VEEGSTER,
V. (-s); ...VERLICHTING, v. (-en); ...VOLK, o.
volk dat langs de straat slentert inz. dat daar overlast veroorzaakt ; ...VUIL, o.; ...WEG, n4. (-en),
groote geplaveide weg ; ...WERK, o. (-en), het
maken van straten ; ...WERKER, na. (-s), straataker ; ...ZANGER, m. (-s), ...ZANGSTER, v.
(-s), iera. die langs de straten zingt om aan den kost
te komen.
STRADIVARIUS, v. ( -sen), kostbare, prachtig
klinkende viool, zoo geheeten naar den vervaardiger S t r a d i v a r i te Cremona (1644-1736).
1. STRAF, bn. bw. (-fer, -st), gestreng, scherp:
iem. straf aanzien ; een straf lied ; straffe taal ; —
bijtend, sterk : straffe pekel ; een straf bittertje, likeurtje ; — op gestrenge wijze. STRAFHEID, v.
(...heden), gestrengheid ; sterkte, scherpte.
2. STRAF, (-fen), STRAFFE, v. (-n), leed dat
eene ongeoorloofde of onbezonnen daad met zich
brengt ; — leed dat een gevolg is van eene wet,
een gebod of voorschrift te overtreden ; — een bij
de wet voorgeschreven leed dat den wetsovertreder wordt aangedaan : dat is de straf voor uwe licht
straf volgt steeds op bedreven kwaad;-zinghed;
dat is eerre straf voor uw liegen, uwe ongehoorzaamheid ; — eerre natuurlijke straf, die uit den aard van
het misdrijf volgt ; iem. eene zware, lichte straf opleggen ; eene straf ondergaan, kwijtschelden ; — op
straffe roan, bedreigd meet de straf van...; — de
eeuwige (helsche) straffen ; — tot mijne straf (tot
mijne spijt, tot mijn verdriet) moest hij komen.
STRAFJE, o. (-s).
STRAFBAAR, bn. (-der, -st), straf verdienende:
dat is strafbaar; strafbaar voor de wet. STRAFBAAR
wat strafbaar is, het strafbare.
-HEID,v.
STRAFBAARSTELLING, v. het strafbaar stellen ; ...BEPALING, v. (-en); ...COMPAGNIE, v.
(-en), (nail.) compagnie waarbij strenge tucht
heerscht en waarheen de soldaten tot straf overgeplaatst worden ; ... DAG, m. (-en), dag eener
strafoefening ; ...EXERCEEREN, o. exerceeren
voor straf : de soldaten kregen 2 uur strafexerceeren.
STRAFFE, v. (-n), (hoogere stijl) straf.
STRAFFELIJK, bw. (hoogere stijl) zeer gestreng.
STRAFFELOOS, bn. bw. zonder, vrij van straf:
iets straffeloos verklaren. STRAFFELOOSHEID, v.
STRAFFEN, (strafte, heeft gestraft), straf opleggen, doen ondergaan : iem. hard, zwaar, streng,
licht, gering straffen ; iem. met de roede. met de gevangenis straffen ; — met het zwaard straffen , onthoofden ; — met de koorde straffen, ophangen, worgen ; — met boete straffen, eene geldstraf opleggen ;
een kind straffen, kastijden, leed doen voor eene verkeerde daad, eene nalatigheid enz.; — iem. in den
buik straffen, tot straf niet laten eten, (ook) hem
zijne verdiensten ontnemen ; — wederwaardigheden, ongeluk doen ondervinden ; met een slecht
kind gestraft zijn, het ongeluk hebben een slecht
kind te bezitten. STRAFFING, v. het straffen.
STRAFFER, m., STRAFSTER, v. (-s), die
straft.
STRAFGERICHT, o. (-en), gericht dat eene straf
oplegt ; Gods strafgericht, een kwaad, tegenspoed
dat men beschouwt als Bene van God' opgelegde
straf ; ... GEVANGENIS, v. (-sen); ...INRICHTING, v. (-en), inrichting waarin men tot straf
verblijven moet : de Kruisberg bij Doetichem is
eene strafinrichting ; ... KOLONIE, v. (...niën),
kolonie welke ten doel heeft misdadigers uit de
Europeesche samenleving te verwijderen, en, zoo
mogelijk, tot nuttige leden in een geheel nieuwen
maatschappelijken kring te vormen ; ...MIDDEL,
o. (-en), middei om te straffen : dat is een kras
strafmiddel , ... OEFENING, v. (-en), volvoering
der opgelegde straf ; strafvoltrekking, executie:
eene strafoefening uitstellen.
STRAFOPLEGGEND, bn. die of dat straf oplegt.
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STRAFPLAATS, v. (-en), plaats waar eene straf
voltrokken wordt ; ...PORT, o. port dat men betalen moet wegens onvoldoende frankeering ; ...
PREEK, v. (-en), kerkelijke leerrede die over de
ondeugden handelt : - (fig.) iem. eene strafpreek
houden, iem. ernstig berispen, doorbalen.
STRAFPUNT, o. (-en), (sport.) punt op een afstand van ± 11 M. tegenover het midden van het
doel, waar de bal voor een strafschop gelegd wordt.
STRAFRECHT, o. recht om te straffen ; een gedeelte van het staatsrecht, het samenstel bevattende van de bepaling der straffen ; wetboek van
strafrecht ; ... RECHTER, m. (-s), rechter die eene
straf opleggen moet : iem. voor den strafrechter brengen, hem van Benig misdrijf aanklagen ; ... REGISTER, o. (-s), register waarin iemands verschillende straffen opgeteekend zijn : die soldaat heeft
een schoon strafregister, hij heeft nog nooit straf gehad.
. STRAFRUIMTE, v. (-n), (sport) strafschopgebied.
STRAFSCHAVOT, o. (-ten), schavot waarop
iem. zijne straf ondergaan moet.
STRAFSCHOP, m. (- pen), (sport) wanneer een
voetbalspeler binnen het strafschopgebied een
volgens de spelregels verboden handeling doet,
wordt aan de tegenpartij een strafschop toegestaan;
— GEBIED, o. (-en), groote rechthoek om het
doal getrokken ; - LIJN, v. (-en), lijn die het
strafschopgebied aangeeft.
STRAFSCHULDIG, bn. bw. (-er, -st), straf verdienende. STRAFSCHULDIGHEID, v. schuld.
STRAFSCHULDIGE, m. en v. (-n), iem. die
strafschuldig is ; ...TAAK, v. taak iem. tot straf
opgegeven ; ...TIJD, in. tijd dat eene straf duurt:
zijn straftijd uitzitten, geheel ondergaan ; ...TOO
NEEL, , o. (-en), strafplaats ; ...TUIG, o. tuig,
waarmede eene straf uitgevoerd wordt ; ...UUR,
o. (...uren), uur waarin eene straf wordt voltrokken.
STRAFVAARDIG, bn. (-er, -st), gereed om te
straffen, de straf te ondergaan.
STRAFVERORDENING, v. (-en), plaatselijke
voorschriften tegen wier overtreding straf is bedreigd.
STRAFVORDEREND, bn. wat straf vordert.
STRAFVORDERING, v. (-en), wetboek van strafvordering, het wetboek dat de wijze bepaalt, hoe
misdrijven moeten vervolgd en gestraft worden.
STRAFVRIJ, bn. straffeloos.
STRAFWAARD, STRAFWAARDIG, bn. bw.
(-er, -st, meer-, meest-), STRAFWAARDIGLIJK,
bw. (w. g.) misdadig, straf verdienende. STRAF
-WARDIGHE,v.
STRAFWERK, o. straftaak (van scholieren); ...
WET, v. (-ten), wetboek van strafvordering : onze
strafwet is onmachtig het kwaad te stuiten; ...WETBOEK, o. (-en), wetboek van strafrecht en van
strafvordering ; ...WETGEVING, v.; ...ZAAK,
v. (...zaken), gerechtszaak die behandeld wordt
door den strafrechter ; ...ZWAARD, o. het zwaard
der gerechtigheid.
STRAK, bn. bw. (-ker, -st), gespannen, stijf:
een touw strak houden, spannen ; - die jas zit daar
te strak, niet ruim genoeg ; — sterk : iets strak aan
stijf en strak aanzien ; — een strak ge--halen;im.
zicht zetten, een effen gezicht, waarop niets te lezen
is ; - iem. strak houden, hem niet veel geld te verteren geven ; (ook) hem niet veel kromme sprongen
laten maken. STRAKHEID, v. gespannenheid
(van een touw of koord); (fig.) gestrengheid ; beperktheid van geld.
STRAKJES. STRAKS, bw. aanstonds, dadelijk,
oogenblikkelijk : ik kom straks ; tot straks, tot aan
als wij elkander weer ontmoeten ; — zoo-stond
even, zeer korten tijd geleden : hij was straks hier.
STRAKKEN, (strakte, heeft gestrakt), daar
strakte de nachtrust nog, was daar nog strak, ongestoord.
STRALEN, (straalde, heeft gestraald), stralen
schieten, schijnen : de zon straalde heet op de aarde;
— (fig.) hare oogen straalden (blonken) van vreugde;
— dat straalt (schijnt) ieder in de oogen ; in stralen zich verdeelen ; het bloed straalde uit de
wond,; -- (gemeenz,) bij een examen afgewezen worden
inz. met lage cijfers, druipen ; — (Zuidn.) (van bijen)
steken met den angel. STRALING, v. het stralen.
STRALEND, bn. stralen schietend : een stralend
licht ; - zeer vergenoegd : een van vreugde stralend
gezicht ; — (plantk.) stralende bloemkronen, aan den
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rand eener bloeiwijze staande en door hare grootte
afwijkende.
STRALENGLOED, m. gloed van stralen ; ...
KRANS, m. (- en), ...KROON, - v. (...kronen),
glorie.
STRALINGSVERSCHIJNSEL, o. (-en), (nat.)
verschijnsel dat zich bij de straling voordoet.
STRAM, bn. bw. (-mier, -st), stijf, onbuigzaam:
stramme leden ; zijne beenen zijn strain ; stijf en
stram ; stijf en stram van de jicht, van den ouderdom ;
— het slot is of gaat stram, is moeilijk te openen.
STRAMHEID, STRAMMIGHEID, v. stijfheid,
onbuigzaamheid ; afgeleefdheid.
STRAMIEN, o. en v. fijn borduurgaas (tot tapijtwerk enz.); fijn gaas om op te borduren, (ook fig.) een
verhaal geborduurd op het stramien der historie;
—NAALD, v. (-en), naald om te merken.
STRAMIENEN, bn. van stramien.
STRAND, o. (-en), het langs de zee gelegen land
buiten den duinvoet of dijksteen : langs, op het
strand loopen ; een breed, smal, vlak strand ; (zeew.)
een schip op strand zetten ; met een schip op strand
loopen ; — (spr.) een schip op strand, een baken in
zee, zie BAKEN ; -- (Z. A.) badplaats aan zee ; (fig.)
het is maar strand, geneer je niet, doe maar of je
thuis waart ; (ook) wees maar vrijpostig.
STRANDBERICHT, o. (-en), bericht aangaande,
van het strand ; ...BEWONER, m. (-s), ...BEWOONSTER, v. (-s), iem. die het strand bewoont;
...BOSCH, o. (...sschen), bosch van rhizophoren
in de tropische streken, wier voet door den vloed
voortdurend omspoeld wordt.
STRANDBRIL, m. (- len), bril met gekleurde
(meest blauwe of zwarte) glazen, om de oogera tegen
het te felle licht aan het strand te beschermen.
STRANDDIEF, m. (...ven), ...DIEVEGGE, v.
(-n), man of vrouw, die gestrand goed steelt ; ...
DIEVERIJ, v.; ...DORP, o. (-en), dorp aan het
strand.
STRANDEN, (strandde, heeft of is gestrand), op
het strand raken : op de kust gestrande goederen ; —
(zeew.) met zijn schip op strand loopen, vastraken,
blijven vastzitten ; (fig.) mislukken, tegenloopen:
al mijne pogingen strandden op zijne onverzettelijkheid ; — (gew.) zich door de zee aangespoelde
zaken toeëigenen ; (ook) heimelijk kleinigheden
wegnemen. STRANDING, v. (-en), het stranden.
STRANDER, m. (-s), (gew.) benaming voor
.arme lieden die aan de pelmolens om brandhout
of eetbare waar komen vragen.
STRANDGAPER, nx. (-s), een 10 cM. lange gaperschelp (mya arenaria).
STRANDGOED, o. (-eren), goed dat de zee aan, spoelt; ...HARING, m. (- en), (v. gmv. als stofn.)
haring die aan het strand wordt gevangen ; inz.
kleine haring op de Oostzee gevangen ; ...HEER,
in. (- en), heer die in zaken, het strandrecht betreffende, kan beslissen ; ...HOOFD, o. (-en), lage
steenen dam of hoofd tot bescherming van het
strand aangelegd; ...HOUT, o. (gew.) afval van hout,
-gewoonlijk voor brandhout weggegeven; ...HOTEL,
o. (-s), hotel aan het strand gebouwd ; ...JUT,
m. (- ten), ...JUTTER, ni. (-s), stranddief ; ...
JUTTERIJ, v. (-en).
STRANDKAART, v. (-en), kustkaart ; ...KEI,
m. (- en), steen, aan het strand gevonden ; ...KRAB,
v. (-ben), eene zeer kleine krab (carcinus maenas)
die zeer algemeen is aan de Europeesche stranden
, en veeltijds onder de groote steenen der zeeweringen en in zoute kreken, waar geen getij is, huist;
...KREEFT, m. (- en).
STRANDKRUID, o. (plantk.) een geslacht (armeria), waarvan in Nederland twee soorten worden
aangetroffen : het smalbladig strandkruid (A.
longifolia), ook Engelsch gras geheeten, heeft smalle
bladen en paarsroode bloemen ; en het breedbladig
strandkruid (A. limonium) ook lemoenskruid,
schaapsooren en lamsooren geheeten.
STRANDLIJN, v. (-en), (aardr.) lijn langs kust
vroegenen stand van den zee--gebrtndi
spiegel aanduidt ; — lijn die de laagwaterlijn,
ook wel den duinvoet aangeeft : op Rottum gaat de
strandlijn jaarlijks ± 36 M. achteruit.
STRANDLOOPER, m. (- s), kleine moerasvogels
(tringa), welke over den geheelen aardbol verbreid
zijn, en waarvan de volgende 9 soorten in ons land
worden aangetroffen : de kanoet strandlooper ; de
paarse strandlooper ; de krombek strandlooper ; de
breedbek strandlooper ; de bonte strandlooper ; de
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kleine strandlooper ; de kleinste strandlooper ; de
drieteenige strandlooper en de kemphaan.

STRANDMEER, o. (...meren), meer aan het
strand gelegen ; ...MEESTER, m. (-s), strandvoogd.
STRANDMETING, v. (-en), oryx de veranderingen
van het strand geregeld te kunnen nagaan, zijn er
over de geheele lengte genummerde palen (strandpalen) op onderlingen afstand van 1000 M. in het
strand geheid, vanwaar uit ieder jaar de afstanden
tot den duinvoet, de hoogwaterlijn en de laag
gemeten worden ; ...MES, o. (-sen), mes,-waterlijn
om het walvischspek in stukken te snijden.
STRANDMUUR, m. (...muren), van basalt opgetrokken muur als zeewering dienende.
STRANDPAAL, m. (...palen), zie hij STRANDMETING.
STRANDPLUVIER, v. (-en), een aan onze kusten 's zomers voorkomende soort van pluvier, ook
zandlooper geheeten (charadrius cantianus);
PUTTER, m. (-s), sneeuwgors of zeeputter (calcarius nivalis).
STRANDRECHT, o. (-en), recht van den eigenaar der kust op gestrande voorwerpen (jus littoris), tegenwoordig in de meeste landen vervangen
door een bepaald bergloon ; ...RIET, o. eene rietsoort die hier en daar in duingrond groeit (calamagrostis littorea).
STRANDROOF, ra. strandjutterij.
STRANDRUITER, rrm. (-s), groenpootstrandsnip (glottis), met langen smallen snavel, van het
midden af licht bovenwaarts gekromd ; ...SNEP,
...SNIP, v. (-pen), oeversnip ; ...SNIJDER, m.
(-s), iem. die aan boord van eens walvischvaarder
de groote stukken spek aan stukken snijdt.
STRANDSTOEL, m. (-en), badstoel.
STRANDVERDEDIGING, v. het beschermen
van het strand tegen verlaging door schuring en
afslag, geschiedt gewoonlijk door strandhoofden;
..VISCH, m. (...sschen); ...VLAKTE, v. (-n),
breed strand.
STRANDVLOO, v. (-ien), helder witte vlookreeft
onzer kusten die sprongen van een voet hoogte
maken (talitrus locusta): ...VOGEL, n-t. (-s), vogel
die in de nabijheid der kusten of stranden wordt
gevonden.
STRANDVOND„ m. (-en), wat op het strand
gevonden is ; ...VONDER, nl. (-s), iem . die het
opzicht heeft over hetgeen aan 't strand wordt gevonden ; ... V O N D E RIJ, v. instelling waarbij het
beheer over de op 't strand zich bevindende of uit
zee aangespoelde goederen, aan bepaalde, bij reglementen daartoe aangewezen ambtenaren is
opgedragen ; (ook) voorwerpen aan 't strand gevonden.
STRANDVOOGD, rn (-en), strandvonder ; ...
ZWALUW, v. (-en), (nat. hist.) oeverzwaluw.
STRANDWOLF, m. (...ven), een in Z. Afrika
langs de kusten voorkomende soort van hyena
(hyaena brunnea).
STRANG, o. (-en), STRANGE, o. en v. (-n),
(gew.) zeeboezem met zijn strand.
STRANGULATIE, v. (...tiën), worging.
STRANGULEEREN, (stranguleerde, heeft gestranguleerd), worgen.
STRANGURIE, v. (geneesk.) koudepis.
STRATAGEME, m. (- s), krijgslist.
STRATEEG, m. (...tegen), krijgskundige.
STRATEGIE, v. kunst des veldheers om alle
hulpbronnen, strijdmiddelen en strijdkrachten
aan te wenden tot het bereiken van het doel van
den oorlog.
STRATEGISCH, bn. krijgskundig ; tot de strategie behoorende.
STRATEN, (straatte, heeft gestraat), bestraten,
plaveien.
STRATENMAKER, m. (- s), iem. die straten
legt, plaveit.
STRATER, m. (-s), stratenmaker.
STRATIGRAPHIE, v. leer der aardlagen.
STRATIFICATIE, v. wijze waarop de gesteenten
gelaagd zijn.
STRATOGRAPHIE, v. (-ën), leger-, oorlogsbeschrijving ; werk over de krijgskunde.
STRATOSFEER, v. dat deel der atmosfeer.
waarin geen verticale bewegingen van beteekenis
meer voorkomen, boven Europa 12 KM. hoog.
STRATUS, m. laaghangende grijze wolkenmassa.
STREBER, (Hd.) m. (-s), iem. die er vooral
op uit is, in de wereld vooruit te komen.
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1. STREEK, v. (streken), het strijken ; eene lange,
Bene korte streek, op de viool ; deze violist heeft eene
fraaie streek ; — strijkstok ; — streep, haal (met
pen, penseel of kwast): hij teekende het met ééne
streek ; men maakt met het metaal eene streek op den
toetssteen ; — ( fig.) dat houdt geen streek, dat deugt

1. STREK, bn. (-ker, -st), (gew.) strak.
2. STREK, M. (bouwk.) laag steenen boven een
kozijn die overeind staan, streksch gewelf.
STREKDAM, m. (-men), dam, in de richting der rivier : rivieren worden genormaliseerd met kribben.

niet ; —
landstreek, gewest, oord : dat is eene vruchtbare
streek ; — in de streek der maag, in den omtrek
van, in de nabijheid van ; — (zeew.) 32ste deel
der windroos, kompasstreek : hij zeilt op alle stre-

STREKEL, in. (-s), hout ter scherping van de=
zeis ; — strijkstok, strijkhout.
STREKGRAS, o. (plantk.), (gew.) kruipende
tarwe.
STREKKELIJK, bn. (-er, -st), (gew.) voordeelig.
STREKKEN, (strekte, heeft gestrekt), rekken,.
spannen ; (gew.) stijf zitten (van kleedingstukken);.
— zich in het gras strekken, languit gaan liggen ;.
— zijn ledematen strekken, zich uitrekken ; — (fig. ),
dienen, goed zijn voor : tot voorbeeld strekken ; —
dat strekt hem tot schande, tot eer, dat is voor
hem eene schande, eene eer ; — dienen : deze

ken ; noorder, zuider, lager, hooger streek ; — hij
is van streek of niet op streek, lij is ongesteld ; van
streek raken ; weer op streek komen, herstellen ;
eene kwade streek nemen, verkeerd zeilen ; streek
houden, bij het schaatsenrij den : slag houden ; —
geene streek houden, gedurig van streek (of richting)
veranderen ; streek houden, . in dezelfde streek blij-

ven ; (fig.) den goeden weg niet verlaten ; (ook)
er loopt eene streek door, een weinig gekrenkt in de
hersens zijn ; op streek zijn, goed op dreef zijn; om de
streek van, ongeveer, omstreeks STREEKJE, o. (-s).

2. STREEK, m. (streken), list, sluwheid, boze trek:
hij gaat met streken om ; ik ken zijne streken ; streken
uithalen ; — ( spr.) hij heeft streken onder zijn
staart, hij heeft ze achter de mouw ; — een vos verliest wel zijne haren, maar niet zijne streken, al doet

iem. zich ook anders voor, zijn waren aard zal zich
niet verloochenen ; — dat was een wijze streek van
u, dat was wijs, slim bedacht. STREEKJE, o. (-s).
STREEKSPRAAK, v. gouwspraak, dialect ;
TAFEL, V. (- s), tafel die de verschillende windstreken met de afwijkingen aanwijst ; ...TAFEL
-BOEK,o.(en)zw
STREEL, m. (strelen), (gew.) roskam.
STREELEN, (streelde, heeft gestreeld), zacht
met de hand over iets strijken om te liefkoozen:
een hond, eene kat streelen ; een kind streelen, aaien
een meisje de kin, de wangen, den hals streelen ; —

aanhalen, kussen, vleien : eene vrouw streelen ; —
aangenaam aandoen : die wijn streelt het gehemelte;
dat streelt de zinnen ; een streelend gevoel ; eene streelende gewaarwording, die prettig aandoet ; — zacht
vegen : den vloer streelen ; — roskammen. STREE-

LING, v. (-en). het streelen.
STREELEND, bn. (-er, -st), liefkoozend ; aan
vleiend : streelende woorden.
-genam
STREELER, m., STREELSTER, v. (-s), vleier,
liefkoozer ; vleister, liefkoosster.
STREEM, ni. zie STRIEM.
STREEN, v. (strenen), (gew.) streng (garen).
STREEP, v. (strepen), lange, smalle lijn : de ei-

of met strekdammen.

brief strekte alleen om... ; — zoolang de voorraad strekt, zoolang er voorraad is ; — het geld
strekt bij hem niet ver, hij geeft het spoedig uit, is
het weer gauw kwijt ; — uit- strekken : zoo ver
strekt zijne macht niet ; — ( gew.) voordeelig zijn
in het gebruik : die boter strekt niet.
STREKKEND, bn. de strekkende Meter, een 11eter lengte, bij de volle breedte : in dien weg gaan
800 - steenen in den strekkenden Meter ; de bestratingskosten per strekkenden Meter opgeven.

STREKKER, m. (-s), eene spier die de ledematen
strekt, in tegenstelling met buiger.
STREKKING, v. het strekken ; voordeelig in 't
gebruik ; (fig.) bedoeling, richting, neiging (tot
zeker oogmerk): de strekking ervan is...; de. strek
-kingvaezdls.

STREKLAAG, v. (...lagen), koplaag ; ...MES,
o. (-sen), verguldersgereedschap.
STREKSCH, bn. (bouwk.). streksche laag, toog,;
koplaag, strek ; streksche steen, steen uit eene streklaag ; streksch gewelf, flauw gebogen gewelf dat
dient dat de zwaarte van den muur niet te veel
drukt op kozijnen enz. ; streksche voegen, in de lengte.
STREKZAAM, bn. (...zamer, -st), rekbaar ; (fig.)
voordeelig. STREKZAAMHEID, v.
STRELITZEN, m. mv. (oudt.) Russische lijf
tweede helft der 16de eeuw door-wachtdien
Czaar I w aln W a s i 1 j e w i t c h werd opgericht
en die tevens de staande infanterie van het rijk
uitmaakte.
STREMMA, v. (-'s), Nieuwgrieksche vlakte
-mat=10A.
STREMMEN, (stremde, heeft gestremd), stijf
worden, stollen : de melk stremt ; — doen stollen:

vier vertoonde zich als eene zilveren streep ; eene streep
met de pen, het potlood ; — eene streep door iets halen, het afkeuren, (ook fig.) niet meer op iets rekenen : hij zal wel niet meer komen, daar moeten we
maar eene streep door halen ; — dat was eene streep
door de rekening, eene groote teleurstelling ; —
(Z. A.) het regent maar in ééne streep, aanhoudend: —
gouden, zilveren strepen ; de strepen hebben, korporaal, sergeant zijn ; — daar loopt bij hem eene streep
door, hij is niet goed wijs ; — als lengtemaat =
1 mM. STREEPJE, o. (-s), kleine streep : dit kind
maakt nog streepjes en beentjes, begint pas te leeren
schrijven ; een streepje voor hebben, iets meer in de

leb stremt de melk ; koude stremt de olie ; bloed stremmen ; — ( fig.) beletten, verhinderen : de vaart,
den doorgang stremmen ; de oorlog stremt den handel;

een mooi streepje voor schortjes ; een streepje wordt
veel gedragen ; — ( fig.) een streepje aanhebben, niet
op de streepjes kunnen loopen, beschonken zijn.

streng letten op iem.; streng in 't oog houden ; een
streng leven ; strenge straffen ; — ( spr.) strenge
heeren regeeren niet lang, zie HEER ; — (muz.)

gunst staan dan een ander ; — gestreepte stof :

STREEPJESGOED, o. gestreepte stof.
STREEPMATTER, m. (-s), matter met een fijngestreept eindvlak, werktuigje om op gouden en
zilveren voorwerpen een fijn mat aan te brengen.
STREEPSUI'KER, v. (Z. A.) iem. streepsuiker
geven, hem geducht afranselen.
STREEPSWIJS, STREEPSWIJZE, bw. met -,
bij strepen.
STREEPVAREN, v. een varengeslacht (asplenium) waarvan 3 soorten in Nederland aangetroffen worden : steenbreekvaren of wederdood ; steenof muurruit en zwartsteel.
STREEPZAAD, o. een geslacht (erepis), tot de
samengesteldbloemigen behoorende, waarvan 4 soorten in 't wild in Nederland worden aangetroffen ;
tweejarig streepzaad, daken streepzaad, groen streepzaad en moeras streepzaad.

STREICHBRECHER (Rd.) rex. (-s), personen
in dienst genomen om eene werkstaking te doen
mislukken.

beteugelen. STREMMING, v. (-en), het strem
alle bet.); stilstand ; verhindering, belet--men(i
sel ; (scheik.) verdikking.
STREMPOEDER, o. stremselpoeder.
STREMSEL, o. zelfstandigheid die (inz. de melk)
doet stremmen (tot kaas maken), leb ; —POEDER, o. kaasstremsel in poedervorm.
STREMSTOF, v. hetgeen doet stremmen.
1. STRENG, bn bw. (-er, -st), hard, stevig, gestreng : stenge koude ; een strenge winter ; het vriest
streng ; — stipt, niet toegevend. niet zachtzinnig :

(van eene fuga, van de toonzetting, van den stijl
enz.) aan de algemeen aangenomen regels en voorschriften dienaangaande beantwoordende.
2. STRENG, V. (- en), een der dunne koordjes,
waaruit een touw is samengesteld ; — (spr.) de
derde streng maakt den kabel, de derde man brengt
de praat aan ; — gevlochten koord ; — riem,
reep, leireep ; de streng van een rijtuig, waaraan
de paarden vast zijn ; — ieder trekt aan zijne streng,
ieder verdedigt (handhaaft) zijn begrip ; — (fig.)
hij houdt sterk aan zijne streng (meening, gevoelen)
vast, hij geeft niet toe ; (w. g.) partij, aanhang ; —
eene streng garen, zijde, zeker aantal draden garen,
zijde enz., te zamen gedraaid of. gewonden. STRENGETJE, o. (-s).
STRENGEL, m. (-s), de streng eener vlecht.
STRENGELEN, (strengelde, heeft gestrengeld),
vlechten : het haar strengelen ; een lint in 't haar
strengelen; — ( fig.) bijeenvoegen, vereenigen : de
band der liefde, der vriendschap strengelt hen aan
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een ; — zich strengelen, zich slingeren : het . klimop
strengelt zich om de gewassen. STRENGELING, v.
(-en), het strengelen.
STRENGELIJK, bw. op strenge wijs.
STRENGEN, (strengde, heeft gestrengd), stijf
aanhalen; — strengen (garen) maken; — (vroedk.)
een gestrengd (niet de navelstreiag omwonden)
kind ; -- (fig.) (Zuidn.) verbinden, verplichten.
STRENGHEID, v. (...heden), gestrengheid; hardheid ; wreedheid ; nauwgezetheid.
STRENGKOKER, M. (-s), ...LEER, ...LEDER,
o. (-s), lederen koker, waardoor de strengen gaan,
waarmede een paard een wagen voorttrekt.
STRENGPERS, v. (-en), (steenfab.) pers waarbij
Bene streng klei in rechthoekiger vorm uit de ritachine wordt geperst, die dan met staaldraad op de
juiste lengte der steepen gesneden wordt.
STREPEL, n.. (-s), (gew.) strook.
STREPEN, (streepte, heeft gestreept), strepen
maken : papier met potlood strepen ; — (fig.) plagen, hekelen, doorhalen : hij werd duchtig gestreept.
STREPTOCOCCUS, m. bacteriën die zich bij de
vermenigvuldiging als een snoer verbinden en zoo
lange draden vormen.
STRETTA, (It.), v. (-'s), (muz. ) plotselinge overgang in een snel tempo.
STRETTO, (It.), bw. de beweging verhaasten,
versnellen, inz. wanneer eene stem een thema nog
niet heeft voltooid, vangt eene andere stem met
den dux (thema) of den comes (antwoord) reeds
aan.
STREUMELEN, (streumelde, heeft gestreumeld,
(Zuidn.) beredderen.
STREUVELEN, (streuvelde, heeft gestreuveld),
(Zuidn.) te berge rijzen, te berge staan (van haar
of pluizen).
STREVEN, (streefde, heeft gestreefd), met alle
krachtsinspanning zich voortbewegen, trachten,
pogen ; naar iets streven, trachten iets te verweren ; — te boven streven, overtreffen, overwinnen;
-- (Zuidn.) snel voortgaan. STREVING, v. het
streven, pogen.
STRIBBELAAR, m., STRIBBELAARSTER, v.
(-s), die stribbelt, kibbelt.
STRIBBELEN, (stribbelde, heeft gestribbeld),
kibbelen ; zich tegen iets aankanten, zich verzetten.
STRIBBELIG, bn. ( -er, -st), kibbelachtig ; zich
verzettend, tegenwerkend. STRIBBELIGHEID,
V. kibbelzucht ; verzet.
STRIBBELING, v. (-en), het stribbelen ; onaangenaamheid, harrewarrerij : stribbelingen met iem.
hebben. STRIBBELINGETJE, o. (-s).
STRICTUUR, v. (geneesk.) ziekelijke vernau-

wing van een kanaal in een dierlijk lichaam ; komt
voor in de pisbuis, den slokdarm, het traanneuskanaal enz.
STRI-EM, v. (-en), streep, teeken (door een slag
met eene zweep, een touw enz. achtergelaten): de
striemen waren nog zichtbaar ; — (fig.) slag : iem.
een striem in 't gezicht geven ; — (zeew.) binnen
gangwegers, langs den bovenkant der-rahout:
poorten tegen het potdeksel van het opperdek gelegd en over de geheele lengte van het schip doorgaande. STRIEMPJE, o. (-s).
STRIJD, m. (- en), gevecht, kamp, oorlog: een
bange, harde, hevige strijd ; den strijd volhouden, opgeven; -- (fig.) worsteling, gemoedsonrust : strijd
in zijn binnenste ; in (twee)strijd staan ; dat heeft
haar veel strijd gekost ; —de strijd van het bestaan ;
— (gew.) afkeer (van iets); — tegenspraak : dat
is in strijd met zijne beloften, met zijne woorden ; —
om strijd, om het best : men riep om strijd ; —
allen kwamen om strijd te hulp, ieder wilde het
meeste helpen.
STRIJDAKS, v. (-en), strijdbijl ; ...BAAN, v.
(...banen), worstelperk.
STRIJDBAAR, bn. (-der, -st), geschikt, geneigd
tot den stijd, tot den oorlog ; weerbaar ; oorlogzuchtig ; een leger van strijdbare mannen ; een strijdbaar volk. STRIJDBAARHEID, v. geschiktheid
tot den oorlog ; weerbaarheid ; oorlogzuchtigheid.
STRIJDBIJL, v. (-en), oorlogsbijl (der wilden of
der oude volken).
STRIJDEN, (streed, heeft gestreden), vechten,
kampen, oorlog, strijd voeren : voor de vrijheid,
voor het vaderland strijden ; tegen den vijand dapper
strijden ; — ik zal er altijd voor strijden, mij er
voor inspannen, het te doen zegevieren ; — (fig.)
twisten, in tegenspraak zijn met : over de beteekenis
Van Dale.
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van een woord, eene uitdrukking strijden ; — aandruischen tegen, niet overeen te brengen metf:
dat strijdt met de goede zeden, met de eerbaarheid;
dat gezegde strijdt met zijn anders zoo zacht gemoed;
— tegenspreken, kibbelen : hij wil altijd strijden;
strijd nu maar niet : het is zoo, zooals ik u zeg ; —
(fig.) de strijdende kerk, evangelische naam, dien
de R.-K. aan hun kerkgenootschap geven ; — een
onaangenaam wee gevoel geven, dat aan misselijkheid
kheid
dat niet vergrenst : het vet strijdt me, ik kan
dragen.
STRIJDER, m. (- s), krijgsman ; tegenspreker.
STRIJDGENOOT, m. (-en), ...GEZEL, m. (- len),
die met iem. medestrijdt.
STRIJDHAMER, nx. (-s), harnervormig wapen,
soms nog voorzien van een stootkling, gebruikelijk bij de ouden en de wilden ; ...HANDSCHOEN,
mt. (-en), zware, met lood of ijzer beslagen handschoen der Romeinsche vuistvechters ; ijzeren
handschoen ; ...IHENGST, m. (-en), oorlogshengst.
STRIJDIG, bn. (-er, -st), in strijd met, niet overeenstemmende met : dat is strijdig met Gods wet;
tegenovergesteld (aan): strijdige belangen, gevoelens;
strijdig met het goede recht. STRIJDIGHEID, v.
(...heden), oneenigheid ; tegenstrijdigheid.
STRIJDKAR, v. (-ren), oorlogskar (der ouden).
STRIJDKNOTS, v. (-en), ...KOLF, v. (...ven),
knotsvormig slagwapen, aan het verdikte einde
dikwijls met ijzeren punten bezet, meest gevoerd
door bereden krijgsvolk (tot de 16de eeuw).
STRIJDKRACHTEN, v. mv. waarmee gestreden wordt ; de levende strijdkrachten, de militaire
macht, zoowel menschen als dieren ; ...LEUS, v.
(...zen), ..:LEUZE, v. (-n), leuze waaronder men
ten strijde trekt ; ...LUST, m. lust tot den strijd,
hetzij met wapenen, hetzij met woorden.
STRIJDLUSTIG, brr. (-er, -st), vol strijdlust,
begeerig naar den strijd.
STRIJDMAKKER, nm. (-s), iem. die medestrijdt,
wapenbroeder ; ...PAARD, o. (-en); ...PERK, o.
(-en), kampplaats ; met iem. in het strijdperk treden ; renperk ; slagveld ; ...PLAATS, v. (-en),
vechtplaats ; ... ROS, o. (-sen), oorlogspaard ; ...
SCHRIFT, o. (-en), twistschrift.
STRIJDVAARDIG, bn. (-er, -st), gereed voor den
strijd : het leger was in 3 dagen strijdvaardig ; hij
is altijd even strijdvaardig, gereed om een twistgesprek of twistgeschrijf te beginnen. STRIJD
-VARDIGHE,v.
STRIJDVELD, o. (-en), slagveld ; ...VLAG, v.
(-gen), oorlogsvaan ; ...VRAAG, v. (...vragen),
twistpunt ; ...WAGEN, m. (-s), strijdkar.
STRIJK, M. het strijken ; - strijk en zet, uitroep van een heibaas, wanneer het heiblok voor
de laatste maal neerkomt ; — (fig.) ieder oogenblik,
dikwijls : dat doet hij strijk en zet ; het is strijk en
zet met hem verkeerd.
STRIJKAGE, v. (-s), buiging (min of meer schanper gebezigd): veel strijkages maken, veel complimenten.
STRIJKBALK, m. (-en), (bouwk.) de beide buitenste draagbalken van eene zoldering, gewoon
lichter dan de andere ; ...BAND, m.. (-en),-lijk
strijkhout ; ...BANK, v. (-en), (kuip.) soort van
bank met eene schaaf in den schuin geplaatsten
balk, waarover de duigen gestreken worden om
ze glad te schaven; ...BLOEM, v. (-en), zeker gèneeskruid (anthemis tinctoria); ...BLOK, o. (-ken),
(zeew.) blok waarmee men een zeil strijkt ; ...BOOM,
m. (-en), strijkstok (der leertouwers); schaafboom
(der leerbereiders, zeemtouwers enz.); ...BORD,
o. (-en), deel van een ploeg dat de losgemaakte
aarde op zijde schuift ; — wrijfbord om pleisteruren glad te strijken ; -- wevers-, pottenbakkersgereedschap ; ...BORSTELTJE, o. (-s), strijkkwastje voor 't eiwit bij bakkers enz.; verguldkwastje ; ...BOUT, m. (- en), strijkijzer ; .. .CON CERT, o. (-en), concert met strijkinstrumenten;
...DEKEN, v. (-s), wollen deken waarop men het
strijkgoed bij het strijken legt ; ...DOL, m. (-len),
dol die bij het strijken dienst doet.
STRIJKEL, m. (-s), strijkstok bij het meten.
STRIJKELINGS, bw. rakelings, even, bijna
rakende : hij ging strijkelings langs mij heen ; de
zwaluw vloog strijkelings langs den muur.
STRIJKEN, (streek, heeft gestreken), met iets
langs iets anders gaan en het daarbij zacht aanraken : met een doek langs eene tafel strijken ; —
met een borstel langs de kleerera strijken, , om ze vluch109
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tig af te borstelen ; — de mouwen in de hoogte
strijken ; — inz. zacht met de hand over iets heengaan : een meisje langs de kin, over de haren strijken;
zich den baard strijken ; de haren uit het gezicht strijken ; — (spr.) (met) de hand over 't hart strijken,
na lang overleg tot eene gave besluiten, uit mede
goedheid hebben het een of ander te doen,-lijden
te geven ; — geld van de tafel naar zich toe strijken, inz. om het in ontvangst te nemen ; — vogels
strijken, ze 's nachts of 's - avonds laat met het
strijknet vangen ; — den ring van den vinger
strijken, van den vinger doen ; — eene maat strijken, htet het strijkhout of de rol gelijk afstrijken; —
strijkende iets in orde maken, inz. het glad naken : kreukels uit het papier strijken ; — eene
plank haaks strijken, schaven ; de planken zijn
zuiver recht gestreken ; — het laken strijken, de
streek geven ; — de huiden strijken, met het strijkmes van vleesch- en vetdoelen ontdoen ; — het
water uit de vellen strijken, door er sterk drukkende
langs te wrijven ; — linnengoed strijken, met een
heet strijkijzer gladstaken ; zij moet van avond
strijken, nl. het strijkgoed, het linnengoed ; —
eene staaf ijzer met een magneet strijken, om het
magnetisch te maken ; — een mes langs het wetstaal, een steen strijken, om het te scherpen ; — een
post in eene rekening strijken, doorhalen ; --strijkende over iets gaan om er iets op te smeren:
zalf op linnen strijken, tot pleisters : pleisters strijken ; — (spr.) er is geene zalf aan te strijken, daar
is niets aan te veranderen of te verbeteren ; —
boter op het brood strijken, smeren ; — verf op een
muur strijken, verven ; — kalk in de reten strijken, van een muur bv.; — pannen strijken, de
reten er tusschen met kalk dichten, aanstrijken;
— hars op den strijkstok strijken, op de haren bespanning ; — spelen op een strijkinstrument:
op eene viool strijken, eene wals strijken ; —
neerlaten : een opgeheschen last strijken ; strijk!,
waarschuwing na het hij schen ; — (zeew.) de
zeilen strijken, neerlaten om te reven, of ze in te
nemen ; den mast, de raas, stengen strijken ; — de
vlag strijken, ten teeken van onderwerping of van
minderheid ; — het schip moest de vlag strijken,
was genoodzaakt zich over te geven ; — (spr.)
de vlag voor iem. strijken, zijne meerderheid erkennen, zich onderwerpen ; — (plat) de broek strijken,
neerlaten, om zijn gevoeg te doen ; — een vonnis
strijken, vellen ; —
rakelings langs iets gaan : met de voeten langs den
grond strijken, sloffen, ze niet flink optillen ; —
de zwaluw streek langs het watervlak, langs de hui
langs het gras ; zij streek met hare japon langs-zen,
den muur ; — (zeew.) met een riem strijken, de
beweging van het roeivaartuig tegengaan ; met de
riemen strijken, achteruit roeien ; — (rijsch.) een
paard strijkt (zich), wanneer bij de beweging het
Bene been door den voorbijgaanden hoef wordt
aangeraakt ; — de wind streek over 't vlakke veld,
vlak door de straat, door de kamer, met eenige kracht
waaien ; — zich uit de voeten maken : hij is gaan
strijken ; — hij gaat met den prijs strijken, heeft
dien behaald ; — (gemeenz.) met eerre betrekking gaan
strijken, die verkrijgen ; — (gemeenz.) hij is met
een rijk meisje gaan strijken, met haar getrouwd.
STRIJKING, v. (-en).
STRIJKER, m. (-s), die strijkt : — strekel ; —
gebogen hout °waarmee men het zaad dat gemalen
wordt, telkens weer onder de steenen strijkt ;; —
wetstaal, priem (der slagers); — strijkijzer, perseer ; — (ook) loodgietersgereedschap.
STRIJKGELD, o. plok (zie dit woord); — (ook)
loon voor het strijken van waschgoed ; ...GOED,
o. goed dat gestreken moet worden ; goed dat gestreken is ; ...HAMER, m. (- s); .HOEK, m. (- en),
(vest.) hoek welke door eene gordijn en eene der zijden van een strijkweer, van welke men de gordijn
met het geschut bestrijken kan, wordt gevormd;
...HOUT, ó. (-en)', hout waarmede men koren enz.
afstrijkt bij het meten ; hout om eene zeis enz. te
strijken.
STRIJKIJZER, o. (-s), (heete)ijzerenbout om daarmede het linnengoed te strijken, boorden te glanzen enz.; -- hoefijzer waarvan de binnentak
smaller is dan de buitentak ; ...INRICHTING,
V. (- en), inrichting waar linnengoed, inz. fijn linnen
gestreken wordt.
-goed,
STRIJKINSTRUMENT, o. (-en), instrument van
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snaren voorzien, die, met een paardenharen strijk
gestreken, een toon voortbrengen.
-stok
STRIJKJE, o. (-s), - strijkconcert ; strijkorkést.
STRIJKKACHEL, v. (-s), kachel waarop de
strijkijzers of waarin de strijkbouten heet gemaakt
worden ; ...KALK, v. pleisterkalk ; uit kalksteen
gebrande kalk ; ...KAMER, v. (-s), kamer waar
linnengoed gestreken wordt ; ...KWARTET, o.
(-ten), een kwartet van strijkinstruxrtenten ; ...
LAP, in. (- pen), wrijflap ; ...LEDER, o. (-s), aan
barbiers); ...LIJN, v. (-en), (vest.)-zetrim(d
lijn die een bolwerk bestrijkt ; ...MIDDEL, o. (-en),
(gen.) vloeibare zalf ter verzachting of oplossing;
...MUZIEK, V. muziek op strijkinstrumenten alleen voortgebracht ; contpositiën voor strijkinstrumenten alleen ; ...NET, o. (-ten), (jag.) treknet:
net om vogels of visschen te vangen; ... ORKEST, o.
(-en), orkest alleen uit strijkinstrumenten bestaande;
...PLANK, V. (- en), plank waarop men goed strijkt;
... QUINTET, o. (-s), ensemble bestaande uit 2
violen, 2 alten , en 1 cel ; ...RIEM, m. (- ent, aan
...ROER, o. (-en), riem eener gierbrug.-zetrim;
STRIJKSEL, o. (-s), wat op iets gestreken of
gesmeerd wordt ; smeersel. STRIJKSELTJE, o. (-s).
STRIJKSTEEN, M. (-en), steen tot aanzetten
(van messen, staal enz.); oliesteen.
STRIJKSTER, v. (-s), die strijkt (inz. linnenof waschgoed).
STRIJKSTOK, m. (-ken), stok, met paardenharen bespannen, om eene viool of bas te bespelen ; een strijkstok opnieuw bespannen, van nieuwe
haren voorzien ; — stok waarmee de maat wordt
afgestreken ; (fig.) er blijft veel aan maat en strijkstok hangen, die de zaak in handen heeft, eigent
zich veel toe ; ...TAFEL, V. (- s), tafel waarop men
strijkt ; ...TROMMEL, v. (-s), (wev.) kamrol,
houten cilinder of trommel rondom met kaardof krasband bekleed die het katoen of de wol van
de groote trommel afstrijkt.
STRIJKVOETEN, (strijkvoette, heeft gestrijkvoet), met achteruithalen der voeten zijne onderdanigheid bewijzen ; (fig.) vleien.
STRIJKVOETJE, o. (-s); een strijkvoetje maken,
zich onderdanig betoonen ; ...VUUR, o. (mil.)
laag bestrijkend schot ; (scheik.) reverbereervuur:
een vuur zonder uitweg van boven, waardoor de
vlam zich ombuigt of heenrolt over de voorwerpen,
die aan hare inwerking zijn blootgesteld ; ...WEER,
v. (...weren), borstwering van waar men de omgeving met geschut bestrijken kan ; ...WERK,
o. wat gestreken moet worden.
1. STRIK, m. (-ken), (jag.) een ijzer- of koperdraad,
aan welks eene einde zich een oog bevindt, waardoor het andere eind gestoken wordt : dient om
wild te vangen : (jag.) een strik spannen (leggen):
hazen, konijnen in een strik vangen ; — valstrik ;
strikken spannen of leggen, iem . er laten inloopen ;
hij is in den strik geloopen, geraakt, hij is gevangen;
— schuifknoop : een strik in zijne das leggen ; —
knoop, lus in een doek, lint of koord genaaid, meestal tot sieraad : linten strikken op een hoed ; —
juweelen versiersel in den vorm van een strik.
STRIKJE, o. (-s), kleine strik, kokardetje, dasje ; —
allerlei strikjes en kwikjes, snuisterijen, ijdele opschik.
2. STRIK, o. (-ken), (gew.) strijkhout (der maaiers).
STRIKE (Eng.), v. werkstaking : strike maken.
STRIKKEL, V. (plantk.) (gew.) wille spurrie.
STRIKKEN, (strikte, heeft gestrikt), tot een
strik maken : lint strikken ; zijne das strikken ; —
strikken vormen, vaststrikken : den band niet
knopen, maar strikken ; — in een strik vangen:
vogels, snoek strikken ; — (Zuidn.) breien.
STRIKKESPANNER, m. (-s), ...SPANSTER,
v. (-s), ...ZETTER, n-t. (-s), ieni. die strikken spant,
zet.
STRIKKNOOP, na. (-en), schuifknoop ; ...LETTERS, v. mv. krulletters, inz. die door elkander
loopen, naamletters; ...LIS, ...LUS, v. (-sen), uit
een koord of smal lint gemaakte strik ; ...REDE,
v. (-nen), drogrede, sophisme ; ...SNOER, o.
(-en), snoer, koord met een strik eraan.
STRIKSWIJZE, STRIKSWIJS, bw. in den
vorm van een strik.
STRIKT, bn. bw. (-er, -st), STRIKTELIJK,
bw. nauwkeurig, gestreng, nauwgezet ; strikt genomen, als men er nauw op let: beslist: strikt recht
zijn ; de toegang is strikt verboden ; . strikte-vardig
gehoorzaamheid eischen. STRIKTHEID, v. nauw
-gezthid.
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STRIKVRAAG, v. (...vragen), listig gestelde
vraag, geschikt om fern. te verstrikken of te
vangen : de rechter stelde allerlei strikvragen.
STRINGENT, bn. bondig, afdoend ; stringente
taal, dingtaal.
STRIP, n:. (-pen>, smalle strook ijzer geklonken
op den naad van twee platen ijzer die tegen elkaar
verbonden moeten worden.
STRIPGOED, o. tabak die gestript moet worden;
...JONGEN, n. (-s), ...MEID, v. (-en), jongen.
meisje of vrouw die tabak -van de stelen aftrekt.
STRIPPELING, v. gestripte tabak.
STRIPPEN, (stripte, heeft gestript), tabaksblaren van de hoofdnerf ontdoen; --- (oudt.) geeselen.
STRIPPER, m., STRIPSTER, v. (-s), die stript.
STRIPS, v. mv. (gemeen.) slaag : strips krijgen.
STRIPVERBINDING, v. (-en), verbinding van
twee platen ijzer door een strip ; ...ZOLDER, n.
(-s), zolder waar (tabak) wordt gestript.
STRIPSCH, bw. (gew.) mijn lippen zijn stripsch,
gesprongen, gebersten ; — (gew.) een stripsch
paard, dat stijf, stram is, moeilijk gaat.
STROBBE, v. (-n), (Zuidn.) struik.
STROBBELEN, (strobbelde, heeft gestrobbeld),
(Zuidn.) "struikelen.
STROBOSCOOP, m. o. (...stopen), een oogmisleidend toestel, bestaande uit eene bordpapieren
schijf, die aan haar rand vierkante openingen
heeft, tusschen welke een en hetzelfde voorwerp
in zijne verschillende opeenvolgende standen bij
zekere beweging is afgebeeld ; wordt nu de schijf
om hare as gedraaid en ziet het oog door de achter
openingen in een tegenover de figu--envolgd
ren geplaatsten spiegel, dan schijnt het afgebeelde
voorwerp wezenlijk de voorgestelde beweging te
volbrengen.
STROEF, bn. bw. (...ver, -st), niet glijdend, ruw,
hard, verroest : dit slot, die grendel gaat erg stroef,
-- stroeve keien, - waarop paarden niet licht uit
bot : de zaag gaat stroef ; — (fig.)-glijden;
niet vloeiend, hortend : stroeve verzen ; een stroeve
stijl ; — onvriendelijk, stijf, koel : een stroef antwoord ; een stroef gezicht zetten. STROEFHEID,
v. hardheid, botheid ; (fig.) onvriendelijkheid,
koelheid, stijfheid.
STROEL, m. (-en), (gew.) straal (water, bloed
enz.).
STROELEN, (Zuidn.) zie STRUILEN.
STROMPELAAR, ink. (- s), STROMPELAARSTER, v. (-s), die strompelt.
STROMPELEN, (strompelde, heeft en is gestrompeld), met moeite, gebrekkig zich bewegen : de
oude vrouw strompelde naar buiten. STROMPELING, v. het strompelen.
STROMPELROK, m. (-ken), zeer nauwe rok,
waarin men nauwelijks zich bewegen kan.
STROMPELIG, bn. (-er, -st), hobbelig, oneffen.
STRONK, m. (-en), geknotte stam ; — harde
stengel van eene kool. STRONKJE, o. (-s).
STRONKELEN, STRONKELVOETEN, struikelen.
STRONKELSTEEN, m. (-en), (Zuidn.) steen des
aanstoots, ergernis.
STRONKSCHOUW, v. (-en), opneming, schouw
van een bosch na 't kappen der boomyen, ten einde
-de wortelstompen te tellen.
STRONT v. (plat), uitwerpsel (van mienschen
of dieren), drek ; — (spr.) in de stront zitten, in
de verlegenheid ; — heb je stront in de oogen, dat
Je dat niet ziet ?, ben je blind ?; — er is stront aan
den knikker, er is onraad, de zaak is niet in orde,
er schuilt iets achter ; — van boven bont, van onderen stront, uiterlijk fraai, innerlijk leelijk of ver
— stront voor dank, met ondank beloond-dorven;
worden ; — (fig.) onaangenaanxhei d, oneeni ghei d :
wat heb ik met die stront nodig ! — stront maken,
ruzie maken ; — hoe meer men de stront roert, hoe
meer ze stinkt, hoe meer men onaangename zaken
uitpluist, hoe onaangenamer ze worden; — omslag,
rumoer, drukte : maak zooveel stront niet ; — hij
maakt veel stront, hij laat zich veel voorstaan, hij
is zeer ijdel, verwaand ; veel stront (op zijn lijf) hebben ; — het is maar stront, het heeft niets te beduiden.
STRONTACHTIG, bn. (-er, -st), (plat) dat op
stront gelijkt, nietig, van geene waarde.
STRONTBAGATEL, o. (-len), (plat) kleinigheid:
om een strontbagatel maakt hij eene drukte van belang.
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STRONTERIG, bn. (-er, -st), (plat) strontachtig.
STRONTERIJEN, v. mv. (plat) nesterijen, oneenigheden : stronterijen met iem. hebben.
STRONTHAPPER, mt. (-s), gew. naamvoor sneep,
tabaksrooker, (een visch).
STRONTHOOP, m. (-en), (plat) hoop stront;
ook als scheldwoord.
STRONTIAAN, in. strontiaanaarde : eene nieuw
ontdekte aardsoort, die, met koolzuur verbonden,
voorkomt in het strontianiet : eene asperge-groene,
doorschijnende, vezelige steensoort, bij Strontian
in Schotland gevonden ; - AARDE, v.
STRONTIANIET, m. (-en), (o. gmv. als stofn.)
zie op STRONTIAAN.
STRONTIG, bn. bw. ( -er, -st), (plat) vol, met
stront ; van geene waarde, nietig ; er strontig (met
ondank) afkomen.
STRONTIUM, o. de metallische basis der strontiaanaarde, van eene fraaie, goudgele kleur, iets
harder dan lood. rekbaar en s. g. = 2'/, ; door
Day in 1807 ontdekt.
STRONTJAGER, m. (-s), vogelsoort tot de orde
der zwemvogels behoorende ; zij hebben de gewoonte om meeuwen en zeezwaluwen, die zij visch
hebben zien vangen, zóó lang te vervolgen, tot deze
die prooi laten vallen of uitbraken, waarop dan
de strontjagers dien buit opvangen, eer hij in zee
valt ; (fig.) sekreetruimer.
STRONTJE, o. (-s), keutel ; zweertje op het oog,
gerstekorrel ; — (fig.) jongetje, kleine dreumes.
STRONTJONGEN (plat) nt. (-s), (scheldwoord)
aap van een jongen; ... KAR, v. (-ren), mestwagen;
— (spr.) door eene strontkar overreden worden, door
een onwaardig persoon beleedigd of gehoond worden ; ...KEREL, m. (-s), (scheldwoord), laffe,
nietswaardige kerel ; ...KEVER, m. (-s), drekkever ; ...MEID, v. (-en), (scheldwoord), kleine,
vuile meid ; ingebeelde gekkin ; ...PIKKER, m.
(-s), gew. naam voor : kuifleeuwerik ; ...POT, m.
(-ten), pot waarin men zijn gevoeg doet ; (ook fig.)
scheldwoord ; ...VENT, m.. (-en), (scheldwoord),
strontkerel ; ...VISCH, M. (...sschen), modder
...VLIEG, v. (-en), groote vlieg, drekvlieg;-visch;
...VOGEL, m. (-s), eene soort van roofvogel (vul
...WIJF, o. (...ven), (scheldnaam); ...-tura);
WISSEWASJE, o. (-s), nietigheid ; vuiligheid;
...ZAAK, v. (...zaken), nietige, vuile zaak ; ...
ZAK, m. en v. (-ken), (scheldwoord) gemeen, laag
persoon.
STROO, o. halmen van gedorscht koren ; (bij
uitbr.) dorre stengels van andere veldvruchten:
het stroo aan bossen binden ; stroo van boonen en
erwten ; een dak met stroo beleggen; iets met stroo
binden ; eene matras met stroo vullen; gehakt stroo,
haksel ; Italiaansch stroo, zeer fijn stroo ; — een
mannetje van stroo, een zwak mannetje ; — stroomatras : (fig.) iem. op stroo leggen, tot armoede
brengen ; hij is op het stroo gestorven, in groote armoede ; - strooiendak : (dicht.) hij is onder het
stroo geboren ; - een stuk stroohalm : iem. geen
stroo in den weg leggen, hem in niets hinderen ; het
scheelde maar een stroobreed, er scheelde bijna niets
aan ; - zich aan een stroo laten binden, zich zeer
gemakkelijk laten weerhouden ; — zich met een
stroo laten trekken, zich niet lang laten bidden ; —
dat is niet van stroo, het is van belang, niet gering;
-- strooisel (waarop de paarden in den stal liggen).
STROOACHTIG, bn. (-er, -st), als stroo, stoppelig ; op stroo gelijkende.
STROOBAND, m. (-en), band die van stroo gevlochten is ; ...BED, o. (-den), strooleger ; stroozak ; ...BEEN, o. (-en), op stroobeenen gaan, waggelen, inz. van een dronken man gezegd.
STROOBEKRAMMING, v. (-en), krammat van
stroo ; het maken van krammatten.
STROOBEPLANTING, v. (-en), middel om duin
te beteugelen door het zetten van-verstuing
stroopooten.
STROOBINDER, m. (-s), ...BINDSTER, v. (-s),
iem. die het stroo tot bossen bindt.
STROOBLOEM, v. (-en), (plantk.) een plentengeslacht (helichrysum) waarvan de bloemblader
glanzend en als stroo zoo droog zijn, waarom zij
niet verwelken ; gele ganzenbloem .
STROOBOKKING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
bokking die in stroo gepakt is ; ...BORD, o. bordpapier van stroo gemaakt; ...BORDPAPIER, o.;
...BOS, m. (-sen), Bene tot een bos gebonden hoeveelheid stroo ; ...BOTER, v. boter van koeien,
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welke niet stroo gevoederd worden, winterboter ;
...BUFFER, mc. (-s), (veearts.) hoefbuffer van gevlochten stroo ; ...BUNDEL, M. (-s), kleine bos
stroo ; ...DAK, o. (-en), dak van stroo gemaakt;
...DEKKER, m. (-s), die een huis of eene hut met
stroo dekt ; ...DOK, v. (-ken), strooien dok voor
onder de pannen ; ...FAKKEL, v. (-s), brandende
stroobos aan een stok ; ...FLESCH, v. (...sschen),
in stroo gepakte flesch.
STROOGEEL, bn. zoo geel als stroo: stroogeel lint.
STROOHAKSEL, o. schrooilingen ; ...HALM,
m. (- en), korenhalm inz. wanneer de korrels uit de
aar zijn ; — (fig.) zich aan een stroohalm vasthouden, in het nietigste redding zoeken, als men in gevaar is ; ...HANDELAAR, m. (-s, ...laren), han
-delarinsto;.HOED,m(-e)hodvanstr
gemaakt ; ...HOEDENMAKER, m. (-s); ...HUISJE, o. (-s), ...HUT, v. (-ten), but van stroo, met
stroo gedekt ; ...HULS, v. (...zen), huls van stroo,
inz. om flesschen te verpakken ; ...HULZENFABRIEK, v. (-en).
STROOIAVOND, m. (-en), Sinterklaasavond.
STROOIBILJET, o. (-ten), ...BRIEFJE, o. (-s),
biljet of briefje ter bekendmaking van iets, of ter
aanbeveling van een persoon of zaak, dat op groote
schaal verspreid wordt.
1. STROOIEN, bn. van stroo (vervaardigd):
strooien hoed, kap ; strooien mat ; strooien dak.
2. STROOIEN, (strooide, heeft gestrooid), een
strooien bed voor het vee spreiden, van strooisel
voorzien : wie heeft de paarden gestrooid I; men
moet het vee geregeld strooien ; — kleine voorwerpen
uit de hand op den grond laten vallen, verspreiden,
uitspreiden : zand strooien, op den vloer, op de
straat bij glad weer ; — mest strooien, op den akker;
— zaad strooien, uitzaaien ; — (fig.) het goede
zaad in de harten der kinderen strooien ; — geld
onder het volk strooien, te grabbel gooien ; (fig.)
geld met volle handen strooien, verkwisten ; — met
Sinterklaas wordt er gestrooid, pepernoten te grabbel gegooid, lekkernijen uitgedeeld ; suiker over
de rijst strooien ; met bloemen. strooien ; bruid en
bruidegom strooien, hun weg en hen zelf met bloemen bestrooien ; — (spr.) rozen voor de varkens
of zwijnen strooien, over geleerde zaken met botteriken over heilige dingen met goddelooze spotters
enz. spreken. STROAIING, v. het strooien ; strooisel.
STROOIER, m. (-s), STROOISTER, v. (-s),
die strooit, inz. die bloemen strooit.
STROOIGELD, o. geld dat men bij - feestelijke
gelegenheden onder het volk strooit ; ...GOED,
o. suikererwten, bruidsuikers enz.; ...JONKER,
m. (-s), ...MAAGD, v. (-en), die bloemen strooit
voor eene bruid en een bruidegom ; ...KORFJE,
o. (-s), strooimandje ; ...KRUID, o. (-en), zekere
plant (verbena); ...LEPEL, m. (-s), lepel om te
strooien ; ...MANDJE, o. (-s), mandje waaruit
bloemen gestrooid worden ; ...MEISJE, o. (-s),
strooimaagd ; ...MIJN, v. (-en), los drijvende
zeemijn ; ...PENNING, M. (-en), gedenkpenning bij eene inhuldiging enz. gestrooid ; ...
POEDER, o. ...POEIER, o. verzachtend en opdrogend poeder op wonden, ontvellingen enz.;
gele, witte strooipoeder voor kleine kinderen.
STROOISEL, o. hetgeen gestrooid is.
STROOISUIKER, v. poedersuiker, fijne suiker;
...SUIKERTJES, o. mv. suikergoed, bonbons.
STROOIZAND, o. zand om te strooien.
STROOJONKER, m. (-s), schimpnaam voor
landjonker.
STROOK, v. (-en), rand, reep (van iets afgesneden): eene strook papier, linnen, flanel; smal reepvormig sieraad aan iets gezet : eerre kanten, geborduurde strook ; strook aan een hemd, een schortje ;
— (zeew.) smal stuk land : eene kuststrook. STROOKJE, o. (-s).
STROOKAP, v. (-pen), kap van stroo gemaakt.
STROOKARTON, o. karton van stroo gemaakt;
—FABRIEK, v. (-en).
1. STROOKEN, (strookte, heeft gestrookt),
(gew.) streelen, strijken ; (fig.) vleien, streelen.
2. STROOKEN, (strookte, heeft gestrookt), (fig.)
overeenkomen, overeenstemmen : dat strookt niet
met wat hij gisteren zei ; uwe daden strooken niet
met uwe woorden ; — (zeew.) dat schip strookt, doet
zich wel voor. STROOKING, v. overeenkomst.
STROOKENVLOER, m. (- en), (bouwk.) vloer
van lange delen van 10 tot 15 cM. breedte, ook wel
rchipvloer geheeten.
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STROOKING, v. (-en), (zeew.) het doen strooken ; model ; vorm, voorkomen (van een schip).
STROOKLEUR, v. gele kleur van het stroo.
STROOKLEURIG, bn. de strookleur hebbende.
STROOLEGER, o. (-s), stroobed : hij is op het
strooleger gestorven, in groote armoede.
STROOM, m. (-en), het stroomen, strooming:
er was in die vergadering een zekere stroom tegen
het bestuursvoorstel ; — hoeveelheid water die zich
in eene bepaalde richting beweegt. inz. die voortdurend door eene zekere bedding stroomt, groote
rivier : de stroomen van Europa ; — strooming in
het zeewater : de golfstroom; koude en warme stroomen ; de stroom langs de kust ; hij werd met den
stroom meegevoerd ; hij dreef voor stroom, met den
stroom mee ; — dat schip ligt op stroom, op de
rivier voor anker ; dat schip ligt voor stroom, moet
stroomopwaarts varen ; — gebezigd van andere
stoffen, die als water in eene rivier zich geregeld
en in groote hoeveelheid voortbewegen : een stroom
van tranen vergieten, zeer veel weenen ; dat heeft
stroomen bloeds gekost ; een stroom van lava ; —
een luchtstroom, sterke beweging van een gedeelte
der lucht ; — (nat.) electrische, galvanische, mag
stroomen, zie aldaar ; — de regen viel bij-netisch
stroomen neer, het regende geweldig ; — een stroom
(vloed) van woorden ; - een stroom volks, eene
groote volksmenigte ; - (fig.) den stroom volgen,
met den menschenstroom meeloopen, (fig.) met de
meerderheid meedoen, zonder te overleggen ; tegen den stroom opwerken, oproeien, ondanks verzet.
of wederstand streven naar het bereiken van zijn
doel. STROOMPJE, o. (-s).
STROOMACHTIG, bn. op een stroom gelijkende.
STROOMAFWAARTS, bw. in de richting van.
den stroom : stroomafwaarts varen.
STROOMAGAZIJN, o. (-en), plaats waar stroo
bewaard wordt of opgeslagen is.
STROOMAN, o. (-nen), man van stroo gemaakt,
vogelverschrikker ; - (fig.) iem. die in transacties enz. wel zijn naam geeft, doch slechts voor de
leus, den schijn, wijl hij er niet rechtstreeks bij betrokken is : voor strooman dienen ; een stroomanzijn.
STROOMATRAS, v. ( -sen), met stroo gevulde
matras.
STROOMAT, v. (-ten), krammat.
STROOMBAAN, v. (...banen ), (electr.) baan,
weg voor den electrischen stroom : de stroombaan
openen, sluiten ; ... BED, o. stroombedding eener
rivier ; ... BEDDING, v. plaats waarover het rivierwater geregeld stroomt ; ...BOEI, v. (-en),
boei die op stroom gelegd wordt ; ...BREKER,
ni. (-s), beer, waterkeering ; — (electr.) toestel om.
willekeurig de stroombaan te openen of te sluiten.
STROOMDICHTHEID, v. (electr.) dichtheid,.
spanning van den stroom.
STROOMDRAAD, m. de baan van een waterdeeltje in de stroomgeul ; ...DUIKER, ut. (-s),.
aflaatsluis.
STROOMELING, m. (-en), soort van haring in.
de Oostzee gevangen.
STROOMEN, (stroomde, heeft en is gestroomd),
met kracht vloeien : het water stroomt over den dijk;
het bloed stroomt door de aderen ; de rivier stroomt in zee, naar het Westen ; — er zal bloed stroomen,
vergoten worden ; - de woorden stroomden van.
zijne lippen, vloeiden ; - in menigte zich (ergens
heen) spoeden : het volk stroomde naar het feestterrein, naar buiten. STROOMING, v. (-en), het strooen : de strooming in de zee ; — heerschande denk
-wijze.
STROOMEST, in. mest van stroo.
STROOMGEBIED, o. het geheele gebied dat op
een stroom afwatert : het stroomgebied van den
Rijn, van den Donau , — het stroomgebied eener
electrische centrale, waaraan de centrale stroom
levert ; ...GEUL, v. (-en), vaargeul, plaats van
de grootste diepte in eene rivier ; ...GOD, m. (-en),
(fab.); ... GODES, v. ( -sen); ... GODIN, v. (-nen),
riviergod, -goden, -godin.
STROOMKAART, v. (-en), kaart die den loop
van eene rivier of stroom voorstelt ; ...KEERING,
v. (-en), (electr.) stroombreker ; ...KOPPEL, m.
(-s), electrisch instrument ; ...KRUIK, v. (fab.,
dicht.) oorsprong, bron eener rivier.
STROOMLAAG, v. (...lagen), laag steengin in
gewoon metselverband.
STROOMLING, in. (-en), stroomreling.
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STROOMLOOP, ut. loop, richting van den stroom,
inz. van een electrischen stroom ; ...MAAGD, ...
...NIMF, v. (-en), (fab.) najade ; ...METER, m.
(-s), (electr.) werktuig tot meting van de kracht
en de snelheid van den stroome.
STROOMONDERBREKER, nm. (-s), inrichting
ome den electr. stroom naar willekeur te onder
-brekn.
STROOMOPWAARTS, bw. tegen de richting
van den stroom : stroomopwaarts varen, roeien.
STROOMRIJK, bn. (-er, -st), niet veel rivieren
of stroomen.
STROOMSCHERM, o. (-en), stroomtafleidend
scherm bij den bruggenbouw ; ...SLAG, m. bestrating in kaperverband bij veerdammen en overlaten ; ...SNELHEID, v. de snelheid van het
stroomende water ; ...STERKTE, v. (-n), sterkte
van den stroom, inz. van een electrischen stroom.
STROOMSWIJZE, STROOMSWIJS, bn. als
een stroom, bij stroomen.
STROOMVANGER, m. (-s); ...VERBRUIK, o.
het verbruik van electrische energie ; .. .VER SNELLING, v. (-en), versnelling van den stroom,
inz. door sterker verval ; ...VINK, m. (-en),
stormzwaluw ; ...VISCH, m. (...sschen), rivier
...VOORTBRENGING, v. het voortbren--visch;
gen, opwekken van een electr. stroom ; ...WARMTE, v. de door den weerstand van den leider
uit electriciteit ontstane warmte; ...WATER, o.
(-en), rivier-, vloedwater ; ...WISSELAAR, m.
(-s), (electr.) werktuig om den stroomloop te wis
-seln.
1. STROOP, (stropen), SIROOP, v. (siropen),
dik suikervocht ; afkooksel van planten of vruchten, met suiker toebereid ; siroop van punch ; een
glas stroop, vruchtenstroop meet water aangelengd;
- (fig.) zoetigheid, vleierij : iem. stroop om den
mond smeren, hem vleien. STROOPJE, o. (-s),
een afkooksel van planten met suiker toebereid,
als geneesmiddel: een stroopje voorschrijven, laten
klaarmaken; - (gew.) een glas jenever met stroop;
- een papiertje met gekookte stroop.
2. STROOP, m. (-en), roof, plundering, strooptocht.
STROOPACHTIG, bn. (-er, -st), dik als stroop;
- (gew.) van stroop houdende.
STROOPAKHUIS, o. (...zen), stroomagazijn ;
...PAPIER, o. eene soort van geel papier van stroo
gemaakt.
STROOPBAL, m. (-len), ... BROK, m. (-ken),
bal of brok van gekookte en verdikte stroop, kinderlekkernij.
STROOPBENDE, v. (-n), troep die op stroopen
uit is, rooverbende.
STROOPEN, (stroopte, heeft gestroopt), aftrekken : de bladeren van een takje stroopen, door
er met de hand langs te strijken ; - de hemdsmouwen naar boven stroopen, naar boven strijken,
opstroopen ; - den bast van een boom stroapen ;
- het vel van een konijn, een paling stroopen,
villen ; - iem. het hemd van het lijf stroopen, hem
alles, zelfs het onmisbaarste ontnemen ; - stelen, op buit uitgaan, rooven : zij stroopen op 's
vijands grondgebied ; -- zonder verlof jagen : wild
stroopen ; hij is betrapt, terwijl hij stroopte. STROOPING, v. het stroopen, strooperij.
STROOPER, m. (-s). roover, landdief ; wilddief.
STROOPERIJ, V. (- en), rooverij ; wilddieverij;
afzetterij.
STROOPKAMER, v. (-s), afdeeling eener suikerfabriek waar stroop gekookt wordt ; ...KAN,
V. (- nen), kan voor stroop ; (fig.) met de stroopkan
loopen, iem. stroop ome den Mond smeren, hem
naar den mond praten.
STROOPKOUSEN, v. mv. groote, wijde boerenkousen.
STROOPKWAST, m. (-en), (spr.) met den stroopkwast loopen, iern. naar den mond praten ; ...LEPEL, rem. (-s), lepel voor stroop ; ...LIKKEN, o.
vleien ; ...LIKKER, m. (-s), ...LIKSTER, v. (-s),
vleier, vleister.
STROOPLUST, rex. lust om te stroopen, te rooven.
STROOPMOND, m. (-en), mond met stroop besmeerd ; -, mt. en v. (-en), ieren. die gaarne stroop
enz. eet.
STROOPNAGEL, m. (-s), nijdnagel ; ...NEST,
o. (-en), schuilplaats van stroopers en wilddieven;
...NET, o. (-ten), (vissch.) verboden net om mede
te visschee.
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STROOPNEUS, ni. (...zen), neus met stroop besmeerd ; -, in. en v. (...zen), iem. wiens neus met
stroop besmeerd is, stroopsnoeper, stroopsnoepster.
STROOPOP, m. (-pen), strooman.
STROOPOOT, m. (-en), dubbel gevouwen bosje
stroo van eene handgreep dikte, 15 à 20 cM. diep
in het zand gezet in rijen op afstanden van een
halven Meter, als middel tegen duinverstuiving.
STROOPPARTIJ, v. (-en), stroop-, rooftocht;
bende stroopers, wilddieven.
STROOPPOT, za. (-ten), pot voor stroop ; (spr.)
met den strooppot loopen, vleien, iein. mooi, naar
den mond praten.
STROOPSNOEPER, m. (-s), ...SNOEPSTER,
v. (-s), die gaarne stroop snoept ; ...SUIKER, v.
stroperige suiker.
STROOPTOCHT, m. (-en), strooperij, rooftocht;
het afloopen van eene landstreek.
STROOPTON, v. (-nen), ton voor stroop ; ton
met stroop ; ...TROMMEL, v. (-s), ...VAT, o. (-en),
trommel, vat met stroop, waar stroop in was ;
...VET, o. vet, met stroop vermengd ; ...WAFEL,
v. (-s), wafel die gespouwen. kan worden.
STROOPZUCHT, v. roofzucht, zucht naar ver
jacht.
-boden
STROOSCHUBBEN, v. mv. (plantk.) vliezige
blaadjes aan de oppervlakte van varenstelen;
(ook) vliezige schutblaadjes aan den voet van iedere
bloem bij sommige composieten.
STROOSNIJDER, m. (-s), persoon die stroo
snijdt ; machine waarmede stroo fijngesneden
wordt ; ...SNIJMACHINE, v. (-s); ...SNIJZOLDER, m. (-s), afdeeling eener papierfabriek waar
men stroo zeer kort snijdt ; ...SPLITTER, m. (-s),
werkman die het stroo splijt ; zeker werktuig om
het stroo, waarvan men hoeden maakt, te splitten.
STROOTJE, o. (-s), dunne stroohalm : door een
strootje blazen, limonade opzuigen ; over een strootje vallen, over eene kleinigheid reeds onaangename
dingen zeggen ; (ook) niets over zijn kant laten
gaan ; - hij is met een strootje teverleiden, heel
gemakkelijk tot iets over te halen ; - halm van
zekere grassoort, die inz. dient om eene lange
Goudsche pijp door te steken ; - (oudt.) strootje
trekken, door het trekken van het langste of kortste
strootje uit eenige die in de hand gehouden worden
den dader van een diefstal ontdekken ; (thans) op
die wijze eene keuze bepalen ; - een strootje bok
een bos ; - zeer lichte sigaar : hij rookt-kinge,
strootjes ; - ( Ind.) cigarette in een omhulsel van
maïsblad of palmblad : een pakje strootjes.
STROOTJESSIGAREN, v. mv. sigaren met een.
strootje tot mondstuk.
STROOVERKOOPER, m., ...VERKOOPSTER,
v. (-s), iem. die stroo verkoopt ; ...VLECHTEN,
o. het vlechten van stroo, inz. tot hoeden ;
VLECHTER, m. (-s); ...VLECHTSTER, v. (-s);
...VLECHTERIJ, v. (-en); ...VIJL, v. (-en), Duit
vijl ; ...VUUR, o. vuur van stroo : (spr.) het-sche
is maar een stroovuurtje, is vlug voorbij, is gauw
gedaan ; ...WEDUWE, v. (-n), onbestorven weduwe ; ...WEEFSEL, o. weefsel met zijden of linnen schering en stroo als inslag, voor vrouwenhoeden, Matten enz.; ...WISCH, v. (...sschen), platte
bundel stroo ; (fig.) op eerre stroowisch komen aan
jven, arm en berooid ergens aankomen ; ...ZAK,-dri
m. (-ken), matras met stroo gevuld.
STROP, n4. (-pen). touw, koord tot een strik gemaakt, inz. om daarmede misdadigers op te hangen:
iem. tot den strop veroordeelen ; - dat verdient den
strop, moest met de galg gestraft worden ; - hij
draait zijn eigen strop, brengt zichzelf in de groot
- iem. den strop om den hals-steonglhid;
doen, hem in het nauw brengen ; - zich een strop
om den hals halen. zich een te zwaren last op de
schouders laden ; - (fig.) groot geldelijk nadeel,
hooge uitgave : dat was een strop voor hem ; (zeew.) kort touw zonder einde, strik : de strop van
het roer, van een riem ; - stropdas ; schalm ; trekker eener• laars. STROPJE, o. (-s), kleine strop
of strik.
STROPDAS, v. (-sen), stijve halsdas die van
achteren dichtgegespt is, inz. nog bij soldaten in
gebruik.
STROPEN, (stroopte, heeft gestroopt), met
stroop besmeren, bedekken.
STROPERIG, bn. (-er, -st), stroopachtig. STRO
-PERIGHD,v.stropachiged
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STROPGESP, ni. (-en), gesp eereer stropdas.
STROPHE, v. (-n), couplet, versafdeeling.
STROPHISCH, bn. in strophen verdeeld : strophische gedichten.
STROPPEN, (stropte, heeft gestropt), door
middel van een strop vangen ; — (zeew.) een
strop omleggen : een blok, eene kous, eene juffer
stroppen.
STROPTOUW, o. (-en), (zeew.) kort touw zon
-der
einde ons iets bevestigd.
STROSSEN, (stroste, heeft gestrost), eene scheur
of winkelhaak dichten door er steken overheen
te naaien met de tafellakensteek.
STROT, nt. (-ten), keel, gorgel : iem in den strot
grijpen, bij de keel grijpen; — (plat) een goeden strot
(eene doordringende stem) hebben; (fig.) alles door
den strot jagen, verkwistend leven, alles aan lekker
eten en drinken verteren. STROTJE, o. (-s).
STROTADER, v. (-s), (ontl.) keelader, halsader;
...KLEPJE, o. (-s), ...LAP, ut. (-pen), (ontl.) huig.
STROTTENHOOFD, o. (ontl.) een uit kraak
banden en spieren samengesteld lichaam-bendr,
boven in de luchtpijp. dat van binnen met slijm
overtrokken is, tot doorgang van de lucht-vlies
naar de longen en als werktuig tot het vormen der
stem dient ; bij de vogels dient het onderste strot
-tenhofd
tot stemvorming.
STRUBBELEN, (strubbelde, heeft gestrubbeld),
(gew.) kijven, twist hebben. STRUBBELING, v.
het strubbelen ; moeite, bezwaar, beslommering:
dat zal veel strubbeling geven ; inz. onenigheid,
kleine twist : strubbeling met iem. hebben, krijgen;
dat geeft weer strubbeling, dat geeft weer ongenoegen.
STRUCTUUR, v. (...turen), bouw, bouworde,
bouwtrant, stijl ; inz. bouw der aardgesteenten,
wijze waarop zij opgehoopt zijn.
STRUGGLE FOR LIFE (Eng.), strijd om het
bestaan.
STRUIF, v. (...ven), STRUIFKOEK, m. (-en),
eierpannekoek ; — (spr.) men moet geen struif om
een ei bederven, niet al te karig zijn, anders komt
men bedrogen uit; — PAN, v. (-nen), eierpan,
koekepan.
STRUIK, m. (- en), heestergewas : bessestruik;
(spr.) door heggen en struiken loopen, den verkeerden weg opgaan, een zedeloos leven gaan leiden;
— stronk. STRUIKJE, o. (-s).
STRUIKACHTIG, bn. (-er, -st), als struiken.
STRUIKBOSCH, o. (...sschen), kreupelbosch.
STRUIKELAAR, rex., STRUIKELAARSTER,
v. (-s), die struikelt.
STRUIKELBLOK, o. (-ken), blok waarover men
struikelt ; (inz. fig.) verhindering, beletsel, belemmering : dat was mij een struikelblok.
STRUIKELEN, (struikelde, heeft en is gestruikeld), ten gevolge van een beletsel op den weg
dreigen te vallen : over een steen struikelen ; —
vallen over (iets); (spr.) het beste paard struikelt
wel eens, ook de deugdzaamste, de bekwaamste
kan eens falen ; — bij het examen is hij gestruikeld,
niet geslaagd ; — hij struikelde over geschiedenis,
daarop is hij afgewezen ; — over iets struikelen,
zich aan iets ergeren ; — een (geringere) misslag
begaan : wij allen struikelen in veel ; in haar jonge
jaren is zij eens gestruikeld, heeft zij een misslag
begaan. STRUIKELING, v. (-en), het struikelen;
(fig.) misslag.
STRUIKGEWAS, o. (-sen), struik, heester ; ...
HEIDE, v. bezemheide, eene der twee soorten van
heide (calluna vulgaris) welke de uitgestrekte hei
vormen ; ...HOUT, o.-devlniNra
kreupelhout ; ...ROOVEN, o. in de bosschee of
op afgelegen wegen zich verbergen, om van daar
de reizigers op den openbaren weg aan te vallen
en te berooven ; ...ROOVER, in. (-s), die struikrooft, dief op den openbaren weg ; ROOVERIJ,
v. (-en), het struikrooven ; diefstal op den openbaren weg gepleegd ; ...WAARD, v. (-en), polder
met heesters beplant ; ...WINDE, v. (-n), struikvormige winde, ook stinkende winde geheeten.
STRUINEN, (struinde, heeft gestruind), (gew.)
snuffelend rondloopen om te zien of men niets van
zijn gading kan vinden ; kleinigheden wegkapen,
gappen. STRUINER, m. (-s),.
1. STRUIS, ra. (-en), eene soort van zeer grooten
vogel (struthio camelus) tot de orde der steltloopers
behoorende : het geslacht der struisen. STRUISJE,
o. (-s).
2. STRUIS, v. poeder ; loodwit.
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3. STRUIS, m. (- en), (oudt.) bundel vederen.
4. STRUIS, 0. (- en), (Z. A.) samentrekking van
stroohuis, kafferwoning.
STRUISCH, bn. (-er, -t), (Zuidn.) sterk, gespierd,
krachtig, stevig.
STRUISDOTJE, o. (-s), dotje met struispoeder
gevuld ; idem met loodwit gevuld.
STR U I SE I, o. (-eren), ei van den struisvogel.
STRUISEN, (struiste, heeft gestruist), bestrooien,
inz. met struis bestrooien, vullen.
STRUISGRAS, o. (plantk.) een geslacht (agrostis) tot de onderfamilie der struisgrassen behoorende,
waarvan 4 soorten in Nederland aangetroffen
worden : fioringras of kruipend struisgras, gemeen
struisgras, hondsstruisgras en borstelbladig struisgras.
STRUISGRASSEN, o. mv. eene groep of onder
-fa
milie der grassen.
STRUISHOEN, o. (-ders), gehoornde pala ne
(palamedea cornuta); ...KAZUARIS, m.-desvogl
(-sen), Amerikaansche struisvogel ; ...KRUID, ostruisgras ; ...MEES, v. (...zen), kuifmees ; ...POE.
DER, ...POEIER, o. strooipoeder ; ...RIET, o.
een geslacht (calamagrostis), tot de onderfamilie
der struisgrassen behoorende, waarvan 5 soorten
in Nederland gevonden worden : pluimriet ; strandriet ; duinriet ; Haller struisriet of veenriet en stijf
struisriet, wat zeer zeldzaam is ; ...VEER, v. (-en),
...VEDER, v. (-s, -en), veder van den struisvogel;
...VOGEL, m. (-s); ...VOGELPOLITIEK. v. zeer
dwaze politiek, waarbij men willens en wetens
voor bestaande bezwaren en gevaren blind blijft:
...ZAKJE, o. (-s), struisdotje.
STRUMPEL, v. (-s), (Zuidn.) slobkous.
STRUWEEL, o. (-en), (dicht.) heester, struik
-gewas.
STRYCHNINE, v. een zeer vergiftig bestanddeel
in sommige vruchten, van een hoogst onaangenamen bitteren smaak.
STUC, o. pleisterkalk. bestaande uit fijngestooten gips en kalk.
STUCCO -LU STRO, o. het schilderen in watervrije zwavelzure kalk (uitgebrand albast) of gips,
met lijmwater vermengd ; het wordt zoo hard als
ivoor of marmer.
STUC-MARMER, o. in stuc nagebootst marmer.
STUC-MARMEREN, o. het in stuc nabootsen
van marmer.
STUDEEREN, (studeerde, heeft gestudeerd),
zich. (inz. in de geleerde vakken) oefenen: vlijtig,
druk, met lust, gejaagd studeeren ; — zich toeleggen om (iets) te weten, te kennen : in de talen, in
de letteren, in de medicijnen studeeren ; — zijne
zonen laten studeeren, student laten worden ; —
waar studeert hij, in welke plaats volgt hij de academische lessen ?; — van buiten leeren : op eene
preek, eene les studeeren ; — overpeinzen, overdenken : daar moet ik eerst nog op studeeren ; hij
studeert op de middelen, hier vandaan te komen ; -met aanduiding van hoe men door het studeeren
wordt : zich arm, ziek, gek studeeren.
STUDEERJAREN, o. mv. (w. g.) studiejaren;
...KAMER, v. (-s), kamer waar iem. studeert ; ...
LAMP, v. (-en), lamp waarbij men studeert ; ...
STOEL, m. (-en); ...VERTREK, o. (-ken).
STUDENT, m. (-en), iem. die studeert, inz. iem.
die zich aan de hoogere wetenschap wijdt : student
in de rechten, in de medicijnen ; den student uithangen, leven, zich voordoen als een student ; — die
veel van studeeren houdt : hij is een echte student.
STUDENTJE, o. (-s), het studentje spelen, den student uithangen ; — (Ind.) strontje op het oog.
STUDENTENALMANAK, in. (-ken); ...BANK,
v. (-en); ...BLAD, o. (-en); ...CLUB, v. (-s);
CORPS, o. (-en); ...FEEST, o. (-en); ...GRAP,
v. (-pen); ...HAVER, v. amandelen en rozijnen,
samen gegeten (zoo genoemd, omdat zij den dorst
opwekken, en dus op een studentenfeest goede
diensten doen); ...KLEEDING, v.; ...KLUCHT,
v. (-en); ...KOFFIEHUIS, o. (...zen); ...KRUID,
o. bezemvlas (chenopodium scoparium); ...LEVEN,
o. het leven der studenten ; het leven aan de hoogeschool ; wijze waarop de studenten leven ; (fig.)
ik had een studentenleventje, aangenaam, gezellig
leven, ik kende geen andere zorgen dan die v oor
de studie : .LIED, o. (- eren); ...MAAL, o.. (....malen); ...PARTIJ, v. (-en); ...PET, v. (-ten)' ...
...RECHT, o. zoogenaamd recht der studenten
of academieburgers ; ...RELLETJE, o. (-s), rel-
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letje, door studenten veroorzaakt ; ...SOCIËTEIT,
V. (-en); ...STREEK, m. (...streken); ...TAAL,
V. eigenaardige taal onder studenten in gebruik;
...TAFEL, V. (-s); ...TIJD, ni. (-en), studiejaren;
leeftijd waarin men student is ; ...VEREENIGING, V. (-en).
STUDENTIKOOS, bn. bw. op de wijze der studenten, studentachtig.
STUDIE, v. (-s, studiën), oefening (inz. in de
geleerde vakken), onderzoek, navorsching : hij
moet daar eene studie van maken ; een man van studie, een geleerde : -- te Leiden op studie liggen,
daar als student ingeschreven zijn ; — zijne stu
die voortzetten, volbrengen, opgeven ; vruchten van
nasporing en onderzoek; studien op sociaal gebied; —
(schild.) schets, niet geheel afgewerkt stuk ; —
iets met studie doen, met zorg en overleg.
STUDIEBEURS, v. (...zen), som geld uit een
fonds, van rijkswege enz. iem. toegekend out daar
zijn studiekosten te bestrijden ; ...BOEK,-med
o. (-en); ...CLUB, v. (-s), ...GEEST, m. geest om
te studeeren ; ...JAREN, o. mv. jaren waarin men
op studie .ligt ; ...KOP, m. (-pen), (schild.) kop,
portret dat men tot studie toekent ; — iem. die
goed studeeren kan; ...KOSTEN, m. mv.; ...TIJD,
ni tijd waarin men studeert.
STUDIEUS, bn. (...zer, -t), vlijtig, naarstig,
ijverig.
STUDIOSUS, m. (...osi), student ; 't is zoo'n studiosus, hij studeert veel
STUF, o. vlakgom, gomelastiek.
STUFFEN, (stufte, heeft gestuft), met vlakgom
potloodteekening enz. wegwrijven.
STUG, bn. bw. (-ger, -st), onbuigzaam : stug
leer ; — stug hout, dat zich moeilijk laat bewerken ; -- (fig.) onvriendelijk : hij heeft een stuggen
aard, een stug karakter ; — dat staat me stug aan,
dat bevalt mij niet ; — de handel was stug, niet
willig. STUGHEID, v. stijfheid ; strengheid ; onvriendelijkheid.
d.
STUGGEN, (stugde, heeft gestugd), stug, onvriendelijk, norsch spreken, antwoorden.
STUIFAARDE, v. eene soort van aarde die droog
gemakkelijk kruimeit, tot stof wordt, veenaarde
enz.; teelaarde ; ...BEEK, v. (...beken), beek die
van eene groote hoogte stort en waarvan het water
in fijne droppels neerkomt ; ... DIJK, ut. (-en),
zanddijk : een stuifdijk op de Hors té Tessel; ...
KALK, v. kalk die in de open lucht gebluscht is;
...LAWINE, v. (-n, .-s), lawine van fijne pas gevallen sneeuw.
STUIFMEEL, o. (plantk.) eene soort van (meestal) geel poeder, dat binnen in den helmknop der
meeldraden gevormd wordt en als bevruchtende
stof der plant te beschouwen is ; (mol.) zeer fijn
meel ; —BUIS, v. (...zen), (plantk.) buisje in de
stuifmeelkorrels ; — KATJE, o. (-s), katje met
alleen manlijke bloemen ; — KLOMPJE, o. (-s),
aaneenklevend stuifmeel der standelkruiden ; —
KORREL, v. (-s).
STUIFMOS, o. (plantk.) haarmos (byssus); ...
WOL, v. fijnste pluis op sommige planten ; ...
ZAAD, o. (...zaden), (plantk.) stuifmeel ; ...ZAND,
o. zeer fijn zand ; ...ZWAM, v. eene soort van paddenstoel (lycoperdon bovista), die door eene enkele
opening bij rijpheid de sporen droog laten ont-

snappen.
1. STUIK, m. (-en), (landb.) acht of tien schooven graan op het land tegen elkander geplaatst om
te drogen ; — een bos vlas of hennep die te drogen
staat ; — een stapel of tas hout ; — verhoogde
rand aan munten ; — plaats waar ijzeren buizen
naar binnen toegehakt zijn (bij eene verbinding);
— afgezaagd einde van balken of planken voor
eene laschverbinding. STUIKJE, o. (-s), kleine
stuik : een stuikje hout.
2. STUIK, m.. (-en), schudding ; (gew.) stoet:
hij gaf mij een stuik op de borst, dat ik achteroverviel.
1. STUIKEN, (stuikte, heeft gestuikt), sap uit
druiven persen door ze in eene mand heen en weer
te schudden ; — aan een hoop zetten om te drogen : vlas, koren stuiken ; — hout stuiken, opstuiken; — verstuiken; — (sorted.) ijzer in de richting
zijner lengte op zichzelf ineendringen, ten einde
het in overeenstemming in dikte te doen toenemen:
een geweerloop, een stuk ijzer stuiken ; planken,
balken stuiken, met de uiteinden vast aaneen doen
sluiten. STUIKING, v. (-en).
2. STUIKEN, (stuikte, heeft gestuikt), (gew.)
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duwen : hij stuikte mij achterover ; — zeker jongensspel, met knikkers of knoopen te spelen ; bij
dit spel laten de spelers de stuiters, knikkers of
knoopen in een kuiltje vallen ; die er in vallen zijn
voor den eersten speler.
STUIKKORF, n^. (...ven), ...MAND, v. (-en),
perskorf voor druiven.
STUIKNAAD, m. (...naden), naad gevormd door
twee in lengteverband gelegde planken, balken,
steenera dekstukken enz.: de stuiknaden der plane
ken vallen midden boven de kespen.
STUINDER, in. (-s), (gew.) steun.
STUIP, v. (-en), (geneesk.) clonische spiersamentrekkingen waarbij het bewustzijn in meerdere
of mindere mate opgeheven is : men heeft stuipen
bij kinderen, bij zwangere en barende vrouwen en

ten gevolge van vergiftiging ; het kind is in eene stuip
gebleven, in eene stuip gestikt ; groeistuipjes ; —

(fig.) kuur, gril • krijgt ge weer een van uwe stuipen?;
zotte stuipen. STUIPJE, o. (-s), kleine stuip.
STUIPACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins door
stuipen aangevallen, aan stuipen onderhevig : het
kind is nogal stuipachtig ; — ten gevolge van stui
pen : stuipachtige bewegingen.
STUIPBOOMPJE, o. (-s), kruidje - roer-mij-niet.

1. STUIPEN, (stuipte, heeft gestuipt), (Zuidn.)
geeselen.
2. STUIPEN, (stoop, heeft gestopen), (Zuidn.)
buigen : stuip uw hoofd een weinig ; gestopen gaan
van ouderdom.
STUIPTREKKEN, 0. het onwillekeurig samentrekken der spieren, inz. bij eene stuip.
STUIPTREKKING, v. (-en), het stuiptrekken;
verrekking, trekking der zenuwen ten gevolge van
stuipen ; — doodstrijd ; (ook fig.) de dwingelandij lag in hare stuiptrekkingen, was haar einde nabij.
1. STUIT, m. STUITJE, o. (gew.) poos : hij is
een stuit bij mij geweest.
2. STUIT, ra. (-en), het stuiten, stuiting : het
heien wordt voortgezet tot eene zakking of stuit is verkregen van minder dan 3 cM. in den laatsten tocht
van 30 slagen.
3. STUIT, v. (-en), stuitbeen : hij is op zijn stuit
gevallen ; — (gew.) bult, hooge rug; -(gew.) hoax ; —
(gew.) brood ; — (gew.) boterham ; — langwerpig broodje ;— (gew.) afgestoken gedeelte van
een klamp of berg hooi ; — een stuit hooi, groote
hoeveelheid.
STUITBALK, m. (-en), stut of steun van een
molenbalk.
STUITBEEN, o. (- deren), (ontl.) onderste deel
van de ruggegraat, de laatste vier vergroeide ruggewervels. STUITBEENTJE, o. (-s).
STUITEN, (stuitte, heeft en is gestuit), tegen-

houden, in zijne vaart of in zijn val tegen iets aan
terugstoot : de wagen stuitte-botsen,zdah
tegen den muur ; — veerkrachtig terugspringen:

die kaatsbal stuit niet meer ; de bal stuitte tegen den
muur ; — bikkelen, met stuiters. met knikkers

spelen, terwijl men ze laat stuiten ; — ophouden,
tegenhouden, doen stoppen : hij werd in zijn vaart
gestuit ; — hij stuit nergens voor, hij geeft nergens
om, leidt een * ongeregeld leven ; — ik zal dien
maatregel weten te stuiten, tegen te gaan ; — geweld met geweld stuiten, beletten, tegengaan ; —
die tijding stuitte haar tranenloop, deed haar ophouden met weereen ; — de geboden stuiten, geen
voortgaan doen hebben ; — de verjaring eenex
schuld stuiten ; (fig.) hinderen : dat stuit mij tegen
dc borst, dat geeft mij aanstoot ; — (gew.) pochen,
pralen. STUITING, v. het stuiten : akte van stuiting.
STUITEND, bn. (-er, -st), aanstoot gevend, ergernis wekkend : stuitende woorden ; eene stuitende
behandeling.
STUITER, m. (-s), die stuit ; groote knikker,
bal ; — (gew.) pocher, snoever. STUITERTJE,
o. (-s).

STUITEREN, (stuiterde, heeft gestuiterd), met
stuiters spelen, bikkelen.
STUITGEBOORTE, v. (-n), baring waarbij de
stuit van het kind het eerst in het kleine bekken
daalt en geboren wordt.
STUITHOUT, o. (-en), boekbindersgereedschap,
om iets vast te zetten ; ...KLAMP, m. (-en),
(zeew.) zeker driehoekig stuk hout, 't welk
men achter de wielen van een rolpaard plaatst,
om, bij 't slingeren van het schip, het kanon vast
te zetten ; ...KLIER, v. (-en), klier der zwemvogels in de nabijheid der stuit, waaruit zij met him
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snavel eene olie drukken om hunne voeren mede
te besmeren ; ...KNIKKER, m. (-s), stuiter.
STUITLIP, v. (-pen), (zeew.) hielingklamp eener
bramsteng ; ...STUK, o. (-ken), achterste vierdedeel van slachtvee ; ...VOETERS, m. nxv. vogels
welker pooten zoodanig achterwaarts geplaatst
zijn, dat zij op den staart schijnen te loopen ; ...
WIND, m. (-en), (zeew.) windvlaag in de Japansche
zee, die tegen opkomende stortwolken waait.
STUIVELING, v. bevroren en daardoor ver
-moldeturf.
STUIVEN, (stoof, heeft en is gestoven), in stof
opgaan, opvliegen : het stuift hier erg ; het zand
stoof mij in de oogen ; — het is gestoven, het is verdwenen, weg ; — men weet niet waar hij gestoven
of gevlogen is, wat van hem geworden is, waar hij
heengegaan is ; — spoeden, driftig heengaan : hij
stoof de deur uit ; — stof veroorzaken (bij het
vegen): gij moet zoo niet stuiven ; — (gew.) snoeven, bluffen.
STUIVER, ni. (-s), een eertijds zilveren, thans
nikkelen muntstuk = f0,05 ; (fig.) een mooie stuiver geld, een aanzienlijk sommetje. STUIVERTJE, o. (-s), een gouden stuivertje, (oudt. = f 5 ongev.); — (fig.) een stuivertje gespaard is een stuivertje gewonnen ; — (Z. A.) ook een stuiver in de
bus doen, ook een woordje meepraten ; — een
mooi stuivertje garen, een sommetje besparen ; —
(spr.) het is een stuivertje op zijn kant, het is zeer
wisselvallig ; — je weet niet, hoe een stuivertje rollen kan, hoe iem. nog terecht kan komen.
STUIVERSBIBLIOTHEEK, v. (...theken), leesbibliotheek waaruit men tegen betaling van een
stuiver een boek eene week ter leen kan bekomen ;
goedkoope uitgave van novellen enz. tegen 5 cent
per deeltje; ...BLAD, o. (...bladen), ...MAGAZIJN,
o. naam van een voorheen bekend tijdschrift : half
stuiversmagazijn, geillustreerd stuiversmagazijn ;
...POSTZEGEL, m. en o. (-s), postzegel van een
stuiver ; ...PRENT, v. (-en), prent die een stuiver
kost ; ...ROMAN, m. (-s); ...SCHOOL, v. (-en),
(...scholen), school waar het schoolgeld voor iederen leerling een stuiver per week bedraagt ; ...VER
wier leden voor-ENIG,v.(en)rig
Benig doel wekelijks een stuiver bijdragen ; ...
ZEEP, v. zeep van 5 cent per stuk.
STUIVERTJE - WISSELEN, o. zeker kinderspel
waarbij de een de plaats (bij een boom of paal
meestal) van den ander zoekt te krijgen, terwijl
een kind zonder zulk eene plaats dit tracht te beletten.
1. STUK, o. (-ken), gedeelte van iets, deel, brok:
iets aan stukken slaan, breken, smijten ; in stukken
scheuren, snijden, trekken ; een stuk steen ; een stuk
papier, kaas, worst ; een stuk brood ; — (gew.) een
stuk, boterham ; — een stuk vleesch ; — (fig.)
een lomp stuk vleesch, een zwaarlijvig, een onhebbelijk grof persoon; — een oolijk stuk vleesch, een grap
— een knap stuk van eene meid, eene-peminakr;
knappe meid ; — min of meer groot gedeelte van
een boek, een tijdschrift, eene redevoering, een
verhaal enz.: men leest er 's morgens een stuk (hoofd
uit den Bijbel ; er staat een stuk (opstel) van-stuk)
hem in dit tijdschrift , hij verdeelde zijne rede in
drie stukken (deden); iem. een mooi stuk (gedeelte)
uit een gedicht, een verhaal voorlezen ; — iem. iets
van stukje tot beetje vertellen, haarfijn, in alle bijzonderheden ; — ik zal u een stuk wegs (eind, gedeelte) vergezellen ; — samenstellend deel : een
kozijn bestaat uit 4 stukken ; — een stuk in een
hemd, eene broek zetten, om een gat of versleten
plaats te herstellen ; — hij had stukken voor op
zijne knieën, in zijne broek ; —
een 'voorwerp, een geheel (deel uitmakende van
Bene geheele verzameling, of beschouwd in tegenstelling met andere van dezelfde soort): een stuk
linnen, laken, fluweel, van eene bepaalde lengte ; —
een stuk boter, van een bepaald gewicht ; — een
stuk wijn, een vat ; — hoeveelheid die in een stuk
gaat : (spr.) hij heeft een stuk in zijn kraag, hij is
dronken ; — laken bij het stuk verkoopes, niet per
Meter ; — een stuk huisraad ; een flink stuk land;
— bij het stuk werken, betaald werden, naar het aantal voorwerpen, dat men aflevert, betaald worden;
— eenige bunders weiland aan één stuk, niet gescheiden ; — die zuil is uit één stuk, bestaat niet
uit doelen ; — in één stuk doorloopen, doorspreken,
zonder op te houden ; den heelen nacht heb ik aan
rPn stuk geslapen, onafgebroken ; — het is iem.
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uit één stuk, een flink, degelijk, karaktervol mensch;
— (iron.) een stuk van een schoenmaker, tooneelspeler, een onbeduidende schoenmaker, tooneelspeler ; — een stuk juffer sprak ons aan, eene
vrouw of meisje die iets van eene juffrouw had;
— stuk beteekent ook wel eens exemplaar (in
deze bet. is het meere. stuks) twintig stuks vee;
die jager schoot tien stuks hazen ; — geef mij een
stuk of tien appelen, ongeveer tien ; — een stuk
of vijf personen, ongeveer vijf ; —
muntstuk : een stuk goud ; — dat is een valsch
stuk ; — een flink*stuk geld, eene mooie som ;. —
kanónstuk, stuk geschut : de stukken losbranden;
men liet de stukken spelen, men schoot er mee ; —
stukken van 10 en 12 pond, waarmee kogels van
10, 12 pond geschoten worden ; stukken van 18,
21 cM. waarvan de mond 18, 21 cM. wijd is ; een
linieschip van 120 stukken, dat zooveel stukken
voert, aan boord heeft ; — een stuk vernagelen,
uitboren, keuren ; —
figuur in het schaakspel, inz. een paard ; —
(kaartsp.) koning en koningin van troef, als zij in
ééne hand zijn ; —
voortbrengsel van kunst, schilderstuk, stuk
beeldhouwwerk, een gedicht, compositie, tooneelstuk enz.: een stuk van Potter, een schilderstuk ;
— die zeedijk is een hecht stuk werk ; — een stuk
van Thorwaldsen, beeldhouwwerk ; — er wordt
een nieuw stuk ingestudeerd, n tuziekstuk, zangstuk,
tooneelstuk ; stukken van , Paginini, voor de viool
— welk stuk (tooneelstuk) spelen zij van-muziek;
avond I; —
bewijsstuk, akte, oorkonde, document : stukken
inzenden, inleveren ; uit de stukken blijkt, uit den
inhoud ervan ; de stukken nakijken, vergelijken;
— ik kan het met de stukken bewijzen, met bewijzen
staven ; —
daad, feit, misdrijf : een stout stuk ; een snood,
een ondeugend stuk ; een leelijk stukje ; boevenstuk;
schelmstuk ; —
zaak waarmee men zich bezighoudt, waarover
men spreekt, aangelegenheid, onderwerp : hij verstaat zijn stuk, zijn beroep, zijn vak, (fig.) hij weet
wat hij doet ; — op zijn stuk blijven staan, volhouden ; — voet bij stuk houden, niet van zijn onderwerp afgaan ; (ook) zich niet laten bepraten,
bij zijn meening blijven ; — zijn stuk aanbinden,
de zaak doorzetten ; — van zijn stuk raken, in de
war raken, (ook) verlegen worden ; — iem. van
zijn stuk brengen, verlegen, in de war maken ; —
op het stuk van godsdienst, staatkunde, wat dat betreft ; — op stuk van zaken durft hij niet, als .het
er op aankomt ; — op stuk van zaken heeft hij
toch gelijk, streng genomen, alles wel beschouwd.
STUKJE, o. (-s), klein stuk ; (gew.) stukjes draaien,
stil de school verzuimen.
2. STUK, bn. bw. kapot, aan stukken : het speel
stuk , het •viel stuk.
-goedis
STUKADOOR, m. (-s), werkman die in gips (op
muren en plafonds) werkt ; plafondwerker.
STUKADOORSBROEK, v. (-en), witte linnen
broek der stukadoors ; ...GEREEDSCHAP, o.
(-pen); ...JONGEN, m. (-s), jonge knecht, leerling der stukadoors ; ...KALK, v. zeer fijne kalk
die de stukadoors gebruiken ; ...KWAST, m. (-en),
kwast net lange zachte haren waarmede de stukadoors witten ; ...LADDER, v. (-s), dubbele
ladder der stukadoors ; ...RIET, o. het riet dat de
stukadoors aan de zoldering hechten, alvorens die
te plafonneeren ; ...WERK, o. werk voor stukadoors.
STUKADOOREN, (stukadoorde, heeft gestukadoord), bepleisteren inz. met fijngestooten gips
of marmer half verheven versieringen aan plafonds,
schoorsteenen en muren maken.
STUKBOOM, m. (-en), zware bierboom ; ...BOTER, v. boter aan afgepaste stukken.
STUKBREKEN, (brak stuk, heeft stukgebroken), brekende stukmaken, in stukken breken.
STUKEEREN, (stukeerde, heeft gestukeerd),
stukadooren.
STUKFLUWEEL, o. fluweel aan het stuk, in
tegenst. met bandfluweel.
STUKGAAN, (ging stuk, is stukgegaan), breken ; verslijten.
STUKGOED, o. (-eren), (zeew.) goederen die stuk
voor stuk worden ingeladen ; ...HOUT, o. (thorn.)
wagenschot.
STUKGOOIEN, (gooide stuk, heeft stukgegooid),
gooiende stukmaken, in stukken gooien.
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STUKKEDIEF, m. (...ven), brooddief, iem. die
boterhan men van anderen wegneemt..
STUKKEND, bn. kapot : het speelgoed is stukkend,
wat moet ik met dat stukkende speelgoed doen ?
STUKKENKEURDER, m,. (-s), opzichter in
Bene weverij ; ... RIJDER, m. (-s). rijdende artillerist, inz. veldartillerist.
STUKKERIG, bn. (w. g.) stukkerig zijn, beschonken zijn.
STUKKOLEN, v. mv. steenkolen aan stukken,
waarvan de afmetingen grooter zijn dan 8 cM.
STUKMAKEN, (maakte stuk, heeft stukgemaakt),
breken, kapot maken.
STUKSGEWIJZE, STUKSGEWIJS, bw. bij
stukken, bij gedeelten ; per stuk.
STUKSLAAN, (sloeg stuk, heeft stukgeslagen),
door slaan stukmaken, aan stukken slaan ; (fig.)
veel geld stukslaan, uitgeven, verkwisten.
STUKSMIJTEN, (smeet stuk, heeft stukgesmeten), door smijten stukmaken, in stukken smijten;
(spr.) veel geld stuksmijten, uitgeven, verkwisten.
STUKSNIJDEN, (sneed stuk, heeft stukgesneden), snijdende stukmaken, aan stukken snijden.
STUKVALLEN, (viel stuk, is stukgevallen),
door vallen breken, in stukken vallen.
STUKVAT, o. (-en), wijnvat of brandewijnvat,
dat 24 ankers kan bevatten ; ...WERK, o. (-en),
werk dat per stuk afgeleverd, afgemaakt, betaald
wordt : stukwerk hebben, geven ; — (fig.) onsamenhangend, onvolkomen werk dat geen geheel vormt:
al ons weten is en blijft maar stukwerk ; .. . WERKER, m. (-s), iem. die stukwerk heeft, wiens werk
per stuk betaald wordt.
STUL, v. (-len), (Zuidn.) stuk : stul boter.
STULLEZAAD, o. kool, (brassica oleracea) inz.
doorgeschoten, in bloei, in zaad geschoten plant:
STULP, v. (-en), stolp, glazen deksel ; — hut,
kleine boerenwoning ; — (fig.) nederig verblijf.
STULPJE, o. (-s), kleine hut of stulp.
STULPEN, (stulpte, heeft gestulpt), iets met
eene stulp of stolp dekken ; (gew.) stelpen.
STULPKOOI, v. (-en), kuikenhok ; ...LUIK, o.
(-en), (zeew.) luik dat over een gat heengestolpt
wordt ; ...NET, o. (-ten), stelpnet.
STULPSWIJZE, bw. bij wijze van eene stulp.
STULPVORMIG, bn. als eene stulp of stolp.
STUMPER, STUMPERD, in. (-s), sukkelaar,
bloed ; arme stumper ; arme drommel ; stumper,
wat doe je in de kou, minachtend gezegd als iem.
zich stumperachtig aanstelt. STUMPERTJE,
STUMPERDJE, o. (-s).
STUMPERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een,
van een stumper : zich stumperachtig aanstellen;
stumperachtig werk. STUMPERACHTIGHEID, v.
STUMPERIG bn. bw. (-er, -st), stumperachtig.
STUMPERWERK, o. knoeiwerk.
STUNTELEN, (stuntelde, heeft gestunteld), (gew.)
met onvastere tred gaan, gebrekkig loopen.
STUNTELIG, bn. bw. (-er, -st), (gew.) gebrekkig:
stuntelig worden ; oud en stuntelig loopen.
STUPIDE, bn. bw. dom.
STUREN, (stuurde, heeft gestuurd), (zeew.)
met een stuur of roer een schip richten, het eene
bepaalde richting geven : naar eene haven, eene
reede sturen ; met een stuurrad, met eene roerpen
sturen ; — dat schip wil niet sturen, naar het roer
luisteren ; — dit schip stuurt als een visch, luistert
goed naar het stuur ; — besturen : een schip, een
rijtuig, een paard sturen ; — naar Engeland sturen, stevenen ; — iem. uitzenden om eene bood
te doen : iem. om vleesch sturen ; — wij-schap
stuurden naar den dokter, zonden hem eene boodschap ; wij stuurden om den dokter, lieten hem komen ; — iem. iets sturen, zenden. STURING, v.
het sturen.
STURKELEN, (Zuidra.) stollen.
STUT, m. (-ten), steun, steunsel ; -- (zeew.)
hout, balk, stijl die een voorwerp stut of schoort;
— (bouwk.) stut tegen, onder een muur, om te schoren, schragen ; — wat iem. ondersteunt : hij is
de stut en steun zijns ouden vaders. STUTJE, o.
(-s), steuntje, kleine stut ; stutjes (stukjes) draaien,
spijbelen, heimelijk de school verzuimen.
STUTBALK, m. (-en), (bouwk.) schoorbalk;
...KLAMP, m. (-en); ...MUUR, m. (...muren);
...PLANK, v. (-en), om te stutten of te steunen.
STUTSEL, o. (-s), stut.
STUTSTEKER, m. (-s), (zeew.) oplanger.
STUTTE, V. (- n), (gew.) stoet, stuit ; boterham.

STUWEN.

STUTTEN, (stutte, heeft gestut), steunen, schoren, schragen : een bouwvalliger muur, een boom
stutten ; — (fig.) ondersteunen : eene zaak met zijn
gezag stutten ; — (gew.) (fig.) spijbelen, de school
verzuimen. STUTTING, v. het stutten ; stuiting.
STUUR, bn. stuursch.
STUUR, o. (zeew ) werktuig om een vaartuig te
besturen, roer : aan 't stuur zitten, staan ; — er
zit geen stuur in 't schip, het heeft te weinig snelheid om naar het roer te luisteren ; — hij kan
zijn stuur niet houden, van een beschonkene gezegd ;
— (fig.) bestuur : het stuur van Staat, het landsbewind ; — het stuur kwijt zijn, zich niet meer
weten te helpen ; — zie OVERSTUUR ; — toestel om een rijwiel te sturen : het stuur los vasthou
-den;ht
stuur zit scheef.
STUURBOOM, m. (-en), helmstok ; ...BOORD,
o. (zeew.) rechterboord van het schip, als men
van het roer naar voren ziet (in tegenst. van bakboord); iem. van stuurboord naar bakboord zenden,
her- en derwaarts, van het kastje naar den muur;
... B O O RD S WACHT, v. (-en), (zeew.) de wacht
aan stuurboord.
STUURLAST, m. overmaat van diepgang van
het achterschip boven het voorschip.
STUURLASTIG, bn. een stuurlastig schip, schip
welks diepgang van achteren grooter is, waardoor
het schip gemakkelijker stuurt. STUURLASTIGHEID, v.
STUURLASTMETER, nx. (-s), diepgangsmeter.
STUURMAL, o. (-len), (zeew.) mal van het roer,
om in tijd van nood daarnaar een ander roer te
maken.
STUURMAN, m. (...lieden, ...lui), zeeman die
aan het stuur staat, het vaartuig bestuurt ; eerste
persoon in rang aan boord na den gezagvoerder;
(spr.) de beste stuurlui staan aan wal, het is gemak
raad te geven, dan iets flink te volbrengen;-kelijr
het is gemakkelijk de daden van anderen af te keuren als men zich niet in hun toestand bevindt;
...MANSCHAP, o. stuurmanskunst ; ...MANSEXAMEN, o. (-s); ...KUNST, v. kunst van den stuurman, kunst on een schip goed te besturen ; (fig.)
daar is stuurmanskunst bij nodig, dat vereischt
veel overleg ; ...LEERLING, m. (-en), ...MAAT,
nx. (-s), onderste stuurman.
STUURPENNEN, v. mv. groote pennen in den
staart der vogels, waarmede zij zich sturen.
STUURPLAATS, v. (-en), plaats waar het stuur
behoort ; plaats waar men staat om te sturen (op
een vlot); ...PLECIT, v. (-en), (zeew.) halfdek
voor het roer ; ...RAD, o. (-eren), rad met spaken
waarmede men het roer beweegt ; rad waarmee
men een auto bestuurt ; ...REEP, m. (-en), zekere
lijn waarvan het middelste gedeelte om het stuurrad gerold is ; ...RIEM, m. (-en), (zeew.) riem die
gebezigd wordt om een licht vaartuig voort te krijgen of te besturen, ook wrikriem geheeten.
STUURSCH, bn. bw. (-er, meest -), barsch, norsch:
een stuursche kerel ; een stuursch gezicht hebben,
zetten ; stuursch kijken. STUURSCHHEID, v.
(...heden), barschheid, norschheid.
STUURSTANG, v. (-en), deel der fiets waar
-medn
haar stuurt.
STUURSTOEL, m. (-en), plaats waar de stuur
achterste plecht (inz. in trekschuiten);-manzit;
...STOK, m. (-ken), helmstok ; ...TALIE, v. (-s),
talie welke werkt op de zorgkettingen van het
roer ; ...TOESTEL, m. on o. (-len).
STUW, V. (- en), keering, waterkeering, dam:
het water wordt door eene stuw op peil gehouden.
STUWADOOR, m. (-s), ieni. die zich belast met
de stuwage en de daarvoor noodige bootwerkers.
STUWAGE, v. (zeew.) lading en al wat verder
in het ruim van een schip is samengestuwd ; —
GELD, o. onkosten voor het stuwen ; — HOUT,
o. houten blokken enz. om stukgoederen vast te
stuwen in een schip.
STUWBEVLOEIING, v. (-en), bevloeiing, irrigatie met behulp van stuwdammen.
STUWBOOM, m. (-en), afsluitboom aan een overweg, welke over wieltjes voortgeduwd moet worden.
STUWDAM, na. (-Ieren), dam in een stroomend
water om dit tegen te houden, op te stuwen.
STUWEN, (stuwde, heeft gestuwd), dicht opeenduwen ; — (zeew.) stouwen, schikken, zoo
dicht mogelijk opeenpakken om veel te kunnen
laden ; — het water stuwen, ophouden, den doorloop stuiten. STUWING, v. het stuwen.

STUWER. 17

38

STUWER, nt. (-s), die stuwt.
STUWPEIL, o. peil, hoogte van het water bij
een stuwdam alvorens het er overloopt.
STYLIET, n. en v. (-en), pilaarheilige, ient. die
uit vroomheid een geruim:en tijd eene min of meer
hooge kolom tot verblijf koos.
STYLIST, STILIST, m. (-en), iem. die een goeden stijl heeft, die meet de regels er van bekend is.
STYLOGRAPHIE, v. de kunst om origineele
penteekeningen na te maken.
STYX, m. (fab.) de voornaamste der zeven onderaardsche vloeden ; — bij den Styx zweren, een
eed waaraan zelfs de goden gebonden waren.
SUA CONTO, zijne rekening (in het boekhouden)'
SUADA, v. welsprekendheid, overredingskracht.
SUA SPONTE, uit eigen beweging.
SUATIEKANAAL, o. (...nalen), uitwateringskanaal ; ...SLUIS, v. (...zen), uitwateringssluis.
SUAVITEIT, v. liefelijkheid, aangenaamheid, bevalligheid, zachtheid, geurigheid.
SUB, onder, op : sub conditions, onder beding;
— sub poena, op straffe ; sub rosa, onder de roos,
in vertrouwen.
SUBALTERN, bn. ondergeschikt ; subalterne
officieren, officieren beneden den rang van kapitein ; — de subalternen, de ondergeschikten, minderen.
SUBAMENDEMENT, o. (-en), onderamende
wijziging op eene wijziging (voorgesteld).-ment,
SUBCOMMISSIE, v. (-s, ...siën), ...COMITÉ,
o. (-'s), ondercommissie, -comité. SUBCUTAAN,
bn. onderhuidseh ; (geneesk.) subeutane injecties.
SUBDIAKEN, m. (-s), onderdiaken ; ...DIVISIE, V. (- s, ...siën), onderafdeeling : ...HASTATIE. v. (-s, ...iën), verkooping op rechterlijk gezag.
SUBIET, bn. bw. plotseling : dadelijk : ik kom
subiet.
SUBJECT, o. (-en), onderwerp ; (taalk.) eerste
naanmval.
SUBJECTIE, v. onderwerping.
SUBJECTIEF, bn. bw. (...ver, -st), het onder
betreffende ; — subjectieve opvatting, mee -werp
zijne persoonlijke opvatting of meening ; —-nig,
subjectieve poëzie, de lyrische, die de eigen gevoelens van den dichter vertolken ; — (spr ) subjectieve werkwoorden, die alleen betrekking hebben
op het subject.
SUBJECTIVITEIT, v. bijzondere gesteldheid
van een onderwerp ; innerlijkheid, persoonlijkheid.
SUBJUNCTIEF, SUBJUNGTIVUS, m. (subjunctieven), (taalk.) aanvoegende, bijvoegende
wijs.
SUBLIEM, bn. bw. (-er, -st), zeer verheven,
meer dan voortreffelijk, in hooge mate edel.
SUBLIMAAT, o. (...maten), (scheik.) elk vast
product eereer vervluchtiging - — eene vergiftige
verbinding van kwik met chloor, eene sterk werkende antiseptische stof; —OPLOSSING, v.
(-en), (heelk.) een antiseptisch middel.
SUBLIMEEREN, (sublimeerde, heeft gesublimeerd), vervluchtigen : de vluchtige deden eener
zelfstandigheid door warmte uitdrijven en opvangen in een helm of vat, waarin zij zich aan de wanden afzetten. SUBLIMEERING, v.
SUBLIMEERPOT, mt. (-ten), ...VAT, o. (-en),
helm of retort, waarin de sublinxeering plaats heeft.
SUBLIMITEIT, v. (-en), het sublieme, verhevene.
SUBLUNARISCH, bn. ondermaansch.
SUBMISSIE, v. (-s, ...siën), onderwerping.
SUBMITTEEREN, (submitteerde, heeft gesubmitteerd), onderwerpen.
SUBORDINATIE, v. ondergeschiktheid, gehoor
aan de krijgstucht.
-zamheid
SUBORDINEEREN, (subordineerde, heeft gesubordineerd), ondergeschikt maken aan ; afhankelijk maken valsi.
SUBSCRIBEEREN, (subscribeerde, heeft gesubscribeerd), onderteekenen ; inschrijven op:
op een boek subscribeeren.
SUBSCRIBENT, rex. en V. (- en), onder-, inteekenaar, -ster.
SUBSCRIPTIE, v. (-s, ...tiën), onder-, inteekening ; (ook) adres, opschrift.
SUBSECUTIEF, bn. achtervolgend.
SUBSIDIAIR, bn. ondersteunend ; (recht.) hij
werd veroordeeld tot f 10 boete, subsidiair 3 dagen
hechtenis, te vervangen door.
SUBSIDIE, v. o. (-s, ... diën), ondersteuning,
tegemoetkoming, onderstandsgeld : subsidie vra-
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gen, géven, verleenen ; zonder subsidie van den Staat;
—AANVRAGE, v. (-n); —STELSEL, o. (-s).
SUBSIDIEEKEN, (subsidieerde, heeft gesubsidieerd), subsidie geven, onderstandsgelden ver
: die onderneming wordt door de provincie-len
en belanghebbende gemeenten gesubsidieerd. SUBSIDIEERING, v.
SUBSIGNATIE, v. (-s, ...tiën), onderteekening.
SUBSISTEEREN, (subsisteerde, heeft gesubsisteerd), bestaan, leven, zijn levensonderhoud
vinden.
SUBSISTENTIE, V. onderhoud, levensonderhoud.
SUBSTANTIE, v. (-s, ...tiën), zelfstandigheid,
bestanddeel ; kern ; wezen ; — (fig.) in substantie, in hoofdzaak.
SUBSTANTIEEL, bn. (...eeler, -st), wezenlijk;
— voedzaam, krachtig.
SUBSTANTIEF, o. (...ven), (taalk.) zelfstandig
naamwoord.
SUBSTANTIVEEREN, (substantiveerde, heeft
gesubstantiveerd), als een substantief. bezigen.
SUBSTITUANT, m. (-en), plaatsbekleeder, plaatsvervuiler.
SUBSTITUEEREN, (substitueerde, heeft gesubstitueerd), in de plaats stellen ; (ook recht.) de
plaats vervangen van.
SUBSTITUTIE, v. plaatsvervanging, het in de
plaats stellen ; (recht.) recht van substitutie, bij
volmachten.
SUBSTITUUT, m. . (...tuten), plaatsbekleeder,
tweede in rang ; toegevoegde persoon aan een
ambtenaar om dezen bij afwezigheid of ontstentenis te vervangen ; — substituut-officier ; —
OFFICIER, m. (-s); substituut-officier van Justitie, plaatsvervangend officier van Justitie.
SUBSTRACTIE, v. (-s, ...tiën), (rekenk.) aftrekking.
SUBTIEL, bn. bw. (-er, -st), teer, bros, fijn:
subtiele onderscheidingen ; (fig.) listig, sluw.
SUBTILISEEREN, (subtiliseerde, heeft gesubtilliseerd), verdunnen ; — (fig.) haarklooveji.
SUBTILITEIT, v. (-en), fijnheid, teerheid ; —
haarklooverij : spitsvondigheid.
SUBTROPISCH, bn. (aardr.) subtropische gewesten, de streken die slechts bij den hoogsten zonnestand tot het passaatgebied behooren ; subtropische regens, de daar gevallen winterregens.
SUBVENTIE, v. (-s, ...tiën), hulp, onderstand.
SUCCEDEEREN, (succedeerde, heeft gesuccedeerd), opvolgen ; erven.
SUCCES, o. goede uitslag, voorspoed : succes
(met iets) hebben ; iem. succes toewenschen.
SUCCESSIE, v. opvolging ; nalatenschap, erfes ; erfopvolging ; — recht van successie, belas
nalatenschappen ; — ontvanger van suc--tingop
cessie, van het successierecht ; —OORLOG, m.
(-en), (gesch.) erfopvolgingsoorlog : de SpaanscheSuccessie-oorlog was van 17 02 tot 1713 (1714 ); —
RECHT, o. belasting op nalatenschappen ; bedrag
dier belasting ; vrij van successierechten.
SUCCESSIEF, bn. SUCCESSIEVELIJK, bw.
langzamerhand, de een na den ander. .
SUCCUMBEEREN, (succunxbeerde, heeft gesuccumbeerd), bezwijken.
SUCCURSALE, v. (-n, -s), hulp-, bijkerk; hulp-,
bijbank; hulp-, bijkantoor; depot, winkel, magazijn
met een zetbaas er in.
SUDDE, v. (-n), (Zuidn.) moeras.
SUDDEREN, (sudderde, heeft gesudderd), (gew.)
sissen, pruttelen : de koffie suddert op het lichtje.
SUEZ-BOOT, v. (-en), stoomboot die door het
Suezkanaal vaart.
SUF, bn. bw. (-fer, -st), verstompt (van hersenen): ik ben suf van de verkoudheid, niet in staat
om te denken ; — men wordt suf van dat geschreeuw,
dat vermindert de denkkracht ; — zich suf denken, peinzen, studeeren ; — die grijsaard wordt
suf, kindsch, onnoozel ; — je bent suf, uitroep
van ergernis, als exen iem. iets doms of dwaas ziet
verrichten ; bedwelmd. SUFHEID, v.
SUFFEN, (sufte, heeft gesuft), versuft zijn, droomen, soezen, niet helder denken : zitten te suffen;
hij suft soms ; — vader suft soms zoo'n beetje, wordt
een beetje kindsch ; — (Zuidn.) onderdoen, strijken. SUFFING. v. het suffen, verzwakking van
hersenen.
SUFFER(D), m. (-s). ieni. die suft.
SUFFERIJ, v. (-en), het suffen.
SUFFICIENTIE, v. toereikendheid.

SUFFIG.
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SUFFIG, bn. soezerig, drooerig : suffig kijken,

antwoorden.

SUFFISANCE, v. laatdunkendheid, ijdele trots,
opgeblazenheid.
SUFFISANT, bn. ( -er, -st), toereikend, voldoende;
(ook) opgeblazen, verwaand : een suffisant mensch.
SUFFISANTIE, v.
SUFFOCATIE, v. snzoring, stikking.
SUFFOQUEEREN, (suffoqueerde, heeft gesuf
stikken, smoren.
-foquerd),
SUFFRAGAAN, m. (...gaven), naam van ieder
lid eener vergadering van hoogere of lagere geestelijken, dat recht van zitting en stemming heeft;
--BISSCHOP, in. (-pen), (R.-K.) de aan een
aartsbisschop onderworpen bisschop; — KERK,
V. (- en), wijkerk.
SUFFRAGE, v. (-s), goedkeurende stem
SUFFRAGETTE, (Eng.) v. (-s), kampster voor
vrouwenkiesrecht , kiesrechtfeeks.
SUFISME, o. het godsdienstige mysticisme der
Moharitutedaansche monnikenorden.
SUFSTER, v. (-s), suffende vrouw.
SUGGEREEREN, (suggereerde, heeft gesuggereerd), het bijbrengen, (soms) opdringen van een
denkbeeld : iem. suggereeren, zich suggereeren, zich
inbeelden, zich voor den geest stellen.
SUGGESTIE, V. (- s, ...tiën), het opdringen van
bepaalde dwangvoorstellingen en gedachten door
woord of gebaar van een vreemden wil (van den
hypnotiseur): de suggestie kan in de opvoeding eene

groote rol spelen ; elke suggestie is een instinct in
den toestand van wording ; — sociale suggestie, invloed der omgeving.

SUGGESTIEF, bn. bw. wat suggereert : suggestieve vragen ; zoo iets heeft eerre suggestieve werking.

SUIKER, v. (-s), naam van een aantal in water
oplosbare stoffen, die alle een zoeten smaak bezit
uit koolstof, waterstof en zuurstof bestaan:-ten

druivensuiker, vruchtensuiker, rietsuiker ; — inz.

de suiker uit het suikerriet of uit beetwortels verkregen : ruwe suiker, ongezuiverde ; suiker raffineerem, zuiveren : fijne, geraspte, bruine, basterd,
witte suiker ; zoo zoet als suiker, bijzonder zoet ; bruidsuiker. SUIKERTJE, o. (-s).
SUIKERAARDE, v. eenti soort van aarde om
suiker te raffineeren ; ...ABRIKOOS, v. (...kozen),
zeer zoete abrikoos ; ...ACCIJNS, m. belasting op
de suiker.
SUIKERACHTIG, bn. (-er, -st), als suiker ; (gew.)
van suiker houdende : ik ben niet suikerachtig.
SUIKERAHORN, ni. (-en), eene soort van ahorn
(acer saccharinum), welks sap eene voortreffelijke
suiker oplevert ; ...ALUIN, v. gesuikerde aluin

...AMANDEL, za. (-en), met een suikerlaagje bedekte amandel, praline ; ...APPEL, m. (-s), vrucht
van den suikerappelboom ; zoete appel ; appel van
suiker ; ...APPELBOOM, m. (-en), zekere boom;
...BAKKEN, o.; ...BAKKER, m. (-s), bakker van
suikergoed, banketbakker ; ...BAKKERIJ, v.
(-en), bakkerij van den suikerbakker ; — het bakken van suikergoed ; ...BAKKERSWERK, o.; ...
BALLETJE, o. (-s), balletje van gekookte suiker;
...BEESTJE, o. (-s), suikerfiguurtje een of ander
beest voorstellende, met Sinterklaas gebakken ;
...BELASTING, v. belasting op de suiker ; ...BERICHT, o. (-en), bericht betreffende den suiker
...BERK, M. (-en), een zwarte berk, uit-ogst;
N. A. uit welks sap suiker gemaakt wordt ; ...BESCHUIT, v. (-en), gesuikerde beschuit ; ...BOER,
m. (-en), suikerplanter ; ...BOOM, m.. (-en), boom
welks hout en bladeren suikerdeelen bevatten ; ...
BOON, V. (- en), zeer jonge, fijne boon; gesuikerde
amandel ; ...BOONTJES, o. mv. princessenboontjes ; ...BROOD, o. (-en), tot een puntig brood
gevormde witte suiker ; uit suiker, eieren en bloem
samengesteld gebak, dat vooral op Sint-Nicolaas
verkocht wordt, marsepein; ...BUS, v. (- sen), bus
om suiker in te bewaren.
SUIKERCAMPAGNE, v. (-s), tijd van het jaar
dat aan eene suikerfabriek gewerkt wordt; .. .CON GRES, o. (-sen).
SUIKERCONTRACT, o. (-en), overeenkomst,
tusschen het gouvernement van Ned.-Indië en particulieren gesloten, waarbij de laatsten verplicht
zijn een bepaald gedeelte van de door hen geproduceerde suiker tegen een bepaalden prijs aan het
gouvernement af te staan, terwijl zij het overblijvend gedeelte te hunnen bate en tegen iederen
prijs kunnen afzetten : een suikercontract hebben,
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land op Java enz. van de regeering in pacht hebben,
tot aanplanting van suikerriet ; ...CONTRACTANT, m. (-en), iem. Wien zoodanig contract
gegund is ; ...CONVENTIE, v. (-s); ...CULTUUR, v.
SUIKERDEEG, o. deeg dienende tot suikergebak ; ...DIERTJE, o. (-s), suikergast ; suiker
...DOOS, v. (...zen), ...DOOSJE, o. (-s).-bestj;
doos, doosje met (of voor) suiker om op tafel tot
gebruik gereed te zetten.
SUIKEREN, (suikerde, heeft gesuikerd), met
suiker bestrooien : gesuikerde beschuit ; met suiker
zoet maken ; (fig.) iem. iets lekker maken : ier.

een voorstel suikeren ; -- eens aanmerking suikeren, in verzachtende woorden zeggen.

SUIKERERWT, v. (-en), jonge, fijne erwt ; doperwt ; een erwtvornxig suikerbolletje ; ...ERWT JES, o. mv. kleine suikererwten ; (ook) klein suikergoed ; ...ESCHDOORN, m. (-en), suikerahorn;
...FABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT. m. (-en);
...GAST, m. (-en), schietmot (lepisiria saccharina);
...GEBAK, o. suikergoed ; ...GEHALTE, o. gehalte aan suikerdeelen. in beetwortels b. v. ;
...GOED, o. gebak van suikerdeeg in allerlei vorm
en grootte; ...HANDEL, m.
SUIKERHOUDEND, bn. suiker bevattende

suikerhoudende stoffen.

SUIKERIG, bn. (-er, -st), suikerachtig. SUIKERIGHEID, v.
SUIKERIJ, v. cichorei.
SUIKERIJLOF, CICHOREILOOF, o. de bladen
der cichorei, welke in 't voorjaar als groente genuttigd worden.
SUIKERINDUSTRIE, v. suikerfabricatie;
...JAAR, o. (...jaren), jaar dat veel suiker oplevert:
het was een goed suikerjaar ; ... KAMER, v. (-s),
afdeeling eener suikerfabriek ; ...KEURING, v.
het keuren van de suiker ; ...KIST, v. (-en), kist
met (of voor) suiker ; ...KLONTJES, o. mv. klontjes broodsuiker ; (ook) gekristalliseerde suiker;
...KOEK, m, (-en), ...KOEKJE, o. (-s); ...KOKER,
m. (-s), die suiker uit riet kookt ; suikerraffinadeur ; ...KOKERIJ, v. (-en), suikerraffinaderij
...KORRELS, v. mv. korrels die uit het suikerriet vallen ; ...KRISTAL, o. (-len), (scheik.)
kristallen van suiker ; ...LAND, o. (-en), land waar
beetwortels (in Indië riet) voor de suikerfabrieken
geteeld worden ; ...LEPELTJE, o. (-s), klein lepeltje, inz. om suiker in thee en koffie te scheppen:
...LORD, ni. (-s), iem. die door het verbouwen
van suiker zeer rijk geworden is.
SUIKERMANNETJE, o. (-s), blindemannetje
(kinderspel); suikerpopje ; ...MARKT, v. plaats
waar veel suiker verhandeld wordt ; marktprijs
van suiker ; ...MELOEN, ra. (-en), zoete meloen
(cucumis melo); ...MES, o. (-sen), mes waarmede
suikerbrood in stukken wordt gestampt ; ...METER, m. (-s), zeker toestel dat dienen moet om
het suikergehalte van suikerhoudend sap te bepalen ; ...MOLEN, M. (- s), molen waarin de suiker
fijngemalen worden ; in Indië : molen-broden
waarin het suikerriet fijngemalen wordt ; ...MOT,
v. (-ten), (nat. hist.) suikergast ; ...NETEL, v.
(-s), (plantk.) (gew.) witte doovenetel ; ...00GST,
m. opbrengst van de suiker ; ...00M, m. (-s), ...
OOMPJE, o. (-s), rijke erfoom.
SUIKERPAN, v. (-nen), pan geschikt tot het
koken van suiker ; ...PAPIER, o. (-en), papier ont
suikerbrood in te pakken ; aandeel in suikerplantages ; ...PEENTJE, o. (-s), jonge zoete peentjes
of worteltjes, tot toespijs gegeten ; ...PEER, v.
(...peren), eene soort van smakelijke peer ; peer
van suiker ; ...PEUL, v. (-en), jonge, fijne peul;
...PIS, v. (geneesk.) suikerziekte ; ... PLANT, v.
(-en), suikerhoudende plant ; ...PLANTAGE, v..
(-s), plantage waar suikerriet verbouwd wordt;
...POPJE, o. (-s), pop van suikergebak ; (ook)
liefderijk woordje tot een kind ; ...POT, m. (-ten),
...POTJE, o. (-s), pot waarin suiker gedaan wordt;
pot waarin de suikerbrooden worden gevormd of
de kandij tot kristallen schiet ; ...PREMIE, v.;
...PRODUCTIE, v. opbrengst van suiker:
...PRUIM, v. (-en), zeer zoete soort van pruimen;
pruim van suikergebak ; ... QUAESTIE, v. vraag
betreffende de suikerplantages, haar beheer,-stuk
de suikerbelasting enz.
SUIKERRAFFINADERIJ, v. (-en) ; plaats, fabriek
waar suiker gezuiverd en bewerkt wordt; ...RAFFINADEUR, m. (-s), . werkman aan eene suiker-
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raffinaderij; ...RASP, v. (-en), rasp om suiker
te raspen.
-broden
SUIKERRIET, o. zekere plant (saccharum officinarum) tot de groep gierstgrassen van de familie
der grassen behoorende, die in vele warme landen
gekweekt wordt en waaruit de rietsuiker wordt
bereid; stengel dezer plant : suikerriet uitpersen; op
een stukje suikerriet zuigen; ...SAP, o. het sap uit
suikerriet geperst.
SUIKERSCHAAR, v. (...scharen), werktuig tot
breking van kandijsuiker; ...SCHEPJE, o. (-s).
breed ondiep schepje voor suiker; ...SCHOOL, v.;
...SMAAK, m. smaak van suiker; zoete smaak
...STOF, v. (-fen), (scheik.) stof in verscheidene
planten en dieren voorkomende, waaruit men
suiker zou kunnen afzonderen; stof door een suiker
veroorzaakt; ...STOKER, m. (-s), stoker-molen
aan eene suikerfabriek, -raffinaderij; ...STROOIER,
m. (-s), eene soort van lepel met gaatjes om suiker
te strooien; ...STROOP, v. stroop van suiker.
SUIKERTAND, in. gebruik van suiker.: wij
zullen den suikertand maar eens uittrekken, wij zullen
voortaan veel minder suiker gebruiken; ...TANG,
V. (- en), tang waarmede men stukjes suiker opneemt; ...TANGETJE, o. (-s); ...TANTE, v. (-s),
erftante; ...TERING, v, tering veroorzaakt door
Bene hevige suikerziekte; ...TON, v. (-nen); ...VAASJE, v. (-s); ...VAT, o. (-en); ...VOGELTJE, o. (-s),
vogeltje dat op suiker aast (certhia flaveola);
...VORM, m. (-en), vorm voor suikerbrooden;
...VRUCHT, v. (-en), zeer zoete vrucht: van
suikergebak nagebootste vrucht; ...WATER, o.
water waarin veel suiker opgelost is; ...WEGER,
m. (-s), areometer voor suiker; ...WERK, o. suiker
...WERKER, m. (-s); ...WIER, o. (plantk.)-gebak;
-eerre wiersoort welke eene zoetsmakende zelfstandigheid bezit, van waar zij haar naam ontleent;
...WIJN, m. wijn, met suiker vermengd; (ook) eene
soort van wijn uit kaneel en suiker bereid; ... WORTEL, m. (-s), zoete wortel; beetwortel; gew. naam
voor spitse zuring (rumex aeutus) en voor smeer
officinale); ...ZIEKTE, V.-wortel(symphu
(geneesk.) eene ziekte waarbij veel suikerdeelen in
de urine opgelost zijn.
SUIKERZOET, bn. zoo zoet als suiker; (fig.)
suikerzoete woordjes;

-

een suikerzoet mondje

hebben, vleien.
1. SUIKERZUUR, o. (scheik.) een eigenaardig
zuur, dat uit de suiker wordt verkregen.
2. SUIKERZUUR, bn. suikerzure zouten.
SUILEN, (suilde, heeft gesuild), (gew.) met een
•door paarden getrokken sleepnet visscben; (fig.)
sleepen, leuteren; lanterfanten, beuzelen.
SUILOOR, o. (-en), (gew.) slepend, hangend oor;
dier met suilooren; ...00R, m. en v. (-en), (gew.)
persoon met een suiloor; iem. die door tegenspoed
enz. den moed verloren heeft.
SUILOOREN, (suiloorde, heeft gesuiloord), (gew.)
de ooren laten hangen.
SUILOORIG, bn. ( -er, -st), moedeloos, baloorig.
SUISSE (Fr.), m. (-s), (R. K.) ordebewaarder in
groote kerken, gewoonlijk in uniform, met staf of
hellebaard en een bandelier waarop de naam der
parochie.
SUITE (Fr.), v. gevolg, stoet; - twee of naeer
kamers achter elkander; - (mil.) officier à la suite,
een officier die boven de formatie bij - een troep
ingedeeld is.
SUIZEBOLLEN, (suizebolde, heeft gesuizebold),
half bedwelmd zijn : een slag op het hoofd deed hem
suizebollen.
SUIZELEN, (suizelde, heeft gesuizeld), suizebollen; suizen. SUIZELING, v. (-en), draaiing,
bedwelming.
SUIZELIG, bn. (-er, -st), bedwelmd, draaierig.
SUIZEN, (suisde, heeft gesuisd), zacht ruischen,
mijne ooren suizen, tuiten; - zingen (van water
dat begint te koken); - het windje suist in de
bladeren, ruischt zachtjes. SUIZING, v. (-en), het
- gesuis (in het oor).
SUIZIG, bn. suizend, ruischend.
SUJET (Fr.), o. (-ten), onderwerp; (ook) voorwerp;
(fig.) tooneelkunstenaar, tooneelkunstenares; een slecht, een gemeen sujet, een slecht mensch, een
verworpeling, doorbrenger.
SUKADE, V. gesuikerde onrijpe schil van citroenen, oranjeappelen of andere vruchten.
SUKADEKOEK, in. (-en), (v. gmv. als stofn.)
fijne snijkoek waarin stukjes sukade zijn.
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SUKADIG, bn. (w. g.) als sukade.
1. SUKKEL, m. het sukkelen, het lijden : hij is
erg aan den sukkel, hij ondervindt veel tegenspoed,
(ook) is vaak ziek; -- (fig.) aan den sukkel zijn, in
de kroeg aan het zuipen zijn, er op uit zijn.
2. SUKKEL, m. en v. (-s), sukkelaar, -ster;
oude sukkel, inz. van vrouwen.
SUKKELAAR, m., SUKKELAARSTER, v. (-s),
die sukkelt.
SUKKELACHTIG, bn. (-er, -st), ziekelijk, zwak,
met eene kwaal behept.
SUKKELARIJ, v. (-en), het sukkelen; trage, gebrekkige voortgang.
SUKKELDRAF, m., SUKKELDRAFJE, o. korte,
kleine draf : dat paard loopt op een sukkeldraf.
SUKKELEN, (sukkelde, heeft en is. gesukkeld),
ziekelijk zijn, kwijnen, met eene kwaal behept"
zijn : hij sukkelt met zijn been, aan eene borstkwaal; een kommervol leven leiden; traag, gebrekkig
voortgaan, vorderen : naar huis sukkelen; - hij
sukkelt met het rekenen, dat kan hij niet goed; slecht vooruitkomen.
SUKKELGANG, ra., SUKKELGANGETJE, o.
langdurige kwijning : het gaat een sukkelgangetje,
het gaat zoo zoo.
SUKKELING, v. (-en), sukkelarij, tegenspoed;
getalm.
SUKKELPARTIJ, v. (-en), sukkeling; eene lang
: de zieke vordert niet, ik vrees, dat-durigekwjn
het eene sukkelpartij zal worden; ...TREIN, m. (-en),
trein die aan elk station stilhoudt; ...WERK, o.
langzaam en gebrekkig werk, arbeid die niet vordert; sukkelpartij.
1. SUL, m. (-len), een doodgoed mensch, die
alles goedvindt, die alles verdraagt, een hals, een
stumper. SULLETJE, o. (-s).
2. SUL, v. (-len), (Zuidn.) zeker werktuig, baars,
dissel; kloet.
SULACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een sul: er
sulachtig uitzien; iets sulachtigs heeft hij in zijn
voorkomen. SULACHTIGHEID, v. verregaande
goedheid, overdreven goedaardigheid.
1. SULFER, SOLFER, o. v. zwavel.
2. SULFER, SOLFER, m. (-s), sulferstok, zwavelstok.
SULFERACHTIG bn. (-er, -st), als sulfer.

SULFERBALSEM m. (-s), (scheik.) eene oplos
zwavel in olie; ... DAMP, m. (-en), zwavel--singva
damp.
SULFEREN, (sulferde, heeft gesulferd), zwavelen.
SULFERLIJM, v. zwavellijm; ...MIJN, v. (-en);
...PRIEM, m. (-en); ...STANK, m.; ...STEK, m.
(-ken), (gew.) lucifer.
SULFERVERVIG, bn. zoo geel als zwavel: sulfervervige borstwapenen (Openb. 9, vs. 17.).
SULFUREUS, bn. zwavelachtig, zwavelig.
SULKY (Eng.), v. (-'s), soort van rijtuigje.
SULLEBAAN, v. (...banen), glijbaan; het ijs is
de sullebaan der liefde, op het ijs worden vele liefdesbetrekkingen aangeknoopt.
SULLEN, (sulde, heeft of is gesuld), op het ijs
glijden; - voor den gek houden.
.SULLIG, bn. bw. (-er, -st), sulachtig : er sullig
uitzien; zich sullig aanstellen. SULLIGHEID, V.
gladheid; - sulachtigheid.
SULTAN, m. (-s), keizer, heer, opperheer, gebieder in het Oosten (inz. Turkije), Groote Heer : de
sultan van Turkije.
SULTANA, v. (-'s), het grootste vaartuig bij de
Turken.
SULTANA- ROZIJNEN, v. mv. zeer fijne tafel
-rozijne.
SULTANE, v. (-s), bevoorrechte gemalin eens
sultans (ook sultane favorite geheeten); - sultane
valide, moeder van den regeerenden sultan van
Turkije; - een Turksch vrouwenkleedingstuk van
kostbare stof, dat. van voren open gedragen wordt.
SULTANIJN, v. (-en), SULTANINE, v. (-n),
zekere gouden munt in Turkije, van 4 tot 6 gulden
waard.
SULTANSHOEN, o. (-ders), purperhoen (porphyn on), eene soort van waterhoe2i.
SUMAK, SMAK, v. looiersboom (rhus) in ZuidEuropa, welks bladeren, beziën, loten, wortels en
bast tot looi- en verfstof, ook tot bereiding van
't corduaan dienen; een paar soorten (de f luweelboom en de pruikenboom) worden bij ons in tuinen
gekweekt.
SUMATRA, o. een der Groote Soenda eil.

SUMATRAAN.
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SUMATRAAN, m. (...tranen), bewoner, inboorling van Sumatra; - plotseling opkomende storm
vlaag tusschen Malakka en Sumatra.
SUMATRAANSCH, bn. van Sumatra.: Sumatraansche peper
SUMMA, v. (-'s), som ; summa summarum,
alles bij elkander (genomen), ten slotte.
SUMMAIR, SUMMARISCH, bn. in het kort
samengevat.
SUMMARIUM, o. (-s), korte inhoud, inz. van
een kapittel ; (R.-K.) priesterhemd.
SUMMATIE, v. (-s, ...tiën), optelling.
SUMMIER, bn. kort samengevat : een summier
overzicht ; summiere discussies.
SUNNIETEN, nz. iiiv. die Mohammedanen
welke de van den Profeet afkomstig, geachte voor
-schriften
volgen.
SUPER, voorz. bw. over, boven, zeer.
SUPERBE, (Fr.) bn. bw. heerlijk, prachtig.
SUPERCARGA, m. (-'s), opzichter eener lading.
SUPERDIVIDEND, o. (-en), (hand.) bedrag
dat boven het vastgestelde dividend gewonnen
wordt.
SUPERFICIEEL, bn. bw. oppervlakkig.
SUPERFIJN, bn. zeer fijn, allerfijnst.
SUPERFLU, o. overtolligheid.
SUPERHEATER (Eng.) m. (-s), toestel waarin
de stoom gedroogd en oververhit wordt.
SUPERIEUR, bn. hooger (in rang); - voor
uitstekend : dat is superieur werk;-treflik,
superieure boeken ; - nm. (-en), meerdere, hoogere:
zijne superieuren.
SUPERINTENDENT, n.:. (-en), hoofdtoeziener.
SUPERIOR, ra. (-s)! de hoogste ; overste, vooral
bestuurder van een klooster eener Orde.
SUPERIORITEIT, v. meerderheid, hoogere
rang ; voortreffelijkheid.
SUPERLATIEF, SUPERLATIVUS, m;. (...tieven), (taalk.) overtreffende trap.
SUPERNATURALISME, o. geloof aan den geopenbaarden godsdienst.
SUPERNATURALIST, in. (-en), die aan de
openbaring gelooft.
SUPEROXYDE, o. oxyde dat te veel zuurstof
bevat om met een zuur een zout te kunnen vormen.
SUPERPHOSPHAAT, o. zure phosphorzure
kalk, eene kunstmeststof.
SUPERPLIE, o. (-s), - ...PELICUM, o. (-s),
(R.K.) koorhemd of rokelijn : wit linnen tot aan
de knieën reikend ouderkleed met wijde dikwijls
in vouwen geplooide mouwen, door de lagere
geestelijkheid gedragen.
SUPERPOSITIE, v. boven-elkander-plaatsing.
SUPERSTITIE, v. bijgeloof.
SUPERSTITIEUS, bn. bijgeloovig.
SUPPEDITEEREN, (suppediteerde, heeft gesuppediteerd), verschaffen, aan de hand doen
(akten, bijlagen).
SUPPLEANT, m. rechter suppleant, plaats
-verangd
rechter.
SUPPLEEREN, (suppleerde, heeft gesuppleerd),
aanvullen, vol naken.'
SUPPLEMENT, o. (-en), bijvoegsel, aanvulsel;
(wiek.) aanvulsel tot twee rechte hoeken.
SUPPLETIE, v. aanvulling ; -TROEPEN, m.
mv. aanvullingstroepen voor het Indische leger.
SUPPLETOIR, bn. aanvullend : het suppletoir kohier (der belasting).
SUPPLIANT, m. (-en), smeekeling, verzoeker;
ondertoekenaar van een verzoekschrift ; (fig.)
een gemeene suppliant (kerel).
SUPPLICATIE ; v. (-s, ...tiën), verzoekschrift,
smeekschrift ; (fig.) verootmoediging.
SUPPLIEEREN, (supplieerde, heeft gesupplieerd), smeeken, verzoeken.
SUPPLIEK, v. supplicatie.
SUPPONNEEREN, (supponneerde, heeft gesupponneerd), veronderstellen.
SUPPOOST, m. (-en), oppasser, dienaar.
SUPPORTABEL, bn. draaglijk.
SUPPORT, m. (-s), steun, voetstuk, standaard
voor een beeld, eene vaas enz ; - (wap.) dieren
profiel, een wapenschild met de voor-figurn
-poten
vasthoudende.
SUPPOSITIE, v. (-s, ...tiën), veronderstelling,
vermoeden.
SUPPRESSIE, v. (-s, ...siën), onderdrukking.
SUPPRIMEEREN, (supprimeerde, heeft ge-
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supprimeerd), onderdrukken ; (fig.) verkroppen.
SUPPURATIE, v. (heelk.) ettering.
SUPPUREEREN (suppureerde, heeft gesuppureerd), (heelk.) etteren.
SUPPUTEEREN, (supputeerde, heeft gesupputeerd), opmaken, begrooten.
SUPRA, bw. bovenst ; ut supra, als boven.
SUPRANATURALISME, o. het geloof aan
bovennatuurlijke openbaring.
SUPREMATIE, v. oppergezag ; - oppermacht
(inz. in geestelijke zaken : de macht van den paus
over de geestelijkheid).
SURAH, v. eene soort zijde.
SURCOUP, m. (kaarsp.) overtroeving.
SURKEL, v. (gew.) kleine wilde zuring of schapenzuring.
SURNUMERAIR, ra. (-s), overtollige ; die op
de lijst staat, om in geval eener vacature een
post te krijgen : surnumerair bij de posterijen,
bij de spoor ; als surnumerair dienen.
SURNUMERAIRSEXAMEN, o. (-s), examen
voor surnumerair, inz. bij de posterijen.
SURPEL, v. (gew.) kleine wilde zuring of schapenzuring ; ook surkel, zurkel en zuurzaad geheeten.
SURPLUS, o. overschot, het meerdere : (in
den fondsenhandel) datgene, wat boven den
verhandelden koers een verkooper van een derden kooper moet ontvangen, (ook) wat aan een
prolongant moet worden bijgepast.
SURPRENANT, bn. (-er, -st), verrassend.
SURPRISE, v. (-s), verrassing ; (ook) geschenk;
- verbazing ; schrik : toen hij van de surprise
bekomen was.
SURRA, v., -ZIEKTE, v. eene soort van
slaapziekte der huisdieren in Ned. Indië en Indochina.
SURROGAAT, o. (...gaten), iets dat de plaats
van eene andere zaak, die niet voorhanden of
moeilijk te verkrijgen is, vervangt of vervangen
moet : eikels, gebrande gerst, suikerij zijn surrogaten van koffie.
SURSÉANCE, v. (recht.) door de rechtbank
vergunde opschorting' van betaling, waarbij de
vrije beschikking over de goederen behouden
blijft.
SURVEILLANCE, v. bewaking, toezicht : een
secondant gevraagd (surveillance 1 l3 ), in advertentiën.
SURVEILLEEREN, (surveilleerde, heeft gesurveilleerd), bewaken, toezicht houden.
SUS ! tw. stil!
SUSCEPTIBEL, bn. ' vatbaar ; lichtgeraakt.
SUSCEPTIBILITEIT, v. vatbaarheid ; licht
-gerakthid.
SUSPECT, bn. (-er, -st), verdacht : dat ziet
er suspect uit.
SUSPENDEEREN, (suspendeerde, heeft gesuspendeerd), schorsen (in een ambt).
SUSPENSIE, v. (-s, ...siën), schorsing (in een
ambt); onzekerheid.
SUSPENSIEF, bn. schorsend, uitstellend.
SUSPENSOIR, m. (-s), draagverband voor
den balzak.
SUSPICIE, v. verdenking, argwaan.
SUSSEN, (suste, heeft gesust), stillen, doen
bedaren : een kind sussen ; - een kind in slaap
sussen, het door wiegen schommelen, zingen enz.
in slaap maken ; (fig.) iem., zijn geweten, in slaap
sosen, in slaap wiegen.. SUSSING, v. het sussen.
•SUSTENU, o. (recht.) bewering, punt dat bepleit wordt.
SUSTINEEREN, (sustineerde, heeft gesustineerd), (recht.) beweren, aanvoeren.
SUUM CUIQUE (Lat.). elk het zijne.
SUZEREIN, m. (-en), opperleenheer.
SUZEREINITEIT, v. opperheerschappij. SUZEREINITEITSRECHTEN, o. mv.
SWEATER, (Eng.) lu. (-s), tusschenpersoon
bij de huisindustrie, die voor een gering loon
zeer hard laat werken, inz. karig betaalde kleermakers in dienst heeft ; - wollen sportoverhemd.
SWEATINGSYSTEEM, o. het stelsel om werk
aan te nemen en dit tegen laag loon bij thuiswerkers te laten maken : het sweatingsysteem
kweekt onvoldoende vakkennis en doet het arbeidsloon dalen.
SWICENT, v. eene soort van Virginische tabak.
('t Woord is eene samentrekking van het Eng.
sweet scent, aangename geur.)

SWIETSLAAN.

1742

SWIETSLAAN, o. bluffen, veel vertoon maken.
SYBARIET, mrt. (-en), wellusteling ; weekeling,
verwijfde, iern. die verslaafd aan zingenot is;
de eig. bet. van 't woord is : bewoner van Sybaris
Bene oud-priesterlijke stad in Beneden-Italië,
die berucht was door hare weelde, verwijfdheid
en wellustig leven.
SYBARIETISCH, bn. bw. verwijfd, wellustig.
SYCOMORE, m. (-en), wilde vijgeboom.
SYCOPHANT, m. (-en), verklikker ; — klaplooper.
SYDNIËR, m. (-s), (Ind.) Australiër, groot
Australisch paard.
SYENIET, o. kristallijn, korrelig mengsel van
veldspaat en hoornblende, meestal met een wie
kwarts en glimmer.
-nig
SYLLABE, v. (-n), lettergreep ; (spr.) er is
geene syllabe van waar, totaal niets.
SYLLABEEREN, (syllabeerde, heeft gesyllabeerd), tot lettergrepen vormén, spellen.
SYLLABISCH, bn. in of volgens afzonderlijke
lettergrepen ; -- syllabisch gezang, waarbij elke
noot met eene lettergreep overeenkomt.
SYLLABUS, m. (R.-K.) tabel van tachtig stel
getrokken uit hedendaagsche schrijvers-linge,
over godsdienst, wijsbegeerte, staatsrecht en
maatschappelijke verhoudingen, die als dwaalleeringen door de Kerk veroordeeld zijn ; die tabel was toegevoegd aan de pauselijke Encycliek
van 8 Dec. 1864 ; eene nieuwe lijst van 65 veroordeelde modernistische stellingen werd 3 Juli
1907 uitgegeven.
SYLLOGISEEREN, (syllogiseerde, heeft gesyllogiseerd), sluitredenen vormen.
SYLLOGISME, o. (-n), (redek.) sluitrede, uit
3 deelen bestaande : de major term bevat de hoofd
minor term is daaraan ondergeschikt-steling,d
en de conclusie of het eigenlijke besluit.
SYLLOGISTISCH, bn. in den vorm van syllogismnen : een syllogistisch beisrijs, betoog.
SYLPHE, ni. (-n), luchtgeest.
SYLPHIDE, v. (-n), luchtnimf.
SYMBIONT, m. (- en), die in symbiose leven.
SYMBIOSE, v. twee organismen leven op of
in elkander tot wederkeerig voordeel, zoo bv.
algen en korstmossen.
SYMBOLIEK, v leer der zinnebeelden ; beeldenleer ; inz.. leer der godsdienstige symbolen.
SYMBOLISCH, bn. bw. zinnebeeldig : iets
symbolisch uitdrukken ; symbolische schriften,
boeken, die opstellen, welke door eenige christelijke kerkgemeenschap rechtens worden aan
als de uitdrukking harer geloofsovertui--gemrkt
ging of eigendol melijke opvatting en ontwikkeling van den zin en inhoud der H. S., als kenbron
en toetssteen der christelijke waarheid ; -- de
symbolische theologie, behandelt de kerkelijke
belijdenisschriften en vergelijkt hunne leerbegrippen met elkander.
SYMBOOL, o. (...bolera), zinnebeeld : het symbool der gerechtigheid ; godsdienstleus ; geheim
-zingherkst.
SYMBOLIST, m. (-en), kunstenaar, schilder
die zinnebeeldig te werk gaat.
SYMMETRIE, v. evenredigheid (in vorm en
zin), evenhiaat : in gebouwen moet symmetrie
heerschen ; de symmetrie der deelen springt terstond
in het oog.
SYMMETRISCH, bn. bw. evenmatig, gelijkmatig : bijna alle dieren kunnen in twee symmetri.sche helften verdeeld worden ; — symmetrische
as, de lijn die twee symmetrische helften scheidt.
SYMPATHETISCH, bn. bw. naar, volgens de
sympathie : sympathetische pijn, pijn in een lichaamsdeel gevoeld, als een overeenkomstig deel pijnlijk
aangedaan is; (ontl.) groote sympathetische zenuw; —
geheimzinnig werkend : sympathetische behandeling, door eene afbeelding van het zieke lichaamsdeel aan een dier te eten te geven, meende men
dat lichaamsdeel te genezen ; – sympathetisch poeder, zie : poeder van sympathie ; sympathetische inkten, zijn onzichtbaar, als trien er
mee schrijft, doch de letters komen op, als men
het papier verwarmt of door een of ander vocht
haalt.
SYMPATHIE, v. (-ën), medegevoel, het vermogen vreugde en leed van een ander mede te
gevoelen : voor lem, sympathie hebben, iem. geneen zijn ; sympathie voor iets gevoelen, belangstel-
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ling ; – - (muz.) sympathie der tonen, het medeklinken van gelijkgestemde snaren, als er één
tot toongeven gebracht wordt ; -- poeder van
sympathie, zeker tooverpoeder dat op eene verborgen wijs op afwezige dingen werkt.
SYMPATHISEEREN, (sympathiseerde, heeft
gesympathiseerd), medegevoel hebben ; (ook)
eenstemmig voelen en denken (met een ander);
zij sympathiseerden niet, zij konden niet met
elkander overweg.
SYMPHONIE, v. (-ën), een veelstemmig muziekstuk, meestal geschreven voor vol orkest;
zij bestaat, zooals de klaviersonates en strijkquartetten, vaak uit : een krachtig, vurig allegro,
soms met eene langzame, plechtige inleiding
(largo); een teeder, liefelijk of weemoedig adagio;
eene schertsende menuetto, en een vrooljk rondo
finale ; de symphonieën van Haydn, van Beethoven;
—CONCERT, o. (-en); —ORKEST, o. (-en).
SYMPTOMATICA, mv. stoffen die de hinderlijke symptomen eener ziekte als koorts en pijn
bestrijden, maar niet afdoende genezen.
SYMPTOMATISCH, bn. bij wijze van symptomen.
SYMPTOOM, o. (...tomen), verschijnsel; ziekteverschijnsel : de symptomen eener ziekte ; (geneesk.)
leer der symptomen.
SYNAGOGAAL, bn. synagogaal ressort, gebied
welks kerkelijke gemeenten onder één hoofdbestuur staan.
SYNAGOGE, v. (-n), godsdienstige vergader
Israëlieten ; — groote synagoge, naam-platsder
eener uit 26 wetgeleerden bestaande vergadering,
die door E z r a werd ingesteld tot het algemeen
opzicht over de getrouwe * nakoming der godsdienstgebruiken ; — Israëlietische kerk.
SYNALOEPHE, v. (sprk.) samensmelting, b.v.
weer uit weder.
SYNCHRONISME, o. (-n), gelijktijdigheid.
SYNCHRONISTISCH, bn. gelijktijdig : (gesch.)
synchronistische tabellen, tabellen waarop de gebeurtenissen, die bij verschilllende volken gelijk
plaats vonden, naast elkander voorkomen.-tijdg
SYNCOPE, v. (taalk.) uitstooting van eene letter midden in een woord, waardoor het eene lettergreep minder heeft b.v. machtge voor m a c ht i g e ; – (muz.) opheffing van het accent, inz. als
eene noot, die op het zwakke of lichte maatdeel
begint, tot over het volgende sterke of zware
maatdeel voortduurt, hetzij in dezelfde of in de
volgende maat.
SYNDICAAT, o. (...eaten), vereeniging tot
het behartigen van gemeenschappelijke belangen
der leden ; een steenkolensyndicaat tot het omhoogdrijven der prijzen ; arbeiderssyndicaat tot
het verkrijgen van betere arbeidsvoorwaarden.
SYNECDOCHE, v. (stijlleer) de rhetorische
figuur der gedeeltelijke aanduiding b.v. kiel voor
schip; jeugd voor jonge lieden.
SYNODAAL, bn. eene (de) synode betreffende:
de synodale vergaderingen ; een synodaal besluit.
SYNODE, v. (-n), kerkvergadering ; lichaam
dat het hoogste gezag heeft in de Ned. Herv. kerk;
— (R.-K.) diocesaansynode, kerkvergadering van
een enkel bisdom ; provinciale synode of concilie,
kerkvergadering voor eene kerkprovincie.
SYNODISCH, bn. (sterr.) synodische omloopstijd, tijd die er verloopt tusschen twee opeenvolgende conjuncties of opposities.
1. SYNONIEM, bn. (taalk.) gelijkbeteekenend.
2. SYNONIEM, o. (-en), woord van gelijke
beteekenis.
1. SYNONYMIEK, v. de leer der zinverwantschap.
2. 'SYNONYMIEK, bn. een synonymiek verschil,
de zinverwantschap betreffende
SYNOPSIS, v. (-sen), overzicht, korte schets.
SYNOPTISCH, bn. in een overzicht ; sgnoftische meteorologie, overzicht van den weerstoestand over groote uitgestrektheden der aard
einde regelen te vinden voor de-opervlakt,n
verplaatsing van denzelfden toestand van hier
naar elders, en van de verandering van het weer
op de plaats zelve.
SYNTACTISCH, bn. betreffende de syntaxis:
iets syntactisch beschouwen.
SYNTAXIS, v. (taalk.) leer der woordvoeging,
van den zinsbouw ; leerboek der syntaxis.
SYNTHESE, v. (-n), samenstelling, verbinding;
(in de logica) de samenvatting der verschillende
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bestanddeelen der kennis of der denkbeelden tot
eenheid in 't bewustzijn ; de wijsgeerige of transcendentale synthese tracht zich tot de absolute
eenheid in kennis te verheffen ; — (wisk.) het
opklimmen van de bijzondere stellingen tot eene
algemeen.
SYNTHETISCH, bn. bw. wat op synthese berust : synthetische methode, leerwijze ; iets synthetisch opbouwen, betoogen.
SYPHILIS, v. venerische ziekte.
SYPHILITISCH, bn. syphilitische ziekten.
SYPHON, n,. (-s), zie SIPHON.
,

TAAL.

SYRING, v. (-en), enz. zie SERING, enz.
SYSTEEM, o. (...systemen), SYSTEMA, o.
('-s), stelsel waarnaar men iets indeelt : indeeling
der planten volgens een natuurlijk, kunstmatig
systeem ; — aan een systeem vasthouden ; - slöjd
volgens het Zweedsche systeem ; geweer volgens het
nieuwste systeem; -- stelsel waarnaar men iets
bewerkt, methode, model.
SYSTEMATIEK, v. rangschikking, stelsel.
SYSTEMATISCH, bn. bw. stelselmatig.
SYSTEMATISEEREN, (systematiseerde, heeft
gesystematiseerd), wetenschappelijk rangschikken.

T.
T v. (-'s), de 20ste letter van het alphabet; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met T beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 1(i0; -=
verder in afkortingen :
T. — (muz.) tenor — zie aldaar; —
— (muz.) tutti — allen, alle stemmen te
zamen;
T. — (bij Lat. eigennamen) afkorting voor
Titus, Tullus, Tullius;
T. — (in de mystische theosophie) het zinnebeeld der voortbrengingskrácht; —
t. — (in natuurkundige formules) tijd; -- (kooph.) tarra — zie aldaar; —
— (ook) ton; -'t. — verkorting van het; —
t'. — verkorting van te, ten; —
T.A.
— testantibus actis =- zooals de akten getuigen,
blijkens den inhoud der
akten; —
Tab.
-- tabula — tabel, lijst; —
T. a. p.
— ter aangehaalde plaatse; —
T. a. T.
— tout d toi — geheel de uwe; —
T. a. V.
— tout d voos — geheel de
uwe; —
T. B.
— (op telegrammen) telephoonbestelling;
T. C.
— (op telegrammen) collationneering betaald; —
Ten.
— tenuto, zie aldaar; —
Ter ord.
— ter ordonnantie — ter beschikking; —
Test.
— testamenturn -- laatste wil; —
— testus — getuige; —
Tfn.
— (op telegrammen) kantoor
met telephoondienst; —
t. g.
— (wisk.) tangens; —
T. H.
- Technische Hoogeschool; —
T. H.
— toehoorder (in leerredenen
en redevoeringen); --Thes.
— thesaurier — penningnteester; —
Th. Dr.
— theologiae Doctor — doctor
in de godgeleerdheid ; —
Tit
— titulus — titel;
T. N. V. 't A. -- Tot Nut van 't Algemeen; —
Tom.
— tom.us — deel van een boekwerk; —
t. o. V.
-- ten opzichte van; —
t. q.
-- tutti. quanti — allen van dat
slag; —
T. R.
— (op telegrammen) telegraaf
restant;
T. S.
-- (muz.) toets alleen. zonder
akkoordvulling gespeeld; —
t. t. — totus tuus — geheel dé uwe;—
T. T. H. H. — toehoorders; —
t. U.
— ten uwent; —
t. w.
— te weten; —
t. z.
— ter zake; —
t. z.
— hv. kapitein t. z. --- ter zee; —
t. z. t.
— te zijner tijd.
1. TAAI, bn. bw. (-er, -st), buigzaam, wat gemak
buigt zonder te breken : een taaie spijker; een-kelij

taaie tak; — stevig, vast, van grooten samenhang : dat is taai laken, het slijt, niet gauw; dat vleesch
is te taai, en daardoor haast niet te gebruiken; —
kleverig samenhangend : pik is taaier dan was; bij
dat koude weer is de stroop erg taai; de wijn wordt
taai, dikvloeiend; taai slijm; taai gekookte suiker; —
(fig.) een taai geduld, een geduld dat niet licht ten
einde raakt; — een taai leven hebben, niet gemakkelijk sterven; -- hij is taai, kan veel verdragen
voordat zijne levenskracht uitgeput is, (ook) hij is
niet toeschietelijk, (ook) hij is karig, vasthoudend,
gierig, (ook) hij is sterker dan men zou denken; —
taai van aard, van karakter zijn, vasthoudend, niet
toeschietelijk; — zich taai houden, volhouden, het
niet gemakkelijk opgeven, niet licht toegeven; —
(fig.) (Z. A.) iem. taai zeggen, hem goed de waarheid
zeggen; — een taaien pakken, een borrel drinken.
TAAIHEID TAAIIGHEID, v. buigzaamheid;
hardheid, stevigheid; kleverigheid; slijmerigheid; —
(fig.) karigheid, vrekkigheid; stijfhoofdigheid, onverzettelijkheid; lichaamssterkte.
2. TAAI, v. (-en), (gew.) vierkant suikerballetje;
(fig.) taaien trekken, langzaam, temend spreken.
TAAIACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins taai; (fig).
gierig, vrekkig.
TAAIERD, m. (-s), iem. die taai is; — gieregaard.
TAAILAP, v.(—, m. (-pen), als voorwerpsn.) dunne
platte taaie stroopkoek.
TAAINAGEL, m. (-s), nijdnagel: (fig.) gierigaard.
TAAI-TAAI, o. naam van eene Friesche soort van
peperkoek, die uiterst taai is.
TAAK, v. (taken), bepaald opgegeven werk,
arbeid die verricht moet worden: iem . eene taak opgeven, opleggen; zijne taak afmaken; zijne taak is afgeweven, (fig.) zijn leven is ten einde; — te vervullen
plicht : zich ten taak stellen; hij had daar Bene zware
taak. TAAKJE, o. (-s).
TAAL, V. wat gesproken wordt of is : iem. taal en
antwoord geven,; hij is mij Beene taal waard, hij is mij
niet waard, dat ik hem antwoord, dat ik tegen heng
spreek; taal noch teeken van zich geven, niets van zich
laten hooren; — taal noch tijding ontvangen, niets van
ienx. vernemen; — (Zuidn.) icm. zijne taal weigeren,
hem niet te woord staan; -- het spreken, het ver
om te spreken : wel ter tale zijn, welbespraakt;-mogen
rad van taal, rad van tong; — wijze waarop men
spreekt of schrijft : dat is niet de taal van een vriend,
zóó spreekt geen vriend; dat is de taal van een vleier,
een huichelaar; mannelijke, krachtige taal laten hooren;
eene vreemde taal voerde hij tegen mij, hij sprak heel
anders dan gewoonlijk tegen mij; dat is mooie,
keurige, verheven taal; —
al de woorden en uitdrukkingen waarvan een
volk zich bedient (in deze bet. alleen mv. talen) :
ieder sprak in zijne eigen taal; de P ransche, Engelsche
taal Zeeren, onderwijzen, machtig zijn; de levende talen,
de hedendaagsche talen; doode talen, die niet meer
door een volk gesproken worden; de moderne talen,
Fransch, Engelsch en Duitsch; arme, rijke talen,
met weinig, veel woorden en uitdrukkingen; —
eenlettergrepige talen, waarbij alle woorden uit ééne
lettergreep bestaan; agglutineerende talen, zie
agglutineerend; — buigbare talen, waarbij de woord"
vormen zich wijzigen naar gelang van hunne grammatische betrekking; (ook) waarbij nieuwe woorden
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gevormd worden door het aanhangen van voorof achtervoegsels; al de woorden en uitdrukkingen waarvan eene
volksklasse, een individu zich bedient, die men in
zekere kunst of wetenschap bezigt : dieventaal,
studententaal, kindertaal, boekentaal; de tale Kanaäns,
de eigenaardige zegswijzen uit den Bijbel ; de
taal der schilders, der waskunstenaars; -- alles wat
dient onx gedachten of gevoelens uit te drukken: de
taal der oogera, der vingers, der gebaren; de taal der
liefde, der muziek verstaan; de taal der natuur; de
taal der bloemen kennen, de zinnebeeldige beteekenis;
poëzie is de taal der goden; de vogels, de dieren hebben
ock eene taal. TAALTJE, o. (-s).
TAALBEDERVER, m. (-s), ...BEDERFSTER,
v. (-s), iem. die zijne taal bederft; ...BEOEFENING, v. het beoefenen, de studie der taal; ...BEGRIP, o. (-pen), taalinzicht; begrip op taalgebied;
...BESC}IAVING, v. verfijning van de taal;
...BOEK, o. (-en), leerboek bij het onderwijs der
taal; ...CONGRES, o. (-sen), congres van taal
taalkenners; ...DEEL, o. (-en), rede--gelrdn
deel, eene der klassen of rubrieken, waarin de
woorden eener taal verdeeld zijn.
TAALEIGEN, o. bijzondere eigenaardigheden
eener taal, waardoor zij zich van andere talen
onderscheidt.; het Nederlandsche taaleigen; dat is
met ons taaleigen in strijd; ...EIGENA.ARDIGHEID, V. (...heden), wat in den eigen aard eener
taal ligt en niet in andere talen; ...FAMILIE, v.
(-s), eerre groep verwante talen die kennelijk van
ééne zelfde taal afkomstig zijn; ...FONDS, o.
(-en), fonds tot bevordering van de belangen eener
taal; ...FOUT, v. (-en), fout togen de regels eener
taal.
TAALGEBOUW o. de taal in haar geheel;
...GEBREK. o. (-en), gebrek, tekortkoming eener
taal; ...GEBRUIK. o. wat gebruik is in eene taal:
het taalgebruik alleen beslist, wat geoorloofd is, wat
niet; ...GELEERDE, m. (-n), die bedreven is in
ééne of meer talen, die de taalkunde tot zijne
bijzondere studie maakt; ...GEVOEL, o. besef
van 't juist gebruiken en verstaan eener taal;
Dr. M. De Vries had een fijn taalgevoel; -- mijn. taal
zegt mij, dat het niet goed is, besliste gronden-gevol
aanvoeren kan ik niet, het staat mij niet helder
voor den geest, doch ik voel, dat het niet goed
is; ...GIDS, m. werk over taalkunde; ...GROND,
m. (-en), beginsel, hoofdregel eener taal.
TAALHERVORMER, rat. (-s), hervormer eener
taal; (iron..) purist; ...HERVORMING, v. (-en);
...KENNER, m. (-e), grondig kenner eener taal;
...KENNIS, ...KUNDE, v. bedrevenheid in ééne
of meer talen : hij heeft eene uitgebreide taalkennis.
TAALKUNDIG, bn. (-er, -st), bedreven in Bene
taal, bekend met de taalregels; overeenkomstig
de taalregels : taalkundige ontleding, in tegenst. met
de zinsontleding.
TAALKUNDIGE, m. en v. (-n), 'taalkenner.
TAALLEERAAR, m. (-s), leeraar in Bene of
andere taal; ...LIEFDE, v. liefde voor de moedertaal; ...MAN, m. (-nen, ...lieden), vertaler, vertolker, tolk; iem. die veel aan taalstudie doet : hij is
ook zoo'n taalman; ...MEESTER, m. (-s), onder
Bene of meer talen; ...MINNAAR, m. (-s),-wijzern
...naren ), iem. die gaarne taal studeert.
TAALNAUWKEURIGHEID, v. het juist onder
woorden brengen van hetgeen men uitdrukken wil;
...NIEUWIGHEID, v. (...heden), nieuw woord,
nieuwe uitdrukking in eene taal, neologisme; ...OEFENING, v. (-en), oefening in de toepassing der
taalregels; ...ONDERRICHT, o., ...ONDERWIJS,
o. onderricht in ééne of meer talen; .. .ONDER WIJZER, m. (-s); ...ONDERWIJZERES, v. (-sen);
...REGEL, m. (-s), regel dien men bij het schrijven
of spreken eener taal in acht te 'nemen heeft.
TAALRIJK, bn. (w. g.) woordenrijk; (fig.)
welsprekend, welbespraakt.
TAALSCHAT, m. rijkdom aan woorden en uit
taal; boek waarin de gansche-drukinge
rijkdom opgeteekend is; ... SCHIKKING, V. (w. g.)
rangschikking der woorden, constructie; ... STAM,
m. (- men), Bene groep talen uit eene grondtaal
voortgekomen : de Indo- Europeesehe taalstam;
...2TUDIE, v. (-s), studie van ééne of nicer talen;
...TAK, M. (- ken), afdeeling van een taaleltam;
...TEEKEN, o. (-s), (w. g.) toonteeken op Bene
letter.
TAALVEREENVOUDIGING, v. het eenvoudiger
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naken der schrijftaal; ...VERRIJKING, v. (-en),
vermeerdering van den woordenschat eener taal.
TAALVITTER, m. (-s), die geen taalfouten gedoogt, (ook) die geen uitheemsche woorden bezigt,
purist; ...VITTERIJ, v. (-en); ...VOERDER, m.
(-s), spreker; advocaat, pleitbezorger; ...VORSORER, m. (-s), iem., die nasporingen doet op
het gebied der taal; ...WET, v. (-ten), vaste regel
of verschijnsel in eene taal; ...WETENSCHAP, v.
(-pen), wetenschap die de taal om haar zelve beoefent, hare wording en ontwikkeling nagaat, hare
verwantschap met andere talen opspoort om zoo
tot haar oorsprong op te klimmen; ...ZIFTER, m.
(-s), taalvitter; ...ZIFTERIJ, v. (-en); ...ZONDE,
v. (-n), groote taalfout; ...ZUIVERAAR, ze. (- s), iem.
die zijn moedertaal zuiveren wil van onnoodige
basterdwoorden, purist.
TAAN, v. roodachtige verfstof, van run of eiken
gekookt : zij ziet zoo geel als taan, heeft eene-schor
leelijke gele kleur, ziet er niet frisch uit; (fig.) het
is eene gele taan, zij ziet zoo geel als taan.
TAANBLOEM, v. (-en), (plantk.) gew. naam
voor : boerenwormkruid of reinvaren.
TAANDERIJ, v. (-en), taanhuis.
TAANHUIS, o. (...zeil), huis waarin men taan
bereidt, daarmede verft; ...KETEL, m. (-s), ketel
waarin de taan gekookt wordt; ...KLEUR, v.
bleekroodachtige kleur.
TAANKLEURIG, bn. (-er, -st), eene taankleur
hebbende.
TAANKUIP, v. (-en), kuip met taan om mede
te verven.
TAART, v. (-en), Bene soort van . fijn gebak,
gewoonlijk met gekonfijte vruchten enz. er
op; -- (fig.) taart eten, het gelag betalen; iem. van de taart geven, hein lekker doorhalen, berispen, (ook) hem slaag geven; -van de taart krijgen;
hij heeft van de taart gehad ; ik bedank voor die taart,
daar bedank ik feestelijk voor. TAARTJE, o. (-s),
kleine taart, gebakje.
TAARTENBAK, m. (-ken), bak, schotel voor
taartjes; ...BAKKER, m. (-s); ...DEEG, o. deeg
om taart of taartjes van te bakken; ...SCHOTEL,
M. (-s).
TAARTEPAN, v. (-nen), pan waarin Bene taart
gebakkenwordt of kan worden; ...SCHEP, v. (-pen).
TAARTKOEK, m. (-en), koek van taartendeeg.
TAARTS, TEERTS, v. (-en), (zeew.) groote.
houten marlpriem met ijzer beslagen.
TAATS, v. (-en), korte spijker met grootgin.
kop : taatsen in de schoenzolen en - hakken slaan.
(om het slijten te voorkomen); - ijzeren punt.
van een draaitol; - stalen tap van verticale assen,.
die in eene holte draaien. TAATSJE, o. (-s).
TAATSPOT, m. (-ten), ronde holte waarin de
taatsen van verticale assen draaien; ...TOL, m.
(-len), zeker kinderspeeltuig.
TABAGIE, v. (-s), (Zuidn.) kamer, waar tabak
wordt gerookt; rookgezelschap; (fig.) rookhol;.
kroeg, herberg.
TABAK, V. (- ken), zekere plant (nicotiana) welker gedroogde bladeren tot rookgin, snuiven en kauwen
gebruikt worden : tabak rooken, pruimen; (oudt. ),
tabak drinken (rooken); - (fig.) dat is andere tabak
(dan kanaster), dat is iets geheel anders; - (spr.)
dat is mij Beene pijp tabak waard, ik geef er niets om.
TABAKKEN, (tabakte, heeft getabakt), (Zuidn.)
tabak rooken; - (fig.) afranselen.
TABAKKER, m. (-s), (Ind.) tabaksplanter;.
werklieden en ambtenaren op de tabaksvelden.
TABAKSAANDEEL, o. (-en), bewijs van aandeel.
in eene tabaksplantage.
TABAKSAKKER, m. (-s), akker met tabak beplant; ...ASCH, v. asch van gerookte tabak;.
...BLAD, o. (-en), blad eener tabaksplant, inz. dat.
tot rooken bereid is; ...BOUW, m. het verbouwen
van tabak; ...BUIL, m. (-en), tabakszak; ...COLLEGE, o. (gesch.) een avondgezelschap dat bijna
iederen avond bij Frederik Willem I, van Pruisen,.
bijeenkwam en waarbij al de aanwezigen moesten
rooken; ...CULTUUR, v. tabaksbouw, -teelt.
TABAKSDAMP, m. damp, rook van tabak:
tabaksdamp is benauwend; ...DOOS, v. (... zen),.
doos om tabak in te bewaren : zilveren tabaksdoos,.
platte zilveren doos om tabak in den zak te dragen;.
...EEST, m. (-en), droogvloer voor tabak; .. .FABRIEK, v. (-én), fabriek waar tabak tot het gebruik bereid wordt; ...FERMENTATIE, v. hetgisten der tabaksbladeren, vóór men ze laat dro-
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gen; ...GEREI, o. alles wat men voor het rooken
van tabak noodig heeft; ...GEWAS, o. de gegroeide
tabak; ...HANDEL, n^. handel in tabak; ...HANDELAAR, m. (-s); ...HOEK, n^. deel der Amsterdamsche beurs voor den groothandel in tabak.
TABAKSKAROT, v. (-ten), ineengedraaide rol
tabak; gesponnen tabak; ...K RUWER, m. (-s),
die tabak kauwt of pruimt; ...KERVER, m. (-s),
die de tabakshladeu aan reepen snijdt; ...KERVERIJ, v. (-en), plaats waar dit geschiedt; ...KISTJE,
o. (-s), kistje voor tabak; ...LAND, o. (-en), stuk
grond met tabak beplant; ...LOOD, o. papierdun
lood om tabak of snuif in te verpakken; ...LUCHT,
v. geur van de tabak, inz. van vochtige tabak
die verwerkt wordt : tabakslucht is ongezond;
...MANNETJE, o. (-s), beeldje voor een tabakswinkel geplaatst; ...MAT, v. (-ten), mat, gevlochten
van geplette biezen, om tabak in te verpakken:
tabaksmatten op den vloer leggen; -- pak tabak in
matten; ...MOLEN, m. (-s), snuifmolen; ...MONOPOLIE, o. recht van alleenhandel in tabak; ...ONDERNEMING, v. (-en), tabaksplantage : de tabaks ondernemingen in Deli; ...00GST, m. de opbrengst
van het tabaksgewas.
TABAKSPAPIER, o. slecht grof papier voor de
zakjes in de tabakswinkels; papier waarin tabak
verpakt is geweest : tabakspapier op eene wonde
te leggen, is zeer gevaarlijk; ...PERS, v. (-en), pers
voor tabak; ...PIJP, v. (-en), pijp waaruit
tabak gerookt wordt; — (nat. hist.) eene aan de
grondels verwante soort van visschen waarvan
de kaken tot eene lange, smalle buis verlengd
zijn (Jistularia tabaccaria), kan wel 1 M. lang
worden.
TABAKSPLANT, v. (-en), de plant waarvan de
bladeren tot rooktabak enz. verwerkt worden;
...PLANTAGE, v. (-s), plantage voor den tabaksbouw; ...PLANTEN, o. het planten van tabak;
...PLANTER, m. (-s), iem. die tabak plant, ver
(meestal steenen) pot-bouwt;.POT,m(en)
om tabak in te bewaren; ...PRUIM, v. (-en),
hoeveelheid tabak die in den mond genomen wordt
om er op te kauwen; ... RASP, v. (-en). zeker
werktuig om tabak tot poeder te maken; ...REGIE,
v. zie op REGIE; ...REUK, rxx.; ...ROL, v. (-len),
opgerolde bladen tabak, karot: ...ROLLER, m.
(-s), die tabak tot karotten rolt; ...ROOK, m.
rook van brandende tabak; ...ROOKER, m. (-s),
iem. die tabak rookt; — (nat. hist.) sneep; ...RUL,
o. tabakszand; ...RUPS, v. (-en), rups die in de
tabak groote verwoestingen aanricht.
TABAKSSAP, o. sap van tabak, inz. van gekauwde tabak; ...SAUS, vv. (-en), saus, oplossing
van verschillende stoffen in water om slechte tabak
aangenamer van geur en smaak te maken;
...SCHUUR, v. (...schuren), plaats waar de tabaksbladen gedroogd worden; ...SNUIVER, m. (-s);
...SPINNER, m. (-s), die tabak tot karotten maakt;
...SPINNERIJ, v. het spinnen van tabak; —, v.
(-en),' werkplaats waar dit geschiedt; ...STANK,
m.; ...STEEL, ni. (...stelen), stengel van een
tabaksblad, dikke hoofdnerf van een tabaksblad:
de tabaksstelen naar den snuifmolen zenden; ... STOF,
V. stof van tabak, zeer fijne tabaksdeeltjes, die in
de lucht zweven : die jonge sigarenmaker kan niet
tegen de tabaksstof, hij wordt er ziekelijk van;
...STOPPERTJE, o. (-s), werktuig om de tabak
in de pijp te stoppen; ...TEELT, v. het teelen
van tabak; ...VAT, o. (-en), vat waarin tabak
verpakt is of geweest is; ...VAK, o. het vak of
bedrijf dat zich bezighoudt met de bewerking
(n den verkoop van tabak : hij is in het tabaksvak;
...VEILING, v. (-en), openbare verkooping van
groote hoeveelheden tabak; ...VELD, o. (-en);
...WALM, m;. dichte tabaksrook; ...WA.TER, o.
water waarin tabak afgetrokken is : plantenluizen
met tabakswater verdelgen; ... WERKER, ni. (-s),
werkman die tabak verwerkt; ...WINKEL, m. (-s);
... ZAK, rex. (-ken), zak van papier, van leer, van
gummi voor tabak; ...ZAND, o. fijn verdeelde
tabak, op zand gelijkende, dat niet als stof in de
lucht blijft zweven; ...ZEEFJE, o. (-s), klein zeefje
voor tabakspijpen, om korte tabak te kunnen
rooken, zonder dat de pijp verstopt raakt.
TABBAARD, TABBERD, M. (-s, -en), kleedingstuk, lang staatsiegewaad, toga, inz. der rechters;
vandaar (fig.) lieden van den tabbaard, de rechters; —
(fig.) iem. op zijn tabberd komen, zitten, hem duchtig
afrossen.
Van Dale.
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TABEL, v. (-len), tabel of lijst, bevattende een
overzicht van iets, gewoonlijk enkel in namen en
cijfers en zoo gegroepeerd, dat men ze gemakkelijk
kan overzien : chronologische, genealogische tabel of
lijst; invullingsstaat. TABELLETJE, o. (-s).
TABELLARISCH, bn. als eene tabel, in den vorm
eener tabel : een tabellarisch overzicht.
TABELWIT, o. (letterz.) aanvullingsstukken van
verschillende lengte en breedte voor do ruimte,
welke ongedrukt moet blijven in tabellen, biljetten
of ander hol werk (in tegenst. van quadraatwit).
TABERNAKEL, M. (-s, -en), hut, tent, veldhut
der oude Israëlieten : (Bijb.) laat ons hier drie
tabernakelen maken; het feest der tabernakelen, loofhuttenfeest; - (spr.) ergens zijne tabernakelen opslaan, bouwen, er lang verblijven, vertoeven; ---(zeew.) plaats voor den kortmandant (eener galei); -tent waarin d© bondskist, die de Israëlieten gedurende den tocht door de woestijn overal mede
rijk versierd, koepelvormig,-name;—(R.K)
draaibaar kastje in 't midden op 't altaar waarin
't Allerheiligste bewaard wordt; bij de Methodisten : naam van hunne vergaderplaats; — het
lichaam waarin de ziel des menschen huist (2 Kor.
5 : 1) : zorg voor den aardschen tabernakel, voor
het lichaam, voed u goed; — (fig.) iem. op zijn
tabernakel komen, hem duchtig afrossen.
TABERNAKELEN, (tabernakelde. heeft getabernakeld), huizen, wonen, verblijf houden; (fig.) hij
zal daar niet lang tabernakelen., blijven.
TABIJN, o. (-en), zekere stof, gewaterd taf.
TABIJNEN, bn. van tabijn (vervaardigd).
TABIJNWEVER, m. (-s), die tabijn weeft;
...WEVERIJ, v. het weven van tabijn; —, v. (-en),
plaats, fabriek waar tahijn geweven wordt.
TABLATUUR, v. afbeelding van een blaasspeeltuig met gaten, om aan te duiden welke gaten
gesloten of geopend moeten zijn tot het voort
-brengvald
tonen.
TABLEAU, o. (-'s), tafereel, schilderij; ontwerp,
lijst, rol.
TABLEAU VIVANT, (tableaux vivants), o. levende schilderij, voorstelling van een tafereel door
levende personen.
TABLE D'HOTE, v. open tafel in een hotel:
table d'h 8te om 6 uur.
TABLET, o. (-ten), plat koekje van chocolade,
suiker enz. : chocoladetabletten; anijstabletten, plat
koekje van suiker met anijsolie, om gemakkelijk
anijsmelk klaar te maken. TABLETJE, o. (-s).
TABLETVORM, 'a. geneesmiddelen in tabletvorm,
in den vorm van tabletten.
TABOURET, v. (-ten), stoeltje zonder leuning,
zitbankje. TABOURETJE, o. (-s).
TABULA RASA, v. geschaafd, glad gemaakt
wastafeltje der Ouden; (thans) een nog onbeschreven
blad papier; schoone rekening; (gemeenz.) tabula
rasa maken, schoon schip maken.
TABULATUUR, v. aanduiding der tonen door
letters vóór de uitvinding van het notenschrift,
vanwaar nog de benamingen groot octaaf, klein
octaaf, ééngestreepte d enz. afkomstig zijn; —STEL
-SEL,o.
TACET, (Lat.) zwijgt (staat boven het cijfer
dat het aantal maten rust aangeeft).
TACH(E)OMETER, m. (-s), toestel om de snelheid eener beweging te meten.
TACHTIG, telw. hoofd- of grondgetal, 8-maal 10:
hij is tachtig jaar; hij loopt naar de tachtig, is bijna
80 jaar; — in de tachtig zijn, ouder dan 80 jaar; —
het heeft de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk tachtig; hij is van het jaar tachtig; — TACHTIGEN, (het telw. TACHTIG beschouwd als een
zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.) tachtig
personen : deel dit onder u tachtigen; wij waren met
zijn (ons) tachtigen.
TACHTIGER, m. (-s), iem. die tachtig jaar oud
is; oorlogsschip van tachtig stukken geschut; wijn
van het gewas 1880; — de mannen die omstreeks
1880 eene nieuwe strooming in onze letterkunde
deden ontstaan en De Nieuwe Gids oprichtten.
TACHTIGJARIG, bn. die 80 jaren oud is : eene
tachtigjarige vrouw; — wat 80 jaar geduurd heeft:

de tachtigjarige oorlog.

TACHTIGMAAL, bw. tachtig malen; zeer vaak.
TACHTIGSTE, telw. (ranggetal); gij zijt de

tachtigste, de tachtigste persoon.

TACHTIGSTE, o. (-n), het tachtigste deel: één

geheel

is 80 tachtigsten; negentien tachtigsten.
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TACHTIGVOUD, o. (-en), een veelvoud van
tachtig, een getal dat door tachtig deelbaar is:
beneden 1000 zijn er 12 tachtigvouden.

TACHTIGVOUD, ...VODDIG, bn. tachtigmaal
zooveel; ...WERF, bw. tachtigmaal.
TACHYDROMIE, v. het hardloopen.
TACHYDROOM, m. (...dromen), hardlooper.
TACHYGRAAF, in. (...grafen), snelschrijver.
TACHYGRAPHIE, v. het schrijven niet verkortingen, de oudste wijze van snelschrift.
TACHYGRAPHISCH, bn. bw. volgens de tachygraphi e.
TACITURNITEIT, v. stilzwijgendheid, geheim
-houding.
TACT, m. gevoel voor hetgeen passend is, eigenschap om zaken goed te behandelen; oordeel, overleg : vrouwen bezitten een aangeboren tact om zulke
gevallen mede te deelgin; iets met tact en beleid doen;
tact bezitten om met zijne meerderen en zijne minderen behoorlijk om te gaan.

TACTICUS, ni. (... ei ), krijgskundige.
TACTIEK, v. leer der gevechtsvoering : de tactiek
leert hoe men de troepen moet stellen, bewegen en in
't gevecht brengen, met inachtneming van hunne
bijzondere eigenschappen, van de bestaande omstandigheden en van het te bereiken doel; — (fig.) mid-

delen die gebezigd worden om in iets te slagen:
eene vreemde tactiek volgen; van tactiek veranderen.

TACTISCH, bn. tot de tactiek behoorende:
tactische wetenschappen; tactische omstandigheden, opmarschen, punten; tactische eenheid, bataljon (voor

de infanterie), eskadron (voor de cavalerie) en
batterij (voor de artillerie).
TACTVOL, bn. vol tact : eer, tactvol beleid.
TAËL, m. (-s), gewicht in China = 37,8 G.;
als muntwaarde in Shangai = ƒ3,70.
TAF, v. (-fen), lichte, geheel uit gekookte zijde
geweven ellen stof : voeringtaf; gewaste af, met
was geglansde taf.
TAFEL, v. (-s, -en), vierkante of ronde plaat
van metaal, hout, steen, glas enz.: glastafel, vierkante plaat glas waaruit men vensterruiten snijdt;
tafel van een edelsteen, het bovenvlak dat bvenwijdig aan de ringvlakte is; — inz. zulk eene plaat
waarop iets geschreven of ;eteekend is : de tafelen
der wet, de steenera, tafelen, de steonen platen waarop
Mozes de wet had geschreven; de twaalf tafelen,
waarop de wetten der Romeinen gegrift waren; -blad papier waarop iets opgeschreven is, inz. in
eene gemakkelijke volgorde, bij wijze van overzicht
tabel, register, lijst : geneoologische tafels; chronolo-

gische tafels; tafel der oude en der nieuwe maten;
logarithmentafels; tafels van vermenigvuldiging; —

gewoon stuk huisraad, hoofdzakelijk uit een horizontaal blad, op één of moor pootera rustende, bestaande, om daarop wat te zetten, te leggen of
daaraan wat te verrichten : eene vierkante, ronde
tafel; tafel op één poot; neerslaande tafel, waarvan
men het blad kan neerlaten; — werktafel in vele bedrijven; — de tafel voor iemands deur brengen, iemands inboedel publiek gaan verkoopes; — (fig.)
ridders van de ronde tafel, ridders van koning Arthur (in de middeleeuwen;) — de groene tafel, de
speeltafel, de speelbank ; (ook) tafel waaraan het
bestuur zit (in Bone vergadering), tafel der ministers
in eene landsvergadering; — een voorstel ter tafel
brengen, (in cane vergadering) ter sprake brengen,
aan de orde stellen; — (aan de Algemeene Reken
de Eerste Tafel, de leden die de inkomsten-kamer)
nagaan, terwijl de Tweede Tafel de uitgaven controleert; — de Magnaten-tafel in Hongarije, het
Hoogerhuis van den Hongaarschen landdag; —
eettafel: de tafel dekken, voor het maal gereed
de tafel afnemen; — aan tafel gaan, om te-maken;
gaan eten ; — aan tafel zijn, zitten, bezig zijn het
(m.iddag)maal te gebruiken (wel te onderscheiden
van aan de tafel zitten, tot het verrichten van eenige
werkzaamheid gewoonlijk); — aan tafel moet men
niet veel spreken, onder het eten; — men sprak over
tafel van, onder het eten; — open tafel houden,
open hof houden, ieder gastvrij onthalen; — (spr.)
iem. onder de tafel drinken, zoo lang tegen ieni. opdrinken, tot hij van zijn stoel onder de tafel rolt; —
onder de tafel liggen, wegens dronkenschap; — bij
iem. tafel en bed hebben, een goed thuiskomen; —
(recht.) van tafel en bed scheiden, de dagelijksche
on onderlinge samenleving doen ophouden, zonder
nog den huwelijksband te verbreken; — de tafel des
Heeren, het Avondmaal, (R. K.) hoogtijd, eom-
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reunie : tot de tafel des Heeren naderen, aan tafel
gaan, aan hot Avondmaal deelnemen; (bij de R. K.)
communiceeren; — de wijze van leven, maaltijd,
kost van iem. : van eene goede tafel houden, gaarne
lekker, goed eten en drinken; — zijne tafel kost hem
niet veel, hij geeft niet veel voor zijne maaltijden uit;
— het was daar een tafeltje welbereid, een welvoorziene disch; — de personen die gezamenlijk maal
: de tafel bedienen, de gasten aan tafel; daar--tijden
om lachte de geheele tafel, alle aanzittenden; wij
hadden daar eene besloten tafel, een vast tafelgezelschap, waarbij geen anderen werden toegelaten.
TAFELTJE, o. (-s), kleine tafel.
TAFELAPPEL, m. (-s, -en), fijne handappel;
... BASALT, o. horizontaal liggend basalt; ... BEDIENING, v. het bedienen aan den disch; ...BEL,
V. (- len), schel om de dienstboden te ontbieden;
...BERG, m. (-en), berg waarvan de top plat is;
...BESCHUIT, v. (-en), cane soort van dunne beschuit; ...BEZEM, m. (- s), stoffertje; ...BIER, o.
licht bier (voor tafeldrank); ... BLAD, o. (-en),
oppervlakte der tafel; aanzet- of inlegstuk eener
tafel (om ze te verlengen); zekere plant; ...BLAZEN,
o. een kort trompetterstukje tot sein voor de soldaten om te gaan eten; ...BORD, o. (-en), eetbord;
...BOTER, V. fijne boter, in tegenst. met keukenboter; ...BREEDTE, v. (-n), gedeelte laken dat in
eens op Bene tafel gelegd wordt om geschoren te
worden; ...BROEDER, m. (-s), gewoon di schgenoot; (zeew.) maat; (fig.) klaplooper; ...BROOD,
o. (-en), gewoon brood.
TAFELDANS, m. gewaande magnetische kracht,
verkregen door hen, die aaneengesloten op eene
tafel drukken en haar in beweging brengen; ... DEK
dekken, gereedmaken van de tafel-KEN,o.het
voor den maaltijd; ...DIENAAR, m. (-s), die aan
den disch bedient; ...DIENEN, o. het bedienen
aan tafel; ...DRANK, m. (-en), drank dien men
aan tafel gebruikt; tafelwijn, -bier, -water.
TAFELEEND, v. (-en), Bene soort van eend
(fuligula ferina) die ons land op den trek bezoekt.
TAFELEN, (tafelde, heeft getafeld), aan tafel
zitten, maaltijd houden : hij tafelt lang, hij tafelt
goed, hij eet er goed van.
TAFELGAST, m. en v. (-en), genoodigde; cormmensaal in den kost; ...GEBED, o. (-en), gebed
vóór en na het eten; ...GELD, o. (-en), geld dat
(aan zeeofficieren, hooge ambtenaren enz.) boven
het bedrag der wedde wordt uitbetaald om zich
levensmiddelen to verschaffen; (ook) zekere onkosten
bij openbare verkoopingen; ...GEMEENSCHAP,
V. het samenzitten aan tafel; ...GENOOT, m. (-en),
...GENOOTE, v. (-n), dischgonoot, -e.
TAFELGERECHT, o. (-en), spijs; ...GEREED
voorwerpen ten gebruike bij den disch-SCHAP,o.
(inz. vaatwerk, mes, vork, lepel enz.); ... GESPREK,
o. (-ken), onderhoud aan tafel; ...GEZELSCHAP,
o. (-pen), al de personen, die te zamen eten; de genoodigden ; ... GLAS, o. gewoon vensterglas ; wit
tafelglas, is geheel kleurloos; halfluit tafelglas, heeft
op de breuk Bene groene en blauwe kleur; ... GOED,
o. tafellakens en servetten - gewerkt, glad tafelgoed;
...GOEDEREN, o. mv. zekere geestelijke inkomsten;
...HOUDER, in. (- s), gaarkok; (eert.) houder eener
bank van leening; ...HOUDSTER, v. (-s).
TAFELIER, m-. (-s), (Zuidn.) kostganger.
TAFELKLEED, o. (-en), dekkleed over eene tafel:
wollen, pluchen tafelkleed; ...KLEEDJE, o. (-s);
kanten, geweven tafelkleedje; ...KNECHT, m. (-s,-en),
...KOEKJE, o. (-s), (gew.) zeker gebak; ...KOMFOOR, o. (...foren), komfoor om op den disch de
spijzen warm te houden; ...KOUT, in. tafelgesprek; ... LADE, v. (-n), lade in eene tafel.
TAFELLAKEN, o. (-s), wit bekleedsel over eene
tafel ; afgepaste tafellakens, door het inweven van
figuren enz. is de juiste grootte aangegeven; —
(spr.) te groot voor servet, te klein voor tafellaken,
noch goed voor het één, noch goed voor het ander,
inz. gezegd van halfwassen meisjes; — het tafellaken
tusschen zich en zijn tegenstander doorsnijden,niets

meer met hem genieen willen hebben; —STEEK,
nx. (steken), (naaist.) negsteek, ook ik-en-jijsteek
geheeten.
TAFELLAND, o. (-en), (aardr.) hoogvlakte van
geringen omvang; ...LEDER, ...LEER, o. lederen
dekkleed eener tafel; ...LIED, o. (- eren), drinklied; ...LIKKER, m., ...LIKSTER, v. (-s), (fig.)
klaplooper, klaploopster; ...LINNEN, o. tafellakens
on servetten; ...LOOPER, m. (-s), lang en smal
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tafelkleedje dat in de lengte over de tafel ligt : ge-

werkte tafelloopers.

TAFELMANDJE, o. (-s), mandje om tafelgereedschap in te bewaren; ...MATJE, o. (-s), matje om
warme schalen op te zetten; houten tafelmatjes, uit
staafjes ahorn en donker hout gemaakt; ...MES, o.
(-sen), mes waarvan men zich aan tafel bedient;
...MESSING, o. vierkante stukken geel bladkoper;
...MIDDENSTUK, o. (-ken); ...MUZIEK, v. muziek gedurende den maaltijd; ...OLIE, v. fijne olie;
...PEER, V. (...peren), fijne handpeer; ...POOT,
ni. (-en), voet waarop de tafel rust; ...PRAAT, m.
gesprekken over tafel; ...PRACHT, v. weelde bij
den disch; ...REDE, v. (-n), (w. g.) toost aan tafel;
... RIJP, bn. tafelrijpe appels, geschikt om aan tafel
gegeten te worden : zacht en geurig, niet meer
scherp of wrang van smaak; ...RIJST v.; ...RING,
m. (-en), metalen ring waarop het bord wordt gezet;
rand om eene tafel van ander hout; ...ROZIJNEN.
V. mv. beste. groote dessertrozijnen.
TAFELSCHEIDSEL, o. (ontl.) zekere spons
zelfstandigheid in het hersengestel;-achtige
...SCHEL, v. (-len), schel ten gebruike aan tafel
(om de dienstboden te ontbieden) : electrische tafelschellen; ...SCHRAAG, v. (...schragen), schraag
waarop een tafelblad rust; ...SCHROEF. v. (...ven),
schroef eener tafel, die op één poot rust; ...SCHUIMER, m. (-s), klaplooper; ...SCHUIMERIJ, v.
het klaploopen; ...SCHUIMSTER, V. (-s), klap
...SERVIES, o. (...zen), al het aardewerk-lopster;
of porselein bij den disch benoodigd; ...SPEL, o.
(-en), gezelschapsspel dat aan de tafel gespeeld
wordt; ...SPREI, v. (-en), tafelkleed.
TAFELSPRINGEN, o. (gymn.) het houden van
springoefeningen op en over eene verstelbare tafel,
niet eene matras gedekt.
TAFELSTEEN, m. (-en), dunne diamant; - eenige
groote rotsblokken in een vierhoek geplaatst, waarop een grooter rotsblok bij wijze van tafelblad gelegd is; hiertoe rekent men de Dolmens, de Lechs
en de Hunebedden; ...STOEL, in. (-en), kinderstoel
niet aan de voorzijde een plankje dat voor tafeltje
dienst doet.
TAFELTIJD, m. tijd gedurende welken men aan
den maaltijd zit.
TAFELVREUGDE, v. de genoegens van eene
goede tafel; ...VRIEND, m. (-en), dischgenoot,
;gast; (fig.) valsche vriend; ... WATER, o. mineraalwater dat aan tafel gedronken wordt; ...WEELDE,
V. overvloed van spijzen aan tafel; ...WIJN, M.
(-en), wijn die aan tafel gedronken wordt; ...ZANG,
m. (-en), drinklied; ...ZILVER, o. zilveren messen,
lepels, vorken enz.; ...ZOUT, o. fijn zout; ...ZUUR,
in het zuur gelegde augurkjes enz.
TAFEREEL, o. (-en), (in de perspectief) loodrecht
plat vlak waardoor men veronderstelt dat de oog
gaan : lijnen, die niet evenwijdig aan het-stralen
tafereel loopen, heeten wijkende lijnen; - vergezicht:
een schoon tafereel; - schilderij; voorstelling; aanschouwelijke voorstelling, beschrijving : een
getrouw tafereel van iets geven; - (zeew.) beschil,derde plank aan den achtersteven. TAFEREELTJE, o. (-s).
TAFFELEN, (taffelde, heeft getaffeld), (Zuidn.)
talmen.
TAFFEN, bn. van taf (vervaardigd).
TAFLEMENT, o. (-en), (bouwk.) deel van een gebouw boven de zuilen en pilaren, het architraaf,
het fries en de kroonlijst omvattende.
TAGGEN, (tagde, heeft getagd), (Zuidn.) twisten.
TAGRIJN, TAGGERIJN, ra. (-s, -en), koopman in halfsleet scheepstuig, oud ijzer, gereed
oud touwwerk enz.
-schap,
TAIKOEN, m. (-s), vroeger de wereldlijke keizer
van Japan, sinds 1868 afgeschaft.
TAILLE (Fr.) v. (-s), snit van een kleed; japon:
in taille loopen, zonder mantel; - lichaamsgestalte,
vorm van het bovenlijf; inz. bij het middel : eene
dunne, fraaie, welgevormde taille hebben; de wijdte der
taille;- (kaartsp.) het afnemen en keerera der kaar-

ten; - (muntw.) de verdeeling van een stuk goud
of zilver in een bepaald aantal even groote stukken;
- (gesch.) eene directe belasting.
TAILLEWERKSTER, v. (-s), iem. die japonlijven maakt; ...WIJDTE, v.
TAILLEUR (Fr.), m. (-s), kleermaker; - bankhouder (in het farospel).
TAILLEUSE, v. (-s), vrouwenkleermaakster.
TAILOR, (Eng.), m. (-s), kleermaker; -MADE
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(Eng.) bn. door een kleermaker gemaakt (van een
damesmantelpak gezegd); ook als z. n.
TAK, m. (-ken), uitspruitsel (van een boom of
ander gewas), boomscheut : de takken van een boom;

de boom verdeelt zich in takken; groene, dorre takken;

-- (spr.) van den hak op den tak springen, telkens
tot iets anders overgaan; - buig het takje, als het nog
jong is, kinderen kan men jong tot alles wennen,
wat op lateren leeftijd mislukt; - iets met wortel
en tak uitroeien, geheel en al;- wat zich als een tak
van den stam, van de hoofdzaak verwijdert, afzondert : (nat. hist.) de takken van hertshorens, van
kog alen, de zij delingsche uitspruitsels aan hertshorens, koraalstokken; - arm (eener rivier); gedeelte van een berg, dat zich ter zijde uitbreidt;

-- de takken der luchtpijp; de aorta verdeelt zich in
drie takken; takken eener zenuw; - takken, aambeien; - afdeeling, onderdeel b. v. handelstak; tak

van dienst, van bestuur; - (zeew.) kleinste gedeelte

eenar knie. TAKJE, o. (-s), kleine, dunne tak.
TAKBOUT, m. (-en), (zeew.) bout met weerhaak.
TAKEL, m. (-s), een samenstel van een vast en
een los blok, waardoor één touw vaart om; met
geringe krachtaanwending zware voorwerpen op
te hijschen; dik touw. TAKELTJE, o. (-s), kleine
takel.
TAKELAAR, m; . (-s), matroos gehuurd om een
schip op te tuigen.
TAKELAGE, v. (zeew.) staand en loopend want;
(ook) masten, zeilen en touwwerk van een schip.
TAKELBLOK, o. (-ken), blok met twee of meer
schijven, deel van een takel uitmakende.
TAKELEN, (takelde, heeft getakeld), het end
van een loopend touw met takelgaren bewinden; optakelen : een vaartuig takelen, van staand en
loopend want voorzien ; - met een takel ophijschen.
TAKELGAREN, o. garen waarmede een takel
bewoeld wordt; ...HAAK, art. (...haken), haak
onder aan het losse takelblok.
TAKELING, v. alles wat tot de uitrusting van
een schip behoort; takelwerk.
TAKELLOODS, v. (-en), werkplaats waar alles
wordt gereedgemaakt tot het optuigen van schepen; ...MEESTER, m. (-s), scheepsoptuiger;
...TOUW, o. (-en), scheepstouw; ...WERK, o.
takelage; ...ZOLDER, m. (-s).
TAKEN, (taakte, heeft getaakt), (Zuidn.) aanraken; vangen, stelen.
TAKKELING, m. (-en), jonge vogel die slechts van
den Benen tak op den anderen kan vliegen.
TAKKEN, (takte, heeft of is getakt), takken hebben, krijgen; - snoeien, de nuttelooze takken weg
een boom takken.
-snijde:
TAKKENBOS, m. (-sen), bundel dun rijshout; bos
dik brandhout : takkenbossen stoken; takkenbossen
voor dijk- en kri^5werken. TAKKENBOSJE, o. (-s).
TAKKENBOSSENMAKER, m. (-s), iem. die
takkenbossen maakt; ...VUUR, o. (...vuren).
TAKKENGRADEERING, v. zoutgradeering
waarbij het zoutewater door takkenbossen sijpelt.
TAKKENKRANS, m. ( - en), (wapenk.) groene
lindetak waarvan de einden samengebogen zijn en
elkander tweemaal kruisen.
TAKKIG, bn. (-er, -st), dichtgetakt, veel takken
hebbende : takkige bommen; een takkig gewei.
TAKWERK, o. al de takken van een boom.
1. TAKS, m. (-en), dashond. TAKSJE, o. (-s).
2. TAKS, v. (-en), (gew.) taak : iem. taks geven;
eene vaste talcs hebben.
TAKTIEK, v. Zie het betere TACTIEK.
TAKTSCHRIFT, o. loopend schrift, dat op den
tel in de maat geschreven wordt.
TAL, o. aantal, hoeveelheid; tal (of een tal) van
voorbeelden, zeer vele voorbeelden; zonder tal, niet
te tellen; - eene bepaalde hoeveelheid of gewicht:
een tal haringen, 200 stuks (in eene mand); een tal
eiren, 104 stuks (eigenlijk 100 + 4 voor mogelijke
beschadiging); (wev.) een tal draden, 100 tot 120
bijeen; - op het tal staan, op het drietal, enz. op de
voordracht staan.
TALAAN, m. (talanen), (bouwk.) holle lijst, bestaande uit twee tegen elkander geplaatste hiel ojieven.

TALAAR, m. (talaren). lang tot op den grond
afhangend mantelachtig kleed van vorsten en priesters in het Oosten; (R. K.) soutane der priesters.
TALBOTYPIE, v. kunst om teekeningen spoedig
te kopieergin.
TALEN, (taalde, heeft getaald), naar iets ver-
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nemen, groot verlangen hebben (om iets te wt ten
of te bezitten); — hij taalt er niet naar, verlangt er
niet naar, (ook) geeft er niet om; — hij taalt noch
teekent, hij laat niets van zich hooren.

TALENT, o. (-en), (bij de oude Grieken en Joden)
een bepaald gewicht en eene geldsom : het Attisch
talent gold ruim 26 pond; het groote Attische talent,
nagenoeg 28'/4 pond; het Egyptische of Corintische,
ruim 43'/2 pond; het zilveren Attisch of Euboisch
talent wordt vóór de tweede eeuw vóór Chr. op
f 2575 geschat, na dien tijd op f 2829; - begaafdheid, bekwaamheid, kundigheid:
iem. met veel talent; een man van talent, zeer begaafd;
hij heeft talent voor schilderen, muziek, grooten aanleg; — (spr.) begraaf uw talent niet onder de aarde,
men moet zijne kennis en bekwaamheden ni t ongebruikt laten; — met zijn talent woekeren, er zooveel
mogelijk voordeel van trekken, het zoo goed mogelijk besteden. TALENTJE, o. (-s).
TALENTRIJK, bn. (-^r, -st), ...VOL, bn. die
groote talenten bezit: talentvolle schrijvers, schilders.
TALHOUT, o. (-en), hout dat (in knuppels) bij
zekere hoeveelheid (gewoonlijk 100) verkocht
wordt; — (spr.) hij is zoo mager als een talhout,
bijzonder mager.
TALI, V. (-'s), (Ind.) touw; tali api, vroeger in
N.-Indië (en soms nog in de binnenlanden) gebruikt
vuurtouw; tali ramt, touw van ramehvezels.
1. TALIE, v. (-s), (zeew.) eene soort van takel met
een vast blok en eene losse schijf; touw dat door
eene talie vaart, gijntuig.
2. TALIE, v. (w.g.) (-s), (in het dagelijksch leven)
/ 1 s deel eener el.
TALIEHAAK, m. (...haken), haak aan de losse
schijf eener talie.
TALIËN, (taliede, heeft getalied), aan eene talie
ophijschen, takelen.
TALIEREEP, in. (-en), klein touw om een dikker
touw op te winden of te spannen; ...SCHENKEL,
m. (-s), einde van het touw waaraan eene talie hangt.
TALING, in. (-en), de kleinste inheemsche eend,
vrij algemeen in vijvers en moerassen aangetroffen;
de zomertaling (areas querquedula) en de wintertaling
( A. erecea); — (spr.) een taling uitzenden om een
eendvogel te vangen, eene kleinigheid wagen om een
groot voordeel te behalen. TALINKJE, o. (-s).
TALIO, v. wedervergelding; jus talionis, recht der
wedervergelding.
TALISMAN, rex. (-s), voorwerp dat geluk aan
tegen ongeluk behoedt.
-brengtof
TALITER, QUALITER (Lat.), zoo zoo, middel
-matig.
TALK, V. vet, hard smeer waarvan kaarsen gemaakt worden : handelaar in talk; — (delfst.) zeker
grootendeels uit kiezel- en talkaarde bestaand gesteente, glanzig en vettig op het gevoel, soms een
weinig schilferig: gemalen talk wordt bij het polijsten

gebruikt.
TALKAARDE, v. bitteraarde, magnesia.
TALKACHTIG, bn. (-er, -st), als talk.
TALKBES, v. (-sen), vrucht van den talkboom,
die uitgekookt eene zeer goede lichtolie oplevert:
...BOOM, m. (-en), zekere boom in China (stillingia
sebifera) en in Oost-Indië (vateria indiea) welke in
eene harde schil zaadkorrels bevat, die met hagel
omgeven zijn; ...BOOR, v. (...boren),-witealk
boor om eene hoeveelheid talk inwendig te onderzoeken; ...BROOD, o. (-en), klomp talk eenigermate in den vorm van een brood; ...KAARS, v.
(-en), kaars uit talk gegoten; ...KLIER, v. (-en),
huidsnieerkliertje; ...KUIP, v. (-en), kuip waarin de
kaarsenmakers talk smelten; ...OLIE, v.; ...POT,
m. (-ten), met talk, inz. waarin het pas vertinde
blik geplaatst wordt om het meer glans te geven;
...SCHIEFER, o. schilferig talkgesteente;... SMEER,
o.; ...SMELTERIJ, v. (-en), plaats waar talk uit
wordt; ...SPAAT, o. magnesiet;-gesmoltn
...STEEN, m. (-en); ...VAT, o. (-en), vat voor of
met talk; ...VET, o.; ...ZUUR, o. (scheik.) stearinezuur.
TALLOOS, bn. niet te tellen, ontelbaar: eene talboze menigte. TALLOOSHEID, v.
TALM, m. (w. g.) getalm ; —, m. en v. (-en),
talmer, talmster.
TALMACHTIG, bn. (-er, -st), dralend. TALM
langzaamheid, getalm.
-ACHTIGED,v.
TALMEN, (talmde, heeft getalmd), dralen, treuzij
talmt
besluiteloosheid)
:
luiheid
of
z elen (door
altijd, nu talmde hij niet langer.
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TALMER, m., TALMSTER, v. (-s), draler, draalster, treuzelaar, -ster.
TALMERIJ, v. het dralen; verschuiving, uitstel.
TALMIGOUD, o. aluminiumbrons of -goud, bevat
10 0 / 0 aluminium en 90 °/, koper.
TALMKOUS, m. en v. (-en), talmer, talmster.
TALMUD, m. naam van het boek, waarin al die
aanvullingen van de gewijde oorkonden des 0. V.
begrepen zijn, welke het maatschappelijke, burgerlijke en godsdienstige leven der Israëlieten regelen.
TALMUDISCH, bn. volgens den talmud : naar
talmudisch gebruik; talmudische verhalen.
TALMUDIST, m. (-en), aanhanger, kenner van den
talmud.
TALON, m. (-s), (spel) de overschietende kaarten,
stok-, koopkaarten; —bewijs waarop nieuwe coupons worden afgegeven; — (bouwk.) eene ' lijst
waarvan de bovenste helft bol en de onderste helft
hol is, die beide uit lwartronden of kleinere cirkelbogen bestaan.
TALONNEEREN, (talonneerde, heeft getalonneerd), aanzetten, aandrijven; van talons voorzien.
TALPA v. (-'s), militair hoofddeksel, half hooge
kolbak.
TALREEP, m. (-en), (zeew.) klein touw dat, door
twee stagkousen of doodshoofden loopende, dient
om deze tot elkander te brengen en daardoor een
zwaarder touw aan te halen, dat door een dier
stagkousen of doodshoofden loopt.
TALREEPSKNOOP, m. (-en), (zeew.) eigenaardige
knoop in een touw.
TALRIJK, bn. bw. (-er, -st), veel in aantal : eene
talrijke menigte; eene talrijke vloot; een talrijk huisgezin, waarin veel kinderen zijn. TALRIJKHEID, v.
groot aantal; ruime hoeveelh- id.
TALSTELSEL, o. (-s), stelsel van tellen, wijze
waarop men nieuwe verzamelende eenheden vormt,
uit samenstellende van één rang lager; vormen 6,
8, 10 of 13 eenheden eener zekere orde ééne nieuwe
eenheid van de eerstvolgende hoogere orde, dan heeft
men het zestallig-, achttallig-, tientallig- of dertien
een getal in een ander talstelsel over--taligse;
brengen; in vreemde talstelsels rekenen.
TALUD, TALUS, o. helling, glooiing, schuinte
van aardwerken, dijken, spoorbanen, vestingwerken.
TALUDBAAS, m. (...bazen), opzichter in eene
laagveenderij; ...BEKLEEDING, v. (-en);
...SCHOP, v. (-pen), beslagen houten schop met
metalen snede.
TAM, bn. bw.(-mer, -st), getemd, niet wild, gedwee,
mak : een tamme leeuw, die getemd is; tamme en
wilde eenden, konijnen; een tam schaap; (fig.) hij
is zoo tam als een lam, zeer gedwee, kalm, volg
planten) door de menschen veredeld,-zam;(vn
door kunst veranderd en bruikbaarder geworden:
een tamme kastanje, levert eetbare vruchten; tamme
rozen; een tammen tak op een wilden stam enten,
om dezen daardoor te veredelen. TAMHEID, v.
TAMARINDE, v. (-n), zekere boom (tamarindus)
in Afrika, Zuidelijk Azië en Amerika groeiende,
welks zaden als een verkoelend laxeermiddel in de
. geneeskunde, in tabak, in sausen enz. gebruikt
worden; het geneesmiddel van dezen boom; —BOOM
m. (-en).
TAMARINDENBOSCH, o. (...sschen); ...HOUT,
o. hout van tamarindeboomen; ...KOEKJE, o.
(-s), met suiker uit het vruchtnxoes der tamarinde
bereide lekkernij, assemkoekje; ...MERG, o. het
zuurachtig zoete merg, tusschen de vliezen der
peulen van den tamarindeboom, hetwelk in apotheken gebruikt wordt; ...ZAAD, o.
TAMARINDEVRUCHT, v. (-en), vrucht van den
tamarindeboom.
TAMARISK, v. (-en), —BOOM, rex. (-en), struik
(tamarix) in 't Oosten en in Zuid--achtigebom
Europa, welks zoutrijke arch in Frankrijk tot
looien en verven gebruikt wordt.
TAMBANGAN, V. (-s), (Ind.) schuit, prauwtje.
TAMBOER, m. (-s), trom eislager; — (vestingb.)
eene afsluiting van palissaden of zware boomstam
samengesteld tot verdediging van den uit--men,
gang van eenig werk; — meestal veelhoekige
onderbouw van een koepelgewelf, inz. bij kerken
van Byzantijnsche bouworde; — eene overdekte
schutting vóór den ingang van aanzienlijke huizen.
TAMBOERTJE, o. (-s).
TAMBOEREEREN, (ta nboereerde, heeft getamboereerd), borduren, haken; (fig.) op iets tamboereeren, trachten te verkrijgen.
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TAMBOEREERRAAM, o. (...ransen), zeker borduurraam.
TAMBOEREN, (tamboerde, heeft getangboerd),
op de trommel slaan; (fig.) op iets tamboeren, trachten
te verkrijgen, ergens op aandringen.
TAMBOERIJN, v. (-en), een der oudste muziek
bestaande uit een houten of koperen-instrume,
hoepel, die aan den rand van schellen of bekkentjes
voorzien is en waarbinnen een trommelvel is gespannen, hetwelk door slaan of wrijven met de
vingers of knokkels bespeeld wordt; rinkelbom ;
— borduurraanq.
TAMBOER-MAJOOR, m.. (-s), opperste der tamboers, heeft den titel van sergeant-majoor.
TAMELIJK, bn. bw. middelmatig, redelijk, vrij
goed : dat is tamelijk goed bewerkt; de zieke is tamelijk wel; een tamelijk vermogen; tamelijk veel
omstanders; — billijk : dat is een tamelijke prijs.
TAMIL, nz. (-s), Indisch volk, levende in de
Zuidelijke kustlanden van Azië : de Tamils tellen
ruim 16 millioen zielen; zij zijn beschaafd en ontwikkeld.
TAMP, v. (-en), (zeew.) het boven de kous of
het blok uitstekend end van een tros; end van
eenig staand want, voor zoover het binnen de kous
of den oogbout komt.
TAMPEN, (tampte, heeft getampt), (Zuidn.) zoo
luiden, dat de klepel maar langs een kant op de
klok slaat : spoed u, de mis is al getampt.
TAMPON, v. (-s), tap, prop bij kanonnen; (heelk. )
stopsel van pluksel tot stuiting van bloed; (boekdr.)
een overtrokken raam der drukpers waarop het
te drukken blad papier gelegd wordt.
TAMPONNEEREN, (tamponneerde, heeft getamponneerd), met een tampon pluksel sluiten: eene
wonde tamponneeren.
TAMTAM, v. (-s), gong, een Oostersch slaginstrunQent, eene soort van handtrom bij de
Indiërs.
TAND, m. (- en), elk met email bedekt uitstekend
beentje in de kaken der menschen en der meeste
dieren, tot bijten, kauwen, scheuren enz. dienende;
een mensch heeft 32 tanden; tanden krijgen, wisselen;
een tand laten plombeeren, uittrekken; valsche tanden
inzetten; — met de tanden knarsen, een krakend
geluid maken, door de bovenkaak op de onderkaak
heen en weer te schuiven; — (spr.) dat paard is
van den tand, teekent niet meer; — hij, zij geraakt
van den tand, wordt oud; — iem. aan den tand
voelen, zijn kennis degelijk onderzoeken; — op
zijne tanden bijten, van kwaadheid; — zijne tanden
doen hem niet meer zeer, hij is reeds lang dood; —
met lange tanden eten, geen trek tot eten hebben,
kieskauwen; (ook) iets eten, dat men niet lust; het water loopt mij om de tanden, ik begin flauw
van den honger te worden; — het water loopt mij
daarvan om de tanden, ik hunker daarnaar; - den
lekkeren tand uittrekken ; den overdreven lust tot
lekkernijen tegengaan; — van de hand in den tand
leven, zie HAND; haar op de tanden hebben, zie HAAR;
met den mond vol tanden staan, niet kunnen of
durven spreken; — liggen de handen, dan liggende
tanden, als men niet werkt, kan men niet eten; —
zijne tanden laten zien, dreigend laten zien, dat
men niet bang is voor zijn tegenpartij, (ook) uit
niet zwijgen; — tot de tanden gewapend zijn,-varen,
geheel gewapend; — iets op zijne tanden nemen,
iets hardnekkig doorzetten; — het gebit op de
tanden nemen (gallicisme), zich niet meer laten
besturen (van een paard), op den loop gaan; —
(fig.) de (vernielende) tand des tijds, de vernieling
in een lang tijdsverloop; — uitstekend, puntig
deel van verscheidene werktuigen : de tanden van
een kam, zaag, wiel; de tanden van eene vork, hooi
— kerf, inkeping : de tanden van een roze--vork;
blaadje. TANDJE, o. (-s), kleine tand.
TANDAK, v. (-s), Inlandsche dansmeid op Java.
TANDAKKEN, (tandakte, heeft getandakt),
eigenaardige wijze van dansen (op Java en elders)
en daarbij het lichaam en de ledematen sterk ver
-draien
verwringen.
TANDAKPARTIJ, v. (-en), feest op Java waar
bloemen getooide en geblankette tandaks-bijmet
onder gamelanspel eenige dansen uitvoeren, waaraan genoodigden om beurten deelnemen.
TANDARTS, m. (-en), tandmeester; ...BEDERF,
o. het bederf in de tanden; ...BEEN, o. (- deren),
been waaruit de tanden voor het grootste gedeelte
bestaan; ... BEITEL, in. (-s), beitel waarvan de
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snede van kleine tandjes voorzien is; ...BRASEM,
nit. (-s), zekere visch (sparus dentex).
TANDELOOS, bn. zonder tanden : een tandeloos
besje; — (nat. kist.) tandelooze dieren, zekere orde
van zoogdieren (edentata) waarvan sommige soorten
volstrekt geen tanden hebben, terwijl .. andere
alleen de snij- en hoektanden missen; de luiaards,
de gordeldieren en de miereneters behooren er toe.
TANDELOOSHEID, v.
TANDEM (Eng.), o. (-s), rijwiel voor twee personen achter elkander.
TANDEN, (tandde, heeft getand), tanden in
iets maken, iets van tanden voorzien : een rad
tandeP; — scherpen (eene zaag); — houtopper
fijne ribbetjes-vlaktenmdschfva
voorzien; — (zeew.) met ijzeren haken omhalen
(eene schuit); — tanden krijgen.
TANDENBORSTEL, m. (-s), schuiertje waarmede
de tanden worden schoongemaakt; ...BORSTELTJE, o. (-s); ...GEKNARS, o. het geluid der
tanden als zij over elkander geschoven worden:
het tandengeknars is vaak eene uiting van wrevel;
...KOTER, m. (-s), tandenstoker; ...KRIJGEN, o.
het doorbreken der tanden : de kleine is -ziek van
het tandenkrijgen; ...PEUTER, m. (-s), tanden
...RIJ, v. (-en), reeks tanden naast elkander;-stoker;
...SCHUIER, rte. (-s); ...STOKER, M. (- s), pennetje
om de openingen tusschen de tanden te reinigen;
...TREKKEN, o.; ...TREKKER, mc. (-s), tandmeester; (ook) heelmeesterswerktuig ons tanden te
trekken.
TANDENTREKKERSHAAK, m. (...haken), haak
waarmede een tandioester tanden van tandsteen
zuivert.
TANDFORMULE, v. (-s), formule waarmee men
het tandstelsel der zoogdieren uitdrukt; ...GLAZUUR, o. blinkend uiterlijk der tanden, het email
der tandkroon; ...HAMER, m. (-s), zekere hamer
der steenhouwers, waarmee zij den steen van
fijne ribbetjes voorzien; ...HEELKUNDE, v.;
...HEELKUNDIGE, rn. (-n), tandmeester, tandarts; ...HOLTE, v. (-n), holte in een tand; .. .HO REN, m. (-s), eene soort van schelp.
TANDIG, bn. van tanden voorzien, getand:
tandige bladeren, getande.
TANDIL, m. (-s), mandoer, koelie-opzichter
in Deli.
TANDKARPER, mt. (-s), eene familie van visschen die op karpers gelijken, doch zeer veel fijne
puntige tanden hebben (cyprinodontidae).
TANDKAS, v. (-sen), holte in het kakebeen
waarin een tand zit; ...KIEM, v. (-en), het weeke
vliesje dat inwendig de tandholte bekleedt; ...K€ RAAL, o. en v. (...ralen), zekere koraal; ...KROON, v.
(...kronen), deel eener tand of kies dat boven het
tandvleesch uitsteekt; ... LASCH, v. (... sschen),
eene soort van haaklasch (aan werktuigen enz.);
...LETTER, v. (-s), letters die met behulp der
tanden gevormd worden : d en t zijn tandletters;
...LIJST, v. (-en), (bouwk.) getande lijst; ...MEESTER, m. (-s), heelkundige voor de mondziekten;
...MIDDEL, o. (-en), middel tegen kiespijn
enz.; ...MOS, o. (plantk.) eene soort van tand
-vormig
mos.
TANDOE, v. (-'s), (Ind.) soort van draagstoel.
TANDOPIAAT, o. opiaat voor tanden; ...PIJN,
v. (-en), pijn in de tanden; ...PIJNBOOM, m.
(-en), zekere boom (xanthoxylum), welks hout eene
geelachtige kleur heeft; ...PIJNHOUT, o. hout
van den tandpijnboom.
TANDPIJNSTILLEND, bn. de tandpijn wegnemende : tandpijnstillende middelen.
TANDPASTA, o. (-'s), middel om de tanden
mede schoon te borstelen; ...PLOMBEERSEL, o.
middel om tanden te plombeeren, te vullen; .. .POE DER, ...POEIER, o. poeder om de tanden schoon
te maken.
TANDRAD, o. (-eren), rad (in eenig toestel) met
tanden of inkepingen; ' —BAAN, v. (...banen),
hellende spoorbaan, met tusschenrail, in welks
openingen het tandrad van de locomotief grijpt;
—SPOOR, v. (... sporen).
TANDSCHAAF, v. (...schaven), (tinmm.) kleine
blokschaaf met loodrechten beitel, welks onderzijde
met kleine, fijne tanden is bewerkt; ...SCHELP,
v. (-en), eene soort van schelp; ...SCHILFER, v.
(-s), afspringend tandglazuur; ...SCHRABBER, m.
(-s), heelmeesterswerktuig; ...SLAK, v. (-ken),
(nat. hist.) eene slakkenfamilie (dentalidae), tot de
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vinpootigen behoorende, met eene schelp die op
den hoektand van een roofdier gelijkt.
TANDSNAVELIGEN, m. mv. (nat. hist.) eene
onderafdeeling der zangvogels, waartoe b.v. de
klauwier behoort.
TANDSTEEN, o. verhard vuil aanzetsel om de
tanden; ...STELSEL, o. (-s), het stelsel van tanden
van een dier of nzensch.
TAND SW IJZE, bn. bw. getand, tandig, in den
vorm van tanden : tandswijze verbinding.
TANDTAK, m. (- ken), tak van een tand, tandwortel; ...TANG, v. (-en), tangetje om daarmede
tanden te trekken; ...VERSTEENING, v. (-en),
tandsteen; ...VIJL, v. (-en), vijl om tandenv af te
vijlen, gelijk te vijlen; ...VISCH, m. (...ssehen),
visch met tanden in den bek; ...VLEESCH, o.
vleesch waarin de tanden in den mond gevat zijn:
mijn tandvleesah is gezwollen; ...VOELER, mt. (-s),
(w. g.) kleine beproeving, poging.
TANDVORMIG, bn. getand, als tanden : tand
-vormige
verbinding.
TANDVULLING, v. (-en), plombeersel.
TANDWERK, o. gebit; — getand werk, de tanden
van een rad enz. : het tandwerk eener machine; —
alles wat tandswijze gemaakt is : de stoep is met
tandwerk geklinkerd; — snijwerk met tanden;
...WIEL, o. (-en), tandrad; ...WISSELING, v.
(-en), het wisselen der eerste tanden; ...WORTEL,
M. (-s), punt n het tandvleesch, waar de tand zijn
oorsprong neemt; (ook) v. gnty. zeker kruid (dentaria).
TANDZAAD, o. (plantk.) een plantengeslacht
(bideus), aldus geheeten, omdat de dopvruchtjes,
in plaats van eene harige kroon twee of drie stekels
dragen, dat tot de familie der samengesteldbloemigen behoort en waarvan 2 soorten in Nederland
in 't wild voorkomen : het driedeelig tandzaad, ook
varken, boelmansvorke, waterboelkenskruid, wild wormkruid, boeren-wormkruid en klissen geheeten en
het knikkend tandzaad.
TANDZAAG, v. (...zagen), dubbele zaag om de
tanden in een kam te zagen; ...ZEEP, v. eene
soort van zeep om de tanden schoon te poetsen;
...ZIEKTE,. v. (-n), ziekte der tanden; ...ZWEER,
V. (...zweren), zeker gezwel om de tanden, ontsteking van het tandvleesch.
TANEN, (taande, heeft en is getaand), het leder
niet run bereiden; met taan verven; — de zeilen,
het touw, de netten tanen, in taan koken, waardoor
zij beter tegen het nat bestand zijn; — rosgeel
worden : de zon begint te tanen; verduisteren, zijn
glans verliezen : die roem is ook al getaand. TANING, v. het tanen, verduistering; het verliezen
van den glans.
TANG, v. (-en), gereedschap van twee om één
punt draaibare staven, om voorwerpen (inz. vuur)
er mede aan te vatten; vuurtang, nijptang; (ook)
heel- of vroedmeesterswerktuig; gereedschap (bij
verscheidene ambachten); — (spr.) dat sluit of
slaat als eene tang op een varken, die zaken passen
niet bij elkander; de tang ligt in 't vuur, er is haast
bij het werk : zij ziet er uit, dat men haar met Beene
tang zou aanvatten, zij ziet er walglijk uit; — (rijt.)
arm van het lamoen; — (fig.) vinnig wijf : het is
eene tang van een wijf. TANGETJE, o. (-s), kleine
tang.
TANGELEN, (tangelde, heeft getangeld), heel
slecht spelen op eene piano.
TANGENS, v. (...ten), (meetk.) raaklijn; —
(goniometrie) de tangens van een hoek, is de ver
loodlijn en-houdingtsceprjnd
de projectie van het eene been van den hoek op
het andere.
TANGENT, v. (-en), hamertje of pennetje dat
op het uiteinde eener toets zit en aan de snaar
raakt wanneer de toets nedergedrukt wordt; de
pennetjes of stukjes schildpad, enz. waarmede de
harp, de citer enz. bespeeld worden.
TANGENTIAAL, bn. overeenkomstig de tangens:
eene tangentiale beweging, kracht.
TANGENTIAALKRACHT, v. (-en), (nat.) de
kracht waarmede een ronddraaiend voorwerp zich
in de richting van de tangens tracht te verwijderen,
middelpuntvliedende kracht.
TANGENTMAKER, ra. (-s), feut. die tangenten
voor piano's maakt; ... WERK, o. al de tangenten
eener piano : het tangentwerk deugt niet.
TANGENTOMETER, mr. (-s), instrument tot
hoogte- en afstandn eting.
TANGO(DANS), m. (- en), eigenaardige negerdans,
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in de laatste jaren in de beschaafde kringen ingevoerd.
TANGVORMIG, bn. den vorm eener tang heb
-bend.
TANGWERK, o. (-en), tangvormig vestingwerk.
TANIG, bn. (-er, -st), bruin; verbrand door de.
zon : er tanig uitzien; eene tanige huid.
TANK, v. (-s), gemetseld bassin in Oost-Indië
om daarin te baden en de voorgeschreven wasschingén te verrichten; -- groot ijzeren petroleumreservoir.
TANKINRICHTING, v. (-en), ...INSTALLATIE,
V. (- s); ...PRIJS, m. (...zen), prijs der petroleum
in eene tank; ...SCHIP, o. (...schepen), schip
met groote reservoirs voor het transport van
petroleum die niet in vaten vervoerd wordt;
...STOOMSCHIP, o. (...schepen); ...WAGEN, m.
(-s), zeer groote wagen (van 25 H.L. en meer
inhoud), om petroleum rond te brengen.
TANNINE, v. looistof, looizuur.
TANNOFORM, v. licht bruinrood poeder, als
middel tegen zweetvoeten aangewend.
TANTALISATIE, v. mondterging.
TANTALISCH, bn. tevergeefs naar iets verlangend : tantalische kwellingen.
TANTALISEEREN, (tantaliseerde, heeft getantaliseerd), bij iem. begeerten opwekken, die niet te
bevredigen zijn. TANTALISEERING, v. (-en).
TANTALIUM, o. (delfst.) een door H a t c h e t
en E c k e b e r g in 1801 en 1802 ontdekt enkelvoudig metaal, een grauw poeder dat door wrijven
metaalglans krijgt.
TANTALUS, m. (myth.) een overmoedig koning
van Phrygië, die, tot straf in de onderwereld
eeuwigen honger en dorst moest lijden, die hij
vruchteloos zocht te stillen met de vruchten,
welke boven zijn mond hingen, en met het heldere
water, dat hem tot aan den mond reikte en telkens,
als hij ervan gebruiken wilde, terugweek; — (fig.)
ieml. die te midden van overvloed toch gebrek lijdt.
TANTALUSBEKER, m.. (- s), een beker waarin
een hevel zoodanig is aangebracht, dat, wanneer
hij vol is, al het vocht van onderen wegvloeit;
de hevel is doorgaans verborgen in eene kleine
figuur, die Tantalus moet verbeelden : zoodra
het water zijne lippen bereikt, vloeit het weg.
TANTALUSKWELLING, v. (-en), kwelling gelijk
Tantalus leed.
TANTE, v. (-s), vaders- of moederszuster; —
vrouw in 't algemeen : eene ongemakkelijke, eene
lastige tante, eene moeilijk te 'voldoen vrouw;
eene dikke tante, eene dikke vrouw op jaren; (gemeenz.) hij moet naar tante Betje of tante Meyer,
naar hetrivaat.
TANTIEM
E, o. (-s), aandeel, toekomend percent
van iets.
1. TAP, m:. het tappen uit een vat; plaats waar
men tapt; wijn bij den tap verkoopen, in het klein;
het vat ligt op den tap, er wordt uit getapt; — (spr.)
hij betert als scharrebier op den tap, hij wordt hoe
langer hoe slechter.
2. TAP, m:. (-pen), kraan : den tap in 't vat steken;
— spon; — stopsel; — pen die in een gat draait:
tap eener schroef, spil eener schroef; op een tap
draaien; verbinding van tap en gat; — een der ronde
metalen uiteinden van eene houten molenas;
metalen klos waarmede het kanon in het rolpaard
ligt; --- ijskegel : er hangen groote tappen aan de
dakgoot. TAPJE, o. (-s), kleine tap.
TAPBEUGEL, m:. (-s), ijzeren beugel op het rolpaard, die over den tap sluit; ...BOOR, v. (...boren), boor om een tapgat of spongat te boren;
... BORST, v. (-en), versterking van een kanontap;
...BOUT, m. (- en), bout die in de karronade steunt,
ook draaibout geheeten; ...DEKPLAAT, v. (...platen), plaat die over een tapgat gaat, stuk boven
een tap om dien te bevestigen.
TAPEET, o. (tapeten), (dicht.) tapijt.
TAPGAT, o. (-en), gat waarin een tap sluit,
inz. aan een vat, een vijver en waardoor men de
vloeistof kan laten wegloopen; — gat waarin een
tap rust en draaien kan : de tapgaten van een kanon;
...HUIS, o. (...zen), tapperij, slijterij, kroeg.
TAPIJT, o. (-en), kamer-, vloerkleed (van wol
enz.) : een Smyrnaasch tapijt; — ook als kanmerbehangsel: de wanden waren met tapijten behangen;
(fig.) het groene tapijt der weiden, het grasveld; —
tafelkleed : iets op het tapijt brengen, ter tafel, te
berde, ter sprake brengen. TAPIJTJE, o. (-s).
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TAPIJTBEZEM, m. (- s), bezem ons tapijten te
vegen.
TAPIJTENKLOPPER, nx. (-s), zeker gereedschap;
(ook) iem. die tapijten uitklopt.
TAPIJTFABRIEK, v. (-en); ...MAGAZIJN, o.
(-en); ...MOT, v. (-ten), (nat. hist.) eene soort van
mot (tinea tapetiella); ...NAALD, v. (-en), naald
waarmede tapijten genaaid worden; ...REINIGING,
v. (-en), inrichting waar (inz. groote) tapijten gereinigd worden; ...SCHUIER, n. (-s), stijve borstel
on: een tapijt te schuieren; ...SPIJKER, m. (-s),
kleine broze spijker met platten kop; ...WERK,
o. tapisserie, behangsel, wandbekleeding; ...WERKER, ...WEVER, m. (-s); ...WOL, v.
TAPIOCA, v. gekorreld zeta eel uit de wortels
der jatropha manbot, door uitpersen, wasschee,
drogen en roosten verkregen; de grovere soort
noemt men cassave; —SAGO, v.
TAPIR, m. (-s), (nat. hist.) een geslacht van
onevenvingerige veelhoevige dieren (tapirus), zoo
groot als een ezel, met een kleinen beweeglijken
snuit, in Oost-Indië on in Zuid-Amerika levende,
ook waterzwijm geheeten.
TAPISSERIE, V. (- en), tapijtwerk; borduurwerk
op gewerkte tapijten gelijkende; —PATROON, o.
(—patronen), model waarnaar men tapisseriewerk
maakt; —WERK, o.; —WERKJE, o. (-s); —WINKEL, m. (- s), winkel waarin men tapisseriewerk
en -benoodigdheden verkoopt.
TAPISSIER (Fr.), m. (-s), behanger.
TAPKAN, v. (-non), kan waarin men tapt;
...KAST, v. (-en), buffet in eene herberg.
TAPPAN, v. (-non), pan of holte waarin een tap
draaien of rusten moet.
TAPPELEN, (tappelde, heeft getappeld), tappelings uitvloeien.
TAPPELINGS, bw. alsof het door een tapgat
loopt : het bloed liep, stroomde tappelings uit zijne
wonde.

TAPPEN, (tapte, heeft getapt), door een tap
laten uitvloeien : bier, wijn tappen; — (spr.) uit
een ander vaatje tappen, een toontje lager zingen,
heel anders praten; — wijn en sterken drank in
het klein verkoopen : hier wordt getapt; (spr.) tap
hem, maar borg hem niet, wantrouw hein; — hij
is daar niet getapt, hij is daar niet geacht, men
ziet herex liever gaan dan komen; — uien, moppen
tappen, vertellen; — herberg houden : hij tapt
tegenwoordig; — (heelk.) een lijder aan waterzucht
van het overtollige water ontlasten; — electriciteit
tappen, door eene inrichting electr. energie uit een
kabel weten te verkrijgen, zonder daarbij aangesloten te zijn; - (gemeenz.) een draad tappen, op
die wijze een telegram weten af te luisteren.
2. TAPPEN, v. (-non), pen die in een tap draait.
TAPPENBOOR, V. (...boren), tapboor; .. .DEK PLAAT, v. (...platen), (zeew.) flapband.
TAPPENGAT, o. (-en), ...KRUIS, o. (-en), doelen
van een kanon; ... STUK, o. (art.).
TAPPER, m. (- s), iem. die tapt; verkooper van
wijn, bier en sterke dranken, kroeghouder, herbergier, slijter. TAPSTER, v. (-s). TAPPERIJ, v.
(-en), tapperswinkel, kroeg, wijnhuis; —, gnxv.
tappersbedrijf, -nering.
TAPPERSNERING, v. tapperij.
TAPS, bw. TAPSCH, bn. kegelvormig toeloopend
(van een rond gat); (ook) tapsch beitelstaal.
TAPSLEUTEL, m. (- s), sleutel waarmede het
tapgat van een vat geopend wordt.
TAPTEMELK, V. de melk welke overblijft, wanneer de room er boven afgeschept is, ook ondermelk
geheeten.
TAPTOE, v. (-s), (ruil.) signaal om de soldaten
's avonds te waarschuwen naar hunne tenten,
kwartieren of kazernen te gaan : de taptoe slaan,
blazen; thans in de kazernen niet asteer : groote
taptoe met fakkellicht, — (fig.) dat is taptoe, het is
genoeg, hierbij kan het blijven.
TAPUIT, m. (-en), (nat. hist.) zekere vogel
(saxicola) die nagenoeg de grootte heeft van het
roodborstje en in ons land ook bekend is onder
den naam van wijntapper, witstaart, steensluiper,
duinduiker, stag, vitop, walduiker en heidehupper;
hij wordt in geheel Europa tot aan de oevers der
IJszee aangetroffen en bewoont ook Noord-Afrika.
TAQUINEEREN, (taquineerde, heeft getaquinoord), kwellen, plagen; lastig vallen.
TARANTELLA, TARANTELLE, v. volksdans
en de daarbij behoorende wijs, van een vroolijk
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karakter en eene snelle springende beweging ( 6 //
maat), op Sicilië en in Calabrië, aldus geheeten
naar de stad Tarente.
TARANTULA, v. (-'s), vergiftige helderbruine
jachtspin (lycosa tarantula) in Italië, het zuiden
van Frankrijk, verscheidene streken van Rusland,
Perzië enz., wier steek eene soort van razernij
zou veroorzaken, enkel door muziek en dans te
genezen; —DANS, m. danswoede, dansziekte,
St.-Veitsdans.
TARBOT, v. (-ten), eens groote soort van bot
(rhombus maximus), die in alle zeeën om Europa
wordt aangetroffen; zij kan wel 60 tot 90 cM.
groot worden en heeft verscheidene rijen tandjes
in beide kaken; —VANGST, v.; —VISSCHERIJ, v.
TARIEF, o. (...ven), prijslijst; lijst van goederen
of handelsartikelen met opgave der daarvoor te
betalen in-, uit- en doorvoerrechten; — prijsbepaling (voor verschillende verrichtingen, zooals
b. v. in het rechtswezen enz.) : een tarief voor iets
vaststellen, raadplegen; tegen verminderd tarief;
spoorwegtarief; —HERVORMING, — HERZIE-

NING, -WIJZIGING, v. (-en), wijziging in het
tarief.
TARIEFKLASSE, v. (-n), klasse, afdeeling in een
tarief.
TARIEVENOORLOG, m. de tarieven van in-,
uit- en doorvoer tusschen verschillende staten,
telkens verhoogen om elkaars handel te benadeelen.
TARLATAN, o. fijne doorzichtige katoenen stof
voor dameskleeding.
TARM, m. (- en), (zeew.) staanman : stutten die
boven de boorden van een schip uitsteken, waardoor de regelingen van het galjoen worden onder
uitgehouden.
-steund
TARNEN, (tarnde, heeft getarnd), tornen.
TAROK, o. zeker kaartspel dat gespeeld wordt
met 78 kaarten, waaronder 22 genonxrerde taroks
of troeven zijn, onder welke XXI of mongur, de
I of pagato en de skus of excuse (eene kaart, die
ndch nemen kan, ndch genomen kan worden) de
hoofdtroeven of matadors zijn; -KAART, v.
(-en); —PARTIJ, v. (-en).
TARRA, v. (kooph.) verschil tusschen bruto- en
nettogewicht, aftrek, vermindering van het gewicht van goederen (voor kisten, zakken enz.) : 4 °J
tarra geven; -REKENING, v. het berekenen van
de tarra; wijze waarop de tarra berekend wordt.
TARREN, (tarde, heeft getard), gelijkmaken bij
het wegen.
TARSEL, nx. (-s), (nat. hist.) mannetje van
zekere roofvogels.
TARTAAN, v. (...tanen), een klein, licht, overdekt vaartuig, hetwelk voornamelijk in de Middel
deels tot de visscherij, deels tot-landscheZ,
kusthandel gebruikt wordt; zeker vischnet.
TARTAAR, nx. (...taren), Mongoolsche volksstam
in N. China; de in Rusland aan de Zwarte Zee
gevestigde Turken.
TARTAARSCH, bn. de Tartaarsche stammen.
TARTAN, v. (-s), Schotsche geruite wollen stof;
Schotsche mantel daarvan gemaakt.
TARTARENBERICHT, o. (-en), onbetrouwbare
tijding.
TARTARUS, in. (lab.) schimmen-, doodenrijk;
hel, onderwereld; (schei k.) wijnsteen.
TARTEN, (tartte, heeft getart), trotseeren, tergen : iem. tarten; den dood tarten; - ik tart hem,
zulks te bewijzen, uitdagen, daartoe prikkelen.
TARTING, v. (-en).
TARTER, rex. (-s), terger; grootspreker; (dicht.) de
Tartarus, de hel. TARTSTER, v. (-s), zij zie tart,
TARTUFFE, rex. (-s), de hoofdpersoon in een beroemd blijspel van Molière ; huichelaar, schijnheilige. TARTUFFERIE, v. schijnheiligheid, val
vroomheid.
-sche
TARTUFFEL, v. (-s), zekere stuifzwanx.
TARWBOUW, za. het telen van tarwe.
TARWE, v. eene welbekende grassoort (triticum)
tot de onderafdeeling tarwegrassen behoorende,
waarvan 2 soorten, de gewone tarwe en de reuzentarwe als koorn aangekweekt worden, en 4 soorten:
de biesachtige tarwe, spitse tarwe, stekende tarwe (zie
ook KWEEK) en de hondstarwe in Nederland in
't wild worden aangetroffen; — de zaadkorrels
van de gewone tarwe : er was veel tarwe aan de markt;
de tarwe levert fijner meel dan de rogge; — ( spr.)
er is onkruid onder de tarwe, niet alles is zoo goed,
als het wel schijnt.
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TARWEAAR, v. (...aren), aar van een tarwe
-halm.
TARWEACHTIG, bn. als tarwe, op tarwe gelijkende.
TARWEAKKER, n. (-s), veld met tarwe bezaaid ; ...BLOEM, v. bloem van tarwemeel ;
...BROOD, o. brood, van tarwemeel gebakken;
... GRAS, o. zekere grassoort , tot het geslacht
tarwe bohoorende; ...GRASSEN, o. mv. eene
onderafdeeling der grassen, waartoe de geslachten
tarwe, rogge, kortsteel en raygras behooren; ... HALM,
mc. (-en), stengel eenor tarweplant; ... JAAR, o.
(...jaren), het jaar beschouwd ten opzichte van de
tarweopbrengst : een goed tarwejaar; ...KAF, o.;
...KORREL, V. (- s); ...MEEL, o. fijngemalen
tarwekorrels : gebuild en ongebuild tarwemeel;
...MUG, v. (-gen), Bene soort van zeer kleine mug
(cecidomya destructor), die zeer veel in Europa voorkomt en eene aanmerkelijke schade aan do tarwe
kan toebrengen.
TARWEOOGST, m. inzameling der rijpe tarwe,
al de tarwe die men daarbij verkrijgt : de tarweoogst
was dit jaar overvloedig; ...SCHOOF, v. (...schoven);
...STIJFSEL, v. stijfsel van tarwemeel;...STROO,
o. gedorschte tarwehalmen; ...ZEMELEN, v. mv.
1. TAS, m. (-sen), handaanbeeld.
2. TAS, m. (-sen), hoop, stapel.: een tas steepen;
inz. een hoop van in schooven gebonden graan in eene
schuur of in het open veld; — graanschuur waarbij
de stallen onder hetzelfde dak zijn. TASJE, o. (-s).
3. TAS, V. ( - sen); eerre wakkere tas, eene knappe,
handige vrouw; Bene booze tas, eene feeks.
4. TAS, V. ( - sen), (gew.) kopje : eene tas koffie;
een lekker tasje zetten, kopje koffie.
TASCH, v. (tasschen), platte zak of buidel, gewoonlijk uit stijve stof vervaardigd : Zeeren brieven
zij heeft de-tasch;olged—(spr.)
tasch op zijde, zij beheert de geldzaken. TASCHJE,
o. (-s.)
TASCHJES, o. mv. TASCHJESKRUID, TASCHKRUID, o. (plantk.) volksnaam van de gemeenti
boerenkers, ook wel visselkruid, wilde mosterd, witte
kiek en witte merk geheeten; — ook een der volks
soort van taskers;-namevhrdstc:ne
— klein taschjeskruid, een plantengeslacht, tot de
familie der kruisbloemigen behoorende, waartoe het
naakte klein taschjeskruid behoort.
TASCHKRAB, v. (-ben), de grootste on meest
gezochte zeekrab (cancer pagurus).
TASCHVOORRAAD, m. (...raden), (mil.)voorraad
in ©tine tasch : de taschvoorraad is hier te lande
120 patronen.
TASCHVORMIG, bn. in den vorm eenar tasch.
TA SKER S,. V. (plantk.) een plantengeslacht, tot
de familie der kruisbloemigen behoorende, waartoe
de herderstasch, ook taschjeskruid, beursjeskruid,
moedertaschjes, lepelblad, tuinlepeltjes, lepeldiefjes of
ganzetongen geheeten, behoort.
TASLEGGER, m. (-s), iem. die do graanschooven
tast.
TASSEN, (taste, heeft getast), opeenstapelen, tot
een hoop maken : steenen tassen; koren tassen.
TAST, nm. grhep; aanraking, bevoeling; bij of op
den tast, op het gevoel, in den blinde; op den tast
iets doen; bij den tast loopen, zonder dat men zien kan.
TASTATUUR, v. (...turen), (muz.) de gezamenlijke toetsen van een klavier, piano of orgel; de
greepplank eener viool enz.
TASTBAAR, bn. (-der, -st), betast, gevoeld
kunnende worden; (fig.) eene tastbare leugen, die
ten duidelijkste blijkt; eerre tastbare duisternis, zeer
sterke duisternis. TASTBAARHEID, v.
TASTDRAAD, m. (...draden), aanhangsel bij de
neteldieren, dienend als tast en grijporganen.
TASTELIJK, bn. (w. g.) tastbaar.
TASTEN, (tastte, heeft getast), voelen, bevoelen,
aanraken, aanvatten : naar iets tasten; — (fig.) eens
leugen kunnen voelen en tasten, licht bespeuren;
— met de handen zoeken om iets te grijpen : in den
zak tasten, inz. om geld er uit te" halen; — dieper in
eens zaak tasten, nauwkeuriger onderzoeken; (fig.)
in iemands eer tasten, hem kwetsen, beleedigen;
iem. in zijn zwak tasten. TASTING, v. het tasten;
aanraking.
TASTER, m. (-s), die aanraakt, betast, bevoelt;
— (nat. hist.) gelede voelsprieten van vele insecten;
— (bouwk.) diktepasser.
TASTLICHAAMPJE, o. (-s), (ontl.) uiteinde eener
ge Toelszonuw; ...ORGAAN, o. (...organen), orgaan
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waarmede wij tasten, mechanisch voelen : ons tast
huid; ...STOK, m. (-ken), (zeew.) stok-organide
om het vaarwater te peilen; ... ZIN, m. het gevoel.
TASVELD, o. (-en), (steenb.) plaats waar de
steenen op elkander getast worden.
TASWONING, v. (-en), boerenwoning waarin
huis, stal, graan- en hooibergplaats onder één dak
liggen; vgl. TAS 2.
TATER, ra. (-s), (Z. A.) schimpnaam voor gekleurde.
TATEREN, (taterde, heeft getaterd), stamelen,
babbelen. TATERING, v. het tateren.
TATEWALEN, (tatewaalde, heeft getatewaald),
krompraten, de woorden slecht uitspreken (inz.
van kinderen).
TATOUEEREN, (tatoueerde, heeft getatoueerd),
figuren of letters op de huid inprikken of insnijden.
TAUTOLOGIE, v. (-ën), woordovertolligheid, het
herhalen van hetzelfde denkbeeld met eene andere
gelijkbeteekenende uitdrukking, b.v. : ik was
zeer verblijd en ten hoogste verheugd over het ontvangen
en vernemen van de tijding en het bericht van den wel
gezondheid, welke gij geniet en bezit. -stande
TAUTOLOGISCH, bn. bw. gelijkbeduidend.
TAVERNE, v. (-n), (dicht.) ook TAVEERNE,
(Zuidn.) bierhuis.
TAXAMETER, m. (-s), afstandsmeter, inz. aan
huurrijtuigen en -auto's, die automatisch den
afgelegden afstand en den te betalen prijs aangeven.
TAXATEUR, m. (-s), schatter, prijswaardebepaler : beëedigd taxateur.
TAXATIE, v. (-s, ...tiën), schatting, bepaling
van prijswaarde; — aanslag (in belasting) : nieuwe
taxatie aanvragen.
TAXE, v. vastgestelde prijs; schatting; geschatte
waarde.
TAXEEREN, (taxeerde, heeft getaxeerd), schatten, waardeeren : iets hoog, laag taxeeren; meubelen,
huizen taxeeren; — iem. hoog taxeeren, zijne bezittingen, inkomen, (fig.) kennis taxeeren, begrooten,
schatten, aanslaan.
TAXICAB, v. (-s), huurrijtuig met taxameter;
...RIJTUIG, o. (-en).
TAXIS, ra. (-sen), —BOOM, m. (-en), (plantk.)
een van bergachtige streken in Zuid-Europa afkomstige heester (taxus), tot de familie der kegeldragonden of naaldboomen gehoorende.
TAXISBLAD, o. (- eren); ...HAAG, v. (...hagen);
...HEGGE, V. (- n), hegge van taxishoesters;
...HOUT, o., ...TAK, m. (-ken), ...WORTEL, m..
(-s), hout, tak, wortel van taxisboomen.
TE, (met de lidwoorden den en der samengetrokken tot TEN en TER), voorz. ons het doel eener
beweging te kennen t 3 gevtn, Bene nadc ring, Bene
nabijheid : te bed brengen; te paard stijgen; te velde
trekken; ienm. te voet vallen; ten hemel, ter helle varen;
iem. ten eten vragen; ter wereld komen, een kind ter
wereld brengen; ter markt gaan; ten einde brengen,
enz. ; —
het zich bevinden op Bene plaats in den toestand
van rust (inz. bij namen van steden of dorpen) :
hij woont te 's- Gravenhage; de Nieuwe Kerk te Amsterdam; de Dom te Keulen; te bed liggen; te mijnen
huize ; te(n) mijnent; hier te lande; te water en te land,
zoowel op het water als op het laná; niets ter wereld,
hoegenaamd niets; —
ter uitdrukking van Bene tijdruimte of tijdpunt:
te vijf uren of uur, precies op dat uur, en daardoor
onderscheiden van om vijf uur, dat bij vijven, ongeveer vijf uur beteekent; — te(r) gelegener tijd, als de
tijd er gunstig voor is; — heden ten dage; te middernacht; — ten tijde van Karel V; — ten eerste, ten
tweede, in de eerste, in de tweede plaats; ten laatste,
ten langen laatste; het geeft het doel eener handeling, de bestem
een voorwerp te kennen in : ik doe het-mingva
ten uwen beste, u ten pleiziere, u ter eere; mijne boeken
zijn ten uwen dienste; schrijfboek ten dienste der scholea; te dien einde; iem. ter dood veroordeelen; ter uitdrukking der manier waarop iets geschiedt:
te goeder trouw breng ik het; ter sluiks weggaan; ter
smuigs iets geven; ter loops zij gezegd; iem. iets ten
goede houden; alles te vuur en te zwaard ver
-niel;—
in verbinding met een infinitief : ik vrees te vallen,
dat ik zal vallen ; hij staat te praten, hij staat en
praat; — in verbinding met om ; wij eten om te leven,
en leven niet om te eten; — de begeerte om te schitteren;
zij is geneigd om kwaad te spreken; dat is gemakkelijk
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.te doen; iets te niet doen, (tot niets maken) vernietigen; — te weten, namelijk, zooals; —
als bw. van graad: te weinig; teveel; te duur; te lang;
.te kort; — iem. te kort doen, verongelijken, benadeelen; — te kort schieten, achterlijk zijn of blijven, niet
alles kunnen volbrengen; — zich te buiten gaan, meer
doen, dan men mag of kan; — (fig.) het te kwaad
krijgen, in het nauw gebracht worden, van vijanden
,omringd zijn; — des te meer; zooveel te meer; zooveel
te erger; al te toegevend. (Te komt nooit voor als
voegw. In : wij eten om te leven en dergelijke vol
blijven om en te ware voorzetsels. Zie bij OM).-zine
TEAEN (Eng.), thee drinken : kom je van avond
.teaen I
TEAKHOUT, o. djatihout, zie aldaar.
1. TEAKHOUTEN, bn. van teakhout gemaakt.
2. TEAKHOUTEN, eene deur teakhouten, zoo
verven dat het op teakhout gelijkt.
TEAM (Eng.), o. (sport) span bij elkander behoorende spelers, bv. 11 voetbalspelers.
TEAMEETING (Eng.), v. (- s), (Z. A.) gezellige
bijeenkomst ter bespreking van eenig liefdadig
doel onder het drinken van een kopje thee.
TEBETH, v. naam der vierde maand van den
Israëlietischen kerkelijken kalender.
TECHNICUM, o. (-s), eene soort van polytechnische school.
TECHNICUS, m. (...ei), deskundige in eenig industrieel vak.
TECHNIEK, v. technologie; de gezamenlijke
hulpmiddelen en bewerkingen noodig voor het ver
iets; bedrevenheid, vaardigheid; —-vardigen
leer der kunstregelen; al wat het stoffelijke eener
kunst omvat : de techniek van een pianist, zijne vingervaardigheid; de techniek van het schilderen, van
een vers; — kunsttaal.
TECHNISCH, bn. bw. overeenkomstig de regelen
van eene kunst of een handwerk; — technische
behandeling, werktuiglijke behandeling; — zijne
technische kennis, vakkennis, kennis van een vak of
bedrijf; — hij is technisch goed ontwikkeld, hij verstaat dat vak volkomen; — (mil.) technische troepen,
de genie-troepen; — technisch bevoegd zijn; — de
Technische Hoogeschool; — technische bezwaren;
technische termen, woorden, alleen gebezigd door de
mannen van het vak, vaktermen.
TECHNOLOGIE, v. leer van de verrichtingen,
waardoor de mensch de voortbrengselen der natuur
tot stoffen verwerkt welke voor de bevrediging
zijner behoeften dienen : school voor technologie; leerboek der technologie.
TECHNOLOGISCH, bn. overeenkomstig de technologie; technologische school, waar de technologie
onderwezen wordt.
TECHNOLOOG, m. (...logen), beoefenaar der
technologie.
TECTONISCH, bn. een tectonisch gebergte, is
, ontstaan door verstoring der oorspronkelijke ligging
der aardgesteenten.
TE -DEUM, o. (-s), (R. K.) overoude zege- en
-dankhymne naar de aanvangswoorden te-Deum
laudamus; U, God, loven wij: een plechtig Te-Deum
werd aangeheven.
TEE, m. (-ën), (gew.) teen.
TEEDER, TEER, bn. bw. (-der, -st), uit zwakke
on fijne doelen bestaande, niet vast, niet sterk,
zwak : teere planten; een teer kind ; de teere jeugd; —
(meestal) eene teere gezondheid hebben; een teer vel,
teere handen; — fijn, tenger : eene teere gestalte; —
een teer gevoel, wat spoedig aangedaan, getroffen is;
— eene teere kleur, die spoedig verkleurt; — eene teere
zaak, netelig, lastig; een teeder punt aanroeren; —
gevoelvol een teer hart hebben; eene teere gade;— ver
iem. teeder aanzien; dat vereischt teedere zorg,-liefd:
liefdevol. TEEDERHEID, TEERHEID, v.
TEEDERGEVOELIG, (meestal) TEERGEVOELIG, brr. bw. (-er, -st), zeer gevoelig. TEEDERGEVOELIGHEID, v.
TEEDERHARTIG, (meestal) TEERHARTIG,
bn. bw. (-er, -st), met een toeder hart. TEEDERb HARTIGHEID, v.
TEEDERLIJK, TEEDERTJES (gewoonlijk)
TEERTJES, bw. met teederheid, zacht, omzichtig:
iem. teederlijk behandelen, oppassen, verplegen.
TEEF, v. (teven), wijfje van den hond en den vos;
— (gemeenz.) vrouw, meisje : eene lekkere, aardige
teef; inz. slecht, ontuchtig vrouwspersoon; (ook)
kreng van een wijf : het is eens echte teef. TEEFJE,
o. (-s).

TEEKENEN.

TEEK, v. (teken), TIEK, v. (-en), (nat. hist.) eene
familie der mijten (ixodidae) die zich op de huid van
zoogdieren vastzuigen en zich met hun bloed voeden:
de hondenteek (ixodes ricinus) komt bij ons veel op
honden voor; schapenteek (ixodes reduvius); de
Perzische teek (argas persficus) veroorzaakt bij menschen boosaardige zweren. TEEKJE, o. (-s).
TEEKEN, o. (-s, -en), zichtbare aanduiding van
iets, aanwijzing : letters zijn àde teekens der klanken;
cijfers zijn de teekens voor de getallen; algebraïsche
teekens; — leesteeken : zet de teekens in je opstel; —
(muz.) verhoogings- en verlagingsteekens; — teekens
van den Dierenriem; — het teeken van het kruis maken,
een kruis slaan; — bewijs, merk : ergens een teeken
van goedkeuring onder zetten; teekenen van goed-, van
afkeuring geven; — kenmerk : eens roode kleur op de
wangen is een teeken van gezondheid; het teeken in
papier, het watermerk; — sein : een teeken geven met
de hand, de trompet; een teeken geven, om te beginnen,
te vertrekken; — getuigenis, kenteeken, aanwijzing :
hij heeft de pokken gehad, hij heeft er nog de teekens
van; als zwaluwen laag vliegen, is dat een teeken dat
er regen komt; hij gaf geen teeken van leven; de teekenen
des tijds, al datgene waarin zich de geest des tijds
openbaart; — onze tijd staat in het teeken van het
verkeer ; — voorspelling, wonderteeken : Jezus
deed teekenen en wonderen. (Teekens wordt gebruikt in gewonen, teekenen in verheven zin.) TEEKENTJE, o. (-s).
TEEKENAAP, m. (... apen), toestel bij het onder
-wijsnhetk,
pantograaf.
TEEKENAAR, m. (-s), TEEKENAARSTER, v.
hij
zij
(-s),
of
die toekent, inz. goed teekenen kan.
TEEKENACADEMIE, v. (...miën), academie voor
teekenonderwijs.
TEEKENACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), wat toekent,
fraai. TEEKENACHTIGHEID, v.
TEEKENBEHOEFTEN, v. mv. wat men bij het
teekenen noodig heeft; ...BOEK, o. (-en), boek
waaruit men leert teekenen; boek waarin men teekent; — verzameling van seinen; ...BORD, o.
(-en), bord om op te teekenen; — houten bord om
daarop het teekenpapi er te spannen; ...DOOS, v.
(...zen), doos met teekengereedschappen.
TEEKENEN, (teekende, heeft geteekend). door
middel van een kenmerk onderschei den, een merk
zetten of plaatsen (op iets) : linnengoed teekenen;
de verkochte schapen zijn alle geteekend; de boomen
teekenen, die geveld moeten worden; — (spr.) wacht
u voor de geteekenden, die een of ander lichaamsgebrek
hebben, inz. die met een bochel of met rood haar
(omdat het bijgeloof hierin den vinger Gods als
eene waarschuwing meende te zien); — onderteekenen, zijne handteekening op iets plaatsen : een
brief teekenen; — iets voor gezien teekenen, het onder
bewijze dat men het gezien heeft; —-tekn
eene schuldbekentenis, eene verklaring teekenen, met
zijne handteekening geldig, van kracht maken; —
een huurcontract teekenen, ondertoekenen en zich
daardoor verbinden; — de vrede is geteekend; — de
nieuwe firma zal teekenen Q. P. & Co.. zoo zal de
geldige handteekening zijn; — zich schriftelijk
voor iem., tot iets verbinden : voor f 5 teekenen, inschrijven; voor twee plaatsen teekenen; hij heeft (voor
de Oost) geteekend, zich als koloniaal laten inschrijven; — (fig.) daar wil ik wel voor teekenen, als ik
zooveel verdien of krijg, ben ik tevreden; —
n-,et lijnen voorstellen, afbeelden : een landschap,
een kop, eens landkaart teekenen; met de pen, met potlood, met pastel teekenen; met passer en liniaal teekenen; — bouwkundig teekenen, onderwerpen uit
de bouwkunde; — anatomisch teekenen, onderwerpen
uit de anatomie; — lijnteekenen, met passer en liniaal
te gebruiken; — handteekenen, uit de vrije hand,
zonder van passer en liniaal gebruik te maken; —
naar voorbeelden, naar de natuur, naar het naakt model
teekenen, die nateekenen; — (fig.) iem., iets naar het
leven teekenen, juist zooals hij is, zooals hij doet
en handelt; — ook gezegd van de figuren, strepen,
punten, vlakken, die zich op natuurvoorwerpen,
bevinden : fraai geteekend marmer; deze steen is mooi
geteekend; deze patrijshond is mooi geteekend; keurig
geteekende vogel; —
iets duidelijk te kennen geven; (van honden) door
versnelde beweging van den staart het spoor of de
nabijheid van wild aanduiden; — dat aangeschoten
wild teekent, geeft door zijn bewegingen te kennen,
dat en hoe het aangeschoten is; — dit paard teekent
niet meer, men kan niet meer aan zijne tapden den
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ouderdom zien; (zeew.) de zee of het water teekent,
het met de eb vallende water laat een vochtig merk
achter, dat aantoont, hoe ver het is afgeloopen
sedert het hoog water was; — de peilschaal teekent
heden 5 M. + A.P., het water staat 5 Meter boven
A.P.; — (fig.) die feiten teekenen, zijn sterk sprekend,
geven den toestand duidelijk te kennen; dat teekent
hem, geeft duidelijk zijn aard, zijn karakter te kennen.
TEEKENGELD, o. geld waarvan de teekenwaarde hooger is dan de metaalwaarde, zooals bij onze
zilveren geldstukken bv. het geval is.
TEEKENGEREEDSCHAP, o., ...GEREI, o. wat
men noodig heeft om te teekenen; ...HAAK, m.
(...haken), lange, breede liniaal, aan het eene einde
met een loodrecht daarop bevestigd dwarsstuk,
hulpmiddel bij het lijnteekenen.
TEEKENING, v. het teekenen; -, (-en), geteekend voorwerp, voorstelling, afbeelding, schets;
onderteekening; inteekening. TEEKENINGETJE,
o. (-s).

TEEKENKOOL, v. houtskool om mede te teekenen; ...KRIJT, o. zacht bergkrijt, voor het ver
...KUNST, v.-vardigencyotk ;
kunst om iets in lijnen en tinten af te beelden;
...KUNSTENAAR, m. (-s); ...LAP, v. (-pen), een
lap waarop meisjes letters enz. leerera borduren;
...LEI, v. (-en), om op te teekenen, inz. die door
stippen of ruitjes bij het eerste teekenen steun geeft;
...LES, v. (-sen); ...MATERIAAL, o.; ...MEESTER,
m. (-s); ...METHODE, v. (-n, -s), methode voor het
teekenonderwijs; ...ONDERWIJS, o. onderwijs
in het teekenen; ...ONDERWIJZER, m. (-s).
TEEKENPAPIER, o. papier om op te teekenen:
dik, glad, ruw, grijs teekenpapier; ...PEN, v. (-non),
potlood-, houtskool- ,krijthouder;... PLANK, v. (-en),
teekenbord; ...PORTEFEUILLE, v. (-s), portefeuille
tot het bergen van teekenpapier, voorbeelden en gemaakte teekeningen; ...POTLOOD, o. (-en), zacht
potlood om mede te teekenen; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar uitsluitend les in het teekenen gegeven wordt; ...SCHRIFT, o. (-en), schrift om in te
teekenen; ...STIFT, v. (-en), stift teekenkrijt, pastel
om mede te teekenen; ...VOORBEELD, o. (-en),
voorbeeld om na te teekenen; ...WERK, o. het
teekenen; de teekeningen; ...WIJZE, v. (-n), wijze
van teekenen.
TEEKMIJT, v. (-en), teek.
TEELAARDE, v. humus, zwarte aarde die voor
den groei van planten geschikt is; ... BAL, m. (-len),
(ontl.) zaadbal; ...DEEL, o. (-en), schaamdeel;
...DRIFT, v. natuurlijke aandrift tot voortteling,
geslachtsdrift; ... GEWAS, o. (-sen), gewas dat geteeld wordt ; ...GROND, m. (-en), teelaarde; teelland ; ...KRACHT, v. kracht om te telen ; ...LAND,
o. (-en), bebouwbare grond; ...LID, o. (...leden),
(ontl.) mannelijk schaamdeel.
TEELT, v. het voortplanten, telen : een stier die
goed voor de teelt is; — die kip legt voor de derde teelt,
is in haar derden leg; — kweeking (van vruchten
enz.) : de ooftteelt; — het geteelde : de jonge dieren,
runderen, bijen, visschee; de geteelde planten;
— tijd dat de visschors op de haringsvangst zijn,
inz. hetgeen zij gevangen hebben : eene slechte teelt.
TEELTIJD, ui. tijd waarin de dieren aan hunne
teeldrift voldoen ; dek-, spring-, rij-, bronstijd;
(landb.) zaaitijd; ...VOCHT, o. zaad; ...ZAAD, o.
zaadkorrels; ...ZUCHT, v. zucht tot telen, paren.
TEELTKEUS, v. keuze bij do teelt: natuurlijke
teeltkeus, volgens de vrije natuur; — sexueele teelt
kunstmatige teeltkeus, waarin de monsch-keus;
besturend de hand heeft; ...VISCH, m. (...sschen),
visch voor de voortteling geschikt, paaivisch, inz. die
exemplaren, geschikt om er terstond goed bevruchte
eitjes van te krijgen.
TEELTWEEFSEL, o. (-s), (plantk.) de kleine
dunwandige cellen die zich kunnen verdeeles en
aan andere weefsels het aanzijn geven.
TEELTWISSELING, v. (-en), (nat. hist.) regel
afwisseling van twee of meer geslachten,-m,atige
generaties die deels in gedaante, deels in de wijze
van vermenigvuldiging van elkander verschillen.
TEEM, nc. het langzaam en vervelend spreken; -,
m. en v. (temen), toemkous.
TEEMACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), langzaam,
slepend (in het spreken en in andere verrichtingen).
TEEMACHTIGHEID, v.
TEEMKOUS, M. en v. (-en), teener, teeraster.
TEEMS, v. (-en), zeef, groote haarzeef voor melk;
het is zoo lek als eene teems, erg lek. TEEMSJE, o. (-s).

TEERKWAST

TEEMSEN, (teeruste, heeft geteemst), ziften, door
Bene teems laten zijgen : de melk teemsen.
TEEMSTER, v. (-s), langzame praatster, treuzelaarster.
1. TEEN, m. (-en), toon, vinger van den voet; op
de teener loopen, gaan staan, zich verheffen, om zachter te loopen, hooger te staan, verder te kunnen zien;
— (fig.) van top tot teen stak hij in 't zwart, geheel en
al, van het hoofd tot de voeten; — van top tot teen
gewapend, geheel. sterk gewapend; — (spr.) hij
is dadelijk op de teereen getrapt, hij gevoelt zich
dadelijk beleedigd; — ik zie liever zijne hielen dan
zijne teenen, ik zie hem liever gaan dan komen; het schort hem in den teen, daar de boeren den hoed
op dragen, hij is niet wijs; — deel van Bene kous dat
de teenen bedekt : er is een gat in den teen; (br€ist. )
den teen zetten, minderen, afhechten; breisters onder
een platten teen, een ronden teen en een-scheidn
sterteen; — deel van een schoen of laars dat de
teenen bedekt, ook wel neus geheeten; - de teen
van een dijk, de voet. TEENTJE, o. (-s), kleine,
dunne teen.
2. TEEN, v. (-en), twijg, dunne en taaie boomloot,
ook wel tienen en tienden geheeten : teenen om te
vlechten, voor manden; teenen veeeken, om ze leniger
te maken; geschilde teenen, van de schil ontdaan
voor wit mandewerk; gespleten, geschaafde teenen,
voor fijner vlechtwerk; bindteenen; — (rijsch.) roede,
garde; - wilgen . waarvan de stam bij den grond afgehouwen is en de daaraan groeiende twijgen.
TEENTJE, o. (-s).
TEENAKKER, m. (-s), ...LAND, o. (-en), stuk
grond, met teen beplant; ...BOOMPJE, o. (-s), eene
soort van wilg, laag bij den grond afgehakt, dien
men houdt om de teenen, griendhout, rijshout;
...BOSCH, o. (...schen), griend.
TEENEN, bn. van teenen, van dun rijshout gemaakt : een teenen matje (om eene fleseh).
TEENENSPLIJTER, m. (-s), iem. die teenen
splijt; - werktuigje met drie gleuven door mesjes
van elkander gescheiden aan de punt, om teenen
te splijten.
TEENGANGER, nx. (-s), zoogdier dat uitsluitend
op de teenen loopt.
TEENHOUT, o. griendhout, dun rijshout;
...PERK, o. (-en), bewaarplaats (van teenen horden)
voor de gevangen visch op het strand; ...RIJS,
o. zeer dunne takjes; ...SCHAAFJE, o. (-s), schaafje
om gespleten teenen af te schaven (voor fijn mandewerk); ... WILG, m. (-en), bindwilg, griendwilg

(salix viminalis).

1. TEER, v. (veroud.) de teer (tering) naar de
neer (nering) zetten.
2. TEER, bn. zie TEEDER.
3. TEER, v. ook o. eene donkerbruine, kleverige,
half vloeibare stof, uit het hout van den pijnboom
door droge distillatie verkregen : teer is zeer bederf
werend; schuiten, schuttingen, touwwerk met teer
insmeren; - eene zwarte, kleverige l^alfvloeibare
stof door droge distillatie van steenkolen verkregen : uit teer bereidt men prachtige verfstoffen; men
bereidt ook teer uit turf en bruinkool.
TEERACHTIG, bn. als teer, op teer gelijkende.
TEERBAK, m. (-ken), bak in eene gasfabriek
waarin de (kool)teer zich afzet; ...BASALTWEG,
m. (-en), basaltweg met eene teeremulsie bespoten;
...CAPSULE, v. (-s), geneesmkiddel tegen tering,
vloeibare teer bevattende.
TEERDAG, m. (-en), dag waarop de pot (eene
door bijdragen van vele personen bijeengebrachte
geldsom) verteerd wordt.
TEEREMULSIE, v. (-s), emulsie van teer en
warm water.
TEERGELD, o. reispenning.
TEERGEVOELIG, ...HARTIG, ...HEID, zie op
TEEDER.
TEERHOK, o. (-ken), hok waarin men teer bewaart, teer bereidt of voorwerpen met teer insmeert.
TEERKEET, v. (...koeten), teerkokerij; ...KETEL, m. (-s), ketel waarin teer gekookt wordt;
...KLEED, o. (-en), lap (zeildoek enz.) met teer
besmeerd; (ook) kleedingstuk van den werkman,
die meet teer omgaat; ...KOKER, m. (-s), bereider
van teer; ...KOKERIJ, v. (-en), plaats waar teer
bereid wordt.
TEERKOST, m. voorraad levensmiddelen (op
Bene reis) : iem. van teerkost voorzien.
TEERKWAST, m. (-en), kwast waarmede geteerd
wordt : teerkwast met langen steel.

TEERLING.

TEERLING, M. (-en), dobbelsteen; — (spr.) de
is geworpen, het is beslist; (wisk.) kubus,
regelmatig zesvlak; — (bouwk.) kleine hoogte van
metselwerk onder de bevloering, stiep, porring.
TEERLINKJE, o. (-s).
TEERLINGSWORP, m. (-en), worp, gooi met
dobbelsteenen.
TEERLINGVORMIG, bn. in den vorm van een
teerling; (ontl.) teerlingvormig been.
TEERMACADAMWEG, in. (- en), macadamweg
met eene teeremulsie bespoten.
TEEROLIE, v. vluchtige olie, in teer voorkomende; ...OVEN, m. (-s), oven waarin men uit
dennenblokken teer stookt.
TEERPENNING, m. (- en), geld om er op reis
van te eten : om een teerpenning vragen.
TEERPIL, v. (-len), pil met teer, een middel
tegen verkoudheid : de teerpillen van Guyot zijn
algemeen bekend; ...POT, m. (- ten), pot met of
voor teer.
TEERSPIJZE, v. (R. K.) de H. Hostie aan een
stervende gegeven : de H. teerspijze is den zieke
toegereikt, de zieke is bediend.
TEERSTEEN, m. (- en), steepen verhit in een
mengsel van teer en asphalt, dienen voor waterreservoirs, riolen enz.; ...STOKER, m. (-s), teerkoker; ...STOOF, v. (...stoven), plaats waar teer
bereid wordt; ...TON, v. (-nen), ton met teer:
ton waarin teer geweest is : teertonnen branden,
bij feesten in de open lucht, wijl ze lang branden;
— (plat spr.) hij vordert als eene luis op eene teerton,
hij vordert nagenoeg niets; ...TOUW, o. (-en),
met teer bestreken touw.
TEERTJES. zie TEEDERTJES.
TEERVAT, o. (-en), teerton; ...VERFSTOFFEN,
v. mv. verfstoffen uit teer verkregen, nl. aniline-,
naphtaline- en phenolverven; ...WATER, o. helder
bruingele vloeistof als geneesmiddel, bereid uit 5
deelen houtteer, 15 puimsteenpoeder en 100 water.
TEERZAK, m. (-ken), knapzak, bedelzak.
TEERZEEP, v. (-en), zeep bereid uit 4 deelen
wolvet, 5 houtteer, 15 kalizeep en 76 medicinale
zeep.
TEEUWIS, m. persoonsnaam; (spr.) hij weet
van Teeuwis noch Meeuwis, hij is zoo dronken dat
hij van niets weet.
TEEZEN, (teesde, heeft geteesd), pluizen (wol
enz.); (Zuidra.) (fig.) plagen. TEEZING, v.. het
teezen.
TEFFENS, bw. (veroud.) tevens, tegelijk, gelijk
-tijdg.
TEGAL(AN), (Ind.) hooggelegen, niet bevloeibaar
rij stveld.
TEGEL, m. (-s), tichel, platte vierkante vloersteen of dakpan : met blauwe en roode tegels eene
teerling

keuken bevloeren; een dak

met tegels bedekken; —

platte vierkante verglaasde steentjes, vaak fraai
beschilderd, om muren te bekleeden : tegels langs

den wand; een schoorsteen van antieke tegeltjes;
fraai beschilderde of gebrande tegels in eene eiken
lijst (tot sieraad opgehangen). TEGEL--houten

TJE, o. (-s).
TEGELBAKKER, m. (-s), iem. die tegels bakt;
...BAKKERIJ, v. (-en), inrichting waar dat geschiedt; ...DAK, o. (-en), dak van tegels.
TEGELIJK, TEGELIJKERTIJD, bw. in denzelfden tijd.
TEGELMAKER, in. (- s), tegelbakker; iem. die
tegels beschildert of verglaast; ...OVEN, M. (-s),
oven waarin tegels gebakken worden; oven waarin
blauwe tegeltjes na het beschilderen verglaasd
worden; ...STEEN, m. (- en), platte vierkante
steen, estrik; ...STEENTJE, o. (-s).
TEGELTHEE, v. meet bloed vermengde afval van
thee, in tegelvorm geperst, dient in Mongolië en
Tartarije met vet, meel en zout gekookt, tot dage
-lijkschendra.
TEGELVLOER, m. (-en), vloer met tegels geplaveid; ...VORM, m. (-en), vorm waarin tegels
gebakken worden; ...WERK, o.
TEGEMOETKOMING, v. (-en), vriendelijke, hulp
bejegening; minzaamheid; — kleine ver -vardige
gedeeltelijke schadeloosstelling : iem. eene-goedin,
tegemoetkoming in
geven, verstrekken.
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de kosten, in de geleden schade

TEGEN, vz. gericht zijn naar, op : dat huis, die

kamer ligt tegen het Zuiden; die schepen liggen tegen
elkander, met den boeg naar elkander gericht; —
het drukt eene aanraking uit in : mijn land ligt

tegen het zijne; hij staat tegen den
leunt tegen den schoorsteen; —

boom; hij steunt,

in de richting naar eene zelfstandigheid, met de
bijbeteekenis van weerstand te ondervinden : tegen,
den muur loopen; (spr.) met het hoofd tegen den
muur loopen, het onmogelijke willen; — tegen iets
loopen, het toevallig ontmoeten, in zijn bezit
krijgen; — (spr.) tegen wind en stroom varen, zich
in Bene zaak steken ondanks hare moeilijkheden; —

zich tegen iets verzetten; — tegen geweld vermag men
niets, voor geweld moet men bukken; — ik ben
er tegen, ik verklaar dat ik het niet goedkeur, dat
ik mij er tegen verzetten zal; — bestand zijn tegen
de koude, die verdragen kunnen; — tegen die drukte
kan ik niet, die drukte is mij te groot, daartegen
ben ik niet bestand; — ik. kan niet tegen boonen.

mijne maag kan die niet verdragen; -- eene vijan-

dige gezindheid geeft het te kennen in : tegen den
vijand oprukken; tegen iem. kampen, strijden, vechten, worstelen; opspelen, uitvaren, razen en tieren
tegen iem.; wie niet vóór mij is, die is tegen mij; —
ik zal het tegen iedereen verdedigen, (fig.) tegenover
iedereen zal ik het goede er van bepleiten; tegen
iets opkomen, het afkeuren, het bestrij den; — haat
tegen iem. hebben, hem haten; — hij heeft iets tegen
mij, hij is ongunstig gestemd jegens mij; — ter
bestrij ding van : pillen tegen de koorts; — tegenover,
ten opzichte van : ruw, barsch, lomp, grof tegen
iem. zijn (in gunstigen, vriendschappelijken zin
gebruikt men gewoonlijk jegens); —
in strijd met : tegen de wet handelen; tegen iemands
bevel handelen; tegen zijn geweten (in), hoewel zijn
geweten hem anders zeide; — tegen wil en dank
deed hij het, gedwongen; — tegen heug en meug iets
eten, met tegenzin, omdat men te veel heeft; —
tegen aller verwachting gelukte het, allen verwachtten
het tegendeel; — dat is mij tegen de borst, dat vind
ik stootend; —
(met het bijdenkbeeld van ruil) voor : het eene

voorwerp tegen het andere inruilen; iets tegen matigen,
hoogen prijs overdoen, verkoopen; betaling tegen
quitantie; tegen gereed geld verkoopen; geld tegen 5 °/ o
uitzetten, in leen nemen; — de twee legers stonden
10 tegen 1, het eene leger was tienmaal zoo talrijk

als het andere; — (met het bij denkbeeld van ver
de kansen staan drie tegen een, er zijn drie-gelijkn)
kansen tegen en ééne vóór; tegen dien man ben ik
maar een

kind; het eene ding tegen het andere houden,

vergelijken; — eene nabijheid, eene nadering tot
zekere grens (inz. van tijdbetrekkingen) geeft het
te kennen in : tegen het einde van het boek; tegen

elf uur; tegen het midden, het einde der week; tegen
Paschen, kort vóór, omstreeks Paschen; — in de

aanwezigheid van, tegenover : zijn hart tegen iem.
uitstorten, vrij tegen hem uiten wat men op het
hart heeft; tegen iem. klagen, iets zeggen; laat niets
tegen hem merken, laat hij er niets van gewaar worden; —
—, bw. de wind is tegen, is ongunstig; gij zult
mij tegen hebben, ik zal u tegenwerken; -, o. bezwaren, bedenkingen : alles heeft zijn
voor en tegen; hij heeft zijn voor en tegen, zijn goeden
en zijn kwaden kant.
( Tegen vormt een zeer groot aantal samenstellingen, waarin het gewoonlijk in strijd met, in
antwoord op, wederzijdsch beteekent; alleen de meest
gebruikelijke zijn hier opgenomen. De met tegen
samengestelde ww. zijn alle scheidbaar).
TEGENAAN, bw. geheel en al tegen : hij liep
er tegenaan.

TEGENAANKONDIGING, v. (-en), aankondiging
in tegenovergestelden zin; aankondiging in antwoord op eene andere; ...AANMERKING, v. (-en),
TEGENADEMEN, (ademde tegen, heeft tegengeademd), tegen iets ademen; in de richting van
iem. of iets ademen.
TEGENAFDRUK, rex. (-ken), (schild.) een tegen
iets maken of nemen; ...AFDRUKSEL,-afdrukvn
o. (-s, -en); ...ANTWOORD, o. (-en), repliek : een
snel en juist tegenantwoord geven; ...ARTIKEL, o.
(-s, -en), artikel tegen, in antwoord op een ander
geschreven (in een twistgeschrijf).
TEGENBABBELEN, (babbelde tegen, heeft tegengebabbeld), zich met woorden (tegen iets of iem.)
verzetten : hij heeft altijd wat tegen te babbelen;
ongehoorzaam zijn (van kinderen).
TEGENBEDENKING, v. (-en), bedenking tegen
iem. of iets : tegenbedenkingen hebben, opperen :
...BEDING, o. (-en), wederzijdsche voorwaard(.:»
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wij hebben het tegenbeding gemaakt, dat...; ...BEELD,

o. (-en), tegenhanger van een ander beeld, pendant;
(fig.) contrast, tegenstelling; ... BEKLAG, o. (recht.)
eisch in reconvente, beklag tegen den aanklager;
...BELEEDIGING, v. (-en), wederzijdsche belee.diging; beleediging in antwoord op, als een gevolg
van eene gemaakte; ... BELEID, o. beleid tegenover een ander; ...BELOFTE, v. (-n), wederzijdsche
belofte; ...BERICHT, o. (-en), bericht van tegen
inhoud : tegenbericht zenden; bericht-overgstldn
in antwoord op een ander : behoudens tegenbericht;
...BESCHIKKING, v. (-en), beschikking in strijd
met eene voorgaande; ....BESCHULDIGING, v.
(-en), beschuldiging tegenover Bene andere ingebracht; ...BETOOG, o. (-en), tegenovergesteld betoog, betoog om een ander te weerleggen; ...BEVEL, o. (-en), bevel van tegenovergestelder inhoud : tegenbevel geven; ...BEWEGING, v. (-en),
tegenovergestelde beweging; ...BEWIJS, o. (...zen),
(recht.) bewijs van het tegendeel: tegenbewijzen
bijbrengen, aanvoeren; ...BEWIND, o. tegenregeering; ...BEZENDING, v. (-en), bezending, deputatie in antwoord op eene andere; ...BEZOEK, o.
(-en), bezoek om een ander te beantwoorden : tegen
afleggen; ...BEZWAAR, o. (...bezwaren),-bezokn
wederzijdsch bezwaar; bezwaar in antwoord op
•een ander : tegenbezwaren hebben.
TEGENBIEDEN, (bood tegen, heeft tegengeboden), bieden tegen een ander, hooger bieden dan
Een ander, opjagen (den prijs bij eene openbare
verkooping).
TEGENBLAFFEN, (blafte tegen, heeft tegengeblaft), tegen iem. blaffen, door blaffen bedreigen;
(fig.) tergen, hoonen.
TEGENBLIK, m. (-ken), blik waarmede men een
anderen beantwoordt.
TEGENBLIKKEN, (blikte tegen, heeft tegengeblikt), de blikken op iem. slaan, gevestigd houden.
TEGENBLINKEN, (blonk tegen, heeft tegengeblonken), tegemoet blinken, in de oogen blinken
als men er naar ziet : alles blinkt u tegen, zoo helder
is het.
TEGENBOD, o. hooger bod.
TEGENBOREN, (boorde tegen, heeft tegengeboord), van den anderen kant doorboren.
,

TEGENBOTSEN, (botste tegen, is tegengebotst),

botsende tegen iets aan komen.
TEGENBRASSEN, (braste tegen, heeft tegengebrast), (zeew.) (de zeilen) tegen den wind inbrengen.
TEGENBRUISEN, (bruiste tegen, heeft tegennebruist), bruisende tegemoet komen; bruisend naderen; (fig.) onstuimig bejegenen.
TEGEN LAND IDAAT, m. (... daten), candidaat
der tegenpartij : een tegencandidaat stellen.
TEGENDEEL, o. het tegenovergestelde : het
tegendeel staande houden, bestrijden; hij is het tegen
zijn vader; het tegendeel zeggen van hetgeen-delvan
men meent.
TEGENDRAADS, bw. niet gelijk met den draad
(van stoffen); (fig.) in strijd met.
TEGENDRAADSCH, bn. tegenstrijdig.
TEGENDRAAI, m. (-en), tegenovergestelde draai.
TEGENDRAAIEN, (draaide tegen, heeft en is
tegengedraaid), in tegenovergestelde richting draaien; (fig.) tegenvallen : de zaak is mij tegengedraaid;
(fig.) iem. tegenwerken.
TEGENDRANG, m. drang in tegenovergestelde
.richting; ...DRANK, M. (-en), drank om een
anderen onschadelijk te maken.
TEGENDRAVEN, (draafde tegen, is tegengedraafd), iem. tegemoet draven.
TEGENDRIJVEN, (dreef tegen, heeft en is tegengedreven), tegenroet drijven, in de richting naar
iets heendrijven; (fig.) tegenwerken, benadeelen,
dwarsboomen.
TEGENDRINGEN, (drong tegen, heeft tegengedrongen), in tegenovergestelde richting dringen;
den vooruitgang, den voortgang beletten.
TEGENDRINKEN, (dronk tegen, heeft tegengedronken), op een toost antwoorden.
TEGENDRUIPEN, (droop tegen, is tegengedropen), druppelende op iem. neervallen; (fig.) in de
oogen druipen, tegenvallen : dat zal hem leelijk
tegendruipen.
TEGENDRUK, m. (-ken), (nat.) druk in tegenovergestelde richting; weerstand; (fig.) tegenwerking; (boekdr.) weerdruk.
TEGENDRUKKEN, (drukte tegen, heeft tegen- L '• - ' rukt), tegen (iets) aandrukken, in tegenover-

TEGENJUICHEN.

gestelde richting drukken; weerstand bieden;
(boekdr.) een weerdruk maken. TEGENDRUK KING, v. (-en), tegendruk.
TEGENDUWEN, (duwde tegen, heeft tegengeduwd), tegen (iets) aanduwen in eene andere richting.
TEGENEBBE, v. (zeew.) ebbe die een schip
tegenhoudt; ... EISCH, m. (-en), eisch in antwoord
op een anderen gesteld : een tegeneisch inbrengen.
TEGENETEN, (at tegen, heeft tegengegeten),
met tegenzin (iets) eten; door te veel van iets te
eten er een tegenzin in krijgen : de pruimen heeft
hij tegengegeten.

TEGENFINT, v. (-en), zekere stoot in het schermen; ...FLANK, v. (-en), zeker vestingwerk.
TEGENGAAN, (ging tegen, is en heeft tegengegaan), tegemoet gaan : ik zal hem een eindje tegen
tegenwerken, dwarsboomen, beletten, ver -gan;—
ondeugden, verkeerde neigingen, gewoonten-hinder:
tegengaan.

TEGENGAANDERIJ, ... GALERIJ, v. (-en), tegenovergestelde galerij. . .GALM,
GALM, mc. (-en), weergalm, echo.
TEGENGALMEN, (galmde tegen, heeft tegengegahad), weerklinken; tegemoet klinken; iem. iets
zeer luide toeroepen, zoodat het weergalmt. TEGENGALMING, v. (-en).
TEGENGANG, m. ontmoeting; (verst.) tegenloop
tegengaan, beletsel.
-graf;het
TEGENGAPEN, (gaapte tegen, heeft tegengegaapt ), gapende aanstaren.
TEGENGEBABBEL, o. het voortdurende of
herhaalde tegenbabbelen; ...GESCHENK, o. (-en),
geschenk dat men iem. geeft om een ander te beantwoorden : elkander tegengeschenken geven.
TEGENGESTELD, bn. lijnrecht daar tegenover:
in tegengestelde richting; ook als zelfst. naamw. gebezigd : hij is het tegengestelde van zijn broeder.
TEGENGEUREN, (geurde tegen, heeft tegengegeurd), in zekere irchting geuren : de bloemen geurden
ons tegen.

TEGENGIF, o. (-ten), TEGENGIFT, o. (-en),
ieder middel dat in staat is een vergift door schei
verandering zoodanig te wijzigen, dat het-kundige
zijn schadelijk vermogen geheel of ten deele verliest; (fig.) middel ter wering van iets : zijn hoog
een tegengif voor zijne gierigheid.
-moedwas

TEGENGIFT, v. (-en), tegengeschenk.
TEGENGLIMMEN, (glom tegen, heeft tegengeglommen), tegenblinken.
TEGENGLINSTEREN, (glinsterde tegen, heeft
tegengeglinsterd), glinsteren in de oogen van iem.
die nadert.
TEGENGLOEIEN, (gloeide tegen, heeft tegengegloeid), iem. tegemoet gloeien.
TEGENGRAVEN, (groef tegen, heeft tegengegraven), (verst.) tegenrijnen graven. TEGENGRAVING, v. (-en).
TEGENGROET, m. (-en), groet om een anderen
te beantwoorden; ...GROND, m. (-en), argument
ter bestrijding (van iets); ... GUNST, v. (-en),
wederzijdsche gunst : tegengunsten bewijzen.
TEGENHANGER, m. (-s), pendant, contrast
(van een persoon, eene schilderij enz.).
TEGENHEID, v. (...heden), wederwaardigheid,
onheil, ongeval: tegenheden op zijne reis onder
(bijb.) mijne ziel is der tegenheden zat; —-vinde;
(gew.) afkeer, tegenzin : ik begin er tegenheid , in
te krijgen.

TEGENHOEK, m. (-en), hoek aan de tegenover
zijde; ...HOOFD, o. (-en), uithoek eereer-gestld
haven tegenover een anderen.
TEGENHOUDEN, (hield tegen, heeft tegengehouden), beletten voort te gaan, vooruit te komen,
ophouden : den loop van het water, een hollend paard
tegenhouden; -- iem. tegenhouden, beletten voort
te gaan, (ook) hem beletten, verhinderen, iets te
doen; hij liet zich door niets tegenhouden; ' zich
verzetten tegen : een huwelijk tegenhouden, door
wettige bezwaren in te brengen enz.; wie kan die
plannen tegenhouden I ; — duren, voldoende zijn::
dat laken houdt lang tegen, is niet gauw versleten; —
rijst houdt niet tegen, is spoedig verteerd. TEGEN
tegenhouden; beletsel.
-HOUDING,v.het
TEGENHOUW, in. (-en), slag met eene sabel,
slag,
eene bijl om een anderen te beantwoorden;
inkeping die een hoek maakt met den voorgaande»:
den tegenhouw op eerre vijl aanbrengen.
TEGENJUICHEN, (juichte tegen, heeft tegenge-
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juicht), juichende iemt. aanzien, tegenkomen, ontvangen.
TEGENKAAI, v. (-en), ...KADE, v. (-n), tegen
kade of kaai; ...KAART, v. (-en),-overlignd
(kaartsp.) goede kaart on tegen iern. te spelen.
TEGENKAKELEN, (kakelde tegen, heeft tegengekakeld), met woorden tegenstribbelen.
TEGENKAMPEN, (kampte tegen, heeft tegen gekampt), bestrijden, weerstand bieden.
TEGENKAMPING, v. (-en), bestrijding van den
anderen kant, weerstand.
TEGENKANS, v. (-en), slechte kans tegenover
eene goede; ...KANT, m. (-en), overzijde; keerzijde.
TEGENKANTEN, (kantte tegen, heeft tegengekant), weerstreven; zich verzetten tegen : iem.
tegenkanten; hij kantte zich tegen. TEGENKANTING, v. (-en), verzet, oppositie : tegenkanting
ondervinden; het voorstel werd zonder tegenkanting
aangenomen.
TEGENKEIZER, m. (-s), keizer die .. tegenover
een ander gekozen wordt : er waren toen twee tegen
...KIEL, v. (-en), (scheepsb.) binnenkiel,-keizrs;
zaathout; ...KLACHT, v. (-en), klacht in antwoord
op, naar aanleiding van eene andere ingediend;
...KLANK, m. (- en), weerklank; echo.
TEGENKLINKEN, (klonk tegen, heeft tegengeklonken), tegemoet klinken : luide vreugdekreten
klonken ons tegen.
TEGENKLOPPER, m. (-s), ijzeren plaat of knop,
waartegen de klopper van eene deur slaat.
TEGENKOMEN, (kwam tegen, is tegengekomen), tegemoet komen : ik zal je halfweg tegenkomen; — ontmoeten : ik ben mijn vriend tegengekomen.
TEGENKOMING, ...KOMST, v. ontmoeting.
TEGENKONING, m. (- en), iemn. die door de
tegenpartij tegenover den eigenlijken koning tot
koning gekozen is : in Polen had men soms drie en
vier tegenkoningen.
TEGENLACHEN, (lachte tegen, heeft tegengelachen), lachende iem. aanstaren; (fig.) dit lacht mij
tegen, ik vind hierin iets aanlokkelijks.
TEGENLIGGEN, (lag tegen, heeft tegengelegen),
tegenover iets anders liggen; (zeew.) de zeilen liggen
tegen, zij drukken tegeti den mast (als zij den wind
van voren ontvangen).
TEGENLIGGER, m. (- s), boot of schip, in tegen
richting varende.
-gestld
TEGENLIST, v. (-en), list tegenover eene andere,
tegenlist
wist
door
andere
te
bestrijden
:
sane
om
hij het te verijdelen; ...LOOP, m. ongeluk, weder
-wardighe.
TEGENLOOPEN, (liep tegen, is tegengeloopen),
tegemoet loopen : hij is mij tegengeloopen; ontmoeten; — (zeew.) schralen, niet meer gunstig zijn:
de wind loopt tegen, wordt voorlijk; — (fig.) niet
gelukken, slecht uitvallen : alles liep mij tegen.
TEGENLOOPGRAAF, v. (...graven), (vest.) loopgraaf om eene andere onschadelijk te maken, te
bestrijden.
TEGENMARCHEEREN, (marcheerde tegen, is
tegengemarcheerd), tegemoet marcheeren; tegen
maken.
-marschen
TEGENMARSCH, m. (-en), marsch tot afleiding
van den vijand; marsch in veranderde richting;
rotsgewijze frontverandering van een bataljon;
frontverandering van eene afdeeling schepen;
...MERK, o. (-en), contramerk; ...MIDDEL, o.
(-en), middel ter bestrijding of voorkoming: arbeid
is het tegenmiddel voor de verveling; ...MIJN, v.
(-en), contramijn.
TEGENMIJNEN, (mijnde tegen, heeft tegengemijnd), tegenmijnen maken. TEGENMIJNING,
v. (-en).
TEGENMOMPELEN, (mompelde tegen, heeft
tegengemompeld), mompelende tegenspreken; mompelende iets ongaarne doen. TEGENMOMPELING, V. (- en).
TEGENMORREN, (morde tegen, heeft tegengemord), zich morrende tegen iets verzetten: morrende
iets weigeren of ongaarne doen. TEGENMORRING,
V. (- en).
TEGENMUUR, m. (...muren), steunnnuur. TEGENMUURT JE, o. (-s).
TEGENNAAIEN, (naaide tegen, heeft tegengenaald), (naaist.) tegen iets vastnaaien; tegenzoomen.
TEGENNATUURLIJK, bn. bw. in strijd met de
natuur : tegennatuurlijke straffen; vadermoord is eene
tegennatuurlijke misdaad.
TEGENOMWENTELING, v. (-en), omwenteling

om eene andere te bestrijden : eene tegenomwenteling
bewerken; ...ONTWERP, o. (-en), ontwerp tegenover een ander gesteld; ...OPENING, v. (-en),
opening tegenover eene andere.
TEGENOVER, bw. vz. aan de overzijde : tegen
kerk wonen; tegenover iem. aan de tafel zitten;-overd
de huizen hier tegenover, aan de overzijde der straat;
— tegenover mij is hij altijd beleefd, wat mij betreft,
ten opzichte van mij; — plotseling stond ik tegenover
hem, stonden wij in elkanders nabijheid, met de gezichten naar elkander gewend; vijandig tegenover
elkander staan, vijanden zijn; — hier staat tegenover,
dat gij zeer verbonden zijt, de keerzijde er van is.
TEGENOVERGELEGEN, bn. aan de overzijde
gelegen : het tegenovergelegen dorp.
TEGENOVERGESTELD, bn. tegenover iets anders gesteld, geheel verschillend : in tegenovergestelde
richting, die met eene andere ongeveer een hoek van
180 0 maakt; — tegenovergestelde hoeken, hoeken aan
een zelfde hoekpunt waarvan de beenen in elkanders verlengde vallen; — (fig.) geheel verschillend :
ik ben van het tegenovergestelde gevoelen, mijn gevoelen staat lijnrecht tegenover het andere; — tegen
neigingen, begeerten, die met elkander-overgstld
een scherp contrast maken; — in het tegenovergestelde
geval, wanneer het juist anders was; — het tegenover
hetgeen gij eerst zeidet, het tegendeel. -gestldvan
TEGENOVERLIGGEND, bn. aan de overzijde
liggende: de tegenoverliggende oever; ...STAAND, bn.
over elkander staande : de tegenoverstaande huizen;
eene vertaling met tegenoverstaanden tekst, tegenover
en
elkander gedrukt; tegenovergesteld : tegoverstaande hoeken, karakters: tegenoverstaande bladeren, op
dezelfde hoogte, maar recht tegenover elkander
staande.
TEGENOVERSTAND, m. (-en), stand tegenover
iets anders : (sterr.) de maaneclipsen komen voor,
als de maan in tegenverstand met de zon is.
TEGENOVERSTELLEN, (stelde tegenover, heeft
tegenovergesteld), tegenover elkander stellen, confronteeren, vergelijken met : welken schilder kunnen
wij Rembrandt tegenoverstellen ?; — als tegenstelling,
tegendeel aanvoeren. TEGENOVERSTELLING,
v. (-en), tegenstelling; (recht.) confrontatie.
TEGENPAND, o. (-en), wederzijdsch pand : tegenpand geven, nemen; ...PARTIJ, v. (-en), tegenstander, tegenstrever; vijand; partij die tegen eene andere
pleit : advocaat der tegenpartij; — (muz.) partij die
tegen eene andere zingt : de tegenpartij kwam niet
goed uit; ...PARTIJDER, m. (-s).
TEGENPARTIJDIG, bn. bw. ( -er, -st), tot de
tegenpartij behoorende.
TEGENPAUS, ra. (-en), onwettige paus, vgl. tegen
...PLAN, o. (-nen), plan in strijd met een-konig;
ander; ...PLEITER, m. (-s), iem. die tegen iets
pleit; ...POGING, v. (-en), poging om eene andere
te verij delen; ... PRAAT, m. het tegenspreken.
TEGENPRATEN, (praatte tegen, heeft tegengepraat), tegenspreken.
TEGENPRATER„ m. (-s), tegenspreker.
TEGENPRUTTELEN, (pruttelde tegen, heeft
tegengeprutteld), tegennorren.
TEGENREDE, v. repliek; ...REDEN, v. (-en),
reden voor het tegendeel; ...REKENING, v. (-en),
rekening ten last.. van een crediteur : eene rekening
met eene tegenrekening voldoen.
TEGENRENNEN, (rende tegen, is tegengerend),
iem. tegemoet rennen; rennende tegenkomen.
TEGENRIJDEN, (reed tegen, is tegengereden),
tegemoet rijden; rijdende tegenkomen.
TEGENROEDE, v. (-n), zeker gereedschap der
fluweelwevers; ...ROEM, m. roem eens mededingers;
(kaartsp.) ro©m die tegenover een anderen staat.
TEGENROLLEN, (rolde tegen, is tegengerold),
rollende tegenkomen, ontmoeten.
TEGENRONDE, v. (-n), (nail.) ronde in eene tegen
richting; ronde ter controle der gewone-overgstld
ronde.
TEGENRUISCHEN, (ruischte tegen, heeft tegen
-geruischt),
tegemoet ruischen.
TEGENRUK, m. (- ken), ruk in tegengestelde
richting.
TEGENRUKKEN, (rukte tegen, heeft en is tegengerukt), naar eene tegenovergestelde zijde rukken,
in eene tegenovergstelde richting voorwaarts komen; tegemoet rukken (van een leger enz.).
TEGENSCHANS, v. (-en), zeker vestingwerk om
de uitvallen van een garnizoen te beletten.
TEGENSCHREEUWEN, (schreeuwde tegen, heeft
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tegengoschreeuwd), iemr. schreeuwende aanzien,
tegemoet komen, met geschreeuw ontvangen; (fig.)
luid, op ongepaste wijze tegenspreken.
TEGENSCHREEUWER, m. (-s), die tegenschreeuwt, die gelijk hebben wil; ...SCHRIFT, o.
(-en), schriftelijk antwoord, wederlegging, bestrijding.
TEGENSCHRIJVEN, (schreef tegen, heeft tegengeschreven), schriftelijk antwoorden, bestrijden,
wederloggen : van alle kanten werd het jongste nieuws

tegengesehreven.

TEGENSLAAN, (sloeg tegen, is tegengeslagen),
in tegenovergestelde richting slaan; (fig.) mislukken, tegenvallen: mijne hoop, mijne verwachting

is mij tegengeslagen; dat zal u tegenslaan.

TEGENSLAG, m. (- en), tegenvaller, mislukking:

tegenslagen waren telkens zijn deel.

TEGENSNELLEN, (snelde tegen, is tegengesneld),
ijlings tegemoet loopen.
TEGENSPARTELEN, (spartelde tegen, heeft
tegengesparteld), spartelc;nde zich tegen iets verzetten
(eig. en fig.) : hij spartelde wel tegen, maar werd toch
weggevoerd; al dat tegenspartelen geeft niets. TEGEN
-SPARTELING,v.(en)
TEGENSPEELSTER, v. (-s), iem. die tegen een
ander speelt; ...SPEL, o. (-len), (kaartsp.) spel
kaarten waarmee men tegen iem. speelt.
TEGENSPELEN, (speelde tegen, heeft tegengespeeld), tegen iem. spelen.
TEGENSPELER, m. (-s), die tegenspeelt.
TEGENSPOED, m. (-en), onheil, ongeluk, ramp:
veel tegenspoed hebben. ondervinden; mislukking,
ongunstige uitslag : geduld in tegenspoed.
TEGENSPOEDEN, (spoedde tegen, ,is tegengespoed), tegemoet ijlen.
TEGENSPOEDIG, bn. ( -er, -st), ongelukkig,
rampspoedig.
TEGENSPRAAK, v. het tegenspreken : geen

tegenspraak verdragen kunnen; met zichzelf in tegen
komen, zich tegenspreken; — den geest van-sprak
tegenspraak hebben, gaarne tegenspreken; — veel
tegenspraak ontmoeten, veel tegengesproken worden,
verzet vinden; heftige tegenspraak bij iem. vinden,
heftig mondeling verzet; -- zonder tegenspraak,

zonder dat neen het kan tegenspreken.
TEGENSPREKEN, (sprak tegen, hoeft tegengesproken), iets beweren of verzekeren in strijd met
hetgeen door een ander wordt beweerd of verzekerd, betwisten : dat moet ik tegenspreken; dat ge-

rucht is door niemand tegengesproken; iem. in 't gezicht, brutaalweg tegenspreken; — zichzelf tegen
wat men nu zegt, is in strijd met hetgeen-sprekn,

men vroeger zei. TEGENSPREKING, v. het
tegenspreken.
TEGENSPREKER, m. (- s), ...SPREEKSTER,
v. (-s), die tegenspreekt.
TEGENSPRINGEN, (sprong tegen, is tegengesprongen), tegemoet springen; iem. springende ontmoeten.
TEGENSTAAN, (stond tegen, heeft tegengestaan),
(w. g.) weerstaan, tegenstand bieden; — een afkeer
verwekken, walgen : dat eten staat mij tegen; zijn
uiterlijk, zijne manieren staan mij tegen.

TEGENSTAND, M. verzet : tegenstand bieden, zich
verzetten; — belemmering, verhindering : tegen, stand ondervinden; — verdediging, het verweren;
...STANDER, m. (- s), vijand, weerstrever, iem.
wiens gevoelen tegenover dat van een ander staat.
TEGENSTELLEN, (stelde tegen, heeft tegengesteld), het eene tegenover het andere stellen (ter
vergelijking, ter bestrijding enz.) : den vijand nieuwe
troepen tegenstellen. TEGENSTELLING, v. (-en),
verzet, oppositie; contrast : dat is eene groote tegen
-steling;—(
stijil.) antithese.
TEGEN STELLEND, bn. wat tegenstelt; — (taalk.)
het tegenstellend zinsverband, eene wijze van neven
zinsverbinding; het tegenstellend zins-schikend
kan zijn zuiver tegenstellend, beperkend tegen -verband
uitsluitend tegenstellend; tegenstellende-stelnd
voegwoorden, die het tegenstellend zinsverband uit-

drukken.
TEGENSTELLER, m;. (-s), bestrijder, opposant.
TEGENSTEM, V. (- men), (muz.) tweede stem; —
(ook) afkeurende stem.
TEGENSTEMMEN, (stemde tegen, heeft tegen
afkeurende stem (over iets) uit-gestmd),n
-T)reng.
TEGENSTEMMER, m. (-s), die tegenstemt;
.STOOT, m. (- en), (schermk.) stoot om een anderen
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te beantwoorden; stoot tegen iets aan; — (fig.)
tegenspoed.
TEGENSTOOTEN, (stootte, stiet tegen, heeft
tegengestooten), schokken, bonzen (tegen iets of
iem.). TEGENSTOOTING, v.
TEGENSTRALEN, (straalde tegen, heeft tegengestraald), iem. in de oogen stralen, als hij nadert:
alles straalt u tegen van zuiverheid; (fig.) blijdschap
straalde

u uit hare oogen tegen.

TEGENSTREVEN, (streefde tegen, heeft tegen
tegenwerken , belemmeren, verhinderen,-gestrfd),
dwarsboomen; zich verzetten tegen, ongehoorzaam
zijn. TEGENSTREVING, v. (-en).
TEGENSTREVER, m. (- s), ...STREEFSTER, v.
(-s), die tegenstreeft.
TEGENSTREVIG, bn. bw. (-er, -st), in strijd met;
zich verzettende.
TEGENSTRIBBELAAR, in. (-s), TEGENSTRIBBELAARSTER, v. (-s), die zich verzet (tegen iets);
— twistzoeker, twistzoekster.
TEGENSTRIBBELEN, (stribbelde tegen, heeft
tegengestribbeld), zich verzetten, koppig, halsstarrig zijn; twist zoeken. TEGENSTRIBBELING, v.
(-en).
TEGENSTRIJD, m. gebrek aan overeenstemming:
dat

is met elkander in tegenstrijd.

TEGENSTRIJDEN, (streed tegen, heeft tegengestreden), niet overeenstemmen, in strijd zijn
met, aandruischen tegen : dat strijdt tegen de goede
zeden; — hij moet altijd tegenstrijden, hij vil het
altijd beter weten.
TEGENSTRIJDER, m. (-s), tegenpartij, tegen
-stander.
TEGENSTRIJDIG, bn. bw. (-er, -st), niet overeenstemmende : tegenstrijdige beweringen, getuigenissen, verklaringen; — tegenstrijdige gevoelens, die
met elkander in strijd zijn; tegenstrijdige beginselen
belijden; tegenstrijdig handelen, niet consequent.
TEGENSTRIJDIGHEID, v. (...heden).
TEGENSTROOM, m. (-en), (zeew.) stroom die het
vooruitkomen van het schip belet; — (fig.) algemeen
verzet, algemeene bestrijding.
TEGENSTROOMEN, (stroomde tegen, heeft tegen
kracht tegemoet stroomen; (ook-gestronxd),m
fig.)
TEGENSTUIT, m. terugslag; ...TIJ, o. (-en), het
getij dat de vaart van een schip tegenhoudt.
TEGENTREKKEN, (trok tegen, is tegengetrokken), tegemoet trekken, gaan, reizen; in eene tegen
richting trekken.
-overgstld
TEGENVAL, m. misrekening, vergissing, tegen
-valer.
TEGENVALLEN, (viel tegen, is tegengevallen),
niet gelukken, tegenloopen, mislukken; niet aan de
verwachting beantwoorden : gij valt mij erg tegen,
ik had een beteren, hoogeren dunk van u; — dat
valt tegen, dat had ik niet verwacht; de rekening valt
tegen, is hooger dan wij dachten.
TEGENVALLER, m. (- s), ...VALLERTJE, o. (-s),
misrekening : dat is een tegenvallertje; ...VERGIF,
...VERGIFT, o. zie tegengif; ...VERKLARING, v.
(-en), verklaring die tegenover eene andere staat;
...VERSCHANSING, v. (-en), zeker vestingwerk,
tegenschans; ...VERWIJT, o. wederkeerigverwijt:
elkander tegenverwijten doen; ...VERZEKERING, v.
(-en), herverzekering, reassurantie; ...VLEUG,
v. Bontre-peil; ...VLOED, m., zie tegenstroom;
...VOETER, mm. (-s), (aardr.) bewoner van een
aardpunt 180 ° in lengte verschillende en evenvel
graden N. B. als de andere Z. B. heeft of omgekeerd;
(fig.) tegenstander : hij is mijn tegenvoeter: ... VOORSTEL, o. (-len), voorstel in strijd met een ander, ter
vervanging van het eerste: een tegenvoorstel indienen.
TEGENWAAIEN, (waaide, woei tegen, heeft en
is tegengewaaid), in de richting van een komende
waaien : de wind heeft ons den heelen dag tegenge-

waaid; fijn stof is ons voortdurend tegengewaaid.

TEGENWEER, v. verzet tegen geweld : tegen

bieden; zich ten tegenweer stellen; eene vesting-wer
in staat van tegenweer brengen.

TEGENWERKEN, (werkte tegen, heeft tegengewerkt), pogingen doen om iets te beletten, om iem.
te benadeelen , te dwarsboomen : iem. tegenwerken;

iem. in zijne plannen, in zijne ondernemingen tegen

scheik.) terugwerken, reageeren. TE--werkn;(
GENWERKING, v. (-en), het tegenwerken; (scheik.)
reactie.
TEGENWERKER, in. (- s), TEGENWERKSTER,
v. (-s), die tegenwerkt.
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TEGENWERPEN, (wierp tegen, heeft tegengeworpen), (iets) voor (iemands) voeten neerwerpen;
(fig.) bedenkingen naken, bestrijden met aanmerkingen : hierbij valt niets tegen te werpen. TEGENWERPING, V. (-en), aanmerking, bedenking:
gegronde tegenwerpingen maken; (recht.) gerechtelijke
tegenwerping, verzet van den beklaagde; zijne tegen
zijn aangenomen, verworpen.

-werping

TEGENWICHT, o. (-en), zwaarte tegenover eene
andere; (fig.) middel ors het evenwicht te bevorderen : sport dient het tegenwicht van de studie
te zijn.

TEGENWIL, m. wil in strijd niet dien van een
ander; onwil; ...WIND, m. (-en), ongunstige wind:
tegenwind hebben, niet voor den wind kunnen varen;
met tegenwind laveeren.

TEGENWONER, m. (-s), bewoner van denzelf den
meridiaan, doch op tegenovergestelde breedte.
TEGENWOORDIG, brr. niet afwezig : ik was daar-

bij tegenwoordig; op een feest tegenwoordig zijn; —

nu bestaande : de tegenwoordige regeering, die nu
regeert; de tegenwoordige directeur, die nu directeur
is; wat doet gij tegenwoordig ?, wat doet gij nu?; de
tegenwoordige tijd, onze dagen; — (taalk.) tegenwoordige tijd, een der tijdvormen van het werkwoord,
die de werking voorstelt te geschieden in den tegen
-wordigen
tijd.
TEGENWOORDIGHEID, v. aanwezigheid : zijne
tegenwoordigheid was daar nodig; in onze tegen

in ons bijzijn, (ook) tegenover ons;—-wordighe,
(recht. ) in tegenwoordigheid van getuigen; — (godg.)

de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus,

het aanwezig zijn van zijn bloed en zijn lichaam; —

tegenwoordigheid van geest, eigenschap om in oogen-

blikken van verlegenheid of gevaar zich (door woorden of daden) cr dadelijk uit te redden.
TEGENWORSTELEN, (worstelde tegen, heeft
tegengeworstc ld ), tegenstand bieden; strijden tegen.
TEGENWORSTELING, v. (-en).
TEGENZANG, M. (-en), tweede zang (van een rei);
...ZEE, v. (-ën), (zeew.) weerzee, terugdeinzing van
de golf die tegen eene rots of hoogte geslagen heeft;
...ZEGEL, o. i-s), zegel naast of bij een ander;
zegel tot bekrachting van een ander.
TEGENZIJDE, v. (-n), overzijde, tegenovergestelde zijde; — ke, rzij de : de tegenzijde der medaille.
TEGENZIN, m. afkef,^' : een tegenzin in iets hebben; — hij doet alles met tegenzin, 't is hem alles te
veel; — met tegenzin in iets toestemmen, het slechts
nood€ doen.
TEGENZUCHTEN, (zuchtte tegen, heeft tegengezucht), iem. zuchtende aanzien, met zuchten

ontvangen.
TEGENZUUR, o. (scheik.) zuur dat de werking van

een ander opheft of vermindert.
TEGENZWEREN, (zwoer tegen, heeft tegengezworen), een tegeneed afleggen.
TE GOED, TEGOEDS, b-vv. nog te vorderen
hebben : hij heeft nog veel te goed.
TEHUIS, THUIS, o. hij heeft geen tehuis, geen
onderkomen; een tehuis voor militairen, waar militairen zonder betaling gezellig den avond kunnen
, doorbrengen; een tehuis voor vrouwen, billijk en net
pension tegen den kostenden prijs, uitsluitend voor
vrouwen tijdelijk zonder betrekking.
TEHUISKOMEN, o. geen tehuiskornen hebben.
TEHUISKOMST, v. het komen in zijn eigen huis:
,bij zijne tehuiskomst; ...REIS, v. reis naar huis: hij

is op de tehuisreis.

TEIL, v. (-en), ronde aarden bak of schotel die
van onderen nauw uitloopt, in sommige streken
TEEL geheeten; zulk een bak van hout, blik enz.;
lange uitstekende grashalm. TEILTJE, o. (-s).
TEINT, v. (-en), tint, kleur, gezichts-, huidskleur:

iem. met eene donkere teint.

TEISTERAAR, m. (-s), iem. die teistert.
TEISTEREN, (teisterde, heeft geteisterd), zwaar
beschadigen : de storm teisterde de, schepen; — mishandelen; tergen, plagen; wonden; — (fig.) onheil
veroorzaken : aardbevingen teisterden Sicilië.
TEISTERING, v. (-en),
TEKKO, o. met olieverf bedrukt katoen, als
tapijtstof, licht en waschecht en bestand tegen
vochtigheid in den handel gebracht.
TEKORT, o. (-en), hetgene te kort komt : een
tekort van f 600; een tekort dekken, wat te kort komt,
bijpassen.
TEKORTDOENING, v. (-en), bedrieglijke han
-delwijz
waarbij men iem. te kort doet.
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TEKORTKOMING, V. (-en), wat of waarin iem.
te kort komt; (fig.) overtreding, ondeugd, gebrek:
vele tekortkomingen hebben;
zwaar aanrekenen.

iem. zijne tekortkomingen

TEKST, nx. (-en), de geheele inhoud (van een boek
of geschrift enz.) : den tekst met grootere letter druk
tekst verbeteren;

de tekst is hier duister, is-ken;d

bedorven; inz. de oorspr. inhoud van iets, in tegen

riet de vertaling, met verklaringen, aan-steling
noten enz. : de oorspronkelijke tekst;-teknig,

door deze verklaring wordt de tekst verstaanbaar; —

(muuz.) het gedicht , de woorden eener compositie
voor zangstemmen : de muziek is keurig, doch de

tekst

is zinledig; —

eenige woorden (inz. eene bijbelplaats), waarover
men beschouwingen m°dedeelt, of die de grondslag
zijn eener redevoering of predikatic : de predikant
had tot tekst...; een tekst uitwerken, daarover beschouwingen geven; -- (spr.) iem. den tekst lezen, hem
scherp doorhalen, berispen; — iem. tekst en uitleg
geven, haarfijn alles vertellen, (ook) nauwkeurig
zeggen waaraan hij zich te houden heeft; — zij
kan je tekst en uitleg geven, zij weet van wanten; —
onderwerp van behandeling: bij den tekst blijven,
voet bij stuk houden; van den tekst raken, van zijn
onderwerp afdwalen; i-em. van den tekst helpen, iem.
in verwarring brengen; al te diep in den tekst dringen,
te veel van iets zeggen; — eon drukletter van 16
punten. TEKSTJE, o. (-s).
TEKSTBOEKJE, o. t-s), boekje met teksten uit
den bijbel; — boekje dat de woorden cener opera,
van een oratorium bevat; ...CRITIEK, v. .-en),
critiek betreffende den tekst.
TEKSTENROL, v. k-len), verzameling van teksten,
van bijbelplaatsen (voor geestelijken).
TEKSTHAAK, m. (...haken), ...HAAKJE, o. (-s),
(boekdr.) een der twee haakjes, waartusschen de
woorden geplaatst zijn, die tot of rklaring van den
tekst dienen (( 1); ...LETTER, v. (-s), drukletter
van 16 punten; ...SCHRIJVER, m. (-s), schrijver
van den tekst, in tegenst. met den schrijver der
noten, verklaringen.
TEKSTUEEL, bn. bw. woordelijk, zooals in den
tekst staat.
TEKSTUITGAVE, v. (-n), eend uitgave in den
oorspronkelijker tekst; ...UITLEGGER, m. (-s),
die een tekst uitlegt, inz. die teksten uit den Bijbel
heeft -uitgelegd; ...VERBETEREN, o. het verbeteron van eon bedorven tekst : het tekstverbeteren is
,niet ieders werk; ...VERDRAAIER, m. (-s), iem.
the de beteekenis van een tekst verdraait, verkeerd
uitlegt; ...VERDRAAIING, ...VERVALSCHING,
v. (-en), het vervalschen van een tekst; .. .VERHAAL, o. (...verhalen), het verhaal volgens den
tekst; ...VERKLARING, ...VERTOLKING, v.
( en); ...WOORD, o. (-en), woord, uitdrukking in
een tekst voorkomende; woord (of woorden) dat
tot tekst aan eene preek dient : ons tekstwoord vinden
wij in Marcus I I I : 7; ...ZETSEL, o. (-s), (boekdr.)
het zetsel van den tekst.
1. TEL, m. pasgang (van een paard).
2. TEL, (-len), TELLE, v. (-n), pasganger, tel
-ganer,
paard dat den pasgang gaat.
3. TEL, nn het tellen; dat is een heele tel, dat te
tellen duurt lang, valt moeilijk; — ik was den tel
kwijt, ik had mij in het tellen vergist, ik was ver
wat ik reeds geteld had; — zij is den tel kwijt-getn
(van enne zwangere vrouw gezegd), zij heeft haar
briefje verloren; — bij den tel verkoopes, bij het getal;
— (fig.) hij is niet in (of in geen) tel, hij wordt niet
veel geacht; weinig, niet veel in tel zijn.
TELASTLEGGING, v. (-en), beschuldiging.
TELBAAR, bn. te tellen. TELBAARHEID, v.
TELDER, n2. (-s), (gew.) teljoor.
TELEFONAAT, o. (...naten), telegramdictaat per
telefoon.
TELEFONEEREN, (telefoneerde, heeft getelefoneer'd), door de telefoon mededeelen; ook TELEPHONEEREN.
TELEFONIE, v. kunst, leer van de telefoon; het
telefoonwezen : bij de telefonie zijn.
TELEFONISCH, bn. door middel van de telefoon:
telefonisch gesprek; woonhuis
nisch verbonden.

en kantoor zijn telefo-

TELEFONIST, m. (-en), TELEFONISTE, v.
(-n), beambte op een telefoonkantoor.
TELEFOON, v. (...fonen), een toestel om over
verre afstanden geluiden over te brengen; inz. die
geluiden overbrengen door galvanische stroomen,
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die opgewekt worden of wier stroomsterkte gewijzigd wordt ; ook TELEPHOON.
TELEFOONBEDRIJF, o.; ...BESTELLING, v.
(-en), bestelling, overbrenging per telefoon; ...BOEI,
V. (-en), boei telefonisch met een onderzeeër, een
duikerklok enz. verbonden; ...CENTRALE, v.
(-8); ...CEL, v. (-len), kamertje waar men telefoneeren kan; ... DIENST, m. regeling van het telefoonwezen; ...DRAAD, m. (...draden), metalen
draad waarlangs telefonische gesprekken gehouden
worden; ...KABEL, m. (-s); ...KANTOOR, o.
(...kantoren), kantoor waar men telefoneeren kan;
...LIJST, V. (-en), boekje met do telefoonnummRers;
...NET, o. (-ten), alle telefoondraden bij elkander;
...NUMMER, o. (-s), nummer van het telefoon
waarmede men op een -kantoor verbonden-toesl
is; ...PAAL, m. (...palen), paal waarover de telefoondraden gespannen zijn; ...STATION. o. (-s),
telefoonkantoor.
TELEFOONTJE, o. (-s), telefonisch gesprek.
TELEFOONTREIN, m. (-en), alles wat voor de
telefonie door eene legerafdeeling meegevoerd
wordt; ...VERBINDING, v. (-en), telefonische
verbinding.
TELEGRAAF. v. (...grafen), verschrijver, toestel
om niet teekens in zeer korten tijd berichten tot
ver verwijderde afstanden over te brengen : optische
telegraaf. waardoor berichten met lichtseinen overgebracht worden; — electrische telegraaf, waarbij
van de electriciteit gebruik gemaakt wordt; inz.
de electrische telegraaf : iets per telegraaf berichten;
plaatsen die door de telegraaf verbonden zijn, door
telegraafdraden; — hij is bij de telegraaf werkzaam,
op een telegraafkantoor.
TELEGRAAFBODE, m. (-n), iem. die telegrammen bezorgt, inz. buiten de kom eener gemeente,
waar een telegraafkantoor gevestigd is; .. .CONGRES, o. (-sen), congres waar verschillende onder
betreffende de telegraaf besproken (en-werpn
geregeld) worden; ... DIENST, m. regeling van het
telegraafwezen; ...DRAAD, m. (... draden), metalen
draad, langs palen gespannen en dienende om
berichten electro-magnetisch over te brengen;
...KABEL, m. (-s), kabel tot telegraaf dienende
(onder den grond of op den bodem des waters);
...KANTOOR, o. (...toren), kantoor waar telegraphische berichten verzonden en ontvangen
worden; ...LIJN, v. (-en), afstand van de eene
plaats tot do andere, waarover Bene telegraaf
werkt; ...NET, o. (-ten), alle telegraaflijnen bij
elkander; ...PAAL, m. (...palen), paal waarlangs
de telegraafdraden gespannen zijn; ...TOESTEL,
o. (-len), toestel om te telegrapheeren; ...TREIN,
m. (-en), (mil.) alles wat noodig is bij het leggen
eener telegraaflijn voor een leger.
TELEGRAFEEREN, TELEGRAFIE, enz. zie TELEGRAPHEEREN, enz.
TELEGRAFIST, m. (-en), die telegraphische berichten overseint, beambte op een telegraafkantoor.
TELEGRAFISTKLERK, m. (-en), iem. die klerk
is bij de telegraphie; ...LEERLING, m. (-en).
TELEGRAM, o. (-men), per telegraaf overgebracht bericht.
TELEGRAMADRES, o. (-son), adres voor telegrammen (zoo kort mogelijk gesteld en waarvan
men op het telegraafkantoor kennis draagt);
...BESTELLER, m. (-s), iem. die telegrammen
bezorgt binnen de kom eener gemeente; ...KOSTEN,
M. mv.; ...ZEGEL, m. en 0. (-s), zegels waardoor
men de kosten van overbrenging . van binnenlandsche of binnen-Europeesche telegrammen bij vooruitbetaling kan voldoen; men heeft 11 soorten van
telegramzegels: de minste is van 1 cent, de hoogste
van 2 gulden.
TELEGRAPHEEREN, (telegrapheerde, heeft getelegrapheerd), door middel van de telegraaf berichten overzenden of doen overzenden; ook TELEGRAFEEREN.
TELEGRAPHIE, v. kunst, leer der telegrafen:
draadlooze telegraphie; het telegraafwezen : mijn
broeder is bij de telegraphie; commies bij de telegraphie; ook TELEGRAFIE.
TELEGRAPHISCH, bn. door middel van de
telegraaf : telegraphische berichten; tot een telegraphischen toestel behoorond,, : telegraphische sein
ook TELEGRAFISCH.
-gevr;
TELEMETER, nn. (-s), electrisch afstandssignaal.
TELEMETEOROGRAAF, m. (...grafgin), werktuig

TELLEN..

om in ruimen kring de lucht meteorologisch te
onderzoeken.
TELEN, (teelde, heeft geteeld), door geslachte
vermenging voortbrengen, het aanzijn geven-lijke
aan : ieder dier teelt zijns gelijke; Abraham teelde Isakk en Jakob; — kweeken (eig en fig.): vruchten,
aardappelen telen; schapen telen; ledigheid teelt
ondeugd. TELING, v. het telen, voortbrenging (van
kinderen enz.); de opbrengst van teelland.
TELEOBJECTIEF, o. photographisch lenzenstelsel voor opname . van verwijderde voorwerpen opvergroote schaal.
TELEOLOGIE, v. de leer van de doelmatigheid
in de inrichting der wereld.
TELEPATHIE, v. gedachtenoverbrenging, een
denken en gevoelen bij van elkander-heidvan
verwijderde personen. TELEPATHISCH, bn. bw.
volgens de telepathie.
TELEPHANIE, v. tclegraphisch zien, het overbrengen van beelden met behulp van den electr..
stroom.
TELEPHONEEREN, enz. zie TELEFONEEREN..
TELER, m. (-s), voortbrenger, kweeker.
TELESCOOP, m. (...stopen), astronomische verrekijker.
TELESCOPISCH, bn. bw. alleen door telescopen
waarneembaar : telescopische sterren.
TELEURSTELLEN, (stelde teleur, heeft teleur
bedriegen in eene verwachting : iem., zich-gestld),
teleur, ellen. TELEURSTELLING, v. (-en), mis
verkeerde, ongunstige uitslag.
-reknig,
. TELEVISIE, v. zien op verre afstanden per
telefoondraad.
TELG, v. (-en), loot van een boom, boomscheutje;
—, m. en V. (-en), (fig.) afstammeling, spruit (van
een geslacht, van eene familie) : een waardige telgvan een oud geslacht. TELGJE, o. (-s).
TELGAAN, o. het loopen met den pasgang (van
een paard).
TELGANG, m. pasgang, zie TELGANGER.
TELGANGER, m. (-s), damespaard dat bij .het
loopen de twee rechterpooten en ook de tweeachterpooten tegelijk verzet.
TELHASPEL, m. (-s), haspel die het getal draden
voor elke streng aanwijst, door middel van een
hamertje, dat op een plankje valt; ...HOUT, o.
talhout.
TELINGSKRACHT, v., ...VERMOGEN, o. kracht,.
vermogen om voort te telen.
TELJOOR, o. (...joren), (Zuidn.) bord, eetbord.
—LIKKER, mi. (-s), (Zuidn.) klaplooper.
TELKAART, v. (-en), kaart om in te vullen bij,
de volkstelling
TELKENMALE, TELKENMAAL, bw. telkens.
TELKENREIZE, bw. telkens.
TELKENS, bw. iedere keer : telkens als ik haar
aankijk, lacht zij; — aanhoudend, gestadig: ik
moest hem telkens zeggen, wat alles beteekende.
TELKUNST, v. de kunst van tellen.
TELLEN, (telde, heeft geteld), de eenheid en de
hoeveelheden in hare natuurlijke volgorde opnoemen : tot tien, tot twintig leerere tellen; (fig.) daar
staat hij alsof hij geen drie, geen tien kan tellen,
alsof hij te dom is om te kunnen spreken; — opzijne vingers tellen, terwijl men de hoeveelheden
door vingers voorstelt; (fig.) dat kan men op zijn.
vingers natellen, gemakkelijk nagaan; — door
tellen de hoeveelheid bepalen, nagaan hoeveel er
zijn : de gasten tellen; de bevolking, de stemmen tellen;
het geld tellen; — (fig.) de meikever telt zijn geld,
wanneer hij telkens den kop vooruitbrengt om de
luchtbuizen der vliesvleugels vol te pompen:
heeft hij zijn geld geteld, dan gaat hij vliegen; —
(spr.) men kan zijne ribben tellen, zoo mager is hij; —
hij moet op zijn tellen passen, hij moet voorzichtig
zijn; — iem. de brokken in den mond tellen, zeer
nauwkeurig acht geven op hetgeen hij gebruikt,
wijl men het hem niet gunt; — hij loopt de steentjes
te tellen, hij loopt met het hoofd gebogen, met den
blik naar beneden gericht (wegens bedeesdheid,
gepeins enz.); — afrekenen, beginnen te rekenen
van zekeren dag, zeker tijdstip, zekere gebeurtenis :
wij beginnen van heden te tellen; — hoever telt die
vrouw 1, sedert wanneer rekent zij hare zwanger
een zeker getal vormzen : onze stad telt-schapI;—
300.000 zielen; -- wij tellen acht, wij zijn met ons
achten; — dat meisje telde 16 zomers, was 16 jaar
oud; y-- rekenen, aannemen te behooren : iem. onder
zijne vrienden tellen; hij telt onder de knapsten van
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zijn tijd, wordt daarbij gerekend; ik tel dat tot
het moeilijkste wat er is; — gelden : (kaartsp.) heer
en vrouw tellen voor 20; — dat telt niet, wordt niet
meegerekend; hij telt daar voor niets, is er niet ge-

acht, geëerd.
TELLENAAR, ra. (-s), (Zuidn.) tolganger.
TELLER, m. (-s), die telt, rekenaar ; — (rekenk.) dat getal eener gewone breuk, dat aangeeft
hoeveel gelijke deelen der gebroken eenheid genomen zijn. TELSTER, v. (-s), zij die telt.
TELLETTER, v. (-s), talletter, letter die een
getal aanwijst ; ...LOON, o. (-en), loon dat men
betaalt of ontvangt voor het tellen.
TELLING, v. k-en), het tellen; volkstelling ;
(rekenk.) optelling, samentelling : de telling leert
ons de som zoeken van twee getallen.

TELLURISCH, bn. tot de aarde behoorende.
1. TELLURIUM, o. (-s), toestel om de beweging
van maan en aarde aanschouwelijk voor te stellen.
2. TELLURIUM, o. een door Mu 11 e r v o n
R e i c h e n s t e i n ontdekt element, dat tot nog
toe slechts spaarzaam; meestal in verbinding met
lood, bismut, goud en zilver, in sommige mineralen is aangetroffen ; het gelijkt veel op zwavel,
is zilverblank, heeft een s. g. van 6,2 en een smeltpunt van a00° C.
TELLUS, v. godin der aarde.
TELMOSSEL, v. (-en), kleine mossel (tellina).
TELOORGAAN, (het ging teloor, is teloorgegaan), verloren gaan : alles is teloorgegaan.
TELPAARD, o. (-en), telganger, hakkenei;
... PAS. M. zie telgang ; ... SCHAAL, v. (... schalen),
(rekenk.) alle verzamelende eenheden van een
talstelsel in natuurlijke volgorde.
TELWOORD, o. (-en), (taalk.) de telwoorden
geven de hoeveelheid of de rangorde der zelfstandigheden te kennen ; bepaalde en onbepaalde tel

naarmate de hoeveelheid, de rangorde-worden,
bepaald of niet bepaald aangegeven is.
TEMBAAR, bn. te temmen, tam gemaakt
kunnende worden. TEMBAARHEID, v.
TEMEE, bw. (gew.) straks, aanstonds : ik kom
temee ; zoo temee wordt zoowel in den verleden
als in den toek. tijd gebezigd : zoo temee was hij

nog hier.
TEMEN, iteemde, heeft geteemd), de woorden
langzaam, of slepende uitspreken ; talmen, dralen.
TEMER, m., TEEMSTER, v. (-s), vervelende
spreker, spreekster. TEMERIJ, v. vervelende,
lijmerige praat.
TEMERIG, bn. bw. (-er, -st), slepend : eene
temerige stem ; temerig praten ; talmaehtig : zij
is altijd even temerig, even langzaam.
TEMET, TEMETS, bw. (gew.) soms, nu en dan:
hij komt mij temet eens opzoeken ; soms, misschien:
hij mocht temet denken, dat het waar was.

TEMMEN, (temde, heeft getemd), tam maken;

leeuwen en tijgers temmen ; ( fig.) bedwingen, ge-

dwee maken, doen buigen, beteugelen : die onderwijzer weet zelfs den wildsten knaap te temmen ;
(fig.) zijne drifters temmen, hartstochten temmen,

beteugelen. TEMMING, v. het temmen.
TEMMER, m., TEMSTER, v. (-s). die temt.
TEMPEEREN, (tempeerde, heeft getempeerd),
(art.) den tijd regelen waarna eene granaatkartets
springt : door den kop van het projectiel te draaien
wordt de lont langer of korter gemaakt om; het
<op den gewilden afstand te laten springen. TEM PEERING, v. (-en).
TEMPEEST, o. (-en), (veroud.) stormweer.
TEMPEL, m. (- s, -en), gebouw aan de uitoefefling van den godsdienst gewijd, kerk : tempels
oprichten ; de tempel van Jupiter, van Janus, aan
Jupiter, aan Janus gewijd ; — de tempel van Salomo, door Salomo opgericht ; — inz. het kerk
Christenen : naar den tempel gaan; —-gebouwdr
een tempel van ongekorven hout, een heilig Ger
woud ; — heilige, gewijde plaats : dat-nxasch
huis is een tempel der huwelijkstrouw ; — een
tempel van Venus, van ontucht, een huis van ontucht;
— (spr.) onderhoud uw tempel, draag zorg voor

uw lichaam ; — vrije heerlijkheid die aan de orde
der Tempelieren behoorde ; — (wev.) -werktuigje
om het doek gelijkmatig te spannen en te voor
dat het te veel inweeft, gewoonlijk be--komen
staande uit twee verbonden houtjes met korte,
scherpe metalen stiften (tinnen), die in de kanten
van het weefsel prikken. TEMPELTJE, o. (-s),
kleine tempel.
,

Van Dale.
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TEMPELBERG, m;. (-en), berg waarop een tempel
staat of gestaan heeft; ...BEWAARDER, m. (-s),
...BEWAARSTER, v. (-s), die de zorg voor den
tempel als gebouw heeft; ...BOUW, m. het bouwen
van een tempel; ... DAK, o. (-en); ... DEUR, v.
(-en); ... DIENAAR, ate. (-s), iem. die geringe dien
een tempel verrichten moet; (bij uitbr.)-steni
priester; ...DIENST, m. godsdienstoefening in den
tempel (inz. bij de oude Israëlieten).
TEMPELEN, (tempelde, heeft getempeld), (gemoons.) ter kerk gaan.
TEMPELFEEST, o. (-en), inwijdings-, herinneringsfeest eens tempels; ... GAT, o. (-en), (wev.)
gaten langs den rand van het weefsel, daarin door
de tinnen van den tempel gemaakt; ...GEREED
bij den tempeldienst;-SCHAP,o.bendigh
...HEER, m•. (-en), tempelier.
TEMPELIER, m. (-en, -s), ridder eener voormalige
geestelijke orde, in 1119 te Jeruzalem gesticht;
later werden zij zeer rijk en wegens hunne onmatigheid berucht; (spr.) hij zuipt, drinkt als een
Tempelier, hij is een onmatig drinker; -- orde der
Goede Tempeliers, een genootschap van geheelonthouders.
TEMPELMAAT, v. (...maten), (wev.) hoeveelheid
die men telkens weeft, eer men vertempelt, den
tempel versteekt; ...OFFER, o. (-s), offer dat in
den tempel gebracht werd; ...ORDE, V. regeling
van den tempeldienst; (ook) ridderorde der Tempelieren; ...PRACHT, v. pracht in een tempel:
...PRIESTER, m. (-s). . . .PRIESTERES, v. (-sen);
... RUÏNE, v. (-n), bouwval van een tempel; ... SIERAAD, o. (...sieraden); ..STAD V. (...steden),
(oudt.) stad waarin een beroemde tempel was
(Jeruzalem, Ephese enz.); ...TIN, v. (-nen), boven
een tempel; (wev.) de scherpe stalen-stepivan
stiftjes van een weverstempel; ...WACHT, v. lieden die den tempel bewaken; ...WACHTER, in.
(-s).
TEMPER, m. tempering, matiging.
TEMPERAMENT, o. (-en), overheerschende ge
welke het gevolg is van een be--moedsgtlhi
paald lichaamsgestel : een sanguinisch temperament
hebben, snelle maar zwakke gemoedsaandoeningen
hebben en vooral op het aangename letten; bij het
cholerisch temperament worden de aandoeningen snel
en sterk opgewekt; het melancholisch temperament,
is het tegengestelde van het sanguinische; worden
de aandoe ningen zwak en langzaam opgewekt, dan
heeft men een flegmatisch temperament.
TEMPERANTIA, v. mv. verzachtende middelen.
TEMPERATUUR, v. (...turen), graad van warmte : water kookt bij eene temperatuur van 100 ° C.; —
warmtegraad der lucht : eene aangename, zachte
temperatuur; — kmuz.) eenstemmigheid, nauwkeurige zuiverheid der tonen. TEMPERATUURTJE,
o. (-s).
TEMPEREN, (temperde, heeft getemperd), matigen, verzachten : het licht temperen; — (fig.)
lenigen, doen bedaren : iemands droefheid temperen;
de jaren temperen de driften; — kleuren mengen
om zachtere tinten te krijgen; — de brosheid ontnemen (van gegoten voorwerpen) : staal temperen.
TEMPERING, v. (-en), het temperen.
TEMPERMES, o. (-sen), een mes met een lang
en dun blad, ovaal van vorm en zonder snede,
om de verven op een palet bijeen te schrapen, te
roeren, fijn te wrijven enz.; ...OVEN, M. (- s),
oven van den staalmaker.
TEMPESTATIEF, TEMPESTUEUS, bn. stormachtig; bulderend, onstuimig.
TEMPESTIEF, bn. tijdig, op het geschikte oogenblik.
TEMPO, o. (-'s), (muz., dansk.) tijdmaat, beweging; — de graad van langzaamheid of snelheid,
in welken een toonstuk moet worden voorgedragen;
(oudt., mil.) onderdeel van een samengestelden
handgreep of beweging : lading in twaalf tempo's.
TEMPO DOELOE, (Ind.) in den goeden ouden
tijd.
TEMPORAIR, bn. bw. tijdelijk, niet duurzaam.
TEMPORALIËN, v. mv. wereldlijke inkomsten
der geestelijkheid.
TEMPOREEL, bn. tijdelijk, wereldlijk, aardsch.
TEMPORISATIE, v. draling, opschorting, ver
een geschikter tijd), tijdwinning. -schuivng(to
TEMPORISEEREN, (temporiseerde, heeft getenporiseerd), dralen, tijd winnen, tot gelegener tijd
uitstellen.
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TEMPTATIE, v. (-s, ...tiën), kwelling : dat was

eene verschrikkelijke temptatie; verzoeking.

TEMPTEEREN, (temnpteerde, heeft getempteerd),
kwellen, plagen : hij tempteert iedereen; — in ver
brengen.
-zoeking
TEN, samengetrokken uit te den, zie TE.
TENACITEIT, v. vasthoudendheid; taaiheid der
metalen.
TENAILLE, v. (-s), (vest.) eenvoudige inspringende hoek van eene schans of linie; —HOEK,
m. (-en).
TENAILLON, o. (-s), klein vestingwerk dat vroeger diende' om kleine ravelijnen en achterliggende
schouderhoeken der bastions te d--.kken.
TENAKEL, o. (-s), (boekdr.) lineaalvormig houtje
waartegen het te zetten manuscript gelegd wordt.
TENANT, m. ( -esa), verdediger, voorvechter;
(wap.) schildhouder.
TENDENTIE, v. (-s, ...tiën), strekking, richting
naar een doel, bedoeling.
TENDENTIEUS, bn. bw. met eene zekere bedoeling : tendentieuze berichten.
TENDENZ, v. strekking; —ROMAN, m. (-s),
roman met eene zekere strekking.
TENDER, ra. (-s), (spoorw.) wagen achter de locomotief en waarop steenkolen en water voorhanden
zijn; (zeew.) adviesvaartuig bij een linieschip.
TENDERLOCOMOTIEF, v. (...ven), (spoorw.)
machine waarbij tender en locomotief een geheel
vormen.
TENGEL, m. (-s), verbindingslat voor timmerwerk, platte lat van 8 tot 15 cM. breedte bij 1,2
tot 2,2 cM. dikte : naden van planken worden dik
tengels gedekt.
-wijlsdor
TENGELDOEK, o. behangerslinnen.
TENGELEN, (tengelde, heeft getengeld), (timen.)
reten van timmerwerk met tengels beslaan; tengels
tegen de balken eener zoldering slaan, waaraan
het plafondriet bevestigd wordt; tengels slaan om
daarop het tengeldoek te spannen. TENGELING.
V. (- en).
TENGELHOUVAST, m. (-en), ijzeren haakje met
korte, rechthoekig omgezette nok, naast de tengels
ingeslagen om deze met dat nokje vast tegen het
muurwerk te klemmen.
TENGER, bn. (-der, -st), rank : eene tengere
gestalte; een tenger bootje; toer, zwak : een tenger
kind, TENGERHEID, v. teerheid, rankheid,
zwakte.
TENIETDOENING, v. (-en), het te niet doen.
TENNIS, o. (-son), eene soort van balspel in de
open lucht : het doel is den bal zoo lang mogelijk
in beweging te houden, zonder dat hij den grond
raakt; —BAAN, v.; —BAL, 'a. (-len); —NET,
o. (-ten), net dwars over het tennisveld gespannen;
—SCHOEN, in. (-en).
TENNISSEN, (tenniste, heeft getennist), tennis
spelen.
TENNISSPEL, o.; ...VELD, o. (-en).
1. TENOR, rn . (-s, -en), hoogste mannenstem
van klein d tot ééngestreept g.
2. TENOR, TENORIST. in. (-en). tenorzanger.
TENORSLEUTEL, m,. (-s), muzieksleutel waardoor de ééngestreepte c op de 4de lijn aangegeven
wordt; ...STEM, v. (-men), stem van een tenor,
hooge mannenstem; ...ZANGER, mr. (-s).
TENT, V. (- en), verplaatsbare woning, bestaande
uit over stijlen gespannen doek : tenten der nomabreken; — (spr.)
denvolken; de tenten opslaan, afbreken;
ergens zijne tenten opslaan, er gaan wonen; — veldverblijf (inz. van militairen); iem. uit zijn tent
halen, hem ten strijde roepen; hut; (ook) but op
een vaartuig; loofhut (der Israëlieten); (bijb.) de
tent der samenkomst; — kraam, vervoerbare winkel
(inz. op kermissen). TENTJE, o. (-s).
TENTAMEN, o. (-s, ...mina), voorloopig onderzoek, voorexamen.
TENTBALK, 'a. (-en), balk op twee mikken
voor eene dakvormige tent; ... BEWONER, M.
(-s), temt. die eene tent bewoont; ...DAK, o. (-en),
dak dat van alle vier zijden in één punt uitloopt,
evenals het bovenste gedeelte eener tent; ... DOEK,
lik. (- en), doek, tot de samenstelling van eene tent
dienende: —, o. tentlinnen.
TENTEEREN, (tenteerde, heeft getenteerd), in
verzoeking brengen, verlokken, verleiden; een
tentamen laten afleggen.
TENTEN, (teutte, heeft getent), peilen (eene
wond).
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TENTGORDIJN, o. (-en), gordijn voor eene tent;
tentdoek.
TENTIJZER, o. (-s), heelmeesterswerktuig om
eene wonde te peilen, sonde.
TENTLINNEN, o. linnen om eene tent te spannen;
...PAAL, in. (...palen), staander voor eene kegelvormige tent.
TENTOONSPREIDING, v. het ten toon spreiden.
TENTOONSTELLING, v. (-en), het ter bezichtiging aanbieden; verzameling van voorwerpen ter
bezichtiging; wereldtentoonstelling, of internationale
tentoonstelling, zulk eene verzameling uit alle
landen der wereld.
TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE, v. (-s,
...siën), commissie met de regeling eener tentoon
belast; ...GEBOUW, o. (-en), gebouw-steling
waarin eene tentoonstelling gehouden wordt : het
ijzeren geraamte van het tentoonstellingsgebouw is
reeds klaar.
TENTSCHUIT, v. (-en), vaartuig niet eene overdekte doch aan de kanten open verblijfplaats op
het dek; ...STUTTEN, m. m'cr. (zeew.) stutten voor
eene tent; ...WAGEN, m. (-s), wagen waarop
legertenten worden vervoerd; — vierwielig rijtuig
met twee zijbanken, waarboven een plat tentdak;
...WAGENTJE, o. (-s).
TENUE, o. en v. (-n), militaire kleeding, uniform:
zomertenue, wintertenue; in groot tenue, in paradeuniform; in klein tenue, in gewone of dagelijksehe
uniform, voor exercitiën; kazernetenue, zooals in
de kazerne gedragen moet worden; marschtenue.
TENUITVOERBRENGING, v. (-en), ...UITVOERLEGGING, v. (-en), het ten uitvoer brengen,.
leggen.
TENUTO (It.), bw. (muz.) aangehouden.
TENWARE, vw. ware het niet, ten minste indien
niet.
TENZELFDEN, aanwijz. voorn. tenzelfden tijde,
op, in denzelfden tijd.
TENZIJ, voegw. behalve indien : ik ga mede,
tenzij het regent.
TEPEL, m. (-s), rond uitsteeksel van de borst:
speen (der dieren) : vele zoogdieren hebben 4 tepels
aan den uier. TEPELTJE, o. (-s), kleine tepel;
tepeltjes der huid, der tong.
TEPELCACTUS, m. (-sen), (plantk.) eene soort
cactus, die vooral in dorre zandwoestijnen welig'
tiert; hij ziet er uit alsof hij uit groote wratten is
samengesteld; ...DOP, m. (-pen), ...DOPJE, o. (-s),
klein werktuig ter verlichting van 't zoogen, ala
de natuurlijke tepel niet goed gevormd is; ...HOF,
m. (...hoven), bruine kring om den tepel; ...KLOOF,
V. (...kloven), eene kloof in den tepel; ...KRING,
m. (-en), tepelhof; ...KRUID, o. (plantk.) -wilde
mosterd; ...PIJN, v. (-en); ...SPLEET, v. (...spleten), tepelkloof.
TEPELVORMIG, bn. in den vorm van een tepel;
(ontl.) tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen.
TEPELZALF, v. (...ven), (geneesk.) zalf ter genezing van kloven in de tepels; ...ZWEER, V.
(...zweren), zweer aan een tepel.
TEPRONKSTELLING, v. (-en), het te pronk
stellen.
TER, vz., samengetrokken uit te der, zie TE.
TERAARDEBESTELLING, v. (-en), begraving:
de teraardebestelling zal Dinsdag plaats hebben.
TERCERONEN, m. mv. kinderen van een Creool
en eene Mulattin.
TERDEGE, TERDEEG, bw. flink, goed, geducht : terdege zijn best doen; iem. terdege de waarheid
zeggen; terdege er van langs krijgen.
TERDOODBRENGING, v. (-en), het ter dood brongen.
TERECHT, bw. op de goede, juist -, plaats:
ben ik hier terecht ? ; het boek is terecht, gevonden.
TERECHTBRENGEN, (bracht terecht, heeft
terechtgebracht), in orde schikken : ik zal dien verwarden rommel niet kunnen terechtbrengen; — dat is
terechtgebracht, weer gevonden; (fig.) een dwalende
terechtbrengen, weer op het goede pad brengen.
TERECHTBRENGING, v.
TERECHTHELPEN, (hielp terecht, heeft terechtgeholpen), op den rechten weg brengen( eig. en fig.);.
de gewenschte inlichtingen geven. TERECH THELPING, v. het uit den waan helpen.
TERECHTKOMEN, (het kwam, terecht, is terecht
orde komen, geschikt worden, goed-gekomn),i
afloopen :• daar komt niets van terecht, alles gaat
verkeerd; hij zal wel terechtkomen. hij zal wel de
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eene of andere betrekking krijgen ; ik kan niet met
hein terechtkomen, niet overeenkomen, niet genoeglijk niet hem verkeeren; dat boek is terechtgekomen,
gevonden geworden, nadat het zoek was geraakt:
die brief is niet terechtgekomen, heeft den geadresseerde niet bereikt.
TERECHTPLAATSING, v. het brengen op de
behoorlijke plaats.
TERECHTSTAAN, (stond terecht, heeft terechtgestaan), als een beklaagde of beschuldigde voor
den rechter staan.
TERECHTSTELLEN, (stelde terecht, heeft terechtgesteld), voor eene rechtbank doen verschijnen;
eene straf (aan ienx.) voltrekken. TERECHTSTELLING, v. (-en), voltrekking der straf.
TERECHTWIJZEN, (wees terecht, heeft terechtgewezen), den weg wijzen : een vreemde, onbekende
terechtwijzen; (fig.) leeren, onderrichten : iem bij
de studie terechtwijzen; — (fig.) berispen, vermanen :
ik zal hem eens streng terechtwijzen. TERECHTWIJZING, v. (-en), (fig.) leering, onderrichting,
les, vermaning.
TERECHTZITTING, v. (-en), vergadering eener
rechtbank.
1. TEREN, (teerde, heeft geteerd), met teer bestrijken : eene schutting teren. TERING, v.
2. TEREN, (teerde, heeft geteerd), goed eten en
drinken: van den hoogen boom teren, op zorgelooze
wijze groote verteringen maken, zijn kapitaal opeten;
op kosten van anderen teren, leven; mager worden,
kwijnen.
TEREND, bn. kwijnend : eene terende ziekte.
TERGEN, (tergde, heeft getergd), iets doen om
een ander te plagen, sarren, verbitteren, vertoornen: hij heeft geslagen, omdat gij getergd hebt; dat
is maar den mond tergen, iem. doen watertanden.
TERGING, v. (-en), het tergen, geterg.
TERGEND, bn. bw. ( -er, -st), uitdagend, sarrend : eene tergende houding aannemen.
TERGER, m., TERGSTER, v. (-s), die tergt.
TERGIVERSEEREN, (tergiverseerde, heeft getergiverseerd), uitvluchten zoeken, dralen.
TERGMIDDEL, o. (-en), middel om iem. te tergen;
...TAAL, v., ...WOORD, o. (-en), taal, woord waar
-medni.
tergt, verbittert.
TERGZIEK, bn. (-er, -st), plaagziek.
TERHANDSTELLING, v. het overgeven, overreiken.
TERIG, bn. (-er, -st), als teer, met teer bestreken;
teerachtig.
TERING, v. (-en), vertering (van spijzen); uitgave, vertering : vrije tering hebben, het zelf niet
behoeven te betalen; (fig.) de tering naar de nering
zetten ; de uitgaven naar do inkomsten regelen ; —
ziekte met een chronisch verloop, dic de krachten
sloopt, het lichaam doet uitteren en wegkwijnen,
inz. longtering : aan de tering lijden, gestorven zijn;
(spr.) hij zal e de tering nog van zetten, krijgen het
is heel gevaarlijk voor hem.
TERINGACHTIG, bn. (-er, -st), aan de tering
lij den& : er teringachtig uitzien, zoo alsof men de
tering had: een teringachtig gestel. TERINGACHTIGHEID, v.
TERINGLIJDER, m.. (-s), ...LIJDERES, v. (-sen),
die aan tering lijdt.
TERLEENGEVING, v. (-en), terleengeving op 6
maanden, het te leen geven voor dien tijd.
TERLOOPS, bw. in 't voorbijgaan, vluchtig,
inderhaast : terloops iets nakijken, opmerken; ernstige zaken mag men niet terloops afdoen.
TERLOOPSCH, bn. vluchtig, oppervlakkig:
terloopsche bezoeken, mededeelingen.
1. TERM, m. (-en), woord, uitdrukking (inz. in
eenig vak van kunst of wetenschap gebezigd) :
technische termen; — onder bedekte termen iets mee
het niet ronduit vertellen; — in algemeene-deln,
termen spreken, met algemeen woorden, uitdrukkingen die de begrippen niet scherp omlijnen; —
korte volzin : volgens de termen der wet, naar de
wet luidt; — hij valt niet in !le termen, hij behoort
niet tot dezulken, die...; (ook) komt daarvoor niet
in aanmerking; — zeker tijdsverloop, termijn:
de U gestelde term is verstreken; — grensscheiding; —
(rekenk.) samenstellend deel eener reeks door het
teeken -}- of — gescheiden; — stelling (eener sluitree : eene sluitrede bestaat uit 3 termen; — beweeg
-redn.
2. TERM, m. (-en), (zeew.) tarra, zeker houtwerk.
TERMIETEN, in. mv. geslacht van witte mie-
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ren (termes), tot de orde der netvleugelige insecten
behoorende.
TERMIJN, m. (-en), bepaald tijdsverloop; (ook)
dag waarop dit eindigt; (ook) gedeeltelijke betaling:
in of bij termijnen af te doen, bij bepaalde gedeelten
af te betalen (eene geldsom); men kan de belasting
in 10 termijnen betalen; — bedrag van zulk een
gedeelte : hij is nog twee termijnen achter; —,
(recht.) bepaalde dag (om te pleiten enz.). TER=
MIJNTJE, o. (-s).
TERMIJNBETALING, v. (-en), het betalen bij
gelijke gedeelten : koopen op termijnbetaling;
...HANDEL, M. handel op termijn, om op een
gestelden dag te leveren : termijnhandel in olie,
in graan; het is eigenlijk eene speculatie op rijzing
of daling der prijzen wijl meestal niet de goederen
geleverd, doch alleen het verschil in den veronderstelden en den werkelijken prijs betaald wordt;
...MARKT, v. (-en), plaats waar termijnhandel
gedreven wordt; ...NOTEERING, v. (-en), prijs
tegen zekeren termijn; ...STEMMING,-noterig
v.; ... REKENING, v. (kooph.) het berekenen van
een gemiddelden betalingstermijn voor meerdere.
op verschillende tijden vervallende kapitalen;
...ZAAI. v. (...zaken), handelszaak in den termijnhandel.
TERMINATIE, V. (- s, ...tiën), begrenzing; beeindiging; afdoening.
TERMINEEREN, (termineerde, heeft getermineerd), begrenzen; eindigen, afdoen.
TERMINOLOGIE, v. (-ën), kunsttaal; leer en
verklaring der gebruikelijke kunstwoorden in een
bedrijf, eene kunst; kunstwoordenboek : technische
terminologie.
TERMINOLOGISCH, . bn. bw. behoorende tot,
betrekking hebbende op do terminologie.
TERMINUS, m. tijdperk; terminus a quo, tijdperk
van aanvang; terminus ad quem, tijdperk van afloop.
TERNAUWERNOOD, bw. nauwelijks.
TERNE, v. (-s), drietal achtereen bezette en uit
nummers in de getallenloterij; drie uit--gekomn
getrokken nummers naast elkander (bij het lottospel).
TERNEDERLIGGEN, ...SCHRIJVEN, ... SLAAN,
...WERPEN, ...ZETTEN, ...ZINKEN, ...ZITTEN,
zie nederliggen enz.
TERP, v. (-en), vluchtheuvel in Friesland,
aangelegd tot wijkplaats voor menschen en vee
bij buitengewoon hooge overstroomingen; de terpen
zijn tot 15 M. + A P en hebben tot 13 H. A
A. oppervlakte; omstreeks 200 v. C. ontstaan. TERPJE,
o. (-s), kleine terp.
TERPAARDE, v. humusrijke aarde die men van
de terpen afgraaft en als mest verkoopt.
TERPENTIJN, v. vloeibare hars uit pijnboomen;
—BALSEM, m. (geneesk.); —BOOM, m,. (-en), een
boom (pistacia terebinthus) die in het zuiden van
Frankrijk, Noord-Amerika en Oost-Indië voorkomt;
—GEEST. m., —OLIE, v. heldere, vluchtige olie
door overhaling uit terpentijn verkregen; —STOKER, nn. (-s), iem. die terpentijnolie stookt; —STOKERIJ, v. (-en); —VERNIS, o. vernis niet terpentijnolie aangemaakt.
TERPSICHORÉ, v. de muze der danskunst en
der lyrische poëzie, voorgesteld met de lier in de
hand.
TERRA, v. aarde, land : terra incognita, onbekend land, (ook fig.).
TERRA-COTTA, o. onverglaasde gebrande pottenbakkersklei; beeldwerk, inz. aarden vazen, van
terra-cotta vervaardigd ; — licht bruinroode kleur
zooals de terra-cotta : eene terra-cotta japon dragen.
TERRA-COTTA -HOUT, o. poreuze op hout gelijkende stof, uit klei of leem gebakken, in 1883
uitgevonden : het terra-cotta-hout laat zich schaven,
zagen, beitelen, spijkeren als gewoon hout; ...-KLEUR,
v. de lichte bruinroode kleur van terra-cotta.
TERRARIUM, o. (...riën), (meestal glazen)
kastje om daarin fijne broeikastplanten, kevers,
insecten enz. te houden en gade te slaan (in tegenst.
met aquarium).
TERRAS,, o. (-sen), aardheuvel, verhevenheid
van opgeworpen aarde met graszoden bedekt; —
(vest.) aardwal; — terrasland; — verhoogd terrein
voor een huis : op het terras voor het badhuis zitten; plat dak van een huis; (schild.) voorgrond. TERRASJE, o. (-s).
TERRASLAND, o. (-en), land met telkens lager
wordende hoogvlakten.
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TERRASSEEREN, (terrasseerde, heeft getcrrasseerd), een hellend terrein in terrassen afdeelen,
aarden wallen opwerpen : een geterrasseerde muur,
door opgeworpen aarde gesteund; — op den grond
werpen; (fig.) geheel terneerslaan, ontmoedigen.
TERRASVORMIG, bn. in den vorm van terrassen.
TERREIN, o. (-en), stuk grond : een open terrein,
waarvan het uitzicht niet belemmerd is; — een
bedekt terrein, waarvan het uitzicht beperkt is door
bebouwing of beplanting, door bosschen enz.; —
een bebouwd, een onbebouwd terrein, waarop al of
niet gebouwen staan; — bouwterrein te koop, grond
om bebouwd te worden; — (fig.) gebied : kom niet
op mijn terrein, bemoei u niet met mijn vak of
met hetgeen aan mij is opgedragen; — hier komen
wij op geheel ander terrein, op een geheel ander
gebied; — iem. het terrein betwisten, zich dapper
verweren; — het terrein der wetenschap, het gebied.
TERREINTJE, o. (-s).
TERREINAFSCHEIDING, v. (-en), (mil.) gesteldheid van het terrein waardoor de beweging van
den vijand opgehouden kan worden; ...BESCHRIJVING, v. (-en), beschrijving van een terrein;
...HOEK., m. (-en), hoek dien de kogelbaan met
het terrein maakt; ...KENNIS, v. kennis van het
terrein; ...LEER, v. (mil.) kennis van het terrein,
van zijne gedaante, de middelen om er mee bekend
te worden en van de wijze waarop men het gebruiken moet; ...PLOOI, V. (- en), lange en smalle
verhevenheid in het terrein; ...SCHETS, v. (-en),
...TEEKENING, v. (-en), teekening van het
terrein.
TERREUR, v. schrik; (Fr. gesch.) schrikbewind:
de Roode Terreur in 1793 en 94; de Witte Terreur
in 1814 en 15 na de restauratie der Bourbons.
TERRIER, m. (-s), dashond; • foxterrier.
TERRINE, v. (-s), soepkom, soepschotel. TERRIENTJE, o. (-s).
TERRITOOR, o. (...toren), territorium.
TERRITORIAAL, bn. tot het grondgebied behoorende : de territoriale wateren, ook de zee tot
op 3 zeemijlen van de kust; territoriaal systeem.,
(in het kerkrecht) het stelsel dat de vorst des
lands het oppergezag over kerkbestuur en kerkelijke zaken heeft.
TERRITORISCH, bn. territoriaal.
TERRITORIUM, o. (...riën), grondgebied, rechtsgebied.
TERRORISEEREN, (terroriseerde, heeft geterroriseerd), schrik aanjagen.
TERRORISME, o. schrikbewind (inz. in Frankrijk
in 1793 en 1795).
TERRORIST, m. (-en), lid, aanhanger van het
Schrikbewind.
TER SLUIK, TERSLUIKS, bw. in 't geheim, in
't verborgen : tersluiks wat wegnemen.
TERSTOND, bw. aanstonds, dadelijk, onverwijld,
onmiddellijk : terstond helpen is dubbel helpen.
TERTIA ; V. derde schoolklasse; (R. K.) het tweede
der kleine, zoogenaamde daggetijden, overeen
ons 9 uur v.m.
-komendt
TERTIAAN, v. (tertianen), (muz.) gemengde
orgelstem waarbij elke toets niet haar eigenlijken
toon, maar de terts en quint doet hooren.
TERTIAIR, bn. (aardr.) de tertiaire formatie, die
reeks van gesteenten welke boven het krijt liggen
en nog niet tot het diluvium behooren.
TERTIAWISSEL, m. (- s), derde wissel.
TERTIE, v. (-s, ...tiën), zestigste gedeelte eereer
seconde (als r eetkunstig teken aangeduid door "' ).
TERTS, v. (-en), (muz.) interval van den eersten
of grondtoon tot den derden opwaarts gerekend:
eene groote terts bestaat uit twee geheele tonen; eene
kleine terts, uit anderhalven toon als: c tot es.
TERUG, bw. naar het punt van uitgang : de reis
terug; heen en terug; heen en weder; — (elliptisch
gebezigd in) terug (gaat of wijkt terug), maakt
plaats, wijkt; (zeew.) terug, roei, stoom terug; ik
moet terug (terugkeeren); geld terug (terugontvangen).
( Terug vormt met tallooze werkw. scheidbare
samenstellingen en beteekent dan naar het punt
van uitgang, achteruit, achterwaarts; opnieuw, weder.

Alleen de voornaamste zijn hier opgenomen).
TERUGBEGEEREN, (begeerde terug, heeft terug begeerd), verlangen weder in het bezit van iets
gesteld te worden : het geleende geld terugbegeeren.
TERUGBEKOMEN, (bekwam terug, heeft terugbekomen), weder in het bezit van iets gesteld
worden : gij kunt uw boek terugbekomen.

TERUGKAATSEN.

TERUGBETALEN, (betaalde terug, heeft terugbetaald), betalen wat een ander geleend of voorgeschoten heeft, teruggeven wat een ander te veel
betaald heeft : ik moet 75 cent terugbetalen. TERUGBETALING, v. (-en).
TERUGBEZORGEN, (bezorgde terug, heeft terugbezorgd), terugzenden. TERUGBEZORGING. v.
TERUGBLIJVEN, (bleef terug, is teruggebleven).
achterblijven : hij kon niet verder mee, hij is teruggebleven.

TERUGBLIK, m. blik achterwaarts, op hetgeen
voorbij is, behandeld is : een terugblik; laatste hoofd
een roman, enz.; (ook) overzicht.
-stukvan
TERUGBRENGEN, (bracht terug, heeft teruggebracht), weder brengen waar iets of fens. zijn moet:
ik kom u de boeken terugbrengen; breng mij een
eindje terug, vergezel mij een eind op den terugweg;
in den vroegeren toestand brengen : de oproerlingen
tot gehoorzaamheid terugbrengen; een drenkeling tot
het leven terugbrengen, door toepassing van ver

geneeswijzen hem het leven hergeven.-schilend
TERUGBRENGING, v.
TERUGDEINZEN, (deinsde terug, is teruggedeinsd), eene achterwaartsche beweging maken:
de soldaten deinsden terug; — ( fig.) bevreesd zijn
voor iets, iets niet durven ondernemen. TERUG
-DEINZG,v.
TERUGDENKEN, (dacht terug, heeft teruggedacht), denken over, aan hetgeen voorbij is : zich
in vroegere jaren, in den vroegeren toestand terug

TERUGDENKING, v.
-denk.
TERUGDRAAIEN, (draaide terug, heeft teruggedraaid), achteruit, achterwaarts draaien; (fig.)
zijne woorden terugnemen : nu het er op aankomt,
draait hij terug.

TERUGDRIJVEN, (dreef terug, heeft en is terug
: de schepen zijn door-gedrvn),ahtuij
den stroom teruggedreven; den vijand terugdrijven,

doen wijken. TERUGDRIJVING, v. (-en).
TERUGDRINGEN, (drong terug, heeft teruggedrongen), doen achteruitwijken : den vijand terug
-dringe.

TERUGEISCHEN, (eischte terug, heeft teruggeeischt), met klem terugvragen. TERUGEISCHING,
v. (-en).
TERUGGAAN, (ging terug, is teruggegaan), ach-

teruitgaan : hier kunnen wij niet verder, wij moeten
teruggaan; naar huis teruggaan, terugkeeren; om dit te
verklaren, moeten wij tot den Spaanschen tijd terug

ons in de gedachten daarheen verplaatsen;(fig.)-gan,
tot verval geraken : die familie is erg teruggegaan.
TERUGGANG, m. het achteruitgaan; (ook fig.)
verval.
TERUGGAVE, ... GAAF, v. het teruggeven.
TERUGGEVEN, (gaf terug, heeft teruggegeven),
aan den vorigere eigenaar weder afgeven : een boek
teruggeven; — betalen wat een ander geleend of
voorgeschoten heeft : ik zal u de helft der kosten
teruggeven; — aan klein geld wedergeven wat te
veel betaald is met grooter geld : hier is een gulden,
het kost 80 cent, dan moet ge 20 cent teruggeven; —
(fig.) die uitdrukking geeft niet juist terug wat ik
meen, te kennen, te verstaan geven.

TERUGHALEN, (haalde terug, heeft teruggehaald), weder halen wat men gebracht heeft : dit
biljet wordt teruggehaald.

TERUGHEBBEN, (had terug, heeft teruggehad),
weder hebben; heb je terug van een gulden ?, kunt
ge mij daarvan teruggeven, wat ik u minder schuldig ben ?
TERUGHOUDEN, (hield terug, heeft teruggehouden), niet afgeven, achterhouden : geld terughouden;
niet laten vertrekken, tegenhouden; beletten. verhinderen : ik wil u van uw plan niet terughouden.
TERUGHOUDING, v.
TERUGHOUDEND, bn. (-er, -st), achterhoudend:
hij is nogal terughoudend, vertelt niet gauw wat hein
belang inboezemt; — de verkooper was terughoudend,

niet toeschietelijk, niet gretig om te verkoopen.
TERUGHOUDENDHEID, v.
TERUGIJLEN, (ijlde terug, is teruggeijld), ijlend
of haastig loopend terugkeeren.
TERUGJAGEN, (jaagde, joeg terug, heeft terug
jagende terugdrijven; in haast weder-gejad),
vertrekken.
TERUGKAATSEN, (kaatste terug, heeft terug
bal terugwerpen (in riet bal- of-gekats),dn
kaatsspel); weerkaatsen (van licht, geluid). TERUG
-KATSING,v.(en)
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TERUGKAATSEND, bn. wat het licht of geluid
terugkaatst.
TERUGKEER, n-t. TERUGKEERING, v. het terugkeeren.
TERUGKEEREN, (keerde terug, is teruggekeerd),
weder gaan naar (of weder zijn op) de plaats, van
waar men vertrokken of gekomen is : naar huis
terugkeeren; de .lente is weder teruggekeerd, is weer
begonnen; (fig.) tot zijn plicht, tot de gehoorzaamheid terugkeeren.

TERUGKOMEN, (kwam terug, is teruggekomen),
wederkeeren : wanneer komt gij terug ; — van
eene dwaasheid, terugkomen, die niet meer begaan;
van een plan, een, besluit terugkomen, er geen gevolg
aan geven, het intrekken; — van eene dwaling
terugkomen, die als zoodanig inzien; (fig.) op iets
terugkomen, er nog eens over spreken of schrijven.
TERUGKOMST, v. het terugkomen.
TERUGKOOPEN, (kocht terug, heeft teruggekocht), het verkochte weder koopera,
TERUGKRIJGEN, (kreeg terug, heeft teruggekregen), terug ontvangen : zijne goederen terugkrijgen;
zijne gezondheid terugkrijgen, weer gezond worden.
TERUGLOOPEN, (liep terug ) heeft en is terug
loopende achteruitgaan; haastig terug--gelopn),
gaan; loop eens gauw terug en haal het boek; —
terugvloeien.
TERUGMARCHEEREN, (marcheerde terug, is
teruggemarcheerd), den terugm,arsch maken.
TERUGMARSCH, m. aftocht in de richting
vanwaar men gekomen is.
TERUGNEMEN, (nam terug, heeft teruggenomen), nemen, wat men eerst gegeven heeft; —
weder in bezit nemen; — intrekken (zijn woord,
eene belofte). TERUGNEMING, v.
TERUGPLAATSEN, (plaatste terug, heeft terug
vroegere plaats, in zijn vroegeren-geplats),od
rang zetten : een scholier terugplaatsen, eene klasse
lager. TERUGPLAATSING, v. (-en).
TERUGREIS, v. (...zen), ...REIZE, v. (-n), tehuisreis; ...RIT, m. rit huiswaarts.
TERUGREIZEN, (reisde terug, is teruggereisd),
zich op weg huiswaarts begeven, naar huis reizen.
TERUGRIJDEN, (reed terug, is teruggereden),
huiswaarts rijden; rijdend zich begeven naar de
plaats, welke men pas verlaten heeft.
TERUGROEIEN, (roeide terug, heeft en is teruggeroeid) ; achteruitroeier; roeien naar de plaats van
waar men gekomen is; iem. roeiende naar huis
brengen.
TERUGROEPEN, (riep terug, heeft teruggeroepen), terugontbieden (iem.), na hem eerst ergens
gezonden te hebben; last geven zich te verwijderen
(aan een gezant enz.); (fig.) iem iets in het geheugen
terugroepen, doen herinneren; — den schijndoode
in het leven terugroepen, hem in het leven terug
TERUGROEPING, v. het terugroepen:-breng.
brieven van terugroeping, brieven van rappèl (van
een gezant).
TERUGSCHELDEN, (schold terug, heeft terug gescholden ) , schelden om dat van een ander te
beantwoorden.
TERUGSLAAN, (sloeg terug, heeft teruggeslagen ), terugdrijven : den vijand terugslaan; de rook
sloeg in de kamer terug, kwam in de kamer terug; —
nmet een slag terugdrijven : een bal terugslaan; een
slag teruggeven; achteruitslaan (van paarden).,
TERUGSLAG, n-t. het terugslaan; snelle achter
: dat was een terugslag; — in terugslag op,-uitgan
naar aanleiding van, met betrekking tot.
TERUGSPOEDEN, (ZICH —), (spoedde zich
terug, heeft zich teruggespoed), haastig terugkeeren.
TERUGSPRINGEN, (sprong terug, is teruggesprongen), achteruitspringen, een sprong achterwaarts doen; (van veerkrachtige lichamen) snel
den vorigen stand trachten in te nemen; terug
V. het terugspringen.-stuien.TERUGSPIN ,
TERUGSPRONG, mn. (-en), sprong achteruit;
terugslag van een vuurwapen, wanneer het gelost
wordt.
TERUGSTELLEN, (stelde terug, heeft teruggesteld), een rang, een plaats lager geven . die ambtenaar is teruggesteld. TERUGSTELLING, V. (- en).
TERUGSTOOT, m. (-en), stoot achteruit : de
terugstoot van een afgeschoten kanon; wederstoot.
TERUGSTOOTEN, (stiet, stootte terug, heeft
teruggestooten), achteruitstooten, wederstooten.
TERUGSTOOTING, v.
TERUG STOOTEND, bn. (nat.) repulsief; (fig.)
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stuitend, hoogst onaangenaam : eene terugstootende
houding aannemen; terugstootende manieren.
TERUGSTUIT, m. weerstuit.
TERUGSTUITEN, 'stuitte terug, is teruggestuit),
opspringen en achteruitwijken.
TERUGTOCHT, m. elke beweging waardoor een
leger of eene troepenafdeeling zich van den vijand
verwijdert : den terugtocht blazen, aannemen, (ook
fig.) deinzen, voor iets wijken; -- tocht huiswaarts,
tehuisreis : den terugtocht aanvaarden.
TERUGTOCHTSLIJN, v. (-en), (mil.) gedeelte
eener operatielijn, waarop een leger of eene troepen
terugtrekt; ...STELLING, v. (-en),-afdeling
stelling waarin de achterhoede van een terugtrekkend leger den vijand weerstand bieden en hem
ophouden kan.
TERUGTRED, m. stap achterwaarts; terugtocht.
TERUGTREDEN, (trad terug, is teruggetreden),
achteruittreden; zich losmaken van Bene belofte,
eene verplichting die men op zich genomen heeft.
TERUGTREKKEN, (trok terug, heeft en is
teruggetrokken), naar zich toetrekken : zijn been,
zijn arm terugtrekken; eene belofte terugtrekken, intrekken, • niet nakomen; — achteruitwijken : het
leger trok terug; (fig.) zich van het tooneel terugtrekken,
niet meer op het tooneel komen; zich uit de wereld
terugtrekken, eenzaam gaan leven; zich terugtrekken,

zich aan iets onttrekken.
TERUGVAART, v. het varen naar huis.
TERUGVALLEN, (viel terug, is teruggevallen),
weerkaatsen : het licht dat van den muur terugvalt;
(fig.) neerkomen : die schande zal op v zelf terugvallen.
TERUGVALLING, v. (recht.) het overgaan (op).
TERUGVAREN, (voer terug, is teruggevaren),
in een vaartuig huiswaarts keeren.
TERUGVERLANGEN, (verlangde terug, heeft
terugverlangd), terugbegeeren.
TERUGVINDEN, (vond terug, heeft teruggevonden), wedervinden.
TERUGVLIEGEN, (vloog terug, is teruggevlogen),
vliegende terugkeeren; (fig.) in allerijl huiswaarts
keeren.
TERUGVLOEIEN, (vloeide terug, is teruggevloeid), rugwaartsche beweging van vloeibare
stoffen.
TERUGVOEREN, (voerde terug, heeft teruggevoerd), terugbrengen.
TERUGVORDEREN, (vorderde terug, heeft teruggevorderd), terugeischen. TERUGVORDERING, v. (-en).
TERUGVRACHT, v. vracht op den terugweg, op
de thuisreis.
TERUGVRAGEN, (vraagde, vroeg terug, heeft
teruggevraagd), eischen, vorderen (zijn eigendom
enz.).
TERUGWANDELEN, (wandelde terug, is teruggewandeld), wandelende terugkeeren.
TERUGWEG, m. weg naar huis : op den terugweg.
TERUGWENSCHEN, (wenschte terug, heeft
teruggewenscht), terugverlangen.
TERUGWERKEN, (werkte terug, heeft teruggewerkt), doen achteruitgaan; eene wet werkt niet
terug, hare bepalingen zijn niet van toepassing op
hetgeen bestond, voordat zij in werking is gekomen;
(scheik.) reageeren. TERUGWERKING, v. tegen
poging ons; tot het oude terug te keeren,-werking,
reactie.
TERUGWERKEND, bn. wat terugwerkt : die
bepaling is van terugwerkende kracht.

TERUGWERPEN, (wierp terug, heeft teruggeworpen), achteruitwerpen; weder werpen.
TERUGWIJKEN, (week terug, is teruggeweken),
achteruitwijken. TERUGWIJKING, v.
TERUGWIJZEN, (wees terug, heeft teruggewezen), terugzenden; weigeren, afwijzen. TERUGWIJZING ; v.
TERUGWINNEN, (won terug, heeft teruggewonnen), het verlorene weder winnen.
TERUGZEILEN, (zeilde terug, is teruggezeild),
zeilende terugkeeren.
TERUGZENDEN, (zond terug, heeft teruggezonden), weder verzenden wat (of dien) men ontvangen of gekregen heeft. TERUGZENDING, v.
TERUGZIEN, (zag terug, heeft teruggezien), achter zich zien en een terugblik werpen (op); (fig.) op
zijn vroeger leven terugzien, het in gedachten nagaan;
— wederzien na voorafgegane verwijdering of
scheiding : zijne geboorteplaats terugzien; wij zullen
heem nooit terugzien, hij zal nooit terugkeeren.
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TERUGZWEMMEN, (zwom terug, is teruggezwomumen), zwemmende terugkeeren; achteruitzwemmen.
TERWIJL, voegw. gedurende den tijd dat : terwijl
hij omkeek, ontsnapte de dief; (met het bijbegrip
van tegenstelling) sommigen baden zich in weelde,
terwijl anderen vergaan van ellende; - bw. inmiddels,
ondertussehen : ik ging terwijl wat lezen.
TERZELFDER, aanw. vnw. terzelfder tijd, in
denzelfden tijd.
TERZET, o. (-ten, een muziekstuk voor drie
zangstenkmen.
TERZIJDELATING, v. voorbijgang : met terzijde
alles wat niet tot de zaak dienstig was;-latingv
...STELLING, v. voorbijgaan, niet uxedereken.en :
met terzijdestelling van alle tegenwerpingen en ingebrachte bezwaren.
TERZINE, V. (- n), drieregelige strophe van vijf
jamben.
-voetig
1. TEST, v. (-en), aarden of steenen vuurpotje
o.
(-s).
kop,
hoofd.
TESTJE,
(in eene stoof) ; 2. TEST, (Eng.) v. proefeed, de afzwering van
den Paus (in Engeland); - ontvlammingspunt van
petroleum : vele branden ontstaan door petroleum,
omdat de test veel te laag is; Russische petroleum heeft
veel hooger test dan de Amerikaansche.
TESTAMENT, o. (-en), uiterste wil : eene beschikking waarbij iem. verklaart hoe, na zijn overlijden
niet zijne goederen moet gehandeld worden; geschrift waarin dit vervat is; zonder testament, ab intestato; (fig.) hij mag zijn testament wel maken, hij
verkeert in levensgevaar; - (bijb.) het Oude en het
Nieuwe Testament, de gewijde boeken, het
Oude en het Nieuwe Verbond. TESTAMENTJE,
o. (-s).
TESTAMENTAIR, TESTAMENTEEL, bn. den
uitersten wil betreffende; executeur-testamentair,
volvoerder van den uitersten wil eens overledenen.
TESTATEUR, m., TESTATRICE, v. (-s), erf
erflaatster, erfmtaker, erfmaakster.
-later,
TESTEEREN, (testeerde, heeft getesteerd), getuigen; bij uitersten wil vermaken, legateeren.
TESTIFICATIE, v. (-s, ...tiën), betuiging, bekrachtiging.
TESTIFICEEREN, TESTIFIEEREN, (testifi(c)eerde, heeft getestifi(c)eerd), door getuigen bewijzen; bij getuigschrift verklaren.
TESTIMONIUM, o. (-s, ...nia), getuigschrift.
TESTORIUM, o. weefsel waarvan de mazen met
taai lijnolievernis gevuld zijn; dient ter vervanging
van glas; is zeer buigzaam en duurzaam.
TET, v. (-ten), (gew.) vrouw-borst; boezem; (Zuidn.) talmster.
TETANUS, m. stijfkramp, eene infectieziekte
waarvan clonische kramp van achtereenvolgens
bijna alle spieren het hoofdverschijnsel is.
TETE (Fr.) v. hoofd; à la tie, aan het hoofd, aan
de spits; à t&te reposee, met bedaard overleg, bij
rijpe overweging.
TÉI'E- A -TËTE, v. (-s), gesprek onder vier oogera,
geheime samenkomst; Bene soort van canapé; koffieof theeservies voor 2 personen.
TETRAEDER, m. (- s), (wisk.) regelmatig viervlak, door 4 gelijkzijdige driehoeken ingesloten.
TETRAGONAAL - GETAL, o. (-len), (wisk.) vierkantsgetal.
TETRARCH, m. (- en), (oudh.) viervorst, beheer
vierde gedeelte eens lands.
-schervant
TETS, TETSIG, bn. (-er, -st), (gew.) deegachtig,
te
tets,
dat
brood
is
niet goed doorbakken, klef : dit
lust ik niet. TETSHEID, TETSIGHEID, . v.
TETTERIG, TETTIG, bn. bw. ( -er, -st), overdreven zindelijk. TETTERIGHEID, TETTIGHEID, v.
TEUG, v. (-en), ademhaling, ademtocht : met
volle teugen ademen; slok, dronk : hij dronk het glas
in ééne teug leeg; met lange teugen drinken, lang achter
elkander; met volle teugen genieten, volop. TEUGJE,
o. (-s).
TEUGEL, m. (- s), toom, gebit : een paard den
teugel aandoen, bij den teugel leiden; met lossen teugel
rijden; den teugel vieren, losser laten; - (fig.) iem.
den vrijen teugel laten, hem geheel zijn gang laten
gaan; - iem. den teugel kort houden, hem onder
streng toezicht, bedwang houden: - aan zijne hartstochten den teugel vieren, den vrijen loop laten; den teugel afwerpen, naar niets meer luisteren, zijn
eigen zin volgen; - de teugels der regeering in handen
hebben, het bewind voeren, minister zijn; - (bij
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vogels) streek tusschen het oog en den wortel van
den bovensnavel. TEUGELTJE, o. (-s).
TEUGELLOOS, bn. (...zer, -t), zonder teugel;
opgetoomd; - (fig.) buitensporig : de teugellooze
menigte, teugellooze woestheid. TEUGELLOOSHEID,
v.
TEUGELREEP, ni. (-en), ...RIEM, m. (-en), leireep, leidsel.
1. TEUT, v. (-en), (gew.) dotje.
2. TEUT, m. en v. (-en), TEUTER, m. (-s), iem. die
zeer langzaam is in handelen en spreken, zeurkous.
3. TEUT, bn. hij is teut (ook : hij is teu teu), hij is
dronken. '
TEUTACHTIG, TEUTIG, bn. ( -er, -st), langzaam,
teuterig. TEUTACHTIGHEID, TEUTIGHEID, v.
TEUTEN, TEUTEREN, (teutte of teuterde, heeft
geteut of geteuterd), langzaam spreken; langzaam
te werk gaan, talmen; zeuren.
TEUTERAAR, m. (-s), talmer.
TEUTERIG, bn. (-er, -st), langzaam, zeurig. TEUTERIGHEID, v.
TEUTIG, bn. (-er, -st), teutachtig.
TEUTKOUS, M. en v. (-en), iem. die niet opschiet,
zeur.
TEUTOONSCH, o. de taal van de Teutonen,
TEUTONEN, mv. Germaansche volksstam, die
tegelijk met de Kimbren door Marius (102 v. C.)
verslagen werden.
TEUTSTER, v. (-s), teutkous.
TEVENS, bw. gelijktijdig, tegelijk, ook.
TEVERGEEFS, VERGEEFS, bw. vruchteloos.
TEVREDEN, bn. bw. (-er, -st), voldaan, niet meer
begeerende : hij is met alles tevreden, hij is zeer bescheiden; - hij is tevreden riet hetgeen hij heeft, hij
begeert niet meer; - ik ben er mee tevreden, ik vind
het goed, ik heb er niets tegen; - ik ben over u tevreden, voldaan. TEVREDENHEID, v. genoegen,
voldoening : tot aller tevredenheid; (spr.) tevredenheid
gaat boven -rijkdom.
TEVREDENSTELLEN, _(stelde tevreden, heeft
tevredengesteld), voldoen, reden van tevredenheid
geven, bevredigen : zijne schuldeischers tevreden
hij laat zich niet gauw tevredenstellen, be--steln;
vredigen, hij is veeleisehend- - zich met iets tevredenstellen, zich vergenoegen. TEVREDENSTEL LING, v.
TEVREDENHEIDSBETUIGING, V. (- en), openlijke betuiging van tevredenheid.
TEWEEGBRENGEN, (bracht teweeg, heeft teweeggebracht), veroorzaken : dat heeft onrust teweeg
-gebracht.
TEXASKOORTS, v. besmettelijke runderziekte,
gekenmerkt door het te gronde gaan in massa van
roode bloedlichaampjes; 90°/ ° der ahngetaste dieren
sterft er aan.
TEXTIEL, bn. wat op de weverij betrekking
heeft : textiel fabrikant; textiel-industrie; textielplanten.
TEXTUEEL, bn in den tekst uitgedrukt, woordelijk.
TEXTULOSE, v. spinstof bereid uit houtpapier
en afvalwol, ter vervanging van jute; is goedkooper
en duurzamer.
TEXTUUR, v. weefsel , verbinding; bouw.
THALER, m. (- s), vroeger Duitsch muntstuk,
thans Duitsche muntwaarde : een Pruisische thaler
-i ƒ 1,80. THALERTJE, o. (-s).
THALIA, v. de muze van het blijspel, voorgesteld als eene jonge lachende nimf, met een masker
in de hand.
THALLIUM, o zeker metaal dat veel op lood gelijkt; het is grauw van kleur, laat zich met een mes
snijden, hameren, -uitrekken, heeft een s. g. van 11,8
en smelt bij 2900 C.
THAMUZ, v. tiende maand van den Israëlietischen kerkelijken kalender, de vierde van hun kerkelij k jaar.
THANS, bw. nu, tegenwoordig, in onze dagen:
thans gelooft men nog aan heksen; op dit oogenblik :
thans moet ik weg.
THAUMATROOP, m. (. . . thropen), wonderdraaier.
die door snelle omdraaiing van verschillende voor
allerlei grappige verschijnselen vertoont. -werpn
THAUMATURG, m. (-en), wonderdoener, bijnaam
voor verschillende heiligen.
THEATER, o. (-s), schouwburg.
THEATERCOUP, m. (-s), tooneelkunstgreep;
...HELD, m. (-en), tooneelheld.
THEATIJN, m. (-en), THEATIJNER, m. (-s),
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lid der orde, in 1524 gesticht door den Heiligen
Cajetanus van Thiene en Joannes Petrus Caraffa,
bischop van Theate (Chieti), later Paus Paulus IV; zij
nmochten geene goederen bezitten, moesten zieken
verplegen. tegen ketters en heidenen preekera énz.
THEATIJNERMONNIK, m. (-en), zekere klooster
geestelijke, zie THEATIJN.
THEATRAAL, bn. bw. tooneelmatig, als op het
tooneel; eerre theatrale houding; theatraal optreden,
met zeer veel vertoon.
THÉ DANSANT, o. kleine vroeg beginnende
danspartij, waarbij hoofdzakelijk thee wordt aan
-gebodn.
THEE, v. (-ën), (in de bet. van soorten van thee),
dat
uit
de
, een in den handel voorkomend product,
gedroogde bladeren van een altij dgroenen 4-8
voet hoogen heester, thea chinensis, bestaat, en
waarvan een smakelijk aftreksel gemaakt wordt,
dat men warm gebruikt : in den handel onderscheidt
men zwarte, bruine en groene thee; grove, fijne thee;
gruis van thee, stofthee, de fijne deeltjes der gedroogde
theeblaadjes; - thee laten trekken; thee zetten, er heet
water op schenken om ze te laten trekken; - het
aftreksel der thee : een kopje thee drinken; sterke,
slappe thee ; - thee met witte puntjes, een slap aftreksel, bleek van kleur; - dat is andere thee, heel
wat anders; hij drinkt sterke thee, is een liefhebber
van sterken drank ; - tijd waarop men gewoon
drinkt : hij kwam op de thee, na de thee; --lijkthe
namiddagpartij waarop thee rondgediend wordt:
iem. op de thee verzoeken; er is eene thee ten hove;
Thee slaan (bij een professor), hem op theetijd
bezoeken; - (plantk.) plant die veel op den theestruik gelijkt : Drentsche thee, gagel; - gedroogde
bladeren (en bloemen) van verschillende planten,
die als thee afgetrokken en gedronken worden:
thee van kamillen, van vlier.
THEEACHTIG, bn. op thee gelijkende : een theeachtigen smaak heeft dit aftreksel; - van thee hou
ik ben niet theeachtig, drink niet gaarne thee.-den;
THEEBANKET, o. banket, fijne koekjes ten
gebruike bij de thee; ...BESCHUITJE, o. (-s), fijn
beschuitje.
THEEBLAD,o. (-en), ...BLAADJE, o. (-s), blad
of blaadje waarop de benoodigdheden om thee te
drinken geplaatst worden; -, (-eren), blad van den
theeboom : afgetrokken theebladeren; den vloer met
theeblaren aanvegen, met vochtige afgetrokken
bladeren om het stuiven te voorkomen; ...BOEI, v.
(veroud.) zwarte, bruine thee, thee van de geringste
hoedanigheid; ...BOEL, m. alles wat voor het
theedrinken noodig is: den theeboel omwasschen, wegzetten ; ...BOER,, m;. (-en), (Ind.) theeplanter;
... BOOM, in. (-en), theestruik; ... BUS, v. (-sen)
blikken doos waarin thee bewaard wordt; ...CULTUUR, v.; ...DEPOT, o. (-s), depot van thee:

vele dames hebben tegenwoordig een theedepot ;
...DOEK, m. (-en), doekje waarmede de gewasschen
theekopjes worden omgedroogd; ...DOOS, v. (...zen),
doos om thee in te bewaren; ...DRINKER, m. (-s),
iem. die veel of die gaarne thee drinkt; ...DROGER.
m. (-s), machine om de thee te drogen; ... EMMER,
m. (-s), theestoof; ...GEZELSCHAP, o. gezelschap
op de thee; ...GEREI, o. theeboel, theegoed;
...GOED, o. alles wat tot theedrinken noodig is.
THEEHANDEL, m. de in- en verkoop van thee;
..HANDELAAR, nx. (-s); ...HUIS, o. (...zen), in
Japan wat wij hier café-restaurant met damesbediening noemen; ...HUISJE, o. (-s), huisje, tuin
waarin men thee drinkt; ...KETEL, m.-huisje
(-s), ketel waarin thee gezet wordt; waterketel
waaruit de thee bijgeschonken wordt; ...KIST, v.
(-en), kist waarin thee verzonden wordt ; ...KISTJE, o. (-s), houten theedoosje; ...KLEUR, bn. licht
;...KOEPEL, n-t. (-s), koepelvormig theehuisje;-bruin
...KOPJE, ...KOMMETJE, o. (-s), kopje, kommetje om thee uit te drinken; ...KOMFOORTJE, o.
(-s), klein komfoortje waarop men de thee laat
trekken; ...LAND, o. (-en), land waar men veel
thee drinkt; theeplantage; ...LEPEL, m. (-s),
...LEPELTJE, o. (-s), klein lepeltje om de thee
om te roeren; ...LICHTJE, o. (-s), theekomfoortje;
...LOOD, o. dunne bladerlood waarmede van binnen
de theekisten bekleed worden; ...MAKELAAR, m.
(-s), makelaar in thee; ...MARKT, v. (-en), koop
en verkoop van thee; ...MUTS, v. (-en), muts, overtreksel van eene slechte ware tegeleidende stof gemaakt, die men over een trekpot doet om de thee
erin warm te houden; ...ONDERNEMING, v. (-en);
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...00GST, m. (-en), het inzamelen der thee; de tijd
dier inzameling; de opbrengst der thee;... PAKHUIS.
o. (...zen), om de thee in te bergen; ...PAPIER, o.
papier hetwelk de thee in het lood omgeeft; papier
waarin men de thee in het klein aflevert, ...PARTIJ,
v. (-en); ...POT, m. (-ten), trekpot; ...RANDJE, o.
(-s), eerre soort van langwerpig beschuitje, sterk gekruid, dat bij de thee gegeten wordt : Utrechtsche
theerandjes; ...ROOS, v. (...rozen), bleekgele roos.
THEESCHEPJE, o. (-s), breed plat lepeltje om
thee in den trekpot te doen; ...SCHOTELTJE, o.
(-s), bakje onder een theekopje; ...SERVIES, o.
(...zen), voorwerpen noodig om thee te schenken
(trekpot, suikerpot, melkkan enz.)
THEESLAAN, o. op theevisite gaan bij een professor.
THEESTOOF, v. (...stoven), theeëmmer met
komfoor voor den theeketel, houten of metalen
toestel waarin een komfoor staat, waarop het theeaftreksel heet wordt gehouden; ...STOOFJE,
o. (-s^.

THEESTRUIK m. (-en), een altijdgroene 4-8
voet hooge heester (thea chinensis) met kortgesteelde, lancetvormige, gezaagde blaadjes, die in
de zuidelijke provinciën van China en het naburige
Assam te huis behoort, maar tegenwoordig ook
in gansch China, op Ceylon, Java enz. gekweekt
wordt; ...TAFEL, v. (-s), tafel waarop thee geschonken wordt : lectuur bij de theetafel, boeken. te lezen
terwijl men thee drinkt; ...TANTE, v. (-s), vrouw
die gaarne thee drinkt; ...TIJD , m. tijd van theedrinken; ... TUIN, m. (-en), buiten-uitspanning
waar men thee gebruiken kan; - (Ind.) theeplantage; ...TUINTJE, o. (-s), particulier tuintje buiten
de stad om de namiddaguren in door te brengen
en er thee te drinken; ...VEILING, v. (-en), openbare verkooping van thee; ...VISITE, v. (-s), visite
op theetijd; ...WATER, o. kokend water om thee
af te trekken; (spr.) hij is boven zijn theewater, is
dronken; ...WINKEL, za. (-s), winkel waar men
uitsluitend thee verkoopt; ...ZAKJE, o. (-s), vierkant zakje van papier waarin thee verpakt wordt;
...ZUUR, o. (scheik.) zeker zuur in de theebladeren,
gewoonlijk theine geheeten.
THEINE, v. eene alkaloïde uit de thee, theezuur.
THEÏSME, o. geloof aan één God.
THEÏST, m. (-en), een Godgeloover.
THEMA, o. (-'s), onderwerp ter bearbeiding, ter
uitwerking , punt van behandeling : een rijk thema
om te behandelen; op een ander thema komen; (muz.)
hoofdgedachte van een muziekstuk, inz. de melodische phrase, die aan het muziekstuk ten grond-

slag ligt en telkens anders wordt uitgewerkt :
thema met variaties; - (spr.) nieuwe variaties op een
oud thema, eene reeds lang bekende zaak op eene
andere wijze uitgewerkt, (ook) aantrekkelijk, maar
niet nieuw; -, v. (-'s), opstel ter vertaling : eene

moeilijke thema maken.

THEMIS, V. godin der gerechtigheid, gewoonlijk
geblinddoekt voorgesteld, met een zwaard in de
eene hand en eene weegschaal in de andere; tempel
van Themis, paleis van justitie.
THEOCRATIE, v. godsregeering, onmiddellijke
regeering van God; heerschappij der priesters, als
rechtstreeksche dienaren van God.
THEOCRATISCH, bn. bw. tot de theocratie behoorende : theocratische regeering; theocratische republiek.
THEODICEA, v. rechtvaardiging van God, verdediging der Voorzienigheid, ten opzichte van het in
de wereld bestaande kwaad; titel van het boek
der wijsbegeerte van Leibnitz.
THEODOLIET, m. (-en), een werktuig, dienende
tot het meten van horizontale en verticale hoeken,
waardoor dus do ligging van elk voorwerp in de
ruimte bepaald wordt.
THEOGNOSIE, V. kennis van God.
THEOGONIE, v. leer van de geboorte en afstanmming der goden.
THEOLOGANT, m. (-en), student in de theologie.
THEOLOGIE, v. godgeleerdheid : student in de
theologie; moderne theologie.
THEOLOGISCH, bra. godgeleerd; de theologische
faculteit, de leerstoel voor de godgeleerdheid aan
hoogescholen.
THEOLOGISEEREN, (theologiseerde, heeft getheologiseerd), veel spreken over theologische onderwerpen; den godgeleerde uithangen.
THEOLOOG, m. (...logen), godgeleerde•
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THEOMANTIE, v. het voorspellen van toekomende dingen door goddelijke ingeving.
THEOPATHIE, v. invloed dien iemands denk
gevoelen uitoefent op dat van anderen;-vermognf
meer bekend onder den naam van hypnotisme en
suggestie.

THEORBE, v. (-n), (veroud.) eene soort van luit,
met een langen hals en 16 diep gestemde snaren, in
1650 door een Italiaan uitgevonden.
THEOREMA, o. (-'s), zuiver bespiegelend voorstel; (wisk.) grondstelling, stelling : het theorema
van Pythagoras, stelling dat de som der vierkanten
op de rechthoekszijden van een rechthoekigen driehoek gelijk is aan het vierkant op de schuine zijde.
THEORETICUS, m. (...ei), kenner der gronden
eener wetenschap; die naar de regelen en voorschriften te werk gaat, zonder op de eischee der practijk
te letten.
THEORETISCH, bn. bw. volgens de theorie:
hij is theoretisch goed ontwikkeld.

THEORIE, v. (-ën), geheel der grondregelen
(eener wetenschap) : theorie der rekenkunde, der
muziek; - wij hebben theorie, les in de theorie, in
tegenstelling met de practijk; theorie en practijk

in voortdurende wisselwerking staan; beschouwing : theorie van het licht; het zijn nog maar
theoriën, louter beschouwingen, nog niet met feiten
moeten

bewezen.
THEOSOOF, m. (...sofen), aanhanger der theosophie.
THEOSOPHIE, v. Godswijsheid, op pantheïstischen grondslag berustende; een mystiek- philosophisch stelsel ; (ook) leer volgens welke men eene
voortdurende volmaking aanneemt van alle schep
voortgaande ontwikkeling van het laagste-seln;d
dier tot den meest volmaakten mensch.
THEOSOPHISCH, bn. overeenkomstig de theosophie : theosophische beschouwingen over den oorlog;

theosophische lectuur, vereeniging.

THEOSOPHIST, m. (-en), aanhanger der theosophie.
THERAPEUT, m. (-en), geneeskundige.
THERAPEUTISCH ; bn. bw. geneeskundig : the-

rapeutische behandeling.

THERAPIE, v. geneeskunst, geneesleer; leer-

boek daarover.

THERIAKEL, TRIAKEL, v. vroeger een uit
meer dan 60 bestanddeelen samengesteld geneesmiddel der Ouden tegen den beet van vergiftige
dieren aangewend.
THERIAKI, M. mv. opiumeters (in het Oosten).
THERM, v. (-en). warme bron, bron welker water
warmer is dan de gemiddelde jaarlijksche temperatuur der plaats; bronbad; badplaats aan eene therm.
THERMAAL, bn. warme bronnen betreffende,
daartoe behoorende.
THERMIDOR, In. warmtemaand, de 11e maand
van den Franschen republikeinschen kalender
(19 Juli-17 Aug.)
THERMIETVERBINDING, v. (-en), mengsel van
metaaloxyden en aluminiumpoeder, dat onder
sterke hitteontwikkeling (± 30000 C.) metalen
afscheidt.
THERMOCAUSTIEK, v. het etsen door hooge
warmte.
THERMOCHEMIE, v. leer der warmteverhoudingen bij chemische proeven.
THERMO-ELECTRISCH, bn. (nat.) thermo-electrische batterij, toestel waarin door vermeerdering
of vermindering van warmte electriciteit wordt
opgewekt; toestel waarmee men in geschutgieterijen
de m^etaahi3.engsels controleert; het thermo-electrische vraagstuk, om uit warmte direct electriciteit
te vormen zonder tusschenkomst eener stoom
-machine.
THERMO-ELEMENT, o. (-en), thereto-electrische
batterij in den eenvoudigsten vorm.
THERMOGRAAF, v. (...grafen), instrument dat
automatisch de warmte registreert.
THERMOGEEN, brr. warmtegevend : thermogene
watten.

THERMOMETER, in. (-s), warmtemeter, inz.
zulk een toestel dat berust op de uitzetting of inkrimping van kwik of spiritus dat in eene nauwe glazen
buis opgesloten is: den thermometer raadplegen, zien
hoe hoog hij staat; de thermometer van Celsius, waarop de afstand tusschen vries- en kookpunt in 100
deelen (graden), verdeeld is; bij den thermometer van
Réaumur is die afstand in 80 graden verdeeld en bij
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den thermometer van Fahrenheit in 180 ° , terwijl daar
het vriespunt 32° genoemd is. THERMOMETERTJE, o. (-s).
THERMOMETERBUIS, v. (...zen), nauwe glazen.
buis van een thermometer; ... GRAAD, m. (...graden), deel waarin de afstand tusschen kook- en
vriespunt verdeeld is, eenheid der schaal: het is
74 0 , de thermometer wijst zoo hoog; hoeveel graden
warmte is het ? hoe hoog is de thermometerstand ?;
...HOOGTE, v. (-n), hoogte, stand van den thermometer; ...SCHAAL, v. (...schalen), al de thermorr^etergraden in volgorde, bij elkander; ... SCHUIF,
v. (...schuiven), schuifje langs een thermometer
om den vroegeren thermometerstand te zien;
...STAND, m. (-en), stand der vloeistof in de thermometerbuis, aanwijzing van het aantal warmtegraden.
THERMOSTAAT, v. inrichting voor het stationnair houden van eene bepaalde temperatuur,
broedstoof.
THERMOTHERAPIE, v. behandeling van ziekten
met warme baden, boete lucht enz.
THESAURIE, v. (-ën), bewaarplaats der gelden;
kantoor van den penningmeester : koninklijke thesaurie.
THESAURIER, in. (-s), schatmeester, penningmeester. THESAURIERSCHAP, o. ambt van
penningmeester.
THESIS, v. (theses), stelling; te verdedigen, te
bewijzen stelling; - (muz.) de neerslag bij het
maatslaan.
THETIEK, v. verzameling van leer- (inz. geloof s-)
stellingen.
THETIS, v. (Gr. myth.) de machtigste der Nereïden, moeder van Achilles.
THINENHOUT, o. eene soort van welriekend hout.
THING, o. landsvergadering; Landsthing, Volks thing (in Zweden); Storthing (in Noorwegen).
THOMASSLAKKENMEEL, o. ijzerslakkenmeel.
THOR, m. (myth.) de dondergod.
THORA, v. Hebreeuwsche leer, de Mozaïsche wet.
THORIUM, o. zeker metaal, in 1828 door Berzelius ontdekt, dat als een zwaar donkergrauw
poeder voorkomt en gewreven den metaalglans
vertoont.
THUIS, o. een tehuis, woning waarin men verkeert : een gezellig, een prettig thuis ergens vinden;
geen thuis hebben, geen woning hebben waarin men
vriendschappelijk kan verkeeren; - die hond heeft
geen thuis, geen onderdak, is van niemand; niet
thuis geven, belet geven, zeggen dat men uit is; voor jou ben ik altijd thuis, gij zijt mij altijd wel
- daar is hij thuis, is hij eigen, gevoelt hij-kom;
zich op zijn gemak; - in Rotterdam is hij thuis,
daarvan is hij geboortig, (ook) daar weet hij uit
weg: - hij is overal thuis, gevoelt-steknd
zich overal op zijn gemak; - in de geschiedenis
goed thuis zijn, er veel van weten, zich dadelijk
oriënteeren kunnen; -- van alle markten thuis zijn,
zeer geslepen zijn; - daarvoor ben ik niet thuis,
daarover ben ik niet te spreken; - (Zuidn.) vader
wordt oud, hij is somtijds niet thuis, soms handelt,
spreekt hij kindsch.
THUISBLIJVEN, (bleef thuis, is thuisgebleven),
niet komen, te huis blijven; inz. uit de school
wegblijven; - hij kan wel thuisblijven., hij behoeft
het in het geheel niet te beproeven; daarmee kon
hij wel thuisblijven, dat is van hoegenaamd geen
belang, daarmee behoeft hij niet aan te komen.
THUISBRENGEN, (bracht thuis, heeft thuisgebracht), naar huis brengen; rekenen te behooren:
dat moet thuisgebracht worden

tot, onder...; ik kan

hem maar niet thuisbrengen, weet mij maar niet te
herinneren, wie hij is.
THUISHALEN, (haalde thuis, heeft thuisgehaald),
naar, in huis halen : zijne kinderen thuishalen; Onze
lieve Heer heeft hem thuisgehaald, tot zich gehaald,
hij is overleden; (zeew.) de ankers thuishalen, ophalen.
THUISKOMST, v. komst te huis.
THUISKRIJGEN, (kreeg thuis, heeft thuisgekregen), te huis krijgen; (spr.) zijne trekken thuis
behandeld worden naar men verdient.
-krijgen,
THUISLIGGEN, (lag thuis, heeft thuisgelegen), bij
iem. kost en inwoning genieten; (fig.) daar ligt hij
voor een oortje thuis, hij heeft daar niets te zeggen.
THUISREIS, v. (...zen), reis naar huis; ...WERK,
o. werk dat men niet in de fabriek, op eene werkplaats, maar thuis verricht : die sigaren-, kleermaker

THYRSUS.

1769

heeft thuiswerk (wel te onderscheiden van huiswerk,

zie aldaar); ...WERKER, n. (-s), ier. die thuiswerk
heeft : die fabrikant heeft 100 arbeiders aan den winkel

en 20 thuiswerkers.

THYRSUS, in. (fab.) Bacchusstaf, staf niet klimop- en wijngaardranken omwonden en bovenaan
met een dennenappel versierd, attribuut der bacchanten.
TIARA, v. (-'s), drievoudige pauselijke kroon, als
symbool der strijdende, lijdende en zegepralende
Kerk of der zielen op aarde, in het vagevuur en
in den hemel.
TIBET, o. (-s), eene soort van zeer fijne wollen
stof voor japonnen : geheel wollen 1 ransehe tibets,
soorten van tibet; halfwollen tibet.
TIC, m. zenuwpijn, tic douloureux, zenuwpijn in
het aangezicht.
TICHEL, m. (-s, -en). gebakken steen, inz. platte
steen, tegel, dakpan. TICHELTJE, o. (-s).
TICHELAAR, m. (- s), arbeider aan eene steen
klei of de gevormde steenen bewerkt,-fabriekd
vóór zij in den oven komen.
TICHELAARDE, v. aarde geschikt om er steenen
van te bakken; ...BAKKER, n,. (-s), steenbakker;
...BAKKERIJ, v. (-en), steenfabriek; ...DAK, o.
(-en), dak met tichels gedekt; ...DEKKER, m;.
(-s), iern. die een ticheldak dekt.
TICHELEN, (tichelde, heeft geticheld), de klei tot
steenen verwerken, het werk der tichelaars; (Zuidn.)
een stuk land tichelen, het bij kleine stukken omspitteli.
TICHELOVEN, in. (-s), steenoven, inz. waarin
men tegels bakt; ...STEEN, m. (-en), baksteen,
tegel; ...TIJD, m. tijd dat er geticl.eld wordt, gewoonlijk van half April tot half September;
...VOLK, o. de tichelaars; ... WERK, o. het werk
der tichelaars : tichelwerk verrichten; -, (- en), met
tichels gemetseld werk.
TICKET (Eng.), o. (-s), kaartje, toegangsbewijs.
TIEGEN, (toog, heeft en is getogen), trekken: hij

tooq over de Alpen; toen het leger te velde was getogen;
was zoo nat alsof hij uit het water getogen was.

hij

(Alleen de onvolm. verl. tijd en het verl. deeles. van
dit werkw. zijn in den hoogeren stijl gebruikelijk).
TIEK, zie TEEK.
TIEKGRAS, o. (plantk.) fraai vlotgras, ook lies en
waterbeemdgras geheeten.
1. TIEN, telw. hoofd- of grondgetal, negen plus
één : hil is tien jaar; dat kind loopt naar de tien, is
bijna 10 jaar; een mensch heeft tien vingers; de tien
geboden, (scherts.) de tien vingers; - tien om een
dubbeltje, 10 kosten een dubbeltje; - (spr.) hij
staat er bij of hij geen tien kan tellen, hij staat met
den mond vol tanden, zegt niets (uit verlegenheid
of domheid); - in de kwade tien zijn, (van een
man) tusschen de 60 en 70, (van eene vrouw) tusschen de 50 en 60, omdat dat een gevaarlijke leeftijd
is; - (Zuidn.) hij is in zijn kwade tien, in eene
kwade luim; - dat is een kwade tien, eene booze,
droevige zaak, waarvan men veel verdriet kan
hebben; - 't heeft de waarde van een ranggetal in :
Hoofdstuk tien; hij

is van het jaar tien; tien Januari;

- TIENEN (het telw. Tien, beschouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.), tien personen:
een gezelschap van tienen; we waren -met zijn (ons)
tienen; - tien deelen van hetzelfde geheel : iets in
tienen breken; - tien uren : op slag van tienen; - (spr.) ik geef het u in tienen te doen, ik wed dat
gij het niet kunt.
2. TIEN, v. (-en), het cijfer 10 : allemaal tienen
schrijven; eene Romeinsche tien (X); -- kaart met
10 eenheden : eene tien uitspelen; ruiten tien; tiental : iets aan tienen leggen; bij tienen aftellen;
eerst

de eenen en dan de tienen optellen; 7 0 is 7 tienen;

- kaars van tien in een pond.
3. TIEN, v. (-en), (gew.) teen, twijg. TIENTJE,
o. (-s).
TIENARM, m. (-en), koppootig zeedier tot de
onderorde der tienarmigen behoorende; - eene
lamp, kandelaar met tien armen.
TIENARMIG, bn. tien vangarmen hebbende; tien armen hebbende (]amp of kandelaar).
TIENARMIGEN, mv. tweekieuwige koppootige
weekdieren die behalve de 8 armen nog twee grootere
grijparmen hebben, met inwendige schelp (decapoda);
hiertoe behooren de verschillende inktz'isschen en de
familie der naaktoogigen, waaronder men reusachtige
soorten aantreft.
1. TIEND, v. (-en), (gew.) teen, twijg.

TIENPONDER.

2. TIEND, o. (-en), tiende gedeelte der opbrengst
van veldgewas, vruchten, dieren enz. die men vroeger geregeld aan den heer der streek of aan de kerk
moest opbrengen, en thans in sommige streken
nog aan den tiendheer : tienden heffen; de afkoopbaar heid van tienden; - de groote tiend, het tiend van
koren; - de smalle tiend, van andere veldvruchten;de krijtende tiend, van het vee; - (fig.) hij heeft
tiend betaald (van een zieke), hij is zeer atgevallen.
TIENDAAGSCH, bn, tien dagen durende, geduurd
hebbende : de Tiendaagsche veldtocht; - alle tien
dagen terugkeerende ; eene tiendaagsche week, week
van den Franschen kalender (omwenteling van
1789), decade.
TIENDBAAR, bn. waarvan tiend betaald moet
worden.
TIENDBOEK, o. (-en), register der tienden.
TIENDE, bn. (ranggetal) de tiende (dag) der maand;
Karel de Tiende (van dien naam); de tiende dag,
decadi (in den Franschen almanak tijdens de omwenteling van 17 89); - ten tiende, in de tiende plaats,
de tiende aan de beurt; -, o. (-n) elk tiende gedeelte
van iets : drie tiende; drie tienden.
TIENDEELIG, bn. in tien deelen gesplitst, decinxaal : onze maten en gewichten zijn tiendeelig ingedeeld; (rekenk.) tiendeelige breuk, breuk waarvan de
noemer eene macht van tien is en aangegeven wordt
door de plaats van den teller achter het decimaal
tiendeelige getallen, decimale getallen.
-tekn;
TIENDEHALF, telw. negen en een half.
TIENDEISCHER, M. (- s), tiendheffer.
TIENDERHANDE, TIENDERLEI, onverb. ba.
van tien soorten, tiensoortig.
TIENDGAARDER, m. (-s), ontvanger der tienden; ...GEBIED, o. gebied waarvan de tiend aan
een zelfden tiendheer moet betaald worden; ... GEWAS, o. het gewas van tiend of teenen, nog op
stam : openbare verkooping van tiendgewas; - opbrengst van de tiendheffing aan gewassen; -, (-sen),
gewassen waarvan tiend verschuldigd is; ...HEER.,
m. (-en), ...HEFFER. m. (-s), rechthebbende op de
opbrengst der tienden; ...HEFFING, v. (-en);
...KOOPER, m. (-s), wie de opbrengst van de
tiend van den tiendheer gekocht heeft; ...LAND, o.
(-en); ...MAALTIJD, m. (-en), maaltijd te geven
door de tiendheffers aan de tiendplichtigen, later
vervangen door de tiendmaaltijdpenningen( 6' 1/.);
bijna overal verdwenen; ...MAALTIJDPENNING,
m. (-en), zie tiendmaaltijd; ...OPBRENGST, v. (-en),
wat de tiend in een tiendgebied opbrengt; ...PACHTER, m. (-s), die de opbrengst der tienden gepacht
heeft.
TIENDPLICHTIG, ...SCHULDIG, bra. verplicht
tienden op te brengen.
TIENDPLICHTIGE, ...SCHULDIGE, m. (-n).
TIENDRECHT, o. (recht.) het recht tiend te heffen : afschaffing van het tiendrecht.
TIENDRENTE, v. rente van 5,55'/, door den
tiendplichtige te betalen van 1900 tot 1939 aan
den staat als schadeloosstelling van den afkoop der
tienden.
TIENDUBBEL, bn. bw., tienmaal zooveel.
TIENDUIZENDSTE, telw. (ranggetal); -, o.
(-n), het tienduizendste deel van iets.
TIENDVERPACHTER, m. (-s), iem. die de tiendopbrengt verpacht; ...VERPACHTING, v. (-en),
TIENDVRIJ, bn. vrij van tiend te geven.
TIENDVRIJDOM, m. vrijstelling van tiend te
betalen : iem. tiendvrijdom verleenen; ...VRUCHT,
v. tiendopbrengst aan vruchten.
TIENGULDENSTUK, o. (-ken), gouden munt
ter waarde van tien gulden.
TIENHOEK, m. (-en), (m.eetk.) vlakke figuur
door tien zijden ingesloten, met tien hoeken; inz.
regelmatige veelhoek door tien zijden ingesloten.
TIENHOEKIG, bn. met tien hoeken; ...JARIG,
bn. tien jaren oud : een tienjarig bestaan vieren, herdenken; ...LETTERGREPIG, bn. uit tien lettergrepen bestaande.
TIENMAAL, bw. tien keeren.
TIENMAANDSCH, bn. tien maanden durende,
bestaande, levende; ...MALIG, bn. (w. g.) tien malen
(gedaan, verricht, gezegd enz.).
TIENMAN, m. (-nen), een van tien mannen;
(Rond. gesch.) decemvir, lid van een tienmanschap.
TIENMANSCHAP, o. (Rom. gesch.) staatsbestuur,
uit tien leden samengesteld, decemviraat.
TIENPONDER, m. (-s), iets dat tien pond weegt,
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bv. een gewicht, een brood, een kogel; stuk geschut
waaruit kogels van tien pond geschoten worden.
TIENPOOTIG, bn. met tien pooten; (nat. hist.)
tienpootige schaaldieren (decapoda), eene onderorde
van schaaldieren, die tien pooten hebben, drie
paren kaakpooten en vijf paren ware pooten; ver
soorten van kreeften en krabben behooren-schilend
er toe; ...REGELIG, bn. uit tien regels bestaande
tienregelig
een
gedichtje.
TIENSTUIVERSTUK, o. (-ken), zilveren geldstuk
gelijk aan 50 cent of een halven gulden.
TIENTAL, o. (-len), het getal tien, de hoeveelheid
van tien.
TIENTALLIG, bn. uit tientallen bestaande;
(rekenk.) het tientallig stelsel, dat stelsel van tellen
waarbij ieder tiental eenheden van een zekeren rang
eene nieuwe eenheid van een rang hooger vormen.
TIENTJE, o. (-s), tienguldenstuk : gouden tientje;
tiende gedeelte van iets : een tientje in de loterij
nemen, het tiende gedeelte van een heel lot; (R. K.)
het vijftiende deel van een rozenkrans, bestaande
uit 1 Onze Vader en 10 Weesgegroetjes.
TIENVOUD, o. (-en), een getal dat een veelvoud
van tien is : alle tienvouden hebben een 0 op de plaats
der eenheden; — tienmaal (iets) genomen : het tien

-voudan4is0.

TIENVOUDIG, bn. bw. tienmaal zoo veel: eene
tienvoudige herhaling; iem. iets tienvoudig vergelden.
TIENWERF, bw. tien malen, tien keeren.
TIENZIJDIG, bn. met tien zijden.
1. TIER, v. groei, welige aanwas, het opschieten,
het gedijen; (fig.) hij is hier niet in zijn tier, hij gevoelt
zich hier niet behaaglijk, het is hem hier niet aangenaam; ergens geen tier hebben, ergens niet kunnen
aarden.
2. TIER, m. (-en), k zeew.) open ruimte tusschen
de ingescheepte vaten.
3. TIER, o. (w. g.) getier, geraas, geweld.
TIËRCEEREN, (tiërceerde, heeft getiërceerd),
tot op één derde verminderen, twee derden (van
iets) afnemen.
TIËRCEERING, v. (-en), vermindering tot op een
derde; het betalen van slechts een derde van het
bedrag der rente van de staatsschuld : tiërceering
der staatsschuld onder Napoleon I.
TIERELANTIJNTJE, TIERLANTIJNTJE,

o.

(-s), eene soort van leeuwerik met zwarten kop; —
versiersel van weinig waarde : een paar tierlantijntjes er aan maken.
TIERELIEREN, (tierelierde, heeft getierelierd),
een geluid maken als de leeuwerik.
1. TIEREN, (tierde, heeft getierd), welig groeien,
goed opschieten : die planten tieren hier goed; gedijen, gelukken : 't wil met hem niet tieren, niets
gelukt hem; aarden, thuis gevoelen : zij kan daar
niet tieren.
2. TIEREN, (tierde, heeft getierd), leven, geweld,
geraas maken.
TIERIG, bn. bw. (-er, -st), welig opkomende,
groeiende; — opgewekt, levenslustig : het kind ziet
er zwakjes uit, maar het is nogal tierig. TIERIGHEID,
V. wasdom; opgewektheid.
TIERS-ÉTAT, m. derde stand (in Frankrijk),
burgers en boeren.
TIERSJE, o. (-s), zekere oude inhoudsmaat.
TIET, v. (-en), tepel aan eene vrouwenborst; de
geheele vrouwenborst : volle, mooi gevormde tieten
hebben; inz. die eener zoogende vrouw: het kind ligt
aan de tiet, zuigt aan de borst; het kind eene tiet
geven; — hij heeft te lang aan de tiet gelegen, hij
heeft dikke lippen; — (fig.) eene vuile tiet. Bene vuile
vrouw. TIETJE o. (-s).
TIJ, o. (-en), getij, duur van eb en vloed; opkomend
tij, wassend water; afgaand tij, vallend water; doodtij,
flauw opkomend water, (ook fig.) geen handel; hoog
tij, wanneer de vloed het hoogste staat; laag tij, wanneer de eb ophoudt en de vloed gereedstaat op te
zetten; - het tij doodzeilen, stoppen, beletten dat
het tij een schip uit zijn koers drijft, (fig.) tegengaan,
weerstand bieden; - tij kavelen, naar het tij gissen;
(fig.) hij weet zijn tij wel te kavelen, hij weet zijn slag
te slaan, zijn tijd goed waar te nemen; - springtij, de
hoogste tijen bij nieuwe - en vollemaan; — vergast
tij, ,het tij is te gast, het tij komt niet opzetten; —
het tij laten verloopen, de gelegenheid laten voorbijgaan; als het tij verloopt, verzet men de bakens, zie
op BAAK.
TIJD, m;. (-en), duur der dingen, hoofdzakelijk
gemeten door de regelmatige afwisseling vantag en
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nacht: de tijd vergaat, verloopt, verstrijkt, staat niet
stil: — na verloop van tijd, over eengen tijd; in den loop des tijds, langzamerhand; - de vernielende
tand des tijds, op den langen duur bezwijkt alles; —
de tijd zal het leeren, na verloop van tijd zal men
zekerheid krijgen, het juiste van iets inzien, enz.;

— de tijd is de beste medicijn, de grootste droefheid
zelfs vermindert op den duur; de tijd slijt alles; het is maar een kwestie van tijd, het kost alleen maar

tijd, (ook) men moet nog geduld hebben, later
denkt en handelt iedereen zoo; —
deel van den onbegrensden tijd, zekere tijdruimte,
tijdpunt : de tegenwoordige, de verleden, de toekomende
tijd, wat is, was, wezen zal; een langen, korten tijd
duren; een heelen tijd geleden; -- sedert onheuglijke
tijden, waarvan men zich hetibegin niet herinnert;
in den nacht der tijden, in den tijd waarvan wij niets
meer weten; in tijd van een jaar, binnen het verloop
van een jaar; voor korten tijd, niet lang geleden; van
tijd tot tijd, zoo nu en dan; ten allen tijde, altijd; ten
tijde van Napoleon, in den tijd dat N. leefde, regeerde; -- ten tijde van Olim, in den goeden ouden tijd;
— in mijn tijd, toen ik nog (ergens was, studeerde,
jong was enz.); — dat was vóór mijn tijd; — alles
heeft zijn tijd, alles komt op, duurt zekeren tijd; hij heeft zijn tijd gehad, vroeger was hij beter, meer
bekend, beroemd enz.; die jas heeft haar tijd gehad,
is nu afgedragen; —
tijdruin te met betrekking tot de manier waarop
die doorgebracht, besteed is, wat haar kenmerkte;
over goede, kwade, slechte tijden spreken; in een onrustigen tijd leven; in tijden van oorlog, van vrede; wat
zijn die tijden veranderd !, wat is nu alles anders dan
vroeger !; - de geest des tijds, de tijdgeest ; - andere
tijden, andere zeden, iedere tijd heeft zijne eigen
zeden en gewoonten; - met den tijd mee--ardige
gaan, met de heerschende denkwijze, de mode; — uit
den tijd gaan, raken, verouderen; - uit den tijd zijn,
verouderd zijn; (ook) dood en begraven zijn; dat was zijn beste tijd, toen was hij het flinkst, had
hij het zeer goed enz.; — de zwarte Tijd in de letterkunde, romantische periode van jonge, dweepzieke
zielen; — tijd die voor iets bestemd, vastgesteld
is of ergens het meest voor geschikt, het seizoen:
het is, wordt tijd om te beginnen; de tijd nadert dat ik...;
— het is hoog tijd om te vertrekken, men kan niet
langer wachten; - tijd om te eten, slapen; het is nu
de tijd om te knikkeren, te hoepelen, vliegers op te laten,
de tijd die er het meest voor geschikt is; — in den
tijd van den oogst, wanneer men den oogst binnenhaalt;
—het is nude tijdvan de schol, de bokking, datgedeelte
van het jaar dat de visch veel gevangen wordt.
het lekkerst is; - de nieuwe tijd, uitroep waarmee
men de eerste rijpe peren uitvent; — hij komt op
tijd, op den vastgestelden tijd, vroeg genoeg; vóór, over tijd komen, te vroeg, te laat; — zij beviel
vóór den tijd, voordat hare zwangerschap ten einde
was; — zijn tijd afwachten, zijne beurt afwachten,
geduld hebben; — komt tijd, komt raad, als het die
tijd is, dan zal men wel raad weten; — geen zorgen
vóór den tijd, voordat het noodig is; - bij tijd en wijle,
op het geschikte oogenblik; — bij tijden weet ik geen
raad, soms; - men moet zijn tijd waarnemen, den
gunstigen tijd; - er is een tijd van komen en een van
gaan, niets is bestendig, ook de mensch niet; tijd dien men voor iets noodig of beschikbaar
heeft : ik heb er geen tijd voor; den tijd voor iets
nemen; — hij heeft altoos tijd genoeg, hij heeft den
tijd aan zich, hij haast zich nooit; — gij hebt den tijd,
ge behoeft u niet te haasten; --- dat heeft nog den
tijd, daarmee kunnen wij nog wel wachten; - iem.
geen tijd laten, hem voortdrijven, aanzetten, haasten;
— dat heeft tijd tot morgen, dat kunnen wij tot morgen uitstellen, behoeft heden niet klaar te zijn; zijn tijd verluieren, verbeuzelen, verkwisten; den verloren tijd weer inhalen; tijd is kostbaar; — tijd is geld,
wie den tijd goed besteedt, kan geld verdienen; tijd waarin men niets te doen heeft en den duur
ervan pijnlijk gevoelt : zich den tijd verdrijven,
korten, dooden; de tijd valt mij lang, ik verveel
mil; (taalk.) de tijden der werkwoorden, die vormen der
werkwoorden, welke de betrekking aangeven, waarin
de werking, naar de voorstelling van den spreker,
staat tot den tijd : de tegenwoordige, de verleden, de
toekomende tijd; — enkelvoudige, samengestelde
tijden, naarmate die vormen door uitgangen of met
behulp van de hulpwerkwoorden worden uitgedrukt;
- de afgeleide tijden (in de Fransche spraakkunst
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b. v.), die van andere tijden, de oorspronkelijke,
afgeleid worden; -elliptisch, bij wijze van tw. is het gebezigd in:
mijn lieve tijd !; och, mijn tijd!; wel, heere mijn tijd
TIJDJE, o. (-s), korte tijd.
TIJDAANWIJZING, v. (-en), aanwijzing van den
tijd; ...BEPALING, v. (-en), tijdsbepaling; ...BESPARING, v. besparing van tijd : dat geeft tijdbesparing.
TIJDBUIS, V. (...zen), inrichting tot het doen
ontploffen van granaatkartetsen op een bepaalden
tijd na het in beweging komen van het projectiel.
TIJDELIJK, bn. bw. vergankelijk, voorbijgaande,
niet eeuwig : tijdelijke goederen; het tijdelijke leven
met het eeuwige verwisselen; het tijdelijke zegenen,
sterven; — voorloopig, voor eenigen tijd : tijdelijk
ergens wonen, verblijf houden; een ambt tijdelijk waar
een tijdelijk leeraar; voor een zekeren tijd-nem;
benoemd; — wereldsch, wereldlijk: het tijdelijk gezag,
in tegenst. niet het gezag der kerk; — (gew.) bij
vroeg genoeg : tijdelijk komen.
-tijds,
TIJDELOOZEN, v. mv. zie TIJLOOS.
TIJDENS, bw. ten tijde van, gedurende : . tijdens
zijn verblijf.
TIJDGEBREK, o. gebrek aan tijd; ...GEEST, za .
de heerschende geest in het denken en handelen gedurende een zekeren tijd : met den tijdgeest besmet;
...GELOOF, o. (fig.) wankelend geloof, geloof van
niet langen duur; ... GENOOT, m. (-en), hij is mijn
tijdgenoot, hij leeft met mij te gelijk; ...GENOOTE,
v. (-n).
TIJDIG, bn. bw. (-er, -st), TIJDIGLIJK, bw.
op zijn tijd : hij komt altijd tijdig; tijdige geboorte;
juist op zijn tijd; tijdige hulp is dubbele hulp; —
vroeg, vroegtijdig : tijdig opstaan; zorg tijdig hier
te zijn, dan gaan wij vroeg weg. TIJDIGHEID, v.
gepast oogenblik.
TIJDING, v. (-en), bericht, nieuws : goede tijding
brengen; — geen, tijding, goede tijding, komt er
geen bericht, dan gaat, is alles naar wensch. TIJ
-DINKJE,o.(s)
TIJDINGZAAL, v. (...zalen), zaal aan het bureau
eereer courant, gewoonlijk vlak aan de straat, waar
men berichten kan afgeven, nieuwe tijdingen en
berichten kan lezen, recente illustraties kan zien enz.
TIJDINGZIEK, bn. (w. g.) nieuwsgierig naar
tijdingen : tijdingzieke m.enscheu zijn nogal licht
-gelovi.
TIJDKORTER, m. (-s), die iem. den tijd kort;
(fig.) hetgene iez. den tijd kort, b.v. een speeltuig,
een boek ; een nuttig boek is de beste tijdkorter ; ... KORTING, V. (- en), uitspanning, bezigheid waarmede
men den niet tot werken bestemden tijd doorbrengt :
aangename, gezellige tijdkorting; tot tijdkorting iets
doen; ...KRING, m:. (-en), tijdvak, zeker tijdsverloop.
TIJDLANG, (EEN —), gedurende eenigen tijd.
TIJDLELIE, V. (- s ,. . .liën), (plantk.) gele of moeras
...MAAT, v. (...m-aten), (muz.) maat die den-lisch;
tijd aangeeft, tempo; ...METER, m. (- s), ieder werktuig dat den tijd meet : een zandlooper tot tijdmeter
gebruiken; inz. een zeer nauwkeurig loopend uurwerk
of chronometer, waarvan de zeelieden en de ster-.
renkundigen zich bedienen; ...OPNAME, v. (-n),
het opnemen van den juisten tijd (bij wedstrijden);
— photographische opname die eenigen tijd duurt;
...PASSEERING, V. (- en), tijdkorting : iets doen
voor tijdpasseering; ...PERK, o. (-en), tijdvak;
...PUNT, o. (-en), tijdstip, merkwaardige gebeurtenis, waarvan men begint te rekenen; ...REGISTER,
o. (-s), chronologische tafel; ...REKENING, V. (- en),
wijze waarop men den tijd indeelt en van een zeker
punt af begint te rekenen : chronologie, jaartelling:
de Christelijke tijdrekening, rekent af van den tijd,
dat Christus geboren is; Joodsche, Mohammedaan
...REKENKUNDE, v. chronologie.-schetijdrkng;
TIJDROOVEND, bn. wat zeer veel tijd kost : tijdroovende bezigheden.
TIJDRUIMTE, V. (- n), tijdsbestek, tijdvak.
TIJDSBEPALING, v. bepaling, juist aangevende
den tijd; (taalk.) bepaling van tijd; ... BESTEK, o.
tijdruimte : in een kort tijdsbestek.
TIJDSCHOKBUIS, v. (...zen), inrichting aan
een geschutprojectiel welke de werking van een
tijdbuis en eene schokbuis in zich vereenigt.
TIJDSCHRIFT, o. (-en), werk dat in gedeelten op
bepaalde of onbepaalde tijdstippen verschijnt : op
een tijdschrift inteekenen; tijdschriften voor taalstudie,
voor paedagogiek.
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TIJDSEIN, o. (-en), sein betreffende den juisten
tijd, inz. voor zeevarenden; ...INRICHTING, v.
(-en).
TIJDSGEWRICHT, o. korte tijdruimte; waarin
iets bijzonders voorvalt; ...OMSTANDIGHEID,
V. (...heden), toestand, omstandigheden die een
tijd met zich brengt : naar de tijdsomstandigheden
iets beoordeelen; ...ORDE, V. chronologische volgo rde; orde waarin de gebeurtenissen op elkander
volgen, wat den tijd betreft.
TIJDSPIEGEL, rex. waarin zich de tijd, de tijdgeest
weerspiegelt, afspiegelt; naam van een maandschrift;
...STIP, o. (-pen), tijdpunt; ...STROOM, m. de
stroom van den tijd, de geregelde opeenvolging der
heerschende denkbeelden en begrippen.
TIJDSVEREFFENING, v. (-en), het verschil
tusschen den middelbaren en den waren tijd;
...VERLOOP, o. verloop van tijd; in hetzelfde
tijdsverloop, in dien zelfden tijd.
TIJDVAK, o. (-ken), tijd die sedert eene merk
gebeurtenis verloopen is, zeker aantal-wardige
jaren van... tot...: in een tijdvak van 25 jaren; —
tij d dat zekere toestanden, gebeurtenissen op den
voorgrond treden, alles overheerschen : het tijdvak
der Kruistochten; het eerste stadhouderlooze tijdvak;
men verdeelt onze geschiedenis in 5 tijdvakken;
...VERBEUZELING, ...VERKWISTING, ...VER
nutteloos doorbrengen van den-SPILNG,v.het
tijd, het niets doen ; ...VERDRIJF, o. uitspanning,
vermaak, middel tegen de verveling.
TIJDVERDRIJVEND, bn. vermakelijk, onderhoudend.
TIJDVERLIES, o. verlies van tijd : dat was een
enorm tijdverlies; ...VERS, o. (...verzen), vers
waarin men Benige uitstekende letters als Romeinsche cijfers beschouwt en daarmede een jaartal
uitdrukt : tijdverzen waren vroeger zeer in den smaak;
geschiedkundig vers; ...WIJZER, m. (- s), kalender,
almanak; ...WINNER, rex. (-s), die uitstelt; ...WINNING, ...WINST, v. uitstel.
TIJDZAAM, bn. (Z. A.) hij is zoo tijdzaam, doet
alles op zijn doode gemak.
TIJEN, (tijde, heeft getij d). (w. g.) trekken, gaan:
aan den arbeid tijen; naar huis tijen.
TIJFEREN, (tijferde, heeft getijferd), (Ind.)
palmwijn door insnijding uit een boom tappen.
TIJGEN, (toog is getogen), trekken, gaan : zij
togen aan het werk.
TIJGER, m,. (--s, -en), zeker viervoetig verscheurend zoogdier (felis tigris) dat tot het geslacht der
katten behoort met geelachtige huid en donkere
vlekken of strepen : de tijger hoort in Zuid- Azië
thuis; Amerikaansche tijger, jaguar: — dier hetwelk
als eer tijger gevlekt is (in deze beteekenis komt
het meer in samenstellingen voor, als : tijgerkat,
tijgerpaard enz.); -- (fig.) wreedaardig mensch.
TIJGERTJE, o. (-s).
TIJGERACHTIG, bn. bw. als een tijger.
TIJGEREN, (tijgerde, heeft getijgerd), vlekken,
spikkelen (om iets als eene tijgerhuid te doen uitzien).
TIJGERGEVECHT, o. (-en), gevecht tusschen
tijgers of tegen een tijger.
TIJGERHENGST, m. (-en), als een tijger gevlekte
hengst; ...HOND, m. (- en), als een tiiger gevlekte
hond; ...HOUT, o. eene houtsoort met zwarte
vlekken op een bruinen grond; ... HUID, v. (-en),
huid van een tijger; huid als van een tijger.
TIJGERHOUTEN, bn. van tijgerhout gemaakt:
tijgerhouten pepermuntdoosjes.
TIJGERIN, v. (-nen), wijfje van den tijger.
TIJGERJACHT, v. (-en), jacht op tijgers; ...'KAT,
v. (-ten), kleine soort van tijger (felis par'ialis),
maar even bloeddorstig; — als een tijger gevlekte
huiskat; ...00G, o. geelbruin gestreept kwarts;
...LELIE, V. (-- s, ...leliën), eene Chineesche bloem
met 6 gele bloemblaadjes die donkerrood gevlakt
zijn; plant waaraan deze groeien (lilium tigrinum);
...PAARD, o. (-en), soort van zebra in Z. en O.
Afrika, ook dauw geheeten; ...PLAAG, v. groote
last door tijgers veroorzaakt; ... SLANG, v. (-en).
niet giftige slangensoort in Z. Azië (python molurus),
tot 6 M. lang; ...SPIN, v. (-nen), familie van spinnen die geen web maken, doch haar prooi met
een sprong overvallen; ...VAL, v. (-len), val waarin
men tijgers vangt; ...VEL, o. (-leg), tijgerhuid;
...WOLF, m. (...ven), zeker roofdier in ZuidAfrika (felis jubata); de gevlekte hyena, roodbruin
met ronde zwarte vlekken (F. hyaena crocuta ).
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TIJGLAS, o. (...glazen), zandlooper, uurglas.
TIJHAVEN, V. (- s), vloedhaven, kleine zeehaven
waarin de schepen alleen bij vloed komen kunnen.
TIJHAVENTJE, o. (-s).
TIJK, V. (- en), (o. gmv. als stofn.) zekere geweven
dikke stof (voor beddezakken).
TIJKWEVER, m. (-s), iem. die tijk weeft; ...WEV ERIJ, v. (-en).
TIJLOOS, v. (...zen), (plantk.) eerre plantenfa
(colchium) waarvan slechts ééne soort in ons-mile
vaderland in 't wild gevonden wordt : de herfsttijloos.
TIJM, n:. (plantk.) een geslacht (thymus) tot de
familie der lipbloemigen behoorende, waarvan 2
soorten in Nederland in 't wild gevonden worden:
de wilde tijm of kwendei, en de getande tijm.
TIJMMOES, o. —BOOM, m. (-en).
TIJNBOOM, m. (-en), (gew.) juk (waaraan tonnen
of vaten worden gedragen).
TIJNE, v. (-n), TIEN, v. (-en), (gew.) vat, ton;
watervat; lage kuip, vloot.
TIJNWEG, in (zeew.) snelle stroom.
TIJRIVIER, v. (-en), benedenrivier waarin eb
en vloed merkbaar is.
TIJWACHTER, M. (-s), (waterb.) stempel op
het achtervlak der deur of in den muur bij sluisdeuren, om de deur zelf te doen sluiten.
TIK, m. (-ken), TIKJE, o. (-s), kleine, niet
harde slag : tik om de oorera; iem. tikken geven,
klappen tot straf; — klopje : een tik aan de
deur; (fig.) een tikje aan hebben, te veel (sterken
drank) gedronken hebben; hij heeft een tikje weg
van ..., gelijkt er iets op; — loop een tikje harder,
een beetje harder.
TIKAR, v. (-s), (Ind.) gevlochten mat, matje.
TIKE, v. (Ind.) met gekneusde blaren van
ficus septica vermengd bereid opium.
TIKKEN, (tikte, heeft getikt), een tik, een tikje
geven : iem. op den schouder tikken, om zijne aandacht te wekken; (fig.) iem. op de vingers tikken,
hem voor eene of andere overtreding berispen,
straffen; — (van Lotje) getikt zijn, in zijne geest
gekrenkt zijn; — (in vele kinderspelen)-vermogns
een klapje geven ten bewijze dat men iem. gevangen, gekregen heeft : hij heeft mij getikt, ik
ben nu -de krijger, de vanger; — een tikkenden
toon laten hooren : de klok tikt; -- aan de deur,
aan de ramen tikken, zacht kloppen; — met een
stok, met de vingers de maat tikken, aangeven, laten
hooren; — (gew.) arren; — een brief laten tikken,
met de schrijfmachine laten schrijven; — eieren
tikken, tegen elkander slaan : wiens ei daarbij
heel blijft, heeft het gewonnen ; spits, stomp tikken,
met het spitse, stompe einde ; — (Zuidra.) tiktakken.
TIKKER, m. (-s), die tikt; — (gew.) arreslee.
TIKSTER, v. (-s). TIKKERTJE, o. (-s), boorkever; (fig.) het geweten : het tikkertje van binnen; —
een klein tikkertje nemen, een glaasje sterken drank.
TIKTAK, o. zeker spel op een bord met schijven
en dobbelsteenen; —BORD, o. (-en).
TIKTAKKEN, • (tiktakte, heeft getiktakt), op het
tiktakbord spelen.
TIKTAKKER, nx. (-s), tiktakspeler.
TIKTAKSCHIJF, v. (...ven), schijf voor het tik
...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v.-takspel;
(-s); ..SPEL, o. (-len).
1. TIL, m. het oplichten, opheffing : ergens een
heelen til aan hebben, met moeite het slechts kunnen
tillen; — (fig.) er is iets op til, er is iets in beweging, er moet of zal iets gebeuren; — dat is al lang
op til geweest, daarvan is reeds lang sprake geweest.
2. TIL, v. (-len), TILLE, v. (-n), werktuig dat
opgetild of opgelicht wordt; ophaalbrugje over een
smal water; — valdeur van een duivenhok; duiventil; vogelknip; — zolder. TILLETJE, o. (-s).
TILBAAR, bn. op te tillen, beweegbaar; vervoerbaar ; tilbare have, roerende goederen. huisraad,
inboedel.
TILBRUG, v. (-gen), ophaalbrugje.
TILBURY, v. (-'s), zeker licht tweewielig rijtuig.
TILLEN, (tilde, heeft getild). opheffen, met
moeite oplichten; (fig.) aan iets tillen, zich met iets
inlaten, bemoeien; (fig.) hij tilt zwaar, hij oppert
bedenkingen, hij besluit niet licht; — (spr.) iem.
over het paard tillen, zie PAARD.
TIMBER, m. (-s), (wap.) helmtop waarop de
vederbos rust.
TIMBRE (Fr.), o. (-s), eigenaardige klank, toonkleur.
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TIMEKEEPER (Eng.) ; m. (-s), chronometer;
(sport) iem. die nauwkeurig den tijd aangeeft.
TIMIDE (Fr.), bn. bw. vreesachtig, beschroomd,
bescheiden, verlegen, bleu.
TIMIDITEIT, v. schroom, schuchterheid.
TIMMER, m. (gew.) al de gebouwen op eene
hofstede.
TIMMERAGE, v. (-s), getimn erte, timmerwerk;
opgetimmerd gebouw.
TIMMERBAAS, m. (...bazen), meester timmer
...BIJL, v. (-en), zeker. gereedschap.
-man;
TIMMEREN, (timmcerde, heeft getimmerd), timmerwerk maken, spijkeren en ineenzetten, hout
vervaardigen; bouwen (over bet algemeen) -werk :
een huis, een schip timmeren; — ( spr.) wie aan den
weg timmert, heeft veel bekijks, wie in het openbaar
optreedt, moet zich het oordeel van velen laten
welgevallen; — voortdurend op iets timmeren, er
telkens op terugkomen, er telkens op wijzen, over
spreken; — hij timmert niet hoog, hij heeft niet
veel verstand. TIMMERING, v. (-en), het timmeren; timmerwerk; huis in aanbouw.
TIMMERGEREEDSCHAP, o. (-pen), ...GEREI,
o. gereedschap van den timmerman; ...HOUT, o.
hout waarvan de timmerman zich bedient; —
(spr.) alle hout is geen timmerhout, alle voorwerpen
zijn niet even bruikbaar; ...LOODS, v. (-en),
houten loods die dient tot timmermanswerkplaats;
...MAN, m. (...lieden, ...lui), ambachtsman die
houten voorwerpen vervaardigt.
TIMMERMANSAMBACHT, o. het ambacht van
timmerman; ...BAAS, m. (...bazen), meester timmerman die met knechts werkt; ...GEREED
...JONGEN, m. (-s), leerling bij een-SCHAP,o.;
timmerman; ...KNECHT, m. (-s); ...REKENING,
v. (-en), opgave der kosten vai verricht timmerwerk; ...VAK, o. (-ken); ...WERK, o. werk door
een timmerman vervaardigd; werk voor een timmerman; ... WERKPLAATS, v. (-en), ...WINKEL.
m. (-s), werkplaats voor, van een timmerman.
TIMMERPLAATS, v. (-en), werkplaats waar getimmerd wordt; ...SPIJKER, m. (-s), spijker voor
den scheepsbouw; ...STEEK, m. (...steken), (zeew.)
knoop die twee touwen aan de einden samenbindt;
(ook timen.) lus aan een touw waarmede men hout
voortsleept. omhooghaalt; ...TUIN, m. (-en),
...WERF, v. (...ven), grootetimmerplaats : inz. voor
eene gemeente : de stadstimmertuin; ... WERK, o.
TIMOCRATIE, v. republikeinsche staatsinrichting bij welke zeker bepaald vermogen zitting en
stem in het staatsbestuur verleent.
TIMON, m. een Atheensch burger die leefde in
den Peloponnesischen oorlog en door de trouweloosheid zijner vrienden een neenschenhater werd;
vandaar : menschenhater, menschenvijand.
TIMOTHYGRAS, TIMOTHEEGRAS, o. (plantk.)
eene soort van het geslacht doddegras (phleum
pratense). in Groningen ook motraai geheeten, algemeen in weilanden, aan dijken en wegen aangetroffen.
TIMP, m. (-en), tip, spits toeloopend of smal uiteinde bv. een timp land, een timp brood, de korst
of het kapje; — langwerpig iets dat aan beide
zijden puntig uitloopt; inz. zulk een stukje hout
dat de jongens met een stok omhoog- en dan
vooruitslaan, elders ook tip geheeten; langwerpig
spits broodje van fijn deeg : kersttimpen. TIMPJE,
o. (-s), kleine timp : timpjes eten.
TIMPAAN, o. (...panen), (boekdr.) vierkant, ijzeren, met perkament bespannen raam, waaronder
het vel gedrukt wordt; — (bouwk.) bekkenvormige
ruimte in een muur uitgespaard voor een beeld
enz.; — ruimte tusschen bovendorpel van raam
of deur en den daarboven zich welvenden boog.
1. TIN, o. metaal van blauwwitte kleur dat
zeer week en rekbaar is; het s. g. is 7,3 en het smelt
bij 230 ° C.; veel wordt het gebruikt om ijzeren
en koperen voorwerpen te bedekken (vertinnen);
Engelsch tin; Banka-tin.

2. TIN, v. (-nen), zie TINNE.
TINACHTIG, brr. (-er, -st), . op tin gelijkende.
TINADER, v. (-s), ader, gang in eene tinmijn;
...ASCH, v. (scheik.) zie op TINKALK; ....BERG,
m. (-en), berg met veel tinerts; ...BERICHT, o.
(-en), bericht aangaande de opbrengst der tinmijnen
en den verkoop van tin; ...BRONS, o. eene samen
-smeltingva,
koper en zink.
TINCTUUR, v. (...turen), sterk aftreksel van
kruiden : tinctuur van valeriaan.
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TINKA, v. (-'s), (Ind.) kuur, gril.
TINKAL, o. ruwe, ongezuiverde borax.
TINKALK, v. grijs poeder dat ontstaat door tin
in aanraking met de lucht sterk te verhitten, tinoxyde; bij langdurige sterke verhitting wordt dit
wit en heet tinasch.
TINKELEN, (tinkelde, heeft getinkeld), tinken.
TINKEN, (tinkte, heeft getinkt), een stukje blik,
een cent of knoop tegen een muur enz. werpen
met het doel om den cent of knoop van zijn mede
afstand van den muur ligt,-spelr,diong
zoo nabij te komen, dat men daar slechts een span
eener hand of minder van verwijderd is, waardoor
dan die knoop of cent is gewonnen.; in andere streken noemt men dit spel slagduiije spelen, tinkelen.
pleien,
TINKETEL, nz. (-s), groote ketel waarin tin gesmolten w ordt; ...MIJN, v. (-en), groeve waaruit
tin gehaald wordt; ... MOEDER, V. in sterk water
opgelost en daaruit neergeslagen tin, dat bij
ander gesmolten tin wordt gevoegd, om het zachter
en fraaier te maken.
TINNE, v. (-n), tandvormig bovendeel van een
kasteelmuur; plat dak op een gebouw : op de tinnen
van den tempel; — (wev.) de stalen stiftjes in den
weverstempel.
TINNEGIETER, m. (-s), vervaardiger van tinnen
vaatwerk en andere voorwerpen; — (fig.) politieke
tinnegieter, iem. die over staatkunde spreekt zonder
er iets van te begrijpen, die valsch redeneert over
politieke zaken.
TINNEGIETERIJ, v. het tinnegieter; —, (-en),
werkplaats, winkel van een tinnegieter; — staat kundige tintnegieterj, het onbevoegd, onoo.rdeel-

oogd), met de oogen knippen, door te sterk licht;
het schitteren der oogen van vuur en geestdrift.
TINTEN, (tintte, heeft getint), eene tint (kleur)
geven, kleuren.
TINTPAPIER, o. papier van Bene dikke krijtlaag
voorzien waarin Bene fijne lineatuur geperst en
Bene andere even fijne er rechthoekig over gedrukt
is, ook schaafpapier geheeten; ...WIJN, m. zie
TINT, le art.
TINVEILING, v. (-en), openbare verkooping van
tin; ...VIJL, v. (-en), vijl 'om tin door te vijlen of
glad te naken; ...WERK, o. tinnen voorwerpen;
...WINNING, v. het winnen van tin; ...ZAND,
o. zand met tin vermengd; ...ZOUT, o. tinoplossing
in zoutzuur.
1. TIP, m. (-pen), TIPJE, o. (-s), eind, eindje,
uiterste punt of hoek : de vier tippen van een zak
een kleed; een schort met een tip opnemen;-doek,
tipje van den neus, van een oor; (fig.) een tipje van
den sluier oplichten, iets, ervan laten merken; — op
het tipje (op het punt) van het heengaan; — langwerpig aan beide zijden spits toeloopend voorwerp,
stukje hout enz., vgl. timp.
2. TIP, bn. dat ei is tip, vuil, bebroed.
TIPMUTS, v. (-en), puntige muts.
TIPPEL, m. het tippelen : aan den tippel zijn;
dat is nog een heele tippel, Bene heele wandeling.
TIPPELEN, (tippelde, heeft getippeld), met korte
maar haastige schreden gaan; — (gem;een.z.) wandelen; te voet gaan.
TIPPEN, (tipte, heeft getipt), met een tip opgaan : die jurk tipt aan dien kant; — aan een tip
merken : eene kaart tippen, ombuigen; — den tip,
de punten afsnijden : het haar tippen; — timpen.
TIPSY (Eng.), bv. hij is tipsy, hij is aangeschoten, dronken.
TIRADE (Fr.), v. (-s), (muz.) eenige verbonden
op- en afgaande noten; — uitweiding (over iets in
een opstel enz.); — scherpe uitval, vloed van
scherpe woorden (tegen jean.); — reeks verzen of
volzinnen, onafgebroken door iem. voorgedragen.
TIRAILLEEREN, (tirailleerde, heeft getirailleerd),
in verspreide vechtwijze strijden, waarbij de tirailleurs meer zelfstandig optreden; heen en weder
trekken; (kooph.) wissels heen en weder trekken
(om zich daardoor geld te verschaffen).
TIRAILLEUR, m. (-s), scherpschutter die tirailleert.
TIRAILLEURSDIENST, m. dienst als tirailleur
doen; ...COMPAGNIE, v.; ...LINIE, v. (-s), linie
van tirailleurs; ...STELSEL, o. vechtwijze der
tirailleurs: ...VUUR, o. geweervuur van tirailleurs.

TINNEGOED, o. tinnen vaatwerk; ...KAST, v.
(-en), glazen kast waarin het tinnegoed bewaard
wordt; ...KRAAM, v. (...kramen).
TINNEN, bn. van tin (vervaardigd) : tinnen borden.
TINNIG, bn. (w. g.) als tin, ti.nachtig, tinhoudend.
TINOL, o. metaalmengsel van tin, lood en eene
vloeistof voor de reiniging, direct gereed voor
soldeeren.
TINOPLOSSING, v. (-en), eene oplossing van tin
in zoutzuur, door de verver-- als bijtmiddel gebruikt.
TINPEST. v. ziekelijke verandering van tin:
onder 18 ° C. zet het witte tin uit., wordt grauw
en kan in poeder uiteenvallen.
TINPROEVE, V. stempel van beproefd tin;
stempel die het gehalte van het tin aangeeft;
...SCHUITJE, o. (-s), blok tin in den vorm van een
schuitje; ...SOLDEER, o. snelsoldeer; ...STEEN,
o. tin met zuurstof verbonden, het beste tinerts.
1. TINT, V. (- en), kleur : iets een tintje geven;
kleursehakeering : donkere, lichte tinten; — gelaatskleur.: eene frissche, fletse tint hebben; - (fig.)
zweem : er is een tintje van waarheid aan. TINTJE,
o. (-s).
2. TINT, —WIJN, in. donkerroode wijn van
Alicante, eene beste Spaansche wijnsoort.
TINTDRUK, m. eene wijze van plaatdrukken
waarbij de onderdrukplaat uitgehold is.
TINTEL, m. prikkeling van de koude : den tintel
in de vingers hebben.
TINTELEN, (tintelde, heeft getinteld), flikkeren,
glinsteren : de sterren tintelen; (fig.) hare oogen tintelden van vreugde; — zachtjes prikkelen (van
koude) : mijn vingers tintelen. TINTELING, v. (-en),
het tintelen; geflikker; koude in de vingertoppen.
TINTELOOGEN, (tinteloogde, heeft getintel-

van de regeering had meester gemaakt; (thans)
dwingeland, gewelddadig heerscher, onderdrukker;
(fig.) hij is een tiran voor zijne ondergeschikten, behandelt hen onmenschelijk. TIRANNETJE, o. (-s).
TIRANNIE, v. (-ën), eertijds TIRANNIJ, v. (-en),
dwingelandij.
TIRANNIEK, bn. bw. als een tiran, wreed, wil
-lekurig.
TIRANNISEEREN, (tiranniseerde, heeft getiranniseerd), hard behandelen : hij tiranniseert iedereen,
gedraagt zich tegenover iedereen als een tiran.
TIRAS, v. (-sen), sleepnet om gevogelte of visschen te vangen. TIRASJE, o. (-s).
TIRASSEEREN, (tirasseerde, heeft getirasseerd),
met de tiras visschen, vogels vangen.
TIRETEIN, o. grove stof van half wol en half
garen.
TIRETEINEN, bn. van tiretein.
TISCHRI, v. eerste maand van den I:sraël.ietischen burgerlijken kalender, de zevende van het
Hebreeuwsche kerkjaar.
TISSU, o. weefsel.
TITAN, m. (titanen), (fab.) zeker reuzengeslacht
dat den strijd met de goden aanbond, doch verloor.
TITANISCH, bn. bw. reusachtig, geweldig groot.
TITANIUM, o. een door Gregor in 1791 en
K l a p r. o t h in 17 95 ontdekt metaal, op tin gelijkende.
TITANSARBEID, m. (fig.) zeer zware arbeid.
TITEL, in. (-s), opschrift, benaming op de eerste
bladzijde van een boek; Transche (eig. voorhand sche) titel, liet verkorte titelblad waarmede een
gedrukt boek aanvangt en dat den volledigen
hoofdtitel voorafgaat; — opschrift der afdeelingen
in een boek, inz. bij rechtsgeleerden; - (fig.) het
gene onder zulk een titel gevonden wordt : rechts-

TINERTS, o. het tin zooals het uit de mijnen
komt; ...FOELIE, v. dun uitgeslagen tin waarmede
spiegelglas van achteren bedekt wordt.
1. TINGEL, m. (-s), tengel, smalle lat.
2. TINGEL, V. (- s), (gew.) brandnetel.
TINGELEN, (tingelde (zich), heeft (zich) getingeld), (gew.) (van brandnetels) prikken; zich aan
brandnetels prikken; — niet tingels iets dichtmaken, vastmaken; — schellen, klingelen; op de piano
tingelen, slecht spelen.
TINGELINGELING, tw. klanknabootsing van
het schellen enz.
TINGELTANGEL, rn . (-s), café- chantant van
lagerera rang.
TINGROEN, o. tinerts; ...GROEVE, v. (-n), tinmijn; ...HANDEL, mk. in- en verkoop van tin.
TINHOUDEND, bn. wat tin bevat : tinhaudende
ertsen, rotsen.

kundig meepraten over staatkunde.

TIRAN, TYRANT, M. (-nen), (omit.) iem. die zich
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grond; aanspraak; - benaming, aanduidende eene
hooge geboorte of een voornamen stand, eerenaam:
een titel voeren. TITELTJE, o. (-s).
TITELBLAD, o. (-en), eerste blad van een boek,
blad waarop de naam van het werk staat.
TITELEN, (titelde, heeft getiteld), een titel of
naam geven.
TITELPLAAT, v. (...platen), .::PRENT, v. (-en),
afbeeldingen voor (op of tegenover) den titel van
een boek; vignet, frontispice; ... RECHT, o. recht,
bevoegdheid van een titel te voeren.
TITELROL, v. (-len), (toon.) rol van den hoofdpersoon waarnaar het stuk genoemd is.
TITELVIGNET, o. (-ten), druksieraad op het
titelblad van een boek; ...WOORD, 0. (- en).
TITRAGE, v. het titreeren.
TITREEREN, (titreerde, heeft getitreerd), Bene
quantitatieve analyse verrichten.
TITTEL, m. (-s), punt, puntje, stipje : tittel op
de i, op de j; (spr.) er mab geen tittel (niets) aan
ontbreken. TITTELTJE, o. (-s), kleine tittel.
TITULAIR, bn. volgens den titel; den titel voerende, zonder de waardigheid zelve te bezitten;
korporaal-titulair; sergeant-titulair.
TITULARIS, m. (- sen), iem. die zekeren titel
voert, zeker ambt bekleedt.
TITULATUUR, v. (...turen), betiteling, den titel
voluit, al de titels van iemand.
TITULEEREN, (tituleerde, heeft getituleerd),
betitelen : hoe moet ik hem tituleeren ?, welken titel
moet ik hem geven ?
TJALK, v. (-en), zeker Friesch vaartuig, voor
de zee- en de riviervaart, met ronden boeg, platten
bodem en zijzwaarden, metende van 50 tot 70
ton. TJALKJE, o. (-s).
TJALKSCHIP, o. (...schepen), tjalk; ...SCHIPPER, za . (- s).
TJANDOE, v. (Ind.) bereide opium.
TJANKEN, (tjankte, heeft getjankt), schreeuwen, huilen (als de honden).
TJANKER, m. (-s), TJANKSTER, v. (-s), die
tjankt.
TJAP, (Ind.) merk, stempel, zegel.
TJAPPEN, (tjapte, heeft getjapt), (Ind.) merken,
stempelen, zegelen.
TJERK, v. (-en), Amerikaansche houtsnip,
tureluur.
TJI, V. (-' s), (Ind.) beek, rivier.
TJIFTJAF, m;. (-s), een inlandsche zangvogel
(phylloscopus rufits), ook wel duimpje, tierentijn,
en vinkenbijtertje geheeten; komt in tuinen en
boschjes voor.
TJILPEN, (tjilpte, heeft getjilpt), een zacht
piepend geluid geven (als de vogels).
TJINGELEN, (tjingelde, heeft getjingeld), lang
luiden.
-zam
TJINTJANGEN, (Ind.) in stekjes snijden of
hakken.
TJOKVOL, bn. propvol.
TJOTTER, v. (-s), klein zeilvaartuig, op een
boeier gelijkendé, doch kleiner.
TOAST (Eng.), m. (-s), zie TOOST.
TOBBE, v. (-n), kuip, waschkuip; halfvat; bak
(papiermakersgereedschap); (zeevr.) balie, koelbalie. TOBBETJE, o. (-s), kleine tobbe; (fig.)
rond, kort en dik vrouwspersoon.
TOBBEN, (tobde, heeft getobd), zwaar werken,
zwoegen, zich afsloven : die arme menschen moeten
hard tobben; - (fig.) sukkelen, niet vooruitkomen:
het is tobben met den zieke; - zich bekommeren,
zorg hebben : hij tobt er over, niet op tijd te kunnen
klaarkomen; - over den godsdienst tobben, er veel
over denken en zich daardoor afmtatten.
TOBBER, TOBBERD, m. (-s), die zich. afslooft;
(fig.) sukkelaar, TOBSTER, V. (- s).
TOBBERIG, bn. k-er, -st), (van personen) altijd
tobbende, zwaartillend.
TOBBERIJ, v. (-en), zware moeite, inspanning,
het afsloven.
TOBIASVISCH, m. (...sschen), zandaal, smelt
(zekere visch).
TOBOGGAN, v. (-s), slede der Indianen; kermis
waarbij men met eene soort van-vermaklijhd
slede van eene hoogte afglijdt.
TOCCADIELJE, o. een Italiaansch spel, tusschen
twee personen op een bord met dobbelsteenen,
tiktak.
TOCH, bw. van wijze om aan eene bevestiging,
ontkenning, vraag, verzoek of wensch meer kracht
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bij te zetten : ja, het is toch waar; het is toch niet
waar wat gij zegt; - toch waar ?, is het toch waar,
hé, ik dacht van niet; - kom toch hier, uitroep van
wrevel, van ongeduld; - waar was hij toch ?; verlaat
mij toch niet, ik bid u, ga niet heen; hij is toch nog
gekomen, wij dachten, hij had gezegd enz., dat hij
niet zou komen; ter uitdrukking van het beperkend tegenstellend
zinsverband: hoe gaarne ik kom, toch blijf ik thuis; het redengevend zinsverband drukt het uit, als de
eerste zin eene gedachte inhoudt, waarvan de tweede
de oorzaak, reden of grond bevat : hem acht ik hoog,
hij toch heeft mij op den goeden weg teruggebracht.
1. TOCHT, m. (-en), trekking van den wind, zuig
op den tocht zitten; in den tocht staan is ge--wind:
vaarlijk, men kan licht verkouden worden; raam en
deur open, doe ze dicht, je staat op twee tochten; reis, het trekken (varen, loopen, rijden) van de eene
plaats naar de andere : een tocht ondernemen; de
tocht naar de Noordpool; - het optrekken van
krijgsvolk, marsch; - onderneming; (fig.) een harden
tocht doorstaan, veel lijden verduren; - begeerte,
verlangen : hartstocht; zijn tochten bedwingen.
TOCHTJE, o. (-s).
2. TOCHT, v. (-en), tochtsloot : de tocht in een
polder.
TOCHTBAND, o. dik band van wol, flanel, gummi
enz. voor kieren van ramen en deuren om den tocht
af te sluiten; ...DEKEN, v. (-s), zware doek of deken
voor eene vensterbank opgehangen tegen den tocht;
...DEUR, V. (- en), deur welke alleen dient om den
tocht van buiten af te sluiten; ... DOEK, mt. (-en),
tochtdeken.
TOCHTEN, (het tochtte, heeft getocht), trekken
van den wind, vol trekwinden zijn; dit venster tocht,
er komt een tochtwind door; het tocht hier, men
gevoelt een trekwind; (w. g.) sterk naar iets verlangen.
TOCHTGAT, o. (-en), gat waardoor de tocht
komt, trekgat : tochtgat voor een oven; - open terrein
waar het meestal hard waait : die kade is een echt
tochtgat; --- (fig.) slecht gebouwd, tochtig huis; open plek in het ijs door het tochten van den wind
opengehouden : die vaart is niet te berijden, zij is
vol tochtgaten.
TOCHTGENOOT, m. (-en), reisgezel. TOCHTGENOOTE, v. (-n), reisgezellin.
TOCHTGORDIJN, o. (-en), gordijn voor eene
deur, een raam opgehangen oni den tocht af te
sluiten.
TOCHTIG, bn. (-er, -st), vol tochtlucht : een - tochtig
huis; eene tochtige gang; - (w, g.) sterk verlangende
naar : tochtig naar vermaken; - (van sommige
wijfjesdieren gezegd) sterk naar het, mannetje ver
ritsig, heet : eene tochtige koe. TOCHTIG--langed,
HEID, v. het tochtig zijn; ritsigheid.
TOCHTKLAVER, v. (gew.) kleine klaver en
liggende klaver.
TOCHTLAT, v. (-ten), lat met wol, flanel, gummi
enz. bekleed om den tocht van ramen, de deuren
af te sluiten; ... LUCHT, v. trekwind; ... PAARD,
o. (-en), trekpaard; artilleriepaard (van den trein);
...PUI, V. (- en), glazen enkele of dubbele deur naar
beide zijden draaibaar, in groote gebouwen om den
tocht af te sluiten; ...RAAM, o. (...ramen), dubbel
raam tegen den tocht; ... ROL, v. (-len), rol als
tochtlat dienende; ...SCHERM, o. (-en), ...SCHUT,
o. (-ten), scherm of schut tegen den tocht; ...SLOOT,
v. (-en), breede poldersloot die het water naar de
molensloot voert; ...SPONNING, v. (-en), sponningbewerking met hol en dol : de tuindeuren zijn
met tochtsponning; ... WIND, m. (-en) trekwind.
TOD, (-den), TODDE, v. (-n), lomp, vodde, prul,
lor. TODJE, TODDETJE, o. (-s).
TODDENWIJF, o. (...ven), lompenzoekster.
TODDY, (Eng.) m. koude grog : hij drinkt een
toddy vóór het naar bed gaan.
TOE, bw. in de richting naar : hij kwam naar
mij toe; de meid is ergens naar toe, ergens heen; tot aan eene grens (van ruimte of van tijd) : tot de
brug toe is de weg goed; lees, schrijf, reken tot hier toe;
tot hier toe en niet verder; - tot nu toe, tot op dezen
oogenblik; -- tot het einde toe, geheel tot het einde;
- ergens aan toe zijn, er mede beginnen; - er naar,
ongelukkig, slecht aan toe zijn, het naar, ongelukkig,
slecht hebben; - ik kan er niet toe kom en, er niet
aan beginnen, er niet toe overgaan; - dat is tot
daaraan toe, dat mag waar zijn; -- dat doet er niet
toe, dat geeft, helpt niets; - 't geval ligt er toe, is nu
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eenmaal zoo; — op den koop toe, bij hetgeen gekocht

is, nog toegevoegd, (ook fig.) bovendien; —
het geeft eerre versnelling, versterking, voortzet
beweging of handeling te kennen in:-tinger
hij liep, schreef, babbelde maar toe; — ik loop, sla
toe, ik loop, sla door, ik wijk niet terzijde (in deze bet.
wordt het door sommigen ten onrechte als samen
beschouwd); — aansporing, aanmoediging,-steling
of versterking van een verzoek drukt toe uit in : toe,
werk op; toe, ruk op; toe, toe ! pak aan !; toe, jongens!
slaat er op; toe wat, maak voort; toe, geef het mij nu;
toe, ga nu mee; toe maar !, uitroep van verwondering;
— (elliptisch) het huis, de deur is toe (gesloten);
het boek is toe (gedaan); (wanneer toe- in deze beteekenis vóór het substantief staat, wordt het gewoonlijk als eene samenstelling geschreven; in de spreektaal hoort men echter vaak : een toeë deur; met toeë
beurs betalen; in een toeën wagen zitten).
Toe vormt met een zeer groot aantal ww scheidbare samenstellingen in de bet. van : 1. in de richting naar iem. (toeroepen); 2 . tot, aan, bij (toezenden,
toevoegen, toedragen); en 3 .,dicht (toesmijten, toeslaan).
Alleen de meest gebruikelijke zijn hier opgenomen.
TOEAN (Mal.), m. (-s), heer; toean besaar, groote
heer, titel dien de inlanders en gemeenz. ook wel
de Europeanen aan den Gouverneur- Generaal
geven; (gem,eenz.) de baas, de chef.
TOEBAKEREN, (bakerde toe, heeft toegebakerd),
dicht-, inbakeren.
TOEBAKKEN, (bakte toe, is toegebakken), dichtgaan, gesloten worden onder het bakken : het brood
is toegebakken, niet luchtig gebleven door het rijzen.
TOEBEDEELEN, (bedeelde toe, heeft toebedeeld),
verdeeles; bestemmen; een aandeel geven in : dat
lot was mij toebedeeld, beschoren.
TOEBEDINGEN, (bedong toe, heeft toebedongen),
iets bovendien of daarenboven bedingen, op den
koop toe : hij heeft eene lantaarn en een toethoorn op
de fiets toebedongen.
1. TOEBEHOOREN, (behoorde toe, heeft toebehoord), behooren aan of tot; het eigendom zijn van:
dat behoort hem, toe.
2. TOEBEHOOREN, o. al wat tot iets behoort
om dit volkomen of volledig - te doen zijn : een huis,
een bed met al zijn toebehooren; eene waschtafel met
toebehooren.
TOEBEREIDEN, (bereidde toe, heeft toebereid),
gereedmaken, geschikt maken om gedaan, gebruikt,
genuttigd te worden : eten, laken toebereiden. TOEBEREIDING, v. (-en).
TOEBEREIDER, m. (-s), gereedmaker; ... BEREIDSEL, o. (-s, -en), wat dient om iets gereed te
maken : de toebereidselen tot een feest, eene reis.
TOEBETROUWEN, (betrouwde toe, heeft toebetrouwd), aanvertrouwen ; zich toebetrouwen, zich
(aan iem.) overgeven, zich (op ier.) verlaten.
TOEBEURS, v. (...zen(, gesloten beurs : elkander
met toebeurs betalen.
TOEBIDDEN, (bad toe, heeft toegebeden), biddende (iets aan iem.) toewenschen: iem. gezondheid,
voorspoed, kalmte toebidden. TOEBIDDING, v.
TOEBIEDEN, (bood toe, heeft toegeboden),
aanbieden; meer, hooger bieden (dan een ander).
TOEBIJTEN, (beet toe, heeft toegebeten), aan
tanden in iets zetten; goed, stevig bijten:-bijten,d
de hond bijt toe; — (fig.) toehappen : eindelijk heeft
hij toegebeten, is hij op het voorstel ingegaan; —
toesnauwen, iem. knorrende toespreken ; iem. scherpe
woorden toebijten.

TOEBINDEN, (bond toe, heeft toegebonden), met
een band (touw, riem) dichtmaken of vastbinden;
(fig.) den zak toebinden; voordat hij vol is, ophouden
met eten, voordat men verzadigd is.
TOEBLAZEN, (blies toe, heeft toegeblazen),
blazende sluiten of dichten : een glazen buisje gloeiend
maken en toeblazen; — blazende (iets) ergens heen
drijven : iem. een ?'eertje, stof, rook van eene sigaar
toeblazen.

TOEBLIJVEN, (bleef toe, is toegebleven), gesloten
blijven : de ramen en deuren zijn toegebleven.
TOEBLINKEN, (blonk toe, heeft toegeblonken),
in de oogen blinken, tegemoet blinken : alles blinkt
u toe, zoo helder gepoetst is alles.
TOEBONZEN, (bonsde toe, heeft toegebonsd),
met geweld kloppen; door kloppen of slaan dichtdoen of sluiten : eene deur toebonzen, toesmijten.
TOEBOUWEN, (bouwde toe, heeft toegebouwd),
door bouwen sluiten, dichtbouwen : een open gedeelte
in Gene straat toebouwen; — een raam, een uitzicht
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toebouwer, zóó bouwen dat het uitzicht belensmerd is.
TOEBRANDEN, (brandde toe, heeft toegebrand),
dichtbranden.
TOEBREEUWEN, (breeuwde toe, heeft toegebreeuwd), door breeuwen of kalfaten dichtmaken.
TOEBREIEN, (breide toe, heeft toegebreid),
breiende sluiten.
TOEBRENGEN, (bracht toe, heeft toegebracht),
medebrengen, aanbrengen : dat heeft hem geluk, een
vermogen toegebracht; ten huwelijk bijbrengen; — bij
: dat heeft iets tot zijn ongeluk, tot zijne-dragento
schade toegebracht; — iem. eene nederlaag toebrengen,
hem verslaan; — iem. een steek, slag toebrengen,
geven; iem. een glaasje toebrengen, iemands gezondheid drinken.
TOEBROEK, v. (-en), eene vrouwenonderbroek
die van voren en van achteren gesloten is.
TOEBROMMEN, (bromde toe, heeft toegebromd),
(iem. iets) brommende of knorrende zeggen.
TOEBRULLEN, (brulde toe, heeft toegebruld),
brullende toevoegen.
TOEBUIGEN, (boog toe, heeft en is toegebogen),
buigende sluiten : een ijzerdraad toebuigen; dat ijzerdraad buigt toe, biedt geen weerstand genoeg en
wordt kdoor eene drukking enz.) gesloten.
TOEBULDEREN, kbulderde toe, heeft toegebulderd), (iem.) bulderende (iets) toevoegen of zeggen.
TOEDAMMEN, (damde toe, heeft toegedamd)
door middel van een dam of dijk afsluiten.
TOEDEELEN, (deelde toe, heeft toegedeeld), bij
verdeeling toewijzen. TOEDEELING, v. toewijzing
bij verdeeling
TOEDEKKEN, (dekte toe, heeft toegedekt), bedekken : iem. in een bed toedekken, met de dekens
bedekken; -- een schaaltje toedekken, met het deksel
(met iets) bedekken; — (fig.) bemantelen, bewimpelen.
TOEDENKEN, (dacht toe : heeft toegedacht), in
zijne gedachten (iets voor iem.) bestemmen : iem.
wat toedenken.

TOEDEUR, v. (-en), gesloten deur : voor eene
toedeur komen, het huis gesloten vinden; met toedeuren iets behandelen, in geheime zitting, in 't geheim.
TOEDICHTEN, (dichtte toe, heeft toegedicht),
toeschrijven (iets aan fens) : dit wordt hem toegedicht,
men houdt hens voor den bedrijver (dader, maker
enz.).
TOEDIENEN, (diende toe, heeft toegediend), bedienen, aanbieden, voorhouden ; iem.. iets toedienen
(inz. een pak slaag, eene straf, eene berisping).
TOEDIJKEN, (dijkte

toe,

heeft

toegedijkt), met

een dijk sluiten.
1. TOEDOEN, (deed toe, heeft toegedaan), dichtdoen, sluiten : een raam, eene deur, een boek toedoen;
— (fig.) dat doet de deur toe, dat doet de maat overloopen, nu wordt het te veel; — ik kan geen oog toedoen, ik kan niet slapen; — bijdragen tot, medewerken , helpen; dit doet er niets toe, dit is onverschillig;
— dit doet er weinig toe, dit is van weinig invloed; —
dit doet niets ter zake, dit komt in geene aanmerking.
2. TOEDOEN, o. medewerking; hulp, bijstand;
buiten mijn toedoen, zonder dat ik er iets toe heb
bijgedragen.
TOEDOUWEN, (douwde toe, heeft toegedouwd),
zie TOEDUWEN.
TOEDRAAIEN, (draaide toe, heeft toegedraaid),
draaiende dichtdoen : de kraan toedraaien; iem.. den
rug toedraaien, toekeeren.
TOEDRACHT, v. wijze waarop iets voorvalt of
gebeurt; de geheele toedracht der zaak, de zaak met
al hare omstandigheden.
TOEDRAGEN, (droeg toe, heeft toegedragen),
ergens heen dragen, aan-, bijdragen; water, aarde
toedragen; — (fig.) iem. achting toedragen, achting
voor hem gevoelen; iem. een goed hart toedragen,
hem mogen lijden, van hem houden; — gebeuren,
voorvallen : hoe heeft die zaak zich toegedragen ?
TOEDRIJVEN, (dreef toe, heeft en is toegedreven),
drijvende doen naderen (van het wild op de jacht
enz.); — al drijvende dichtraken : de rivier is toegedreven, het drijfijs heeft zich gezet; — ineenkuipen
(een vat).
TOEDRINGEN, dringende doen vooruitkomen;
dringende toeschieten, naderen; dringen : eene
menigte opgeschoten jongens drongen toe; — dichtdringen : eene deur toedringen.
TOEDRINKEN, (dronk toe, heeft toegedronken),
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een toost uitbrengen: iem. gezondheid, voorspoed toedrinken, het hem wenschen en daarop een glas
ledigen; hij drinkt maar toe, hij houdt maar niet
op met drinken.
TOEDRUKKEN, (drukte toe. heeft toegedrukt),
drukkende sluiten; eene deur toedrukken; (fig.) een
oogje toedrukken, iets door de vingers zien; - iem.
de oogen toedrukken, van een gestorvene, (fig.) bij
zijn sterven tegenwoordig zijn.
TOEDUWEN, (duwde toe, heeft toegeduwd),
ergens heen drijven of stootgin ; (iets) op harden
toon (tot iem.) zeggen : iem. bittere verwijten toeduwen; met kracht, met geweld duwen; met geweld
of geraas dichtdoen (-eene deur enz.); (fig.) in stilte
toesteken : iern. wat geld toeduwem.
TOEËIGENEN, (eigende toe, heeft toegeëigend),
den eigendom (van iets) toekennen; (iem.) opdragen
(een boekwerk enz.); zich iets toeëigenen, zich in het
bezit van iets stellen. TOEËIGENING, v. (-en).
TOEËRKENNEND, bn. (recht.) recognitief.
TOEETEN, (at toe, heeft toegegeten), nog iets
eten, nadat men gegeten heeft : een pudding, fruit
toeëten.
TOEFLAPPEN, (flapte toe, heeft en is toegeflapt),
flappend sluiten of gesloten worden : door den wind
flapte de deur toe.
TOEFLUISTEREN, (fluisterde toe, heeft toegefluisterd), (ieni. iets) in het oor zeggen.
TOEFLUITEN, (floot toe, heeft toegefloten), fluitende (ienx.) roepen of toeroepen; fluitende een sein
geven; harder fluiten.
TOEGAAN, (ging toe, is toegegaan), gesloten worden, dichtvallen : de deur ging toe; -- het venster wil
niet toegaan, ik kan het niet sluiten; - de wond gaat
toe, geneest, sluit zich; -- de rivier is toegegaan, toegedreven, -gevroren; - voorvallen, gebeuren: zoo gaat
het in de werel -i toe, zoo is de loop der dingen in deze
wereld; - het gaat er vreemd toe, er gebeuren vreemde dingen.
TOEGANG, m. (-en), plaats, punt om iets te naderen : de toegang tot de stad; de toegang naar het kantoor; plaats waar men door- of overgaat; toegang
hebben bij ievm., bij iem. mogen komen; iem. toegang
verleenen, den toegang weigeren; bewijs van toegang;
vrije toegang; verboden toegang.
TOEGANGSBEWIJS, o. (...zen), ...BILJET, o.

(-ten), ...KAART, v. (-en), bewijs, biljet, kaart van
toegang; ...PRIJS, M. (...zen).
TOEGANKELIJK, bn. (-er, -st), genaakbaar, te
naderen : die lezing is voor iedereen toegankelijk,
iedereen mag er heengaan: eene uitvoering alleen
toegankelijk voor de leden met hunne dames. TOEGANKELIJKHEID, v.
TOEGEDAAN, bn. geneigd tot, gunstig gestemd
voor : 'iem. toegedaan zijn, van iem. houden: ik
ben deze meening toegedaan, ik meen.
TOEGEEFLIJK, TOEGEFELIJK, bn. bv . (-er,
-st), inschikkelijk: een toegeeflijk onderwijzer. TOEGEEFLIJKHEID, v. (...heden).
TOEGENEGEN, bn. ( -er, -st), goedgunstig gezind
voor, welwillend : uw toegenegen oom (tot slot van
een brief bv.). TOEGENEGENHEID, v. , toegenegenheid, voor iem. opvatten.
TOEGESPEN, (gespte toe, heeft toegegespt), met
gespen dicht- of vastmaken: zijne schoenen toegespen.
TOEGESPITST, bn. (plantk.) bijna plotseling in
eene lange spits uitloopend.
TOEGEVEN, (gaf toe, heeft toegegeven), meer
geven dan neodig is : op een pond boter vier eieren
toegeven, op den koop toegeven; - toestemmen, bewilligen : ik moest toegeven; - met inschikkelijkheid,
met zachtheid behandelen : men moet kinderen
niet te veel toegeven, door de vingers zien; - aan
zwaarmoedigheid toegeven, zich daartegen niet verzetten : - als waar erkennen : dat geef ik gaarne toe,
maar toch...; - onderdoen voor : als dichter geeft
hij zijn veder niets toe, is daarin niet minder bedreven. TOEGEVING, v.
TOEGEVEND, bn. bw. (-er, -st), toegeeflijk : toegevend jegens, tegenover iem. zijn; - (taalk.) het toegevend zinsverband verbindt een toegevender zin
met den hoofdzin; toegevende zinnen, bij woordelijke
zinnen waarin een gevolglooze oorzaak of reden
is uitgedrukt. TOEGEVENDHEID, v.
TOEGIETEN, (goot toe, heeft toegegoten), door
middel van gesmolten metaal sluiten : een gat met
lood toegteten.
TOEGIFT, v. (-en), naeer dan gegeven moet worden, overslag, overmaat. TOEGIFTJE, o. (-s).
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TOEGILLEN, (gilde toe, heeft toegegild), gillende
iem. toeroepen, tot iem. spreken.
TOEGOMMEN, (gomde toe, heeft toegegontd),
met gom dichtmaken, sluiten.
TOEGOOIEN, (gooide toe, heeft toegegooid), in
zekere richting gooien : iem. iets toegooien; - dicht
eene deur toegooien; - raakgooien : ik gooi-goien:
toe, pas op.
TOEGRENDELEN, (grendelde toe, heeft toegegrendeld), met een grendel sluiten.
TOEGRIJNZEN, (grijnsde toe, heeft toegegrijnsd),
grijnzen, gezichten trekken, kuren maken (tegen
iem.).
TOEGRIJPEN, (greep toe, heeft toegegrepen).
plotseling de hand uitsteken om iets te grijpen.
TOEGROEIEN, (groeide toe, is toegegroeid), dichtgroeien, groeiende zich sluiten.
TOEGROMMEN, (gromde toe, beeft toegegromd),
barsch toespreken, tegen iem. grommen.
TOEHAKEN, (haakte toe, heeft toegehaakt), met
een haak, met haken sluiten of vastmaken : het lijf
van eene japon toehaken; dicht, gesloten haken: Bene
beurs toehaken.

TOEHAKKEN, (hakte toe, heeft toegehakt), met
geweld, krachtig hakken : met eene sabel toehakken,
krachtige slagen er mee toebrengen. TOEHAK KING, v. (zeew.) het naderen der voor- en achtereinden van de kiel.
TOEHALEN, (haalde toe, heeft toegehaald),
halende dichttrekken (b. v. door naaien); de deur
toehalen, achter zich toetrekken; (fig.) de banden der
vriendschap nauwer toehalen, inniger maken.
TOEHAPPEN, (hapte toe, heeft toegehapt), happend toebijten : die hond hapte toe; (fig.) met graagte
aannemen, aanvaarden : toen hij zag, dat hij niet meer
kon bedingen, hapte hij toe.
TOEHEBBEN, (had toe, heeft toegehad), op den
koop toekrijgen, meer hebben dan exen gekocht
heeft : ik heb een koekje toegehad; hij wil altijd wat
toehebben, wat meer hebben dan hem toekomt.
TOEHEK, o. (-ken), gesloten hek.
TOEHOORDER, m. (- s), die toehoort, die luistert;
de toehoorders, de aanwezigen voor wie iets wordt
TOEHOORDEm
voorgelezen enz., auditorium.
RES, v. (-sen), TOEHOORSTER, v. (-s).
TOEHOOREN, (hoorde toe, heeft toegehoord),
aanhooren, luisteren: aandachtig bij eene preek toehooren; hij hoorde toe, hij luisterde en zei niets; -(ook) toebehooren.
TOEHOUDEN, (hield toe, heeft toegehouden),
(iets) naar ((em.) gericht houden, toereiken : iem.
den beker, het glas toehouden; - gesloten houden:
den mond , de oogen, den neus toehouden.
TOEHOUWEN, (hieuw toe, heeft toegehouwen),
houwend toeslaan.
. TOEHUIS, o. (...zen), gesloten huis, particuliere
woning (in tegenst. van winkel).
TOEIJLEN, (ijl_de toe, is toegeijld), tegemoet ijlen,
TOEJUICHEN, (juichte toe, heeft toegejuicht),
luide betuigingen van bijval (vreugde, tevredenheid
enz.) doen hoores : een plan, een tooneelspeler luide
toejuichen; - met gejuich begroeten : de jubelaris
werd overal toegejuicht. TOEJUICHING, v. (-en).
TOEJUICHER, m. (-s), die toejuicht.
TOEKAATSEN, (kaatste toe. heeft toegekaatst),
in de richting van iem. kaatsen; elkander den bal
toekaatsen, bevoordeelen, (ook) elkander scherp
de waarheid zeggen.
TOEKEEREN, (keerde toe, heeft toegekeerd),
keeren of wenden tot..., naar...,; (fig.) iem. den rug
toekeeren, iem. onheusch bejegenen; de fortuin heeft
hem den rug toegekeerd, hij heeft nogal tegenspoed.
TOEKEERING, v. (- en).
TOEKENNEN, (kende toe, heeft toegekend),
erkennen dat iets aan iem. toebehoort : hem is eene
schadeloosstelling toegekend van ƒ 500; - iem.. de
overwinning toekennen, verklaren dat hij overwonnen
heeft; - iem. de eer der overwinning toekennen. die
aan hem toeschrijven, dank weten; - men kent
hem vele deugden toe, algemeen verklaart men, dat
hij veel deugden heeft; - geven, vereeren, schenken,
verleenen : iem eene gratificatie toekennen; iem. den
prijs toekennen. TOEKENNING, v. (-en).
TOEKIJKEN, (keek toe, heeft toegekeken), naar
(iets) kijken of zien, gadeslaan : kijk maar goed toe,
dat men u niet bedriegt; wij mochten toekijken. wij
kregen niets, (ook) wij mochten nietmeedcen. TOEKIJKER, m., TOEKIJKSTER, v. (-s), aanschouwer, aanschouwster.
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TOEKLAMPEN, (klampte toe, heeft toegeklampt),
irtet klampen dichtaken.
TOEKLEMMEN, (klep-de toe, heeft toegeklemd),
klemamende vastmaken, sluiten.
TOEKLINKEN, (klonk toe, heeft toegeklonken),
klinkende vastmaken, sluiten.
TOEKNELLEN, (knelde toe, heeft toegekneld),
knellende dichtmaken, sluiten; iem. den hals
ioeknellen, hem worgen.
TOEKNIJPEN, (kneep toe, heeft toegeknepen),
knijpende dichtmaken, sluiten : de oogen toeknijpen;
-iem. de keel toeknijpen, hem worgen; - sterker,
met geweld knijpen.
TOEKNIKKEN, (knikte toe, heeft toegeknikt),
een teeken niet het hoofd (naar of tot iem.) maken;
groeten met het hoofd : iem. toeknikken.
TOEKNIPPEN, (knipte toe,, heeft toegeknipt),
stet eene knip dichtmaken : eene portemonnaie toeknippen, de oogen toeknippen, even toeknijpen; . et eenknip toegooien : iem. kersepitten toeknippen.
TOEKNOOPEN, (knoopte toe, heeft toegeknoopt),
knoopende vastmaken, sluiten : een doek toeknoopen;
^eene jas toeknoopen, de knoopen in de knoopsgaten doen.
TOEKOMEN, (kwam toe, is en heeft toegeko.men), geworden : uw brief is mij toegekomen, uw
brief heb ik ontvangen; doen toekomen, zenden; toebehooren : dit komt mij toe, dit behoort mij, ik
heb er recht op; - genoeg hebben : ik zal met dit
field wel toekomen, ik zal niet meer noodig hebben
hij komt met weinig toe, hij heeft
, dan deze som; niet veel uitgaven; - die slag kwam toe, dat was
een harde slag.
TOEKOMEND, hn. aanstaande, nabij, te verwachten : de toekomende (aanstaande) week; in het toekomende, voortaan, in het vervolg; (taalk.) de toekomende tijd, een der tijdvormen van het werkwoord.
TOEKOMST, v. tijd die komen moet : in de toekomst zie ik al dat...; voor de toekomst zorgen; vooruitzicht : hij heeft eene schoone toekomst, na
- verloop van tijd zal het hem welgaan; - die zaak
.heeft geene toekomst, kan niet vooruitgaan, winst
worden.
-gevnd
TOEKOMSTIG, bn. later te gebeuren, te verwachtoekomstige
vorst.
verhooging;
de
ten : toekomstige
TOEKOMSTMUZIEK, v. dat is nog toekomstmu.ziek, dat zal nog in langen tijd niet gebeuren,
verwezenlijkt worden.
TOEKOOIEN, (kooide toe, heeft toegekooid),
(boekdr.) de vormen aankloppen.
TOEKRIJGEN, (kreeg toe, heeft toegekregen), als
toegift op den koop ontvangen : ik heb wat toegekregen; - dicht, gesloten krijgen : ik kan de deur
•niet toekrijger.
TOEKRUID, o. (-en), kruid (planten, gewassen),
dat bij de salade (of moesgroenten) gedaan wordt.
TOEKRUIEN, (kruide, krooi toe, heeft toege
kruid, - gekrooien), met den kruiwagen aanbrengen.
TOEKUIPEN, (kuipte toe, heeft toegekuipt),
•dichtkuipen. .
TOEKUNNEN, (kon, konde toe, heeft toegekund),
:gemeenzame elliptische uitdr. die de aanvulling
, onderstelt van het weggelatene, dat men uit den
zin of de omstandigheden moet kunnen opmaken:
•de deur, het venster kan niet toe (gesloten worden);
met iets toekunnen (kunnen toekomen), genoeg aan
-iets hebben, ergens naar toekunnen (kunnen toegaan), zich ergens kunnen heenbegeven.
TOEKURKEN, (kurkte toe, heeft toegekurkt),
:niet eene kurk dichtmaken : flesschen toekurken.
TOELAAG, TOELAGE, v. (...lagen), geschenk
in geld; vermeerdering eereer bezoldiging, gratifi-catie, subsidie.
TOELACHEN, (lachte 'toe, heeft toegelachen),
iem. toelachen, lachende iem. aanzien of groeten; de fortuin lacht hem toe, is hem gunstig; - dat plan
.lacht mij toe, komt mij zeer goed, het verkieselijkst
voor; - behaaglijk zijn : dat lacht mij toe.
TOELAKKEN, (lakte toe, heeft toegelakt), met
lak sluiten, dichtdoen : een brief, flesschen wijn
toelakken.
TOELAST, m. (-en), (veroud.) groot wijnvat.
TOELATEN, (liet toe, heeft toegelaten), den toegang vergunnen : iem. in huis, op een erf toelaten;
ter mag niemand bij den zieke toegelaten worden; aannemen (als lid enz.); - tot een examen toelaten,
ser aan laten deelnemen; - de verlangde akte van
bekwaamheid uitreiken (na een examen) : geëxaanineerd 16 eandidaten, toegelaten 12; niet toelaten,
Van Dale.
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afwijzen (bij een examen); - iets toelaten, gedoogen, vergunnen, dulden; - oogluikend toelaten,
door de vingers zien; - als het weer het toelaat,
ga ik morgen, bij gunstig weer; - dicht-, gesloten
laten, niet openen : de ramen toelaten. TOELATING, v. vergunning; het dulden; aanneming
(als lid enz.).
TOELATINGSEXAMEN, o. (-s), examen dat men
aflegt, alvorens tot eene inrichting van onderwijs
toegelaten te worden.
TOELEG, m. ontwerp, voornemen : hij had den
toeleg, zich daar in te dringen; ik doorzie den heeler
toeleg; onderneming; aanslag, samenzwering : de
toeleg op het leven van Maurits mislukte.
TOELEGGEN, (legde, leide toe, heeft toegelegd,
toegeleid), sluiten, door er iets op te leggen : een
put met planken, een luik toeleggen; - een graf
toeleggen, den steen op een graf leggen; -- iem.
eene jaarwedde toeleggen, toewijzen, verleenen;
bijleggen, bijdragen tot : elk moet wat toeleggen; toevouwen : het linnengoed toeleggen; - het op
iemands leven toeleggen, een aanslag op iemands
leven doen; - het er op toeleggen, het gemunt
hebben op; gij legt het er op toe, kwade vrienden te
worden; - (zeew.) een mast toeleggen; eene ra
toeleggen, afschrappen, mallen, teekenen; de spanten
toeleggen, klaarleggen; - zich toeleggen, zichbeijveren;
zich op de wiskunde toeleggen, de wiskunde tot
zijn studievak maken. TOELEGGING, v. het toeleggen (in alle bet.).
TOELICHTEN, (lichtte toe, heeft toegelicht),
ophelderen, inlichtingen geven, verklaren, duidelijk maken, uitleggen : zijn gedrag, zijne meering,
zijne handelwijze toelichten; de bedoeling van een
schilder, van tien wetgever toelichten. TOELICHTING,
v. (-en), het toelichten; opheldering; memorie van
toelichting, opstel tot verklaring (van een ontwerp
van wet, een voorstel enz.).
TOELIGGEN, (lag toe, heeft toegelegen), dicht-,
gesloten liggen : het boek ligt toe; - vastliggen door
de vorst : de gracht, de rivier ligt toe, is met eene
ijskorst bedekt.
TOELIJMEN, (lijmde toe, heeft toegelijmd), door
middel van lijm sluiten.
TOELISPELEN, (lispelde toe, heeft toegelispeld),
iem. zoete woordjes toelispelen, lispelende toe-

voegen.

TOELONKEN, (lonkte toe, heeft toegelonkt),
vriendelijk toeknikken met de oogen : zij lonkte
haar minnaar toe; door lonken te verstaan geven:
zij lonkte hem terzijde. TOELONKING, v.
TOELOOP, m. het samenkomen van veel menschen; menigte volk : een toeloop van volk; deze
winkel heeft veel toeloop, wordt druk bezocht; deze
predikant heeft veel toeloop, hij heeft altijd een
zeer talrijk gehoor.
TOELOOPEN, (liep toe, is toegeloopen), naar
iem. loopen : hij kwam toeloopen, driftig aanloopen;
samenkomen, toestroomen : het volk liep overal
toe, - dat pad loopt toe, het is korter dan andere
paden; - spits toeloopen, een spits uiteinde hebben,
puntig uitloopes.

TOELUISTEREN, (luisterde toe, heeft toegeluisterd), aandachtig het oor leereen, toehooren : goed,
scherp, aandachtig, slecht toeluisteren. TOELUISTERING, v.
TOEMAAT, v. (...ni-aten), overmaat, meer dan
de vereischte maat : iem. eene toemaat geven; -,
v. toemaathooi. TOEMAATJE, o. (-s), eene kleine
overmaat : die melkboer geeft altijd een toemaatje.
TOEMAATHOOI, o. najaarshooi, hooi van het
laatste gewas.
TOEMAKEN, (maakte toe, heeft toegemaakt),
sluiten, dichtdoen : deuren en vensters toemaken;
een brief met lak toemaken; zijne jas toemaken; 'bereiden, inleggen (spijzen); - grond toemaken,
van mest voorzien en goed door elkander werken:
goed toegemaakt wei- of hooiland, dat goed onderhouden is; - zich toemaken, zich bemorsen : de
kinderen maken zich in den tuin erg toe. TOEMAKING, v. toesluiting; toebereiding.
TOEMALEN, (maalde toe, heeft toegemalen),
malende toevoeren : deze watermolen maalt den vol
-gendhtwaro.
TOEMAND, v. (-en), gesloten mand. TOEMANDJE , o. (-s).
TOEMETEN, (mat toe, heeft toegemeten), in
iemands tegenwoordigheid meten zooveel hij (van
eene stof enz.) verlangt : iem. koren, zaad toemeten;
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(fig.) ieder zijne taak toemeten, geven; - overmaat
geven. TOEMETING, v. (-en).
TOEMETSELEN, (metselde toe, heeft toegemetseld), met metselwerk sluiten, afsluiten : die uitgang van vroeger is toegem,etseld.
TOEMOETEN, (moest toe, is toegemoeten), (gemeenz. ellipt. uitdr.) de deur moet toe (gesloten
worden); wij moeten met de boter toe (komen); ik
moet met mijn geld toe (komen).
TOEMOGEN, (mocht toe). (gemeenz. ellipt. uitdr.)
de deur mag toe (gesloten. worden).
TOEMUREN, (muurde toe, heeft toegemuurd),
met een muur afsluiten.
TOEN, bw. te dien tijde, op, in dien tijd of dag,
in dat jaar, in die week of maand : de koning was
toen buitenslands; -, voegw. in dien tijd dat : toen
ik een kind was, handelde ik als een kind.
TOENAAIEN, (naaide toe, heeft toegenaaid),
naaiende sluiten, dichtmaken : iemands mouwen
toenaaien.

TOENAAM, m. (...namen), bijnaam; met naam
en toenaam, de naam voluit; -ik zal je alles vertellen,
reet naam en toenaam, in alle bijzonderheden.

TOENADEREN, (naderde toe, is toegenaderd),
dichter bij komen, naderen; (fig.) stappen doen tot
verzoening, tot den vrede : zij beginnen niet toe te
naderen. TOENADERING, v. het toenaderen; er
is eenige toenadering tussehen hen merkbaar, naar
het schijnt, zullen zij weldra verzoend (ook : het
eens) worden.
TOENAGELEN, (nagelde toe, heeft toegenageld),
dichtspijkeren.
TOENDRA, v. (-'s), moerassige mossteppe langs
de IJszee.
TOENEMEN, (nam toe. heeft en is toegenomen),
nemen meer dan noodig is of iem. toekomt : eenige
appels, kersen toenerven; - aangroeien, wassen,
grooter, sterker worden : in krachten toenemen;
toenemen in de lengte, breedte; - uitgebreider worden : dat woordenboek is nogal toegenomen; de stad
nam in zielental toe; - vooruitkomen, vorderen;
erger worden (van eene ziekte enz.) : de koorts is
toegenomen; de pijn, de koude is toegenomen. heviger
geworden. TOENEMING, v. het toenemen (in
alle bet.).
TOENMAALS, bw. destijds, indertijd.
TOENMALIG, bn. van, in dien tijd.
TOEPAD, o. (-en), pad dat den af te leggen weg
bekort : het toepad nemen, volgen, den kortsten weg.
TOEPAADJE, o. (-s).
TOEPAKKEN, (pakte toe, heeft toegepakt), in
een pak of in pakken doen; meer pakken dan noodig is of iem. toekomt.
TOEPALEN, (paalde toe, heeft toegepaald), met
palen omringen, afsluiten.
TOEPAND, o. (-en), pand bij een ander pand
gevoegd.
TOEPASSELIJK, bn. bw. ( -er, -st), toegepast,
gebruikt kunnende worden : dit wetsartikel is hier
toepasselijk; een toepasselijk spreekwoord; - dit is
op hem niet toepasselijk, dat kan van hem niet
gezegd worden; - een toepasselijk woord tot iem.
spreken, een zeer geschikt, een treffend woord;
toepasselijke verzen; iem. met de zilveren bruiloft een
toepasselijk cadeau geven. TOEPASSELIJKHEID,
V. geschiktheid om toegepast te worden, aan wendbaarheid.

TOEPASSEN, (paste toe, heeft toegepast), bij of
voor (iets) gebruiken, in overeenstemming brengen
met, aanwenden, gebruik maken van : de theorie
op de practijk toepassen; wiskunde op de natuurkunde
toepassen; die uitdrukking is hier niet toe te passen;
die woorden kan hij op zichzelf toepassen, dat kan
, hij wel van zichzelf zeggen. TOEPASSING, v. ( -eis),
het toepassen : iets, het geleerde in toepassing brengen; - dat gedeelte eener leerrede, waarin de rede
verhandelde op zijne hoorders toepast:-narhet
de toepassing eener preek, eener fabel; dat is hier
niet van toepassing.
TOEPEKKEN, (pekte toe, heeft toegepekt), met
pek toe, dichtmaken : de naden van eene boot. de
reten eener ton, eene ton toepakken.
TOEPERSEN, (perste toe, heeft toegeperst),
persende sluiten. dichtpersen.
TOEPLAKKEN, (plakte toe, heeft toegeplakt),
met lijnt (stijfsel, gom enz.) dichtmaken : een gat
toeplakken.
TOEPLEISTEREN, (pleisterde toe, heeft toegeeisterd), met pleister of gips toemaken, afsluiten.

TOEROLLEN.

TOEPLOEGEN, (ploegde toe, heeft toegeploegd),
dichtploegen.
TOEPLOFFEN, (plofte toe, is toegeploft), niet
een plof dichtslaan.
TOEPRANGEN, (prangde toe, heeft toegeprangd),
dicht ineendrukken, samenpersen.
TOEPREVELEN, (prevelde toe, heeft toegepreveld), (iets) prevelende of binnensmonds (tot iem.)
zeggen.
TOEPROPPEN, (propte toe, heeft toegepropt),
met eene prop sluiten.
TOER, m. (-en), ronde, kring; (breisterst.) een toer
breien, eenmaal rond; een toer steken, eene rondo;.
een toer mazen., steken naast elkaar, in tegenst.
met eene rij steken, die boven elkander zijn; wandeling (te voet of te paard) : een toertje maken;
-- rondreis : een toer. door Duitschland; de inspecteur
is op zijn jaarlijkschen toer; - kunststuk, kunst
taak : het was een toer, het kostte veel-verichtng,
moeite en inspanning; rekenen is een h.eele' toer voor
hem; goocheltoeren; de verschillende toeren van een
dans, de verschillende bewegingen; - beurt : ieder
op zijn toer; - paarlsnoer, halssieraad : drie toeren
kralen; - valsche haarvlecht. TOERTJE, o. (-s),
kleine toer (in alle bet.).
TOERAKEN, (raakte toe, is toegeraakt), dicht raken : die deur is toegeraakt, ik weet niet hoe.
TOERBEURT, V. (- en), beurt volgens een vast-

gestelden rooster.

TOERECHTEN, (rechtte toe, heeft toegerecht),
toebereiden, gereedmaken : het middagmaal toerechten; een haas, een eendvogel toerechten.
TOEREEDEN, (reedde toe, heeft toegereed),
(zeew.) uitrusten, optakelen. TOEREEDING, v.
TOEREGENEN, dichtgaan door den velen regen
(van scheuren, barsten enz.) : de grond is toegeregend, de aarddeeltjes zijn zóó dicht op elkander
geregend, dat de lucht er niet in kan doordringen.
TOEREIKEN, (reikte toe, heeft toegereikt), aangeven, de hand uitstrekken om iets over te geven :
iem. wat toereiken; - zich uitstrekken tot; genoeg
zijn : dat geld, mijne krachten reiken niet toe.-zaxn
TOEREIKING, v. het overgeven, genoegzaamheid.
TOEREIKEND, bn. genoegzaam, voldoende : dat
is niet toereikende; ik ben niet toereikende (om u te
betalen, om iets te koopen), ik heb daartoe geen
geld genoeg.
TOEREKENBAAR, bn. te wijten; deze misdaad
is hem niet toerekenbaar, toen hij ze pleegde, verkeerde hij in een toestand, die belet hem er voor
te straffen; hij is niet toerekenbaar, men kan hem
niet verantwoordelijk voor zijne daden stellen.
TOEREKENBAARHEID, v.
TOEREKENEN, (rekende toe, heeft toegerekend),
wijten aan, ten laste leggen : dat kunt ge hem niet
toerekenen; - meer rekenen dan behoort : hij
rekent twee gulden toe. TOEREKENING, v.
TOEREKENINGSVATBAAR, bn. toerekenbaar.
TOEREKENINGSVATBAARHEID, v.
TOEREN, (toerde, heeft getoerd), Bene wandeling
doen (te paard of in een rijtuig).
TOERIJDEN, (reed toe, heeft en is toegereden),
rijden met bekorting van den weg; korter zijn (van
een te berijden weg) : sla dien weg in, hij rijdt toe.
TOERIJGEN, (reeg toe, heeft toegeregen), met
een veter dicht- of toehalen : rijgschoenen toerijgcn,
zich toerijgen, een zeer nauw korset dragen.
TOERIJTUIG, o. (-en), een gesloten rijtuig.
TOERISME, o. het maken van groote plezierreizen; de reissport; alles wat met de reissport in
verband staat.
TOERIST, m. (-en), voor zijn genoegen rondreizend persoon, plezierreiziger.
TOERIT, m. (-ten), rit die korter is dan een
andere rit.
TOERMALIJN, o. boorzuurhoudend silicaat van
zeer verschillende samenstelling, wordt bij ver-warming sterk electrisch; behoort tot de edel

-gestn.

TOERNOOI, o. zie TORNOOI.
TOEROEP, m. het roepen (tot iem.) ; kreet„
eisch met luider stem.
TOEROEPEN, (riep toe, heeft toegeroepen),
(iem.) roepende (iets) toevoegen of zeggen; schreeuwende roepen : iem. toeroepen, spóedig te komen.
TOEROEPING, v.
TOEROESTEN, (roestte toe, is toegeroest), door
het roesten dichtgaan.
TOEROLLEN, (rolde toe, heeft en is toegerold),
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oprollen, in rolletjes maken; ergens heen rollen:
Tent. een bal toerollen; rollende naderen.
TOERUISCHEN, (ruischte toe, heeft toegeruischt), ruischend zich in zekere richting bewegen:
liefelijk ruischt ons het beekje hier toe.
TOERUKKEN, (rukte toe, heeft toegerukt), door
hard rukken dichtslaan : eene deur achter zich toerukken.

TOERUSTEN, (rustte toe, heeft toegerust), gereedmaken : zich voor eene reis toerusten; een leger
toerusten, wapenen, van kleeding voorzien; zich
ten strijde toerusten, wapenen. TOERUSTING, v.
(-en), het maken van (inz. oorlogs-) toebereidselen.
TOESCHIETELIJK, bn. (-er, -st). tegemoetkomend, welwillend : hij is nogal toeschietelijk, hij geeft
nogal gauw toe. TOESCHIETELIJKHEID, v.
TOESCHIETEN, (schoot toe, heeft en is toegeschoten), in de richting van iem. schieten, ient.
iets toewerpen; ijlings toeloopen, naderbij komen:
hij kwam toeschieten om te helpen; de slang schoot
toe en pakte hare prooi; - hare borsten schoten toe,

vulden zich plotseling met melk; - dichtschieten :
de lus schoot toe.
TOESCHIJNEN, (scheen toe, heeft toegeschenen),
voorkomen, dunken : het schijnt mij toe, mijns bedunkens, naar het mij voorkomt.
TOESCHOUWEN, (schouwde toe, heeft toegeschouwd), rustig beschouwen, aanzien.
TOESCHOUWER, m. (-s), TOESCHOUWSTER,
v. (-s), die toeschouwt, ergens bij tegenwoordig is.
TOESCHREEUWEN, (schreeuwde toe, heeft toegeschreeuwd), op een schreeuwenden toon (iets tot
iem.) zeggen : hij schreeuwde mij toe, heen te gaan;
schreeuwende naroepen.
TOESCHRIJVEN, (schreef toe, heeft toegeschreven), toedichten, toerekenen : dit wordt mij toegeschreven, men houdt mij voor den naaker of bewerker; waaraan moet dit worden toegeschreven ?,
wat is de oorzaak daarvan ?; iets aan nalatigheid,
aan onvoorzichtigheid toeschrijven, wijten.
TOESCHROEIEN, (schroeide toe, heeft toegeschroeid), door schroeiing sluiten, doen dichtgaan:
eene wonde toeschroeien. TOESCHROEIING, v.
TOESCHROEVEN, (schroefde toe, heeft toegeschroefd), met schroeven dichtmaken.
TOESCHUIVEN, (schoof toe, heeft toegeschoven),
door schuiven sluiten, dichtdoen : de deuren, een
raam toeschuiven; schuivende doen naderen of
vooruitkomen; - (fig.) iern. iets toeschuiven, zorgen
dat iem. iets krijgt.
TOESEINEN, (seinde toe, heeft toegeseind), door
een sein (iets aan iem.) bekendmaken.
TOESJORREN, (sjorde toe, heeft toegesjord),
dichtsjorren.
TOE SJOUWEN, (sjouwde toe, heeft toegesjouwd),
met veel inspanning iets aanvoeren, naar eene
zekere plaats brengen.
TOESLAAN, (sloeg toe, heeft en is toegeslagen),
al slaande toevoeren, doen naderen : iem. den bal
toeslaan; - met een slag sluiten of toevouwen:
hij sloeg (wierp snel) het boek toe; - met een slag
toegaan : de deur is toegeslagen; - toewijzen : dit
huis werd ndj toegeslagen, bij de openbare veiling

werd ik eigenaar er van; - de hand opheffen en
slaan : hij sloeg toe, hij nam liet aanbod aan; pas
op, ik sla toe, ik zal je raken, gevoelig treffen;
(fig.) hij slaat gaarne toe, hij wordt spoedig handgemeen; - de aardappelen slaan toe, worden koud.

TOESLAG, ark. toewijzing (van een koop); overwicht, ruime maat; - toeslag bij ijzererts, toevoegsels als kalk, klei, leem, kwarts enz. om het
smelten te bevorderen; - hij krijgt een toeslag
op zijn traktement, eene zekere som daarboven; toeslag betalen moeten, geld bijpassen, boven den
gewonen prijs betalen; -BILJET, o. (-ten), extra
spoorkaartje voor een D-trein.
TOESLEDE, v. (-n), (hist.) eene soort van koetsje
zonder 'wielen, koetsslede. TOESLEETJE, o. (-s).
TOESLEEPEN, (sleepte toe, heeft toegesleept),
(ergens) heensleepen, sleepende toevoeren : die
hond sleept ons alles toe.

TOESLIBBEN, (slibde toe, is toegeslibd), toeslijken. TOESLIBBING, v.
TOESLIJKEN, (slijkte toe, is toegeslijkt), dichtgaan, verstopt worden door het slijk.: de Dollard
sli jkt langzamerhand geheel en al toe. TOESLIJKING, v.
TOESLIKKEN, (slikte toe, is toegeslikt), toeslijken.

TOESTEMMEN.

TOESLINGEREN, (slingerde toe, heeft toegeslingerd), slingerende toevoeren, doen naderen.
TOESLUITEN, (sloot toe, heeft toegesloten),
dicl^tsluiten : zijne kamer, de voordeur toesluiten.
TOESLUITING, v. het toesluiten; -, t-en), middel
tot sluiting.
TOESMAKKEN, (smakte toe, heeft toegesmakt),
met een smak of hevigen ruk toeslaan, toewerpen:
eene deur toesmakken; (iem.) driftig (iets) toesmijten.
TOESMEDEN, (smeedde toe, heeft toegesmeed),
smedende sluiten, aan elkander smeden : een ijzeren
hoepel toesmeden.

TOESMIJTEN, (smeet toe, heeft toegesmeten),
met kracht dichtroerpen (b. v. eene deur); door smijten :naderbij brengen : iem. iets toesmijten.
TOESNAUWEN, (snauwde toe, heeft toegesnauwd), op barschen tooit. (iem. iets) toevoegen;
berispen.
TOESNELLEN, (snelde toe, is toegesneld), ijlings
aanloopen; overhaast naderen : ter hulpe toesnellen.
TOESNOEREN, (snoerde toe, heeft toegesnoerd),
niet snoeren dichtmaken; (fig.) ieni. den mond toesnoeren, doen zwijgen.
TOESOLDEEREN, (soldeerde toe, heeft toegesol
middel van soldeeren dichtmaken. -der),o
TOESPELDEN, (speldde toe, heeft toegespeld),
door het steken van spelden dichtmaken: eene scheur
in een rok toespelden.

TOESPELING, v. (-en), zinspeling; het doelen
(op iets of iem.) : toespelingen maken.
TOESPIJKEREN, (spijkerde toe, heeft toegespijkerd),metspijkers dichtslaan. TOESPIJKERING, v.
TOESPIJS, v. (...zen), spijs die bij Bene andere
gegeten wordt; bijgerecht.
TOESPRAAK, v. het toespreken ; ik heb geene
toespraak, ik heb niemand iet wien ik mij kan
onderhouden, niemand bezoekt mij ; -, (...spraken),
aanspraak, rede : eene toespraak houden. TOESPRAAKJE, o. (-s).
TOESPREKEN, (sprak toe, heeft toegesproken),
(iets) tot (ions.) spreken; het woord tot iem.
richten : iem. troostend toespreken; hoe moet ik hem
toespreken ?, een doode toespreken, eene lijkrede
houden.
TOESTAAN, (stond toe, heeft toegestaan), ver
veroorloven. inwilligen : een verzoek toe--gune,
staan; iem. voorrechten, uitstel toestaan; - gesloten
zijn : het huis, de deur staat toe.
TOESTAND, in. (-en), staat, gesteldheid (van
iets of iem.); omstandigheden waarin men verkeert :
de toestand van zaken is deze; in een slechten, goeden
ontredderden, haveloozen toestand verkeeren; de toe-

stand van den zieke is redelijk; - het was me een
toestand, groote verwarring, ontsteltenis.

TOESTEEK, m. (... steken), (timim) uitgezette
punten uit de dagschreef voor de breedte der schaaf.
TOESTEKEN, (stak toe, heeft toegestoken), met
uitgestrekten arm overgeven, toereiken : iem. de benoodigdheden toesteken; - bedektelijk geven : iem.
geld toesteken; - uitsteken in Bene houding, die naar
iem. gericht is, tegemoet steken : hij stak mij de beide
handen toe; - stekende dichtmaken, vasthechten,
door steken verbinden : eene scheur met spelden toesteken; - zoo steken dat men treft : hij stak toe en
trof zijn slachtoffer in de borst.

TOESTEL, nl. en o. (-ten), toebereidselen, voorbereiding; men heeft een grooten toestelvoor dat feest gemaakt; - (glasf.) toestel roepen, 's nachts de arbeiders
een half of heel uur vóór het werk begint, wekken; machine, werktuig, gereedschap om iets te verrichten : een kooktoestel; een toestel om te photographeeren;
- (boekdr,) de stukjes papier onder een drukvorm
gelegd om een zuiveren afdruk te verkrijgen. TOESTELLETJE, o. (-s).
TOESTELLEN, (stelde toe, heeft toegesteld),
(w. g.) in gereedheid brengen : een feestmaal toestellen; - opzetten, gereedmaken out te werken
(eene machine enz.); (boekdr.) het leggen van min
of meer dikke stukjes papier onder den drukvorm
om den afdruk volkomen zuiver te krijgen; opschikken ; die koopman weet zijne waar goed toe te
stellen, voor te doen, op te tooien; - (gew.) zich
toestellen, vuil maken, zich bevuilen.
TOESTEMMEN, (stemde toe, heeft toegestemd),
bewilligen, inwilligen, goedkeuren, vergunnen; ik
stem toe, ik heb er niets tegen ; in iets toestemmen.
TOESTEMMING, v. (-en), het toestemmen; ver
inwilliging, goedkeuring : toestemming-guni,
geven; akte van toestemming.

TOESTOOTEN.
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TOESTOOTEN, (stiet, stootte toe, heeft toegestooten), stootende doen naderen; stootende sluiten,
dichtmaken : eerie deur toestooten.
TOESTOPPEN, (stopte toe, heeft toegestopt),
Met eene stop sluiten : de olie goed toestoppen,
met eene stop sluiten; -- gaten in kousen toestoppen,
dichtstoppen, door stoppen dichtmcaken; — in het
geheim iets aan iem. geven : een arme kind wat toestoppen; — kalfateren; -- instoppen, goed toedekken : zich goed toestoppen, niet eene deken, mantel
enz. om goed tegen de koude beveiligd te zijn; (fig.)
iem. den mond toestoppen, zorgen dat hij niets ver
(ook) hem omkoopen ; — zijne oorera toe--klape,
stoppen, niet willen hooren.
TOESTORMEN, (stormde toe, heeft toegestormd),
naderbij stormen.
TOESTRALEN, (straalde toe, heeft toegestraald),
stralende toevoeren : de zon straalt ons haar licht
en warmte toe; tegen-, tegemoet stralen : de zuiver
straalt u van alle kanten toe.
-heid
TOESTRIJKEN, (streek toe, heeft toegestreken),
geld naar zich toestrijken, niet de hand naar zich
toehalen; — door strijken (iets) dichtstoppen (b.v.
met kalk enz.); de reten tusschen de dakpannen toestrijken; glad of effen maken door iets te strijken.
TOESTRIKKEN, (strikte toe, heeft toegestrikt),
dichtstrikken.
TOESTROOMEN, (stroomde toe, is toegestroomd),
stroomende toevloeien : het water stroomde van alle
kanten toe; in overvloed. in grooten getale komen:
het volk stroomde toe; de levensmiddelen stroomden de
belegerde plaats toe.
TOESTUIVEN, (stoof toe, is toegestoven), stuivende naderen : de ruiterij stoof op ons toe; (fig.)
onstuimig naderen, opvliegen.
TOESTUREN, (stuurde toe, heeft toegestuurd),
toezenden; (een schip) in Bene bepaalde richting
doen naderen : op een eiland, op de kust, op den
vijand toesturen.
TOET, in. (-en), het haar in een toet dragen, wrong;
een toet haar, haarwrong, (ook) eene dot haar; —
(gemeenz.) hou je toet, je tuit, je gezicht, zwijg;
een toet trekken, gezichten trekken; lekkere toet,
schat, lieveling. TOETJE, o. (-s).
TOETAKELAAR, m. (-s), die een schip van de
noodige takelage voorziet; (fig.) die opschikt, kleedt
enz.
TOETAKELEN, (takelde toe, heeft toegetakeld),
(zeew.) van de noodige takelage voorzien; (fig.) opschikken, vreemd of belachelijk opsmukken : )dat
meisje heeft zich vreemd, raar toegetakeld; — afranselen, door slagen en wonden misvormen : hij is
erg toegetakeld. TOETAKELING, v. uitrusting
(van een schip); (fig.) belachelijke kleeding, dwaze
opschik.
TOETAST, m. gemakkelijk begonnen, spoedig
verricht werk : voor hem is dat een toetast, dat kost
hem heel geene moeite.
TOETASTEN, (tastte toe, heeft toegetast), de
handen uitstrekken (om iets te grijpen of aan te
nemen) : met beide handen toetasten; — tast maar
toe, eet maar flink door; -- (fig.) krachtige maatregelen nemen (om iets tot stand te brengen) : hij durft
niet toetasten.
TOETELLEN, (telde toe, heeft toegeteld), tellen
in tegenwoordigheid van hem, die het ontvangen
moet : iem. geld, zijn loon toetellen; -- iem. vijftig
stokslagen toetellen, geven; (fig.) zij zijn zoo gierig,
de aardappelen worden mij toegeteld.
TOETEN, (toette, heeft getoet), op een hoorn
blazen; geluiden op een blaasspeeltuig voortbrengen;
tuiten (van de ooren); -- toetende bekendmaken;
kfig.) hij weet van toeten noch blazen, hit weet volstrekt
niets.
TOETER, m., TOETSTER, v. (-s), blazer, blaas
horen).
-ster(opdn
1. TOETEREN, (toeterde, heeft getoeterd),
toeten.
2. TOETEREN, (teerde toe, heeft tof geteerd),
met teer dichtstrijken, vastmaken : de reten van
eene boot toeteren.
TOETERS, V. mv. (plantk.) eene der drie soorten
van het geslacht kervel (anthriscus), ook wilde kervel,
pijp- en nachtegaalskruid geheeten.
TOETHOREN, ...HOORN, m. (-s), blaashoren.
TOETIMMEREN, (timmerde toe, heeft toegetimmerd), dichttimmeren : eene deur, eene opening toetimmeren.
TOETJE, o. (-s), (gemeenz.) nagerecht.

TOEVERTROUWEN.

TOETOOVEREN, (tooverde toe, heeft toegetooverd), (iem. iets) in het geheim of ongemerkt ver
als door tooverij sluiten, dichtmaken.
-schafen;
TOETRAPPEN, (trapte toe, heeft toegetrapt),
dichttrappen.
TOETREDEN, (trad toe, is toegetreden), naderen :
daar kwam hij op ons toetreden; zich vereenigen
(met iets), deelnemen (aan iets) : tot eene vereeniging,
een verbond toetreden. TOETREDING, v. (-en), het
toetreden; samenwerking, deelneming.
TOETREKKEN, (trok toe, heeft en is toegetrokken), trekkende dichthalen; (w. g.) dichtmaken :
eene deur achter zich toetrekken; — dicht worden,
dichtgaan : eene ton in het water leggen, dan trekken
de reten toe; goed aankomen : dat trekt toe (van slagen
enz.).
TOETS, ni (-en), beproeving van metalen:
men zag bij den toets dadelijk, dat het stuk goud te
weinig gehalte had; — (fig.) beproeving : dat kan
den toets der waarheid doorstaan; iem. op den toets
zetten; — (muz.) (bij klavierinstrumenten b. v. het
orgel , de piano) het smalle, beweeglijke stukje hout,
waarop de vinger drukt en welks uiteinde alsdan
de klep eener orgelpijp opent, of een hamertje
in beweging brengt, dat tegen de snaren slaat,
waardoor de toon wordt voortgebracht; de witte en
zwarte toetsen; een verkeerden toets grijpen, aanslaan;
— streken van een schilder waardoor iets op eene
schilderij flink uitkomt : met een paar toetsen gaf
hij het plan aan, de fijne toetsen komen niet goed uit.
TOETSJE, o. (-s).
TOETSEN, (toetste, heeft getoetst), met den
toetssteen onderzoeken : goud toetsen; zijn verklaring zullen wij aan de feiten toetsen, daarmede ver
nagaan in hoeverre zij waarheid bevat; —-gelijkn,
op de proef stellen : iemands trouw, eerlijkheid
toetsen; iem. aangaande zijne plannen toetsen, polsen.
TOETSING, v. het toetsen; toets.
TOETSENLOOPER, m. (-s), looper, smal kleedje
op de toetsen eener piano, van een orgel.
TOETSER, m. (-s), beproever van metalen,
essayeur.
TOETSNAALD, v. (-en), gouden of zilveren
naalden van bekend gehalte die op den toetssteen gestreken worden om daarnaar het gehalte van ander
goud of zilver te toetsen; ...STEEN, m. (-en),
(o. gnay. als stofra.) harde zwartachtige basaltsteen
waarop goud en zilver naar het gehalte beproefd
wordt ; (fig.) beproevingsmiddel : tegenspoed is
de toetssteen der vriendschap; ...STREEK, m.
(...streken), streek met de toetsnaald op den toetssteen; ...WATER, o. zuiver salpeterzuur met
enkele druppels zoutzuur er door en vermengd met
zuiver water, dat het onedel metaal der toetsstreken
wegvreet.
TOETUIGEN, (tuigde toe, heeft toegetuigd),
(zeew.) optuigen.
TOEVAART, v. (-en), eene vaart welke korter is
dan andere vaarten.
TOEVAL, o. (-len), onverwachte gebeurtenis,
onvoorzien voorval: dat was een bijzonder toeval;
men mag niets aan het toeval overlaten; — bij toeval,
zonder dat er op gerekend is, zonder voorbereiding;
flauwte, bezwijming : een toeval krijgen; aan toevallen
lijden.
TOEVALLEN, (viel toe, is toegevallen), vallende
dichtgaan : de deur, het raam, het boek viel toe; — de
oogen vallen mij toe, ik kan haast niet zien van den
slaap; — ten deel, te beurt vallen, krijgen, erlangen
wat is hem toegevallen ?; begunstigen, zich voegen bij
(eene partij enz.).
TOEVALLIG, bn. bw. (-er, -st), TOEVALLIGERWIJZE, ... WIJS, bw. onverwacht, onverwachts,
bij toeval. TOEVALLIGHEID, v. het toevallige;
—, (...heden), wat bij toeval gebeurt, geschiedt.
TOEVAREN, (voer toe, heeft toegevaren), met
eene schuit aanvoeren; den kortsten wen nemen
onder het varen; dit kanaal vaart toe, de weg hier
korter.
-overis
TOEVEN, (toefde, heeft getoefd), blijven, wachten : ik zal niet lang toeven; — wachten, dralen, uitstellen : nu niet langer getoefd. TOEVING, v. het
toeven.
TOEVENSTER, o. (-s), gesloten venster.
TOEVERLAAT, m. wijkplaats, steun, bescherming : God is mijn toeverlaat.
TOEVERTROUWEN, (vertrouwde toe, heeft toevertrouwd), aan tem. vertrouwen, in bewaring
geven: iem. zijn geld toeve rtrouwen; — ge kunt hem
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dat gerust toevertrouwen, laten doen, in orde laten
brengen; — in het geheim rnededeelen : iem. een
geheim toevertrouwen.

TOEVLIEGEN, (vloog toe, is toegevlogen.), vliegende aankomen : de duiven kwamen toevliegen; —
(spr.) waar duiven zijn, daar vliegen altijd duiven toe,
waar geld is, komt geld bij; — zich ijlings ergens
heen begeven : op het hulpgeroep vloog iedereen toe;
ter hulpe snellen; — snel toegaan : de deur is toegevlogen.

TOEVLOED, za. groote overvloed van water,
snelle stroom; menigte menschen die saxnenstroomen, (over het algemeen) eene toedringende
menigte.
TOEVLOEIEN, (vloeide toe, is toegevloeid),
vloeiende naderen, (ergens) heenvloeien : er vloeit
veel water toe; — in overvloed komen: giften vloeien
van alle kanten toe. TOEVLOEIING, v. het toevloeien.
TOEVLUCHT, v. vlucht tot iem. of iets (onm hulp,
redding enz.) : tot iem. zijne toevlucht neaten; (fig.)
hulp, steun : zijne toevlucht nemen tot allerlei oneerlijke middelen; — wijkplaats, schuilplaats : ergens
eene toevlucht vinden; dit middel was zijne laatste toevlucht, middel waarbij hij hulp zocht.

TOEVLUCHTSOORD, o. (-en), wijk, schuilplaats,'
(ook fig.).
TOEVOEGEN, (voegde toe, heeft toegevoegd),
bijvoegen, bij (iets) doen, vermeerderen, vergrooten:

ik zal er nog een paar regelen aan toevoegen; België
werd aan Nederland toegevoegd; — als ,hulp geven, ten
dienste stellen : hij had hem iem. toegevoegd, die met
de zaak vertrouwd was; — dichtstoppen, de voegen of

naden dichten, dichtstrijken ; — het woord richten tot, zeggen tot : iem. Benige woorden toevoegen.
TOEVOEGING. v. het toevoegen.
TOEVOEGELIJK, bn. toe of bij te voegen.
TOEVOEGSEL, o. (-s) het bijgevoegde; bijlage,
aanhangsel.
TOEVOER, m. (-en), het toe- of aanvoeren, het
brengen naar : er was een groote toevoer van levens
en), wat aan- of toegevoerd wordt:-mideln;—(
de toevoer van kaas beliep 16000 K.G.

TOEVOERBUIS, v. (...zen), buis waardoor water,
-stoom, gas enz. ergens heengevoerd wordt.
TOEVOEREN, (voerde toe, heeft toegevoerd),
-aanbrengen, brengen naar, voorzien van: eene vesting
krijgsvoorraad toevoeren. TOEVOERING, v. toevoer.
TOEVOORZICHT, o. bewaking, zorgzaam toezicht,
TOEVOUWEN, (vouwde toe, heeft toegevouwen),
vouwende dichtleggen : een brief, eene krant toevouwen; de handen. toevouwen., samenvouwen. TOEVOUWING, v. het toevouwen.
TOEVRAGEN, (vraagde toe, heeft toegevraagd),
boven het bedongene of als toegift vragen.
TOEVRIEZEN, (vroor toe, is toegevroren), dicht
dichtgaan, gesloten worden door de vorst:-vriezn,
de slooten en grachten zijn toegevroren.

TOEWAAIEN, (waaide, woei toe, heeft en is
toegewaaid), ergens heen waaien, tegemoet waaien:
liefelijke geuren waaiden ons toe, waait de wind mij

toe;, — het waait je zoo maar niet toe, ge krijgt het niet
zonder moeite, zonder. inspanning; — door den
wind dichtgaan: de deur waaide toe; de spleten zijn
door de sneeuw (met sneeuw) toegewaaid; het kanaal is

toegewaaid (met zand); iem. wind, koelte toewaaien,
met een waaier.
TOEWAGEN, m. (-s), bedekt of gesloten rij- of
voertuig. TOEWAGENTJE, o. (-s).
TOEWAK, m. (Ind.) palmwijn.
TOEWAN, m. (-s), (Ind.) toean, zie aid.
TOEWANDELEN, (wandelde toe, heeft toegewandeld), een korteren weg nemen, geven bij het
wandelen : dit pad wandelt toe.
TOEWAS, m. toeneming; aanwas, uitbreiding:
de toewas der steden.

TOEWASSEN, (wies toe, is toegewassen), dicht
-wasen,
dichtgroeien.
TOEWATER, o. besloten water, door de vorst
dichtliggend water.
TOEWEG, m. (-en), weg die korter is dan een
andere : den toeweg nemen.
TOEWEGEN, (woog toe, heeft toegewogen), iets
wegen in tegenwoordigheid van den kooper; iem.
koffie, suiker toewegen; — een toeslag, doorslag
geven bij het wegen.
TOEWELVEN, (welfde toe, heeft toegewelfd),
van boven met een gewelf sluiten, overwelven.

TOEWENDEN, (wendde toe, heeft toegewend),
keerera tot, naar : hij wendde mij den rug toe.
TOEWENKEN, (wenkte toe, heeft toegewenkt),
door wenken te kennen geven : hij wenkte mij toe,
te komen; (iem.) een wenk geven.
TOEWENSCHEN, (wenschte toe, heeft toegewenscht), wenschen dat iem. iets hebben zal : iem.
een lang leven, een gelukkig nieuwjaar toewenschen.

TOEWENSCHING, v. bede; gelukwensch; (ook)
verwensching.
TOEWERPEN, (wierp toe, heeft toegeworpen),
naar iem. werpen : den hond een stuk vleesch toewerpen; dichtwerpen : 'een kuil toewerpen; — door middel
van werpen doen vallen, hard dichtslaan : eene deur,
een raam toewerpen.

TOEWICHT, o. overwicht, toeslag, meer dan het
vereischte gewicht : toewicht geven.
TOEWIJDEN, (wijdde toe, heeft toegewijd), toeheiligen, wijden aan : die dag is Gode toegewijd;
inwijden, inzegenen : eene kerk toewijden; opdragen
(ter eere van): iem. een boek toewijden; zich geheel
(aan iets) overgeven : die moeder wijdt zich geheel
haren kinderen toe; zich der vroomheid toewijden,

zeer godvruchtig leven. TOEWIJDING, v. (kerk-)
inwijding; opdracht.
TOEWIJZEN, (wees toe, heeft toegewezen), verklaren dat iem. iets toekomt, toekennen, inz. bij
rechterlijke uitspraak : (recht.) zijn eisch is hem toegewezen, hij is in het gelijk gesteld; — een werk of
Bene levering toewijzen, gunnen, bij aanbesteding
aan iem. opdragen. TOEWIJZING, v. het toewijzen
(in alle bet.)
TOEWINDEN, (wond toe, heeft toegewonden),
ineen-, samen-, op een kluwen winden; dichtwinden;
ergens heen winden (met een windas).
TOEWRINGEN, (wrong toe, heeft toegewrongen),
dichtveringen : iem. de keel toeveringen.
TOEWUIVEN, (wuifde toe, heeft toegewuifd), op
een afstand een sein of teeken geven (met den hoed,
den zakdoek enz.); iem. toewuiven, bij zijn aankomst
of vertrek.
TOEZAKKEN, (zakte toe, is toegezakt), door
het telkens toezakken der boorden werd de vaargeul
ondieper; de sloot is toegezakt, dichtgezakt.

TOEZANG, m. (-en), refrein, slotzang.
TOEZEG, m. belofte. toezegging : ik heb den toezeg gehad, mij is beloofd.

TOEZEGELEN, (zegelde toe, heeft toegezegeld),
met zegellak of zegels sluiten : een brief toezegelen.
TOEZEGGEN, (zegde, zeide toe, heeft toegezegd,
gezeid), beloven. TOEZEGGING, v. (-en), het beloven, belofte.
TOEZEGGER, nt., TOEZEGSTER, v. (- s), die
belooft.
TOEZENDEN, (zond toe, heeft toegezonden >, tot,
aan (iem.) zenden : iem. een haas toezenden; bericht
toezenden. TOEZENDING, v. het toezenden; het
erfgezondene.
TOEZENDER, m., TOEZENDSTER, v. t s), die
toezendt.
TOEZICHT, o. het toezien; opzicht : toezicht uit
onder toezicht staan; -- bewaking, zorg : het-oefn;
toezicht hebben over; — ( recht.) raad van toezicht en
discipline, het in elk arrondissement bestaand college
van zes advocaten, dat belast is met de zorg voor de
eer van den stand der advocaten en toezicht houdt
over hunne handelingen; raad 'can toezicht (op spoorwegen).
TOEZIEN, (zag toe, heefttoegezien), aanschouwen,
toekijken, zien dat iets verricht wordt of gebeurt,
ooggetuige zijn : een teekende voor en de anderen
zagen toe; wij zagen toe, hoe die woesteling iern. mis
soms met de bijbeteekenis van niet deel-handel;
niet krijgen : ieder kreeg eene kleinigheid, ik-nex.,
alleen mocht toezien; slechts toezien bij een feest ; -gadeslaan, opmerken, van nabij bezien : nu moet ge
goed toezien; — waken, het toezicht of opzicht
houden : hij moet, op de fabriek toezien; — oppassen,
zich in acht nemen : zie toe dat gij niet bedrogen wordt;
een ieder zie toe dat hij niet valle, ieder zij voorzichtig.
TOEZIEND, bn. die toeziet : toeziende voogd, die

verplicht is toe te zien, dat de voogd aan zijne
verplichting voldoe en de belangen van den minderjarige waarneemt, wanneer die in tweestrijd zijn
met die van den voogd of door dezen veronachtzaamd worden.
TOEZIENER, m. (-s), toekijker, aanschouwer; —
opzi chter.
TOEZINGEN, (zong toe, heeft toegezongen), ter
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eere van iem. in diens tegenwoordigheid zingen : men
zong hem een welkomstlied, eene heilbede toe.

TOEZITTEN, (zat toe, heeft toegezeten), gesloten zijn : de deur zat toe; bevroren zijn : de gracht
is van nacht gaan toezitten.

TOEZUIGEN, (zoog toe, heeft en is toegezogen),
onder het zuigen dichtgaan : die gun nzi-speen,
-slang zuigt toe; — dichttrekken : het lek is toegezogen.

TOEZWAAIEN, (zwaaide toe, heeft toegezwaaid),
den wind, den rook naar eens zekere richting leiden,
al zwaaiende toevoeren; — (fig.) iem. lof toezwaaien,
hem prijzen; iem. wierook toezwaaien, hein bij uitnemendheid prijzen ; elkander lof en wierook toezwaaien, elkander uitbundig prijzen, ophemelen; —
zwaaiende op iem. afkomen.
TOEZWELLEN, (zwol toe, is toegezwollen), al
zwellende toegaan : zijn oog is toegezwollen; de reten
in eene ton laten toezwellen.

1. TOEZWEREN, (zwoer toe, heeft toegezworen),
met een eed beloven of dreigen : iern:. vriendschap
toezweren; iem. eeuwigen haat, dood en verder! toezweren.

2. TOEZWEREN, (zwoor toe, is toegezworen),
dichtzweren van eene wond.
TOF, bn. (diev.) slim, bijdehand : toffe jongens.
1. TOFFEL, v. (-s), mail, pantoffel (voetbekleedsel) : onder de toffel staan. TOFFELTJE, o. (-s).
2. TOFFEL, m. (-s), naam dien men in sommige
streken aan den aardappel geeft.
TOFFELEN, (gew.) slaan, ranselen.
TOFFELZAAG, v. (...zagen), kapzaag, roffelzaag.
TOGA, v. (-'s), van wijde mouwen voorziene
ruime tabbaard, ambtskleed der rechters. advoeaten en predikanten; — lang zwart of rood kleed
met nauwe mouwen en eene rij kleine knoopjes
van den hals tot aan de voeten, voor misdienaar
en priesters, soutane.
TOGEN, (toogde, heeft getoogd), (gewest., oeroud. ) trekken, steepen; (bouwk.) een boog maken;
(ook) met nagels opsluiten.
TOILET, o. (-ten), kaptafel; sieraad aan de kleeding; zijn toilet maken, zich kleeden; een beetje
toilet maken, zich een beetje netjes kleeden; japon:
baltoilet; — geriefelijk ingericht privaat. TOILETJE, o. (-s); klein toilet; zaknécessaire.
TOILETARTIKELEN, o. mv. artikelen die neen
bij het maken van zijn toilet noodig heeft: ...BENOODIGDHEDEN, v. mv.; ...DOOS, v. (...zen),
kapdoos; ...SPELD, v. (-en); ...SPIEGEL, m. (-s),
spiegel, inz. een draaibare spiegel waarvoor men
toilet maakt; ...TAFEL, v. (-s), tafel met toiletspiegel er boven en een of meer laatjes voor de
toiletbenoodigdheden.
TOILETTE DUCHESSE, v. (Fr.) groote toiletspiegel.
TOILETTEEREN, (toilettoerde, heeft getoiletteerd), zijn toilet maken.
TOILETZEEP, v. fijne zeep.
TOISE, v. (-s), vadem, (vroegere Fr. lengtemaat
_= 6 voet of 1.95 M.).
TOKAYER, m. eene beste Hongaarsche wijnsoort.
TOKKELAAR, m. (-s), ism. die tokkelt.
TOKKELEN, (tokkelde, heeft getokkeld), gedurig
aanraken; (ntuz.) de snaren lokkelen, met de vingers
bespelen, in tegenst. met de snaren strijken; de lier
tokkelen, bespelen; (fig.) dichten. TOKKELING, v.
(-en), het tokkelen, getokkel.
TOKO, m. (-'s), (Ind.) winkel van alles; (in 't
algemeen) winkel : een toko openen, houden; —HOUDER, m. (-s), baas van een toko; —JUFFROUW,
v. (-en); —VENDUTIE, v. (-s), vendutie van tokowaren; —ZAAK, v.
1. TOL, m. (-len), doorvoer-, invoer-, uitvoerrecht;
plaats waar Wren tol betalen moet, tolhuis : ik zal
u tot aan den tol vergezellen; — ( fig.) cijns : den tol
der natuur betalen, sterven; hij heeft tol gegeven
(van oen zieke gezegd), hij is erg afgevallen.
2. TOL, m. (-len), bekend kinderspeeltuig, gewoonlijk kegel- of paddenstoelvormig, dat met eene
zweep of koord in beweging gebracht, snel rond
: drijftol; priktol; — ( spr.) het hoofd draait-drait
mij als een tol, ik ben duizelig, (ook) mijn hoofd
loopt om van de drukte; — hij is zoo dronken als
een tol, zoo dronken dat hij zwiert; — (waterbouwk.)
metalen punt waarop eene sluisdeur draait; ook
kroon en muts geheeten. TOLLETJE, o. (-s).
3. TOL, m. (-len), (gew.) een tol booreen, mijt,
stuik, stapel.
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TALBAAS, m. (...bazen), tolgaarder; ...BEAMBTE, ...BEDIENDE, ni. (-n), iem. die den tol ont
vangen moet: ... BOEK, o. (-en), boek waarin de
ontvangst der tollen wordt opgeteekend; ...BOOM,
m. (-en), tolpaal; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs van
betaald in- of uitvoerrecht, permissiebiljet (tot
vervoer); ...BRUG, v. (-gen), brug waar tolgeld
betaald wordt; ...DEUR, v. (-en), sluisdeur die op
een tol draait.
TOLERABEL, bn. duldbaar, te verdragen.
TOLERANT, bn. bw. (-er, -st), verdraagzaam
(inz. wat den godsdienst betreft).
TOLERANTIE, v. verdraagzaamheid jegens andersdenkenden; de wettelijke vergunning aan godsdienstige sekten om vrij hare godsdienstoefeningen
te houden; — (art.) toegestane afwijking in de
afmetingen der vuurmonden en der draagbare
vuurwapenen.
TOLEREEREN, (tolereerde, heeft getolereerd),
dulden, verdragen, gedoogen, toelaten.
TOLGAARDER, m. (-s), tolontvanger; ... GAARSTER, v. (-s); ...GEBIED, o. gebied waarbinnen
dezelfde tolrechten van kracht zijn; ...GELD, o.
(-en), weggeld, bruggegeld.
TOLHEK, o. (-ken), afsluiting van den weg niet
een slag- of draaiboon, ter plaatse waar tol betaald moet worden; woning van den tolgaarder;
...HORENSLAK, v. (-ken), (nat. hist.) eene familie
der waaiertongige zeeslakken (trochoidea), met
kegel- of tolvormige schelp; ...HUIS, o. (...zen),
huis van den tolgaarder; tolkantoor, komntiezenhuisje; paardenposterij.
1. TOLK, m. (-en), vertaler, overbrenger van
iets uit de eene taal in de andere : zich van. een tolk
voorzien one zich in een vreemd land verstaanbaar
te maken; door tolken met elkander spreken; —

(fig.) woordvoerder (voor of namens anderen) :
ik geloof de tolk van ons allen te zijn als ik U dank
zeg voor...; (fig.) de oogen zijn de tolken van. het hart,

geven te kennen wat er in het hart omgaat.
2. TOLK, ni. (-en), (zeew.) staafje ont boutgaten
te meten.
TOLKANTOOR, o. (...toren), kantoor waar tol
moet, betaald worden; ...KOM31IES, m. (...zon),
ambtenaar, belast niet de zorg voor de voldoening
der. tollen.
TOLKOORD, v. en o.; ...SNOER, o. (-en), band
of touw om een kindertol op te zetten.
1. TOLLEN, (tolde, heeft getold), de tolrechten
betalen.
2. TOLLEN, (tolde, heeft getold), met den tol
spelen; — snel ronddraaien : zij tolden in het rond;
over den grond tollen, tuinzelen, rollen.
3. TOLLEN, (tolde, heeft getold), boonen tollen,
op eene mijt of stapel zetten.
TOLLENAAR, m. (-s), (biib.) iem. die den tol
ontvangen moest; vooral bij de Joden gingen deze
onrechtvaardig te werk, zoodat men hen gelijkstelde niet een groot zondaar : een vriend der tollenaren en zondaren; — ( fig.) berouwhebbende in
deemoed en oprechtheid des harten.
TOLTARIEF, o. (...ven), tarief waarnaar het te
betalen tolgeld berekend wordt; ...VERBOND,
o. verbond van rijken of staten, betreffende het
heffen van in-, uit- en doorvoerrecht (inz. in Duitschland).
TOLVRIJ, bn. vrij van tollen, ontheven van de
betaling der tollen : tolvrije waren; — ( fig.) gedachten zijn tolvrij, men mag denken wat men wil.
TOLVRIJHEID, v. (w. g.) vrijstelling, vrijdom van
tollen.
TOLWEZEN, o. alles wat met de regeling, de
inrichting der tollen in verband staat; de administratie der tollen; de wetten en verordeningen
aangaande de tollen.
TOMAAT, v. (tomaten), glanzig scharlakenroode
appelvormige besvrucht van den solarium l ycopersicunz, die gestoofd of rauw gegeten, in soepen en
sausen gebruikt wordt, soms ook liefdesappel geheeten; plant waaraan deze groeien.
TOMAHAWK, m. (-s), strijdbijl der Indianen in
N. -Amerika.
TOMAN, n-t. (-s), Perzische gouden. munt = .f 4,80.
TOMATENKAS, v. (-sen), broeikas voor tomaten;
...SAUS, v. saus met tomatensap bereid;
...SOEP, V.
TOMBAK, o. een metaalmengsel van Bene roodachtig gele kleur, bestaande uit 1 deel zink en 4
tot 12 deden koper.
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TOMBE, V. (-s), praalgr af, graf::eel:en; -- (H. K.)
torbevornxig deel van een altaar.
TOMBOLA, v. (-'s), zeker loterijspel, met voorwerpen als prijzen.

TOMMELEN, (tourmelde, heeft getomnxeld),
(Zuidra.) tuinzelen.
TOMMY (Eng.), nx. (...mies), gewoon soldaat.
TON, v. (-rlen), gekuipt houten vat, ongeveer
cilindervormig, maar in . het midden wijder : ton
voor water, voor regenwater, voor cement enz.; (spr.) zoo rond als eene ton zijn, zich dik gegeten
hebben; -- -wij zaten als haringen in eerie ton, veel
te dicht op elkander ; dei, sprong door de ton doen,
eioor de ton, gaan, bankroet gaan; - groot niet
ijzer beslagen vat waarin ertsen in de . mijnen
naar boven gebracht worden; - (zeew.) tonvorn^ige
boei tot afbakening van het vaarwater; de witte
tonnen houden, in het diepe vaarwater blijven; de
zwarte tonnen duiden de ondiepe plaatsen aan; -de laatste ton voorbij zijn, in volle zee zijn (van
het strand komende); - zekere maat : eene ton
bier = 1 H. L.; eene ton turf = 2 H. L.; eene ton
aardappelen = 1 H. L., (ook) = 5 L. niet een kop
_erop gemeten: - eene ton karton = 10 pak; scheeps,ton, zie aldaar; registertcm,, zie aldaar; - eene ton
gods = 100,000 gulden; (fig.) het kost tonnen
(schats), zeer aanzienlijke schatten, millioenen.

TONNETJE, o. (-s), kleine ton (in alle bet.); pop van vlinders, inz. • van de zijderups; - tonvormige sluiting aan halskettingen en halssnoeren.
TONBRUG, v. (-gen), brug waarbij het bruggedek
op tonnen rust, bij gebrek aan andere middelen.
TONDEL, TOND FR, o. gebrand linnen.
TONDELDOOS, v. (...zen), doos met vuurslag
en tondel (thans zwam) om vuur te maken.
TONDEUSE (Fr.), v. (-s); werktuig tot het
scheren van schapen; - werktuigje tot het millimeteren van hoofdhaar.
TONEN, (toonde, heeft getoond), (w. g.) klinken,
weerklinken.
1. TONG, v. (-en), een licht gewelfd, met slijm;vlies overtrokken, zeer beweeglijk spierachtig
lichaam, dat den bodem der mondholte helpt vornxen en in de opening der onderkaak gelegen is;
de wortel, de punt, de riem van de tong;. -- de tong
laten zien, aan een dokter b. v.; - de tong is beslagen, met geelachtig witten aanslag bedekt; de tong uitsteken, voor een deel buiten den mond
brengen; de tong tegen iem.. uitsteken, ten teeken
van hoon; - de tong kleeft aan het gehemelte van
dorst; - slangen hebben eene gespleten tong; ,gerookte tong, inz. van runderen; de tong beschouwd als smaakorgaan : hij heeft
gene fijne tong, hij kan fijn proeven; - de tong
beschouwd als spreekorgaan : eene zware tong heb
zwaar van tong ziin, niet gemakkelijk kunnen-ben,
spreken; - zijne tong slaat dubbel, slaat kadul. hij

kan niet duidelijk spreken, zoo dronken is. hij; -

eene goede tong in den mond hebben, wel ter tong
zijn, welbespraakt zijn; - rad can tong zijn, snel
en veel spreken; - hij heeft eene gladde tong, hij
kan goed praten; - eene dubbele tong hebben, niet
twee monden spreken; - eene fluweelen tong hebben.,
vleien, mooi praten; - eene bitse, scherpe tong
hebben, bits, scherp spreken; - zijne tong in toont
houden, niet meer spreken dan betaamt; - zijne
tong geweld aandoen. zich tot zwijgen dwingen; iemn. de tong losmaken, aan het spreken brengen; iem. de tong sc apen, heng uithooren; - hij heeft
zijne tong ingeslTkt, gezegd van iem. die geen woord
spreekt; - zijne tong laten gaan, den vrijen loop
laten, er maar op los praten; - eene lange tong
hebben, lang van tong zijn, veel praten, alles overbabbelen; - het ligt mij op de tong, ik sta op het
punt het te zeggen; -- het hart ligt hem op de tong,
hij spreekt naar de ingeving van zijn hart; wat hij
zegt meent hij; -- op zijne tong bijten, zich geweld
aandoen .om niets te zeggen; - zijne tong is hem
gebonden, hij kap of durft. niet vertellen wat hij
weet; - iem. over de tong laten gaan, veel over
hem spreken; - op de tong rijden, het onderwerp der

gesprekken zijn; - met de tong stooten, een snakkend
geluid maken om een paard aan te zetten; een persoon in betrekking tot hetgeen hij zegt:
kwade tongen hebben het uitgestrooid, lasteraars; duizend tongen, verkondigen Gods eer: - (h. st.)
taal van een volk, het volk zelf: vreemde tongen
spreken;

wat op eene tong gelijkt : dat deel van een

TONGWORM.

gesp, dat zich om cone stift beweegt en in den
doorgestoken riem enz' wordt gestoken om dien
vast te, houden; - naald eens evenaars; --- schoot
van een slot; - deel eener orgelpijp; - koperen
mondstuk van b! aasspeeltuigen; - (zeew.) split
van een standaard; - uitstekende punt van eene
landstrook, zandbank; - tong van een mast. de
kern, het middelstuk van een mast, die uit meer
deden bestaat; - tong van eene galei, het gladgeschaafde stuk in Bene verdeelde leest om die in
den schoen te spannen; - (wev.) tong van de voor
stuk hout dat aan het midden der voor-scher,
touw- naar beneden uitsteekt en-schervant
waarin het Bene uiteinde der voetschamels is vastgemaakt; - (bouwk.) tong in een schoorsteen,
scheidsmuur; -- (landb.) tong van, een ploeg, zijijzer.
TONGETJE, o. (-s), kleine tong (in alle bet.); (plantk.) vliezig deel op de grens van bladscheede
en bladvlakte; uitsteeksel van een bloemkroonblad
op de grens tusschen plaat en nagel.
2. TONG, V. (-en), zekere platvisch (solea vul gans)
die in alle zeeën om Europa, zelfs in de Oostzee, aan
wordt en als een fijn gerecht overal zeer-getrofn
gezocht is. TONGETJE, o. (-s).
TONGADER, ...SLAGADER, v. (-en), (ontl.)
bloedaderen in de tong ; ...BAND, m. (-en), (ontl.)
tongriem ; ... BEEN, o. (- deren), (ontl.) een der beenderen welke aan het middelste deel van den hals lig
...BEWEGING, v. bij wissels van spoor- en-gen;
tramwegen ; ... BLAAR, v. zekere besmettelijke
veeziekte, waarbij de tong met blaasjes en puistjes
bedekt is ; ... BLAD, o. zekere plant (ruscus hypoglossum ).

TONGE, V. (plantk.) een der vele volksnamen van
de lancetbladige -weegbree.
TONGEL, v. (plantk.) kleefkruid, Bene soort van
walstroo.
TONGELOOS, bn. zonder tong.
TONGEWELF, o, (...ven), tonvornxig gewelf.
TONGEWORST, v. worst met gekookte tong er in.
TONGGEZWEL, o. (-len), ontsteking der tong;
...HOUDER, m. (-s), heelmeesterswerktuig.
TONGIG, bn. (w. g.) met eene tong, van Bene tong
voorzien ; de honderdtongige faam, de algenxeene
ruchtbaarheid.
TONGHELD, ni. (-en), een zwetser ; ...KEELSPIER, v. (-en), (ontl.); ...KEELZENUW, v. (-en)
een gemengd zenuwpaar dat naar de tong en naar
de keel gaat ; ...KLIER, v. (-en); ...KRUID, o.
tongblad ; ...LETTER, v. (-s), letter die inz. door
middel van de tong uitgesproken wordt (d, t, 1, n,
r, z, s); ...NAALD, v. (-en), (bouwk.) aanslaglijst
welke tegen de dikte eener deur wordt vastgeschroefd; ...ONTSTEKING, v.; ...PIJN, v.; ...POKKEN, V. n-tv. pokken onder de tong van personen,
die door een dol dier gebeten zijn ; ...RIEM, m.
(ontl.) spiertje onder de tong; (fig.) van den tongriem
gesneden zijn, Bene losse tong hebben, goed kunnen
praten ; ...SCHRAPER, nx. (-s), werktuig> om de
tong van slijm te zuiveren ; (fig.) die ienx. uithoort;
flikflooier ; ...SCHRAPPER, m. (-s), heelmeesterswerktuig ; ...SPEEKSELKLIER, v. (-en), speekselklier onder de tong gelegen ; ...SPIER, v. (-en),
(ontl.); ...STEEN, ram. (-en), versteende vischtong:
zekere delfstof ; ...TEPELTJE, o. (-s), . (ontl.)
smaaktepeltje op de tong.
TONG-TONG, v. (-s), (Ind.) houten gong, waarop
de uren geslagen worden (of werden) en de brandof moordsignalen.
TONGVAL, m. (-len), gewestelijke taal, dialect.
TONGVAREN, v. een plantengeslacht (solopendrium), tot de familie der varens behoorende, waarvan slechts ééne soort in Nederland in 't wild gevonden wordt : de hertstong.
TONGVORMIG, bn. vlak en breed als eene tong:
tongvormige bladeren, blaadjes.
TONGWERK, o. doorslaand tongwerk, die orgel

welke door de in trilling gebrachte koperen-pijen
blaadjes in de opening een scherpen, snorrenden

toon voortbrengen ; opslaand tongwerk, die pijpen in
een orgel, met een koperen plaatje op het mondstuk,
welke een forschen toon voortbrengen ; - (gexneenz.) mond, tong : zijn tongwerk roeren.

TONGWORM, m,. (-en), zekere pees in de gedaante
van een worm onder de tong van den hond, door het
wegsnijden van welke men vroeger de honden voor
het dol worden meende te behoeden ; - (nat.hist.)
eene orde der spinachtige dieren (linguatulida) die
den overgang tusschen de gelede dieren .en de wor-
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men uitmaken ; ook wormspinnen geheeten ; het zijn
parasieten.
TONGWORTEL, m. (-s), achterste en onderste deel
der tong ; ...ZENUW, V. (- en), (ontl.) zenuw der
tong ; ...ZWEER, v. (...zweren), zweer, verzwering
op de tong.
TONICA, V. de grondtoon eener toonsoort.
TONIE, V. (- s), eene soort van Indiaansche schuit.
TONIJN, m. (-en), een geslacht van zeevisschen
(thynnus vulgaris), in de Middellandsche Zee levende,
tot • de familie der makreelen behoorende ; zij kunnen wel 5 M. lang worden ; gezouten tonijn, een han
-delsartik.
TONIJNTJE, o. (-s).
TONIJNENNET, o. (-ten), net om tonijnen mede
te vangen; ...VANGST, v. het vangen van tonijnen;
de opbrengst der tonijnenvisscherij ; ...VISSCHER,
m. (-s); ...VISSCHERIJ, v.
TONISCH, bn. tonische middelen, die middelen
welke de werking der spieren en contractiele weefsels
kunnen verhoogen ; inz. die artsenijmiddelen welke
vooral bij lichaamszwakte aangewend worden.
TONKABOOM, m. (-en), zekere boom in Guyana
(dipterix odorata); ...BOON, v. (-en), de aromatieke,
zwartbruine, gerimpelde, glanzige zaden van den
tonkaboom, waarmede men in Europa de snuiftabak
geurig maakt : ik heb eene tonkaboon in mijne snuif
doos.
TONKILOMETER, m. (-s), spoorwegmaat bij de
berekening van vervoerprijzen : een ton (1000 KG.)
een KM. er vervoerd.
TONMOLEN, m. (-s), schroef van A r c h i m e d e s,
een 5 à 8 M. lange koker om welks spil eene rij borden
in den vorm van een schroefdraad zijn aangebracht;
door omdraaiing stijgt het water omhoog en ontlast
zich boven uit.
TONNAGE, v. scheepslading ; tonnengeld.
TONNEBOEI, v. (-en), (zeew.) boei uit duigen ver
...BOEIER, m. (-s), vaartuig tot het uit-vardig;
boeien of bakens ; (gew.) tonnenmeester ;-zetnva
...BOTER, v. ingelegde, gezouten boter ; kunstboter.
TONNEN, (tonde, heeft getond), in tonnen of vaten doen : haring tonnen ; in tonnen meten : aard
tonnen.
-apels,turf
TONNENBAND, o. soort van wilgenband om de
tonnen en vaten te binden, hoepels van 7 t 8 voet
lengte ; ook tonband geheeten ; ...GELD, o. belasting die geheven wordt naar het aantal tonnen dat
een schip groot is ; ...GOED, o. in vaten gepakte
waren, zooals meel, gerst, pek, teer ; - ...MAAT, v.
berekening der scheepsruimte ; de scheepsruimte.
TONNENSTELSEL, o. (-s), het stelsel om de faecale stoffen in daartoe bestemde tonnen te verzamelen, die vanwege de gemeentereiniging worden geledigd.
TONNER, m. (-s), TONSTER, V. (- s), man, vrouw
die (turf, aardappelen enz.) in tonnen doet.
TONROND, bw. zoo rond als eene ton : voor de
goede afwatering moeten straten en wegen tonrond zijn:
...RONDTE, v.
TONSUUR, v. het scheren van de hoofdkruin,
1 jaar voor de priesterwijding ; geschoren priester
-kruin.
TONTINE, v. (-s), instelling ter bekoming van lijfrente, dus genoemd naar T o n t i, den uitvinder:
eenige personen brengen een kapitaal bijeen en genieten daarvan de rente ; sterft er een, dan valt zijn
aandeel den overigen toe, terwijl bij het overlijden
van den laatste het kapitaal het eigendom wordt
van den Staat, of van den ondernemer der instelling.
TONVISCH, v. gezouten visch ; ...VLEESCH, o.
gezouten, gepekeld vleesch.
1. TOOG, m. (-en), (Zuidn.) toonbank.
2. TOOG, m. (togen), toga.
3. TOOG, m. (togen), teug, slok ; — (bouwk.)
boog van een gewelf of kap ; (ook) draagbalk.
TOOGEN, (toogde, heeft getoogd), (w. g.) aantoonen, wijzen.
TOOGNAGEL, m. (-s), eiken treknagel, klamppin ;
— puntig -toeloopen4e ijzeren pin, aan het dikke
einde van een aangesmeed oog voorzien; ...SCHAAF,
V. (...schaven), boogschaaf, hobbelaar, ronde schaaf
tot het uitschaven van holle of gebogen deelen.
TOOI, m., TOOISEL, o. opschik, sieraad, versiering.
TOOIEN, (tooide, heeft getooid), sieren, versieren,
opschikken : eene bruid tooien ; eene rijk getooide
vrouw.
TOOM, m. (-en), teugel, gebit en leireep : een
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paard bij den toom leiden. ; — (fig.) zijne tong in.
toom houden, bedwingen, beteugelen ; — lis : toom
van een hoed ; — broedsel : een toom kuikens; een.
toom kippen; een toom varkens, worp, nest ; —
(gew.) vischrijke plek waarheen de visch trekt.
TOOMPJE, o. kleine toont ; (ontl.) het toompje van.
de tong, tongriem.
TOOMELOOS, bu. bw. (...zer, -t), zonder toom,
onbeteugeld ; i buitensporig : toomelooze wildheid,
hartstochten ; onbedwongen : eene toomelooze begeerte.
TO MELOOSHEID, v.
TOOMEN, (toomde, heeft getoomd), met een toom
optuigen, een paard het gebit aanleggen ; — (fig.)
beteugelen, bedwingen : zijne begeerte, hartstochten.
toornen , — (gew.) de toomen afvisschen met eene
zegen. TOOMING, v.
1. TOON, m. (-en), (gew.) toonbank.
2. TOON, m. (tonen), (muz.) klank, geluid welks
hoogte in verhouding tot de hoogte van andere
klanken kan worden waargenomen : de muziek beweegt zich op het gebied der tonen ; de sterkte, hoogte
en kleur van een toon ; diepe, hooge tonen, met weinig,
veel trillingen in de seconde ; — (muz.) afstand
tusschen twee opeenvolgende tonen eener toon
een heelen, halven toon te-schal,grotendE:
hoog, te laag zingen, spelen ; de viool een halven
toon hooger, lager stemmen ; — toonhoogte : den
toon aangeven, waarop men zingen of spelen moet ;
op toon blijven ; uit den toon gaan, de harmonie storen
(bij zang- of muziekuitvoering); — toonkleur : dit
instrument heeft een schooner, vollen, ronden toon; --eigenaardige stembuiging van iem., die spreekt:
op zachten, innemenden toon spreken ; een vertrouwelijken toon aanslaan ; op barschen, norschen toon iem.
iets toevoegen ; op hoogen toon spreken, op gebiedenden
toon; een hoogen toon' aanslaan, hooghartig, met veel
aanmatiging•spreken; — vast toon veranderen, anders
beginnen te spreken en te handelen ; — dat is de
rechte toon niet, de rechte manier van spreken ; -manier waarop iem. spreekt, pptreedt, zich gedraagt:
er heerschte een ongedwongen, toon, men ging er vrij
met elkander :- om ; — een ceremonieuze toon, volg
plichtplegingen ; — naar den toon leven, op grooten
voet ; — den goeden toon uit het oog verliezen, de beschaafde manieren ; — hij geeft er den toon aan,
heeft zooveel invloed op de anderen dat zij hem in
hoofdzaak volgen ; —
manier die in iets heerseht : elk kunstwerk heeft
zijn eigen toon ; dat tooneel is in den juisten, echten
toon geschreven en gespeeld ; — (schild.) tint, kleur
waardoor de verschillende deelen juist-schakering
uitkomen : dat landschap is uitmuntend van toon ; -nadruk, klemtoon : de toon valt op de tweede lettergreep. TOONTJE, o. (-s).
3. TOON, m. (-en), teen, vinger van den voet.
TOONTJE, o. (-s).
4. TOON, m. het toonen, vertooning : waren ten
toon zetten, stellen ; hij stelt zich ten toon, stelt zich
aan den spot, het gelach van anderen bloot, geeft
zich prijs ; hij stelt zijne eigen schande ten toon,
TOONBAAR, bn. getoond, vertoond kunnende
worden : het was niet toonbaar, zoo gehavend als het
was.
TOONBANK, v. (-en), winkeltafel, uitstalbank :
iets op de toonbank leggen ; — achter de toonbank
staan, om te verkoopen, (ook fig.) eenwinkelhebben;
— over toonbank verkoopes, in den winkel ; ... BANKLADE, v.(-n), geldlade in eene toonbank; ...BEELD,
o. (-en), voorbeeld (ter navolging); een toonbeeld van
geduld, van deugd ; ... BORD, o. (-en), uithangbord,
schild ; ...BROOD, o. (-en), (in den tabernakel des
oud-Israëlietischen volks), het voor de priesters bestemde brood dat iederen sabbat ten toon gesteld
werd ; ...DEMPER, m. (-s), geluiddemper (van
speeltuigen).
TOONDER, m. (-s), houder (van geldswaardig
papier); voor mij aan toonder, (op wissels) te betalep
aan dengene, die zich er mede aanmeldt.
TOONDICHT, o. (-en), muzikale compositie;
. DICHTER, m. (-s), componist.
TOONEEL, o. (-en), elke plaats waar iets belang
voorvalt of iets plaats heeft, waar aller oogen-rijks
op gevestigd zijn : 1 rankrijk was het tooneel van den
oorlog ; een jammerlijk tooneel van plundering ; het
was een aandoenlijk toonel ; de wereld is een groot
tooneel ; tooneelenvan jammer en ellende ; -- schouw•plaats, vertoonplaats in een schouwburg : iets ten
tooneele voeren ; het tooneel stelt een bosch, eene binnenkamer voor ; — de schouwburg : aan het tooneel ver-

TOONEELACHTIG.

1785

bonded. zijn ; de bestuurders van een tooncel ; - het
tooneelve maak ; alles wat met den schouwburg en
het tooneelspelen in verband staat ; G--- deel van
een bedrijf (in een tooneelstuk): een tooneelstuk
verdeelt men in bedrijven, de bedrifven in toaneelen.
TGONEELTJE, o. (-s).
TOONEELACHTIG, bn. bw. als op een, naar de
wijze van een tooneel ; theatraal.
TOONEELCRITIEK, v. (-en), beoordeeling van een
gespeeld tooneelstuk ; ...CRITICUS, ni. (..;
..DANS, - rn. (-en),- ballet ; ...DICHT, * o., (-,en), tponeelspel in verzen ; ...DICHTER, iii. (-s), verva ,rdiger van tooneelstukken (inz. in verzen); ...GEZEL SCHAP, o. (-pen), gezelschap dat toone€lstukken
opvoert ; ...GORDIJN, o. en v. (-en), gordijn waarmede het tooneel van de zaal gescheiden is : het
tooneelgordijn ophalen, met de voorstelling beginnen ;
...HELD, m. (- en), een held zooals die op het tooneel
vertoond wordt, maar z. Iden in het gewone leven
; ...HELDIN, v. (-nen).
TOONEELIST, m. (-en), tooneelspeler, acteur.
TOONEELKENNIS, v. kennis van het tooneel en
van alles wat met het tooneelspelen in verband
staat ; ...KIJKER, m. (-s), eerre soort van verre
dien men in den schouwburg gebruikt om de-kijer,
personen op het tooneel beter te kunnen zien;
...KUNST, v. kunst van samenstelling van het toonee] . van het monteeren der stukken enz.; ... KUN
...KUNSTENARES, v. (-sen),-STENAR,m;.(s)
tooneelspeler, -speelster, acteur, actrice ; ...KUIPERIJ, v. (-en), kuiperijen (van tooneelisten) onderling ; ...LAARS, v. (...zen), soort van laars met
hooge zolen en hakken, die de treurspelspelers bij
do oude Grieken aanhadden, cothurn ; ...LIST, v.
(-en), list zooals zij op een tooneel voorkomt.
TOONEELMATIG, bi.. bw. overeenkomstig het
toonee].
. TOONEELMEESTER, M. (-s), die belast is met de
zorg voor de decoratiën en de verandering van deze
tijdens het spel ; ...POË+ ZIE, v. dramatische dichtkunst, - gedichten ; ...POP, v. (-pen), ledepop,
niarionnette ; - (fig.) onbekwame, maar mooie
tooneelspeelster ; ...REGENAPPARAAT, o. toestel voor het blusschen van brand op het tooneel;
...SCHERM, o. (-en), zijstuk, coulisse ; ...SCHIK
V. schikking der coulissen op het tooneel;-KING,
...SCHILDER, m. (-s), decorateur ; ...SCHOOL, v.
waar in alles, wat op de tooneelspeelkunst betrekking
heeft, onderwijs wordt gegeven ; ...SCHRIJVER,
m. t-s), schrijver van tooneelstukken ; ...SIERAAD,
o. (...raden), ...VERSIERING, v. (-en), decoratiën;
...SPEELSTER, v. (-s); ...SPEL, o. (-en), ...STUK,
o. (-ken), stuk dat vertoond wordt of geschreven is
om vertoond te worden ; kook) blij-eindend dranma ;
...SPELER, m. (-s); ...VERBOND, o. verbond,
vereeniging ter bevordering van tooneelbelangen;
het Nederlandsche tooneelverbond ; ...VERSLAG, o.
(-en), verslag betreffende eene tooneeluitvoering ;
...VOORSTELLING, v. (-en), opvoering van een
tooneelstuk ; ...ZANG, m. koor.
TOONEN, (toonde, heeft getoond), laten zien:
iem. een boek toonen. ; zijn werk toonen ; iets met den
v ger toonen ; ( zeew.) eene vlag, zijn kleuren toonen,
zich , door: het hij schen der vlag doen kennen ; moed
tonnen, laten zien dat men moed heeft ; - zijne
hielen toonen, wegloopen, op de vlucht gaan ; iem. eene vuist toonen, hem met de vuist bedreigen ;
- een hoofd toonen, koppig, halsstarrig zijn ; - nu
n- toet hij zich toonen, nu moet hij laten zien, wie hij is,
of wat hij kan ; toon u als een man, gedraag u zoo;
zich boos, bang toonen.
TOONER, m. (-s), die (iets) toont, aanwijst, zie
TOONDER. TOONSTER, v. (-s), houdster : zij die
aanwijst of toont.
TOONGESLACHT, o. de majeur- en de mineurtoonschaal heeten de twee toongeslachten.
TOONGEVER, m. (-s), (muz.) die den toon aan
persoon naar wien men zich richt-geft;(i.)
(in een gezelschap enz.); ... GEVIND, v. het geven
van een toon (in de muziek, of aan eene lettergreep);
(muz.) eene goede toongeving hebben, goed de tonen
aangeven ; ...HOOGTE, v. (-n), hoogte der tonen;
...KLEUR, v. het eigenaardige geluid van eene stem
of van een instrument ; ...KUNST, v. muziek ;
...KUNSTENAAR, rex. (-s), muzikant ; die de toon
beoefent ; ...KUNSTENARES -kunst.ioef
v. (-sen).
TOONKUNSTIG, bn. naar de regelen der toonkunst,
op de toonkunst betrekking hebbende, muzikaal.
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TOONLADDER, v. (-s), (muz.) het geheel der
tonen of noten, zooals zij in ieder octaaf op
elkander volgen en door intervallen gescheiden
zijn ; ...LEIDING, v. (muz.) het leiden der tonen.
TOONLOOS, bn. zonder toon, zonder nadruk:
met eene toonlooze stem iets vragen. ; - (taalk.) de
toonlooze klinkers, die zeer onduidelijk uitgesproken
worden en door verschillende letterteekens worden
voorgesteld. TOONLOOSHEID, v.
TOONMETER, m. (- s), (muz.) zeker werktuig met
een klankbodem, waarover een of meer snaren zijn
gespannen, zoodat aan het eene einde der snaren
naar welgevallen gewichten kunnen gehangen worden om de verhoudingen der tonen te berekenen ;.
...OPVOLGING, v. (-en), opvolging der tonen;
...PEIL, o. het getal trillingen van een bepaalden
toon in eene seconde, diapason.
TOONSAFSTAND, ni. (-en), interval ; afstand van
een heelen toon.
TOONSCHAAL, v. (,..schalen), toonladder : de
toonschaal van g, die bij g begint ; de toonschalen
spelen, zingen ; ... SCHAALBORD, o. (-en), hulp
bij het eerste muziek- en zangonderwijs;-m.idel
...SCHRIFT, o. notenschrift ; ...SLEUTEL, m. (-s),
muzieksleutel ; ...SOORT, v. (-en), (muz.) de opeenvolging der toontrappen overeenkomstig een der
beide toongeslachten, uitgaande van een aangenomen toon : er zijn twaalf mineur toonsoorten, en
twaalf majeur toonsoorten ; ... STELSEL, o. (-s),
stelsel van opteekening der tonen ; ...STERKTE, v.
sterkte. kracht der tonen ; ...STUK, o. (-ken),
muziekstuk.
TOONSTUK, o. (-ken), (schoenra.) stuk leer op
den toon van een schoen. TOONSTUKJE, o. (-s),
klein toonstuk ; (boefsni.) bijzonder kort halvemaanijzer.
TOONTEEKEN, o. (-s), teeken op Bene letter ter
aanwijzing van den klemtoon, accent.
TOONTRAP, ni. (-pen), een der opeenvolgende
tonen van eene toonladder.
TOONTREDER, m. (-s), paard met breede borst
waarvan de beenen naar binnen staan ; het midden
van den toon is naar binnen gericht.
TOONVAST, bn. (-er, meest -), (muz.) niet uit den
toon gaande, den toon niet verliezende.
TOONVENSTER, o. (-s), winkelraam, uitstalraam.,
TOONVERHOUDING, v. (-en), (muz.) verhouding'
der intervallen onderling.
TOONWAND, m. (-en), (hoetsm.) scherpe voorkant aan den hoef van sommige dieren.
TOONWIJZER, m. (-s), toonladder, toonschaal ;
...ZETTER, m. (- s), (w. g.) componist; ...ZETTING,
v. (-en), compositie.
TOORN, m. gramschap, driftvervoering : in toorn
geraken, ontsteken, opvliegen ; buiten zichzelf van toorn
zijn, zoo door drift vervoerd, dat men niet weet wat
men doet ; den toorn van iemand opwekken ; - woede, opvliegendheid.
TOORNEGLOED, m. (dicht.) hevige gramschap.
TOORNEN, (toornde, heeft getoornd), toornig zijn:
op iem. toornen ; toornend uitroepen.
TOORNIG, bn. bw. k-er, -st), in toorn ontstoken,
in, met woede, vergramd : toornig zijn, worden ; tot toorn geneigd, spoedig in toorn ontstoken : hij
is een toornig menseh ; - wat toorn uitdrukt : toornige woorden iem. toevoegen ; een toornige blik ; er
toornig uitzien. TOORNIGHEID, v.
1. TOORTS, v. (-en), eene soort van fakkel, flambouw : stok of staak niet brandend teer of pek aan
het uiteinde. TOORTSJE, o. (-s).
2. TOORTS, v. (plantk.) het plantengeslacht ver
tot de familie der toortsachtigen behoorende ;-bascum,
meerendeels rijzige tweejarige planten, die in Juli
en Aug. bloeien met een statigere bloemstengel van
2 M. ongeveer, die bovenaan eene gele aar draagt;
in Nederland worden 6 soorten ervan gevonden:
paarse toorts ; mottenkruid ; koningskaars of nacht
stalkaars ; windbloemtoorts en melige toorts.-kars;
TOORTSACHTIGEN, V. mv. toortsachtige planten,
eene plantenfamilie (verbasceae), waarvan 2 geslachten in Nederland in 't wild gevonden worden : de
toorts en het helmkruid.
TOORTSBOOM, m. (-en), fakkelboom op Guinea;
... DISTEL, v. (-s), toortsplant ; ... DRAGER, m.
(-s), fakkeldrager ; ...LICHT, o. (-en), licht dat Bene
toorts verspreidt ; ...PLANT, v. (-en), zeker Amerikaansch heestergewas, eene soort van cactus.
. TOOST, m. (-en), geroosterd sneetje brood bij de
thee of koffie : - feestdronk : een toost instellen.
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TOOSTEN, (toostte, heeft getoost), toosten uit
-breng.
TOOSTER, m. (- s), ieni. die toost.
TOOT, V. (toten), (gew.) aangezicht ; teut ; eene
soort van vrouwenhoed ; eene soort van horengeslacht. TOOTJE, o. (-s).
TOOVENAAR, m. (-s, ...naren). TOOVENAARSTER, v. (-s), TOOVENARES, v. ( -sen), iem. die
toovert.
TOOVERACHTIG, bn. ( -er, -st), als ware het getooverd ; ( eig.) wonderbaar : dat klinkt tooverachtig;
bij uitstek : tooverachtig schoon.
TOOVERARTIKELEN, o. mv. verschillende voorwerpen om mede te tooveren ; ...BEELD, o. (-en),
voorstelling, vertooning door middel van tooverij;
(fig.) wegsleepend beeld ; ...BEKER, m. (-s), betooverde beker; zie TANTALUSBEKER; ...BESTJE,
o. (-s),. oude heks ; ...BLIK, m. (-ken), betooverende
oogopslag ; ...BOEK, o. (-en), boek eens toovenaars;
boek vol gewaande tooverkarakters ; ...BRIEFJE,
a. (-s), gewaand behoedmiddel (tegen ziekte enz.);
...CIRKEL, ni. (-5), cirkel waarin men door tooverkracht gehouden wordt ; ...DOOSJE, o. (-s), doosje
met een mechanischer toestel voor het oogbedrog ;
...DRANK. ire. (-en), drank die tooverkracht heeft,
inz. minnedrank.
TOOVEREN, (tooverde, heeft getooverd), een
bovennatuurlijken invloed uitoefenen op den
gang van zaken, zoodat min, een bepaald
gevolg te voorschijn roept; door tooverij, door
goochelarij voortbrengen : hij kan tooveren ; een
ei uit een hoed topveren.

TOOVERES, v. (-sen), toovenares.
TOOVERFIGUUR, v. o. (...figuren), tooverbeeld ;
...FLUIT, v. (-en), betooverd fluitje ; fluitje waar
kan ; ... FORMULIER, o. (-en),-mentovr
hetgeen een toovenaar zegt alvorens hij zijne verrichtingen aanvangt ; ...GESCHIEDENIS, v. (-sen),
geschiedenis, vertelling van tooverijen ; ... GODIN,
v. (-nen), eene godin die tooveren kan, fee; ...HEKS,
v. (-en), toovenaarster ; oud leelijk wijf ;
...HOUTJE, o. (-s), houten staafje waarmede de
toovenaars hunne - kunsten verrichten.
TOOVERIJ, v. (-en), het tooveren, toegepaste
magie : tooverij verstaan ; - hetoovering : door
tooverij iem.. ziek maken; - tooverkunst: van toaverij
beschuldigd worden.

TOOVERKAART, v. (-en), kaart waarmede getooverd of gegoocheld kan worden ; ...LETTER, v.
(-s), letters met eene geheimzinnige beteekenis;
...KASTEEL, o. (-en), kasteel van een toovenaar;
kasteel door tooverkracht ontstaan ; verrukkelijk
gelegen, prachtig ingericht kasteel ; ...KIJKER,
m. (-s), kijkglas om tooverij te aanschouwen ;
...KLANK, nt. (-en), bijzonder aangenaam, wegsleepend geluid ; ...KNOOP, m. (-en), eene soort
van knoop (in band, in. een doek enz.) door toovenaars gelegd, knoop met eene geheimzinnige kracht;
...KOL, v. (-len), tooverheks ; ...KRACHT, v. ver
werking der tooverij.
-mogen,
TOOVERKRACHTIG, ba. tooverkracht bezittend:
toocerkraehtige spreuken, woorden.

TOOVERKRING, m. ( -ets), kring door een toovenaar getrokken ; kring waarbinnen een toovenaar
macht heeft ; ...KRUID, o. (-en), zeker tooverkrachtig gewas ; ...KUNST, v. (-en), kunst van
tooveren, zwarte kunst, de kunst om een bepaald
gevolg, niet in den aard der zaken gelegen, te
voorschijn te roepen; verrichtingen door deze kunst
voortgebracht.
TOOVERLANTAARN, v. (-s), ...LANTAREN, v.
(-s), een klein toestel, waardoor men op een wit
scherm in een donker vertrek vergroote beelden van
kleine afbeeldingen verkrijgt ; ... LANTAARNPLAATJE, o. (-s), plaatje voor de tooverlantaarn;
...MIDDEL, o. (-en), middel waardoor men toovert ;
(fig.) beweerd behoedmiddel (tegen ziekten, ongelukken enz.), talisman ; ...NIMF, v. (-en), toovergodin ; ... PALEIS, o. (...zen) tooverkasteel ;
....RING, nx. (-en), tooverkrachtige ring ; ... ROEDE,
V. (- n), stokje van een toovenaar ; ...SCHOOL, v.
(...scholen), vergadering van toovenaars ; lessen van
een toovenaar ; ...SLAG, m. slag met een tooverstokje ; als bij toorerslag, zeer snel, onverwachts;
...SLOT, o. (-en), slot met tooverwerking ; toover
; ...SPEL, o. tooverij, iets bovennatuurlijke,-kastel
iets onverklaarbaars : dat lijkt, wel toocerspel ; -,
(-en), goocheltoer:; ...SPIEGEL, m. (-s), spiegel niet
tooverkracht ; spiegel met gebogen oppervlak waarin

de voorwerpen misvornxd weerspiegeld worden;
...ST AF, m. (...staven), tooverstokje ; ...STEM, v.
(-men), betooverende, verrukkelijk schoon stem;
...STOKJE, o. (-s), tooverroede ; ...STRUIK, m.
(-en), hazelstruik; ...STUK, o. (-ken), tooverij,
tooververrichting; goochelkunstje;(toon. )stuk waarin
getooverd wordt (oogbedrog door zeer snel werkende
tooneelmachinerieén); ...TEEKEN, o. (-s), tooverkrachtig teeken ; :..TRECHTER., m. (-s), ...TROMMEL, v. (-s). trechter, trommel om mede te tooveren;
...VIERKANT, o. (-en), kunstige plaatsing van
zekere getallen in een vierkant ; ...WAPENEN, o.
mv. wapenen met tooverkracht ; ...WERELD, v.
betooverde wereld ; wereld door een toovenaar geschapen ; waar alles betooverend mooi is ; ...WERK,
o. tooverij ; moeilijk te verrichten werk ; ...WOORD,
o. (-en), tooverkrachtig woord ; ...WORTEL, m.
(-s); .ZALF, v.
1. TOP, ni. (-pen), bovenste uiteinde van Benig
voorwerp, hoogste punt : de toppen der boomazen, der
vingers ; - op de toppen der bergen, de kruinen ; (fig.) van top tot teen gewapend, geheel en al ; van het
hoofd tot de voeten. - (zeew.) het bovenste en
naakte gedeelte van den mast of de stengen ; de vlag
in top hijschen, haar naar den top van den mast
hijschen ; - het zeil in top halen, het zoo hoog moge
brengen ; - (fig.) het zeil in top voeren, een hoo--lijk
gen staat voeren, op grootera voet leven ; - voor
top en takel drijven, geen enkel zeil voeren ; - (inolen) in top malen, malen met alle zeilen bij ; uiteinde : het topje van den neus ; - toppunt : de
vreugde, ellende steeg ten top, bereikte haar toppunt ;
- (gew.) tol waarmede kinderen spelen. TOPJE,
o. (-s).
2. TOP, tw. het zij zoo ! ik stem toe ! gewone uitroep bij het aangaan van een koop, eene wedden
schap.
TOPAAS, m. (...paten), (o. gmv. als stofn.) een
bekende meestal vuurgele edelsteen, bestaande uit
kiezelaarde, aluinaarde en fluorwaterstofzuur:
Oostersche topaas ; 1V estersche topaas. TOPAASJE,

o. (-s), kleine topaas.
TOPACHTIG, ba. (plantk.) kruinachtig.
TOPASOLIET, ni. (-en), (o. gmv. als stofn.) gele
granaat.
TOPAZEN, ba. van topaas (vervaardigd).
TOPBOCHT, v. (-en), hoogste bocht of zeegt (van
een schip).
TOPENG, v. (-s), (Ind.) masker ; gemaskerde
tooneelspeler, die Bene pantomime uitvoert. terwijl
een onzichtbare dalang de geschiedenis vertelt.
TOPGEVEL, m. (-s), brandgevel ; ...GIJN, m.
(-en), (zeew.) gijn over een masttop ; ... GRAS, o.
eerste snede van het gras : topgras en naweide ;
...HOEK, m. (-en), (meetk.) hoek in den top van
een driehoek.
TOPIC (Eng.), v. (-s), onderwerp, vraag : the topic
of the day, het onderwerp waarover iedereen
spreekt.
TOPISCH, bra. plaatselijk, de plaats, het onder
ligging betreffende ; (gen.) topische mid--werpofd
delen, die op de lijdende plek zelf worden aangewend,
zooals pap, zalf.
TOPKLEP, v. (-pen), zekere klep aan stoomwerktuigen ; ...KRING, m.. (-en), (sterrenk.) verticale
cirkel die door het zenith van den waarnemer gaat.
TOPOGRAAF, m. (...grafen), plaatsbeschrijver;
- iem. van den topographischen dienst.
TOPOGRAPHIE, v. (-ën), plaatsbeschrijving : de
topographie van een land.

TOPOGRAPHISCH, bn. bw. plaatsbeschrijvend:

topographische aardrijkskunde ; de topographische
kaart geeft alle terreinbijzonderheden, meest bestemd
voor militaire doeleinden; de topographische inrichting, inrichting te 's-Gravenhage waar de topogra-

phische en militaire kaarten enz. gedrukt worden.
1. TOPPEN, (topte, heeft getopt), van den top
berooven, aftoppen : bowmen, planten toppen. TOPPING, v. het toppen.
2. TOPPEN, (topte, heeft getopt), (zeew.) de raas
toppen, in eene rechte lijn opzetten ; - aanvaarden,
aannemen (een aanbod).
3. TOPPEN, (topte, heeft getopt), met een tol
spelen, draaien als een tol.
4. TOPPEN, (topte, heeft getopt), met de toppen
der beide voorste vingers op de toppen van een ander
een harden tik geven, een jongensspel.
TOPPENANT, ni. (-en), (zeew.) touw van de beide
nokken caner ra naar den top van den mast of eene
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steng gaande en daar door een blok varende ont de
raas den stand te doen houden.
TOPPENANTSBLOK, o. (-s, -ken.), blok waardoor
de toppenant vaart.
TOPPENEND, o. (-en), toppenant.
TOPPER, m. (-s), die topt ; ieder die of alles wat
eene kuif draagt ; toppereend. TOPPERTJE, o.
(-s).
TOPPEREEND, v. (-en), eene eendensoort uit het
hooge Noorden, die 's winters ons in groote scharen
op den trek bezoekt (fuligula mania), ook veldduiker geheeten.
TOPPIE, V. (- s), (Ind.) gemeenz. voor : hoed, pet,
hoofddeksel.
TOPPERSHOED, x. (-en), matrozenhoed.
TOPPUNT, o. (-en), hoogste punt, bovenste uitsteeksel ; kruin (van een berg); — (zeew.) kruinstip;
(fig.) het hoogst, het verst, waartoe men het brengen
kan : op het toppunt van roem, eer, geluk ; — ( ster
-renk.)
keerpunt, culminatiepunt.
TOPREEP, ni.. ...PARDOEN, v. (-en), (zeew.)
hanger van den grooten en fokkemast.
TOPSCH, bv. (in den houthandel) naar boven
smaller toeloopende.
TOPSIERAAD, o. (...raden), (bouwk.) sieraad
aan den top, bovenaan.
TOPSKOELTE, v. wind waarbij de molens in top
malen.
TOPSTANDER, m. (-s), (zeew.) vlag die van de
bovenste steng waait ; ...TAKEL, m. (-s), (zeew.)
zeker touw ; ...WILG, m. (-en), schietwilg ; ...ZEIL,
o. (-en), (zeew.) bovenste zeil op een vaartuig met
een mast ; ...ZEILSKOELTE, v. (zeees.) zekere
zeewind waarbij neen topzeilen voert.,
TOPZWAAR, bn. de zwaarte aan den top hebbende en ten gevolge daarvan overbuigende, licht vallende, omslaande : die wagen is topzwaar geladen;
(fig.) dronken : hij is topzwaar.
TOQUE, (Fr.), v. (-s), rond fluweelen dameshoedj e.
TOR, v. (-ren), schildvleugelig insect ; kever.
TORRETJE, o. (-s),
TORACHTIG, bn. als Bene tor.
TOREADOR, m. (- s), stierenbevechter (in Spanje).
TOREN, m. (-s), hoog en boven andere gebouwen
uitstekend bouwwerk (inz. tot verdediging, versterking of tot het ontvangen van een klokkenspel
dienende) : vierkante, ronde, spitse torens; scheeve
toren te Pisa ; - (spr.) een toren bouwen, zonder de•
kosten te berekenen, iets belangrijks ondernemen,
zonder vooraf te bedenken wat er tot de uitvoering
vereischt wordt ; - op dien man kan men kerken

...SLAKS v. (-ken), zeker schelpdier (turritella);
...SPITS, V. (- en); ...STAD, v. (...steden), stad met
veel torens ; ...TRANS, m. (-en), omgang van een
toren ; ...UIL, nx. (-en), kerkuil ; ...UURWERK, o.
(-en).
TORENVALK, nx. (-en), valkensoort (falco tin-,
nunculus)die in torens, ruïnen en boomen nestelt en
zich met veldmuizen, jonge vogels en groote insecten
voedt ; hij wordt ook no izenvanger, zwemmer of
roodvalk geheeten.
TORENWACHT, n-t. (- en), torenwachter ; -, v.
gmv. al de torenwachters te zamen ; ...WACHTER,
m. (-s), torenblazer ; ...WIJZER, ni. (-s), wijzer op
een torenuurwerk ; ...ZWALUW, v. (-en), gierzwaluw.
TORKRUID, o. (plantk.) het geslacht oenanthe,
tot de familie der schermbloemigen behoorende, waar
soorten bij ons in 't wild worden aangetroffen,:-van5
het pijptorkruid of welriekende waterbiezen ; weide
het varkenskervelbladige torkruid ; het-torkuid;
pimperneltorkruid en het watertork-ruid, ook watervenkel, waterkervel, bothol en kikkerstoelen geheeten.
TORMENT, o. (-en), kwelling, plaag.
TORMENTATIE, v. (-s, ...tiën), kwelling, plagerij.
TORMENTEEREN, (tormenteerde, heeft getormenteerd), plagen, kwellen, folteren.
TORMENTIL, v. (plantk.) eene soort van ganzerik (tormentilla), ook wel zevenblad. meerwortel, weewortel en schijtwortel geheeten. TORMENTILKRUID, o.
1. TORN, m. (-en), het tornen ; ruk, schok ; (fig.)
een zware torn, eene moeilijke zaak.
2. TORN, V. (- en), losgetornde naad : torn in een
kleed. TORNTJE, o. (-s).
TORNADO, v. ('s), hevige orkaan in het regenseizoen (bij de W. I. eilanden).
1. TORNEN, (tornde, heeft getornd), keeren,
wenden : (stoomw.) een vliegwiel tornen, een eind omdraaien, indien de machine in een. der doode punten
stilstaat ; (zeew.) wederhouden, beletten (een schip
af te loopen).
2. TORNEN, (tornde, heeft en is getornd), los
wat genaaid is : de coeriny uit de japon tornen -maken ;
— losgaan van het naaisel : uw goed is hier getornd ;
— (fig.) ergens aan tornen, trachten het veranderd
te krijgen, zich met iets inlaten ; er valt veel aan te
tornen, er is veel aan vast ; er valt niet aan te tornen,
men kan er niets aan veranderen.
TORNKLAMP, nx. (-en), (molens) klamp onder
aan de molenroede waarom bij het zwichten van den
molen het kruitouw wordt geslagen, ten einde de
roeden vast te zetten ; ...MESJE, o. (-s), mesje, ge-

het schaakspel, kasteel ; — (org.) de ronde of
spitse uitsteeksels op den kant en in het front van het
,orgel ; — torenachtig gebouwtje dat de Ouden in
den krijg op den rug der olifanten plaatsten en u aarin
boogschutters plaats namen. TORENTJE, o. (-s),
kleine toren.
TORENACHTIG, bn. als een toren, in den vorm
van een toren.
TORENBLAZER, m. (- s), wachter boven op den
toren, die (bij brand of onraad) op eene trompet
moet blazen tot sein ; ...BOUW, m. het bouwen van
een toren, (inz.) de torenbouw van Babel; ... BRAND,
m. (-en). brand in den toren ; ... DAK, o. (-en);
..DEUR, V. (- en).
TORENDEKSCHIP, o. (...schepen), bijzonder
type van vrachtstoomboot met groot draagvermogen en onbelemmerde laadruimen; ... DUIF. v.
(...ven), wilde duif die op torens nestelt ; ...GAT,
o. (-en), lichtgat in een torenmuur ; ...GEVEL, m.
(-s); ...HAAN, m. (...hanen), metalen windwijzer
in den vorm van een haan boven op een toren.
TORENHOOG, bn. zoo hoog als een toren : toren
golven, zeer hooge golven ; torenhooye huizen. -hoge
TORENKAMERTJE, o. (-s), kamertje boven in
een toren ; ...KLOK, v. (-ken), groote klok in een
toren hangende : de groote torenklok wordt geluid;
torenuurwerk.
TORENKRUID, o. (plantk.) een geslacht (t err itus)
tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waar
slechts ééne soort zeldzaam in Nederland in 't-van
wild wordt aangetroffen : het onbehaarde torenkruid;
...KRUIS, o. (-en), kruis boven op een toren;
...MUUR, m;. (,..muren); ...NAALD, v. (-en), spits
van een toren ; wijzer op de plaat caner torenklok;

TORNOOI, o. (-en), ridderspel, steekspel ; BAAN, v. (...banen), plaats voor het tornooi bestenxd, steekbaan.
TORNOOIEN, (tornooide, heeft getornooid), deelnemen aan een steekspel.
TORNOOIKRAAG, v. (...kragen), (wap.) barensteel ; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar een tornooi
gehouden wordt ; ...SPEL, o. (-en); ...VELD, a.
(-en), tornooiplaats.
TORNTOUW, o. (-en), (zeew.) touw waarmede
(een schip) getornd wordt ; ...WERK, o. naaisel dat
losgemaakt moet worden ; ...WIEL, o. (-en), vertande schijf links op de krukas om een vliegwiel te
tornen.
TORPEDIST, nx. (-en), het korps torpedisten is
belast met het leggen en lichten der verschillende
in gebruik zijnde torpedo's.
TORPEDO, v. (-'s), sidderrog (raja torpedo), die
door zijne electrische kracht in staat is, dengene,
die hem aanraakt, verdoovende schokken toe te
brengen ; onderzeesche bom ; eene spartorpedo wordt
met eene torpedoboot aan het vijandelijk schip gehecht ; - eerie vischtorpedo of automobiele torpedo
wordt uit torpedobooten enz. gelanceerd ; het is een
± 4 M. lang sigaarvormig projectiel dat door eigen
gasspanning eene schroef in beweging brengt; defensieve torpedo's liggen onder water verankerd,
onderscheiden in slapende mijnen (die door een
geleidraad van den wal af ontstoken worden) ets" ju
wakende of schoktorpedo's (die 2 h 3 M. onder de
oppervlakte der zee geplaatst, bij aanraking of
schok van zelf ontploffen); landtorpedo's liggen onder
den grond begraven.
TORPEDOBOOT, v. (-en), boot bestemd om
torpedo's te leggen, te lichten of af te schieten;

en torens bouwen, hij verdient het naeest volkomen
vertrouwen ; - (fig.) gevangenis : iem in den toren
zetten ; — vuurtoren ; — naam van zeker stuk in

schikt om er mede te tornen, naaisel los te maken.
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...DIENST, in. dienst betreffende het leggen,
werpen en lichten van torpedo's ; ... DIVISIE, v.
(-s), afdeelirig van 4 tot 6 torpedobooten ... GRANAAT, v. (...granaten), granaat met eene springlading van schietkatoen, dynamiet enz. uit mortieren
geworpen ; '...JAGER, m. (-s), zeer snel varende
ooi"logsschepen, bewapend met licht en snelvarend
geschut, inz. bestemd om op torpedobooten - jacht
t.e.maken ; ...KANON o. (-nen), kanon out torpedo's
af te schieten, te lanceeres ; ...LANCEERBUIS; V. (...zen), inrichting on torpedo's te lanceeren ; ...VAARTUIG, o. (-en); ...VLOOT, v.
(...vloten), vloot van torpedovaartuigen ; ...VER
V. (- en); ...NET, o. (-ten), net om
-SPERING,
schepen gehangen om, deze tegen de aanvallen der
torpedo's te beschermen.
TORPILLEEREN, (torpilleerde, heeft en is getorpilleerd), eene torpedo lanceeren, afschieten;
met eene torpedo treffen : de onderzeeër torpilleerde
drie Britsche kruisers. TORPILLEUR, m. (-s), die
torpilleert.
TORRENGESLACHT, o. alle torren of kevers.
TORS, v. (-en). TORSO, v. (-'s), bovenlijf_ romp;
verminkt beeld (zonder armen of beenen).
TORSEN, (torste, heeft getorst), met groote
moeite iets dragen (inz. op den rug): een zwaren
koffer op den rug torsen; (fig.) gebukt gaan (onder
leed enz.).
TORSIE, v. het wringen, ineendraaien, het gedraaide : torsie of wrong bij de boorsen.
TORSIEBALANS, v. (-en), wringbalans, toestel
tot het meten van kleine krachten.
TORTEL, m. en v. (-s), - DUIF, v. (...ven),
eene kleine •soort van wilde duif (turter vulgaris),
met vier rijen donkere veertjes aan weerszijden van
den hals ; hij maakt zijn nest in de toppen der
hoogste boomen.
TORTUEUS, bn. (...zer, -t), bochtig, vol krommingen, verwrongen ;. (fig.) ingewikkeld..
TORTUUR, V. foltering ; pijnbank.
TORY, (Eng.) m. (tories), conservatieve staatspartij in Engeland, hofpartij, de aristocraten.
TOT, vz. geeft eene beweging te kennen naar eene
zekere grens van plaats of tijd, zonder verder te
gaan : tct iem. gaan, konten ; tot 7 uur blijven , tot de
brug, tot Amsterdam ; tot eu met Zaterdag ; bedelen
van deur tot deur, huis aan huis ; - van mond tot
mond gaan, overal rondverteld ti;-orden ; - tot
hiertoe en niet verder ; - van dag tot dag, van den
eenen dag op den anderen ; - tot nog toe. tot dus
heden ; - tot ziens, tot ik u weer zie ; --ver,to
zich tot iern. wenden; - tot iern. spreken, tegen iem.;
hij behoort tot de besten, onder de besten ; - doel en
strekking der werking drukt het uit in : dat is tot uw
best, tot uw genoegen ; tot nut van het algemeen ;
item. dwingen, brengen, aansporen tot ; -- bij bn.:
hij is geschikt, bereid, bekwaam tot ; . iem. tot onder
benoemen, tot lid der Tweede Kamer verkiezen,-wijzer
tot generaal bevorderen ; - tot waigens toe genoeg
hebben ; tot bersten toe gevuld zijn ; -- als voegw.
staat het voor totdat, zie aldaar.
1. TOTAAL, bn. geheel, ten volle : dat was mij
totaal ombekend.
2. TOTAAL, o. (...talen), de gezamenlijke som,
geheel bedrag : in totaal.
TOTALISATOR, m. (-s), eene manier van wedden
bij wedrennen.
TOTALITEIT, V. het geheel.
TOTALITER. bw. gansch en al.
TOTDAT, voegw. ter inleiding van een tijdbepalenden bijwoordelijken bijzin : wacht, tot(dat) ik
kom.

TOTEBEL, v. (-len), vierkant vischnet, aan twee
gebogen latten, die elkander kruisen uitgespannen;
- vuil, slordig wijf, morsebel.
TOTEM, o. klasse van dieren of voorwerpen die
door Noordamerikaansche Indianenstammen heilig
verklaard worden.
TOTEMISME, o. godsdienst dier stammen.
TOTOK, ni. en v. (-s), (Ind.) volbloed Hollander.
TOTOKSCH, bw. (Ind.) zuiver Hollandsch.
TOTSTANDBRENGING, v., ...KOMING, V. het
tot stand brengen komen.
TOUCHANT, bn.- (-er, -st), roerend, treffend, aandoenlijk.
TOUCHE, V. (- s), aanraking ; penseelstreek;
orgeltoets.
TOUCHEEREN, (toucheerde, heeft getoucheerd),
aanraken ; (Ind.) zijn traktement toucheeren, ont-
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vangen ; - licht kwetsen (bij het schermen) ;
aantasten, beleedigen ; - treffen, roeren.
TOUPET, v. (-ten) kuif ; pruikje, krulponnie.
TOUR, m. zie TOER ; - tour à tour, beurtelings ;
tour de bf ton, handgreep, gauwtgheid ; - ongeoorloofde voordeeltjes in ambtsbediening ; -- tour
de force, iets stouts, gewaagds, een kunststuk.
TOURNEE, v. (-s), rondreis: op tournée gaan, rondreizen. .
TOURNEEREN, (tourneerde, heeft getourneerd),
draaien, wenden, keeren.
TOURNIQUET, m. (-s), het draaikruis aan den
ingang van een afgesloten terrein, ter controleering
der binnentredenden.
TOURNOOT, o. zie TORNOOI.
TOURNURE, v. (-s), wending, keer ; andere richting ; houding, gestalte ; - stijve strook, kussentje
om eene damesjapon van achteren te doen uitstaan:
de tournures komen weer in de mode.
TOUTER, m. (-s), (gew.) schommel, schop.
TOUTEREN, (touterde, heeft getouterd), (gew.)
schommelen.
TOUW o. samengevlochten hennep- of vlasdraden ; -, (-en), zulk draadwerk van verschillende
lengte : een streng, klos touw, zekere hoeveelheid
touw ; touw slaan, draaien. ; zwaar, dik, dun touw;
met een touw iets vastbinden ; (zeew.) kabel : het touw
opschieten, klaren, vieren, kappen,; driedraadsch
touw; - touw van ijzerdraad, uit ijzerdraad gevlochten als touw ; - (spr.) trek niet aan dat touw, bemoei u hiermede niet ; - aan een touw vastzitten,
in zijne handelingen niet vrij zijn ; - aan het lange
touw loopen, (van werkvolk) tijdelijk ontslagen zijn;
- daar is geen touw aan vast te knopen, daaruit kan
men niet wijs worden; -- den geheelen dag in. touw zijn,
den geheelen dag aan den arbeid zijn. TOUWTJE,
o. (-s), klein touw ; (spr.) men heeft het aan geen
touwtje, men heeft het niet in zijne macht ; - iem.
niet een touwtje trekken, iem. tot zijne partij overhalen, (ook) bedotten ; iem. aan het touwtje hebben,
aan het lijntje, in zijne macht ; het touwtje wat vieren,
iets toegeven ; -- zij trekken aan één touwtje, zij
zijn het niet elkander eens; zij doen samen.
2. TOUW, o. (-en), getouw, weefgetouw ; die
wever heeft vier touwen, werkt met vier weefgetouwen;
-- (spr.) iets op touw zetten (meer gebruikelijk dan
op het getouw zetten), ondernemen, er aan beginnen.
TOUWBAAN, v. (...banen), plaats waar touw ver
wordt, lijnbaan ; ...BAAS, nx. (...bazen),-vardig
opzichter in eeneweverij, gewoonlijklover 100 touwen;
... BRUG, V. ( - gen), brug van naast elkander gespannon touwen ; ...BUFFER, m. (-s), hoefbuffer van
gevlochten touw ; ...DRAAIEN, o.; ...DRAAIER,
m. (-s), touwslager.
1. TOUWEN, bn. van touw : touwen omboordsel.
2. TOUWEN, (touwde, heeft getouwd), leder bereiden ; (zeew.) boegseeren ; (fig.) slaan, afrossen.
TOUWER, m. (-s), lederbereider. TOUWERIJ,
V. (- en), werkplaats waar leder bereid wordt.
TOUWLADDER, v. (-s), ladder, geheel of gedeeltelijk van touw gemaakt ; ...MAT, v. (-ten), mat
van touw gevlochten : ...PLUIS, o. uitgeplozen
touw, werk ; ...PLUIZEN, o. het uitpluizen van
touw ...RING, m. (-en), (zeew.) ring van touw,
worst ; ...SEIZING, v. (-s), (zeew.); ...SLAGER, m..
(-s), touwdraaier ; ...SLAGERIJ, v. (-en), lijnbaan ;
...SLAGERSSLEDE, v. (-n), eene soort van slede
bij het touw draaien in gebruik ; (zeew.) dagge, end
(touw); ...STOPPER., n-t. (-s), (zeew.) touw waar
een kabel omwonden en stijf gehouden wordt.-med
TOUWTJESPRINGEN, o. het springen over een
touwtje, zeker meisjesspel.
'TOUWWERK, o. al de touwen (van scheepstui
enz.): zwaar, licht touwwerk ; wit, geteerd touw -gae
staand touwwerk, dat aan beide einden beves--werk;
tigd is en zijne plaats onveranderlijk behoudt;
loopend touwwerk, welks beide einden niet bevestigd zijn.
TOWER, (Eng.) m. toren, kasteel te Londen;
(eert.) staatsgevangenis.
TOXINEN, mv. schadelijke stoffen in het dierlijk
organisme afgescheiden.
TOXICOLOGIE, v. leer der vergiften.
TOYNBEE CLUB, v. (-s), club die zich niet toynbeewerk bezig houdt ; ...HUIS, o. (...zen) ;
...SCHOOL, v. (...scholen), school voor volwassenen
ter algemeene ontwikkeling, volgens de denkbeelden
van Arnold T o y n b e e (1852-83); ...WERK,o.
TRAAG, bn bw. (trager, -st), langzaam, niet voort-
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varend : traag in het werk, in het eten ; lui : trage
jongens ; de ezel is hier te lande traag ; zij is traag in
het schrijven, zij schrijft niet vaak; (spr.) de een traag,
de asuier graag. TRAAGHEID, v. langzaamheid ;
luiheid ; (nat.) volhardingsvermogen, inertie.
1. TRAAN, v. vet of olie van walvisschen en vele
andere zeedieren : schoenen met traan insmeren;
gezuiverde traan innemen.
2. TRAAN, n. (tranen), uit de oogen vloeiend
vocht ; tranen van vreugde ; bittere tranen schreien,
hevig weenen ; bloedige tranen schreien, hevig weenen
wegens een groot verdriet ; tranen met tuiten schreien,
bitter wgenen ; in tranen wegsmelten, bitter, jammerlijk schreien of weenen ; uwe tranen zullen nog
wel beter te pas komen, gezegd tegen iem. die zonder
reden tranen stort ; - ik zal er geen traan om laten,
het laat mij geheel koud ; -- tot tranen bewogen,
diep geroerd, zoodat de tranen in de oogen komen;
-- (fig.) iemands tranen drogen, zijne smart lenigen.
TRAANTJE, o. (-s).
TRAANACHTIG, bn. (-er, -st), als traan.
TRAANARBEIDER, m. (-s), bereider van traan.
TRAANBEEN, o. (- deren), (ontl.) een van de twee
dunne beenderen in de nabijheid der oogeg ; ... BUIS,
V. (...zen), (ontl.) buisje dat van het traanpunt naar
den traanzak gaat ; ...FISTEL, v. (-s), zeker ooggezwel dat voortdurend traant ; ...GRAS, o. zekere
grasplant (coix) met traanvormige zaden, ook Jobs-,
Christus-, Mozes- en IMIariatraan geheeten, in Spanje
en Portugal verbouwd om'er grof brood van te bak
...GROEVE, v. (-n), (ontl.) verdieping in den-ken;
traanheuvel ; ...HEUVEL, .m. (- s), '(ontl.) roode
verhevenheid in den binnenhoek van het oog ; ...KANAALTJE, o. (-s), kanaaltje dat de tranen uit de
traangroeve naar den traanzak geleidt.; ...KLIER,
v. (-en), (ontl.) trosvormige klier aan den buiten
oog, die traan afscheidt om den oogbol-hoekvant
vochtig te houden.
TRAANKETEL, nl. (-s), ketel waarin traan gekookt wordt ; ...KOKER, m. (-s) ; ...KOKERIJ, v.
(-en), fabriek waar traan bereid wordt ; ...KOOPER,
m. (-s), handelaar in traan ; ...KRUIK, v. (-en),
kruik voor traan.
TRAANOOG, o. (-en), oog met tranen ; tranend
oog (ziekelijke aandoening).
TRAANOOGEN, (traanoogde, heeft getraanoogd),
tranende oogen hebben.
TRAANPIJP, v. (-en), traanbuis ; ...PUNT, v.
(-en); ...STIP, v. (-pen), punt in den kraakbeenigen
rand der oogleden, waardoor de overvloedige tranen
naar den traanzak vloeien ; ...ZAK, m. (- ken), (ontl.)
eene trechtervormige holte in de binnenste oogholte,
waarin- de tranen uit de traanstippen vloeien en

welke zich daarvan weder door een kanaal in den
neus ontlast.
TRAANZEEP, v. zeep, met traan in plaats van
met lijnolie bereid ; zij schuimt niet en heeft eene
eigenaardige lucht.
TRACÉ, o. (-'s), schets van een ontworpen weg;
grondteekening van een vestingwerk enz.
TRACEEREN, (traceerde, heeft getraceerd),
schetsen, ontwerpen, afbakenen : een weg traceeren.
TRACHEE, v.(-ën), ademhalingsbuis der in de
lucht ademende gelede dieren.
TRACHEL, m:. (-s), (Zuidn.) trekpad, jaagpad.
TRACHIET, o. zeker'gesteente, heldergrijs van
kleur, hoofdzakelijk uit veldspaat bestaande.
TRACHTEN, (trachtte, heeft getracht), pogen;
zich beijveren, zijn best doen iets te bereiken ; streven (naar): trachten in de wereld vooruit te komen;
ik zal trachten het gedaan te krijgen.
TRACTAAT, o. ...taten), verhandeling, verdrag,
vergelijk ; (akte van) overeenkomst : een tractaat
sluiten.
TRACTABEL, bn. (-er, -st), handelbaar, gedwee.
TRACTEEREN, (tracteerde, heeft getracteerd),
behandelen : ik zal dat anders tracteeren; hij heeft die
zaak niet goed getraeteerd ; bejegenen ; zie TRAKTEEREN.
TRACTIE, v. het trekken ; chef de bureau van de
afdeeling tractie en rollend materieel, van eene afdeeling bij spoorwegmaatschappijen.
TRADEMARK (Eng.), o. (-s), handelsmerk.
TRADITIE, v. (-s, ...tiën), overlevering, volks
bericht bij monde overgegeven van geslacht-legnd,
pop geslacht : de traditie is deze ; volgens de traditie,
volgens gewoonte.
TRADITIONEEL, bn. bw. bij overlevering, zooals
het gebruik of de gewoonte dat meebrengt.
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TRAFIEK, v. (-en), handel, inz. met zelfvervaardigd fabrikaat ; koopmansbedrijf, nering ; -- plaats
waar men de grondstoffen voor de fabricage vervaardigt.
TRAFIKANT, m. (- en), leverancier van bewerkte
grondstoffen.
TRAGEDIE, v. (...diën, -s), treurspel ; treurig
voorval.
TRAGELIJK, bw. (w. g.) op trage, langzame wijze;
lui, met achteloosheid.
TR.AGI-COMISCH, bn. (toon.) treurblijeindend ;
treurig en vroolijk tevens : een tragi-comisch tafereel.
ci ), treurspeldichter.
TRAGICUS, m.
TRAGISCH, bn. bw. treurig, droevig ; een tragisch
verloop, einde.
TRAIN, m.; en train. in zwang ; in den gewonen
loop (der dingen); aan den gang ; op dreef.
TRAINEEREN, (traineerde, heeft getraineerd),
talmen, dralen ; slepende houden, op de lange baan
schuiven : met iets traineeren.
TRAINEN, (Eng.), (trainde, is getraind), zich
wennen aan, oefenen in. TRAINER. nn. (-s), hij
die traint, africht.
TRAINEUR, m. (-s), achterblijver bij een leger.
TRAINING, v. africhting, dressuur.
TRAJECT, o. (-en), overvaart ; veer ; afstand.
TRAKTAATGENOOTSCHAP, o. (-pen), instelling
ter bevordering van deugd, goede zeden en godsdienstzin, door het verspreiden van traktaatjes.
TRAKTAATJE, o. (-s), kleine verhandeling;
kort opstel (inz. van zedelijken en godsdienstigen
inhoud), vliegend blaadje : traktaatjes uitdoelen.
TRAKTATIE, v. (-s), feestelijk onthaal: dat is
eene traktatie voor mij, dat vind ik bijzonder lekker.
TRAKTEEREN, (trakteerde, heeft getrakteerd),
feestelijk onthalen : als ik jarig ben, trakteer ik ;
(fig.) ik zal hein eens goed trakteeren, hein geducht
doorhalen.
TRAKTEMENT, o. (-en), lekkernijen, ververschingen (bij een onthaal of bezoek); - bezoldiging,
soldij . wedde : zijn traktement ontvangen ; het traktement bedraagt f 2000 's jaars. ' TRAKTEMENTJE,
o. (-s), er nog een traktementje bij verdienen, veel bijverdienste hebben.
TRAKTEMENTSDAG, m. (- en), dag waarop het
traktement ontvangen wordt : het is morgen traktementsdag ; ... VERHOOGING, v. (-en).
TRALIE, v. (-s, ...liën), ineengevlochten koperof ijzerdraden (dienende voor deuren, ramen of
ander afsluitcel); latwerk ; een enkele staak of spijl
eener zoodanige tralie : een venster van tralies voor
een hok met ijzeren tralies ; (spr.) achter de tra--zien;
lies zitten, in de gevangenis zijn ; hij kan wel met de
konijnen door de tralies eten, hij is bijzonder mager.
TRALIETJE, o. (-s).
TRALIEBRUG, v. (-gen), brug waarvan de zijwanden bestaan uit een samenstel van balken en
platen, dat de stevigheid en draagkracht der brug
in hooge mate bevordert ; ... DEUR, v. (-en), deur
met traliewerk. deur waardoor men heen kan zien;
...KANT, V. eene soort van kant als traliewerk;
...KOOI, V. (- en), kooi met tralies ; ...LUIK, o. (-en),
roosterachtig luik ; ...MAND, v. (-en).
TRALIËN, (traliede, heeft getralied), van traliën,
van latwerk voorzien.
TRALIESCHOT, o. (-ten), getralied afschutsel;
...SPONS, v. (-en), tralievormige spons.
TRALIESWIJZE, bw. als traliën, roosterachtig.
TRALIETAFEL, v. (-s), open slagersbank; ...VEN .
STER, o. (-s), venster van tralies ; venster niet
tralies er voor ; ...WERK, o. getraliede voorwerpen.
TRAM, v. (-s, -men), tramweg : er wordt eene
tram aangelegd ; tramwagen : in de tram stappen ;
met de tram gaan, rijden. TRAMMETJE, o. (-s),
een trammetje nemen, een eind met de tram gaan.
TRAMAANLEG, us. het aanleggen van een tramweg; ...ABONNÉ, m. (-'s), die op eene tram geabonneerd is ; ...ABONNEMENT, o. (-en), mijn tramabonnement duurt tot 1 Mei ; ... BAAN, V. (... banen),
tramweg ; ...BEL, v. (-len); ...BESTUURDER, nx.
(-s); ...BOEKJE, o. (-s), eenige plaatskaartjes voor
de tram tot een boekje vereenigd; ...CONDUCTEUR,
m. (-s); ...CONCESSIE, v. (-s), concessie voor den
aanleg van een tramweg ; ...CONTROLEUR, m.
(-s); ... DIENST, m. (- en), regeling van den loop der
trams ; ...DIENSTREGELING, v. (-en); ...HALTE,
v. (-n), vast punt waar de train stopt ; ...HUISJE,
o. (-s), wachthuisje voor hen, die niet de tram verder
willen gaan ; ...KAARTJE, o. (-s), plaatskaartje
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voor eene trant ; ..KILOMETER, ni. (-s); ...KOET SIER, m. (- s), koetsier van een tramwagen ; ...LIJN,
v. (-en), tramweg ; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en),
maatschappij tot exploitatie van eene tramlijn;
...MACHINE, v. (-s), kleine locomotief.
TRAMMEN (tramde, heeft en is getramd), met
de tram rijden : eerre sectie trammen.
TRAMONTANE, v. Italiaansche benaming van
de poolster ; noordenwind ; (fig.) de tramontane ver
zijn koers kwijt zijn ; in verwarring geraken,-liezn,
het spoor bijster zijn.
TRAMPAARD, o. (-en), paard voor een tramwagen ; ... RAILS, nov. ijzeren richels waarover de
trams rijden ; RIJTUIG, o. (-en), tramwagen;
...SECTIE, v. (-s), deel eener trambaan waarvoor
afzonderlijk betaald moet worden : iedere tramsectie
kost hier 5 cent ; ... VERBINDING, v. (-en), verbinding door een tramweg ; ...VERKEER, o.;
...WAGEN. m. (- s); ...WEG, m. (- en), spoorbaan
ren weg aangelegd, zooals in de straten
op den openba
van steden enz., meestal van kleinere afmeting.
TRAMZIJDE v. inslagzij de.
TRANCE (Eng.), v. de toestand waarin het medium zich bevindt tengevolge en tijdens de materialisatie van geesten (in de leer der spiritisten).
TRANCHANT bn. ( -er, -st), scherp, bijtend, bits.
TRANCHEEËN, v. mv. loopgraven (bij het beleg
eener stad, enz.)
TRANCHEERMES o. ( -sen), ...VORK, v. (-en),
voorsnijmes, -vork.
TRAN CHEUR, m. (-s), voorsnijder.
TRANEN, (traande, heeft getraand), tranen storten,
vocht loslaten : mijne oogen tranen, er heeft Bene
overvloedige traanvorming plaats ; — de wingerd
traant, opstijgend plantensap loopt uit die plaatsen,
waar takken afgesneden zijn.
TRANENBEEK, v. k...beken), (fig.) zeer veel
tranen ; ...BROOD, o. (fig.) brood der ellende:
tranenbrood eten ; ... DAL, o. (fig.) de wereld, deze
aarde ; ...FLESCHJE, o. (-s), ...KRUIKJE, o. (-s),.
(oudt.) zeker vaatwerk dat men dikwijls bij aschkruiken in de aarde vindt en waarin gelijk men meent
de bloedverwanten van een overledene hun tranen
verzamelden ; ...LACH, m.; ...VLOED, m. zeer
veel tranen.
TRANENVOL, bn. (w. g.) gevuld met tranen:
met tranennolle oogen vergiffenis vragen.
TRANIG, bn. ( -er, -st), dat traan bevat, op
traan gelijkende : die visch smaakt tranig. TRANIG -

HEID,

V.

TRANQUILLE, bn. bw. gerust, kalm, bedaard,
gelaten, onbevreesd, vrijmoedig.
TRANQUILLITEIT, v. gerustheid, rust, kalmte
(des gemoeds).

1. TRANS, m. (-en), (bouwk.) torenomgang;
tinne ; rand ; (fig.) het hoogste : de hoogste trans van
eer.
2. TRANS, bw. aan gene zijde, over, (in samen
Transvaal, over de Vaal gelegen ; Trans--steling):
leithanië, aan gene zijde der Leitha.
TRANSACTIE, v. (-s, ...tiën), vereffening, minne
schikking, vergelijk ; handelsovereenkomst. -lijke
TRANSALPIJNSCH, bn. aan gene zijde der Alpen
gelegen; ...ATLANTISCH, bn. over den Atlantischen
Oceaan : transatlantische stoomvaartlijnen, telegraafkabels.
TRANSCENDENTAAL, bn. bovenzinnelijk.
TRANSCRIPT, o. (-en), overgeschreven stuk,
kopij, afschrift.
TRANSCRIPTIE, v. (-s), afschrift, overschrijving;
— (muz.) overzetting van een muziekstuk voor een
ander instrument.
TRANSEPT, o. (-en), transept eener kerk-, dwars
-schip.
TRANSFEREEREN, overdragen, verplaatsen;
uitstellen.
TRANSFIGURATIE, v. (-s, ...tiën), vervorming ;
(bijb.) verheerlijking van Christus op den berg Thabor ; (R. K.) gedenkdag hiervan op 6 Aug.
TRANSFIGUREEREN, vervormen, van gedaante
veranderen.
TRANSFORMATIE, v. (-s, ...tiën), gedaante
herschepping ; (nat.) omzetting van-verandig,
energie, bv. van electriciteit in licht.
TRANSFORMATOR, m. (- en), toestel tot het omzetten van een electr. stroom van hooge spanning in
eenige van lagere spanning.
TRANSFORMEEREN, van gedaante veranderen;
een anderen vorm geven.
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TRANSFUSIE, v. (-s), (gen.) overbrenging van
frisch levenskrachtig bloed van een gezonde in het
vaatstelsel van een zieke.
THAN SIGEEREN, (transigeerde, heeft getransigeerd), een vergelijk treffen, tot eene schikking
komen ; schipperen, plooien, wat geven en nemen.
TRANSITEEREN, doorvoeren (van koopwaren).
TRANSITIEF, bn. overgaande ; (taalk.) transitieve werkwoorden, die eene werking beteekenen ' die
door Bene zelfstandigheid wordt ondergaan, of waar
zelfstandigheid wordt voortgebracht ; -doren
voorbijgaand, tijdelijk, transitoir.
TRANSITO, o. doorgang, doorvoer (van handels
TRANSITOHANDEL, m. doorvoerhandel.-waren).
TRANSITOIR, bn. voorbijgaand tijdelijk : tran-

sitoire bepalingen, overgangsbepalingen.
TRANSITOWISSEL, m. (-s), buitenlandsche
wissel op het binnenland getrokken, doch alleen in
liet buitenland betaalbaar.
TRANSKAPELLEN, v. mv. (R. K.) een krans van
kapellen die het hoofdaltaar omgeven, symbool van
de stralende doornenkroon om het hoofd van Jezus.
TRANSLAAT, o. (...laten), vertaling, vertaald
stuk.
TRANSLATEEREN, (translateerde, heeft getranslateerd), vertalen.
TRANSLATEUR, m. (-s), vertaler : bee edigd
translateur. TRANSLATEURSCHAP, o.
TRANSLOCATIE, V. (...tiën), plaatsverandering;
overplaatsing in Bene andere klasse.
TRANSMIGRATIE, v. verhuizing ; inz. zielsver-

huizing.

TRANSMISSIE, v. (-s, ...siën), overzending,
overdracht, overlevering ; — al die machinedeelen
die dienen tot krachtoverbrenging.
TRANSMITTEEREN, (transmitteerde, heeft getransmitteerd), ter hand stellen ; overzenden ; over-

doen.

1. TRANSPARANT, bn. doorschijnend.
2. TRANSPARANT, o. (-en), beeld dat doorschijnt:
transparant voor een theestootje ; — soort van lantaarn waarop alleen de opschriften licht doorlaten:
in den stoet waren vele transparanten met toepasselijke
opschriften , — blad met lijnen als onderlegger om
recht te schrijven. TRANSPARANTJE, o. (-s).
TRANSPIRATIE, v. (-s), uitwaseming ; het

zweeten.
TRANSPIREEREN, (transpireerde, heeft getranspireerd), uitwasemen ; zweeten.
TRANSPLANTATIE, v. (-s), (gen.) het overbrengen van stukken gezonde huid op eene wonde.
TRANSPONEEREN, (transponeerde, heeft getransponeerd), overzetten ; (muz.) van den eenen
toonaard in een anderen overbrengen.
TRANSPORT, o. (-en). het overdragen van een
getal van de eene bladzijde op de andere (bij het.
optellen); — het vervoeren, overzenden ; — wat
vervoerd of overgezonden wordt : een transport gevangenen, bedelaars, troepen, levensmiddelen ; vracht..
TRANSPORTABEL, bn. vervoerbaar.
TRANSPORTEEREN, (transporteerde, heeft getransporteerd), vervoeren ; overbrengen (naar Bene
verbanningsplaats); overdragen (van posten van
rekeningen enz.).
TRANSPORTEUR, m. (-s), hoek -, graadmeter,.
werktuig bestaande uit een in graden (of kleinere
deden) verdeelden halven cirkel met eene liniaal,_
die den halven cirkel onderspant ; graadboog.
TRANSPORTATIE, v. (-s, ... tiën ), ballingschap,
liet overbrengen naar Bene verafgelegen plaats om_
daar verblijf te houden.
TRANSPORTINRICHTING, v. (-en), toestel tot
het snel verplaatsen van graan, kolen, erts of zand.
TRANSPORTKOSTEN, ra. mv. kosten van trans-port, van vervoer.
TRANSPORTMACHINE, v. (-s), machinale transportinrichting ; ...ONDERNEMING, v. (-en) ;.
...SCHIP, o. (... schepen), licht gewapend marinevaartuig voor het transport van troepen, proviand
enz.; ...SCHROEF, v. - (...ven), schroefvormige
transportinrichting ; (bij kanonnen) schroef voor het
openen van het sluitstuk ; ...VERZEKERING, v.
verzekering tegen verlies of schade bij het vervoer van goederen ; ... WAGEN, m. (- s) ; ...WEG, m.( -en).
TRANSPOSITIE, v. (-s, ...tiën), (muz.) omzetting,
overzetting van een muziekstuk in een anderen
toon.
TRANSSUBSTANTIATIE, v. (R. K.) verandering
van brood en wijn bij het avondmaal in het lichaam
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en bloed van Christus, door de woorden der coI.lsecra.tie.
TRANSVERSAAL, bn. bw. dwars, overdwars.
TRANSVERSALEN, n. mv. verwanten in de zijlinie ; —, v. rev. (wisk.) eene lijn of een vlak, waardoor een stelsel van ]ijnen of vlakken op de eene of
andere wijze gesneden wordt.
TRANT, m. manier, wijze (van handelen, leven
enz.), gewoonte ; (fig.) dat is zijn trant, dat is wat hij
noodig heeft, dat is het ware voor hem ; — *naar
den echten trant, op de goede wijze ; — naar den
ouden trant, mode, smaak ; — schilderen in den
trant van Rubens, stijl.

TRANTELEN, (veroud.) tranten.
TRANTEN, (trantte, heeft getrant), (veroud.)
wandelen ; langzaam gaan.
1. TRAP, m. (-pen), het trappen : het is een heele
trap van hier naar Amsterdam op de fiets ; het doen
of geven van een trap, stamp : een trap op den grond
geven ; — het treden met den voet, tred : iem. een
trap geven.
2. TRAP, m. (-pen), ééne trede eener trap : het
is 40 trappen hoog ; de trappen opgaan, afgaan ; —
(spr.) de trappen van het stadhuis zijn glibberig, wie
eene trouwpartij bijwoont, glijdt licht zelf in de
huwelijksfuik, van trouwen komt trouwen ; —
(scherts.) iem.. de trappen laten tellen, van de trappen
smijten ; — hij is van de trappen gevallen, zijn haar
is geknipt ; —
graad van opklimming in rang : hij klom van trap
tot trap, langzamerhand, van lieverlede; — op den
eersten trap van de maatschappelijke ladder ; hij
staat op een hoogen trap van beschaving, van ontwikkeling; — trap op, trap neer, op- en nedergaande; bij
trappen, trapsgewijze ; — (taalk.) de trappen van
vergelijking (van bijv. naamor. ), de verschillende
vormen der bn. die aanduiden in welken graad de
hoedanigheid in de zelfstandigheid aanwezig is of
daaraan wordt toegekend : de stellende trap ; de vergrootende trap , de overtreffende trap ; — (muz.)
afstand of overgang van eene lijn op de naaste tusschenruimte, of van deze weder op de naaste lijn,
hetzij op- of nederwaarts, op den notenbalk. TRAPJE, o. (-s).
3. TRAP, v. (-pen), voor al de treden te zamen:
verhevenheid (van hout, steen enz.) door middel
waarvan men naar boven of naar beneden komt ;
Bene steile, hooge, donkere trap ; — eene scheeve trap,
waarvan de trapgrond een scheefhoek is ; — scheluwe trap, eene dubbel scheeve trap ; — eene wenteltrap, de richtingverandering der trap heeft bijna
regelmatig van trede tot trede plaats ; — slinger
of wenteltrap met trapgat, de binnenboom der-trap
trap beschrijft op den trapgrond een regelmatigen
vorm ; — Engelsche trap, wenteltrap met open
trapgaten ; - zij wonen op ééne trap, zij bewonen
bovenkamers, die ééne gemeenschappelijke trap tot
opgang hebben ; buren op . dezelfde trap ; - hij
woont drie trappen hoog, op de vierde verdieping ;
— trapladder. TRAPJE, o. (-s), kleine trap, inz.
kleine trapladder.
4. TRAP, v. (-pen), trapgans.
TRAPARM, m. (- en), (bouwk.) een aantal in
rechte richting op elkander volgende traptreden die
een deel van eene verder doorgaande trap uitmaken;
...BOOM, m. (-en), zijstuk waartusschen de traptreden gedragen worden ; ...CONTACT, o. (-en),
(electr.) eene verbinding teweeggebracht door met
den voet op eene losliggende plank of luik te trappen;
...DEUR, v. (-en), deur aan eene zoldertrap ;
...DRUKMACHINE, v. (-s), eene drukmachine voor
klein smoutwerk die door het trappen van den voet
gedreven wordt.
TRAPÈZE, v. (-s), zweefrek voor acrobaten.
TRAPEZIUM, o. (-s, ...zia), (meetk.) een vierhoek
waarvan twee zijden evenwijdig loopen : de beenes
van een trapezium, de niet evenwijdige overstaande
zijden ; men onderscheidt gelijkbeenige, ongelijkbeeninige en rechthoekige trapeziums, al naar de hoeken
aan de beenen gelijk, ongelijk of recht zijn ; — hangrek, toestel bij de gymnastische oefeningen.
TRAPEZOÏDE, v. (-s), een vierhoek waarvan al
de zijden en hoeken ongelijk zijn.
TRAPGANG, v. (-en), eene ertsbank waardoor
Bene gang van ertsloozen steen heendringt.
TRAPGANS, v. (...zen), Bene familie der waad
(otis), tamelijk groote vogels met krachtige-vogels
pooten die door lichaamsbouw en veeren aan de
hoenders herinneren ; de groote trapgans (O. tarda)

TRASMAKER.

is 72 + 28 cM. lang en kan wel 15 KG. zwaar
worden ; de kleine trapgans (O. tetrax) is maar
37 + 13 cM. TRAPGANSJE, o. (-s).
TRAPGAT, o. (-en), gat bij de trap ; ...GEVEL,
m. (-s), voorgevel aan een huis die van boven trapsgewijze versmalt ; ...GRANAAT, v. (...granaten),
puntprojectielen welke in den grond worden geplaatst en ontploffen, zoodra er op getrapt wordt ;
zij maken daardoor zoowel voor eigen volk als voor
den vijand het terrein onveilig ; ...GROND, m. (-en),
plattegrond van Bene trap; ...HEKJE, o. (-s), hekje
op bovengangen of bordessen om de trappen voor
kinderen te kunnen afsluiten ; ...JAAR, o. (...jaren),
ieder zevende jaar van 't menschelijk leven, waarin
men meende dat er eene aanmerkelijke verandering
in 't menschelijk lichaam voorviel ; het 63ste en 84ste
jaar noemt men groote trapjaren.
TRAPKLEED, o. (-en), tapijt over eene trap,
looper ; ...KUIL, ni. (-en), (steenb.) kuil om klei te
trappen ; ...LADDER, v. (-s), ladder in den vorm
van eene trap ; ...LEUNING, v.'(-en), leuning langs
eene trap ; ...LOOPER, m. (- s), trapkleed ; ...LUIK,
o. (-en), liggend luik boven eene trap ; ...MUUR,
m. (...muren); ...NAAIMACHINE, v. (-s). naai machine die met trappen in beweging wordt gebracht;
...00G, m. (-en), schroef met oogvormigen kop.
TRAPPEEREN, (trappeerde, heeft getrappeerd),
betrappen. TRAPPEERING, v. (-en).
TRAPPELEN, (trappelde, heeft getrappeld), met
de voeten op den grond stampen : de paarden stonden
te trappelen van ongeduld. TRAPPELING, v. het
trappelen, getrappel.
TRAPPEN, (trapte, heeft getrapt), hard, stevig
of vlak de voeten op of in iets neerzetten : jongen,
trap zoo niet, loop wat zachter ; in de modder, in een
plas trappen ; — in een spijker, in een stuk glas
trappen., zoodat deze in den voet doordringen ; —
iem. op de teener, op de eksteroogen trappen, (fig.)
hem beleedigen ; — veen, turf, klei trappen, door
trappen bereiden ; — het orgel trappen, den blaasbalg voor het orgel met lucht vullen ; — water
trappen, zich rechtop in water in evenwicht houden
zonder den bodem aan te raken ; - de maat trappen,
door het trappen niet den voet aangeven ; — iem.
trappen, hem één of meer trappen geven , (fig.) diep
beleedigen, onderdrukken ; — (met hebben en zijn)
op eene fiets rijden : hij trapte in twee uur van lien
Haag naar Haarlem.
TRAPPIST, m. (- en), (R.-K.)monnik eener uiterst
strenge orde, in de 17de eeuw door den Franschen
abt R a n c é gesticht, en die haar naam draagt naar
de abdij L a T r a p p e, in een woest oord van
Normandië ; - (nat. bist.) eene soort van baardkoekoek in Z. Amerika (monastes fnsca ).
TRAPPISTENBIER, o. Bene biersoort door de
trappi sten gebrouwen.
TRAPPLAATS, v. (-en), plaats waar de potaarde
wordt toebereid ; ...PORTAAL, o. (...portalen),
rust, plat gedeelte in eene lange trap ; portaal aan
eene trap ; ...PSALM, m. (-en), de vijftien trappsalmen, van ps. 119-134 (die de Israëlieten bij het
opgaan naar den tempel zongen); ...ROEDE, v. (-n),
ronde of platte roede, meestal van koper om een
traplooper vast te leggen ; ...ROOSTER, m. (-s),
eenige roosters met wijde openingen boven elkander
geplaatst;... RUST, v. (-en), trapportaal, ... SCHAAF.,
v. (...schaven), zeker gereedschap.
TRAPSGEWIJZE, TRAPSGEWIJS, bn. bw. bij
trappen, van lieverlede, allengs, telkens iets meer
of minder : trapsgewijze opklimming, toeneming.
TRAPSTOEL, m. (-en), houten stoel die omge
vouwen als trapje dienst kan doen, inz. in winkels
in gebruik ; ...WAGEN, m. (- s), lorrie ; ..ZAAG
...ZANG, rim. (-en), (R.-K.) zie-MACHINE,v.(s);
GRADUEEL 2.
TRAPSWIJZE, bw. op de wijze van eene trap.
TRAS, o. cement, fijngemalen tufsteen, eene uit
metselspecie die zoowel onder water als-steknd
in de lucht zeer hard wordt : met tras metselen ; in
tras leggen ; zie CEMENT.
TRASI, v. voornaam ingrediënt bij de Ind. rijsttafel, bereid uit versche zeevischjes of garnalen, die
met zout gestampt en in stoom gekookt worden;
bruin, rood of grijs van kleur, in vierkante blokken
gesneden en in de zon gedroogd.
TRASMAKER, m. (-s), werkman in een trasmolen;
...MOLEN, m. (-s), molen waarin tufsteen of gebrande klei tot tras gemalen worden ; ...MOLENAAR, m. (-s); ...RAAM, o. (...ramen), (bouwk.)
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metselwerk in of ti an tras tegen het opzuigen of
optrekken van vochten.
TRASSAAT, 'a. (...saten), (kooph.) op wien een
wissel getrokkenwordt.
TRASSANT, n„. (-en), (kooph.) trekker (van een
wissel).
TRASSEEREN, (trasseerde, heeft getrasseerd),
een wissel trekken.
TRASSEN, (traste, heeft getrast), met tras metselen.
TRATTE, TRAITE, v. (-s), getrokken wissel.
TRAVAAT, m. (.. ,vaten), (zeew.) korte hevige
windvlaag met stortregen.
TRAVALJE, v. (-s), hoefstal, noodstal s aarin de
hoefsmid het paard vastzet, dat hij beslaan wil.
TRAVEN, (traafde, heeft getraafd), (zeew.) stouwen, duiveljagen, inpersen (van wolzakken in de
schepen).
TRAVERSE, v. (-n), TRAVERS, v. (-en), grond
loodrecht op de richting van de vuurlijn;-deking
hol travers, bomvrije ruimte in eene travers ; dwarslijn, -streep, -stang, -balk, -gang, -wal; (fig.)
een ongelukkig toeval, eene onverwachte verhindering, wederwaardigheid.
TRAVERSEEREN, (traverseerde, heeft getraverseerd), dwars doorgaan, doorsnijden ; dwarssprongen maken.
TRAVERTINE, TRAVERTIJN, o. eene dichte
soort van kalktufsteen ; eene afzetting van koolzure kalk door bronwater ; het kan de grilligste
vormen aannemen.
TRAVESTEEREN, (travesteerde, heeft getravesteerd), verkleeden, belachelijk inkleeden ; iets
ernstigs door andere inkleeding en veranderden
vorm belachelijk maken.
TRAVESTIE, v. verkleeding ; lachwekkende
voorstelling van iets ernstigs ; -ROL, v. (-len).
TRAWANT, m. (-en), begeleider, lijfwacht ; handlanger : de vorst en zijn trawanten ; - (sterr.) bij
maan, wachter : Jupiter met zijne 7 tra--planet,
wanten.
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TRAWANTSCHAP, o. betrekking van trawant.
TRAWLER, (Eng.), m. (-s), vischschuit die met
een trawlnet vischt.
TRAWLNET, o. (-ten), sleepnet der zeevisschers,
• over den grond.
TRAWL(NET)VISSCHERIJ, v. het visschen met
het trawlnet.
TREBIZONDE, v. (-n), zeker Turksch vaartuig
op de kust der Zwarte Zee in gebruik, naar de stad
Trebizonde aldus geheeten.
TRECHTER, rn. (-s), hol kegelvormig werktuig
van onderen in eene buis uitloopende, van glas of
metaal gemaakt, om daarmede vloeistoffen of poeder
stoffen in eene nauwe opening te gieten;-vormige
de pijp, de mond van een trechter. TRECHTERTJE, o. (-s).
TRECHTERVORMIG, bn. in den vorm van een
trechter.
TRED, m. (-en), het treden ; trede, schrede, stap;
gang : zijn tred verhaasten, bespoedigen, sneller gaan ;
(fig.) gelijken tred houden, gelijk op gaan, even snel
vooruitkomen; hanetred, kiem van het ei. TREDJE,
o. (-s).
TREDE, v. (-n), TREE, v. (-ën), schrede, stap,
pas ; een paar treden van hier ; --- sport (eener ladder) ; deel van eene trap of cene stoep : smalle,
breede, uitgesleten treden eener trap of stoep ; -- ijzer
waarop men den voet zet bij het in- en uitstappen
van een rijtuig ; - verheven plaats in •eene kamer,
estrade ; - deel van een weefgetouw waarop de
voet gezet wordt. TREETJE, o. (-s).
TREDEN, (trad, heeft of is getreden), den voet
zetten op, met den voet drukken ; stappen, zich begeven naar ; gaan, loopen : aan het venster treden ;
nader treden; (spr.) ter zijde treden, wijken, achter-.
uitgaan ; in de plaats treden van......, vervangen, opvolgen ; tusschenbeide, in het midden treden, tussehenbeide komen; - op het toonel treden, verschijnen,
(ook fig.) ijverig deelnemen (aan iets); - in onder
treden, beginnen te onderhandelen ; zich-handelig
In iets mengen, (ook) iets toegeven, toestemmen,
bewilligen ; hierin kan ik niet treden ; - in dienst
Treden, zijne werkzaamheden in de eene of andere
betrekking aanvangen, (ook) militair worden ; in het huwelijk treden, huwen ; - hij trad in zijne
voetst..ppen, volgde zijn voorbeeld ; - hij treedt in
de rechten van......, krijgt de rechten of de bevoegdheid van...; - zij treedt in haar achttiende jaar,

haar achttiende levensjaar begint ; -- (fig.) iem op
de teenen treden, hem grieven, beleedigen ; - iem.
te na treden, iem. in zijne eer tasten ; - iem. op
de hielen treden, hem van nabij vervolgen ; - iets,
iem. met voeten treden, verachten ; - de wetten met
voeten treden, die moedwillig overtreden ; - iem.
onder de oogen treden, zich voor iem. vertoonen ; druiven treden, uitpersen door er op te treden ; turf,
klei, veen treden, enz. zie trappen ; -- de rivier is
buiten hare oevers getreden, heeft hare oevers overstroomd ; -- (van vogels) paren : de haan heeft de
hen getreden.
TREDER, . m., TREEDSTER, v. (-s), die
treedt.
TREDMOLEN, m. (-s), molen die in beweging
wordt gebracht door op een rad te treden ; (fig.) in
den tredmolen loopen, altijd denzelfden zwaren (vaak
geestdoodenden) arbeid verrichten.
TREDVOET, M. (-en), voet bij vogels met gangpooten, waarvan de middel- en buitenteen tot over
de helft vergroeid zijn, zooals bij den ijsvogel bv.
TREEBORD, o. (-en), plankje dat de veenarbeider
zich onder de voeten bindt om het uitgebaggerde
veen vast ineen te treden.
TREEDSEL, o. spoor van het treden der hanen
bij het door.
TREEFT, v. (-en), ijzeren drievoet, keukengereedschap. TREEFTJE, o. (-s).
TREEK, m. (treken), list, boze streek : booze
treken hebben.

TREEM, m. (treinen), trechter, tremel van een
molen.
TREEPLANK, v. (-en), opstapplank terzijde van
spoorwagens en open tramwagens ; . . .RAD,o.(-eren),
een windas op welks cilinder een rad met sporten of
treden bevestigd is ; wie nu op de treden gaat, brengt
door zijne zwaarte . het rad in beweging ; thans
weinig meer gebruikt ; ...WEGEN, v. (plantk.)
groote weegbree ; ...WIEL, o. (-en), treerad.
TREF, m. het treffen ; lukje : ' t is een tref hem

's avonds thuis te vinden.

TREFCIJFER, o. (-s), cijfer dat de trefkans aan

-geft.
TREFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), voortreffelijk,
fraai, uitmuntend. TREFFELIJKHEID, v. het
uitmuntende.
1. TREFFEN, (trof, heeft getroffen), raken : hij
trof hem op het hoofd ; de kogel trof hem in de borst ; als door den bliksem getroffen staan, ontsteld, sprake
bereiken: het doel treffen ; - (muz.) den-los;
juisten toon treffen, aanslaan, zingen ; (ook fig.) op
de juiste wijze spreken, zoodat de woorden „inslaan ";
-- den zin der woorden treffen, verstaan ; - de
schilder heeft u goed getroffen ; dit portret is goed
getroffen, het gelijkt goed ; - gij hebt het getroffen,
geraden ; den goeden weg treffen, inslaan, nemen ; ontmoeten : waar kan ik u treffen ?; iem. thuis tref
dat treft goed, dat komt goed uit ; -- als-fen;
het , zoo treft, sons, als het zoo uitkomt ; - dat
treft hij, dat is een buitenkansje voor hem ; - dat
treft hij niet, hij is daarmee niet gelukkig ; - wij
hebben het met die meid nogal getroffen, zij bevalt ons
nogal goed ; - het ergens slecht treffen, niet naar
den zin hebben ; -- overkomen : een zware ramp,
een groot onheil heeft ons getroffen ; -- aangaan, betreffen : die zinspeling treft u ; dit treft u, dit raakt u,
gaat u aan, hierbij hebt gij belang ; - aangaan,
doen : een vergelijk, eene goede keuze treffen ; de vrede
is getroffen, gesloten ; - ontroeren : treffend spreken, zoodat men er door aangedaan, ontroerd wordt;
getroffen door zooveel eenvoud en kalme berusting.
2. TREFFEN, o. gevecht, op groote schaal, doch
van geringer omvang dan een veldslag : te Doornik
kwam het tot een bloedig treffen ; - schok ; ontmoeting.
TREFFEND, bn. bw. (-er, -st), hartroerend, aan
eene treffende geschiedenis ; een treffend-doenlijk:
tooneel ; ( schild.) eene treffende gelijkenis (van een
portret), zeer juist.
TREFFER, m. (-s), wat treft ; kogel die het doel
geraakt heeft ; worp in het kegelspel die de kegels
treft.
TREFKANS, m. (-en), de kans of waarschijnlijkheid om zijn doel te treffen, percentsgewijze uitgedrukt ; vooral in de schietkunst in de artillerie
gebruikelijk : de trefkans hangt af van de grootte van
het doel, van den afstand, van den wind enz.; .•..PUNT,
o. (-en)*, punt dat getroffen moet worden ; ...SNELHEID, V. (...heden), snelheid waarmede het pro-
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jectiel het doel treft ; ...ZEKERHEID, v. wanneer
het trefcijfer 100 is.
TRÈFLE, o. (wap.) klaveren.
TREIL, ut. (-en), treklijn, lijn waarmede eene
schuit (door een paard) wordt voortgetrokken ; zeil
en treil, het geheele tuig van een schip ; met zeil en
treil, met al wat er toe behoort iinz. van eene
schuit); — sleepnet.
TREILEN, (treilde, heeft getreild), voorttrekken
(eene schuit); op sleeptouw nemen.
TREILER, m. (-s), iem. die aan den treil trekt;
sleepboot ; vischschuit die met sleepnetten vischt,
trawler.
TREILLIJN, v. (-en), treklijn, jaaglijn ; .'.,PAD, o.
(-en), jaagpad.
TREILLIS, o. tralie, getralied hek, rooster- of tra
latwerk ; -- (wap.) samenstel van hek-lievormg
spijkerkopjes op de kruispunten.
-werkmt
TREIN, m. (-en), stoet, sleep (van menschen),
geleide : de vorst sleepte een trein bedienden mede ; —
(mil.) alles wat een leger noodig heeft om de krijgsbehoeften te vervoeren ; — eenige stukken geschut
met al wat er toe behoort : een trein grof geschut ; —
spoortrein, eene reeks wagens die door eene locomotief tegelijk worden voortgetrokken : de trein vertrekt, komt aan, stopt ; met den trein reizen ; in den
trein zitten ; D-treinen, doorloopende treinen; S-treinen, sneltreinen ; B-treinen, boemeltreinen ; iedere
locomotief met of zonder wagens, die over de lijn rijdt,
is een trein. TREINTJE, o. (-s).
TREINAFDEELING, v. (-en), afdeeling van een
leger die voor den trein zorgt ; ... BEAMBTE, m.
(-n), aan een spoortrein ; ...CHEF, Mn. (-s), chef van
een trein ; ...COMPAGNIE, v. (-ën), eene compagnie tot het vervoer van den trein ; ...CONTACT,
o.-en), contact zoodat door den trein zelf een sein
gegeven wordt ; ... DEPOT, o. (-s), waar in vredes
treinmateriaal bewaard wordt; ...DIENST,-tijdhe
m. regeling van het loopen der treinen, vermeldende
de tijden van aankomst en vertrek.
TREINENLOOP, m. de loop der treinen.
TREINPERSONEEL, o. het personeel aan een
spoortrein verbonden ; ...RAPPORT, o. (-en);
...SIGNAAL, o. (...alen); ...SMID, ma. (-s, ...smeden), smid aan den spoortrein verbonden ; ...SOL
ra. (...daten), soldaat eereer treincompagnie.-DAT.
TREINZIEK, bw. misselijk, ziek geworden door
het schokken van den trein.
TREITER, m. (-s), iem. die treitert : het is een
rechte treiter.
TREITERAAR, M. (-s), TREITERAARSTER,
v. (-s), plager, plaagster.
TREITEREN, (treiterde, heeft getreiterd), plagen,
kwellen. TREITERING, v. (-en).
TREITERLACH, M. sarrende, plagende lach.
TREK, m. (-ken), het trekken : het is voor de paarden een heele trek, die wagen tegen den dijk op ; nog
één trek en de kist is boven, trek aan een hii schtoestel;
— haal met het vischnet of het vogelnet : in één
trek hadden wij 4 zalmen ; — kaarten die in dens
uitgespeeld worden en die de winner naar zich toehaalt, slag : ik heb vier trekken gemaakt : — trekken
met de zaag doen ; — getrokken gleuf in den loop
of mond van een vuurwapen : progressieve trekken,
waarvan de diepte voortdurend naar den mond toe
afneemt ; — luchttrek, tocht : op den trek staan ; er
is geen trek in den schoorsteen ; er is veel trek in de
kachel ; — een paar trekken aan eene sigaar doen,
even er van rooken ; — die vogels verschijnen hier
op den trek, wanneer zij naar warmer, kouder streken
trekken * — (Z. A.) de groote trek der Boeren, ver
-huizng;—
haal, lijn met de pen, het penseel, inz. voor zoover zij karakteristiek zijn : die hoofdletter moet in
één trek gemaakt worden ; met een sierlijken trek schreef
hij ziin naam. ; die brief is van Jan ik zie het aan de
trekken der letters ; de trekken van het penseel van
Rembrandt ; iets met een paar vlugge trekken schetsen,
teekenen ; — de geschiedenis in groote trekken vertellen in hoofdzaken, niet in bijzonderheden ; —
kenmerkende lijn in 't gelaat : hij heeft dezelfde (gezichts)trekken als zijn vader ; een spottende, minachtende trek om den mond ; — een trek van iemands
karakter, eigenaardigheid ; dat was een mooie trek,
karaktertrek ; — list, boze streek, poets : iem. een
leelijken trek spelen ; zijne trekken thuis krijgen, loon
naar werken, zijn verdiende loon ; —
—, gmv. begeerte, lust, verlangen: trek in eten hebben; de zieke heeft geen trek, krijgt weer trek (in eten); —
Van Dale.
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ergens trek in hebben, gaarne willen : ik heb veel trek,
het niet te doen, ik heb veel neiging daartoe , de trek
naar het verbodene ; — aftrek, vertier : die koopwaar is zeer in trek, vindt veel aftrek ; — die muziek
komt in trek, wordt meer en meer verlangd ; die
boeken waren toen in trek, toen las men ze veel ; —
hij is daar niet in trek, hij is daar niet gewild. TREKJE, o. (-s).
TREKARBEIDER, m. (-s), baggeraar die veen
trekt.
TREKBAL, m. (-len), (bilj.) bal op zoodanige
wijze van onderen voortgestooten dat hij eerst voor
dan terugloopt ; ...BAND, m. (-en), band-uitgaen
waarmede men iets voorttrekt ; (naaist.) trekbanden
in een japonlijf, ceintuurband om den rug glad in
de taille te trekken ; (sntidsw.) ijzeren band dien
men door schroeven kan aanhalen ; ... BANK, v.
(-en), bank om metaaldraad te maken, door liet tel
nauwere openingen te trekken ; ...BEEST,-kensdor
o. (-en), paard, os, ezel of hond tot het trekken van
; ...BEUGEL, nx (-s), baggerbeugel;
voertuig
eenig
...BOK, m. (- ken), (Z. A.) springbok; ...BIJ, v. (-en),
zwerfbij (andrena); ...BRUG, v. (-gen), valbrug.
TREKDAG, m. (-en), dag waarop de loterij enz.
trekt ; ...DIER, o. o-bn), trekbeest ; (nat. hist.) dier
dat in een kouder jaargetijde naar eene warmere
streek trekt ; ...DOL, v. (-len.), dol waartegen de
riem bij het trekken rust ; ...DUIF, v. (.,.ven),
wilde krachtig gebouwde duif in Noord-Amerika
(ectopistes migratorius) die in groote menigte van de
eene streek naar de andere trekt ow voedsel te zoeken ; ...EZEL, M. (-s), ezel als trekdier gebezigd;
... GAREN, o. (-s), treknet, zegen ; ... GAT, o. (-en),
tochtgat, plaats waar het tocht, trekt ; zwakke of
open plaats in het ijs, door het trekken van den wind
ontstaan ; luchtgat voor een oven, fornuis of kachel ;
... GELD, o. strijkgeld, plok (zie dit woord):... GLAS,
o. (...zen), glas om, hyacinten enz. op te laten trekken;
glas on iets te laten uittrekken ; ...GORDIJN, v.
en o. (-en), ophaalgordijn ; ... GRAS, o. (plantk.)
kruipende tarwe ; ...HAAK, nar. (...haken), kuipers-,
wondheelersv erktuig ; (zeew.) zware ijzeren staak ;
... HAMER, m. (-s), lei dekkersgereedschap ; ... HEI,
v. (-en', hei door mannenkracht bewogen ; ...HOND,
m. (-en), hond als trekdier gebezigd ; ...IJZER, o.
(-s), draadtrekkersgereedschap ; ...INSTINCT, o.
het trekinstinct dervogels; ...KAR, v. (-ren), handkar;
...KAS, v. (-sen), ...KAST, v. (-en), broeikas.
TREKKEBEENEN, (trekkebeende, heeft gctrekkebeend), met het been trekken onder het gaan.
TREKKEBEK, m. (-ken), (plantk.) sleedoorn,
eene soort van pruim.
TREKKEBEKKEN, (trekkebekte, heeft getrekkebekt), minnekoozen der duiven.
TREKKEBEKKERIJ, v. het minnekoozen der
duiven ; (scherts.) herhaald gezoen.
TREKKEN, (trok, heeft en is getrokken), voort
naar zich toehalen : de paarden trekken den-bewgn,
wagen ; — (fig.) dat kan bruintje (grauw) niet trekken,
die uitgaven zijn mij te hoog, dat kan ik niet betalen ; — iets in de hoogte trekken ; een bootje op den
wal trekken ; een schip stroomop trekken ; spijkers uit
den muur, eene kurk van de flesch trekken ; iem. eene
kies trekken, (fig.) hem veel geld laten betalen ; —
iem. bij de ooren, bij de haren, bij den neus trekken;
(fig.) iem. het vel over de ooren trekken, hem veel te
veel laten betalen ; zich de haren uit het hoofd trekken,
van spijt of ergernis ; — uit de scheede halen : het
zwaard, den degen trekken ; van leer trekken, beginnen
te vechten ; — (bilj .) een bal trekken, een trekbal
maken, zie aldaar ; — monsters trekken, (inz. van
tabak) uit een vat tabak met een steekijzer eenige
bladen halen; strootje trekken, uit eenige
strootjes één trekken om aldus tot eene beslissing
te . komen, tot zekerheid te geraken, iets te bepalen
enz.; — (spr.) met iem. één lijntje trekken, het met
hem eens zijn ; — aan 't kortste eind trekken, schade
lijden, het verliezen ; — aan de bel trekken, schellen ;
— nummers trekken, uit eene bus halen ; — een
prijs, eene niet trekken, uit de loterij krijgen ; — de
loterij trekt deze week, worden er nummers, prijzen
en nieten getrokken ; — de zon trekt de kleuren uit
eene stof, doet ze verbleeken, verdwijnen ; — den
wortel uit een getal trekken, berekenen ; — iem.
aandacht, aller oogen tot zich trekken, op zich vestigen;
— zoo iets trekt de menigte, trekt hunne aandacht,
doet ze komen ; -- van iets nut, partij, voordeel trekken, ten eigen nutte, voordeel aanwenden ; — rente
trekken, ontvangen ; — huur, geld, loon trekken, ont113
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vangen ; - hij trekt van zijne familie, geniet daarvan
onderstand ; - een besluit, een gevolg, eene les uit iets
trekken, afleiden; - iets in twijfel trekken, het betwij felen ; - (een wissel) op iem. trekken, afgeven ; (w. g.) iem. in een proces trekken, wikkelen ; - gij
trekt de zaak te ver, gij overdrijft ; - kruiden trekken,
het aftreksel sterker laten worden ; door trekken bewerken : ijzerdraad trekken ; kaarsen trekken ; - veen trekken, het aansnijden, riemen,
(ook) veen baggeren ; - geweerloopen trekken, gegleufd Maken ; - proeven trekken, drukproeven
Maken ; - 1000 exemplaren trekken, drukken ; iem. trekken, photographeeren ; - planten trekken,
in eene broeikas kweeken ; - gezichten trekken, maken ; - blaren trekken, veroorzaken ; - in één
haal maken : eene lijn, een cirkel trekken ; de grens
trekken. teekenen, (ook fig.) bepalen ; eene parallel
trekken, eene vergelijking maken ; zich voortbewegen, zich ergens heen begeven:
het leger trok naar de grenzen ; - op wacht trekken,
de wacht betrekken ; - de bui trekt naar het Westen,
drijft ; - naar Engeland, de wijde wereld in trekken,
reizen ; - uit een huis trekken, daaruit verhuizen ;
- de zwaluwen beginnen te trekken, voor de heenreis
zich gereed te maken ; - ten strijde, te velde trekken,
zich op weg begeven om te strijden; - tegen iem. of
iets te velde trekken, bestrijden ; - de inkt trekt door
het papier, het water trekt in de spons, dringt er door.,
er in ; - mijne lacrzzn trekken water, het water
dringt er in door, zij lekken ; gelijken op : dat trekt naar het groene, is bijna groen;
- het hout is krom getrokken, geworden ; - die jas
trekt op de borst, is daar te nauw, maakt daar plooien;
- met het rechterbeen trekken, een weinig mank
gaan ; - tochten : het trekt hier ; - die sigaar trekt
niiet, is verstopt, ik kan er den rook niet doorzuigen ;
- de kachel trekt goed, er is een flinke toevoer van
versche lucht ; - iets bij elkander trekken, het
optellen.
TREKKER, nn. (-s), , die trekt (in alle bet.); veenarbeider die baggert ; (kooph.) trassant ; drukker
aan de veer van een schietgeweer ; lus boven aan
eene laars om deze op te trekken ; trekker aan eene
broek of test, twee reepjes goed door een gesp verbonden, om de wijdte naar verkiezing te verminderen ; kurketrekker ; stoomsleeper ; trekpees ; (Id.)
trekvogel ; -- (W. Indië) treksloot ; (zeew.) zeker
kruisverband. TREKSTER, v. (-s), zij die trekt.
TREKKERIG, TREKKIG, bn. tochtig, winderig:
het is daar erg trekkig ; - (gew.) eetlust hebbende:
ik ben vandaag niet erg trekkig, trekkerig.
TREKKING, V. (- en), het trekken : er zit trekking
in den schoorsteen, de schoorsteen trekt goed ; trekwind ; - de aanvoer van koude lucht door den
rooster; - uitloting: trekking van half Maart toti Mei;
- zekere pijnlijke of stuipachtige beweging (van het
aangezicht of eenig ander lichaamsdeel): trekkingen
in het been hebben.
TREKKLEP, v. (-pen), klep die den trek van een
vuurhaard regelt : trekklep aan eene locomotief;
...KNOP, m. (- pen), (electr ) knop waaraan men
trekken moet om contact te verkrijgen ; ...KOORD,
o (-en), koord om iets te trekken : een gordijn, eene
klok enz.; ...KRACHT, v. (-en), kracht waarmede
iem. of iets trekt : de trekkracht der locomotieven ;
...LADE, v. (-n), schuiflade ; (ook) weversgereedschap : ...LAP, m. (- pen), (gemeenz.) schoenlapper ; ...LETTER, v. (-s), groote letter, letter met
eene krul ; ...LIJN, v. (-en), jaaglijn ; tros om iets
aan boord te halen ; ...LIJSTER, v. (-s), lijster die
het koude jaargetijde in de warmere streken doorbrengt (turdus migratorius); ...LUST, m. lust om te
trekken en te reizen.
TREKMES, o. (-sen), haalmes ; ...TREKMIER,
v. (-en), mierensoort die groote streken doortrekt:
groote trekmier van Ethiopië (anomma arcens);
...MUIS, v. (...zen), (nat. hist.) trekrat ; ...MUTS,
v. (-en), eene soort van vrouwennachtmuts ; ...NAGEL, m. (-s), houten pen of nagel die dient om eene
houtverbinding sterker samen te trekken ; ...NET,
o. (-ten), sleepnet (om vogels te vangen); zegen om
visah te vangen ; ...OS, m. (-sen), os die den ploeg
enz. voorttrekt ; ...PAARD, o. (-en), paard da+, voor
rij- of voertuigen gespannen wordt ; jaagpaard;
...PAD, o. (-en), pad voor de jaagpaarden der trekschuiten ; ...PEN, v. (-nen), pen om scherpe lijnen
met inkt te trekken ; inz. in eene passerdoos;
...PERS, v. (-en), ...PLAAT, v. (...platen), gereed
-uchnpvagodrteks,-plnxarez.
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eéne plaat met ongelijke gaten waardoor goud, zilver,
staal enz. getrokken wordt om voortdurend fijner
draad te krijgen.
TREKPLEISTER, v. (-s), pleister, bestemd om de
huid te openen, om etter te veroorzaken ; - (fig.)
iets wat sterk aantrekt : dat was voor hem eene trekpleister ; inz. eene beminde, geliefde : ergens eene
trekpleister hebben zitten.
TREKPOT, m. (-ten), pot waarin , afkooksel van
thee (of andere planten) wordt bereid ; ... RAT, v.
(-ten), (nat. hist.) eene soort van groote rat (mus
decumanus) die vooral 's nachts van de eene plaats
naar de andere trekt ; ...REEP, m. (- en), touw om
het geschut voort te trekken. kanonreep; ...SCHIJF,
v. (...ven), (art.) asschijf met haak ; schijf met doorboorde gaten voor de waswerkers ; ...SCHOORSTEEN, m. (- en), schoorsteen om den luchttrek te
bevorderen ; ...SCHUIT, v. (-en), schuit die door de
binnenwateren aan eene lijn wordt voortgetrokken;
(fig.) met de trekschuit komen, achteraan komen.
TREKSEL, o. (-s), aftreksel, afkooksel (van thee
enz.): het is thee van het tweede treksel ; - zooveel
kruiden als exen op eenmaal laat trekken : er is nog
wel een, treksel in de bus. TREKSELTJE, o. (-s).
TREKSLEDE, v. (-n), slede die men achter zich
aan trekt ; ...SLOOT, v. (-en), tochtsloot ; ...SPANNINTG, v. (-en), spanning in de lengterichting;
...SPIER, v. (-en), (ontl.) toeknijpende spier; ...
...SPRINKHAAN, M. (...hanen), (nat. hist.) eene
soort van sprinkhaan (pachytylus migratorium) die
van het eene land naar het andere trekt ; inz. de
Zuidafrikaansche treksprinkhaan die groote ver
aanricht (gryllus devastator); ...STANG,-woesting
V. (- en), (bouwk.) ijzeren stang die dient om grendels,
welke nogal hoog zitten, te verschuiven ; (stoomw.)
verbindingsstang : trekstang van het parallelogram ;
dubbele trekstang, straalroede die dient orb de zuiger
zuiver rechtgaande beweging te verschaf--stange
fen ; handvat van een spoorwissel ; ...STOK, m.
(-ken), weversgereedschap :...TAFEL, v. (-s), tafel
met verlengstukken, uitschuiftafel ; ... TANG , v.
(-en), zeker gereedschap, nijptang ; ...TIJD, m. tijd
wanneer de trekvogels komen of gaan ; tijd dat de
baggelaars veen trekken kunnen, gewoonlijk van
Paschen tot Pinksteren ; ...TOUW, o. (-en), touw,
lijn waaraan iets voortgetrokken wordt ; ...VAART,
v. (-en), waterweg voor de trekschuiten ; ...VEE, o.
trekdieren ; ...VELD, o. (-en), veld waar de baggelaars trekken ; ...VERMOGEN, o. trekkracht : het
trekvermogen van eene locomotief ; ... V ISCH, M.
(...sschen), visch die op bepaalde tijden van het jaar
komt en gaat ; ...VOGEL, m. (- s), vogel die op bepaalde tijden van het jaar komt en gaat ; - (fig.,
gemeenz.) iem. die gedurig van woon- of verblijfplaats verandert, zich nu hier dan daar bevindt;
...WEG, m. (-en), trekpad ; ...ZAAG, v. (...zagen),
eene 1 M. lange zaag met twee handvatten in het
vlak van het zaagblad, welke gebruikt wordt voor
het dwars doorzagen van boorden en ruw hout;
...ZEEL, v. (...zelen), zeel, koord om te trekken;
haam ; ...ZWALUW, v. (-en).
TREMA, o. (-'s), deelteeken, twee punten die op
klinkletters gezet worden, om aan te duiden, dat
met deze eene nieuwe lettergreep begint.
TREMBLEEREN, (trembleerde, heeft getrembleerd), (muz.) sidderen, trillen.
TREMEL, m. (-s), trechter van een molen, in den
tremelschoen uitloopende.
TREMELSCHOEN, m. (-en) ; eene soort van bak,
waaruit het graan op de steepen loopt.
TREMMER, m;. (-s), man die de steenkolen uit
het ruim haalt en in de machinekamer brengt.
TREMOLO, v. (muz.) trilling, beving, ontstaande
door een snel herhaalde drukking op een en denzelfden toon.
TREMSKE, v. (plantk.), (gew.) koornbloem.
TREMULANT, m. (-en), (muz.) triltoon, riddertoon ; ook een register aan de orgels, dat een trillend
geluid veroorzaakt.
TREMULEEREN, (tremuleerde, heeft getremuleerd), trembleeren.
1. TRENS, v. (...zen), (nagist.) oogje van *garen
om haakjes in vast te haken ; lis aan het knoopsgat;
- vlecht ; - kleine toom welks mondstuk geene
stang heeft : een paard bij de trens leiden ; . - ruwe
zijde ; - (fig.) iem. braaf trens geven, afrossen, slaag
geven. TRENSJE, o. (-s), kleine trens.
2. TRENS, v. (in West- Indië) kanaal tusschen
twee plantages.
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TRENSIJZER, o. (-s), ...STOK, m. (-ken), zeker
gereedschap om te trenzen.
TRENTELEN, (Zuidn.) drentelen.
TRENTE-UN, TRENTE-ET-UN, o. zeker kaart
-spel.
TRENZEN, (trensde, heeft getrensd), in elk. vlechten : touw trenzen ; — tzeew.) de ruimte opvullen
tusschen de touwen, waaruit een slag is samengesteld. TRENZING, v. het trenzen.
TRENZER, in., TRENSSTER, v. (-s), die trenst.
TREPAAN, m. (...panen), TREPANEERBOOR,
V. (...boren), zeker heelmeesterswerktuig (om de
hersenpan te doorboren).
TREPANEEREN, (trepaneerde, heeft getrepaneerd), de hersenpan doorboren. TREPANEERING,
v. (-en).
TREPANG, zie TRIPANG.
TRESSE, v. (-n), boordsel van gevlochten goud-,
zilverdraad ; haarvlecht.
TREURBERK, m. (- en), eene soort van berk met
neerhangende takken (betula pendule); ... BEUK, M.
(-en), eene soort van beuk met neerhangende takken.
TREURBOOM, M. (-en), boom in Oost-Indië (nyctanthes) die enkel des nachts bloeit ; treurberk, -beuk,
-wilg enz. iedere boom met neerhangende takken;
...CYPRES, m. ( - sen), zekere boom (cupressus sempervirens horizontalis); ...DICHT, o. (-en), klaagdicht ; ...DICHTER, m. (- s), vervaardiger van zulk
een gedicht.
TREUREN, (treurde, heeft getreurd), diep bedroefd zijn, verdriet hebben ; treuren om of over iets;
weeklagen : bitter treuren om het verlies van...; —
kwijnen : die plant treurt, ze moet versche aarde
hebben ; de gansche natuur treurt, alles is even flets.
TREURING, v. het treuren.
TREURESCH, m. (-sschen), eene soort van esch
met neerhangende takken (fraxinus pendula).
TREURGEESTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) zwaar
-moedig,
melancholiek.
TREURGEWAAD, o. (...gewaden), treurkleed.
TREURIG, bn. bw. (-er, -st), verdrietig, droevig,
bedroefd : treurig gestemd zijn ; — droefheid ver
een treurig ongeval, bericht ; 't is treurig,-orzakend:
zoo iets te zien ; — akelig, naar, donker : treurige
gedachten, denkbeelden. TREURIGHEID, v. droevigheid, verdriet; akeligheid, naarheid; droefgeestigheid ; (fig.) verveling.
TREURKLEED, o. (-eren), rouwkleed ; ...LIED,
o. (-eren), lijk-, graf-, klaaglied ; ...MARE, v. (-n),
bedroevende tijding ; ... MARSCH, m . (-en), (muz.)
doodenmarsch, marsch van treurig klagend karakter en langzame beweging.
TREURMUZIEK, v. grafmuziek, treurig stemmende muziek ; ...PSALM, m. (-en), boetpsalm ;
...ROL, v. (-len), (toon.) tragische rol, rol in een
treurspel ; ...ROOS, v. (...rozen), rozeboom met
neerhangende takken.
TREURSPEL, o. (-en), tooneelstuk met tragisch
onderwerp ; (fig.) treurtafereel : —DICHTER, zo.
(-s), —DICHTERES, V. ( - sen); —SPELER, m.
—SPEELSTER, v. (-s), tooneelkunstenaar -,
tooneelkunstenares die in treurspelen optreedt;
—STIJL, m. tragische stijl.
TREURTIJD, m. rouwtijd : de treurtijd dezer weduwe is haast ten einde ; ...TOON, m. (...tonen),
droevige, sombere toon ; ...TOONEEL, o. (-en),
bedroevend schouwspel ; ...VEER, v. (-en), groote
.afhangende veer : treurveeren sierden den hoed ;
...WACHT, v. gezelschap dat een ter dood veroordeelde soldaat de laatste 24 uur kreeg, om hem wat
op te vroolijken ; ...WILG, m. (- en), eene soort van
wilgeboom (salix babylonica), niet neerhangende
takken (inz. op begraafplaatsen); ...ZANG, m. (-en),
lijkzang, treurlied.
1. TREUZEL, v. (-s), (gew.) zeef, trijzel ; beuzeling.
2. TREUZEL, m. en v. (-s), talmer, talmster.
TREUZELTJE, o. (-s).
TREUZELAAR, ni, TREUZELAARSTER, v.
(-s), talmer, tabaster.
TREUZELACHTIG, bn. (-er, -st), langzaam, tal
-mend.TREUZLACHIGD,v.
1. TREUZELEN, (treuzelde, heeft getreuzeld),
(gew.) ziften.
2. TREUZELEN, (treuzelde, heeft getreuzeld),
leuteren, langzaam werken. TREUZELING, v.
het treuzelen, getalm, geleuter.
TREUZELIG, bn. (-er, -st), treuzelachtig. TREUZELIGHEID, v.
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TREUZELKOUS, mt. en v. (-en), iez. die treuzelt,
niet opschiet met zijn werk ; ...WERK, o. werk dat
langzaam vordert.
TRÈVESKAMER, ...ZAAL, v. rijk versierde
kamer in het ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid waar eertijds de Algemeene Staten vergaderden : het Twaalfjarig Bestand werd er gesloten.
TREZOOR, o. (...zoren), schat, schatkamer.
TREZORIE, v. (-ën), schatkamer, bureau of bureel van den penningmeester.
TREZORIER, m. (-s), schat-, rentmeester. TREZORIERSCHAP, o. rentmeesterschap.
TRIAKEL, THERIAKEL, v. een vroeger, zeer
samengesteld geneesmiddel, dat inz. opium bevatte
en in Venetië bereid werd.
TRIANGEL, m. (- s), driehoek ; een driehoekig gebogen rond stalen staafje, hetwelk, vrij hangende,
met een stalen stokje geslagen, een helderklinkend
geluid geeft en bij militaire muziek gebruikt wordt:
den triangel slaan. TRIANGELTJE, o. (-s).
TRIANGULAIR, bn. driehoekig.
TRIANGULATIE, v. (...tiën), het trianguleeren.
TRIANGULEEREN, (trianguleerde, heeft getrianguleerd), het verdeelen van een op te meten terrein
in;driehoeken"waarbij van.den eersten driehoekirlechts
ééne zijde werkelijk gemeten wordt ; verder worden
de hoeken genieten en uit de grootte daarvan be.
rekent men de afmetingen : de grondlegger van het
trianguleeren was onze Snellius; — ( tuinb.) driehoekenten op vrij dikke stammen.
TRIANGULEERMESJE, o. (-s), (tuinb.) mesje om
te trianguleeren.
TRIARCHIE, v. heerschappij van drie personen,
driemanschap.
TRIAS, o. eene geologische formatie, bestaande
uit bonten zandsteen, schelpkalk en keuper.
TRIBULATIE, v. (...tiën, -s), angst, beangstiging;
verontrusting, wederwaardigheid, ongeval.
TRIBULEEREN, (tribuleerde, heeft getribuleerd),
angst verwekken, kwellen, verontrusten.
TRIBUNAAL, o. (...nalen), rechterstoel, gerechtshof.
TRIBUNAAT, o. ambt van tribuun.
TRIBUNE, v, (-s), spreekgestoelte ; verheven
plaats in vergaderzalen (voor de toehoorders bestemd): de vrije en de gereserveerde tribune ; — galerij
(in de kerken); (fig.) de tribune, openbare landsvergadering; het spreken aldaar, openbare behandeling
der staatsaangelegenheden.
TRIBUUN, m. (...bunen), (Rom;. Gesch.) gemeensman.
TRICHINEN, v. mv. microscopische draadvormige ingewandswormen (trichina spiralis) die in de
darmen van den mensch en enkele andere dieren
leven, (darmtrichinen); het 3 mM. lange wijfje brengt
in een paar weken tot 2000 levende jongen ter wereld, die den darmwand doorboren om zich in het
spierweefsel, vooral van hals, strottenhoofd en oogen,
in te weven (spiertrichinen): komen de spiertrichinen
in de maag van een ander wezen, dan lost het omhulsel
op en het worden darmtrichinen.
TRICHINENHOUDEND, bw. trichinenhoudend
vleesch, dat trichinen bevat.
TRICHINENZIEKTE, v. trichinose.
TRICHINEUS, bn. met trichinen : trichineus var
-kensvlch.
TRICHINOSE, v, pijnlijke ontsteking ten gevolge
der spiertrichinen.
1. TRICOLOR, bn. driekleurig.
2. TRICOLOR, m. driekleurige amarant (steen);
driekleur.
TRICOT, o. machinaal gebreide stof, voor kousen,
onderbroeken, borstrokken, lijfjes enz. gebruikt:
tricot dragen ; —, v. (- s), kleedingstuk van tricot;
inz. een japonlijf en een nauwsluitend kleed om het
geheele lichaam (voor dansers, paardrijders, kunsten
BORSTROK, m. (-ken); —-makersnz.);—
BROEK, v. (-en); — TAILLE, v. (-s), enz.
TRICTRAC, TRIKTRAK, o. zeker Italiaansch
bordspel riet dobbelsteenen.
TRIDUUM (Lat.), o. (-s), tijdperk van drie dagen;
(R.-K.) driedaagsche godsvruchtoefening.
TRICYQLE, nn. (-s), rijwiel met drie wielen.
TRIEEREN, (trieerde, heeft getrieerd), het vouwen, adresseeren, verpakken en verzenden der kranten aan het uitgeversbureau.
TRIEERLOKAAL, o. (...lokalen), kamer aan een
dagbladbureau waar de kranten getrieerd worden.
TRIELJE, v. (-s), tamelijk fijn, los geweven linnen
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verschillend geverfd, sterk opgemaakt en op eene
gladmachine geglansd, glanstinnen.
TRIELJEN, bn. van trielje (vervaardigd).
TRIEST, TRIESTIG, bn. bw. (-er, -st), droevig,
naar, somber : het is triestig weer, triest weertje ; er
triest uitzien; iem. triest aanzien.
TRIEUR, m. (-s), die trieert.
TRIFOLIUM, o. (plantk.) drieblad, klaver.
TRIGONAAL-GETALLEN, o. mv. driehoekige
getallen, getallen die in den vorm van een
driehoek gelegd kunnen worden bv. 3, 6, 10,
15 enz. V2 n (n + 1).
TRIGONOMETER, mrt. (-s), iem. die met de
triangulatie van een land of eerre landstreek
belast is.
TRIGONOMETRIE, v. driehoeksmeting : deel der
wiskunde dat uit 3 gegevens van een driehoek de
overige 3 leert berekenen : vlakke en bolvormige trigonometrie, naarmate de driehoek een plat vlak of
een deel van een bol is ; een leerboek daarover ; les
daarin : wij hebben van middag trigonometrie.
TRIGONOMETRISCH, bn. bw. wat op de trigonometrie betrekking heeft.
TRIJN, v. (-en), meisje: (spr.)van Wijntje en Trijntje houden, aan Bacchus en Venus offeren.
TRIJP, o. een fluweelachtig weefsel van wol : die
stoelzittingen zijn van trijp.
TRIJP, TRIEP, v. (-en), maag van een dier : triep
koopen, lever, long van runderen, benevens afval
van rundvleesch : — VROUW, v. (-en), vrouw die
maag, long en lever van runderen schoonmaakt en
verkoopt ; - WINKEL, m. (-s), winkel waar men
triep verkoopt.
TRIJPEN, bra. van trijp : trijpen pantoffels.
TRIJPWEVER, m. (-s), TRIJPWEVERIJ,v.(-en).
TRIJS, in. (- en), bras van de blinde en schuifblinde ra.
TRIJSBALK, m. (-en), balk om iets te trijsen;
...BLOK, o. t-ken, -s), blok waar iets door getrijst
wordt.
TRIJSEN, (trijste, heeft getrijst), iets door middel
van touw en blok ophalen, takelen.
TRIJZEL, v. (-s), korenzeef.
TRIJZELEN, (trijzelde, heeft getrijzeld), door eene
zeef laten loopera.
TRIKTRAK, o. tiktak : zeker spel.
TRIKTRAKBORD, o. (-en), bord om te triktrakken.
TRIKTRAKKEN, (triktrakte, heeft getriktrakt),
- het triktrak spelen.
TRIL, mG. aan of op den tril (in sommige streken:
dril) gaan, lanterfanten.
TRILBEELD, o. (-en), trilbeelden der bioscoop.
TRILDIERTJES, o. mv. uiterst kleine staaf- of
draadvormige wezentjes die zich in grootera getale
in allerlei organische vochten en aftreksels vertoonen
als deze eengen tijd niet de lucht in aanraking zijn
geweest (eibrio); ... GRAS, o. (plantk.) middelst trilgras (briza media), eerre grassoort die vooral op
vochtiger zandgrond wordt aangetroffen ; ...HAAR,
o. (...haren), microscopisch fijne haartjes van bacteriën enz. die altijd in ééne richting trillen en waar
zij zich snel bewegen ; — bij de zoogdieren-med
vindt men trilhaartjes in de neusholte en in de luchtpijp;
...HAARTJE, o. (-s); ...KNOOPEN, Dl. mv. plaats in
trillende snaren, die in rust zijn.
TRILLEN, (trilde, heeft getrild), snel heen en weer
bewegen, beven, sidderen : trillen van angst, van
vreugde ; trillen van de koude, rillen. TRILLING, V.
(-en), het trillen.
TRILLER, m. (-s), (muz.) snelle afwisseling van
twee naast elkander liggende tonen : een triller slaan;
een triller zingen.
TRILLINGSKRING, in. (-en), kring, waarin de
electr. trillingen der draadlooze telegraphie duidelijk
kunnen waargenomen worden.
TRILLIOEN, o. (-en), duizendmaal duizend billioen, millioen van den derden rang.
TRILNAALD, v. (-en), pluimvormige damestooi
van edelgesteente of paarlen.
TRILOGIE, v. (-ën), driezang ; samenspraak van
drie personen.
TRILPOPULIER, m. (-en), ratelpopulier (populus
tremula); ...SLAG, m. (-en), (muz.) zekere wijze van
spelen op de gitaar ; ...STREEP, v. (...strepen),
(gran.) trillende streep, streep uit fijne punten
bestaande.
TRILVRIJ, bra. bw. nauwkeurige meet- en zelf
registreerende instrumenten moet men trilvrij kunnen
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opstellen, zonder dat zij door gewone oorzaken
trillen.
TRIMESTER, o. (-s), vierendeeljaars.
TRIMOERTI, v. (Ind. myth.) drieëenheid (der Indiërs) Brahma, Ciwa en Vishnoe.
TRINITARISSEN, m. en v. mv. belijders van de
leer der dieëenheid, kloosterorde gesticht met het
doel om christenslaven vrij te koopen.
TRINITEIT, v. drieënheid, drievuldigheid.
TRINITEITSFEEST, o. feest der h. triniteit, op
den eersten Zondag na Pinksteren.
TRIO, o. (-'s), driestemmig muziek- of zangstuk;
drietal of klaverblad.
TRIOLET, v. (-ten), dichtstukje van 8 regels,
waarin de eerste regel na den derden wordt herhaald ;
en na den zesden de eerste twee regels ; de zesde
regel rijmt met den eersten, de derde en vijfde met
den tweeden.
TRIOMF, TRIUMF, m. zege, overwinning;
overwinningsfeest, zegepraal : den triomf behalen;
triomfen vieren.
1. TRIOMFANT, TRIOMFANTELIJK, bn. bw.
zegevierend, zegepralend : triomfantelijk rondzien.
2. TRIOMFANT, o. zekere veelkleurige zijden stof.
TRIOMFBOOG, m. (...bogen), eerepoort, zegeboog ; (R.-K.) welfboog tusschen het schip en het
priesterkoor eener kerk ; ... DAG, m. (- en), dag
waarop een triomf gevierd wordt.
TRIOMFEERDER, m. (- s). zegevierend overwinnaar.
TRIOMFEEREN, (triomfeerde, heeft getriomfeerd), een zegepralenden intocht houden ; zegevieren, zegepralen : over zijne vijanden., hartstochten
triomfeeren.
TRIOMFKRUIS, o. (-en), (R.-K.) prachtig kruis
op den triomfboog of daarvan aan ketting of schakels afhangende.
TRIOMFLIED, o. (-eren), zegelied, lied der overwinning ; ...POORT, v. (-en), eerepoort ; ...TOCHT,
m. (- en), feestelijke intocht der overwinnaars;
...WAGEN, m. (- s), prachtig versierde wagen waarop een triomfeerder zijn intocht houdt ; ...ZANG,
in. (-en), triomflied ; ...ZUIL, v. (-en), zuil ter herinnering aan eene overwinning opgericht.
TRIOOL, TRIOLE, v. (triolen), eene notenfiguur
van drie noten, die de waarde van slechts twee van
dezelfde soort hebben.
1. TRIP, v. (-pen), muil met houten zool ; eerre
soort van vrouwenklomp met een leertje over den
voet ; het hout waarvan zulk een klomp gemaakt is;
duikelaartje (speelgoed); - toermalijn ; -- triplet.
TRIPJE o. (-s).
2. TRIP (Eng.), v. (-s), uitstapje.
TRIPANG, v. (-s), (Ind.) eene soort van zeekom
vooral door Chineezen en Japanners als-komer,
lekkernij gegeten.
TRIPEL, o. eene soort van fijne polijstaarde, uit
kiezelzuur met wat ijzeroxyde en alunxiniumoxyde
bestaande.
TRIPELPOEDER, o. fijne tripel ; ...STEEN, m.
(-en), tripel aan stukken.
TRIPFLUWEEL, o. fluweel van wol en linnen;
...KLOMP, in. (-en), sierlijke klomp, op den voet ver
uitgesneden en met een opgespijkerd leertje over de
wreef van den voet.
TRIPLE, bn. drievoudig, drieledig ; triple alliantie, drievoudig verbond, verbond tusschen drie mogendheden.
TRIPLEEREN, (tripleerde, heeft getripleerd), ver
-drievougn.
1. TRIPLET, o. (-s), venster met drie lichten,
waarvan het middelste gewoonlijk hooger is.
2. TRIPLET, m. (-s), rijwiel voor drie personen.
TRIPLICITEIT, v. drievoudigheid.
TRIPLIEK, v. (recht.) beantwoording van het
tweede verweerschrift, antwoord op de dupliek.
TRIPLUM, o. het drievoudige ; een afschrift in
triplo, drievoudig afschrift.
TRIPMADAM, v. (plantk.) een zeldzaam geslacht van look (sedum reflexum), op hoogen, dorren
zandgrond en op muren voorkomende.
TRIPPELAAR, m., TRIPPELAARSTER, v. (-s),
die met kleine treden gaat.
TRIPPELEN, (trippelde, heeft en is getrippeld),
met kleine pasjes gaan, dribbelen : zij is naar huis
getrippeld ; dat kind trippelt den ganschen dag.
TRIPPELMAAT, v. (...maten), driedeelige vers
waarvan één betoond en twee onbetoond.
-mat,
TRIPPEN, (tripte, heeft getript), op (iets) trappen:
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veen trippen, veen trappen met de plankjes onder
de voeten; — springen, huppelen, kleine pasjes of
sprongetjes doen ; — met een duikelaartje spelen.
TRIPPER, m. (- s), veentrapper.
TRIPTIEK, v. (-en), uit drie deelen bestaand
schilderij, waarvan de beide vleugels als deuren voor
het middenstuk gedraaid kunnen worden.
TRIPTRAPPEN, (triptrapte, heeft getriptrapt),
trippelen.
TRISTE, zie TRIEST, TRIESTIG.
TRITHEÏSMUS. TRITHE!SME, o. driegoden
geloof aan drie goden.
-dom,
TRITON, m. (-s), (fab.) zeegod van lagerera rang,
van boven mensch, van onderen visch, dienaar van
den zeegod Neptunus.
TRITONSHORENS, m. mv. (nat. bist.) eene familie der buikpootige weekdieren (tritoniidae), waartoe
o. a. de trompethoren behoort.
TRITS, v. (-en), drietal, drie : de trits der Bevallig
de drie Gratiën ; — . de poëtische trits, gevoel,-hedn,
verbeelding, heldenmoed, wat volgens D a C o s t a
ieder dichter moest hebben ; — drie geworpen dobbelsteenen met evenveel oogen op ieder ; drie azen
(in het kaartspel).
TRITSEN, (tritste, heeft getritst), zeker dobbelspel spelen, dat met drie, elders ook met vier steenen
gespeeld wordt ; daarin heeten de eenen pinnen, de
tweeën duren (eene verbastering van Fr. deur,) de
drieën draaiers, de vieren verkens, de vijven kwartjes
en de zessen zessen.
TRIUMF, zie TRIOMF.
TRIUMVIR, m. (-s), drieman.
TRIUMVIRAAT, o. driemanschap.
TRIVIAAL, bra. (...aler, -st), gemeen, plat, laag,
alledaagsch, onfatsoenlijk, dubbelzinnig.
TRIVIALITEIT, v. (-en), platheid, nietswaardigheid, alledaagsche, niet deftige uitdrukking (in het
spreken of schrijven); dubbelzinnigheid.
TRIVIALITER, bw. plat, alledaagsch.
TROCHAEUS m. (trochaeën), (metriek) voetmaat
uit eene lange en daarop volgende korte syllabe
bestaande.
TROCHAEÏSCH, bn. troehaeische verzen, van
trochaeën.
TROCHELEN, (Zuidn.) bedriegen.
1. TROEBEL, m. (-en, -s), wanorde, onrust, beroering : in den troebel der tijden ; de troebelen stillen.
2. TROEBEL, bn. (-er, -st), onzuiver, onklaar,
drabbig (van vloeistof): het water, de wijn is troebel;
-- (spr.) in troebel water is 't goed visschen, in tijden
van onlusten of verwarring is er gelegenheid voordeel te behalen. TROEBELHEID, v.
TROEBELACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig
troebel.
TROEDEL, m. (-s), zie TROETEL.
TROEF, v. (...ven), kaart waarmede andere kaarten (in het spel genomen'of geslagen worden); harten
troef ; troef bekennen, eene troefkaart bij -vrouwis
troef verzaken, geen troefkaart spelen ; troef-speln;
keeren, eene kaart keeren, nadat men de kaarten
heeft rondgegeven, die alle andere kaarten van die
kleur tot troeven maakt ; (fig.) hij verzaakt nooit troef,
hij is overal bij, neemt overal deel aan, als hij uit
wordt ; — (spr.) iem. troef geven, geducht-genodi
raken (met den mond of met de handen); troef krijgen ; — armoede is er troef, heerscht er voortdurend.
TROEFJE, o. (-s).
TROEFAAS,v....ACHT, v....BOER, m....DRIE,
v. ..HEER, ni. ...KONING, in. troefheer ; ...NEGEN, v. ...TIEN, v. ...TWEE, v. ...VIER, v.
...VIJF,. v....VROUW, v....ZES, v.... ZEVEN, v.
namen der troefkaarten.
TROEFBLAD, o., ...KAART, v. (-en), kaart die
troef is ; ...SPEL, o.
TROEL, v. (plat) stevige boerenmeid ; liefkoozingswoord tegen eene vrouw of meisje gezegd:
lieve, lekkere troel ; ouwe troel.
TROEP, m. (-en), menigte, aantal : een troep volk,
nieuwsgierigen ; gezelschap tooneelspelers : welke
troep speelt van avond?; gezelschap muzikanten; —
krijgsvolk, militairen : de troepen in 't veld brengen ;
bij de troepen ingedeeld worden. TROEPJE, o. (-s).
TROEPENLEER, v. opstellingsleer of tactiek;
...MACHT, v. sterkte der troepen ; ...TRANSPORT,
0. (- en); ...VERVOER, o. vervoer der troepen.
TROEPSWIJZE, TROEPSWIJS, bw. op de wijze
van een troep, als een troep.
TROETEL, m. (-s), kwast aan de vangsnoeren bij
uniformen : sabelkwast.
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TROETELAAR, m. (-s, ...laren), TROETELAAR STER, v. (-s), die troetelt.
TROETELEN, (troetelde, heeft getroeteld), vol
teere liefde behandelen, liefkoozen, knuffelen: een
kind troetelen. TROETELING, v.
TROETELKIND, o. (-ers, -eren), ...KINDJE. o.
(-s), bedorven kindje, lieveling ; (fig.) een troetelkind
van het geluk, iem. die bijzonder door de fortuin begunstigd is ; ...NAAM, M. (...namen), naam van
liefkoozing ; ...WOORD, o. (-en), woord om iem.
mede te troetelen.
TROEVEN, (troefde, heeft getroefd), (kaartsp.)
troef spelen, met eene troefkaart andere kaarten
nemen of slaan ; slaan, afrossen ; een afdoend antwoord geven, door een scherp antwoord (iem.) tot
zwijgen brengen : ik zal hem troeven, als hij begint.
TROFEE, v. (-ën), zie het betere TROPEE.
TROFFEL, m.. (-s), zeker metselaarsgereedschap:
een driehoekig metalen blad aan een gekromd houten
handvat om kalk of pleister tusschen of tegen de
steenen te brengen. TROFFELTJE, o. (-s).
TROG, m. (-gen), (bakk.) kneedbak ; (mets.) kalkbak ; etensbak voor de varkens ; bak waarin de geslachte varkens worden afgeschraapt.TROGJE,o.(-s).
TROGGELAAR, m., TROGGELAARSTER, v.
(-s), bedelaar, bedelaarster.
TROGGELACHTIG, bn. ( -er, -st), bedelachtig,
bedrieglijk.
TROGGELARIJ, v. (-en), bedelarij ; afpersing.
TROGGELEN, (troggelde, heeft getroggeld), listig,
met bedrog bedelen.
TROGGEWELF, o. (...ven), boog tusschen twee
ijzerbinten.
TROGLODIET, m. (-en), holbewoner; (fig.) mijnwerker.
TROIKA (Russ.) v. (-'s), rijtuig met driespan.
TROISQUART, m. (-s), heelkundig instrument
uit eene prieni bestaande waarvan de punt drie snijdende kanten bezit, vooral gebezigd om vloeistoffen
uit natuurlijke of andere holten te verwijderen.
TROJAAN S CH, bn. van, uit Troje ; (fig.) het Trojaansche paard inhalen, zelf zijn vijand binnenvoeren,
zelf zich zijn verderf berokkenen.
TROK, m. eene soort van biljartspel.
TROKBAL, m. (-len), biljartbal.
TROKKEN, (trokte, heeft getrokt), het trokspel
spelen.
TROKSPEL, o. eene soort van biljartspel ; ...TAFEL, v. (-s), biljarttafel langer dan de gewone.
TROLLEY (Eng.), v. (-s), trolleytrani ; — TRAM,
v. electrische tram met bovengrondsche leiding
waarbij de verbinding met den motor verkregen
wordt door een trolley (rol- of glijcontact) gehecht
aan eene stang boven den motorwagen.
TROM, v. (-men), trommel ; de trom roeren, trom
de groote trom roeren, veel reclame-meln;(fig.)
maken ; met stille trom vertrekken, verhuizen, in
stilte heengaan, de stad verlaten.
TROMBONE, v. (-s), eene schuiftrompet.
TROMBONIST, in. (-en), die op de trombone
blaast.
TROMMEL, v. (-s), (bouwk.) nis om er een beeld
in te plaatsen.
TROMMEL, v. (-s, -en), een cilindervormig aan
weerszijden met een bereid ezels- of kalfsvel overspannen instrument, dat, met twee stokken op de
eene zijde geslagen wordende een enkelen doffen
toon geeft, die door middel van eene op het andere
vel gespannen snaar een ruischend geluid verkrijgt:
de trommel slaan ; het kind speelt op eerre trommel;
— (fig.) de hazen met de trommel willen vangen, iets
onmkogelijks willen beginnen ; bij zijn woord blijven
als de haas bij de trommel, zijn woord niet gestand
doen, licht van zijn gegeven woord afwijken ; —
— (ontl.) holte, door het gehoorvlies bedekt ; —
blikken doos : trommel voor brood ; een zilveren trom
voor koekjes ; botaniseertrommel ; — (zeew.)-meltj,
losse kast die het stuurrad overdekt ; — cilinder
in een horloge waarom de ketting loopt ; — het
busje waarin de veer in een horloge is gesloten ; —
deel van een carillon dat eene menigte vierkante
gaten of stiften heeft, waardoor de hamers der klokken in beweging gebracht worden ; — trommelstoel. TROMMELTJE, o. (-s), kleine trommel (in
alle bet.); een paar presenteertrommeltjes, eene ronde
en eene langwerpige (metalen of porseleinen) doos
op een blaadje.
TROMMELAAR, m. (-s), TROMMELAARSTER,
v. (-s), die op de trom slaat.
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TROMMELBEEN, o. (- deren), (ontl.) afzonderlijk
beentje bij de vogels waardoor de ondersnavel aan
het slaapbeen geleed is ; ...BOOM, m. (-en), zekere
boom (ambora) op Madagascar ; ... BUIK, in.. (-en),
zeer dikke buik; —, m. en v. die zulk een buik heeft;
...DUIF, V. (... ven), eene soort van Russische duif
die een trommelend gekir doet hooren.
TROMMELEN, (trommelde, heeft getrommeld),
op de trommel slaan, de trom roeren ; bijeentrommelen, door trommelslag veel menschen doen bijeen
rondtrommelen, bij trommelslag bekend -komen;
overal vertellen : — op de tafel trom--maken(fig.)
melen. met de vingers enz. op de tafel slaan of kloppen ; — iem. doof trommelen, door trommelen doof
maken ; (fig.) iem, op den rug trommelen, afrossen,
slaag geven ; iem. het huis uit trommelen, er uit verjagen.
TROMMELHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte in het oor
achter het trommelvlies ; ...KLANK. m. geluid der
trommel ; ... KOEK, m. (-en). (v. gmv. als stofn.);
...RAND, m. (-en). rand aan eene trommel ; onder
galerij ; ...SCHROEF v. (...ven),-gedltr
schroef om het trommelvel te spannen ; ...SLAG, m.
(-en), slag op de trommel ; het slaan op de trommel :
bij trommelslag bekendmaken ; ... SLAGER, m. (-s),
tamboer ; ...SPEL, o.; ..STOEL, m. (-en), (wev.)
een weefstoel voor getrokken werk waarbij de koorden
door middel van eene enkele voetplank mechanisch
versteld worden ; ...STOK, m;. (-ken), stok waar
tamboer de trom slaat ; ...STOKBOOM, m.-med
(-en), pijpcassia ; ...VEER, v. (-en), deel van eene
tromp el in een horloge ; ...VEL. o. (-len), stuk leder
of perkament waarmede de trommel bespannen is;
...VISCH, in. (...sschen), eene soort van Amerikaa.nschen visch (pogonias chromis); ...VLIES, o.
(...zen), (out!.) vlies dat de uitwendige gehoorholte
van de inwendige scheidt ; ...ZEEF, v. (... zeven),
zeef met hoogyen rand ; ...ZUCHT, v. opzwelling van
den buik door eene groote opeenhooping van gas:
de trommelzucht der koeien.
TROMMEN, (tromde, heeft getroid), trommelen.
TROMP, v. (-en) werktuig waarmede een doffe
klank wordt voortgebracht, blaashoorn, jagershoren,
bazuin ; — olifantssnuit ; — vooreinde van een
schietgeweer, kanoniondstuk.
TROMPBLAZER, m. (-s), die op de tromp of
bazuin blaast.
TROMPEN, (trompte, heeft getrompt), op eene
tromp of bazuin blazen ; schreeuwen, huilen.
TROMPET, v. (-ten), een koperen blaasinstrument
dat een schetterenden doordringenden toon geeft :
op de trompet blazen, de trompet steken, (ook scherts.)
gas looien, winden laten ; — blaasinstrumentje
voor kinderen ; — spreekhoren (op schepen), kromhoren ; — (muz.) zeker orgelregister ; — (ontl.) de
trompet van Eustachius, de verbindingsbuis tusschen
de trommelholte van het oor en de keel ; de trompetten van F allopius, de uiteinden van de baarmoeder
naar de eileiders ; — eene soort van bochtsteek,
ook Engelsche klink geheeten. TROMPETJE, o. (-s).
TROMPETBLAZER,nx. (-s),trompetter;... BLOEM,
v. (-en), zekere plant met troipetvorntige bloemen
(bignonia); ...BOOM, m. (-en), een sierboom uit
Noord-Amerika (catalpa bignonioides); ...DIERTJE,
o. (-s). een geslacht van trilinfusoriën (stentor);
...GESCHAL, o.; ...HOREN, m. (-s),....SCHELP. v
(-en). eene soort van tritonshorens (Tr. variegatum),
kan 50 cM. lang worden ; de schelp dient den volken
langs den Indischen Oceaan tot krijgstrompet ;
...SLAK, v. (-ken), (nat. bist.) eene soort van slak;
...STEEK, m;. (...steken), eene soort van bochtsteek
om een touw korter te maken ; ...STUK, o. (ken),
muziekstuk voor de trompet.
TROMPETTEN, (trompette, heeft getrompet), op
eene trompet of bazuin blazen ; met trompetgeschal
(iets) verkondigen ; iemands lof trompetten, overal
verbreiden.
TROMPETTER, m. (- s), trompetblazer ; trompet
-visch.
TROMPETTER-MAJOOR, m. (-s), het hoofd der
hoornblazers met den rang van sergeant-mij oor.
TROMPETVISCH, m. (...sschen), pijpvisch, een
geslacht van schubvinnen (chelmon rostratus) met
verlengden snuit, waaruit zij `waterdroppels op insecten spuiten, om ze machtig te worden ; ...VOGEL,
in. (- s), kromgebekte Aierikaansche kraanvogel,
zoo groot als eene trapgans waarvan 't mannetje
eene zeer zware stem heeft (psophia crepitans).
TROMPETVORMIG, bn. in den vorm eener trom-
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pet ; (plantk.) trompetvormige bloemkroon, eene ver
lange buis en uit -groeidbla nkmet
vlakken zoom.
-gespridn
TROMPSTUK, o. (-ken) (zeew.) cirkelvormig stuk
hout, op den tweeden gangbalkweger van een schip
gespijkerd en tegen hetwelk men een gedeelte der
monding van een stuk geschut doet steunen, wanneer
men dit aan den weger vastsj ort.
TROMSLAGER, m. (-s), trommelslager.
TRONEN, (troonde, heeft getroond), op den troon
zetelen ; heerschen : in dat huis troont de vrede en

menschlievendheid.

TRONIE, v. (-s), (plat) gelaat, aangezicht : eene
leelijke, roode tronie ; iem. op zijne tronie trommelen,
heng in zijn gezicht slaan. TRONIETJE, o. (-s).
TRONK, m. (- en), afgeknotte boomstam ; (gew.)
(Z. A.) gevangenis. TRONKJE, o. (-s).
TROON, m. (tronen), staatsiestoel van een vorst;
(fig.) heerschappij, gezag ; den troon beklimmen, de
regeering aanvaarden ; iem. van den troon stooten,
van de heerschappij berooven, (ook fig.); troon van
Spica, zeker sterrenbeeld.
TROONEN, (troonde, heeft getroond), lokken, ver
verleiden : iem. ergens heen, in het bosch-loken,
troonen ; afleiden (van plichtsvolbrenging ens.): iem.
van zijn plicht troongin.
TROONHEMEL, m. (-s, -en), verhemelte boven
een troon ; een hemel waaronder bij plechtige gelegenheden voorname personen staan of zitten , ...OPVOLGER, m4. (- s), die vermoedelijk na den regeerenden vorst in diens plaats zal komen ; ...OPVOLGING, v. opvolging in de regeering ; ...REDE, v.
(-nen), toespraak waarmede een regeerend vorst
de zitting van de wetgevende vergadering in zijn
land opent.
TROONSBEKLIMMING, ...BESTIJGING, v.
aanvaarding der regeering, komst aan het bewind.
TROONSTOEL, m. (-en), prachtige stoel; ...ZAAL,
v. (...zalen), zaal (in een vorstelijk paleis) waar de
troon staat, groote ontvangzaal, eerezaal.
TROOP, m. (tropen), oneigenlijke, figuurlijke uit
zegswijze.
-druking,oveachtlj
TROOST, rm. verzachting, leniging van smart of
droefenis (door woorden of daden), vertroosting, het
troosten : ergens troost in zoeken, vinden ; dat is mijn
Benige troost ; iem. troost toespreken ; hulp, bijstand:
bij iem. troost zoeken ; hij is mijn troost en mijn steun;
— (gemeen.) een kopje troost, koffie ; -- (gew.)
armelui's troost, bokking.
TROOSTBAAR, bn. te troosten.
TROOSTBRIEF, m. (...ven), brief van rouwbeklag
of deelneming.
TROOSTELBIER. o. (gew.) bier dat op een begrafenismaal gedronken wordt.
TROOSTELIJK, bn. (-er, -st), troostend : troostelijk nieuws.
TROOSTELOOS, bn. bw. (... zen, -t), ontroostbaar,
diep bedroefd : eene troostelooze weduwe ; in een troosteloozen toestand verkeeren ; — verslagen : door die
teleurstelling was hij geheel troosteloos. TROOSTELOOSHEID, v. diepe verslagenheid ; overgroote
eenzaamheid.
TROOSTEN, (troostte, heeft getroost), tot berusting brengen, opbeuren (door woorden of daden) : een zieke troosten; trachten verdriet te lenigen : iem. troosten over het verlies van een dierbaren
afgestorvene; — (fig.) zich troosten, zich tevredenstellen, zich schikken in. TROOSTING, v. het troosten.
TROOSTEND, bn. opbeurend, bemoedigend:
troostende woorden.
TROOSTER, m. (-s), die troost; (bijb.) Heilige
Geest. TROOSTERES. v. (-sen), zij die troost.
TROOSTGROND, m. (-en), omstandigheid waaruit
troost te putten is; ...LIED, o. (-eren), vertroostend
lied; ...PRIJS. in. (...zen). consolatieprijs; ...REDE,
v. (-nen), rouwbeklag, vertroostende woorden.
TROOSTRIJK, bn. (-er, -st), veel troost in zich
bevattende, opleverende.
TROOSTVOL, bn. vol troost.
TROOSTWOORD, o. (-en), vertroostend woord;
...ZANG, m. (-en), troostlied.
TROPE, TROPUS, m. troop.
TROPEE. v. (-ën), zegeteeken van veroverde
wapenen, kanonnen, geweren enz. en vaandels;
soms ook eene bloot tot versiering aangebrachte
decoratie, met wapenen.
TROPEN, m. mv. (sterrenk.) zonnekeerpunten:
onder de tropen, in de heete luchtstreek; in de tropen.
in de keerkringslanden.
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TROPENKOLDER, M. zekere geestelijke afwijking of zielsziekte van personen, die lang in de
tropen leven.
1. TROPISCH, bn. tot de keerkringslanden behoorende, van daar afkomstig : de tropische gewesten, planten; tropische regens, geweldige stortregens in de tropen : tropische ziekten, ziekten
door het tropisch klimaat bij de Europeanen ontstaan.
2. TROPISCH, bn. oneigenlijk. beeldsprakig.
TROS, rn. (-sen), (plantk.) bloeiwijze met verlengde spil en gesteelde bloemen; bundel vruchten
uit zulk eene bloeiwijze ontstaan : een tros druiven,
bessen; een bos vruchten die bij elkander groeien: een
tros kersen; – pijlkoker; — (zeew.) lijn (touwwerk)
uit drie of vier strengen gevlochten; paardelijn; —
(eert.) legerbagage met de daarbij behoorende
rr^anschap. TROSJE, o. (-s), kleine tros.
TROSBLOEM, v. (-en), bloem die aan een tros
groeit; ...BOEF, m,. (...ven), ...JONGEN,
...KNECHT, m. (-s), (gesch.) pakknecht (in een
leger); ...HAVER, v. eene soort van haver in
Groningen; ...HYACINT, v. (-en), (plantk.) tros
hyacint (hyacinthus botryoides); ...KERS,-vormige
v. (-en), kers die aan trossen groeit; ...KERSEBOOM, m. (-en), boom waaraan de troskersen
groeien (cerasus padus).
TROSKIEUWIGEN, n-t. mv. eene orde van
visschen, waarvan de kieuwen in kleine, ronde
trosjes bij paren aan de kieuwbogen gehecht zijn;
de snoet is tot eene buis verlengd; de zeedraakjes
en de zeenaalden behooren er toe.
TROSNARCIS, v. ( -sen), (plantk.) eene narcissoort waarvan de bloemen in trossen groeien;
...PAARD, o. (-en), (eert.) pakpaard (bij het leger).
TROSSEN, (troste, heeft getrost), oppakken, tot
trossen of bundels maken; (mil.) hooi en stroo op
de paarden pakken; (fig.) zijne biezen pakken,
wegloopen, zich uit de voeten maken, drossen.
TROSTOUW, o. (-en), paktouw; (zeew.) zwaar
touwwerk; ...VIOLIER, v. (-en), violier met
trosvormige bloemen; ...VOGELKERS, v. troskers, troskerseboom.
TROSVORMIG, bw. in den vorm van een tros.
1. TROTS, m. hoogmoed, laatdunkendheid, het
gevoel dat men meer is dan anderen en dit in
alles laat blijken : onverdraaglijke trots; zijn trots
kende Beene grenzen; adeltrots; — fierheid, groot
zelfvertrouwen dat tot groote dingen te doen in
staat stelt : edele, rechtmatige trots: — voorwerp
waarop men trotsch is : hij was de trots zijner ouders;
die boom was de trots van het geheele dorp.
2. TROTS, bw. hoogmoedig, verwaand : trots
rondblikken; trots antwoorden.
3. TROTS, vz. in spijt van : trots den beste,
even goed als de beste; ik zal het doen, trots. zijn
verbod.

TROTSCH, bn. ( -er, -t), hoog uitstekend, statig:
de trotsche kruinen der boomen, der bergen; — prachtig: dat was een trotsch gezicht; — hoogmoedig,
hoovaardig : trotsch op geld en goed zijn; trotsche
manieren; eene trotsche houding aannemen, ver
overmoedig; de trotsche pauw; – fier:-wand,
eene trotsche ziel; de edele trotsche gang van een
Arabische» hengst. T,ROTSCHHEID, v. hoogmoed;
—, (...heden), trotsche handeling.
TROTSCHAARD, m. (-s), hoogmoedige, ver
-wande.
TROTSEERDER, m. (-s), die trotseert.
TROTSEN, TROTSEEREN, (trotste of trotseerde, heeft getrotst of getrotseerd), tergen, uittarten, uitdagen, moedig onder de oogera zien of
treden : den vijand, het gevaar, den dood trotseeren;
zich hoogmoedig verheffen : hij trotst op rang en
stand, op zijne geboorte. TROTSEERING, v. het
trotseeren.; —, (-en), (zeew.) hellingschuinte.
TROTTEEREN, (trotteerde, heeft getrotteerd),
draven.
TROTTOIR, o. (-s), verhoogd voetpad (naast
den rijweg); —BAND, m. (-en), de rij steenen,
gewoonlijk van arduin, langs een trottoir.
TROUBADOUR. n-t. (-s), Provencaalsche minnezanger (in de middeleeuwen).
TROUBLE, v. (-s), wanorde, verwarring, volksopstand.
TROUBLEEREN, (troubleerde, heeft getroubleerd), troebel maken, verontrusten, storen; ver
getroubleerd, gekrenkt in de hersenen.-waren;(fig.)
TROU-MADAME, o. zeker spel met dertien
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ivoren balletjes, die men door dertien genummerde
openingen of poortjes tracht te stooten.
TROUV ERE, m. (-s). dichter, minnezanger in
het noorden van Frankrijk (in de middeleeuwen).
1. TROUW, bn. bw. (-er, -st), getrouw, innig ver
zeer gehecht (aan) : trouwe vrienden; zijne-bonde,
beminde trouw zijn; trouwe gade; een trouwe hond; –
trouwe dienstboden, die nauwgezet hun plicht
vervullen, die gehecht aan hunne meesters zijn; —
zich stipt houdende aan zijn woord, aan het geloof
enz. : trouw zijne belofte nakomen; trouw aan zijne
beginselen blijven; een trouwe zoon der kerk; – hou
en trouw, stipt, eerlijk; — trouw innemen, zonder
één keer over te slaan; — trouw de voorschriften
opvolgen, zonder dat er iets aan ontbreekt; —
stipt, nauwkeurig : eene trouwe afbeelding; een
trouw afschrift; — bw. met onbezweken trouw
en ijver : iem. trouw ter zijde staan; iem. trouw
dienen, bedienen; — vast, onveranderlijk. TROUW
-HEID,v.
2. - TROUW, v. innige gehechtheid (aan iem. of
iets) : de trouw eener moeder; beproefde trouw; —
getrouwheid, eerlijkheid : de trouw der dienstboden;
trouw zweren; hondentrouw; trouw moet blijken; —
op trouw verkoopen, op krediet; — te goeder trouw,
oprecht, zonder kwade bijbedoelingen; te kwader
trouw, oneerlijk, arglistig; — stiptheid, waarheid:
met de grootste trouw is dat verteld, beschreven, vertaald; — gegeven woord : zijne trouw breken; —
trouwbelofte : een ring in trouw geven; op trouw
geven, op voorwaarde eener echtverbintenis; —
huwe]ijk : de trouw is voltrokken; er komt in de
trouw heel wat kijken; — de trouw breken, echtschei den.
TROUWAKTE, v. (-n), document ten bewijze
dat het huwelijk wettig gesloten is.
TROUWALTAAR, o. (...altaren), altaar waarvoor de paren getrouwd worden.
TROUWBAAR, bn. huwbaar, geschikt om
een huwelijk aan te gaan.
TROUWBED, o. (-den), bruids-, huwelijksbed ;
...BELOFTE, v. (-n), het beloven een huwelijk
aan te gaan ; ...BERICHT, o. (-en); ...BREUK, v.
echtbreuk ; (ook) verbreking der goede trouw;
... DAG, m. bruiloftsdag ; dag waarop men trouwt
of getrouwd is : zijn trouwdag vieren, herdenken;
tijd gedurende welken iem. getrouwd is : zij heeft
in haar trouwdag veel leed verduurd ; ...DICHT, o.
(-en), huwelijksdicht.
TROUWELIJK, bw. op getrouwe wijze.
TROUWELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
trouw, oneerlijk, vaisch, slecht : een trouweloos
karakter ; nmeineedig. TROUWELOOSHEID, v.
ontrouw ; —, (...heden), ontrouwe, trouwelooze
handeling.
TROUWEN, (trouwde, heeft en is getrouwd),
huwen, door het huwelijk vereenigd worden:
wanneer denken de jongelui te trouwen ? ; in de kerk
trouwen, het huwelijk laten inzegenen ; – huwen,
ten huwelijk nemen : een rijk meisje trouwen;
in den echt verbinden ; dominee B. heeft ons getrouwd ; — hij is er niet aan getrouwd, hij zit er
niet aan vast.
TROUWENS, bw. in waarheid ; overigens:
ik kon trouwen niet anders doen.

TROUWGEWAAD, o. (...gewaden), briiids-,
bruigonxskleed ; ... GOED, o. trouwgewaad.
TROUWHARTIG, bn. bw. (-er, -st), eerlijk,
gemoedelijk ; openhartig : eene trouwhartige verklaring, bekentenis. TROUWHARTIGHEID, v.
eerlijkheid, gemoedelijkheid ; openhartigheid.
TROUWHOED, m. (-en), ...JAPON, v. (-nen),
hoed, japon die(n) men bij het trouwen droeg.
TROUWKAMER, v. (-s), kamer in een gemeentehuis, waar de huwelijken gesloten worden;
...KLEED, o. (-eren).
TROUWLUSTIG, bn. (-er, -st), lust hebbende om
te trouwen : trouwlustige jonge weeuwtjes.
TROUWPAK, o. trouwgewaad ; ...PAPIEREN,
o. ntv. papieren die razen voor het trouwen noodig
heeft ; ...PARTIJ, v. (-en); ...PLECHTIGHEID,
v. (...heden); ...RING, m. (-en), ring dien de brui
aan de bruid of de bruid aan den bruidegom-degom
geeft ; ...ZAAL, v. (...zalen), trouwkamer.
TROUWZIEK, bn. in de hoogste mate trouw
-lustig.
TRUC, (Fr.) m. (-s), kunstgreep ; list ; streek.
TRUCKSTELSEL, o. stelsel van gedjwTongen
winkelnering der arbeiders.
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TRUFFEEREN, (truffeerde, heeft getruffeerd),
met truffels toebereiden.
TRUFFEL, v. (-s), zeer smakelijke en geurige
paddenstoel (tuber eibarium), waarvan de echte
soort in Zuid- Europa in eiken- en kastanjebosschen
onder den grond groeit : met truffels béreiden ;
met truffels vullen..
TRUFFELHOND, m. (-en), hond afgericht op
het zoeken van truffels ; ...JACHT, v. het zoeken
van truffels met behulp van honden.
TRUFFELPASTEI, v. (-en), ...SAUS, v. (-en),
...WORST, v. pastei, saus, worst met truffels
toebereid.
1. TRUI, v. (-en), (gew.) zeug ; moerkonijn;
lichtekooi.
2. TRUI, v. (-en), gebreide wollen borstrok die
zoowel van voren als van achteren geheel dicht is.
TRUMEAU, m. (-x), muurvak tusschen twee
vensters ; spiegel die dit vak geheel bedekt, penantspiegel ; penanttafeltje.
TRUNK- of KOKERMACHINE, v. (-s),
(stooniw.) machine waarbij de zuiger ringvormig is
en een trunk of hollen koker omvat.
TRUNT, o. (-en), TRUNTEL, o. (-s), (gew.)
nietigheid, beuzeling, bagatel.
TRUNTE, v. (-n), (Zuidn.) (gew.) druiloor.
TRUNTEN, (truntte, heeft getrunt), (Zuidn.)
talmen.
TRUST (Eng.), v. (-s), maatschappij of vennootschap -of eene samensmelting van eenige vennootschappen onder beheer van een trustee, ten doel
hebbende de concurrentie te breidelen of te ver
eene petroleumtrust ; de steenkolenhan-nietg:
wilden eene trust oprichten ; —MAAT--delarn
SCHAPPIJ, v. (-en).
TRUSTEE (Eng.) m. (-s), beheerder eener trust,
die de geheele leiding van zaken in handen heeft.
TRUWEEL, o. (-en), metselaarsgereedschap,
troffel.
TSA, tusschenw. sa.
TSAAR, m. (...tsaren), keizer der Russen ; zie
CZAAR enz.
TSETSEVLIEG, v. (-en), een 11 cM lange steek
tropisch Afrika (glossina morsitans), als-vliegn
overbrenger van ziektekiemen zeer gevaarlijk.
TSJIRPEN, (tsjirpte, heeft getsjirpt), een geluid voortbrengen als de krekels.
TSJOENEN, -(tsjoende, heeft getsjoend), (gew.
vooral in Fries] .) beheksen.
TSJOENSTER, v. (-s), (gew.) toovenaarster.
T-STUK, o. (-ken), ijzeren latten of balken die
hebben;
op hunne doorsnede den vorm eener
buisjes of koppelingen met drie einden.
TUBA, v. (-'s), geelkoperen blaasinstrument
met zwaren fagottoon ; de omvang loopt van
contra B mol tot ééngestreept g.
TUBE, V. (- n), buisje, kokertje. TUBETJE,
o. (-s).
TUBENVERF, v. fijne schildersverf in tuben in
den handel gebracht ; —DOOS, v. (...zen), schilderdoos met tubetjes verf.
TUBERCULEUS, bn. knobbelig, gezwollen, met
tuberkels ; aan tuberculose lijdende : tuberculeus
vee ; tuberculeus vleesch, vleesch van tuberculeus
vee ; tuberculeuze haarden.
TUBERCULINE, v. filtraat van culturen van
tuberkelbacillen op glycerinebouillon ; het verwekt
koortsige reactie bij inspuiting bij tuberculose lijders en moet tuberculose in lichten graad genezen ; —INSPUITING, v. (-en).
TUBERCULOSE, v. tuberkelziekte tuberculose der ingewanden volgt vaak op longtuberculose.
TUBERKEL, in. (-s), in 't lichaam voorkomende
kleine knobbels van grijsachtige of gele kleur,
van kaasachtige hoedanigheid, die bij microscopisch onderzoek uit amorphe bestanddeelen,
tuberkellichaampjes en uit vetbolletjes blijken
te bestaan en geene vaten bezitten : tuberkels
worden in alle organen en weefsels aangetroffen;
in de longen geven zij aanleiding tot longtering.
TUBERKELBACIL, m. (-len), bacil die de tuberculose veroorzaakt ; ...LICHAAMPJES, o.
mv. zie tuberkel; ...MASSA, v. (-'s), een orgaan of
weefsel dat zeer veel tuberkels bevat ; ...ZIEKTE,
V. ziekte, kwijning, tering van het lichaam veroorzaakt door eene groote aanwezigheid van tuberkels.
TUBEROOS, v. (...rozen), Oostindische herfst-
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hyacint (polganthes tuberosa), een bolgewas met
witte, sterkgeurige lelievormige bloemen ; —BOL,
m. (-len).
TUBULAIR, bn. buisvormig ; tubulaire ketel,
stoomketel met vlampijpen.
TUBUS, m. (tubi), buis ; kijker, verrekijker.
TUCHT, v. leiding om iem. aan het goede te
wennen en van het verkeerde terug te houden,
zedelijke leiding : orde en tucht in de school ; —
scherp toezicht. discipline : onder strenge tucht
houden ; de tucht handhaven ; aan tucht gewende
soldaten, kinderen ; kerkelijke tucht ; — straf : iem.
tucht geven ; — raad van tucht, zie RAAD.
TUCHTBATTERIJ, v. (-en), ...COMPAGNIE,
v.: . . .ESKADRON, o. waar strenge tucht heerscht
te Amersfoort ; in plaats van de vroegere klasse
van discipline.
TUCHTELING, m. en v. (-en), iem. die in een
tuchthuis opgesloten is. TUCHTELINGE, v. (-n).
TUCHTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
tucht, ongeregeld : eene tuchtelooze bende ; onzedelijk : een tuchteloos leven leiden. TUCHTELOOSHEID, v. gebrek aan tucht ; insubordinatie.
TUCHTEN, (tuchtte, heeft getucht), in een tuchthuis opgesloten zijn : die jongen heeft reeds 3 jaar
getucht ; — hij heeft zwaar getucht, de straf viel
hem bitter zwaar.
TUCHTHUIS, o. (...zen), gevangenis voor cri
veroordeelden, wel te onderscheiden van-minel
de huizen van bewaring, waarin correctioneel veroordeelden worden opgenomen ; —BOEF, m.
(...ven), tuchteling ; —MEESTER, in. (-s), kommandant eener strafgevangenis ; —STRAF, v.
(-fen), opsluiting in een tuchthuis.
TUCHTIGEN, (tuchtigde, heeft getuchtigd),
bestraffen, kastijden, door lichamelijke straf
trgehten te verbeteren : een kind tuchtigen ; God
tuchtigt die hij liefheeft. TUCHTIGING. v. (-en),
het tuchtigen.
TUCHTIGINGSEXPEDITIE, v. (-s), (Ind.) expeditie uitgerust om voor bedreven ongeregeldheden de inlandsche bevolking te tuchtigen.
TUCHTLEER, v. regel van orde, discipline;
...MEESTER, m. (- s), cipier, gevangenbewaarder;
(oudt.) zedenmeester (bij de Romeinen); ...MIDDEL, o. (-en), middel om de tucht te handhaven;
...ROEDE, v. (-n), werktuig waarmede men
kastijdt ; zweep ; (ook fig.) de tuchtroede zwaaien,
streng heerschen ; ... SCHOOL, v. (... scholen),
inrichting tot leiding en verbetering van jeugdige
misdadigers.
TUDOR, m. (-s), soort van hoed.
TUDORBOOG, rte. (...bogen), (bouwk.) gedrukte
spitsboog, in de Engelsche Gothiek zeer gebruikelijk ; ...STIJL, za. Engelsche Gothiek.
TUF, o. tufsteen ; —, (-fen), soorten van tuf:
ten deele verharde en later verweerde vulkanische
slijkmassa's, ten deele in water afgezette of met
water vulkanische uitwerpselen als zand, asch
en lapilli.
TUFAARDE, v. verweerde tuf of tufsteen;
...KEGEL, m. (-s), vulkaan uit enkel tuf bestaande ; ... STEEN, ook DUFSTEEN, m. (-en), (o.
gnay. als stofn.), zekere grauwe steensoort, tuf.
TUFFEN, (tufte, heeft getufj), in een auto rijden.
TUFTUF, m. (-s), (gemeen.) automobiel.
TUI, v. (-en), takel, touw om iets vast te zetten;
touw voor het tuianker ; (fig.) iets op tui houden,
tegenhouden, op de lange baan schuiven ; —ANKER, o. (-s), (zeew.) boeganker waaraan het schip
bij ebbe vastligt.
TUIEN, (tuide, heeft getuid), (zeew.) met touwen
vastzetten, vasthechten, binden.
TUIER, m,. (-s), band ; paal.
TUIEREN, (tuierde, heeft getuierd), vastmaken.
TUIERREEP, m. (-en), ...TOUW, o. (-en),
reep, touw om te tuieren.
TUIG, o. (-en), werktuig, gereedschap, toestel ; al de riemen en koorden, waarmede een paard of
ander dier wordt toegerust om iets voort te trekken enz. ; een paard het tuig af-, aandoen ; —
geschut met alles, wat daartoe behoort, nog over
in de samenstellingen tuighuis, tuigkamer enz.; —
(zeew.) al wat vereischt wordt om een mast enz.
in behoorlijken toestand te brengen : het tuig van
het schip was zeer gehavend ; — stof waaruit iets
vervaardigd is : wat is dat voor tuig 1; hij steekt
raar in zijn tuig, hij is slordig gekleed ; —
slecht goed, prullen : tuig van sigaren ; tuig van
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.volk, het is tuig slecht volk ; — versiersel, opschik;
zilveren of gouden ketting met schaar en naaldenkoker. TUIGJE, o. (-s).
TUIGAGE, V. al wat tot de optuiging van een
:schip behoort.
1. TUIGEN, (tuigde, heeft getuigd), getuigen,
:getuigenis afleggen, verklaren ; — bewijzen, ten
bewijze strekken van : dat tuigt voor hem, voor
.zijn goeden smaak.
2. TUIGEN, (tuigde, heeft getuigd), optuigen,
_het tuig aandoen : een paard tuigen; (zeew,) van
tuig voorzien, optakelen, toerusten : een schip
tuigen. TUIGING, v. (- en), het tuigen.
TUIGHUIS, o. (...zen), (veroud.) arsenaal,
wapenhuis.
1. TUIL, m. (- en), jokkernij, boert, scherts;
beuzeling ; (fig.) iem. op den tuil houden, hem
bedotten.
2. TUIL, m. (- en), krans (van bloemen), ruiker:
een tuiltje bloemen ; — (plantk.) eene trosvormige
bloeiwijze waarvan de onderste stelen langer dan
de bovenste zijn, zoodat de bloemen ongeveer op
dezelfde hoogte staan. TUILTJE, o. (-s), kransje
(van bloemen); verzameling dichtstukjes.
TUILEN, (tuilde, heeft getuild), onbezonnen
handelen : zijn tuil tuilen, zijn hoofd volgen, zijn
eigen zin doen.
TUILERIEËN, v. mv. het vroegere koninklijk
paleis met openbaren tuin te Parijs.
TUILERIJ, v. het onbedachtzaam handelen.
TUIMEL, m. tuimeling, buiteling : dat was een
heele tuimel ; (fig.) bedwelming, vervoering, ver
in den tuimel der hartstochten, der ver-ruking:
blijdschap.
-maken,dr
TUIMELAAR, m.. (- s), ier . die-, iets dat tuimelt;
(in olieirxolens) stuk hout aan het schelrad dat bij
den vijftigsten slag van de hei omtuimelt en de
schel in beweging brengt ; — (deel van een slot)
ijzer dat aan de kruk verbonden is waardoor de
schoot bij het draaien van de kruk uit- of ingaat ; (deel van een geweer) verbindingsstuk tusschen
den haan en de slotplaat ; - eertijds zeker oorlogstuig, blijde ; - een glas met zulk een ronden
voet dat het niet staan kan ; — soort van duif die
zich onder allerlei buitelingen van eene groote
hoogte laat vallen tot soms dicht bij den grond ; —
eene soort van snip (totanus calidris); - eene
ruim 4 M. lange soort van dolfijnen in den Atlantischen Oceaan (delphinus tursio); - (gew.) eene
soort 'van masteleinbrood. TUIMELAARTJE, o.
(-s).
TUIMELBANK, v. (-en), eene soort van wip;
(zeew.) bank wier ruggesteun omgezet of omgetuimeld kan worden ; ...BUIL, m. (-en), (in verf
een schuin geplaatste buil die bij het-molens)
omdraaien telkens met een schok neerkomt;
... DISTEL, v. (-s), (plantk.) akkerkruisdistel,
ook wallendistel geheeten.
TUIMELEN, (tuimelde, heeft en is getuimeld),
onderst boven rollen ; afrollen, naar beneden
wentelen : van de trap tuimelen ; hals over kop
vallen : van een hek, uit een raam. tuimelen.; (fig.)
bankroet gaan ; staat en rang, aanzien verliezen;
uit zijn betrekking ontslagen worden.
TUIMELING, v. (-en), tuimelende val.
TUIMELGEEST, mt. geest van oproer, zucht tot
veranderen, omwentelingsgezindheid ; —, m. en
v. (-en), omwentelingsgezinde.
TUIMELKAR, v. (-ren), stortkar ; ...RAAM,
o. (...ramen), raam dat in het midden der hoogte
om eene horizontale as draaibaar is ; ...VISCHJE,
o. (-s), eene soort van kleinen karper ; ...ZUCHT, v.
tuimelgeest.
TUIN, m. (-en), heining, afperking, omtuining:
een tuin om een stuk grond maken ; (fig.) iem. om
den tuin leiden, hem foppen, bedriegen ; de kap op
(of om) den tuin hangen, het kloosterleven verlaten ; — vlechtwerk, mandewerk van teenen voor
afscheidingen, afschoeiingen, kribben enz. : de
staakrijen worden soms door tuinen vervangen,
palen met rijswerk doorvlochten ; — ruimte door
een tuin afgesloten : bij het doopera zitten de moeders
der doopelingen in den tuin, binnen het doophek ; —
Hollands tuin, de schoone dreven van Nederland;
dierentuin ; - inz. een afgeschoten stuk land
waar bloemen, moesgroenten enz. verbouwd
worden ; — speeltuin. TUINTJE, o. (-s), kleine
tuin.
TUINAARDE, v. aarde zeer geschikt voor tuin-
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bouw, zwarte aarde, humus ; ...AARDSLAK, v.
(-ken), soort van groote naakte slakken, rood of
zwart van kleur (anion fuscus); ...AKELEI, v.,
...ALSEM, in., ...ANJELIER, v. (-en), gekweekte
akelei, anjelier ; ...ARBEID, m. werk in den tuin
(om dezen te onderhouden); ...ARBEIDER, nat.
(-s); ...ARTISJOK, v. (-ken), (plantk.) gekweekte
artisjok ;
...BAAS, in. (...bazen), tuinman ;
hoofd van een grooten moestuin ; ... BANK, v.
(-en), rustbank in een tuin ; ...BED, o. (-den),
afgeperkt deel in een tuin voor bloemen enz.;
...BLOEM, v. k-en), gekweekte bloem ; ...BOEK,
o. (-en), boek dat regelen voor den tuinarbeid bevat ; ... BOON, v. (-en), Roomsche boon, Bene der
twaalf soorten van wikke (vicia faba); ...BOUW,
m. het kweeken van tuinbloemen en tuingroenten:
de tuinbouw bloeit in het Westland.
TUINBOUWBEDRIJF, o.; ...LEERAAR, m.
(-s), leeraar in den tuinbouw ; aan Bene tuinbouwschool ; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maat
bevordering van de belangen van den-schapijto
tuinbouw ; ...SCHOOL, v. (...scholen), school
waar de tuinbouw onderwezen wordt : tuinbouwschool Linnaeus (te Watergraafsmeer); ...TENTOONSTELLING, V. (- en).
TUINDER, m. (- s), tuinier ; kweeker van moes
bloemen in 't groot : de tuinders in-groent
't Westland.
TUINDEUR, v. (-en), deur naar den tuin.
TUINEKSTER, v. (-s), groote klauwier of blauwe
tuinvalk, 14 + 12 cM. (lanius excubitor).
TUINEN, (tuinde, heeft getuind), een tuin bewerken, tuinarbeid verrichten ; in een tuin wandelen ; een uurtje gaan tuinen ; - met een tuin
(omheining) omringen.
TUINEPPE, v. zekere plant (apium graveolens);
...FLUITER, m. (- s), eene soort van grasmusch
(sylvia hortensis), in Groningen groote hofzanger
en bij Haarlem kersenpikkertje genoemd ; ... GAT,
o. (-en), (zeew.) honimergat, schijfgat ; ...GEREED
schop enz.; ...GEWAS,-SCHAP,o.(pen)hark
o. (-sen), moeskruid, groente ; ... GOD, m. (fab.)
Vertumnus ; ... GODIN, v. (fab.) Pomona ; ... GRAS,
o. (plantk.) klein- of eenjarig beemdgras, ook pluimen bosjesgras geheeten ; ...HAAG, v. (...hagen),
...HEG, v. (-gen), haag of heg ter afschutting
van een tuin ; ...HOED, m. (-en), strooien hoed
met breeden rand dien men in een tuin draagt;
(Ind.) plantershoed ; ...HUIS, o. (.. . zen), gebouwtje in een tuin ; tot zomerverbijf dienende;
...HUISJE, o. (-s), klein tuinhuis ; priëel ; ...
HUUR, v. geld dat voor het gebruik van een tuin
betaald wordt.
TUINIER, nt. (-s, -en), tuinarbeider, tuinman;
hovenier. TUINIERSTER, v. (-s), zij die tuiniert ; tuinmansvrouw.
TUINIEREN, (tuinierde, heeft getuinierd), het
tuinmansbedrijf uitoefenen ; (ook) uit liefhebberij
tuinarbeid verrichten.
TUINIERSALMANAK, in. (-ken). almanak met
allerlei gegevens voor den tuinman ; ...BEDRIJF,
o.; .JONGEN, m. (-s); ...WERK, o.
TUINKAMER, v. (-s), kamer die op den tuin
uitziet.
TUINKERS, v. (plantk.) gewone kers ; eene
soort van 't geslacht kers (lepidium sativunz), ook
bitter- of sterkers geheeten ; ...KERVEL, v.
(plantk.) eene soort van stekelzaad ; ... KEVER,
m.. (-s), Junikever ; rozenkever ; ...KLOKJE,
o. (-s), zekere bloem, campanula ; ...KNECHT,
m. (-s, -en); ...KONINKJE, o. (-s), winterkoninkje, zekere vogel ; ...KRAKOL, v. (-len), zekere
huisjesslak ; ...KRUID, o. tuingras ; ...LADDER,
v. (-s), ...LEER, v. (-en), dubbele ladder ; ...LEPELTJES, o. mv. (plantk.) herderstasch ;
LISCH, o. (...sschen), gekweekte lisch ; ...LOOK,
o. zekere plant (allium sativum); ...MA.DELIEF,
v. gekweekte verscheidenheid van de wilde madelief, met witte of rood.e bloemen.
TUINMAN, m. (...lui, ...lieden), tuinarbeider,
hovenier.
TUINMANSBEDRIJF, o.; ...BOOR, v. (...boren),
gereedschap tot het verplanten van gewassen;
kleine holle handschop ; ...WERK, o. ; ...WONING,
v. (-en).
TUINMEREL, v. (-s), lijster of merel ; ...MES,
o. (-sen), snoeimes ; ...MEST, m. mest voor den
tuin ; ...MEUBELEN, o. mv. meubelen voor
den tuin : fabriek van ijzeren tuinmeubelen ; ...
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OPZIENER, m. (-s), (Ind.) opziener eener plantage ; ..PAD, o. (-en) ; .. PARTIJ, v. (-en);
...PRIËEL. o. (-en), met gebladerte bedekt gedeelte van een tuin ; ...RANONKEL, v. (-s),
gekweekte ranonkel (ranunculus asiaticus) ;
...SCHAAR, v. (...scharen), groote schaar voor den
tuinman on mede te snoeien ; ...SCHARLEI,
V. Roorische salie ; ...SCHEERLING, v. hondspeterselie ; beetwortel ; ...SLANG, v. (-en), zekere
slang ; gu i-slang om daarmede een tuin te
besproeien ; ...SLUIPERTJE, o. (-s), (nat. hilt.),
tuinkoninkje, zekere vogel ; ...SPIN, v. (-nen);
...STAD, o. (...steden), stad waarvan alle huizen
tuinen of tuintjes voor of rondom zich hebben,
bebouwd park ; ...STOEL, m. (-en), stoel van
riet of ijzer gewoonlijk, voor den tuin ; ...STOK,
m. (-ken); ...TAFEL, v. (-s); ...VALK, m. (-en),
tuinekster ; ...VERMAAK, o.; ...VRUCHT, v.
(-en); ...WAL, m. (-len), wal van tuinwerk;
...WERK, o. tuiniersarbeid; (Ind.) arbeid op de
plantages ; —, (-en), rijswerk (aan kribben en
rivieren), rijsbank, rijsberm ; ...ZAAD, o. (...zaden), zaad voor tuingewassen.
TUINZWALUW, v. (-en), oeverzwaluw (clicicola Tiparia).
TUIPAAL, m. (...palen), ingeheide paal om
schepen aan vast te leggen.
TUISCHEN, (tuischte, heeft getuischt), (gew.)
bedrieglijk ruilen, verruilen (waren); — spelen,
dobbelen, eig. het wisselen of ruilen der dobbelsteenen of kaarten. TUISCHING, v. het tuischen;
dobbelarij.
TUISCHER, m. (-s), bedrieglijke ruiler ; speler,
dobbelaar. TUISCHERIJ, v. (-en).
TUISTROP, In. (- pen), tuitouw.
TUIT, v. (-en), punt, spits toeloopend einde
(van eenig voorwerp); -- (fig.) tranen met tuiten
schreien, bitter weenen ; puntige haarvlecht, bos
haar ; toot (zekere hoorn); — pijp eener kan : de
tuit der koffiekan is verstopt ; — omgebogen deel
waaruit men giet : de tuit der melkkan ; — soort
van fuik om zeelt te vangen. TUITJE, o. (-s).
TUITBAND, m. (-en), band eener haarvlecht.
TUITELAGHTIG, bn. (-er, -st), (gew.) wiebelend:
een tuitelachtig tafeltje, dat telkens dreigt om te
vallen.
TUITELEN, (tuitelde, heeft getuiteld), (gew.)
wiebelen, wankelen, niet vast staan.
TUITELIG, bn. (-er, -st), (gew.) tuitelachtig;
licht in 't hoofd, duizelig : hij is tuitelig.
TUITEN, (tuitte, heeft getuit). op de tuit (den
horen) blazen, toeten ; mijne ooren tuiten, het
ruischt mij in de ooren. TUITING, v. het tuiten;
zeker geluid in de ooren.
TUITHOED, m. (-en), hoed met eene vooruitstekende punt ; ... HOORN, m. (-s), zeker blaasspeeltuig, toethoorn ; ...KAN, v. (-nen), kan met
eene tuit ; ... LAMP, v. (-en), ouderwetsche olielamp, snotneus ; ...POT, m. (-ten); ...SCHOEN,
M. (-en), tootschoen, spits toeloopende schoen.
TUITOUW, o. (-en), tuits ; touw om de molenroeden vast te zetten, als de molen wordt gezwicht.
TUITS, o. (-en), (zeees.) tuiankertouw ; klein
gekapt touw (om verbrand te worden).
1. TUK, m. (-ken), (w. g.) stoot, slag ; snelle beweging ; behendige streek, list : hij heeft tukken,
ik ken uwe tukken wel ; inborst : de aap heeft een
kwaadwilligen tuk ; ras, soort, aard : die hond is
van een goeden tuk , — poos : een goeden tuk slapen.
TUKJE, o. (-s), kleine tuk ; dutje : een tukje doen.
2. TUK bn. (veroud.) geslepen, afgericht;
— (thans) heet, graag : daar ben ik niet tuk op;
tuk op buit, begeerig naar buit ; tuk op moord.
TUKKEN, (tukte, heeft getukt), (Zuidra.) met het
hoofd stooten als de bokken ; - een dutje doen.
TUL, v. (-len), pul, kruik, kan ; tuit eener kan;
zuigspeen (voor kinderen). TULLETJE, o. (-s).
TULBAND, na. (-en), zeker hoofddeksel der
Turken en andere Oostersche volken, een doek om
het hoofd gewonden en vastgeknoopt ; — eene
soort van gebak, die den vorm van een tulband
heeft. TULBANDJE, o. (-s).
TULBANDSPAN, v. (-nen), ...VORM, m. (-en),
pan, vore om tulband in te bakken.
TULE, v. kant, garenweefsel.
TULEN, bn. van tule : eene tulen muts ; tulen
gordijnen.
TULP, v. (-en), een plantengeslacht (tulipa)
tot de familie der lelieachtigen behoorende, met
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een zesbladig kelkvormig bloemdek ; bloem
ervan. TULPJE, o. (-s).
TULPEBLAD, o. (-eren), blad eener tulp ; ... BOL,
m. (-len), bol waaruit de tulp ontstaat.
TULPENBOOM, m. (-en), zekere boom in NoordAmerika Met bloemen, die veel overeenkomst
hebben met tulpen (liriodendron tulipifera); ook
hier te lande als sierboom gekweekt.
TULPENBED, o. (-den), gedeelte van een tuin,
met tulpen beplant ; ...HANDEL, m. handel in
tulpen ; (inz.) windhandel in tulpen (in de Nederlanden in de zeventiende eeuw); ...KWEEKER,
m. (-s), iem. die tulpen in 't groot kweekt ; ...ZAAD,
o. zaad van tulpen.
TULPESOORT, v. (-en), variëteit van tulpen;
STEEL, m. (...stelen), ...STENGEL. m. (-s),
steel, stengel eener tulp.
TULPOMANIE, v. dwaze tulpenliefde.
TULT, v. (-en), eene houtmaat, nl. 216 voet
lengtemaat, bv. 12 balken elk van 18 voet.
TUMBLER, (Eng.) in. (-s), groot bierglas zonder voet.
TUMULT, o. (-en), opschudding ; rumoer;
volksoploop.
TUMULTUANT, m. (-en), oproerrrtaker, rustverstoorder.
TUMULTUEEREN, (tumultueerde, heeft getumultueerd), oproer verwekken, opschudding'
maken.
TUMULTUEUS, bn. (...zer, -t), oproerverwekkend, rustverstorend.
TUMULUS, m. (...li), eig. eene hooge, verheven
plaats ; — grafheuvel, grafstede.
TUNICA, v. (-'s), Oudromeinsch onderkleed ; —
(R.-K.) de tunica der bisschoppen is een rijk geborduurd mantelvormig opperkleed ; — een korter geestelijk gewaad, eigen aan de subdiakens, bij godsdienstige plechtigheden gedragen.
TUNIEK, v. (-en), (naaist.) deel van sommige
japonnen, overschoot, aan het lijf vastzittende en
over den rok hangende : de tunieken komen weer
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TUNNEL, m. (-s), onderaardsche kokervormige
weg : tunnel onder de Seine, door den Mont- Cenis.
TUNNELTJE, o. (-s).
TUNNELAS, v. (-sen), (in eene stoommachine)
as die overwelfd is ; as van een tunnel; ... BOUW,
m. het maken van tunnels ; ...BRUG, v. (-gen),
kokerbrug ; ...SCHILD, o. (-en), houten raam
voren met beweegbare planken be--werkvan
schoten, van achteren open ; hiermede kan men
veilig in een lossen grond een tunnel graven;
...ZIEKTE, v. hetzelfde als m:ijnworrnziekte.
TURBATIE, v. (-s, ...tiën), verwarring, stoornis.
TURBEEREN, (turbeerde, heeft geturbeerd),
verontrusten, beroeren, verwarren.
TURBINE, V. (- s), as waarop een schoepenvormige waaier is bevestigd ; blaast de stoom tegen
de schoepen dan begint de as te draaien (stoomturbine): een waterturbine wordt door stroomend
of vallend water in beweging gebracht ; -KAMER, v. (-s), plaats waar de turbines eener fabriek
staan ; -MOTOR, m. (-s, -en), motor door turbines gedreven ; -SCHIP, o. (...schepen); ...
STOOMBOOT, v. (-en); enz.
TURBINEUR, m. (-s), fabrieksarbeider die bij
de turbines werkt.
TURBULENT, bn. (-er, -st), woelig, onrustig.
TURBULENTIE, v. onrust. woeligheid, onstuimigheid.
0 TURCO, m. (-'s), tirailleur bij het Fransche
leger in Algiers.
1. TURELUREN, (gew.) tierelieren.
1. TURELUUR, m. (...luren, -s), referein, zang
luim, gril ; uit zijn tureluur zijn, niet op--wijze;
geruimd zijn, eene kwade luits hebben.
2. TURELUUR, m. (-s, ....luren), hier algemeen
voorkomende moerasvogel met rechten snavel
(totanus totanus), met oranjekleurige pooten,
TURELUURSCH, bn. (fig.) het is om turel-uurseh
(gek, dol) te worden, om uit je vel te springen.
TUREN, (tuurde, heeft getuurd), met inspan
zien, scherp kijken naar ; - (gew.) tuieren,-nig
vee, aan een paal gebonden, laten grazen.
1. TURF, m. (...ven), (v. gmv. als stofn.) eene
brandbare stof van halfvergane plantendeelen:
korte turf, baggerturf ; lange turf, uit hoogveen
gestoken ; — turf treden, trappen, steken, uitsteken,
turven maken, in de venen arbeiden ; — tvrf

TURF.

1803

stoken, brandera ; turf vletten. stapelen; turf tonnen,
in tonnen of vaten doen ; — (spr.) in het veen ziet
men op geen turfje, als men overvloed heeft, is men
niet karig ; waar veel is, kan wel wat gemist worden ; — turf naar de venen sturen, onnoodig werk
verrichten ; asch is verbrande turf, gezegde waar
mond snoert, die altijd as-medni.
(als) dit, as (als) dat... bezigt ; — een kleine turf,
een klein ventje ; een turf groot, zeer klein : een
turf groot en dan zooveel praats; — gebakken broodje
in den vorm van een turf ; — (wap.) blokken
die op de langste zijde liggen. TURFJE, o. (-s).
2. TURF, (Eng.) v. (sport) renbaan en alles
wat daarop betrekking heeft.
TURFAARDE, v. veenaarde.
TURFACHTIG, bn. als turf ; een turfachtig
land, grond, geschikt om er turf van te maken.
TURFAKKER, m. (-s), veengrond ; ...ASCH, v.
overblijfsel van verbrande turf ; ...BAK, na. (- ken),
bewaarplaats voor turf ; sierlijke bak voor turf
naast de kachel ; ... BOER, n . (-en), eigenaar,
huurder van veengrond ; turfverkooper ; ...BRIQUET, v. (-ten), briquet van turf of turfmolm
gemaakt ; ...BULT, m. (-en), stapel turf ; ...COKES, mv. brandstof in straatklinkervorm, uitverkoolde turf bereid ; ...DAMP, rm. rook van
turf ; ...DONS, o. zachte turfwatten ; ...DRAGER,
m. (- s), werkman die dienst verricht bij het opdoen van voorraad turf ; ...EIKER, m. (-s), turfschuit ; ...FABRIEK, v. (-en), plaats waar men
machinale turf maakt; ...FLANEL, o. van turfvezels
geweven flanel ; ...GAREN, o. gesponnen turfvezels ; ... GAS, o. uit veen verkregen lichtgas ;
... GASTECHNIEK, v.; ... GRAVEN, o.; ... GRAVER, m. (-s), veenarbeider ; ...GROND, m. (-en),
veenland ; ...HOK, o. (-ken), bewaarplaats voor
turven ; ...HOOP, m. (-en), hoeveelheid op elkander gestapelde turven ; ...IJKER, m. (-s), die
turfschepen meet en merkt ( na onderzoek van
hunne ruimte).
TURFJESLIJST, v. (-en), wijze van aanteekenen
of tellen, door telkens het vijfde streepje schuin
door de voorgaande vier te zetten.
TURFKARTON, o. karton uit turfstof vervaardigd ; ...KELDER, rte. (-s), bewaarplaats van
turven ; ..KIST, v. (-en); ...KOKER, m. (-s),
eene soort van koker waardoor men turven van
boven (den zolder) naar beneden laat vallen;
...KLUIT, v. (-en), hoeveelheid veenaarde, tot
brandbare turf bewerkt ; groote, zware turf;
...KOOL, v. (...kolen), verkoolde turf ; ...LAND,
o. (-en), veenland, veengrond ; ...MACHINE,
v. (-s), machine om turf te maken.
TURFMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s),
turfgraver ; ...MAND, v. (-en); (zegsw.) iem. moeten spreken tusschen de oorgin van eene turfmand,
iem. in 't geheim moeten spreken ; ...MARKT, v.
(-en), plaats waar turf in het groot verkocht wordt;
...MEESTER, M. (-si, opziener der veenderijen;
...METER, in., ...MEETSTER, v. (-s), die de turven
in de tonnen meet ; ...MOLM, m. o., ...MOT, o.
...MUL, v. stof, gruis van turf.
TURFPAKHUIS, o. (...zen), pakhuis voor turf;
...PRAAM, v. (...pramen), turfschuit ; ...ROEDE,
T. (- n), veenroede.
TURFSCHIP, o. (...schepen), ...SCHUIT, v.
(-en); ...SCHIPPER, m. (-s), die een turfschip
heeft of voert en daarmede turven ten verkoop
aanbrengt ; ...SCHUUR, v. (...schuren), bewaarplaats voor turven ; ...STEKER, ...SPITTER, m.
(-s), turfgraver ; ...STOF, o. fijn turfstrooisel ;
...STROOISEL, o. turfmolm ; het wordt gebruikt
out onder de paarden te strooien in plaats van
stroo ; ...STROOISELFABRIEK, v. (-en); ...
TAPIJT, o. uit grove turfvezels geweven vloerkleed ; ...TIJD, in. tijd wanneer men turf opdoet;
...TON, v. (-non), geijkte ton, dienende tot turfmaat ; ...TONNEN, o. het turfneten ; ...TRAPPER, m. (- s), veenarbeider die de gebaggerde klei
in elkander trapt ; lompe soort van schoen;
...TRAPSTER, v. (-s); ...VEEN, o. (...venen),
veenachtige grond geschikt om er turf van te
maken ; ...VERGASSING, v.; ...VEZEL, m.
(-s), verspi nb are vezel uit turf verkregen;;
...VUUR, o. (...vuren), brandende turven ; ...WAGEN, m. (- s); ...WATTEN, mv. uit turf bereide
watten ; ...WOL, v.; ...ZAK, m. (-ken), grof linnen
zak tot vervoer van turf ; ...ZOLDER, m. (-s),
zolder tot bergplaats van turf.
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TURK, m. (-en), inboorling van Turkije ; (fig.)
Mohammedaan, Muzelman ; de Groote Turk, de
sultan van Turkije ; — (spr.) aan de Turken overgeleverd zijn, slecht behandeld. bedrogen, mishandeld
worden ; — aangaan als een Turk, heftig uitvaren,
razen, tieren.
TURKEN, (turkte, heeft geturkt), geweldig plagen, mishandelen ; handelen als een Turk : razen,
tieren.
TURKOOIS, m. (...zen), (o. gmv. als stofra. )
minerale turkoois, een ondoorzichtige blauwgroene
steen ; dierlijke of fossiele turkoois, tandsteen
een blauwgroen, steenhard lichaam.
TURKOOIZEN, bn. van turkoois (vervaardigd).
1. TURKSCH, bn. van, uit Turkije : de Turksche taal en letterkunde ; aan Turkije behoorende:
de Turksche landen ; — (spr.) liever Turksch dan
Paapsch ; -- Turksch bad, bad van heete lucht,
zweetbad ; Turksch leder, marokijn ; Turksche
tarwe, Turksch koren, mais ; Turksche boonen,
gespikkelde booreen ; — Turksche pas, eene soort
van zeebrief, vrijgeleide, waarvan de schippers, die
de Middeilandsclie Zee bevoeren, zich voorzagen
om geen last te hebben van de Barbarijsche zeeroovers ; Turksch rood, eene vaste vuurroode
kleur ; — Turksche trom, groote hooge trom die
aan beide zijden beslagen m ordt ; -- op zijn Turkseh,
als een Turk.
2. TURKSCH, o. Turksche taal.
TURLUPINADE, v. (-s), laffe grap, zoutelooze
geestigheid.
TURMALIJN, in zie TOERMALIJN.
TURNEN, (turnde, heeft geturnd), (van personen) gymnastische oefeningen verrichten.
TURNER, m. (-s), gymnast.
TURNGEREEDSCHAP, o. (-pen), ...LES, v.
(-sen), ...PET, v. (-ten), enz. zie men onder GYMNASTIEK.
TURRENKRUID, o. (plantk.) ruige scheef kelk.
1. TURVEN, (turfde, heeft geturfd), turf trekken ; de turf droogmaken in de veenderijen ; zich
van turf voorzien, turf opdoen ; — eene turfjeslijst maken ; — (fig.) wel turven, zijne schaapjes op
het droge hebben, goed bemiddeld zijn.
2. TURVEN, (turfde, heeft geturfd), slaan,
ranselen : hij turft er maar op.
TUSSCHEN, vz. van weerszijden besloten door
of te midden van twee zelfstandigheden : hij zat
tusschen ons : — (fig.) dat blijft tusschen ons, niemand anders dan wij mag het weten (is er van meer
dan twee personen sprake, dan gebruike men onder);
— tusschen Amsterdam en Haarlem, op den weg,
die van de eene naar de andere stad leidt ; —
(spr.) tusschen twee stoelen in de asch zitten, van
verslagenheid niet weten wat te doen; — tusschen
deur en dorpel blijft veel steken, aan maat en strijkstok blijft veel kleven ; — tusschen de regels door
lezen, begrijpen wat niet uitdrukkelijk gezegd is ;
het leger stond tusschen twee vuren, het werd van
twee kanten beschoten ; (fig.) tusschen twee vuren
zitten, in 't nauw, in de klem zitten, inz. afhangen
van twee personen die het tegengestelde willen ; —
tusschen hemel en aarde zweven ; -- (zeew.) het
schip kreeg drie schoten tusschen wind en water,
juist aan de waterlijn ; —
met betrekking tot den tijd : het is tusschen
elf en twaalf, na elf en vóór twaalf uur ; tusschen
Paschen en Pinksteren ; — dat ging tusschen de
bedrijven door, zoo onder de hand ; — tusschen
licht en donker, bij het vallen van den avond, bij
het aanbreken van den dag ; — tusschen hoop en
vrees dobberen, niet weten wat men te hopen of
te vreezen heeft ; — hij is tusschen mal en dwaas,
in de vlegeljaren, (ook) hij is niet goed wijs.
(Tusschen vormt tallooze samenstellingen ; niet
alle zijn opgenomen ; waar de beteekenis niet
vermeld is, beteekent het alleen tusschen twee
andere in).
TUSSCHENARTIKEL, o. (-s), ingelascht artikel ; ...BEDRIJF, o. (...ven), (toon.) tusschenspel, entr'acte ; — (gemeen.) in die tusschenbedrijven, intusschen, onder de hand ; ... BEENTJE,
o. (-s), driehoekig beentje in de naden der hersenen.
TUSSCHENBEIDE, bw. tamelijk, niet slecht en
niet goed : hij schrijft niet mooi en niet leelijk,
zoo tusschenbeide ,; — nu en dan, niet geregeld:
tusschenbeide kan hij zoo recht dom zijn ; — tnsschenbeide komen, zich bemoeien met, zich mengen
in, helpen.
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TUSSCHENBEURT, v. (-en). beurt na en vóór
eene andere ; ...BOD, o. bod niet tot de hoogste
en niet tot de laagste behoorende ; ...BOUW, m.
(-en), wij hebben een benedenhuis met tussehenbouw, enkele kamers tusschen de twee huizen
gebouwd ; ...CELZELFSTANDIGHEID, v. intercellulose ; ... DAG, m. (-en), ingelaselAe dag;
.schrikkeldag ; ... DAK, o. (-en), dak over een
open vak tusschen twee gebouwen ; ... DANS, m..
(-en), (toon.) ' ballet tusschen twee stukken; ingevoegde dans, tusschen die van het balboekje;
...DEK, o. (-ken), een scheepsdek onder het kuil-dek gelegen.
1. TUSSCHENDEKS, bw. (zeew.) op het tusschendek
2. TUSS(:HENDEKS, o. ruimte tusschen het
kuildek en het daaronder gelegen dek, logement
voor het scheepsvolk : hij is in het tusschendeks.
TUSSCHENDEKSBATTERIJ, v. (-en), batteop het tusschendek ; ...PASSAGIER, rm. (-s),
passagier die in het tusschendek logeert.
TUSSCHENDIJKS, bw., TUSSCHENDIJKSCH,
bn. tusschen twee dijken ingesloten.
TUSSCHENDOOR, bw. midden door twee
voor. erpen : hij ging daar tusschendoor.
TUSSCHENDOORNBEENTJES, o. mv. de steuhbeenderen van rug- en aarsvin, wijl zij tusschen
de doornuitsteeksels der wervels gelegen zijn.
TUSSCHENGANG, v. (-en), middelgang ; ...GEBED, o. (-en), gebed tusschen de twee deelen
eener preek ; ...GEBIED, o. gebied tusschen de
deelen van een ander gebied gelegen, enclave;
...GEDACHTE, v. (-n).
TUSSCHENGELEGEN, bn. wat "tusschen iets
in ligt : de tusschengelegen huizen.
. TUSSCHENGERECHT, o. (-en), bijgerecht, dat
tusschen de hoofdschotels wordt opgedischt;
...GEZANG, o. lied dat op den voorzang volgt
en den nazang voorafgaat ; ...GRACHT, v. (-en),
middelgracht ; ...HANDEL, m. handel in doorvoerartikelen ; handel in de tweede hand ; ...HAR
korte zetten of trekken in-MONIE,v.(xnuz)de
, eene fuga, die, wanneer het thema zwijgt, wegens
den samenhang of ter aanvulling ingevoegd zijn ;
....HISTORIE, v. (-s, ...riën), episode, geval,
bijkomende omstandigheid.
TUSSCHENIN, bvd. tusschen twee voorwerpen
of tijden in.
TUSSCHENKLEUR, v. (-en), kleur die het
midden tusschen twee andere houdt.
TUSSCHENKOMEND, bn. tusschenkomende
moeilijkheden, die zich onvoorziens opdeden'
TU S S CHENKOMST, v. het invallen in den loop
van iets, dat daardoor gestuit of gewijzigd wordt;
bemiddeling : iemands tusschenkomst inroepen;
gewapende tusschenkomst, inmenging met krijgsmacht in de staatsaangelegenheden ; ...KONING,
n . koning die regeert gedurende den tijd, die ver
uitsterven of den val van het eene-loptvanhe
vorstenhuis tot de komst van een ander ; ...KRING,
.mi. (-en); ...LAAG, v. (...lagen), middenlaag;
...LAAN. v. (...lanen); ...LID, o. (...leden), middenlid, middengeleding.
TUSSCHENLIGGEND, bn. de tussehenliggende
streken, die liggen tusschen hetgeen genoemd is.
TUSSCHENLIJN, v. (-en), tusschenruimte der re:gels ; (letterz.) interlinie ; ...MAALTIJD, m. (-en),
het eten tusschen het middag- en het avondmaal;
...MUUR, m. (...muren), gemeene muur, binnen
akkers,-mur;.PAD,o(en)padtuschw
velden, wegen enz.; ...PARTIJ, v. (-en), partij
- tusschen twee andere in staande ; ...PERSOON,
m. en v. (...lonen), iem. die iets (een koop, eene
- toenadering) tusschen twee andere personen tracht
te bewerken ; makelaar, commissionnair, agent;
bemiddelaar, -ster ; ...PLANEET, v. (...neten);
...POOS, V. (... zen), rusttijd tusschen twee handelingen ; afwisseling ; bij tusschenpoozen, nu
-en dan, intermitteerend ; zonder tusschenpoozen,
-onafgebroken.
TUSSCHENPOOZEND, brr. nu en dan waarneembaar: tusschenpoozende koorts ; tusschenpoozende pols, die nu en dan uitblijft ; (nat.) tusschenpoozende fontein, die bij tusschenpoozen water
geeft.
TUSSCHENREGEERING, v. (-en), (in kies
tijd die er verloopt tusschen den dood-rijken)d
--an den vorst en de keuze van een nieuwen ; de
regeering in dien tijd ; ...REGEL, m. (-s), tus,
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schenlijn ; ruimte tusschen de regels ; ...RIBBEN
deel van een stuk slachtvee -STUK,o.(ken) ;
... RIJK, o. bewind van een staat tussclien de
eene gevestigde regeering en de andere, tijdelijk
k
staatsbestuur ; ...RIJM, o. (-en), dichtregelen,
tusschen proza ingelascht ; ...RUIMTE, v. (-n),
opening ; wit ; onbezette plaats ; (zees .) nauwe
gang ; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar
een gering schoolgeld geheven wordt, die tusschen
eene goed betalende en eene niet betalende in
staat ; ...SCHOT, o. (-ten), middelschot ; ...
SENT, v. (-en), (zeew.); ...SLAG, m. (-en), (muz.)
eene kleine bijnoot na eene hoofdnoot, aan welke
zij met een koppelboog verbonden is en van welke
zij iets van den duur des tijds of van de waarde
ontleent ; ...SLOOT, v. (-en), scheidingsloot,
middensloot ; ...SLUIS, v. (...zen), middensluis.
TUSSCHENSPEL, o. (-en), (muz.) het spel van
den organist als korte inleiding of verpoozing
tusschen de strophen of verzen van een koraalof kerkgezang ; — (toon.) vertooning tusschen de
hoofddeelen van een stuk ; ...SPIJS, v. (...zen);
... SPRAAK, v. wat in iets anders gesproken
wordt ; bemiddeling ; mondelinge tusschenkomst;
...SPREKEN, o. in de rede vallen, storen ; iem.
niet laten voortgaan met spreken ; deelnemen
aan een gesprek.
TUSSCHENTIJD, m. tijdsverloop na de eene
gebeurtenis en vóór de andere : in dien tusschentijd.
TUSSCHENTIJDS, bw. inmiddels ; niet op het
gewone of bepaalde tijdstip : tusschentijds eet
ik nooit.
TUSSCHENTOON, m. (...tonen), middentoon.
TUSSCHENUIT, bw.
TUSSCHENUUR, o. (...uren), ledig uur, uur
zonder bepaalde werkzaamheid ; ...VERDIEPING,
V. (- en); ...VERHAAL, o. (...halen); ...VLAAG,
v. (... vlagen), bij tusschenvlagen, van tijd tot tijd;
...VOEGING, v.; ...VOEGSEL, o. (-s, -en); ...
VORM, m. (-en); ...VOORSTEL, o. (-len), voor
welks behandeling die van het hoofd-steldor
geschorst wordt ; ...WAND, m. (-en),-vorstel
scheidswand.
TUSSCHENWEEFSEL, o. (-s); ...WEEK, v.
(... weken); ...WEG, m. (-en), middenweg ; (vest.)
bedekte weg ; (ook) weg tusschen een dijk en het
water ; ...WEGER, m. (-s), (zeew.) langscheeps
geplaatste planken die de ruimte vullen tusschen
den balkweger en zetweger ; ...WERK, o. bijwerk.
TUSSCHENWERPSEL, o. (-s), (taalk.) tusschenwerpsels zijn df nabootsingen van geluiden,
df uitingen van gevoel, hartstocht, begeerte of
verlangen ; ...WIJDTE, v. (-n), afstand in ruimte;
...WOLK, v. (-en); ...WOORD, o. (-en); ...ZANG,
m. (-en), tusschengezang ; ...ZEE, v.. (-ën), zee
die gewesten of plaatsen van elkander scheidt;
...ZETTING, v. (-en); ...ZETSEL, o. (-s), (nagist.)
wat tusschen de stof ingenaaid wordt ; tusschemzetsel voor een schortje ; ...ZIN, m. (-nen), paren
-thesi.
TUSSOR, o. zijdeachtig weefsel: een zomer
-manteljvusor.
TUT, v. (plant.) eene der drie verscheidenheden
van de gewone radijs, ook Chineesch radijszaad,
Spaansche tut en Spaansche dodder geheeten,
TUTELAIR, bn. beschermend ; de voogdij
betreffende.
TUTOYEEREN, (tutoyeerde, heeft getutoyeerd),
iem. op gemeenzame wijze met jij en jou toespreken.
TUTTI, spel of zang van allen te gelijk.
TUUK, m. (tuken), tureluur, eene soort van
vogel.
TUUR, m. (turen), (gew.) paal waaraan het vee
graast ; —HAMER, m. (-s), hamer om den tuurpaal vast in den grond te slaan ; —PAAL, m.
(-palen).
1. TWAALF, telw. hoofd- of grondgetal, tien
plus twee : twaalf is een dozijn ; een jaar heeft
twaalf maanden ; de twaalf stammen Israëls ; de
twaalf apostelen ; — dat kind loopt naar de twaalf,
is bijna twaalf jaar ; — onder de negen en boven
de twaalf, (bij het dobbelspel) zie negen ; — 't
heeft de waarde van een ranggetal in : Hoofdstuk
twaalf ; hij is van het jaar twaalf ; twaalf April;
twaalf uur bij nacht, middernacht ; — TWAALVEN
(het telw. TWAALF beschouwd als een zelfstandig
gebruikt bn. in 't meerv.), twaalf personen : .wij
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waren met ons twaalven; deel dat onder u twaalven; —
twaalf deelen van hetzelfde geheel : iets in twaalven
verdeelen ; — twaalf uren : op slag van twaalven ; —
twaalf achtereenvolgende malen : hij deed het
in twaalven.
2. TWAALF, v. (...ven), het getal 12 : schrijf
twaalf; eene Romeinsche twaalf (XII); twaalf
iets bij twaalven aftellen, klaarleggen ; — kaars-tal:
van twaalf in een pond.
TWAALFDAAGSCH, bn. twaalf dagen durende;
om de twaalf dagen.
TWAALFDE. bn. (ranggetal); de twaalfde (dag
der maand), Karel de Twaalfde (van dezen naam);
— ten twaalfde, in de twaalfde plaats (naar volgorde); —, o. (-n), elk twaalfde gedeelte van iets :
vijf twaalfde, -vijf twaalfden; al naar men de deelen
bij elkander of afzonderlijk beschouwt.
TWAALFDEHALF, bn. elf en een half.
TWAALFDERHANDE, TWAALFDERLEI, onverb. bn. (soortgetallen), op twaalf wijzen of manieren, van twaalf soorten.
TWAALFDOORNIG, bn. met twaalf dorens:
twaalfdoornige krab.
TWAALFDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
TWAALFHOEK, m. (-en), (meetk.) vlakke
figuur door twaalf zijden ingesloten, met twaalf
hoeken ; inz. regelmatige twaalfhoek.
TWAALFHOEKIG, bn. met twaalf hoeken.
TWAALFHONDERD, telw. twaalfmaal honderd.
TWAALFHONDERDSTE, telw. (ranggetal).
TWAALFJARIG, bn. twaalf jaren oud : een
twaalfjarig kind ; -- twaalf jaren durende : het
twaalfjarig bestand, inz. in de Gesch. der Nader!.
de wapenstilstand van 1609-1621.
TWAALFMAAL, lieu. twaalf keerera.
TWAALFMAANDELIJKSCH, bn. twaalf maanden durende, bestaande, levende.
TWAALFPONDER, m. (-s), elk voorwerp dat
twaalf pond weegt ; vroegere benaming van een
kanon waaruit kogels ter zwaarte van twaalf pond
geschoten werden.
TWAALFTAL, o. (-len), dozijn ; twaalf personen,
stuks, voorwerpen.
TWAALFTALLIG, bn. uit twaalftallen bestaan
het twaalftallig stelsel, dat stelsel-dez;(rkn.)
van tellen waarbij ieder twaalftal eenheden van
een zekeren rang eene nieuwe eenheid van een
rang hooger vormen.
TWAALFUURTJE, o. (-s), tweede ontbijt.
TWAALFVINGERIGE DARM, m. (-en), (ontl.)
eerste gedeelte van de dunne darmen, 12 vingerbreedten lang, om de buikspeekselklier gelegen.
TWAALFVLAK, o. (-ken), lichaam met twaalf

vlakken ; inz. het regelmatig twaalfvlak.
TWAALFVOUD, o. (-en), een getal dat een veel
twaalf is ; twaalfmaal iets genomen:-voudan
het twaalfvoud van 3 is 36.
TWAALFVOUDIG, bn. twaalfmaal zooveel.
1. TWEE, telw. hoofd- of grondgetal : één
plus één : een geheel heeft twee halven ; dat kost
twee gulden ; ( spr.) zeggen en doen zijn. twee, tusschen
zeggen en doen is nog een groot verschil ; — men
kan geen twee heeren dienen, zie heer ; — het zijn
twee handen op één buik, zij zijn het met elkander
eens ; — dat is zoo klaar als tweemaal twee vier is,
zie klaar ; — 't heeft de waarde van een ranggetal in : Hoofdstuk twee ; Willem Twee ; twee April;
— TWEEËN (het telw. TWEE, beschouwd als
een zelfst. gebruikt bra. in 't meere.), twee personen : deel dit onder u tweeën; wij waren met ons
tweeën ; — twee deelen van hetzelfde geheel : iets
in tweeën breken ; — twee uren : op slag van tweeën;
— twee malen : hij deed het in tweeën.
2. TWEE, v. (-ën), het cijfer der twee : eene
Arabische twee en eene Romeinsche twee (II); —
(kaartsp.) eene kaart met twee eenheden : schop
zijde van een dobbelsteen met twee-pentw;—
oogera : hij wierp de tweeën ; -- tweetal : iets aan
tweeën leggen. TWEETJE, o. (-s).
TWEEAKTER, m. (-s), tooneelstuk dat slechts
uit twee akten of bedrijven bestaat.
TWEEARMIG, bn. met twee armen: tweearmige
hefboom ; ... BEENIG, bn. met twee beenen.
TWEEBLAD, o. (plantk.) bastaardstandelkruid.
TWEEBLADIG, bn. niet twee bladen ; ...BLOEMIG, bn. met twee bloemen ; .BROEDERIG,
bn. (plantk.) met de helmdraden tot twee bundels
vergroeid : tweebroederige planten ; ... BUIKIG,
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bn. (ontl.) met twee buiken of verdikkingen:
tweebuikige spier ; ... DAAGSCH, bn. twee dagen
durende.
TWEEDE, bn. (ranggetal); gij zijt de tweede,
de tweede persoon ; de tweede (dag der maand)
Mei ; Willem de Tweede (van dien naam); ten
tweede, in de tweede plaats, na het eerste ; —
meubels uit de tweede hand, die reeds door iem.
gebruikt of gekocht zijn ; — ik heb het uit de tweede
hand, niet van den betrokken persoon zelf ; gewoonte is eene tweede natuur, zie gewoonte ; —
zij is eene tweede Venus, zij komt Venus in schoon
zeer nabij ; — he is een tweede Vondel, hij-heid
is bijna even groot dichter als Vondel.
TWEEDEHANDSCH, bn. uit de tweede hand:
tweedehandsche meubelen ; een tweedehandsch verkoophuis.
TWEEDEKKER, m. (-s), vliegmachine met
twee draagvlakken boven elkaar.
TWEEDRAADSCH, bn. uit twee draden bewerkt,
(geweven, gevlochten enz.): tweedraadsch touw.
TWEEDRAADSMACHINE, v. (-s), eene soort
van naaimachine.
TWEEDRACHT, v. oneenigheid, twist, verdeeld
-heid:
tweedracht zaaien.
TWEEDRACHTIG, bn. bw. (-er, -st), TWEEDRACHTIGLIJK, bw. oneenig, verdeeld : tweedrachtig leven.
TWEEDRACHTSAPPEL, m. twistappel.
TWEEDUBBEL, bn. bw. tweemaal twee.
TWEEDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
TWEEËRHANDE, ...LEI, onverbuigbaar bn.
(soortgetallen).
TWEEGEVECHT, o. (-en), gevecht van man
tegen man, duel (inz. na eene uitdaging): iem..
tot een tweegevecht uitdagen.
TWEEHANDIG, bn. met twee handen ; ...HOEKIG, bn. met twee hoeken ; ...HOEVIG, bn.
met twee hoeven aan iederen poot : tweehoevige zoogdieren.
TWEEHONDERD, telw. 2 maal 100.
TWEEHONDERDSTE, telw. (ranggetal).
TWEEHOOFDIG, biï. met twee hoofden:.
tweehoofdig bestuur ; een tweehoofdig manster;
tweehoofdige armspier, met twee aanplantingspunten aan één uiteinde ; ...HOORNIG, bn. met,
twee hoornen ; ...HUIZIG, bn. : tweehuizige planten, planten bij welke de mannelijke en vrouwe
bloemen niet alleen van elkander afgeschei--lijke
den, maar ook op verschillende planten voorkomen ; ...KIEUWIG, bn. met twee kieuwen ;.
de tweekieuwige koppootige weekdieren (dibranehieta); ...JARIG, bn. twee jaren oud : een tweejarig kind ; — twee jaren durende : zijn tweejarig verblijf op Java ; — om de twee jaren:
een tweejarig feest ; tweejarige planten, die eerst.
het tweede jaar bloeien en dan sterven.
TWEEKLANK, m. (-en); (taalk.) tweeklanken.
zijn nauwe vereenigingen tusschen twee klanken
of klinkers, welke in onze taal gevormd worden
df door verheffing der tong tegen bet midden
ei, ui, af door beweging-gehmlt(dj),zoas
der lippen op elkander (de w), gelijk au, ou; de
Nederlandsche taal heeft elf tweeklanken.
TWEEKLEURIG, bn. van twee kleuren.
TWEELEDIG, bn. uit twee leden bestaande:
een tweeledige verrekijker ; tweevoudig ; in tweeën
gedeeld ; — (fig.) dubbelzinnig : een tweeledig antwoord ; dat heeft tweeledigen zin ; iets tweeledig
opvatten ; — (stalk.) binome ; ...LETTERGREPIG,.
bn. van twee lettergrepen ; ...LIJVIG, bn. met
twee lijven of lichamen.
TWEELICHT, o. (-en), (bouwk.) raam met
twee lichten of vensters, door een kozijn gescheiden.
TWEELING, n1. en v. (-en), twee tegelijk geborenen : dat is een tweeling; (ook) een dier twee.
TWEELINGE, v. (-n).
TWEELINGBROEDER, m. ;-s); ...DOCHTER,
v. (-s); ...ZOON, nt. (- s,1 ...zonen); ...ZUSTER,
v. (-s).
TWEELINGEN, m. mv. een der twaalf hemel
dierenriem (aangeduid door II).-teknsvad
TWEELINGZONNEN v. mv. (dicht.) de oogera.
TWEELIPPIG, bn. (van bloemen) van onder
buisvormig, van boven in twee in tegenovergestelde richting geplaatste lippen uitloopend;
...LOBBIG, bn. (plantk.) met twee zaadlobben
ontkiemende : tweelobbige planten.
TWEELOOP, m. (-en), geweer met twee loopen.
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TWEEMAAL, bw. twee keeren..
TWEEMAANDELIJKSCH, bw. om de twee
maanden ; twee maanden durende.
TWEEMACHTIG, bn. (plantk.) met twee lange
en twee korte meeldraden : tweeniachtige bloemen.
TWEEMAN, m. (- nen), een van twee bewindhebbers.
TWEEMANSCHAP, o. regeering van twee personen.
TWEEMANSSCHOOL, v. (...scholen), kleine
school waar slechts twee onderwiizers(essen)
voor de zes of zeven leerjaren te zorgen hebben.
TWEEMAST, m. (- en), TWEEMASTER, rn .
(-s). schip met twee masten.
TWEEOOGIG, bn. met twee oogen ; ... PERSOONc, bn. voor twee personen (inz. van ledikanten, lakens, dekens enz. gezegd) ; ...PITS, bn.
met twee pitten : een tweepits petroleumtoestel ;
..RADERIG, bn. met twee raderen ; ...REGELIG.
bn. uit twee regels bestaande : een tweeregelig
rijmpje ; ... RIEMIG, bn. met twee (inz. roei-)
riemen.
TWEERIEMSGIEK, v. (-en), een roeivaartuig
voor twee riemen.
TWEERN, in. gedubbeld garen, gedubbelde zijde.
TWEERNEN, (tweernde, heeft getweernd),
twijnen.
TWEESCHALIG, bn. uit twee schalen bestaan
tweeschalige schelpen ; ... SCHARIG, bn. niet-de:
twee scharen : een tweescharige ploeg ; ... SCHELPIG, bn. tweeschalig.
TWEESCHIJFSBLOK, o. (-ken, -s), blok met
twee schijven.
TWEESCHILLIG, bn. met dubbele schil (van
vruchten enz.).
TWEESLACHTIG, bn. van het mannelijk en van
het vrouwelijk geslacht : de regenwormen zijn tweeslachtige dieren ; een tweeslachtig mensch, heriiaphrodiet ; tweeslachtige bloemen, bloemen waarin de meeldraden en stampers beide aanwezig zijn in dezelfde
hloem ; — op het land en in bet water levende:
kikvorschen zijn tweeslachtige dieren. TWEESLACHTIGHEID, v.
TWEESLAG, o. (-en), slot waarbij de schoot door
de tweede omdraaiing van den sleutel weer eene
baardlengte verplaatst wordt.
TWEESNARIG, bn. met twee snaren : een tweesnarig speeltuig ; ... SNEDIG, ...SNIJDEND, bn.
aan weerskanten snijdende : een tweesnijdend zwaard.
TWEESOORTIG, bn. in tree soorten ; uit twee
soorten bestaande.
TWEESPALT, V. oneenigheid, twist, tweedracht.
TWEESPAN, o. (-nen), span met twee paarden;
t\% ee goed bij elkander komende dieren of zaken:
dat is een mooi tweespan.
TWEESPANS, bw. met een tweespan er voor;
twee span lang.
TWEESPIERIGEN, o. mv. (nat. bist.) eene orde
der schelpdieren (dionyaria).
TWEESPRAAK, v. (...spraken), gesprek tusschen
twee personen, dialoog ; ...SPRONG, m. (- en), plaats
waar een weg zich in tweeën scheidt, scheiweg ; (fig.)
op den tweesprong des levens.
TWEESTAARTIG, bn. met twee staarten : tweestaartige rups, rups van den grooten hermelijnvlinder, ook tweestaartrups geheeten ; ...STEMMIG, bn.
met twee stemmen ; tweestemmig lied, gezang, stuk,
duo.
TWEESTRIJD, m. tweegevecht ; — inwendige
strijd, strijd met zichzelven, besluiteloosheid : in
tweestrijd staan, niet weten wat te doen.
TWEETAKKIG, bn met twee takken ; gaffelvormig.
TWEETAL, o. (-len), twee, twee stuks;
tweevoud.
TWEETALLIG, bn. tweetallig stelsel van tellen, die
wijze van tellen waarbij iedere twee eenheden van
zekeren rang eene nieuwe eenheid van één rang
hooger vormen, waarbij dus alle getallen door de
cijfers 1 en 0 uitgedrukt worden.
TWEETALIG, bn. België is een tweetalig land,
waar twee talen gesproken worden ; een tweetalig opschrift, in twee talen. TWEETALIGHEID, v.
TWEETANDIG, bn. met twee tanden ; ...TONGIG, bn. met twee tongen ; (fig.) dubbeltongig;
valsch, bedrieglijk. TWEETONGIGHEID, v.
TWEEVAKKIG, bn. met twee vakken of afdeelingen ; (plantk.) wet tva ee holligheden ; ...VERVIG,
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bn. tweekleurig ; ...VINGERIG, bn. met twee vingers : de tweevingerige az, zeker dier.
TWEEVLAKKENHOEK, m. (- en), (wisk.) hoek
ontstaan door de snijding van twee vlakken.
TWEEVLAKKIG, bn. met twee vlakken.
TWEEVLEUGELIG, bn. tweevleugelige insecten,
eene soort van insecten (diptera) die twee vliezige,
ongeplooide, door aderen in cellen verdeelde vleugels en twee kolfjes daarachter bezitten, wier mond
een zuigorgaan is en wier gedaanteverwisseling vol
doch wier pop in de meeste geslachten-komenis,
het vermogen mist om zich te bewegen of, liever,
steeds in de verharde larvenhuid opgesloten blijft:
de vliegen en muggen zijn tweevleugelige insecten.
TWEEVLEUGELIGEN, m mv. tweevleugelige insecten.
TWEEVOETIG, bn. met twee voeten : tweevoetige
dieren ; ... VORMIG, bn. in twee vormen. TWEEVORMIGHEID.
TWEEVOUD, o (-en), dubbel: het tweevoud van
6 is 12 ; getal deelbaar door 2.
TWEEVOUDIG, bn. dubbel.
TWEEWEG, m. (- en), weg die in twee richtingen
loopt, kruisweg.
TWEEWERF, bw. tweemaal.
TWEEWIEL, o. (-en), TWEEWIELER, m;. (-s),
rijwiel met twee wielen.
TWEEWIELD, bn., ...WIELIG, bn. met twee
wielen : een tweewielig rijtuig.
TWEEWIJVERIJ, .. het leven met twee vrouwen; dubbel huwelijk, bigamie.
TWEEWOONST, v. (-en), (Zuidra.) huis waar twee
huisgezinnen kunnen wonen.
TWEEZADIG, bn. met twee zaden : tweezadige
vruchten.
TWEEZANG, gin. (-en), (w. g.) duo.
TWEEZIJDIG, bn. met twee zijden of kanten;
(plantk.) naar tegenovergestelde zijden; (recht.)
wederzijds bindend : een tweezijdig contract.
TWEEZINNIG, bn., ...ZINS, bw. dubbelzinnig,
van tweeërlei beteekenis.
TWENTE, o. naam die vroeger door een der kwartieren van Overijsel werd gedragen en nog altijd
gebezigd wordt om het oostelijk gedeelte dezer
provincie aan te duiden.
TWENTENAREN, m. (-s, ...naren), bewoner van
Twente.
TWENTER, m. (-s), (gew.) dier (inz. koe of paard)
van twee jaren of eig. van twee winters.
TWENTSCH, bn. tot Twente behoorende.
TWIJFEL m. onzekerheid, besluiteloosheid, gebrek aan vastheid ; in twijfel. zijn of staan; iets in
twijfel trekken, het niet stellig gelooven; -- buiten
twijfel, het lijdt geen twijfel, het is zeker, men kan
er op aan; - er bestaat bij mij eenige twijfel, ik heb
Benige reden het niet te gelooven.
TWIJFELAAR, m. (- s), besluitelooze; iem.
zonder vast beginsel (met betrekking tot godsdienst,
wijsbegeerte enz.); — aanhanger der leer van Pyrrho; Pyrrhoniaan, scepticus; -- ledikant dat het
midden houdt tusschen een één- en een tweepersoons; -- (bij de loting) twijfelnummer; — kuiken
waarvan men nog niet weet, of het een haan dan
wel eene hen zal worden; — grasboter die nog
eenigen hooismaak heeft; — vel of huid van
een onvolwassen rund; — soort van dunne
lat, zie veer. TWIJFELAARSTER, v. (-s), zij die
twijfelt.
TWIJFELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), aan twijfel
onderhevig, niet onvoorwaardelijk te gelooven of
aan te nemen : dat blijft nog twijfelachtig; een twijfel
bericht; — de overwinning was twijfelachtig,-achtig
onzeker; — dubbelzinnig : twijfelachtig over iets
spreken; -- een meisje van twijfelachtige zeden, van
losse zeden. TWIJFELACHTIGHEID, v. onzekerheid; het twijfelen; besluiteloosheid.
TWIJFELARIJ, ...ZUCHT, v. leer van Pyrrho
(die alles in twijfel trok), pyrrhonisme, scepticisme.
TWIJFELBAAR, bn. te betwijfelen, niet voor
waar of echt kunnende aangenomen worden.
TWIJFELEN, (twijfelde, heeft getwijfeld), onzeker, besluiteloos zijn : als gij nog twijfelt, doe het
dan niet; niet met juistheid weten (of... ): aan iemands
eerlijkheid, oprechtheid twijfelen; (van vrouwen) niet
weten of zij zwanger zijn of niet; zonder vast
beginsel zijn.
TWIJFELEND, bn. bw. twijfelachtig.
TWIJFELING, v. (-en), het twijfelen; onzeker-
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beid; aarzeling; besluiteloosheid; verstandsbeneveling.
TWIJFELLICHT, o. onzeker licht, schemerlicht.
TWIJFELMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), onzeker,
wankelmoedig, aarzelend oii een besluit te nemen.
TWIJFELMOEDIGHEID, v.
TWIJFELNUMMER, o. (-s), nummer bij de
loting waarvan men nog niet zeker is of het
vrij is, dan wel voor den dienst zal aangewezen
worden,
TWIJFELVOL, bn. vol twijfelingen; ...ZIEK, bn.
(-er, -st); ...ZINNIG, bn. bw. (-er, -st), dubbelzinnig.
TWIJFELZINNIGHEID, V.
TWIJFELZUCHT, V. sterke neiging tot twijfelen.
TWIJFELZUCHTIG, bn. (-er, -st), vol twijfel.
TWIJG, V. (- en), loot, telg, spruit; teen; takje.
TWIJGJE, o. (-s),
TWIJGEN, bn. van twijgen, van teen (vervaar
-dig).
TWIJGWAARD, V. (- en), rijswaard.
TWIJN, m. gedubbeld garen, gedubbelde zijden
draden.
TWIJNDER, m. (-s), TWIJNSTER, V. (- s), die
garen of zijde dubbelt.
TWIJNDERIJ, V. het twijnen; -, (-en), twijnfabriek.
TWIJNDRAAD, m. (...draden), (o. gmv. als
stofn.) getwijnd garen, getwijnde zijde.
TWIJNEN, (twijnde, heeft getwijnd), garen, zijde
dubbelen.
TWIJNGAREN, o. getwijnd garen; ...HASPEL, m.
(-s), haspel om te twijnen; ...MOLEN, m. (- s),
molen om veel garen tegelijk te twijnen; fabriek
van twijn; ...WIEL, o. (-en), spinnewiel om te
twijnen.
TWIL, m. (-len), (zeew.) lage stukken hout
tusschen het slemphout in, ook broeken geheeten.
TWINTIG, telw. hoofd- of grondgetal : tweemaal
tien : een gulden heeft twintig stuivers; hij is in
de twintig, ruim twintig jaar oud; een en twintig; de twintig stuks kosten mi? ...; - 't heeft
de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk
twintig; twintig Mei. TWINTIGEN, (het telw.
TWINTIG, beschouwd als een zelfst. gebruikt bn.
in 't mv.) twintig personen: eene -vergadering van
twintigen; wij waren met ons twintigen; - twintig deelera an hetzelfde geheel : iets in twintigen
verdeelen.
TWINTIGDAAGSCH, bn. twintig dagen durende,
om de twintig dagen.
TWINTIGER, m. (-s), lid eener vergadering van
twintig personen; - iem. die 20 jaar is; - wijn die
in 1820 (ook 20 jaar geleden) geperst is; - oorlogsschip van 20 stukken.
TWINTIGERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (soortgetallen).
TWINTIGJARIG, bn. twintig jaren oud; twintig
jaren durende; om de twintig jaren.
TWINTIGJE, o. (-s), (volkstaal) een twintigste
lot in de staatsloterij.
TWINTIGMAAL, bw. twintig keeren; ...PONDER, m. (-s), elk voorwerp dat twintig pond A eegt;
kanon waaruit kogels ter zwaarte van 20 pond geschoten werden.
TWINTIGSTE, telw. (ranggetal ); de twintigste
(dag der maand) Mei; een twintigste (aandeel), (in
eene onderneming).
TWINTIGTAL, o. (-len), twintig personen of
andere voores erpen; twintigvoud.
TWINTIGTALLIG, bn. twintigtallig stelsel, tal
-stelmh
grondtal twintig.
TWINTIGVLAK, o. (-ken), lichaam met twintig
vlakken; ...VOUD, o. (-en), veelvoud van twintig;
getal deelbaar door twintig.
TWINTIGVOUDIG, bn. 20 maal: eene twintigvoudige echo; ...WERF, bw. twintigmaal.
1. TWIST, o. machinaal gesponnen katoengaren:
muletwist, watertwist; zekere garenmaat : van lederen
klos moet 12 twist komen.
2. TWIST, m. zekere drank, uit brandewijn, bier
,en eieren bereid.
3. TWIST, m. (-en), oneenigheid, geschil, krakeel,
gekijf, verdeeldheid, ruzie, tweedracht : twist krijgen, zaaien; in twist geraken.
TWISTACHTIG, bn. (-er, -st), gaarne twistende,
geneigd tot kijven. TWISTACHTIGHEID, v.
TWISTAPPEL, m. (- s), eig. een appel waarom ge-
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twist wordt; (myth.) de gouden appel van Eris, de
godin der Tweedracht, voorzien van het opschrift
voor de schoonste, dien zij, om zich te wreken over
de beleediging, dat zij niet genoodigd was op het
bruiloftsmaal van Peleus en Thetis, op den door
de gasten omringden en fraai versierden feestdisch
wierp; - punt van geschil, aanleiding tot tweedracht.
TWISTBESLECHTER, m-. (-s), bemiddelaar die
een twist bijlegt, scheidsrechter.
TWISTEN, (twistte, heeft getwist), oneenig zijn,
ruzie hebben, krakeelen : over iets met iem.
twisten.
TWISTER, m. (-s), krakeeler, die in oneenigheid
met anderen leeft; twistzoeker.
TWISTGEDING o. (-en), (recht.) proces; ...GESCHRIJF, o. twisten door middel van brieven,
dagbladen, brochures enz., polemiek.
TWISTGIERIG, bn. bw. ( -er, -st), onverdraagzaam, gaarne twistende. TWISTGIERIGHEID, V.
TWISTIG, bn. (-er, -st), twistachtig.
TWISTMAKER, m. (- s), ruziezoeker, belhamel;
scheurmaker (in de kerk); ...REDE, v. (-nen), rede
of gesprek waarin over iets getwist of iets
betwist wordt; redetwist (oefening op hoogescholen), dispuut; ...REDENAAR, M. (- s);
...SCHRIFT, o. (-en), opstel, boek waarin over
iets getwist of iets betwist wordt; polemisch
geschrift.
TWISTVUUR, o. vuur der tweedracht; ...ZAAK,
V. (...zaken), zaak waarover getwist wordt.
TWISTZIEK, bn. (-er, -st), twistachtig.
TWISTZOEKER, m. (-s), iem. die twist zoekt;
... ZUCHT, v. twistgierigheid.
TWISTZUCHTIG, bn. ( -er, -st), gaarne twistende.
TYMPAAN, o. (...panen), zie TIMPAAN.
1. TYPE, o. (-n), voorbeeld, gietvorm; - grondbeeld, grondvorm : alle dieren worden verdeeld in
7 grondvormen of typen; - iem. met een Spaansch
type, die er als een Spanjaard uitziet: -- vorm
waarin iets zeer volkomen zich voordoet : typen
geven; - hij is het type van een schoolmeester, in
hem komen de eigenaardigheden van zijn stand
sterk op den voorgrond; - ook een type, een raar
type, een eigenaardig persoon ; - (geneesk.) regel
-matige
terugkeer.
TYPEEREN, (typeerde, heeft getypeerd), als
een type voordoen, typisch aanwijzen : zoo iets
typeert hem. TYPEERING, v. (-en).
TYPEN, (typte, heeft getypt). met eene schrijf
-machine
schrijven.
TYPEWRITER (Eng.), m. (-s), schrijfmachine;
... WRITING (Eng.), het schrijven met de schrijfmachine.
TYPHEUS, bn. met typhus gepaard gaande;
typheuze koortsen.
TYPHOMANIE, v. (geneesk.) ijlhoofdigheid met
verdooving.
TYPHON, m. (-s), heete, zeer noodlottige zuidenwind; wervelstoriv. in de Chineesche Zee.
TYPHUS, m. gemeenschappelijke naairr voor
eenige besmettelijke ziekten die van zware koortsen
vergezeld gaan;
buiktyphus wordt 'veroorzaakt door een kleinen
staafbacil en zetelt in den darm; de vlektyphus ontstaat waar groots menschenmassa's in gebrek en
ellende opeengehoopt leven, ook hongertyphus geheeten;
de typhus recurrens wordt veroorzaakt door den
spiril van 0 b e r m e y e r.
TYPISCH, bn. als voorbeeld, karakteristiek : dat
is_ typisch; die vind ik typisch, die is eenig; (geneesk.)
regelmatig wederkeerende.
TYPIST m. (-en), klerk die met de schrijf
werkt. TYPISTE, v. (-n), vrouwelijk-machine
typist.
TYPOGRAAF, m. (...grafen), boekdrukker;
...GRAPHIE, V. boekdrukkunst; -, (-ën), boek
-drukeij;.GRAVUE,v(-s)photgraic
naar de originele teekeningen genomen en op zink
overgebrachte plaat, cliché.
TYPOGRAPHISCH, bn bw. tot de boekdrukkerij
behoorende : typographische maten, de punten der
letters.
TYPOMETRIE, V. druk van landkaarten; landkaartendrukkunst.
TYRAN, m. zie TIRAN.
TYROLIENNE, v. (-s), Tyroolsch lied of dans;
meisje of vrouw uit Tyrol.
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U, V. (-' s), 21ste letter van het alphabet; —
al de namen en woorden van een adres- of woordenboek die niet U beginnen : —
— (scheik.) uranium, zie aldaar;
U
— urbis conditae — van den bouw
U. C.
der stad Rome af; —
U. Ed. — U Edele;
— ut infra — zooals beneden;
U. I.
U. J. D — utriusque juris doctor — meester
in de beide rechten;
U. L. O. — uitgebreid lager onderwijs; —
Ult.
— ultimo — den laatsten dag der
maand;
U. S.
— United States — de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika; —
— ut supra — als boven.
U. S.
U, pers. vnw. van den tweeden persoon in den
datief en den accusatief; — verkorting voor UEd.,
Uedele (oorspronkelijk : Uwe Edelheid) : u heeft
en u hebt het gedaan; UEDWDr., UEdeles dienst
dienaar.
-wilge
UBERTEIT, v. vruchtbaarheid, volheid, overvloed, rijkdom.
UBI BENE, IBI PATRIA, waar het mij wel gaat,
daar is mijn land.
UBIQUITEIT, v. alonttegenwoordigheid van het
lichaam van Christus, inz. in het avond.maaisbrood.
UBIQUITARISSEN, UBIQUITARIËRS, UBIQUITISTEN, UBIQUISTEN, m;. mv. zekere
sekte, die aan de ubiquiteit gelooft, Lutheraan.
UCHTEND, in. dicht. voor OCHTEND; de uchtend
des levens, de prille jeugd.
UDOMETER, m. (-s), regenm4eter, aanwijzer
hoeveel de neerslag per maand of per jaar op eene
plaats bedraagt.
UI, m. (-en), eene soort van sterk riekend bol
bol als de plant (allium-gewas,lokzd
cepa); eene rist uien, eene rij aangeregen uien;
uien stoven, eten; — ( spr.) hij heeft van middag
uien gegeten, gezegd van iem. die veel winden
laat; — ik ben zoo vol als een ui, ik lust totaal niets
meer; — het was er zoo vol als een ui, het was er
propvol; — zij is zoo gek als een ui, zij is erg gek
(op jongens, mannen); — (gew.) bloembol; - wilde
Ui, volksnaam van het kraai- of wijngaardlook; —
grap, kwinkslag : uien vertellen, tappen; een gewilde
ui, dien men gaarne hoort; een schuine, gemeene
ui, die dubbelzinnig, gemeen is. UITJE, o. (-s),
kleine ui.
UTACHTIG, brr. naar ui gelijkende; (gew.) gaarne
uien etende : ik ben niet uiachtig.
UIENBED, o. (-den), veld met uien beplant;
... GEUR, m. sterke geur der uien; ...LAND, o.
(-en); ...LOOF, o.; ...MOES, o. fljngekookte uien;
...REUK, m.; ...SALADE, ...SLA, V. salade van
of met uien; ...SAUS, v. (-en), saus met uien toebereid; ...SMAAK, m.; ...SOEP, v. (-en), met
uien toebereide soep; ...TAPPER, m. (-s), iern.
die uien, kwinkslagen vertelt, debiteert; .. .VER
KOOPER, m. (-s), ...VERKOOPSTER, v. (-s),
iem. die uien verkoopt; uientapper; ...VLEESCH,
o. met uien toebereid vleesch; ...VROUW, v.
(-en); ...ZAAD, o. (...zaden).
UIEPLANT, v. (-en), de plant waarvan uien
komen.
UIER, M. (-s), melkvat der grootere zoogdieren
(van koeien enz.); de uiers drukken, melken; een
volle uier, veel melk bevattende. UIERTJE, o. (-s).
UIERBOORD, m. (-en), wand van den uier, ook
nierbord en uurboord geheeten : uierboord stoven;
... GEZWEL, o. (-len), gezwel aan een uier; ...POK,
v. (-ken), puist aan den uier (der koe); ... ZALF,
V. zalf voor de uiers; ...ZWEER, v. (...zweren).

UIESCHIL, v. (-len), schil van een ui.
UIIG, bn. (-er, -st), grappig, geestig.
UIL, m. (- en), eene familie der nachtroofvogels;
(striges) met korten, krachtigen snavel, bijna geheel
onder de veeren verborgen en naar voren gerichte
oogen, waaromheen een krans van borstelige veeren
(sluier): de uil schreeuwt, krast; — (spr.) uilen naar
Athene dragen, brengen, onnodig werk verrichten; —
zoo dronken als een uil, erg beschonken; — zoo dom,
als een uil, zeer dom; — een uil van een vent, een
domoor; — hij kijkt als een nil in doodsnood, heel
benauwd; — ieder meent, dat zijn uil een valk is of
ieder meent zijn uil een valk te zijn, ieder houdt het
zijne voor het best (zijne kinderen voor de beste der
wereld enz.); — hij is gezien als een uil onder de bonte.
kraaien, ieder steekt den draak met hem, plaagt, sart,
mishandelt hem; — naam van eene groep van nacht
linders (noctua), waarschijnlijk zoo genoemd omdat--v
bij zeer velen de kop, van voren gezien, eenige
gelijkenis aanbiedt met dien der nachtroofvogels; —
(zeew.) een uil vangen, overstag keeren, den wind_
scheppen; - uileveer : er zitten uilen in dat hout.
UILAAP, m. (...apen), (nat. hist) kuifaap.
UILACHTIG, bn. als een uil, dom.
UILEBEK, m. (- ken), ...KLAUW, m. (-en),.
...KOP, w. (-pen), bek, klauw, kop van een uil; —
(jag.) groote lichtkleurige houtsnip.
UILENBORD, o. eene soort van ganzenbord:
op het uilenbord spelen; ...NEST, o. (-en), nest van
uilen; ...00G, o. (-en); ...VLUCHT, v. (fig.) avond
-schemring;tu
licht en donker.
UILESPIEGEL, m. (-s), schalk, guit, iem. die in.
schalkerijen en guitestreken zijn genoegen vindt,
naar den held van het volksboek T ij 1 U i 1 e spiegel.
UILEVEER, V. (- en), veer van een uil; -- (timm.)
eene houtzwam in levend hout, kenbaar aan bruine
strepen en vlekken, doorschoten met witte pijltjes :
hout met uileveeren.
UILEVEERIG, bn. met uileveeren : uileveerig ,
hout.
UILIG, brr. bw. (-er, -st), uilachtig; — uileveerig..
UILSKOP, m. (-pen), (fig.) domoor; ...KUIKEN,
o. (-s), uilskop, domoor..
UILTJE, o. (-s), kleine uil; vlindertje; (fig.) lichte
meiden die 's avonds rondloopen: de uiltjes beginnen
tevliegen; -- een uiltje vangen of knappen, een slaapje,
een dutje doen.
UILVALK, m. (-en), de op een valk gelij kendesperweruil (nyctea ulula)..
UIT, vz. van plaats : om een zich bevinden buiten
iets of eene beweging, waarbij men de grenzen eenerzelfstandigheid verlaat, uit te drukken : uit de school,.
uit de kerk, uit de kamer, uit het huis komen, gaan;
die waren komen uit Engeland; iets uit de hand laten
vallen, uit eene mand schudden; uit het raam kijken; uit een glas drinken; uit eene flesch schenken; — uit
de hand verkoopes, niet op eene veiling of in een
winkel; - iem. uit de hand houden, al zijne uitgaven.
bekostigen; — voor iem. uit den weg gaan, wijken;..
— uit het veld geslagen, neergeslagen, moedeloos,
beteuterd; -- dat is uit de mode, uit den smaak; —
iem. uit den brand, uit de verlegenheid helpen, hem.
helpen, uitkomst verschaffen; — dat is mij uit het
geheugen gegaan, ik ben het vergeten; — zich iets
uit het hoofd zetten, er niet meer aan denken; — iets
uit het oog verliezen, niet meer zien, er geen aandacht.
meer aan schenken; — uit eten, rijden, slapen, werken gaan, uitgaan om te eten, rij den, slapen, werken; — dat is uit den tijd, dat is verouderd; uit den
tijd zijner jeugd; — 2000 M. uit het strand, verwijderd van het strand; —
het beteekent de oorsprong, het bestaan vang.
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iets : uit brave ouders geboren; een kind uit zijn eerste
huwelijk; geboortig uit Den Haag; het een volgt uit
het ander; eene aanhaling uit Vondel; dat heb je uit
Jonckbloet; dc.t weet gij uit de krant; — eene vrouw
uit de krant, door middel van de krant leeren kennen; — uit uw brief vernam ik, daarin las ik; — uit
ondervinding weten; waaruit bestaat dat geneesmiddel ? ;
uit_ den vreemde komen; uit het Engelsch vertaald; —
ter uitdrukking eereer beweegreden, oorzaak, aan
dient het in : uit vrees voor straf; uit achting-leidng
voor U; uit liefde voor zijne moeder, tot de wetenschap;
— uit voorzorg iets doen; uit gebrek aan tijd iets nalam; uit gekheid; uit de grap wat zeggen; — het geeft de
wijze te kennen waarop iets geschiedde in : hij
schreeuwde, werkte, stampvoette uit alle macht; —
bw. de kerk is uit (gegaan), ledig na het verrichten
van den dienst; de school is uit; het spel is uit (gespeeld); — de kachel, de lamp is uit, brandt niet meer;
de bloemen zijn uit (gekomen); — hij is uit, niet thuis
heeft het lang niet gezellig; - je-geblvn;(fi.)
bent maar ééns uit, je moet het er nu maar van nemen;
-- ergens op uit zijn, er op bedacht, (ook) om het
te' krijgen : op eene betrekking uit zijn; - ik kan er
niet over uit, ik ben een en al verbazing, verwondering; --- eeuw uit en eeuw in, steeds, altijd door.
( Uit vormt met tallooze ww. scheidbare samen
lingen, waarvan alleen de voornaamste hier-stel
opgenomen zijn.)
UITADEMEN, (ademde uit, heeft uitgeademd),
den adem weder laten uitgaan na ingeademd te
hebben; (fig.) sterven, met den adem van zich
geven : den laatsten ademtocht uitademen; — uit
: de bloemen ademen liefelijke geuren uit.-wasemn
UITADEMING, v. het uitademen; —, (-en), het
uitgeademde.
UITBAARDEN, hekelen (van hennep).
UITBAGGEREN, (baggerde uit, heeft uitgebaggerd), baggerende uithalen, dieper maken : eene
sloot, een kanaal uitbaggeren. UITBAGGERING, v.
UITBAKENEN, (bakende uit, heeft uitgebakend),
afbakenen, een terrein of weg met bakens uitzetten.
UITBAKENING, v. (-en).
UITBAKKEN, (bakte uit, heeft uitgebakken),
spek uitbakken, door bakken de vetdeelen er uit afzonderen; olie uitbakken, een sneetje brood er in
bakken om de olie van te veel vetdeelen enz. te
zuiveren.
UITBALIËN, (baliede uit, heeft uitgebalied), met
eene balie (eene soort van puts) uitscheppen.
UITBANNEN, (bande uit, heeft uitgebannen), ver
zekeren kring ontzeggen. UITBAN --bane,im.
NING, v. (-en).
UITBARSTEN, (barstte uit, is uitgebarsten), van-

eenbarsten; (inz. fig.) zich plotseling vertoonen : de
orkaan, de vlam barstte uit; in tranen, in verwen
uitbarsten, losbarsten; in een schaterlach-schinge
uitbarsten, losbreken. UITBARSTING, v. (-en), het
uitbarsten; de uitbarstingen van den Vesuvius, het
plotseling opgeven van rook, vlam en en lava uit
4ezen vuurspuwenden berg.
UITBARSTIN SSTRAAL, m. (...stralen), de
uitbarstingsstraal eener mijn, zoover de mijn bij het
uitbarsten uitwerking heeft.
UITBAZUINEN, (bazuinde uit, heeft uitgebazuind), door eene bazuin verkondigen; (fig.) alom
met grooten ophef bekendmaken : hij moest dat
nieuws overal uitbazuinen.
UITBEELDEN, (beeldde uit, heeft uitgebeeld), in
beeltenis voorstellen., afbeelden : iets in woorden
uitbeelden. UITBEELDING, v. (-en), het afbeelden.
UITBEELDSEL, o. (-s), afbeeldsel.
UITBEENEN, (beende uit, heeft uitgebeend),
been uit het vleesch halen : hammen worden uitge,beend; uitgebeend klapstuk.
UITBEITELEN, (beitelde uit, heeft uitgebeiteld),
met een beitel uithalen, verdiepen : een opschrift in
.steen uitbeitelen; zilveren vaatwerk sierlijk uitbeitelen.
UITBELLEN, (belde uit, heeft uitgebeld), uit
het bed bellen : wij werden om zes uur uitgebeld, gewekt ; door bellen iets bekendmaken; (fig.) overal
vertellen.
UITBERSTEN, (borst uit, is uitgeborsten), uitbarsten.
UITBESTEDEN, (besteedde uit, heeft uitbesteed),
buiten het huis besteden, in den kost doen : kinderen,
oude vrouwen uitbesteden; --- een aangenomen werk
geheel of gedeeltelijk aan anderen overdoen. UITBESTEDING, v. (-en).
UITBETALEN, (betaalde uit, heeft uitbetaald),
Van Dale.
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betalingen doen aan verscheidene personen; de
coupons worden uitbetaald (zijn betaalbaar gesteld)
bij ... UITBETALING, v. (-en), het uitbetalen.
UITBETALER, m. (-s), die uitbetaalt.
UITBETTEN, (bette uit, heeft uitgebet), bettende
zuiveren : eene wonde met boorwater uitbetten.
UITBEUREN,(beurde uit, heeft uitgebeurd),
ergens uit tillen, beurende heffen.
UITBEZEMEN, (bezemde uit, heeft uitgebezemd),
iem. uitbezemen, scherp berispen, er duchtig van
langs geven; iem. de deur uitbezemen, met scherpe
verwijten wegjagen.
UITBIDDEN, (bad uit, heeft uitgebeden), het
gebed ten einde lezen of zeggen : dat kind kan het
Onze Vader reeds uitbidden.
UITBIECHTEN, (biechtte uit, heeft uitgebiecht),
alles biechten, ten einde biechten.
1. UITBIJTEN, (beet uit, heeft en is uitgebeten),
door bijten uithalen, wegnemen : zich een tand uit
een been; i em. norsch behandelen en daar--bijtenop
door wegjagen; — door een scherp vocht wegnemen
(klieren cur.); kleur verliezen (van stoffen) : in de wasch is dat schortje uitgebeten, heeft een deel der
kleur verloren.
2. UITBIJTEN, (bijtte uit, heeft uitgebijt), het
ijs weghakken rondom een schip, aan vaartuigen
den weg banen door het ijs
UITBIJTER, in , UITBIJTSTER, v. (-s), die
uitbijt; (fig.) die iedereen kwaad bejegent, onvriendelijk mensch; -- inz. iem. die kwaad bejegend
wordt : hij was thuis een uitbijter, hij lag achter.
UITBIKKEN, (bikte uit, heeft uitgebikt), bikkend
uithollen; van een Muur do kalk uit de voegen
halen; — (gemeenz.) zijn maal voltooien.
UITBILLEN, (bilde uit, heeft uitgebild), billend
uithollen (molensteenen).
UITBINDEN, (bond uit, heeft uitgebonden),
(pap.) het papier tot riemen of pakken binden.
UITBINDSEL, o. zwaar, grof papier dat tot uitbinden wordt gebruikt.
UITBLAKEREN, (blakerde uit, heeft uitgeblakerd), iets door blakeren zuiveren.
UITBLAZEN, (blies uit, heeft uitgeblazen), door
blazen verwijderen, iets ledigen : den dooier, een ei
uitblazen; kleine kringelende rookwolkjes uitblazen; —
den laatsten adem uitblazen, den geest geven, sterven;
— (muz.) zijn deuntje uitblazen, ten einde blazen; door blazen blusschen : eene kaars, eene lamp uit
(fig.) iemands levenslicht uitblazen, hem doo--blazen;
den; — adem scheppen, uitrusten : laat de paarden
eens uitblazen; ik moet eerst eens uitblazen. UITBLAZING, v. het uitblazen.
UITBLEEKEN, kbleekte uit, heeft en is uitgebleekt), ten einde bleeken; door bleeken de vlakken
verdrijven : tafellinnen uitbleeken; bleek worden.
UITBLEEKING, v. het uitbleeken.
UITBLIJFSTER, v. (-s), UITBLIJVER, m. (-s),
die uitblijft.
UITBLIJVEN, (bleef uit, is uitgebleven), weg
niet komen als men verwacht wordt : hij-blijven,
is laat uitgebleven; (fig.) niet komen, niet opdagen;
— de straf van den leugenaar kan niet uitblijver, volgt
zeker; --- niet geplaatst zijn; deze woorden zijn hier
uitgebleven, weggelaten. vergeten; - dit moet gebeuren, het kan niet uitblijven, missen; — de koorts
is uitgebleven, is weggebleven; de uitgebleven (niet
gekomen) maandstonden zijn oorzaak van hare ziekte.
UITBLIJVING, v. het uitblijven.
UITBLIKSEMEN, (bliksemde uit, heeft uitgeblikseixid ), (plat) krachtig en snel naar buiten werpen:
iem . de deur uitbliksemen; — ten einde bliksemen o
weerlichten; ten einde vloeken en tieren.
UITBLINKEN, (blonk uit, heeft uitgeblonken)
glinsteren, schitteren boven iets anders; overtreffen (inz. fig.) : hij blonk boven allen uit; bij een
examen uitblinken.
UITBLOEDEN, (bloedde uit, heeft en is uitgebloed), al zijn bloed verliezen, ten einde bloeden:
men moet eene wonde laten uitbloeden, eenigen tijd
laten bloeden; (slag.) goed uitgebloed vleesch. UIT BLOEDING, v. het uitbloeden.
UITBLOEIEN, (bloeide uit, heeft en is uitgebloeid), ten einde bloeien, ophouden te bloeien,:
de rozen hebben, zijn uitgebloeid; hare schoonheid is
gauw uitgebloeid, was kort van duur; — (scheik.)
met een poederachtig stof, bloem bedekt worden:
uitbloeiende muren.
UITBLUSSCHEN, (bluschte uit, heeft • uitgebluscht), de vlam, den gloed (van iets) smoren of
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verdooven, uitdooven; blusschen; (fig.) zijn leven
werd uitgebluscht, hij werd gedood. UITBLUS
V. het uitbiusschen.
-SCHING,
UITBOEGSEEREN, (boegseerde uit, heeft uitgeboegseerd), (zeees .) uitsleepen.
UITBOEKEN, (boekte uit, heeft uitgeboekt), uit
het (koopmans-) boek afschrijven (tegenst. van
inboeken). UITBOEKING, v.
UITBOENEN, (boende uit, heeft uitgeboend), boenende reinigen, schoonmaken : eene gang, de keuken
uitboenen; (fig.) iem. het huis vitboenen, verjagen.
UITBOEREN, (boerde uit, heeft uitgeboerd), uit
boeren.
-scheidnmt
UITBOETSEEREN, (boetseerde tut, heeft uitgeboetseerd), ten einde boetseeren; boetseerende
afbeelden. UITBOETSEERING, v. (-en).
UITBOEZEMEN, (boezemde uit, heeft uitgeboezemd), met gevoel uiten, te kennen geven : zijne
liefde, klachten, geheimste gedachten uitboezeroen; eene
innige gewaarwording in woorden uiten. UITBOEZEMING, v. (-en), uiting (door woorden) van een
innig gevoel.; eene uitboezeming in verzen.
UITBONZEN, (bonsde uit, heeft uitgebonsd),
iem. ergens uitboenen, verjagen : hij is er uitgeionsd.
UITBOOMEN, (boomde uit, heeft uitgeboomd),
boomende uitbrengen : een schip de stad uitboomen.
UITBOOMING, v. (-en), het uitboomen.
UITBOREN, (boorde uit, heeft uitgeboord), borende uithollen : eene pompbuis , een kanon uitboren;
een gat uitboren. UITBORING, v. (-en).
UITBORGEN, (borgde uit, heeft uitgeborgd), op
goed vertrouwen geven : die winkelier borgt veel
uit, verkoopt veel op den borg; — door al te veel op
borg te nemen ienl. van het zijne berooven.
UITBORRELEN, (borrelde uit, is uitgeborreld),
ten einde borrelen, porrelende ledigen : eene flesch
jenever uitborrelen; — uit iets opborrelen : het water
kwam daar uitborrelen.. UITBORRELING, v. opborreling.
UITBORSTELEN, (borstelde uit, heeft uitgeborsteld), ten einde borstelen; borstelende reinigen;
-- (fig.) iem. den mantel uitborstelen, hem duchtig
doorhalen, verwijtingen maken. UITBORSTELING, v.
UITBOTTEN, (botte uit, is uitgebot), knoppen
krijgen, ontkiemen : de boomer botten uit; (ook fig.)
zich in de gevolgen beginnen te toonen. UITBOT
uitbotten.
-TING,v.het
UITBOUW, m. (- en), wat uitgebouwd is, inz.
ééne of meer kamers in den tuin om een huis te ver
ik heb een uitbouw met drie kamers; — ( te-groten:
Amsterdam) dat gedeelte van een kaaimuur, dat
vóór eene op die kaai of gracht uitloopende straat
verder in 't water is gebouwd om den weg daar
een weinig breeder te maken. UITBOUWTJE, o.
(-s).
UITBOUWING, (bouwde uit, heeft uitgebouwd),
teneinde bouwen; — verder bouwen dan de grens
(gewoonlijk, eenigen tijd) is : een huis, eene stad
uitbouwen, vergrooten; — (zeew.) het bovenste gedeelte van het schip breed naar buiten bouwen; —
klandb.) uitputten (een akker). UITBOUWING, v.
UITBOUWSEL, o. (-s), uitbouwtje.
UITBRAAK, v. ontsnapping door middel van
braak (uit eene gevangenis).
UITBRAAKSEL, o. (-s), hetgeen gespogen of
gebraakt is; -- (fig.) (plat) tot zijn uitbraaksel terug
nemen wat men vroeger versmaadde. -kern,
UITBRADEN, (braadde uit, heeft uitgebraden),
ten einde braden, door en door, terdege braden :
goed uitgebraden vleesch; — door braden doen verdwijnen (b. v. de vetdeelen); (fig.) de boter uitbraden,
zijne gasten fijn onthalen ; hij braadt er de boter uit,
van een gegeven verlof of vrijheid maakt hij een al
te ruim gebruik.
UITBRAKEN, (braakte uit, heeft uitgebraakt),
brakende uitspuwen : alles, wat hij eet, braakt hij
uit; — zijne gal (tegen iem.) uitbraken, heftig uit
gemeene taal uitbraken, uiten; — de Vesuvius-varen;
braakt lava uit, werpt die uit, lava vloeit uit den
krater; –•- ten einde braken. UITBRAKING,• v.
het uitbraken.
UITBRANDEN, (brandde uit, heeft en is uitgebrand), ten einde branden : laat de kaars maar uit
— het inwendige van iets verbranden om-brande;
uit te hollen, te zuiveren, te reinigen : een boom uit
wonde uitbranden; een kanon uitbranden,-brande;
het eerste losse schot doen, om het van binnen
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gladder te maken; (tabaks)pijpen uitbranden, weder
wit doen worden; de kachels uitbranden, nadat zil
gedurende de zomermaanden met olie ingesmeerd
waren, om het roesten te beletten; galon of boordsel
uitbranden, om door wegbranding van de katoenen
of zijden draden de zilverdeelen over te houden; —
het huis is geheel uitgebrand, van binnen is alles door
het vuur vernield. UITBRANDING, v. (-en), het
uitbranden.
UITBRANDER, n_, . (-s), scherpe berisping : hij
heeft een uitbrander gehad, hij is ongemakkelijk
doorgehaald.
UITBREIDEN, (breidde uit, heeft uitgebreid),
vaneenleggen, eene grootere oppervlakte doen beslaan; openen, openslaan : de vleugelen, de arrnenn
uitbreiden; (redek.) eene geschiedenis uitbreiden, er
bijzonderheden aan toevoegen; zijne heerschappij
uitbreiden, vergrooten; — verspreiden : die ziekte
breidt zich uit; — meer algemeen worden : die mode
breidt zich uit, vindt meer ingang; — in aantal toenemen : dat geslacht breidt zich meer en meer uit; —
heinde en ver verspreid zijn : hij heeft uitgebreide
(zeer vele) kennissen in deze stad; uitstrekken : de
boom breidt zijne takken wijd uit; die vlakte breidt
zich uit tot...; -- (fig.) een man van uitgebreide.
(groote, velerlei) kundigheden; een uitgebreid werk
over electriciteit, uitvoerig, groot werk. UITBREI-DING, v. (-en), het uitbreiden.
UITBREIDER, m., UITBREIDSTER, v. (-s),
die uitbreidt.
UITBREIEN, (breide uit, heeft uitgebreid), ten.
einde breien : even de naald uitbreien; breiende vergrooten; die wol breidt goed uit, zij is voordeelig. UITBREKEN, (brak uit, heeft en is uitgebroken)„
brekende wegnen;en, losmaken : een tand .uitbreken;.
diamanten uitbreken, uit de kassen, waarin zij gezet
waren; steenen uitbreken, uit een muur, uit eene
steengroeve; -- (bouwk.) een anker uitbreken, los maken uit een muur; een muur uitbreken, wegbreken; een vertrek uitbreken, alles daarbinnen weg
braak ontsnappen, losbreken (b. v.-brekn;—do
van een gevangene); — afzonderen : ik zal trachten
een uurtje uit te breken; — (fig.) zich vertoonen, woeden (van ziekten enz.) : er is brand uitgebroken; de
oorlog zal uitbreken, verklaard worden, beginnen; —
te voorschijn komen : het angstzweet brak hem uit;
uitbreken in klachten, eensklaps en met kracht beginnen te klagen. UITBREKING, v. het uitbreken..
UITBRENGEN, (bracht uit, heeft uitgebracht),.
naar buiten brengen, geleiden : een gevangene uit
ereedhouden,-breng;—(
zeew.) klaarmaken,
buiten boord brengen : een anker , een touw uitbrengen; — de sloep uitbrengen, strijken; — een schip
uitbrengen, naar zee loodsen; — openbaarmaken
een rapport uitbrengen; een advies -uitbrengen; verslag uitbrengen; een toost uitbrengen, spreken; —
uiten, zich verklaren : eene stem uitbrengen; zijn.
gevoelen vitbrengen; -- openbaren, verklikken:
al zouden de raven het uitbrengen; wie heeft de samen
uitgebracht, aan het licht gebracht l UIT -zwering
-BRENGI.v
UITBRENGER, m., UITBRENGSTER, v. t-s),
de uitbrengt; (fig.) verklikker, verklikster.
UITBRIEVEN, (briefde uit, heeft uitgebriefd),.
(Zuidn.) ruchtbaar maken, alom bekendmaken.
UITBROEDEN, (broedde uit, heeft uitgebroed),
broedende doen uitkomen : eieren uitbroeden; er zijn 10 kuikens uitgebroed; (fig.) booze plannen uitbroeden, beramen. UITBROEDING, v. (-en), het
uitbroeden.
UITBROEDSEL, o. (-s), wat uitgebroed is; gebroed: nest (van vogels).
UITBROEIEN, (broeide uit, heeft uitgebroeid);
uitbroeden; — met heet water reinigen : is al dat
vaatwerk reeds uitgebroeid. UITBROEIING, v (-en);
UITBROKKELEN, (brokkelde uit, is uitgebrokkeld), met brokken (stukken) uitvallen : de muur
brokkelt hier vit; de tanden brokkelen uit.
UITBROMMEN, (bromde uit, heeft uitgebromd),
ten einde brommen : eindelijk had hij uitgebromd;
iem. laten uitbrommen; — zijn tijd uitbrommen,
in de gevangenis zitten; een brommend geluid
geven, uiten; (fig.) snoeven, opsnijden. UITBROM- MING, v. het uitbrommen.

UITBROMMER, m., UITBROMSTER, v. (-s),

die uitbromt; (fig.) snoever, snoefster.
UITBRULLEN, (brulde uit, heeft uitgebruld),
ten einde brullen : eindelijk had hij uitgebruld; —
brullende uitgalmen : het uitbrullen van de pijn;-
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vloeken, verwenschingen uitbrullen. UITBRULLING,

het uitbrullen.
UITBUIEN, (buide uit, heeft uitgebuid), ten
eindé buien : het weer had eindelijk uitgebuid.
UITBUIGEN, (boog uit, heeft uitgebogen), buitenwaarts buigen of gebogen worden. UITBUIGIN G, V.
I . UITBUILEN, (builde uit, heeft uitgebuild),
door builen scheiden : meel uitbuilen.
2. UITBUILEN, „builde uit, heeft uitgebuild),
builen uit metaal kloppen. UITBUILING, v.
UITBUITEN, (buitte uit, heeft uitgebuit), als
van zijn buit zooveel mogelijk voordeel van iem.
of iets trachten te behalen : iem. uitbuiten; de gele
uitbuiten, er zooveel mogelijk voordeel van-genhid
trekken; eerie vergissing uitbuiten.
UITBULDEREN, (bulderde uit, heeft uitgebulderd), ten einde bulderen : eindelijk had de storm
uitgebulderd; - bulderend uiten : hij bulderde zijne
bevelen uit; het kanon heeft uitgebulderd, het kanonvuur heeft opgehouden; - (fig.) uitrazen, uittieren:

V.

laat hem stil uitbulderen.

UITBUNDIG, bn. bw. (-er, -st), voorbeeldig, uit
voortreffelijk : iem. uitbundig prijzen, toe--nemd,
juichen; iem. uitbundigen lof toezwaaien. UITBUN
-DIGHE.v
UITBUURT, v. (-en), buitenbuurt; afgelegen gehucht. UITBUURTJE, o. (-s).
UITCIJFERAAR, m., UITCIJFERAARSTER, v.
(-s), berekenaar, uitrekenaar- -ster.
UITCIJFEREN, (cijferde uit, heeft uitgecijferd),
ten einde cijferen : eene deelsom uitcijferen; uitrekenen : cijfer zelf maar uit, hoeveel het mij
kost; (fig.) raden; ontcijferen : er valt aan die zaak
heel wat uit te cijferen. UITCIJFERING, v. (-en),
berekening, uitrekening.
UITDAAGBRIEF, m. (...ven), uitdagingsbrief.
UITDAGEN, (daagde uit, heeft uitgedaagd), opeischen, oproepen : iem. tot een tweegevecht uitdagen;
ik daag u uit mij dit te bewijzen. UITDAGING, v.
(-en), het uitdagen, uitdagingsbrief : eene uitdaging
aannemen, zich tot het tweegevecht bereid ver
-klaren.
UITDAGER, m., UITDAAGSTER : v. (-s), die
uitdaagt.
UITDAGINGSBRIEF, m. (...ven), brief tot uit
-dagin(to
een tweegevecht enz.).
UITDAMPEN, (dampte uit, heeft en is uitgedampt), door warmte eene vloeistof laten verdampen; uitwasemen. UITDAMPING, v. (-en).
UITDEELEN, (deelde uit, heeft uitgedeeld), ver
geven aan ieder wat : geld, aalmoezen uit-deln,
prijzen, standjes. straf uitdeelen, geven aan-deln;
wie het toekomt; klappen uitdeelen, slaan. UITDEELING, v. (-en), het uitdeelen; verdeeling, rond
-deling.
UITDEELER, m., UITDEELSTER. v. (-s), die
uitdeelt.
UITDEELINGSLIJST, v. (-en), lijst van hetgeen
ieder rechthebbende zal krijgen, inz. bij een faillissement.
UITDELGEN, (delgde uit, heeft uitgedelgd), verdelgen, uitroeien : onkruid uitdelgen; eene schuld
uitdelgen, amortiseeren. UITDELGING, v. het
uitdelgen; uitroeiing; amortisatie (eener schuld).
UITDELGER, m., UITDELGSTER, v. (-s), die
uitdelgt of uitroeit.
UITDELVEN, (dolf uit, heeft uitgedolven), ten
einde delven; - opgraven, uitgraven : keien, klei
uitdelven. UITDELVING, v. (-en), het uitdelven.
UITDENKEN, (dacht uit, heeft uitgedacht), ten
einde denken; - bedenken, bepeinzen : een middel
uitdenken voor...; uitvinden, uitvorschen.
UITDENKER, m. (-s), die iets uitdenkt, uitvindt.
UITDEUKEN, (deukte uit, heeft uitgedeukt),
een ketel, een hoed, ook eenig ander voorwerp van
binnen deuken, zoodat de deuken eig. builen of
butsen worden.
UITDIENEN, (diende uit, heeft uitgediend), ten
einde dienen : zijn tijd uitdienen; niet meer van nut
zijn : dat heeft uitgediend; hij heeft daar uitgediend,
men wil daar niets meer van hem weten.
UITDIEPEN, (diepte uit, heeft uitgediept), diep
of dieper maken, uitbaggeren : een kanaal, eene
rivier uitdiepen.

UITDIJEN, (dijde uit, is uitgedijd), zich uitzetten,
zwellen : gort dijt flink uit bij het koken. UITDIJING, v.
UITDOEN, (deed uit, heeft uitgedaan), uittrek-

ken, afleggen : kousen en, schoenen uitdoen; - uitvegen, afvegen, doorhalen : een post op eene rekening uitdoen; iem. uitdoen, niet meer op zijne komst
rekenen; uitblazen : eene lamp uitdoen; - doen
verdwijnen (vlakken enz.); - delgen (eene schuld).
UITDOEZELEN, (doezelde uit, heeft uitgedoezeld), (teekenen) tinten met een doezelaar gelijk
wrijven : die teekening is niet goed uitgedoezeld; vaag worden (van omtrekken, door de duisternis,
te grooten afstand enz.).
UITDONDEREN, (donderde uit, heeft uitgedonderd), ten einde donderen : de bui heeft uitgedonderd;
(gemeenz.) iem. de deur uitdonderen, met kracht en
ruw er uitsmijten; (fig.) uitrazen.
UITDOOVEN, (doofde uit, heeft en is uitgedoofd),
de vlam, den gloed (van iets) smoren : vuur, turfkolen uitdooven; vanzelf verkoelen : het vuur begint
uit te duoven; (ook fig.) dat dooft allen lust en ijver
geheel uit. UITDOOVING, v. het uitdooven.
UITDOPPEN, (dopte uit, heeft uitgedopt), van
de schil ontdoen : erwten uitdoppen. UITDOPPING, v.
UITDORREN, (dorde uit, is uitgedord), uitdrogen.
UITDORSCHEN, (dorschte uit, heeft uitgedorscht), ten einde dorschen; de graankorrels uitkloppen : koren uitdorschen. UITDORSCHING, v.
het uitdorschen.
UITDOSSEN, (doste uit, heeft uitgedost), opsmukken, fraai opschikken : eene bruid uitdossen.
UITDQSSING, v. (-en).
UITDRAAIEN, (draaide uit, heeft en is uitgedraaid), ten einde draaien : de tol is uitgedraaid; draaiende losmaken : eene schroef uitdraaien; draaiende of op eene draaibank uithollen; - het
licht uitdraaien, door de pit naar beneden te draaien,
uitdooven; -- het gas uitdraaien, den toevoer van
gas afsluiten; - het electrisch licht uitdraaien, het
contact verbreken; - uitloopen : waarop moet dit
alles uitdraaien ?, wat zal het einde van dit alles
wezen ? UITDRAAIING, v. het uitdraaien.
UITDRAGEN, (droeg uit, heeft uitgedragen),
naar buiten dragen, brengen : een lijk, een doode
werd uitgedragen; - een huis uitdragen, van meubels
ledigen; - (ook fig.) verklikken : hij draagt mijn
geheele huis uit, vertelt alles uit wat bij mij voorvalt; - ten einde dragen : zij moet haar tijd uit
kan de baring niet vervroegen; - niet-dragen,
meer dragen.. geene vruchten meer voortbrengen;
(ook) niet meer zwanger worden (van vrouwen).
UITDRAGING, v. uitbrenging.
UITDRAGER, in. (- s), UITDRAAGSTER, v. (-s),
die gebruikt huisraad, kleederen enz. koopt en verkoopt.
UITDRAGERIJ, v. (-en), winkel, magazijn, beroep van den uitdrager.
UITDRAGERSWINKEL, m. (-s), winkel van een
uitdrager; het lijkt hier wel een uitdragerswinkel,
alles is overhoop, niets staat er op zijn plaats.
UITDRAVEN, (draafde uit, heeft en is uitgedraafd), ten einde draven; naar buiten draven;
(fig.) ten einde praten (met overhaasting of
drift).
UITDRIJVEN, (dreef uit, heeft uitgedreven), verjagen (uit het huis, het land) : Hagar werd met haar
zoon uitgedreven; - vee uitdrijven, in het land
brengen; - (geneesk.) de kwade vochten uitdrijven,
het lichaam zuiveren; den duivel uitdrijven, uit
veel wit tusschen de woorden-bane;(ltrz.)
zetten; - (tinma.) door hamers uitslaan; (goud,
zilver) ciseleeren; - (zeew.) zich door den stroom
naar buiten laten drijven. UITDRIJVING, v.
(-en), het uitdrijven.
UITDRIJVEND, bis. (geneesk.) zuiverend : uit
middelen.

-drijven

UITDRIJVER, m.. UITDRIJFSTER, v. (-s), die
uitdrijft of verjaagt.
UITDRINGEN, (drong uit, heeft en is uitgedrongen), naar buiten dringen; iem. de kamer uitdringen;
verdringen; (ook fig.) onderkruipen : anderen uit
om zelf eene plaats te bekomen.

-dringe

UITDRINKEN, (dronk uit, heeft uitgedronken),
alles opdrinken : den wijn uitdrinken; (ook) drinkende ledigen : zijn glas uitdrinken.
UITDROGEN. (droogde uit, heeft en is uitgedroogd), geheel doen opdrogen, droog worden:
die plas is uitgedroogd; - door uitwissching droogmaken : eene kan uitdrogen; - verdrogen : uitgedroogde bokking, groenten; - ( zeew.) open naden
bekomen (van een schip) door de hitte; - (fig.)
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vermageren, afteren; verloopen (van de nering).
UITDROGING, v. (-en), het uitdrogen.
UITDROGEND, bn. wat uitdroogt.
UITDROPPEN, UITDROPPELEN, (dropte, droppelde uit, heeft en is uitgedropt, -uitgedroppeld),
uitdruipen : de natte wasch laten uitdroppelen; —
uitlekken : er is wijn uitgedroppeld, het vat moet
lek zijn.
UITDRUIPEN, (droop uit, heeft en is uitgedr pen), ten einde druipen; druipende uitlekken.
UITDRUIPING, v. het uitdruipen.
UITDRUKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), stellig, ten
stelligste : iets uitdrukkelijk verbieden; — met nadruk, bepaald, met zoo veel woorden : hij heeft
uitdrukkelijk verklaard, dat... UITDRUKKELIJK
-HEID,
V. bepaaldheid, juistheid.
UITDRUKKEN, (drukte uit, heeft uitgedrukt),
citroenen,
ten einde drukken; drukkende uitpersen :
bessen uitdrukken; eene spons uitdrukken; — (fig.)
te kennen geven, uiten : zijne gedachten uitdrukken;
— hij kan zich goed uitdrukken, zijne gedachten
goed onder woorden brengen; — (schild.) vertoonen, afbeelden : sterk uitgedrukte spieren, omtrekken.
UITDRUKKING, v. (-en), het uitdrukken; woord ;
gezegde, bewoording, spreekwijze : lage, gemeenti,
gangbare uitdrukkingen; woorden en uitdrukkingen
der 1 ransche taal; — kracht, ziel, kenschetsende
trekken op het gelaat : een gezicht vol, zonder uit
-druking.
UITDRUPPEN, UITDRUPPELEN, (drupte,
druppelde uit, heeft en is uitgedrupt, uitgedruppeld), ten einde druppen; dropsgewijze vallen; bij
droppels doorzijgen.
UITDUIDEN, (duidde uit, heeft uitgeduid), beschrijven, nauwkeurig (door kenteekenen) aanwijzen : iem. den weg uitduiden; iem. uitduiden hoe
iets te doen. UITDUIDING, v. (-en), het uitduiden;
beschrijving, aanduiding (door kenteekenen).
UITDUIDSEL, o. (-s), uitduiding.
UITDUNNEN, (dunde uit, heeft uitgedund), (van
gewassen die te dicht op elkander geplant of gezaaid zijn) er hier en daar een uittrekken, om ze
dunner .te doen staan, ten einde den groei te bevorderen : sla uitdunnen. UITDUNNING, v. het
uitdunnen.
UITDUNSEL, o. (-s), hetgeen uitgedund is.
UITDUREN, (duurde uit, heeft uitgeduurd), ten
einde duren, steeds voortduren : het zal mijn tijd
wel uitduren.
UITDUWEN, (duwde uit, heeft uitgeduwd), naar
buiten duwen, stootera.
UITDWEILEN, (dweilde uit, heeft uitgedweild),
met eene dweil schoonmaken : eene gang uitdweilen.
UITEEN, bw. vaneen, gescheiden, uit elkander.
Uiteen vormt met verschillende werkw. scheidbare
samenstellingen, die dan beteekenen : door de
werking komen of brengen in den toestand door
uiteen uitgedrukt. Voor de vervoeging dier ww.
zie men bij de enkelvoudige.
UITEENBARSTEN, ...BERSTEN, uit elkander,
vaneen barsten; ...BUIGEN; ...DOEN, scheiden,
afzonderen (in deelen); -- uitleggen, verklaren:
ik zal u die , zaak eens uiteendoen; ...DRIJVEN,
uit elkander drijven : de menigte uiteendrijven; de
vloot werd door den stroom uiteengedreven; ... GAAN,
scheiden : de vergadering ging uiteen; zich verwijderen -(b. v. van eene volksmenigte); ...GOOIEN;
...-GROEIEN; ...HOUDEN : gij moet de verschil
zaken goed uiteenhouden; ...JAGEN; ...LOO--lend
PEN, niet gelijk loopen, zich (van elkander) ver
deren : die lijnen loopen uiteen; (fig.) verschillen,-wij
niet gelijk, tegenstrijdig zijn : die geruchten, onze
gevoelens, meeringen * loopen uiteen.
UITEENLOOPEND, bn. ( -er, -st), zich van elkander verwijderende : uiteenloopende lijnen; (fig.) van
elkander verschillende : uiteenloopende gevoelens.
UITEENNEMEN, uit elkander nemen : een uurwerk, eene fiets, eene machine uiteennemen; .. RAPELEN; ...ROLLEN; ...SLAAN, een geheel leger
uiteenslaan; ...SMIJTEN, ...SPATTEN, de bom
spatte uiteen; ...SPRINGEN, uit elkander, vaneenspringen : men liet de rots met kruit uiteenspringen;
...STUIVEN; ...TRAPPEN; ...VALLEN, de doos
viel uiteen ; zoo los waren de deelen; ...VLIEGEN;
...VLOEIEN; ...WERPEN; ...ZETTEN, uit elkander zetten (van voorwerpen); (fig.) verklaren,
uitleggen : ik zal u de zaak uiteenzetten; zijn denkbeelden uiteenzetten, ontwikkelen. UITEENZET
-TING,v.(en)
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UITEGGEN, (egde uit, heeft uitgeëgd), ten einde
eggen; eggende uithalen.
UITEINDE, o. (-n), einde, uiterste punt; —
afloop : die zaak had een treurig uiteinde; (gemeenz.)
iem. een zalig uiteinde wenschen, bij het ten einde
spoedend jaar; — (ook fig.) laatste uur, dood.
UITEN, (uitte, heeft geuit), spreken : hij uitte
bittere klachten; — te kennen geven : zijne gedachten
uiten; een vermoeden uiten; — zich uiten, zijne gedachten te kennen" geven, zich uitlaten. UITING,
V. (- en), uiting geven aan zijne verontwaardiging.
UITENTEN, (entte uit, heeft uitgeënt), (tuin.)
(tegenst. van inenten).
UITENTEREN, (enterde uit, heeft uitgeënterd),
(zeew.) op de paarden langs de ra klimmen.
UITENTREUREN, bw. zeer lang : het duurt uitentreuren.
UITERAARD, bw. uit, volgens den aard : eene
kat is uiteraard valsch.
UITERBUURT, v. (-en), buitenbuurt, voor
-stad.
UITEREN, (uiterde, heeft geuiterd), (gew.)
uiten; (kleerm.) uitwendig overnaaien en uitpersen:
een lap in eene broek uiteren.
1. UITERLIJK, bn. bw. naar buiten, aan de
buitenzijde zich vertoonende : de uiterlijke gedaante
(van iets); — op den uiterlijken schijn afgaa:z, niet
tot de kern der zaak doordringen; uiterlijke kenteekenen, dadelijk op te merken; — ik zal u uiterlijk over 14 dagen bezoeken, op zijn laatst over 14
dagen. UITERLIJKHEID, v. (...heden), het uit
buitenzijde.
-wendig,
2. UITERLIJK, o. de uitwendige gedaante, vorm,
voorkomen : die man heeft geen gunstig uiterlijk.
UITERMATE, bw. buitengemeen, zeer : uitermate verheugd, bedroefd zijn.
UITERST, bn. bw. het meest verwijderde : de
uiterste grenzen; — laatste, hoogste : in den uitersten
nood; van het uiterste gewicht; — laatste, laagste:
de uiterste prijs is...; — de uiterste wil, laatste wil,
eene akte, houdende de verklaring van hetgeen
iel. wil dat na zijn dood met zijn eigendommen
en bezittingen geschieden zal, testament; -- zijn
uiterste best doen, zoo veel doen als mogelijk is;
zijne uiterste (beste) pogingen aanwenden; dit is
uiterst (zeer) zeldzaam; hij was uiterst (hoog) ver
voldaan; ten uiterste, bw. uitdr. in de hoogste-bolgen,
mate. .
UITERSTE, o. (-n), tot aan de uitersten der wereld,
laatste grenzen; tot het uiterste gebracht zijn, tot
wanhoop, (ook) tot het laatste van zijn geduld;
overdrijving : tot uitersten vervallen; van 't eens
uiterste in 't andere vallen, altijd overdrijven; de
uitersten raken elkander, van de eene overdrijving
in de andere geraken; — het uiterste wagen, het
laatste, het meest gewaagde; — einde, levenseinde:
hij ligt op zijn uiterste; — ( R. K.) de vier uitersten
van den mensch zijn de dood, het oordeel, de het
en de hemelsche glorie.
UITERSTE-WILSBESCHIKKER, m., ...STER,
v. (-s), (w. g.) testamentmaker, -maakster; ... WILS
-BESCHIKNG,v.(en)tsam
UITERTON, v. (-nen), (zeew.) laatste zeeton,
baken : de uitertonnen passeeren.
UITERWAARD, v. (-en), grond buitendijks, tusschen dijk en rivier gelegen.
UITETEN, (at uit, heeft uitgegeten), etende ledigen : gij moet uw bord uiteten; hij heeft den pot
vvitgegeten; — etende uithalen, uitkragen : hij heeft
de korst geheel uitgegeten, uitgeknabbeld; de muizen
hebben de kaas uitgegeten; (fig.) etende of op eene
andere wijze verarmen : zijne verwanten hebben
hem geheel uitgegeten.
UITETER, m., UITEETSTER, v. (-s), die uiteet;
die de gewoonte heeft buitenshuis te eten.
UITETSEN, (etste uit, heeft uitgeëtst), etsende
uithalen, wegbijten.
UITETTEREN, (etterde uit, is uitgeëtterd), etterende zich zuiveren.
UITFLAPPEN, (flapte uit, heeft uitgeflapt), gedachteloos iets zeggen, inz. wat men verzwijgen
moest : hij heeft er alles uitgeflapt.
UITFLAPPER, 'a. (- s), die alles uitflapt.
UITFLUITEN, (floot uit, heeft uitgefloten), fluitende bespotten : dat stuk, die tooneelspeler is uit
UITFLUITING, v. het uitfluiten.
-geflotr.
UITFLUITER, m., UITFLUITSTER, v. (-s), die
uitfluit.
UITFOETEREN, (foeterde uit, heeft uitgefoe-
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terd), iem. uitfoeteren, foeterende tegen hem uit

-varen.
UITFREEZEN, (freesde uit, heeft uitgefreesd),
met de frees, een ronddraaienden beitel bewerken.
UITFREEZING, v.
UITFUIVEN, (fuifde uit, heeft uitgefuifd), (genQeenz.) ienz. uitfuiven, eene fuif geven bij gelegenheid, ter eere van iemands vertrek.
UITGAAF, v. (...gaven), zie UITGAVE.
1. UITGAAN, (ging uit, is uitgegaan), naar buiten, van huis gaan : van middag ga ik uit; — niet
meer uitgaan, het huis niet meer verlaten (door
ziekte, ouderdom of zwakte); — de kerk, de school
gaat uit, de dienst, de leertijd is geëindigd; —
zich op weg begeven : op roof, op buit uitgaan,
vertrekken om te rooven enz.; — op eene vrouw
uitgaan, eene vrouw zoeken, teneinde haar ten
huwelijk te vragen; — uitgevoerd worden : er gaat
veel boter uit naar Engeland; — verdwijnen, uit
worden (van vlakken); — bekendgemaakt-gewischt
worden : er ging een gebod uit van Keizer Augustus;
— van eene veronderstelling, van een beginsel uitgaan,
daarvan beginnen te redeneeres, daarnaar handelen; — uitgetrokken worden : mijne laarzen
gaan moeilijk uit; — ten einde branden, uitdooven; het vuur, de kachel gaat uit, houdt op met
branden; — (taalk.) eindigen (op) : dit woord gaat
uit op eene t.
2. UITGAAN, o. uitgang : bij 't uitgaan der kerk,

der school.

UITGAAND, bn. uitgaande goederen, goederen
die uitgevoerd w orden; — in- en uitgaande rechten,
belasting op goederen, die in- of uitgevoerd worden.
UITGAANSAVOND, m. (-en), avond dat men
mag uitgaan : onze meid heeft Woensdag haar uit
DAG, m. (-en), uitgangsdag, verlof-gansvod;.
om uit te gaan : die meid heeft morgen haar-dag
uitgaansdag; ...KAS, v. (-sen), gelden die een
gevangene of bestedeling te goed heeft, als hij
ontslagen wordt.
UITGALMEN, (galmde uit, heeft uitgegalmd),
ten einde galmen; galmende uiten : kerkgezangen
uitgalmen. UITGALMING, v. (-en), het uitgalmen.
UITGANG, in. (-en), het uitgaan : den eersten
uitgang (na eene ziekte, eene kraam) vieren; —
(gew.) uitgangsdag (van dienstboden) : vandaag
is het mijn uitgang ; — punt, plaats waar men
uitgaat : een huis met twee uitgangen; den uitgang
bezetten; de uitgangen waren volgepropt met menschen; — het water een uitgang geven, zoodat het
kan wegvloeien; — einde; de uitgang van een woord; —
sterfuur : zalig was zijn uitgang; hoe zal de uitgang
(uitslag, afloop), zijn ?; — de uitgang (uitstraling)
van den Heiligen Geest. UITGANGETJE, o. (-s).
UITGANGSDAG, M. (-en), dag waarop het een
bediende veroorloofd is, eenige uren uit te gaan;
...PUNT, o. (-en), punt van uitgang, vanwaar
men uitgaat; het uitgangspunt zijner redenering,
het beginpunt.
UITGAVE, v. (-n), UITGAAF, v. (...gaven), het
uitgeven, inz. van geld : ik heb deze maand veel,
hooge uitgaven; het uitgegeven geld; vertering; —
druk, oplage, editie (van een boek) : welke uitgaaf
hebt ge ?
UITGEBREID, bn. bw. (-er, -st), van grooten
omvang, uitgestrekt : uitgebreide bezittingen, terreinen; eene uitgebreide kennis van iets hebben; —
wijdloopig, tot in bijzonderheden : eene uitgebreide
geschiedenis; iets uitgebreid behandelen; een te uitgebreide stijl. UITGEBREIDHEID, v. (...heden),
wijde, uitgestrekte omvang : de uitgebreidheid van
zijne kennis is verbazend; uitgestrektheid; — (na
eigenschap welke ieder lichaam heeft. om-turk.)
een begrensd gedeelte der ruimte te beslaan of in
te nemen.
UITGEBROKEN, bn. (wap.) figuur waarvan
alleen de omtrek aangegeven is, terwijl het inwendige de kleur van het schild vertoont.
UITGEDIEND, bn. geen dienst meer verrichtende,
nutteloos geworden : uitgediende meubelen, kleerent
een uitgediend soldaat, die zijn wettigen diensttijd
heeft volbracht.
UITGEEFSTER, v. (-s), zij die iets uitgeeft.
UITGEESELEN, (geeselde uit, heeft uitgegeeseld), ten einde geeselen; geeselende uitdrijven.
UITGEHONGERD, bn. zeer hongerig : ik ben uit
van, door honger verteerd, vermagerd: -gehonrd;
de uitgehongerde bevolking gaf zich over.
UITGELATEN, bn. bwa (- er, -st), zeer dartel

UITGIETEN.

de uitgelaten jeugd; zij is uitgelaten van blijdschap,

hare blijdschap kent geene grenzen. UITGELATENHEID, V. dwaze dartelheid, buitengemeen
blijdschap.
UITGELEEFD, bn. zeer oud, stokoud : een uitgeleefd grijsaard; versleten.
UITGELEERD, bn. (w. g.) hij is uitgeleerd, heeft
zijn leertijd volbracht, (ook) kan niets meer (van
dit vak of die wetenschap) leerera; zeer geleerd,
bedreven : hij is uitgeleerd in aardrijkskunde; (fig.)
nu ben ik uitgeleerd, ik weet niet meer wat te doen.
UITGELEI, UITGELEIDE, o. het uitleiden;
iem. uitgeleide doen, een eind weegs vergezellen.
UITGELEZEN, bn. (-er, -st), voortreffelijk, uitstekend, uitmuntend : uitgelezen krijgsbenden; een
uitgelezen publiek; uitgelezen wijn. UITGELEZEN
V. uitstekendheid, voortreffelijkheid..
-HEID,
UITGEMAAKT, bn. wat uitgemaakt, beslist is:
dit is eene uitgemaakte zaak; dat is nog lang niet
uitgemaakt.
UITGEMERGELD, bn. krachteloos, uitgeput : een
uitgemergelde grond, door roofbouw uitgeput; de
uitgemergelde werkstakers, door gebrek uitgeput.
UITGENOMEN, vw. (beperkend, uitsluitend) behalve, uitgezonderd : ieder deed zijn best, uitgenomen
hij of hij uitgenomen; ik gaf ieder wat, hem uitgenomen; — vz. Met uitzondering van : het portret
is goed, den neus uitgenomen.
UITGEPAAID, bn. uitgepaaide haring, leege
haring, die gepaard heeft
UITGERAND, bn. (van bladen) van eene naar
binnen gekeerde insnijding of bocht voorzien.
UITGEREKEND, bn. op zijn voordeel bedacht,
slim.
UITGERUKT, bn. (wap.) (van boomzen) met de
wortels zichtbaar.
UITGESCHULPT, bn. (van bladen) de rand met
groote, vlakke, iets gekromde tanden, van elkander
door ronde inhammen gescheiden.
UITGESLAPEN, bn. wakker, bij de hand, slim.
UITGESPREID, bn. (wap.) (van vogels) met
uitgestrekte vleugels en pootera.
UITGESTORVEN, bn. ledig, zonder leven : de
stad schijnt uitgestorven; onbewoond; (fig.) doodsch.
UITGESTREKEN, bn. (-er, -st), effen : met een
uitgestreken gezicht vroeg zij het mij, zonder dat één
trek hare gedachten verried.
UITGESTREKT, bn. (-er, -st), wijd van omvang .
uitgebreid: uitgestrekte bezittingen. UITGESTREK.T HEID, v. (...heden), ruimte, omvang, uitgebreidheid.
UITGESTUDEERD, bn. (fig.) sluw, listig : hij is
daarin uitgestudeerd, daarin zeer geslepen, listig;
nu ben ik uitgestudeerd, heb ik geen geld meer.
UITGEVEEND, bn. waaruit het veen verwijderd
is : uitgeveende plassen, gronden.
UITGEVEN, (gaf uit, heeft uitgegeven), in andere
handen geven : geld -uitgeven, besteden, verteren;
banknoten, aandeelen uitgeven, verspreiden; — de
brieven uitgeven, aan de brievenbestellers ter bezorging; (mil.) het wachtwoord uitgeven, zeggen,
mededeelen; — (fig. ) iets voor waarheid uitgeven, beweren dat iets waar is; zich voor een graaf, voor een
Franschman uitgeven, zich er voor laten doorgaan;
— in het licht, in druk geven : een boek, een tijdschrift, eene courant uitgeven.
UITGEVER, m., UITGEEFSTER, v. (-s), die
uitgeeft; die werken of geschriften enz. in druk uitgeeft, onder zijn (of haar) naam verspreidt.
UITGEVERSFIRMA, v. (-'s), naam of titel eener
uitgeverszaak ; ...MAATSCHAPPIJ, V. (- en) ;
...ZAAK, v. (...zaken), zaak van een uitgever.
UITGEWEKENE, m. en v. (-n), die uit zijn (vader)
land wijkt; die dit tijdelijk ontvlucht (wegens staatsberoerten enz.).
UITGEWERKT, bn. (-er, -st), met zorg bewerkt;
geheel afgemaakt : uitgewerkte sommen, voorzien
van de volledige bewerking; — (naaist.) uitgewerkte
rand aan een rok, met bewerkten rand; ... GEZOCHT,
bn. (-er, -st), voortreffelijk, keurig : het is uitgezocht
weertje; -- uitgezochte waren, beste; vgl. UITZOEKEN.
UITGEZOGEN, bn. zie UITZUIGEN.
UITGEZONDENE, m. en V. (- n), afgezant.
UITGEZONDERD, vw. vz. uitgenomen.
UITGIEREN, (gierde uit, heeft uitgegierd),
luidruchtig uiten : zij gierden hunne blijdschap uit;
zij gierden het uit van pret, lachten hevig.
UITGIETEN, (goot uit, heeft uitgegoten), gieten-
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de uitstorten, ledigen : een emmer water uitgieten;
— door water te gieten blusschen : het vuur uit
uitstorten : zijne gramschap op ieni.-gietn;(f.)
uitgieten. UITGIETING, v. (-en), het uitgieten.
UITGIFT, v. (-en), UITGIFTE, v. (- n), versprei
uitgave; (inz.) uitgifte van aandeelen, van pand--ding,
brieven

enz.

1. UITGILLEN, (gilde uit, heeft uitgegild), ten
einde gillen; gillende uiten : zij gilde haar toorn uit;
— hevig lachen : zij gilden het uit van de pret.
2. UITGILLEN, (gilde uit, heeft uitgegild), (zeew.)
halvemaanswijze de zeilen uitsnijden. UITGIL
-LING,v.
UITG(R)INNIKEN, (g(r)innikte uit, heeft uitgeg(r)innikt), luide g(r)inniken of lachen : iem. uitg(r)inniken, bespotten.
UITGISTEN, (gistte uit, heeft en is uitgegist),
ten einde gisten : het deeg is uitgegist; (ook fig.) niet
langer boos, toornig zijn.
UITGLIBBEREN, (glibberde uit, is uitgeglibberd),
uitglijden.
UITGLIJDEN, (gleed uit, is uitgegleden), van
de plaats glijden : de ladder gleed uit; mijn voet gleed
uit; glijdende vallen. UITGLIJDING, v.
UITGLIPPEN, (glipte uit, is uitgeglipt), eventjes
uitglijden; glippende struikelen.
UITGLOEIEN, (gloeide uit, heeft uitgegloeid),
goed, door en door gloeien : glas, ijzer uitgloeien;
kousjes uitgloeien.

UITGOOIEN, (gooide uit, heeft uitgegooid), (gemeenz.) ten einde gooien of werpen; — vlug uitdoen :
zijne kleeren uitgooien; — uitsn.ijten, uitwerpen:
(iele. of iets) de deur, het venster uitgooien; — al
gooiende ledigen : de kom met waschwater uitgooien.
UITGORDEN, (gordde uit, heeft uitgegord), losgorden.
UITGRAVEN ; (groef uit, heeft uitgegraven),
gravend dieper maken, te voorschijn halen : eene
sloot uitgraven; een kuil dieper uitgraven; schatten,
ertsen uitgraven; iem. die onder zand, aarde bedolven
is, uitgraven; een lijk uitgraven. UITGRAVING,

v. (-en).
UITGRIJPEN, (greep uit, heeft uitgegrepen),
grijpende uitnemen.
UITGROEIEN, (groeide uit, is uitgegroeid),
groeiende uitzetten, grooter, meer worden: die boom

is flink uitgegroeid; de aardappels zijn nog niet uit
groeien erg uit; groeiende zich-geroid;anums

verspreiden; zich (buiten iets) verheifen.UITGROEIIN G, v. het uitgroeien.
UITGROEISEL, o. (-s), hetgeen naar buiten
gegroeid is, uitwas.
UITGROEVEN, (groefde uit, heeft uitgegroefd),
groeven in iets (dieper) maken. UITGROEVING,
v. (-en).
UITHAAL, m. (...halen), het uithalen; — ver
praal: een grootgin uithaal maken, zijne-tonig,
beste zaken ten toon spreiden bij een bezoek, (ook)
zijne gasten flink 'onthalen; — het uithalen van een
rijtuig voor het andere.
UITHAALTAFEL, v. (-s), schuiftafel.
UITHAKEN, (haakte uit, heeft uitgehaakt), een
haak losmaken en zoo afscheiden, afzonderen : een
wagen uit den trein uithaken; — ten einde haken: een
patroontje uithaken. UITMAKING, v.
UITHAKKEN, (hakte uit, heeft uitgehakt), hak
uithalen, diepen, uithollen. UITHAKKING,-kend
v. (-en).
UITHAKSEL, o. (-s), hetgeen uitgehakt wordt;
uitgehakte deeltjes.
UITHALEN, (haalde uit, heeft uitgehaald), iets
uit iets anders halen, nemen, trekken : eieren uit
uit een vogelnest halen ; een vogelnestje uit--halen,
halen, wegnemen, (ook) de eieren uithalen; — eene
lade uithalen, uitschuiven; — eene tafel uithalen, de
verlengstukken uitschuiven; — (naaist.) de draden
uithalen- uit het goed halen; — uit het water redden;
— (zeew.) een schip uithalen, het van de werf of
uit het dok in het vaarwater brengen; -- de boelijns
uithalen, stijf zetten; — harder roeien; — van huis
halen : de dokter is uitgehaald, bij een patiënt geroepen; — ledigmaken : eene pijp uithalen; —
schoonmaken : visch uithalen, grommen; — een
huis in den natijd een weinig schoonmaken; — uitgraven : een put uithalen ; — ter zijde wijken,
uit den weg rijden voor een ander rijtuig of paard;
— streken, grappen uithalen, uitvoeren; wat hebt ge
nu weer uitgehaald ?, wat voor streken hebt ge nu
begaan ? ; — besparen, bezuinigen : dat haalt tijd

UITHONGEREN.

en m(. Bite uit; — zingende uitgalmen : een toon, uithalen; — feestelijk onthalen : voor iem. uithalen.
UITHALING, v. (-en).
UITHALER, m., UITHAALSTER, V. (- s), die
uithaalt (in alle bet-).
UITHALER, m. (-s), pijpenuithaler; (fig.) hoog
hals van een zeil; (gemeenz.) (fig.)-vliegr;(zw.)
iets dat spaart; det is een uithaler, dat spaart mij
geld.
UITHALLEN, (halde uit, heeft uitgehald), in
het klein verkoopen: vleesch uithallen.
UITHALLER, m. (-s), (gew.) slager.
UITHAM, m. (-men), (aardr.) landtong.
UITHANGBORD, o. (-en). schild (voor een winkel,
een magazijn, eene herberg enz.) ; (fig.) alles waardoor men zijn beroep (ook fig. zijne meeping) openbaar maakt om er voordeel mede te doen : de nithangborden verhangen; — ( gemeenz.) uiterlijke
schijn : haar uithangbord voorspelt niet veel goeds.
UITHANGEN, (hing uit, heeft uitgehangen), aan
de buitenzijde (iets) ophangen : de vlag uithangen,
uitsteken; — daar hangt de Vergulde Arend uit,
op het uithangbord voor dit huis staat een vergulde
arend; — (fig.) daar hangt de schaar uit, het is er
zeer duur, men wordt er gesneden; — den groeten
heer, den vrome uithangen, zich den schijn er van
geven; -- (zeew.) buiten boord steken en over het
water hangen (van houtwerk); — (spr.) het hangt
mij de keel uit, ik heb er meer dan genoeg van, het
verveelt mij uitermate; — goederen uithangen, ten
verkoop ; linnengoed uithangen, om te drogen; —
eene deur uithangen, uit hare hengsels lichten; —
(zeew.) het roer uithangen, uitlichten; — (fig.) (van
menschen) wonen, gehuisvest zijn, zich bevinden:
weet gij ook waar

Dibbel uithangt ?

UITHANGKAST, v. (-en), (horlogem.) kast waarin de horlogemakers hunne horloges uithangen;
...TEEKEN, o. (-s), iets dat als uithangbord dienst
doet.
UITHARKEN, (harkte uit, heeft uitgeharkt),
geheel harken ; een tuin uitharken; naar buiten
harken.
UITHEBBEN, (had uit, heeft uitgehad), geëindigd hebben; ik heb mijn boek uit (uitgelezen);
ik zal mijn schrijfboek eerder uithebben (uitgeschreven hebben); ik heb mijn glas uit (geledigd); — dat
heeft uit, dat is gedaan, gebeurt niet meer; hij heeft
bij mij uit, hij, heeft mijne gunst verloren. UITHEEMSCH, bn. bw. buitenlandsch vreemd:

uitheemsche zeden, gewoonten; uitheemsche planten, dieren; uitheemsch gekleed gaan; als zelfst. nw. een, eene
uitheemsche, vreemdeling(e). UITHEEMSCHHEID,
,

vreemdelingschap; hoedanigheid van buiten
te zijn; (fig.) zonderlingheid, vreemdheid.-landsch
UITHEKELEN, (hekelde uit, heeft uitgehekeld),
hekelende zuiveren : het vlas uithekelen.
UITHELPEN, (hielp uit, heeft uitgeholpen),
helpen naar buiten brengen, voeren; (iem.) uit den
nood helpen; iem. (er) uithelpen, hem uit de ver
(ook) voor de rechtbank vrijplei--legnhidr;
ten; — zich er uithelpen, door een vond, door list
of verzinsel.
UITHELPER, ni., UITHELPSTER, v. (-s), die
helpt of redt.
UITHIJSCHEN, (heesch uit, heeft uitgeheschen),
hijschende uitbrengen. UITHIJSCHING, v. bet
uithijschen.
UITHINKEN, (hinkte uit, is uitgehinkt), naar
buiten hinken : zij hinkte de kamer uit.
UITHOEK, m. (- en), uiterste punt (van een land),
kaap, landtong; (fig.) eenzaams oord, barre landstreek. UITHOEKJE, o. (-s).
UITHOEKEN, (hoekte uit, heeft uitgehoekt),
rondom- van hoeken voorzien, hoeken knippen.
UITHOESTEN, (hoestte uit, heeft uitgehoest), ten
einde hoesten; hoestende losmaken (slijm, fluimen);
(plat) (fig.) iem. uithoesten, hem minachten, niet
tellen : ik hoest hem wat uit.
1. UITHOLLEN, (holde, uit, heeft uitgehold), hol
maken. UITHOLLING, v. (-en), het uithollen.
2. UITHOLLEN, (holde uit, heeft en is uitgehold),
ergens vandaan hollen : het huis, de poort uithollen;
ten einde hollen : eindelijk waren de paarden uitgegehold; (gemeenz.) (fig.) hij zal wel gauw uitgehold
hebben, meer geregeld gaan leven.
UITHONGEREN, (hongerde uit, heeft uitgehongerd ), door den honger tot het uiterste brengen, of
gebracht worden : eene stad, eene vesting uithongeren , ;
— iem. uithongeren, door gebrek aan voedsel doen

V.
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(of bijne doen) omkomen. UITHONGERING, v.
het uithongeren.
UITHOOIEN, he is ui tgehooid, het jaargetijde onz
te hooien is voorbij.
UITHOOREN, (hoorde uit, heeft uitgehoord), ten
einde hooren : men moet den beklaagde uithooren; —
iem.uithooren, hem uitvragen,hem zijn geheim zoeken
te ontlokken ; zij hebben het kind uitgehoord, het
alles afgevraagd. UITHOORING, v.
UITHOOZEN, (hoosde uit, heeft uitgehoosd), ten
einde hoozen; hoozende ledigen; het water uit (de
,sloep) werken. UITHOOZING, v. (-en), het uit
-hozen.
UITHOUDEN, (hield uit, heeft uitgehouden),
uitgespreid houden : een doek, een tafelkleed uithou den; verduren, doorstaan, volhouden : hoe houdt hij

het uit !; pijn uithouden, zonder te schreeuwen; —
lang bij iem . blijven: gij hebt het daar nog al uit gehouden; gij kunt het hier wel uithouden, gij hebt het

hier goed.
1
UITHOUDER, m., UITHOUDSTER, v. (-s), die
goed volhoudt.
UITHOUDER, m. (zeew.) stuk hout of ijzer om
een touw, een rondhout, een zeil enz. op eenigen
afstand te houden.
UITHOUDINGSVERMOGEN, o. taá.iheid om
gedurende langen tijd zich flink in te spannen, veel
ontbering, veel pijn te verdragen (Hd. Ausdauer).
UITHOUWEN, (hieuw uit, heeft uitgehouwen),
houwende wegnemen, uitsnoeien : de groote takken
uithouwen; een bosch uith^ncwen, er boonzen uit
vellen : een weg door een bosch uithouwen, —dieper
houwen: die goot moet nog wat uitgehouwen worden; —
beeldhouwen : iem., eene spreuk in marmer -uit
-houwen.
UITHOUWING, v. het uithouwen.
UITHUILEN, (huilde uit, heeft uitgehuild), ten
-einde huilen : laat het kind maar uithuilen; huilende
zijn boezem lucht geven : zij huilde haar droefheid

UITKAMSEL, o. (-s), het uitgekamde, haar dat in
den kant blijft zitten.
UITKANKEREN, (kankerde uit, is uitgekankerd).
kankerende wegteren : hare borst is geheel uitgekankerd; zich kankerende genezen (van wonden); (gemeenz.) ben je nou uitgekankerd, heb je nu genoeg je wrevel botgevierd.
UITKAPPEN, (kapte uit, heeft uitgekapt), ten
einde kappen; kappende of houwende snoeien, weg
een boom uitkappen, er eenige takken van-nem:
uithouwen.
UITKARNEN, (karnde uit, heeft uitgekarnd),
terdege karnen : de melk is niet genoeg uitgekarnd.

UITKAUWEN, (kauwde uit, heeft uitgekauwd),
ten einde kauwen; kauwende uitzuigen : zoethout
uitkauwen; tabak uitkauwen; — (zeew.) het werk
uit de naden losmaken van een schip. UITKAUWING, v.
UITKAUWSEL, o. (-s), het uitgekauwde.
UITKAVELEN, (kavelde uit, heeft uitgekaveld),
bij kavelingen verkoopen. UITKAVELING, v.
UITKEERDER, m., UITKEERSTER, v. (-s),
die uitkeert.
UITKEEREN, (keerde uit, heeft uitgekeerd), naar
buiten keeren, houden; afkeeren; afgeven, betalen:
van zijn erfenis moet hij elk der neven en nichten
eene flinke som uitkeeren. UITKEERING, v. het
uitkeeren : uitkecring bij overlijden, naam, rubriek

UITHUPPELEN, (huppelde uit, is uitgehuppeld),
naar buiten huppelen.
UITHUWELIJKEN, (huwelijkte uit, heeft uitgehuwelijkt), ten huwelijk geven aan : zijne dc, chter
'uithuwelijken. UITHUWELIJKING, v.
UITHUWEN, (huwde uit, heeft uitgehuwd), uit
-huwelijkn.

eener levensverzekeringmaatschappii; —, (-en).
betaalde som : de uitkeeringen bedroegen dit jaar
I 129000, uit een verslag eener levensverzekeringmaatschappij.
UITKEERINGSFONDS, o. (-en), fonds waaruit
zekere uitkeeringen betaald worden.
UITKEPEN, (keepte uit, heeft uitgekeept),
kepen in iets maken. UITKEPING, v. (-en).
UITKERMEN, kermde uit, heeft uitgekermd), ten
einde kernen; kermende uiten, luide kernzen : zi j
kermde het uit van pijn. UITKERMING, v.
UITKERVEN, (korf uit, heeft uitgekorven), kervende uithollen, wegnemen; — losrafelen (van kleedingstukken); — die tabak kerft nogal uit, levert na
het kerven veel op; ten einde kerven. UITKERVING, v. het uitkerven; -, (-en), uitgekorven
holte.
UITKIEMEN, (kiemde uit, is uitgekiemd), kie
opschieten : de zaden kiemen reeds uit. UIT -mend
-KIEMNG,v.
UITKIEZEN, (koos uit. heeft uitgekozen), onder,
uit vele voorwerpen eene keus doen : het lekkerste,
beste, duurste, nuttigste uitkiezen. UITKIEZING v.

UITIJZEN, (ijsde uit, heeft uitgeijsd), uit het ijs
losmaken; een slop door 't ijs hakken om een vaar -

UITKIEZER, m., UITKIESSTER, v. (-s), die
uitkiest.

tuig door te brengen.
UITJAGEN, (jaagde, joeg uit, heeft uitgejaagd),
ten einde jagen; jagende verdrijven; hard naar
buiten jagen (rijden). UITJAGING, v.
UITJAMMEREN, (jammerde uit, heeft uitgejaiJerd), ten einde jammeren; jai merende uiten.
UITJANKEN, (jankte uit, heeft uitgejankt), ten
einde janken; jankende uiten, van dieren, inz. honden.
UITJE, o. (-s), gelegenheid waarbij men voor zijn
pleizier uitgaat : een uitje hebben; dat is een uitje

UITKIJK, m. (-en), punt werwaarts men ziet, uitzicht : men heeft hier niet veel uitkijk; — plaats van
waar men uitkijkt (voor het leger, op zee enz.); —
(zeew.) wachthouder in den top van den mast; op
den uitkijk staan, op iets letten, wachten, (ook) op
de loer staan, (ook) afwachten, verbeiden. UIT
-KIJE,o.(s)
UITKIJKEN, (keek uit, heeft uitgekeken), in
zekere richting staren : naar iets uitkijken; gij hebt
goed uitgekeken, gij hebt eene goede keuze gedaan;
— (zeew.) de wacht houden; zijne oogen uitkijken,
lang en aanhoudend op iets staren, (ook fig.) zeer
verwonderd staan kijken, groote oogen opzetten.
UITKIJKER, n2., UITKIJKSTER, v. (-s), die
uitkijkt, die wacht, die op wacht staat.
UITKINDEREN, (heeft uitgekinderd), die vromr
heeft uitgekinderd, krijgt geen kinderen meer.
UITKIPPEN, (kipte uit, heeft uitgekipt), uitbroeien; -- (gemeenz.) uitkiezen. UITKIPPING, v.
UITKITSEN, (kitste"uit, heeft uitgekitst), kitsende
(tusschen de tanden door) spuwen.
UITKLADDEN, (kladde uit, heeft uitgeklad), ten
einde kladden; kladdende uitwisschen.
UITKLAGEN, (klaagde uit, heeft uitgeklaagd),
ten einde klagen; klagende uiten : zijn leed, zijn ver
-drietuklagn.
UITKLAGING, v.
UITKLAPPEN, (klapte uit, heeft uitgeklapt), verklikken, overbrengen. UITKLAPPING, v.
UITKLAREN, (klaarde uit, heeft uitgeklaard),
(zeew.) gereedmaken om in zee te steken en met de
noodige papieren voorzien : een schip naar Londen
uitklaren; goederen uitklaren, de uitvoerrechten er
voor betalen. UITKLARING, v. (-en), het uit
-klaren.
UITKLAUTEREN, (klauterde uit, is uitgeklau-

uit; kon zij maar eens goed uithuilen, dat zou haar
verlichten.

UITHUIZIG, bn. voortdurend afwezig; zelden te
huis : een uithuizig mensch, die vaak of gaarne
buitenshuis rondloopt of reist. UITHUIZIGHEID,
v. het vertoeven buitenshuis : het vereenigingsleven
bevordert

de uithuizigheid.

voor mij.

UITJOUWEN, (jouwde uit, heeft uitgejouwd),
ten einde jouwen; beschimpen : iem. uitjouwen.
UITJOUWING, v. (-en), het uitjouwen.
UITKAARDEN, (kaardde uit, heeft uitgekaard),
ten einde kaarden; kaardende zuiveren (wol).
UITKAATSEN, (kaatste uit, heeft uitgekaatst),
ten einde kaatsen : een liedje uitkaatsen; kaatsende
uitslaan (een bal). UITKAATSING, v. (-en), het
uitkaatsen.
UITKAATSER, m. (-s), die uitkaatst.
UITKABBELEN, (kabbelde uit, heeft uitgekabbeld) ; kabbelende uithollen : die kant is door het
water uitgekabbeld.

UITKAKELEN, (kakelde uit, heeft uitgekakeld),
ten einde kakelen; kakelende uiten : een nieuwtje uitkakelen, rondklappen.

UITKAKKEN, (plat) (kakte uit, heeft uitgekakt),
kakkende uitbrengen; (spr.) welke stront heeft hem
uitgekakt ?, waarop moet hij zoo trotsch zijn, zoo
veel praats hebben; ten einde kakken.
UITKAMMEN, (kamde uit, heeft uitgekamd),
kammende regelen, zuiveren : zijn haar uitkammen;
(fig.) iem. uitkammen, scherp berispen. UITKAM MIN G, v. het uitkammen.
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terd), klauterende weggaan, iets verlaten: de dief
is uitgeklauterd. UITKLAUTERING, v.
UITKLEEDEN, (kleedde uit, heeft uitgekleed),
van kleederen ontdoen : zich naakt uitkleeden; de
kleintjes uitkleeden vóór zij naar bed gaan; — (spr.)
ik zal mij niet uitkleeden vóór ik naar bed ga, bij mijn
leven za] ik het mijne niet aan mijne kinderen
afgeven; -- zij heeft zich voor hare kinderen uitgekleed, er alles voor opgeofferd, zich van alles beroofd; — arm, ongelukkig maken, van alles berooven : zijn advocaat heeft hem uitgekleed. UIT KLEEDING, v. het uitkleeden.
UITKLEIEN, (kleide uit, heeft uitgekleid), een
Zand uitkleren ; de klei er uit wegnemen.
UITKLEINZEN, (kleinsde uit, heeft uitgekleinsd),
ten einde kleinzen; kleinzende zuiveren. UITKLEINZING. V.
UITKLEPPEN, (klepte uit, heeft uitgeklapt), ten
einde kleppen ; door kleppen verkondigen.
UITKLETSEN, (kletste uit, heeft uitgekletst),
naar buiten kletsen (werpen); uitgooien (water
b. v.); — uitborgen; — rondbabbelen.
UITKLIMMEN, (klom uit, is uitgeklommen), ten
einde klimmen; — klimmende ergens uitkomen : de
gevangene is uitgeklommen. UITKLIMMING, v.
door uitklimming is hij ontvlucht.
UITKLINKEN. (klonk uit, heeft uitgeklonken),
ten einde klinken; — door klinken (op een bekken
enz.) bekendmaken, rondklinken, omroepen.
UITKLINKER, m. (-s), omroeper.
UITKLOKEN, (klookte uit, heeft uitgeklookt),
(gew.) een vruchtboom, boomgaard uitkloken, nalezen,
de bij den pluk hangen gebleven vruchten plukken.
UITKLOKKEN, (klokte uit, heeft uitgeklokt),
(gemeenz.) klokkende uitdrinken.
UITKLOPPEN, (klopte uit, heeft uitgeklopt),
kloppende zuiveren : een kleed , de matten uitkloppen;
eene kachelpijp, eene tabakspijp uitkloppen, al kloppende leegmaken; — kloppende uitdrijven (b. v.
een spijker) ; — verbreeden : een stuk blik laten uit
— de butsen uitdoen ; deuken uitkloppen;-klopen;
— afranselen : den vijand uitkloppen, de stad doen
verlaten. UITKLOPPING, v. het uitkloppen.
UITKLOPPER, in. (-s), die uitklopt; werktuig
waarmede men uitklopt. UITKLOPSTER, v. (-s),
die uitklopt.
UITKNABBELEN, (knabbelde uit, heeft uitgeknabbeld), knabbelende iets uithollen : de muizen
hebben de kaas uitgeknabbeld. UITKNABBELING, v.
UITKNAGEN, (knaagde uit, heeft uitgeknaagd),
uitknabbelen.
UÍTKNIJPEN, (kneep uit, heeft en is uitgeknepen),
knijpend ledigen : citroenen uitknijpen; eene wonde
uitknijpen, er bloed; etter enz. uitknijpen; eene spons
uitknijpen, drogen door ze te knijpen; — (gemeenz.)
(fig.) stil uitknijpen. uitsnijden, stil heengaan,
(ook) sterven. UITKNIJPING, v.
UITKNIKKEREN, (knikkerde uit, heeft uitgeknikkerd), bij het knikkeren knikkers uit het ootje,
uit een getrokken vierkant enz. knikkeren; iem. bij
het knikkeren doen afvallen; (gemeenz.) iem. er
uitknikkeren., door oneerlijke middelen zijne betrekking doen verliezen.
UITKNIPPEN, (knipte uit, heeft uitgeknipt), met
eenti schaar uitsnij den : een artikel uit de krant uit
prentjes uitknippen, met de schaar het wit-knipe;
enz. wegsnijden; — van papier knippende vormen,
fatsoeneeren : boomen, huizen, dieren uitknippen.
UITKNIPPING. v.
UITKNIPPER, m., UITKNIPSTER, v. (-s), die
uitknipt.
UITKNIPSEL, o. (-s), het uitgeknipte uitgeknipte stukjes (inz. papier). UITKNIPSELTJE,
o. (-s).
UITKNOPPEN, (knopte uit, is uitgeknopt), met
knoppen uitkomen, uitbotten.
UITKNUPPELEN, (knuppelde uit, heeft uitgeknuppeld), met knuppelslagen verjagen.
UITKOETEREN, (koeterde uit, heeft uitgekoeterd), ten einde koeteren; koeterende uiten, uit brabbelen.
UITKOKEN, (kookte uit, heeft en is uitgekookt),
ten einde koken; kokende uitloopen : het ei is uit
door koken iets afzonderen, uitdrijven:-gekot;
heenen, vet, vleesch uitkoken, het merg, de vetdeelen,
de kracht er van door koken afzonderen; -- door
koking zuiveren : linnengoed, een ketel uitkoken.
UITKOKING, v. het uitkoken.
UITKOLVEN, (kolfde uit, heeft uitgekolfd), ten

einde kolven; kolvende wegjagen; het eerst kolven
(bij het begin van het kolfspel). UITKOLVING, v.
1.. UITKOMEN, (kwam uit, is uitgekomen), te
voorschijn, uit een huis komen : laat hem er uit
als hij durft; ik kom zelden uit, ik ga zelden-komen,
uit; — gij zult er wel uitkomen, gezegd tegen iem.
die vertrekt en dien men niet uitgeleidt; (naar
Indië) uitkomen, overkomen; hij is in 1911 uitgekomen, naar Indië gekomen; — (Ind.) in heerendienst opkomen van de bevolking; — zijn huis,
gang komt van achteren op (in) de steeg uit, loopt
daar op uit; deze kamer komt op de straat uit, ziet
daarop uit; -- te voorschijn komen, opengaan:
die rozen komen mooi uit; — uitspruiten : de erwten.
komen goed uit; — uitbotten : de bladeren komen.
uit; — doorbreken : er zijn twee tandjes uitgekomen; — naar buiten konen : de mazelen moeten
goed uitkomen; — er zijn 10 eieren •uitgekomen,
uitgebroed zoo dat er een vogeltje, een kuiken
uitkwam ; — getrokken worden : mijn nummer is
uitgekomen; - ontdekt, bekend worden : het geheim, de moord is uitgekomen; — dat zal uitkomen,
men zal het merken; openlijk voor iets uitkomen,
bekennen, (ook) zijne meaning daaromtrent zeg
licht zien, verschijnen : dit boek komt-gen;—ht
uit bij...; uitgekomen boeken, verschenen; -- die
lijst doet de schilderil goed uitkomen, verhoogt de
schoonheid er van; — dat kleed doet hare slankheid
goed uitkomen, flink opmerken; —
ten einde komen : die Pesch komt niet uit, wordt
niet leeggedronken; — genoeg hebben.: met dat
goed zal ik wel uitkomen; - met zijn traktement,
met het huishoudgeld uitkomen, daarmee niet te
kort komen, dat is voldoende; — juist accoord
zijn : het geld komt uit; — deze som komt niet uit,
ik krijg eene andere uitkomst dan verlangd wordt,
dan opgegeven is; — die deeling komt . uit. geeft 0
tot rest; -- uwe rekening komt ;niet uit, gij rekent
verkeerd (ook fig.); — dat komt uit, is zooals het
zi4n moet; — dat zal wel uitkomen, dat zal wel
goed afloopen, eindigen, (ook) natuurlijk is dat
zoo; — het kwam volgens zijn zeggen, zijne woorden
uit, het eindigde, liep af, zooals hij voorspeld had.
2. UITKOMEN, o. het uitkomen der vogels, der
bladeren, bloemen; het uitkomen der mazelen; —
hij heeft zijn uitkomen, maar ook niet meer, hij kan
juist leven van hetgeen hij verdient.
UITKOMST, v. (-en), einde, afloop, uitslag : men
rekent de uitkomst niet, men telt het d )el alleen; de
uitkomst zal het leeren; — redding, hulp ; uitkomst
geven; ik zie geene uitkomst meer; — ( rekenk.) quotiënt : de uitkomst eener deeling; — het gevraagde
in een rekenkundig vraagstuk : welke uitkomst
hebt gij I UITKOMSTJE. o. (-s).
UITKOOKSEL, o. (-s), afkooksel.
UITKOOP, m. (-en), vrijkoop; som die men betaalt om uit eene vereeniging te treden, om zich
aan zekere verplichting of dienst te onttrekken;
losgeld.
UITKOOPEN, (kocht uit, heeft uitgekocht), vrij
vrijkoop losmaken : zich uitkoopen,-kopen,dr
zich door geld te geven losmaken van eene ver
iem. uitkoopen, hem zijne rechten afkoo--bintes;
pen : zijne mede- erfgenamen uitkoopen; (gew.) omkoopen; (w. g.) alles (van iem.) koopera, hem leeg koopen; (R . g.) iem. door een hooger bod de loef
afsteken; -- (fig.) den tijd vitkoopen, tijd zoeken
te winnen. UITKOOPING, v.
UITKOTEN, (kootte uit, heeft uitgekoot), ten
einde koten; (w. g.) hij heeft uitgekoot, het is gedaan
met hem. UITKOTING, v.
UITKOTEREN, (koterde uit, heeft uitgekoterd),
koterende zuiveren (de tanden enz.).
UITKOTSEN, (kotste uit, heeft uitgekotst), (plat)
uitbraken, overgeven.
UITKRAAIEN, (kraaide uit, heeft uitgekraaid),
ten einde kraaien; kraaiende verkondigen : zijn lof,
zijne pret uitkraaien; het kind kraaide het uit van
pleizier, lachte luid. UITKRAAIING, v.
UITKRABBELEN, (krabbelde uit, heeft uitgekrabbeld), door gekrabbel onkenbaar maken;
uitkrabben.
UITKRABBEN, (krabde uit, heeft uitgekrabd),
ten einde krabben; krabbende doen verdwijnen;
iem. de oogen uitkrabben, met de nagels. UIT
-KRABING,v.
UITKRAMEN, (kraamde uit, heeft uitgekraamd),
uitstallen, ten verkoop leggen; bieden; (ook fig.)
pronken (met) : allerlei schoolgeleerdheid uitkramen;
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zottepraat uitkramen, luide verkondigen; - (van
oudere vrouwen) ophouden te kramen, uitkinderen.
UITKRAMING. v.
UITKRASSEN, (kraste uit, heeft uitgekrast), ten
einde krassen; krassende uiten (van raven); (ook) door krassen onleesbaar maken : een woord
uitkrassen; door krassen afbeelden. UITKRASSING, v.
UITKRAUWEN, (krauwde uit, heeft uitgekrauwd), uitkrabben (met nagels).
UITKRIJGEN, (kreeg uit, heeft uitgekregen), met
,inspanning iets uithalen (in alle bet.); men kan
hem niet uitkrijgen, overhalen eens uit te gaan; ik
kan mijne laarzen niet uitkrijgen, uittrekken; verlossen, bevrijden; - (Ind.) (goederen) uit
Europa krijgen of ontvangen; -- eindigen, uit
ik kan het boek van avond niet uitkrijgen; --lezn:
eindigen (eene partij in het spel).
UITKRIJTEN, (kreet uit, heeft uitgekreten), ten
einde krijten; krijtende uiten; bekendmaken (in
slechten zin) : hij werd uitgekreten voor alles wat
maar slecht was.
UITKRISTALLISEEREN, in kristallen zich uit
de oplossing afscheiden.
UITKRUIEN, (kruide, krooi uit, heeft uitgekruid,
-gekrooien), naar buiten kruien; (inz.) steenera uit
den oven kruien.
UITKRUIPEN, (kroop uit, is uitgekropen), ten
einde kruipen; naar buiten kruipen. UITKRUIPING, v.
UITKRUIPSEL, o. (-s), wat uitgekropen is.
UITKRUISEN, (kruiste uit, heeft uitgekruist),
met elkaar kruisende strepen iets doorhalen.
UITKUIEREN, (kuierde uit, is uitgekuierd),
naar buiten wandelen, iets ten einde wandelen.
UITKUNNEN, (kon(de) uit, heeft uitgekund), vgl.
OMKUNNEN; ik kan uit (gaan); ik kan er niet uit (komen); ook: uit wijs worden, namelijk uit het geschrift,
het schrift is zóó slecht, dat ik het niet lezen kan;
het boek kan vandaag uit (gelezen worden); kan de
lamp al uit (gedraaid worden); het brood kan uit
(den oven gehaald worden); mijne schoenen kunnen
niet uit (getrokken worden).
UITLAAT, o. (...laten), (bouwk.) uitstek; uitgang
op zij van een huisje : een uitlaat in eene steeg hebben.
UITLAATDUIKER, m;. (-s), .. SLUISJE, o. (-s),
dat dient om water uit een polder uit te laten.
UITLACHEN, (lachte uit, heeft uitgelachen), ten
einde lachen; lachende bespotten; iem., een ongeluk
uitlachen; iem. in het gezicht uitlachen; --kige
(fig.) zich (om iem.) niet bekreunen: ik lach hem
uit, ik geef niet om hem. UITLACHING, v.
UITLACHER, m., UITLACIISTER, v. (-s), die
uitlacht, bespot.
UITLADEN, klaadde uit, heeft uitgeladen), goederen enz. uit een vaartuig of een vrachtwagen
halen of brengen, lossen; (ook) ten einde laden
(een schip, een geweer enz.). UITLA DING, v.
het uitladen.
UITLANDER, m. (-s), buitenlander, vreemdeling.
UITLANDIG, bn. buitenslands; ik was uitlandig.
UITLANDIGHEID, v. afwezigheid buitenslands.
UITLANDSCH, hn. buitenlandsch, vreemd : eene
uitlandsche plant.
UITLANGEN, (langde uit, heeft uitgelangd),
(gew.) naar buiten toereiken : weggaande, langde
hij twee penningen uit. UITLANGING, v.
UITLAPPEN, (lapte uit, heeft uitgelapt), (kleerm.)
geheel met lappen bezetten; - geld uitleggen om
samen sterken drank te koopen.
UITLATEN, (liet uit, heeft uitgelaten), uit het
huis, uit de kamer laten : een hond uitlaten, zoodat
hij zijne behoeften buiten doet; - de 'kinderen
uitlaten, naar buiten laten gaan; -- iem. uitlaten,
tot aan de deur geleiden; - weglaten, vergeten
(een woord enz.); - niet aantrekken (een kleedingstuk); - niet weder aansteken (de kaars,
het vuur ; de kachel); -- stoom uitlaten, laten ontsnappen; -- zich uitlaten, zich uiten, zijne meening
zeggen : zich gunstig, ongunstig over iem., iets uit
gij moet daarover niets uitlaten, daarover-laten;
niet spreken, niets zeggen. UITLATING, v. (-en),
het uitlaten; weglating (van een of meer woorden).
UITLATINGSTEEKEN, o. (-s), afkappingsteeken; (letterz.) deleatur.
UITLEENEN, (leende uit, heeft uitgeleend), aan
iem. leenen; boeken, geld uitleengin; geld uitleenen
tegen 5 °/ 0 ; ten einde leenen. UITLEENING, v.
UITLEENER, m. (-s), die uitleent.
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UITLEEREN, (leerde uit, heeft uitgeleerd), ten
einde leerera : men heeft nooit uitgeleerd; alles leeren
wat in een boek staat.
UITLEG, mm. uitlegging : ik kan er u geen uitleg
van geven; - iem. tekst (ook taal) en uitleg geven,
alles uitvoerig meedeelen; - nieuwe stadswijk:
hij woont aan den uitleg.
UITLEGBAAR, bn. (w. g.) vatbaar voor uit
-legin,
verklaarbaar.
UITLEGGEN, (legde, leide uit, heeft uitgelegd, geleid), leggende uitspreiden : een kleed uitleggen;
waschgoed uitleggen, laten bleeken; - (kooph.)
goederen uitleggen, op bezien geven; - gelden uit
(beter : uitzetten, plaatsen), op interest zet--legn
ten; -- voorschieten; bijeenbrengen : samen geld
uitleggen om wat te koopen; - eene stad uitleggen,
uitbreiden, vergrooten; - een kleed uitleggen,
langer maken, door wegneming der zoomen; verklaren, toelichten: den Bijbel uitleggen; droomera
uitleggen. UITLEGGING, v. (-en), het uitleggen
(in alle bet.); verklaring, toelichting; vei rooting,
verwijding.
UITLEGGER, m., UITLEGSTER, v. (-s), die
uitlegt; verklaarder, verklaarster.
UITLEGGER, m. t-s), (zeew.) wachtschip, zolder
waarop een kanon is geplaatst; lange rib of-schuit
balk die zich uitstrekt van 't begin tot het eind
van 't galjoen; (wev.) benaming van een paar lange
latten tot verlenging van het weefgetouw; kraanbalk.
UITLEGGERSHOOFD, o. de uiterste knoop die
voor aan 't galjoen komt.
UITLEGKUNDE, v. (godg.) uitlegkunde des Bijbels, de wetenschap die den zin van den Bijbel
navorscht. exegese.
UITLEGKUNDIG, bn. de uitlegkunde verstaande;
exegetisch.
UITLEGKUNDIGE, m. (-n), exegeet.
UITLEIDEN, (leidde uit, heeft uitgeleidh, naar
buiten leiden. UITLEIDING, v.
UITLEKKEN, (lekte uit, is uitgelekt), lekkende,
dropsgewijs uitvloeien : er lekt wijn uit; (fig.) ruchtbaar worden : is er al wat van ons plan uitgelekt?
TJITLEKKING, v.
1. UITLESSCHEN, (leschte uit, heeft uitgelescht), blusschen, inz. het ovenvuur eenex glas
dat bijna het geheele jaar brandt, om-fabriek,
den oven te kunnen vernieuwen.
2. UITLESSCHEN, o. tijd dat eene gladfabriek
stilstaat om den oven te vernieuwen : bij die stapte
duurde het uitlesschen twee maanden.
UITLEUREN, (leurde uit, heeft uitgeleurd),
(gew.) uitventen. uitzoedelen.
UITLEVEN, (leefde uit, heeft uitgeleefd), ten
einde leven, sterven.
UITLEVEREN, (leverde uit, heeft uitgeleverd),
overleveren; een gevangene, een misdadiger in
handen van het gerecht leveren; opleveren, ver
dit land levert veel uit. UITLEVERING,-schafen:
v. (-en), het uitleveren; tractaat van uitlevering,
tusschen twee landen, om de voortvluchtige mis
-daigers
aan elkander uit te leveren.
UITLEVERINGSTRACTAAT, o. (...taten), tractaat van uitlevering.
UITLEZEN, (las uit, heeft uitgelezen), ten einde
lezen : ik heb het boek uitgelezen; -- kiezen, schiften:
uitgelezen troepen, keurbenden; eene uitgelezen (de
beste) soort. UITLEZING, v. het uitlezen.
1. UITLICHTEN, (lichtte uit, heeft uitgelicht),
(iem.) met een licht uitleiden; - (R.. K.) een stervende uitlichten, hem in de laatste oogenblikken de
gewijde kaars in de hand geven; (ook) den lijkdienst voor eene overledene doen. UITLICHTING, v.
2. UITLICHTEN, (lichtte uit, heeft uitgelicht),
uitheffen, naar buiten lichten; eene deur uitlichten,
uit de hengsels. UITLICHTING, v.
UITLIGGEN, (lag uit, heeft uitgelegen), uitgespreid liggen : ligt de wasch nog uit; -- ten einde
liggen : hij heeft zijn tijd uitgelegen.
UITLIKKEN, (likte uit, heeft uitgelikt), likkende
ledigen : eene stroopkan, een suikerpot uitlikken; likkende zuiveren : honden likken hunne wonden uit.
UITLISPEN, (lispte uit, heeft uitgelispt), ten
einde lispen; lispende uiten.
UITLOKKELIJK, bn. (-er, -st), aanlokkelijk.
UITLOKKEN, (lokte uit, heeft uitgelokt), naar
buiten lokken : het mooie weer lokte ons "nit; lokken, verlokken : hoop op gewin lokte hem daartoe
uit. UITLOKKING, v. (-en), aanlokking.
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UITLOKKER, m. UITLOKSTER, v. (-s), die
uitlokt.
UITLOKSEL, o. (-s), (w. g.) aanloksel.
UITLOODSEN, (loodste uit, heeft uitgeloodst),
^ zeew.) in zee brengen (door een loods).
UITLOOGEN, (loogde uit, heeft uitgeloogd), ten
einde bogen; loogende zuiveren, bewerken : asch,
zout uitloogen; hout, boomstammen uitloogen. de
gevelde boomstammen met het worteleinde stroomopwaarts in het water leggen, waardoor de sappen
verdund en uitgedreven worden. UITLOOGING,
T. het uitloogen. +
UITLOOGER, m., UITLOOGSTER, v. (-s), die
uitloogt.
UITLOOP, rex. (-en), het uitloopen : het water moet
.zijn uitloop hebben.; — riool, buis, pijp; — mond

(eener rivier enz.): — gelegenheid tot uitloopen,
-

tot uitgaan : dat was een uitloopje voor mij; veel
uitloop hebben, veel op bezoek gaan. UITLOOPJE,

o. ( - s).

UITLOOPEN, (liep uit, is en heeft uitgeloopen),
ten einde loopen : loop deze straat uit en sla dan
I inaks om; — (van eene zwangere vrouw) zij zal
deze maand niet uitloopen, in deze maand zal zij
wel bevallen; — ophouden te loopen : hier zijn
-wij uitgeloopen; een tol laten uitloopen; — uitkomen
op : deze straat loopt op de markt uit; de rivieren
,olie in den Rijn uitloopes, daarin uitmonden;
koekeu die in één punt uitloopen, samenkomen; —
die nessen loopen puntig uit, eindigen in eene
punt; — (fig.) eindigen : dat loopt verkeerd uit; —
uit eene besloten plaats loopen : ik loop nog
even uit, ik ga nog even uit; — die vrouw loopt te

veel uit, blijft te weinig thuis; — (van schooljongens
die voor straf moeten nablijven) stilletjes zich uit
de school verwijderen; — uit een vat enz. loopen : al
het bier is uitgeloopen; — in zee steken : de visschersvloot is uitgeloopen; , — (zeet.) inhalen en voorbij
meer plaats beslaan, dan iets anders, of-varen;—
dan men gist, uitvoerig worden (b. v. van een
boekwerk); — uitbotten, uitspruiten : de bommen,
het groen is de laatste week mooi uitgeloopen; de

booroen loopen van onderen uit, uit de wortels
schieten nieuwe takken op. UITLOOPING, v.
het uitloopen.
UITLOOPENDE, bn. strekkende.
UITLOOPER, M. (-s), die uitloopt, die bij een
- ijswedstrijd uitkomt; — die te veel uitgaat, straat
jas die men aandoet om even-loper;(gmnz.)
uit te loopen; — (plantk.) uitspruitsel, wortel-scheut, een aan den voet van den stengel ontspringende, op den grond liggende tak, die in de
knoopen wortelt; — de uitloopers van een gebergte,
lagere bergrijen die van het gebergte uitloopen;
uitlooper van eene depressie; — bek of tuit eener
-pomp. UITLOOPERTJE, o. (-s).
UITLOOPERIJ, v. (-en), het gedurig uitloopen:
ik houd niet van die uitlooperij van de meiden.

UITLOOPSEL, o. (-s), hetgeen uitgeloopen is.
UITLOOPSTER, v. (-s), zij die veel uitloopt,
straatloopster.
UITLOOZEN, (loosde uit, heeft uitgeloosd), (van
riolen enz.) het water storten in : die riolen loozen
in de gracht uit. UITLOOZING, v. t-en).
UITLOSSEN, (loste uit, heeft uitgelost), lossende
uitbrengen; ontladen; lossen. UITLOSSING, v.
UITLOTEN, (lootte uit, heeft uitgeloot), uit trekken (b. v. eene loterij); uitgelote schuldbekentenissen, die geene rente meer geven. UITLOTING,
V. (-en), het uitloten, trekking.
UITLOVEN, (loofde uit, heeft uitgeloofd), haloven (een prijs, eene belooning) bij mededinging.
TUITLOVING, v. het uitloven.
UITLUCHTEN, (luchtte uit, heeft uitgelucht),
aan de lucht blootstellen, de lucht laten spelen
door : I leergin, een huis uitluchten; (fig.) uitschelden ; doorhalen : ik zal hem geducht uitluchten, den
tekst lezen; — iem. overal uitluchter+, overal bekendniaken wie hij is (in kwaden zin).
UITLUIDEN, UITLUIEN, (luidde, luide uit,
heeft uitgeluid), ten einde luiden : de kerkklok heeft
al uitgeluid; — luidende doen eindigen : de kermis
witluiden, door klokgelui aankondigen, dat de
kermis afgeloopen is; — het oudejaar uitluier, opblijven tot het nieuwe aangebroken is; — (fig.)
-tern . uitluiden (bij eene begrafenis), de kerkklok
luiden terwijl iemands lijk grafwaarts wordt gebracht; (fig.) iemands verdiensten in de krant
bespreken (bij zijn vertrek); — (zeew.) stortgoe-
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deren met een blok uit de schepen hijschen. UIT
-LUI(D)NG,v.het
uitluiden.
UITMAGEREN, (magerde uit, heeft en is uitgemagerd), doen vermageren; mager worden.
UITMAKEN, (maakte uit, heeft uitgemaakt),
doen uitgaan : die vlekken kunt ge met vlekkenzeep
uitmaken; — wat geschreven is doorhalen, uit
— eene kachel uitmaken, het vuur doen-wischen;
uitgaan; — vormsen : de koning en de ministers
maken de regeering uit; die sommen, bijeengeteld,
maken zooveel uit; — beslissen : wij moeten het
samen maar uitmaken, tot eene beslissing komen;
dat de aarde om de zon draait, is uitgemaakt; — uit
scheiden, noemen : iem. voor dief, leugenaar, voor-;'
al wat Teelijk is uitmaken; — zijn, beduiden : wat
maken nu f 10 op de heele rekening uit ?; wat maakt
dat uit ?, wat beteekent dat ?

UITMAKER, mt., UITMAAKSTER, v. t-s), die
uitmaakt.
UITMALEN, (maalde uit, heeft uitgemalen), door
middel van watermolens droogmaken : een meer,
een plas uitmalen. UITMALING, v. (-en), het uit
-malen.
UITMARSCH, m. (-en), vertrek van troepen uit
vaste garnizoensplaatsen, tijdelijk of voorgoed.
UITMARTELEN, (martelde uit, heeft en is uitgemarteld), het kind was vitgem.arteld van de pijn,
martelende uitgeput, afgemat.
UITMELKEN, (molk uit, heeft uitgemolken),
ten einde melken; melkende ledigen : de uiers der
koe, eene koe ultmelken; (fig.) aftroggelen (geld) :.
iem. uitmelken, hem arm maken; (fig.) iew. zijn
geheim ontlokken. UITMELKING, v. het uit melken.
UITMELKER, m. UITMELKSTER, v. (-s), die
uitmelkt; (fig.) aftroggelaar, -ster.
UITMERGELEN, (mergelde uit, heeft uitgemergeld), een akker uitmergelen, door bebouwing zonder
te bemesten uitputten : een paard uitmergelen, afmatten, hard laten werken zonder voldoende
voeder en rust te geven; — zich door een wellustig
leven uitmergelen, verzwakken, uitputten; — ver
alles afnemen : de wingewesten uitmergelen.-armen,
UITMERGELING, v. het uitmergelen.
UITMESTEN, (mestte uit, heeft uitgemest), van
mest reinigen : een stal uitmesten; de konijnen uitmesten, het hok van Mest reinigen.
UITMETEN, (mat uit, heeft uitgemeten), ten
einde meten : eene kamer uitmeten, door meten
onderzoeken hoe lang en breed zij is; — bij de
maat, in het klein verkoopen; — (fig.) opgeven,
gewagen : iets breed uitmeten, er hoog van opgeven,
(ook) overdrijven. UITMETING, v. (-en), het
uitmeten.
UITMETER, m. UITMEETSTER, v. (-s), die
uitmeet; die overdrijft.
UITMIDDELPUNTIG, bn. (van in of bij elkander
liggende cirkels, cirkelbogen, sferen) geen gemeen
middelpunt hebbende; uitmiddelpuntige-schapelijk
schijf, schijf die in de stoommachines op de as van
't vliegwiel of op de as van de locomotief ligt en
de stoomzuigerstang heen en weder voert; — een
uitmiddelpuntig mensch, zonderling. UITMIDDELPUNTIGHEID, v. verwijdering of afwijking van
het middelpunt, inz. de afstand des brandpunts
van 't middelpunt bij kromme lijnen; — (fig.)
zonderlingheid.
UITMOETEN, (moest uit, heeft uitgemoeten),
vgl. OMMOETEN; ik moet uit (gaan); de hond moet
uit (gelaten worden) : de lamp moet uit (gedraaid
worden); het boek moet van avond uit (gelezen worden ); die schoenen moeten uit (getrokken worden).
UITMOGEN, (mocht uit), vgl. OMMOGEN; hij
mag uit (gaan); die jas mag uit (gelaten worden);
mag de lamp uit (gedaan worden) ?
UITMONDING, v. (-en), monding : de uitmonding
eener rivier.

UITMONSTEREN, (monsterde uit, heeft uitgemonsterd), ten einde monsteren (bij eene inspectie),
afdanken; — paarden uitmonsteren, op reform
stellen; — monsters aanwijzen. opplakken; — kraag
en opslagen van eene andere kleur op een rok
zetten; (fig.) opschikken, optooien. UITMONSTERING, V. het uitmonsteren; kraag en opslagen van
eene andere kleur op uniformen.
UITMOORDEN, (moordde uit, heeft uitgemoord),
al de inwoners eener plaats vermoorden : de geheele
stad werd uitgemoord.

UITMUNTEN, (muntte uit, heeft uitgemunt), ten
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einde munten : het zilver, brons ui,tnzunten; (fig.) overtreffen, uitsteken, uitblinken : hij munt
tuit door zijn gedrag en zijne bekwaamheid; boven
allen -uitmunten. UITMUNTING, v.
UITMUNTEND bn. bw. ( -er, -st), uitstekend,
voortreffelijk : gedrag en vlijt waren uitmuntend;
dat is uitmuntend gezegd. UITMUNTENDHEID,
.v. uitstekendheid; voortreffelijkheid.
UITMUNTER, n. (-s), die uitruunt.
UITNAADJE, o. (-s), (naaist.) postuurnaadje om
een kleedingstuk beter te doen zitten.
UITNEMEN, (nam uit, heeft uitgenomen), uit
iets nemen; (drukk.) de gekeerden uitnemen, de
omgekeerd gezette letters uit het blok nemen; ik
zal er een uitnemen, uitzoeken; - (gew.) uitmunten : hij kan mooi spelen; zie, het neemt uit; die
jongen is vandaag zoo stout, dat het uitneemt, alle
palen te buiten gaat. UITNEMING, v.
UITNEMEND, bn. bw. ( -er, -st), uitmuntend.
UITNEMENDHEID, v. voortreffelijkheid, voor
hij is de man bij uitnemendheid, die door geen-keur;
ander overtroffen wordt.
UITNEMER, m., UITNEEMSTER, v. (-s), die
uitneemt (inz. in het spel).
UITNIJPEN, (neep uit, heeft uitgenepen), uit
geschepte papier van de water--knijpe;(a.)ht
deelen ontdoen door het in den nijpvorm te persen.
UITNIJPER, m. (-s), (pap.) arbeider die het
geschepte papier uitnijpt; nijpvorm.
UITNOODEN, (noodde uit, heeft uitgenood), uit

-nodige.
UITNOODIGEN, (noodigde uit, heeft uitgenoodigd), verzoeken. UITNOODIGING, v. (-en), ver
bijwoning (van een feest, een maaltijd enz.).-zoekt
UITNOODIGER, m., UITNOODIGSTER, v. (-s),
die uitnoodt of uitnoodigt.
UITOEFENEN, (oefende uit, heeft uitgeoefend),
bedrijven, als beroep in practijk brengen : eene
kunst, een ambacht uitoefenen; invloed, macht, gezag
'uitoefenen, van zich doen uitgaan, doen gelden.
'UITOEFENING, v. het uitoefenen.
UITPAD, o. (-en), bijpad, uitweg.
UITPAKKAMER, v. (-s), groote kamer in een
hotel waarin men tijdelijk zijne goederen ten
verkoop kan houden.
UITPAKKEN, (pakte uit, heeft uitgepakt), ontpakken, lospakken; uit een pak nemen : goederen,
t/lasiverk uitpakken; ergens uitgepakt zijn, ergens
tijdelijk zijne goederen ten verkoop houden; -- nu,
hij pakt uit, hij haalt uit, onthaalt feestelijk, (ook)
vertelt, zegt veel; - nu ging hij uitpakken, alles
zeggen wat hij op het hart had, luchtte hij zijn gemoed; - hij kan erg uitpakken, minder nette taal
bezigen. UITPAKKING, v. het uitpakken.
UITPAKKER, m., UITPAKSTER, v. (-s), die
uitpakt.
UITPALMEN, (palmde uit, heeft uitgepalmd),
door de hand langzaam uitvieren (b. v. een touw).

UITPALMING, v.
UITPANNEN, (gew.) met ketelmuziek uitgeleide

doen.
UITPELLEN, (pelde uit. heeft uitgepeld), ten
einde pellen; pellende uitbrengen. UITPELLING, v.
UITPENNEN, 1pende uit. heeft uitgepend),
spannen met pennen; met pennen bezetten; eindigen niet schrijven : hij heeft vitgepend, hij
schrijft niet meer.
UITPERSEN, (perste uit, heeft uitgeperst), persende uitdrukken : druiven, bessen uitpersen, het
sap er uitdrukken; (fig.) afpersen. UITPERSING, v.
(-en), het uitpersen.
UITPEUTEREN, (peuterde uit, heeft uitgepeuterd ), peuterende uitdoen.
UITPEUZELEN, (peuzelde uit, heeft uitgepeuzeld), ten einde peuzelen ; peuzelende ledigen.
UITPIEKEREN, (piekerde uit, heeft uitgepiekerd). (gemeen.) uitdenken.
UITPIKKEN, (pikte uit, heeft uitgepikt), pik
doen uitkomen (als de hen de kiekens); (van-kend
vogels) pikkende uithalen : 'wie vader of moeder
vloekt, dien zullen de raven de oogen uitpikken;
(gemeenz.) (fig.) uitkiezen (in kwaden zin) : één
werd er uitgepikt; (zeew.) uithalen (een blok);
steenen uitpikken, met het pikhouweel losmaken en
verwijderen. UITPIKKING, v.
UITPISSEN, (plat.), (piste uit, heeft uitgepist),
ten einde pissen; pissende looien.
UITPLEITEN, (pleitte uit, heeft uitgepleit), ten
einde pleiten : zij komen nooit uitgepleit.

UITPLOEGEN, (ploegde uit, heeft uitgeploegd),
ten einde ploegen; ploegende verdelgen : het onkruid uitploegen; - (tiran .) planken uitploegen,
met de ploegschaaf uithollen. UITPLOEGING, v.
UITPLUIZEN, (ploos uit, heeft uitgeplozen).
pluizende wegnemen, reinigen : wol uitpluizer ; uit
elkander pluizen : oud touw uitpluizen; (fig.) haarfijn onderzoeken : eene zaak uitpluizen. UITPLUIZING, v. (-en), het uitpluizen.
UITPLUIZER, m., UITPLUISSTER, v. (-s), die
uitpluist; (fig.) haarkloover, onderzoeker.
UITPLUKKEN, (plukte uit, heeft uitgeplub.t),
ten einde plukken; plukkende wegnemen, ontleden : bloemer, veeren vitplukken; uitpluizen. UIT
-PLUKING;v.het
uitplukken:
UITPLUKSEL, o. wat uitgeplukt is.
UITPLUNDEREN, (plunderde uit, heeft uitgeplunderd), ten einde plunderen; plunderende ver
ledig plunderen : eene stad uitplunderen;-woestn,
van alles berooven : een reiziger uitplunderen.
UITPLUNDERING, v. het uitplunderen.
UITPOEPEN, (poepte uit, heeft uitgepoept),
(plat.) ten einde poepen; poepende looien.
UITPOETSEN, (poetste uit, heeft uitgepoetst).
poetsende van binnen zuiveren : eene machine uitpoetsen; - ( gemeenz.) dat moet je niet uitpoetsen,
daar moet je niet zoo min over denken.
UITPOKEN, (pookte uit, heeft uitgepookt), ten
einde poken ; pokende ledigen; de kachel uitpoken,
pokende het vuur dooven.
UITPOMPEN, (pompte uit, heeft uitgepompt),
door pompen ledigen : een kelder uitpompen; door
pompen uitbrengen : water uitpompen; de lucht in
de luchtpomp wordt uitgepompt.
UITPONDEN, (pondde uit, heeft uitgepond),
bij het pond verkoopen : een slachtbeest uitponden.
UITPOTEN, (pootte uit, heeft uitgepoot), poten:
aardappelen uitpoten.
UITPRATEN, (praatte uit, heeft en is uitgepraat),
ten einde praten : men moet iem. laten uitpraten; en
daarmee was hij uitgepraat, verder wist hij niets
meer te zeggen; - . (w. g.) pratende overbrengen,

overbabbelen.

UITPROESTEN, (proestte uit, heeft uitgeproest.),

in een schaterlach uitbarsten : hij proestte het uit.
UITPRUILEN, (pruilde uit, heeft uitgepruild).
ten einde pruilen.
UITPUILEN, (puilde uit, heeft en is uitgepuild),
naar buiten uitsteken. zwellen; (zeew.) uitsteken
(het werk uit de naden). UITPUILING, v. het uitpuilen; uitwas.
UITPUILEND, bn. uitzettend door zwelling; nitpuilende oogen, die naar buiten uitsteken.
UITPUTTEN, (putte uit, heeft uitgeput), puttende ledigen; (inz. fig.) ledigen; alles wegnemen ;
de kas is uitgeput, er is geldgebrek; zijn losbandigheden hebben hem uitgeput, krachteloos gemaakt;
- die akkers zijn uitgeput, brengen niet veel meer
voort; - (fig.) iemands geduld uitputten, maken dat
iem. al zijn geduld verliest ; - een onderwerp uitputten, er alles van zeggen wat er van te zeggen
valt. UITPUTTING, v. het uitputten.
UITRAFELEN, (rafelde uit, heeft en is uitgerafeld), de rafels uithalen; in rafels halen : de uiteinden eener sjerp uitrafelen; in rafels vallen : dat goed
rafelt uit. UITRAFELING, v.
UITRAGEN, (raagde uit, heeft uitgeraagd).
ragende de spinnewebben uit iets wegnemen : eenre
kamer uitragen; ten einde ragen. UITRAGING, v.
UITRAKEN, (raakte uit, is uitgeraakt), er in
slagen uit iets te komen : de deur uitraken; de haven
uitraken; zoo zal hij er nooit uitraken, uit de gevangenis, uit de schuld ;- eindigen : het spel raakt 'uit.
is bijna ten einde.
UITRAMMELEN, (rammelde uit, heeft uitgerammeld), ten einde rammelen; rammelende uiten;
(fig.) uitgerammeld zijn van den honger, een ver
honger hebben. UITRAMMELING,-schrikeljn

v. het uitrammelen.
UITRANGEEREN, een wagen uitrangeeren, door
rangeeren uit den trein brengen.
UITRANSELEN, (ranselde uit, heeft uitgeranseld),
door ranselen verjagen : iem. de kamer uitranselen.
UITRAPEN, (raapte uit, heeft uitgeraapt), al
rapende scheiden, afzonderen.
UITRASPEN, (raspte uit, heeft uitgeraspt), ten
einde raspen; raspende uithalen. UITRASPING, v.
UITRAZEN, (raasde uit, heeft uitgeraasd), ten
einde razen ; het (heete) water heeft n i tgera a.sd . be-
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gint te koken; — enen moet hem laten uitrazen, uittieren; de jeugd moet uitrazen. UITRAZING, v.
UITREDDEN, (redde uit, heeft uitgered), bevrijden, verlossen. UITREDDING, v. het uitredden;
redding.
UITREDENEEREN, (redeneerde uit, heeft uitgeredeneerd), ten einde redeneeres : laat hem stil
uitredeneeren, val hem niet in de rede.
UITREEDEN, (reedde uit, heeft uitgereed),
(zeew.) uitrusten, gereed maken, in zee brengen.
UITREEDING, V. (- en), het uitreeden, uitrusting.
UITREGENEN, (regende uit, heeft en is uitgeregend), ten einde regenen, ophouden met regenen:
het weer schijnt uitgeregend te hebben; — door den
regen uitgebluscht worden : het vuur is uitgeregend;
— door den regen uitgewischt, uitgevlakt worden:
wat op mijne lei stond, is uitgeregend; — ( gew.) door
den regen genoodzaakt worden den veldarbeid te
staken : die lieden zijn weer uitgeregend.
UITREIKEN, (reikte uit, heeft uitgereikt), uitstrekken : de hand uitreiken; rond-, uitdeelen : belooningen, prijzen, aalmoezen uitreiken. UITREI
-KING,
V. (- en), het uitreiken.
UITREIKER, m., UITREIKSTER, v. (-s), die
uitreikt.
UITREIS, v. (...zen), vertrek (inz. ter zee) naar:
de uit- en thuisreis; op de uitreis.
UITREIZEN, (reisde uit, is uitgereisd), ten einde
reizen. met reizen ophouden; heenreizen, vertrekken.
UITREKBAAR bn. rekbaar. UITREKBAARHEID, v. rekbaarheid. UITREKKELIJK, bn.
(w. g.).
UITREKENEN, (rekende uit, heeft uitgerekend),
berekenen, becijferen: de som is uitgerekend; iets tot
op een halven cent na uitrekenen, zeer nauwkeurig; —
narekenen, nagaan, onderzoeken : dat kun je wel op
je vingers uitrekenen; — ten einde rekenen : nu ben ik
uitgerekend, heb ik geen geld meer te besteden; —
(van eene zwangere vrouw) , wanneer;is zij uitgerekend?
wanneer denkt zij te bevallen ? UITREKENING, v.
(-en), het uitrekenen,- becijfering; — (fig.) dat doet hij
op de uitrekening, met eene zekere bedoeling.
UITREKKEN, (rekte uit, heeft uitgerekt), door
trekken of strekken iets langer, breeder maken :
leder, elastiek ; goed uitrekken; — de wasch uitrekken,
het waschgoed na het drogen; — dat touw rekt,
wordt langer; zijne armen, beerven, zich uitrekken,
uitstrekken ; — een werk uitrekken, het langer laten
duren dan noodig is. UITREKKING, v. (-en).
UITRENNEN, (rende uit, is uitgerend), ten einde
rennen; rennende zich verwijderen.: hij rende de
deur uit.
UITRICHTEN, (richtte uit, heeft uitgericht), ten
uitvoer brengen, doen, verrichten; ik heb vandaag
niet veel uitgericht; — gedaan krijgen, bewerken:
ik kon niets hij hem uitrichten, - er is niets met hem
uit te richten, aan te vangen, te beginnen.
UITRIJDEN, (reed uit, is en heeft uitgereden), te
paard, in een wagen zijne woning verlaten : wij
zagen hem uitrijden, de eerste maal alleen te paard
rijden; — (landb.) zich met de paarden naar het
land begeven : de knechts zijn van morgen reeds te
vier uren uitgereden.
UITBIJTEN, kreet uit, heeft en is uitgereten),
uitscheuren, vaneenscheuren. UITRIJT1NG, v.
UITRIJZEN, (rees uit, is uitgerezen), opstaan : zij
rees het bed uit; rijzende zich (boven iets) verheffen:
het beslag rijst (door de hevige gisting) den pot uit.
UITRIT, m. het uitrijden.
UITROCHELr,N, (rochelde uit, heeft uitgerocheld),
rochelende uitbrengen : slijm uitrochelen; den Idem
uitrochelen, den geest geven.
1. UITROEIEN, (roeide uit, heeft uitgeroeid),
ontwortelen; boomen uitroeien; onkruid uitroeien; —
(fig.) verdelgen, vernielen : vele dieren zijn hier te
lande uitgeroeid, komen er niet meer voor; — het
kwaad, misbruiken met wortel en tak uitroeien, geheel en al doen ophouden. UITROEIING, v.
2. UITROEIEN, (roeide uit, is en heeft uitgeroeid),
ten einde roeien; met de sloep uitbrengen; roeiende
verlaten : de haven uitroeien.
UITROEIER, m., UITROEISTER, v. (-s), die
uitroeit.
UITROEP, 7n. (- en), kreet; bekendmaking.
UITROEPEN, (riep uit, heeft uitgeroepen), roepende uiten, luide spreken : „o God !" riep hij uit;
— roepende aankondigen, bekendmaken : er is
uitgeroepen dat ...; visch uitroepen, bekendmaken
dat er visch aan de markt is; - appels en peren uit-
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roepen, roepende uitventen ; - van bewondering
uitroepen, bewonderende kreten doen hoorent iem.
tot of als koning, keizer uitroepen, erkennen, huldigen; — buitenroepen : iem. de kamer uitroepen; ten
einde roepen: laat hem maar stil uitroepen. UITROEPING, v. (-en), het uitroepen (in alle bet.).
UITROEPER, m., UITROEPSTER, v. (-s), die
uit- of omroept.
UITROEP(INGS)TEEKEN, o. (-s), (taalk.) zeker
leesteeken (! ), dat achter zulke zinnen of woorden
geplaatst wordt, die een gevoel, een begeeren of ver
te kennen geven; het wordt ook rerw,-"nde--lange
rings- en aansprekingsteeken geheeten.
UITROLLEN, krolde uit, heeft en is uitgerold),
naar buiten rollen : vaten het magazijn uitrollen; de
bal is de kamer uitgerold; - den wagen uitrollen, uit
den wagen vallen; — los-, openrollen : linnen uitrollen; — rollende verbreeden : deeg uitrollen; —
ten einde rollen : de kogel is uitgerold; — wanneer
zal hij uitgerold hebben ?, eindigen met zijn losbandig
leven ? UITROLLING, v. het uitrollen.
UITRONDEN, (rondde uit, heeft uitgerond), rond
uitsnijden : de armsgaten moeten wat meer uitgerond
worden. UITRONDING, v. (-en).
UITRONKEN, (ronkte uit, heeft uitgeronkt), ten
einde ronken : zijn roes uitronken, slapen totdat eten
nuchteren wordt.
UITROOIEN, (rooide uit, heeft uitgerooid), uit
den grond halen, uitroeien (in eigenlijken zin) :
aardappels, onkruid, boomen uitrooien.
UITROOKEN, (rookte uit, heeft uitgerookt), ten
einde rooken : eene pijp, sigaar uitrooken; — ophouden te rooken; — door rooken (beter: berooken)
zuiveren; door rooken verjagen : vossen, dassen uit
UITROOKING, v. (-en), het uitrooken,-roken.
berooking.
UITROTTEN, (rotte uit, is uitgerot), ten einde
rotten; van binnen wegrotten : die boom is heelemaal
uitgerot.
UITROUWEN, (rouwde uit, heeft uitgerouwd),
geen rouw meer dragen: die weduwe hertrouwde,
voordat zij had uitgerouwd.
UITRUIEN, (ruide uit, heeft uitgeruid), ten einde
ruien, den ruitijd volbrengen : de kippen hebben al
uitgeruid. UITRUIING, v.
UITRUILEN, (ruilde uit, heeft uitgeruild), rui
-lend
uitwisselen : de uitgeruilde gronden.
UITRUKKEN, (rukte uit, heeft en is uitgerukt),
uit den grond rukken: boomen, planten uitrukken;-- uittrekken : zich de haren uitrukken; --- naar buiten
rukken, trekken (van krijgsvolk); de wacht moet uit
onder het geweer komen. UITRUKKING, V.-ruken,
UITRUKKER, m., UITRUKSTER, v. (-s), die
uitrukt.
1. UITRUSTEN, (rustte uit, heeft en is uitgerust),
rusten, zich verpoozen : na den arbeid is het goed
uitrusten; — de • akkers •rusten. uit, liggen braak.
2. UITRUSTEN, (rustte uit, heeft uitgerust), gereedmaken, van het noodige voorzien : een schip
uitrusten, zeilree maken; — een leger uitrusten, strijdvaardig maken; — de hemel heeft hem met de heer
gaven uitgerust, beschonken. UITRUSTING,-lijkste
V. (- en), het uitrusten; — al het noodige (tot een
tocht, eene reis enz.), uitzet: eene Indische uitrusting;
de uitrusting van een soldaat, de draagbare wapenen,
kleeding, gereedschappen; de uitrusting van den
troep, alles wat voor den troep noodig is en niet tot
de uitrusting van den soldaat behoort.
UITSCHAMPEN, (schampte uit, is uitgeschampt),
ter zijde schampen.
UITSCHAKELEN, (schakelde uit, heeft uitgeschakeld), enkele schakels losmaken en verwijderen
(om een ketting korter te maken); (electr.) buiten
den electrischen stroom brengen; (fig.) Burg. en
Weth. worden hierdoor uitgeschakeld, hebben er
verder geen invloed op; het liberalisme zal niet
worden uitgeschakeld, daarmee zal men rekening
moeten blijven houden. UITSCHAKELING, v. (-en),
UITSCHAREN, (schaarde uit, heeft uitgeschaard),
(gew.) vee uitscharen, uit de weide brengen. UITSCHARING, v. i-en).
UITSCHATEREN, (schaterde uit, heeft en is uitgeschaterd), ten einde schateren; luidkeels lachen.
UITSCHAVEN, (schaafde uit, heeft uitgeschaafd),
ten einde schaven; schavende uithalen. UITSCHA VING, V.
UITSCHEIDEN, (scheidde uit, is uitgescheiden),
afscheiden, afzonderen : vochten uitscheiden; —
ophouden, eindigen : met werken uitscheiden: hij
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poeet van geen uitscheiden. UITSCHEIDING, v.
het uitscheiden; uitscheiding bij de stofwisseling,
einde►
UITSCHEIDINGSORGAAN, o. (...ganen), orgaan
bij planten of dieren die iets uitscheiden, afzonderen.
UITSCHELDEN, (schold uit, heeft uitgescholden),
met woorden hooreen, beleedigen : iem. 'uitschelden
voor, hem een scheldnaam geven; uitjomsen. UIT
-SCHELDING,v.
UITSCHENKEN, (schonk uit, heeft uitgeschonken), schenkende ledigen : eene flesch bier uitschenken; (iets) wegschenken : met zijn verjaardag schonk
hij een vat bier onder zijn volk uit. UITSCI3ENKING, v.
UITSCHEPPEN, (schepte uit, heeft uitgeschept),
scheppende ledigen : een, vat, een put uitscheppen;
de modder uit iets scheppen. UITSCHEPPING, v.
UITSCHEPPER, m. (-s), die uitschept; werktuig
om een zinkputje uit te scheppen.
UITSCHEREN, (schoor uit, heeft uitgeschoren),
(zeew.) (een touw) door de opening halen waar het
ingestoken was.
UITSCHEUREN, (scheurde uit, heeft en is uit
wegnemen, uithalen : een-geschurd),in
blad uitscheuren, uit een boek; — scheuren, vaneengaan : het knoopsgat is uitgescheurd; de handschoenen
scheuren hier uit. UITSCHEURING, v.
UITSCHIETEN, (schoot uit, heeft en is uitgeschoten), schietende wegnemen : iem. een oog . uit
door veel schieten bederven, afslijten:-schietn;
de ziel van dat kanon is uitgeschoten, waar door de
trefnauwkeurigheid vermindert; — afleggen, zich
schielijk ontdoen (van eenig kleedingstuk); —
voorschieten (geld) ; — opschieten, groeien; —
(zeew.) een kabel uitschieten; den ballast uitschieten,
overboord werpen; — afkeuren, afzonderen : dat
vreemd geld schiet ik uit, ontvang ik niet; — naar
buiten snellen : hij schoot de deur uit; --- uitglippen :
de ladder schoot (glipte) onder hem uit; het eerst
uitschieten (bij een wedstrijd ens.); — (zeew.) door
het Noorden naar het Oosten gaan (van een plotseling omloopenden wind) : de wind schoot •uit.
UJTSCHIETING, v.
UITSCHIFTEN, (schiftte uit, heeft uitgeschift), ten
einde schiften; schiftende afzonderen; uitziften.
UITSCHIFTING, v.
UITSCHIJNEN, (scheen uit, heeft uitgeschenen),
ten einde schijnen; niet meer schijnen, (ook fig.)
sterven; — zich laten zien, opmerken : zijn ver
schijnt zijn oogen uit.
-stand
UITSCHIJNSEL, o. (-s), (w. g.) glans.
1. UITSCHILDEREN, (schilderde uit, heeft uit
einde schilderen; (fig.) (iv. g.) hij-geschildr),tn
heeft uitgeschilderd, het is gedaan met hem; - schilderende afbeelden, voorstellen : iem. uitschilderen; (fig.) beschrijven: iem. leelijk uitschilderen,
kwaad van hem spreken, UITSCHILDERING, v.
2. UITSCHILDEREN, (schilderde uit, heeft uit
-geschildr),
niet meer op schildwacht staan.
UITSCHILFEREN, (schilferde uit, heeft en is
uitgeschilferd), ten einde schilferen; schilferende weg
uithalen; schilfers loslaten : die pan is van-nem,
binnen uitgeschilferd. UITSCHILFERING, v.
UITSCHITTEREN, (schitterde uit, heeft uitgeschitterd), uitblinken : boven allen uitschitteren.
UITSCHITTERING, v.
UITSCHOFFELEN, (schoffelde uit, heeft uitgeschoffeld), met de schoffel wieden; geheel en al
schoffelen.
UITSCHOKKEN, (schokte uit, is uitgeschokt), ten
einde schokken of beven; schokkende doen uit
-valen.
UITSCHOPPEN, (schopte uit, heeft uitgeschopt),
ten einde schoppen (ook schommelen); schoppende
wegdrijven : iem. de deur, de kamer uitschoppen; —
met eene schop uitnemen.
UITSCHOT, o. (-ten), het uit- of voorschieten
(van geld voor anderen), voorschot, verschot; —
het slechte, het onbruikbare (na te zijn afgezonderd
van het goede) : uitschot van wol, van steenera, van
't menschdom, het schuim. UITSCHOTJE, o. (-s),
geef mij het uitschotje maar.
UITSCHOTOPENING, v. (-en), opening waardoor
het projectiel, de kogel iets, het lichaam verlaat.
UITSCHRAAPSEL, o. (-s), het uitgeschraapte.
UITSCHRABSEL, o. (-s), wat uitgeschrabd is.
UITSCHRAPEN, (schraapte uit, heeft uitgeschraapt), schrapende leegstaken : den kookpot
uitschrapen; ten einde schrapen.
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UITSCHRAPPEN, (schrapte uit, heeft uitgeschrapt), doorstrepen, doorhalen : een woord, een
naam uitschrappen.
UITSCHRAPSEL, o. (-s), wat uitgeschrapt is.
UITSCHREEUWEN, (schreeuwde uit, heeft uitgeschreeuwd), zeer hard schreeuwen : hij schreeuwde
het uit van de pijn; — ten einde schreeuwen : laat
het kind maar uitschreeuwen; --- schreeuwende bekendmaken.
UITSCHREIEN, (schreide uit, heeft uitgeschreid),
ten einde schreien; hard en aanhoudend weenen;
zijne oogen uitschreien, lang en bitter weenen.
UITSCHRIJVEN, (schreef uit, heeft uitgeschreven), ten einde schrijven : een brief uitschrijven;
uit iets af-, nasehrjven: Bene les uitschrijven; zijn
stem, partij uitschrijven; -- rekeningen uitschrijven,
opmaken, uitzenden; — belastingen, brandschattingen uitschrijven, opleggen; — voorschrijven, bekendmaken : een dank- en bededag uitschrijven, verordenen; eerre vergadering uitschrijven, beleggen,
bijeenroepen; eene prijsvraag uitschrijven, tot mede
bewerking aanbieden. UITSCHRIJ--ding,ter
VING, v. (-en), het uitschrijven; afschrift; samen
-roeping;
verspreiding.
UITSCHRIJVER, in., UITSCHRIJFSTER, v.
(-s), die uit- of afschrijft.
UITSCHROBBEN, (schrobde uit, heeft uitgeschrobd), ten einde schrobben; schrobbende wegnemen, wegvoeren: het water uitschrobben; schrobbende reinigen: de keuken, de gang uitschrobben.
UITSCHROBBING, V.
UITSCHUDDEN, (schudde uit, heeft uigeschud),
ten einde schudden; — schuddende ledigen : een
zak uitschudden; (fig.) zijn hart, zijn verdriet in den
boezem van een vriend uitschudden, uitstorten; —
alle 'rnenschelijkheid, alle schaamte uitschudden, afleggen; - van alles berooven : een reiziger uitschudden; — schielijk afleggen (kleedaren); (ook) van
stof reinigen, uitslaan; de hond schudt zich uit, na
gewasschen te zijn, gezwommen te hebben. UIT
uitschudden; berooving, uit-SCHUDING,v.het
-kleding.
UITSCHUIEREN, (schuierde uit, heeft uitgeschuierd), ten einde schuieren; schuierende reinigen, uitborstelen : eene kamer, een kleed uitschuieren;
-- (fig.) (w. g.) iem.. uitschuieren, hem de les lezen.
UITSCHUIFBLAD, o. (-en) blad eener uitschuif
om haar te vergrooten; ...TAFEL, v. (-s),-tafel
tafel met uitschuif bladen.
UITSCHUIVEN, (schoof uit, heeft en is uitgeschoven), naar buiten. schuiven : eerre lade uitschuiven; eene tafel uitschuiven, ze door uittrekking der
bladen vergrooten; een verrekijker uitschuiven, uit
elkander schuiven. UITSCHUIVING, v.
UITSCHULD, v. (-en), uitstaande schuldvordering; uit- en inschulden, actieve en passieve schulden.
UITSCHULPEN, (schulpte uit, heeft uitgeschulpt),
met schulpen uitsnijden : hare japon was van onderen
uitgeschulpt. UITSCHULPING, v. (-en).
UITSCHUREN, (schuurde uit, heeft uitgeschuurd),
schurende reinigen, terdege uitwrijven : den ijzeren
pot uitschuren; — schurende uithollen : de gletschers
hebben den berg hieruitgesehuurd. UITSCHURING, v.
UITSCHUTTEN, (schutte uit, heeft uitgeschut).
naar buiten, uit, een kanaal schutten (een vaartuig
door eene sluis). UITSCHUTTING. v.
UITSEVEREINEN, bij een rechtgeboord gat den
bovenkant afschuinen, voor verzonken klink- of
schroefwerk.
UITSIJPELEN, (sijpelde uit. heeft en is uitgesijpeld), sijpelende ledigloopen ; ophouden te
sijpelen.
UITSLAAN, (sloeg uit, heeft en is uitgeslagen),
beginnen te slaan, het eerst slaan (in het balspel; door slaan uitdrijven : een spijker uitslaan: iem. een
tand, een oog uitslaan; - (kaartsp.) de troeven er nitslaan; — door slaan zuiveren : de kleeren uitslaan,
de stof er uit : tapijten uitslaan, van stof reinigen ;dorschen : koren uitslaan; - ophouden met slaan,
ten einde slaan : de klok heeft nog niet uitgeslagen;
hebt ge haast uitgeslagen ? uiteenvouwen, het toegeslagene losdoen : eene
plaat achter in een boek uitslaan; eene kaart uitslaan,
die ineengevouwen is; de uitgewrongen, de natte
wasch uitslaan, de vouwen, plooien, krinkels er
uit; — de vleugels uitslaan, om te klapwieken, te
gaan vliegen; -- een schip uitslaan, het op de ware
grootte teekenen, afpassen; - uitbreiden, `vors
telschieter : hij zal zijne wortels uitslaan als de
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Libanon; - door slaan uitbreiden, verbreeden:
lood, tin uitslaan tot bladlood, bladtin; -

uitsluiting van, niet er onder begrepen; bij uitsluiting, bij voorkeur, alléén, geen ander dan.

laten vervoeren uit een magazijn of pakhuis naar
elders; uit een Haagazijn of kelder enz. verkoopen;
- uiten : vuile taal uitslaan; mallepraat uitslaan,
dwaas spreken; - (w. g.) hij slaat eens uit, hij zegt
enkele woorden, als terloops van iets melding
makende, om te hoorera wat de toegesprokene
zeggen zou, ten einde daaruit diens gevoelen of
oordeel te leeren kennen; naar buiten slaan: flink de beerven uitslaan, bij het
schaatsenrijden; - water uitslaan, uit den polder
op het boezemwater uitmalen; - de vlammen slaan
uit, banen zich naar buiten een uitgang; - de
koorts slaat aan zijn mond uit, veroorzaakt daar
uitslag; - zijn hoofd slaat uit, krijgt puisten, uit
aan het hoofd; - het brood is uitgeslagen, be--slag
schineld; - de muren slaan uit, worden vochtig
(na vorst, een teeken van dooi), (ook) worden met
salpeterpoes bedekt.
UITSLACHTEN, (slachtte uit, heeft uitgeslacht),
(van iemr., die geen slachter of slager is) vleesch
in bet klein verkoopen.
UITSLAG, ra. (muz.) vóórlaatste slag eereer
maat : met den uitslag beginnen; - verkoop, debiet; - overwicht, overmaat : stille uitslag; schinxmel : uitslag aan muren; - puisten, roodheid
(op de huid): drogen, schilferachtigen, melaatsch-•
achtigen uitslag krijgen, hebben; - ( bouwk.) teekening op de ware grootte : de uitslag van ee'ne trap,
een huis, een schip; - het uitslaan (in het kolfspel); - (fig.) afloop, uitkomst, gevolg, uitwerking:

UITSLUITEND, bn. bw. UITSLUITENDERWIJS, bw. bij uitsluiting : het uitsluitend recht,
recht waarbij anderen uitgesloten zijn; - 'ik gebruik uitsluitend tarwebrood, alleen; - (taalk.)
uitsluitend zinsverband, waarbij de inhoud van den
eenen zin dien van den anderen uitsluit.
UITSLUITINGSBESLUIT, o. (-en). besluit van
één of meer werkgevers, de werklieden uit te
sluiten, lock-out.
UITSLUITSEL, o. beslissend, bepaald antwoord:
uitsluitsel geven; opheldering, verklaring.
UITSLURPEN, (slurpte uit, heeft uitgeslurpt),
uitslorpen : een kopje slemp uitslurpen.
UITSMEDEN, (smeedde uit, heeft uitgesmeed),
ten einde smeden; smedende verwijderen; (ook)
smedende vergrooten, pletten : ijzer uitsmeden.
UITSMELTEN, (smolt uit, heeft uitgesmolten),
ten einde smelten; smeltende zuiveren, louteren:
vet, ertsen uitsmelten; terdege smelten. UITSMELTING, v.
UITSMEREN, (smeerde uit, heeft uitgesmeerd),
terdege smeren, smerend goed uitspreiden : de

de uitslag der verkiezingen.; de uitslag van een examen;
den uitslag afwachten; een gewenschten uitslag hebben.

UITSLAGBRIEFJE, o. (-s), ...BILJET, o. (-ten),
bewijs, verlof tot uitslaan; ...KOORTS, v. (-en),
koorts die niet uitslag vergezeld gaat.
UITSLAPEN, (sliep uit, heeft en is uitgeslapen) :
ten einde slapen; hij is nog niet uitgeslapen, heeft
nog niet genoeg geslapen, heeft nog vaak; (fig.) hij is uitgeslapen, is geslepen, slim, bij de
hand ; zijn roes uitslapen, zich ontnuchteren.
UITSLEEPEN, (sleepte uit, heeft uitgesleept),
naar buiten sleepen : men sleepte hem het huis uit.
UITSLIBBEN, (slibde uit, heeft uitgeslibd), ten
einde slibben; slibbende wegdrijven.
UITSLIBBEREN, (slibberde uit, is uitgeslibberd),

uitglijden. UITSLIBBERING, v.
UITSLIEPEN, (sliepte uit, heeft uitgesliept), iem.
uitsliepen, lachende beschimpen, terwijl neen met
den eenen wijsvinger gedurig langs den anderen
strijkt, alsof men een mes slijpt.
UITSLIEREN, (slierde uit, is uitgeslierd), uit
-glijden.
UITSLIJPEN, (sleep uit, heeft uitgeslepen), slijpende wegnemen; slijpende uithollen.
UITSLIJTEN, (sleet uit, heeft en is uitgesleten),
wegslijten, door het gebruik verminderen, afslijten : die trap. die steepen zijn erg uitgesleten; de
stempel is van de munt uitgesleten; - ( fig.) afslijten,
minderen, vergeten worden : die droefheid zal wel
uitslijten; - in het klein verkoopen. UITSLIJTING, V.
UITSLIJTER, m., UITSLIJTSTER, v. (-s), die
uitslijt.
UITSLINGEREN, (slingerde uit, heeft uitgeslingerd), ergens uit naar buiten slingeren : borden en
schotels het raam uitslingeren; - uitwerpen : iem.
een oog uitslingeren.

UITSLOBBEREN, (slobberde uit, heeft uitgeslobberd), slobberend ledigen.
UITSLORPEN, (slorpte uit, heeft uitgeslorpt),
ten einde slorpen; slorpende ledigen (b. v. een ei).
UITSLORPING, v. het uitslorpen.
UITSLOVEN (ZICH), (sloofde zich uit, heeft
zich uitgesloofd), zich afsloven, vergeefsche moeite
doen : wat hebt gij u uitgesloofd !; (fig.) hij heeft
zich mooi uitgesloofd, heeft de zaak leelijk bedorven.
UITSLUIPEN, (sloop uit, is uitgeslopen), sluipende heengaan, zich verwijderen.
UITSLUITELIJK, bw. (Zuidn.) uitsluitend.
UITSLUITEN, (sloot uit, heeft uitgesloten), buitensluiten : iem. uitsluiten, (ook fig.) weren, niet
toelaten; werklieden uitsluiten, als strijdmiddel
tegen werkstakingen, door werkgevers toegepast;
uitzonderen, niet toelaten : het een sluit het ander
niet uit; (w. g.) uitgesloten, behalve, uitgenomen.
UITSLUITING, v. het uitsluiten; (gesch.) acte
van uitsluiting, acte van seclusie, onterving; met

boter, de pleister uitsmeren.

UITSMIJTEN, (smeet uit, heeft uitgesnieten),
hard naar buiten werpen : men smeet hem de deur
uit; - hij heeft hem met een steen een oog uitgesnieten.

UITSMIJTER, m. (-s), (bij studenten) de assessoren van den senaat, een gerecht; - iemand
belast om ongewenschte gasten buiten de deur te
zetten: in dat café zijn twee uitsmijters; - souteneur.
UITSNEEUWEN, (sneeuwde uit, heeft uitgesneeuwd). ten einde sneeuwen : het heeft nog lang
niet uitgesneeuwd.

UITSNELLEN, (snelde uit, is uitgesneld) ; snel
naar buiten gaan : de deur uitspellen.
UITSNIJDEN, (sneed uit, heeft en is uitgesneden), snijdende wegnemen : de overtollige takken
uitsnijden; kanker, een gezwel uitsnijden; - dat
kleed is te laag uitgesneden, laat een te groot deel

der borst onbedekt; - beitelen, graveeres; - in
het klein, bij de el verkoopen; - (ook) in stukken
snijden : dit vleesch snijdt voordeelig uit; - (fig.)
heengaan, stil vertrekken : snij maar uit. UIT SNIJDING, v. (-en), het uitsnijden (in alle bet.).
UITSNIJDER, m: UITSNIJDSTER, v. (-s), die
uitsnijdt.
UITSNIJDSEL, o. (-s), het uitgesnedene; uitgesneden brokjes.
UITSNIJTAFEL, v. (-s), (bij de stijfselmakerij )
eene tafel op schragen, waarop de nog weeke,
groote klompen stijfsel met den vinger in kleinere
stukken worden gesneden.
UITSNOEIEN, (snoeide uit, heeft uitgesnoeid),
ten einde snoeien; - dunnen, snoeiende wegnemen.
UITSNOEIING, V.
UITSNORKEN, (snorkte uit, heeft uitgesnorkt),
ten einde snorken.
UITSNORREN, (snorde uit, heeft uit-gesnord),
(gemeen.) den diefstal uitsnorren, de daders opsporen.
UITSNUITEN, (snoot uit, heeft uitgesnoten), snuitende ledigen : den neus uitsnuiten; - door snuiten
uitdooven : eene kaars uitsnuiten. UITSNUITING, v
UITSNUIVEN, (snoof uit, heeft en is uitgesnoven), ten einde snuiven; snuivende ledigen; den
neus doorblazen; eene doos uitsnuiven, er al de
snuif uit gebruiken; (w. g.) ergens op uitsnuiven,
met ijver ergens op afgaan. UITSNUIVING, v.
UITSOPPEN, (sopte uit, heeft uitgesopt), soppende uit iets wegnemen, soppende ledigen. UITSOPPING, v.
UITSPANEN, (spaande uit, heeft uitgespaard),
spanende, met de spaan uitnemen, iets ledigen:
boter uitspanen; een botervat uitspanen.

UITSPANNEN, (spande uit, heeft uitgespannen),
door spannen wijder of grooter maken, rekken:

de vingers uitspannen; - teekenpapier, linnen,
gordijnen uitspannen, inz. wanneer zij nat zijn; -strak spannen : netten uitspannen; de zeilen uitspannen, uitzetten; - paarden uitspannen, uit,
het gareel losmaken ; - zich uitspannen, zich

vermaken, van den arbeid verpoozen. UITSPANNING, V. (- en), het uitspannen; pleisterplaats,
(voor rijtuigen); - (fig.) vermaak, verpoozing:
tot uitspanning dienen; uitspanning zoeken. UIT-

SPANNINKJE, o. (-s).
UITSPANNINGSOORD, o. (-en), plaats waar men
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zich kan ontspannen, vermaken; ...PLAATS, v.
(-en), plaats waar men kan uitspannen, pleisteren;
plaats tot ontspanning, vermaak.
UITSPANSEL, o. hemelgewelf, firmament.
UITSPANTEN, o. niv. (zeew.) dukine lichte
planken die tot model dienen van een schip.
UITSPAREN, (spaarde uit, heeft uitgespaard),
besparen (inz. met moeite) : eenig geld voor den
ouden dag uitsparen; dat spaart hem veel moeite
uit; vrijhouden, niet gebruiken, niet verven : in
een muur een raampje uitsparen; plekken in het
verfgoed uitsparen. UITSPARING, v. (-en).

UITSPATTEN, (spatte uit, heeft en is uitgespat),
spattende uit-, opspringen (van vochten): (bouwk.)
door het zware kapwerk kunnen de muren uitspatten,

wijken, uit elkander gaan; — (fig.) zich te buiten
gaan, een ongeregeld leven leiden. UITSPATTING,
v. (-en), het uitspatten; ongeregelde levenswijze,
losbandigheid; (zeew.) wijdte, breedte (van touwen,
van een anker).
UITSPELEN, (speelde uit, heeft uitgespeeld),
ten einde spelen : het spel uitspelen; — ( in het
spel) het eerst spelen; troef uitspelen, eene troef
liet eerst werpen; (fig.) zijn hoogste troeven-kart
uitspelen, zie TROEF; — (w. g.) uitvoeren, verrichten : daar hebt ge wat fraais uitgespeeld.
UITSPELLEN, (spelde uit, heeft uitgespeld), ten
einde spellen.
UITSPINNEN, (spon uit, heeft en is uitgesponiien ), ten einde spinnen; afspinnen; opleveren door
het spinnen : die wol spint goed of veel uit; -- (fig.)
een verhaal tot vervelen toe uitspinnen, uitrekken.
UITSPITTEN, (spitte uit, heeft uitgespit), spittende uithalen : veen, klei uitspitten; uitbaggeren.
UITSPITTING, v.
UITSPLIJTEN, (spleet uit, heeft uitgespleten),
uitzuinigen : geld, tijd uitsplijten.
UITSPLITSEN, (gew.) uitsplijten, uitzuinigen.
UITSPOELEN, (spoelde uit, heeft en is uitgespoeld), ten einde spoelen; spoelende reinigen, zuiveren : flessehen, kopjes uitspoelen.; - het waschgoed
uitspoelen, om het van het zeepsop te ontdoen; —
spoelend uithollen : de oevers der rivier, de grondslagen van een muur zijn uitgespoeld. UITSPOE-

LING, v. (-en).
UITSPOELER, m., UITSPOELSTER, v. (-s),
the uitspoelt.
UITSPOELSEL, o. (-s), het uitgespoelde, spoel
-water.
UITSPOKEN, (spookte uit, heeft uitgespookt),
ten einde spoken; spokende verjagen; (fig.) bewerken, veroorzaken, verkeerde dingen doen : wat
spookt hij nu uit ?

UITSPRAAK, v. wijze van uitspreken : de uit
-sprakvnhetFc,EglsDuih;en
goede, slechte, zuivere uitspraak hebben; —, (...spraken), tongval: men hoort aan zijne uitspraak, Uit
welke streek hij komt; voordracht; — (recht.) vonnis, beslissing : uitspraak over 8 dagen; rechterlijke
uitspraak.
UITSPRAAKLEER, v. leer, regels voor de uit
taal : de uitspraakleer van Viëtor. -spraken
UITSPREIDEN, (spreidde uit, heeft uitgespreid),
uitleggen, vaneenspreiden : een mantel op den
grond uitspreiden; de beenen uitspreiden; — uit-

slaan (de vleugels); (w. g.) verspreiden. UIT
-SPREIDNG,v.
UITSPREKEN, (sprak uit, heeft uitgesproken),
op zekere wijze zeggen : hoe moet men dit woord
uitspreken ?; ten einde spreken : iem. laten uit
uiten (door de spraak) : woorden uitspre--sprekn;
ken, te kennen geven, getuigen; opzeggen (een
gebed); — een vonnis uitspreken, vellen, wijzen.
UITSPRINGEN, (sprong uit, heeft en is uitgesprongen), t-en einde springen; naar buiten springen;
(bouwk.) vooruitsteken : uitspringende hoeken; —
het eerst springen (in het spel). UITSPRINGING, v.
UITSPRONG, m. (- en), (bouwk.) uitstek, uit
-springed
hoek.
UITSPRUITEN, (sproot uit, is uitgesproten),
voortkomen, opschieten : het gras begint uit te
spruiten; de aardappels spruiten uit, krijgen uitloopers; ondeugden spruiten welig uit. UITSPRUITING, v.
UITSPRUITSEL, o. (-s), hetgeen uitspruit,
scheutje.
UITSPUGEN, (spoog uit, heeft uitgespogen), uit
spugende uitwerpen : bloed uitspugen.
-spuwen,
UITSPUIEN, (spuide uit, heeft uitgespuid), spui-
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ende ledigen; naar buiten spuien. UITSPUII N G,
v. (-en), het uitspuien.
UITSPUITEN, (spoot uit, heeft uitgespoten),
spuitende ledigen; door spuiten blusschen, dooven;.
spuitend reinigen : eene wond uitspuiten. UITSPUITING, v.
UITSPUWEN, (spuwde uit, heeft uitgespuwd),
spuwende uitwerpen; spuwende dooven; voor iein..
of iets uitspuwen, om verachting te toonen. UIT
-SPUWING,v.
UITSPUWSEL, o. (-s), hetgeen uitgespuwd (of
gespogen) is.
UITSTAAN, (stond uit, heeft uitgestaan), buiten
de lijn staan : nummer 7 staat uit, dat mag niet; dulden, lijden, verduren : veel pijn uitstaan; ik heb doodsangsten uitgestaan, ik ben verschrikkelijk
angstig geweest; — koude, hitte kunnen uitstaan,
verdragen; — geld staat uit tegen 5 °/°, is tegen.
5 ° / a uitgeleend; — ik heb nog veel geld uitstaan,
onder de menschen staan, nog te vorderen; —
iem. niet kunnen uitstaan, zijn bijzijn niet kunnen
verdragen, hem minachten; (ook) hein haten; —
te vereffenen hebben, in geschil zijn over : wij hebben niets met elkander uitstaan, te maken.
UITSTAAND, bn. uitstaande schuld, in te vorderen schuld.
UITSTALKAST, v. (-en), kast waarin men goederen uitstalt (b. v. op tentoonstellingen, in winkels.
enz.).
UITSTALLEN, (stalde uit, heeft uitgestald). teii.
toon, ten verkoop leggen (in Bene winkelkast,
voor de deur); open winkel houden; — (fig.) I ronken : hij heeft weer eens zijne bekwaamheid n.itgestald, ten toon gespreid. UITSTALLING, v. (-en),.
het uitstallen.
. UITSTAMELEN, (stamelde uit, heeft uitgestameld), stamelende uiten, voortbrengen. UIT
-STAMELING,v.
UITSTAMPEN, (stampte uit, heeft uitgestantpt),
stampende verwijderen, dooven (van vonken
enz.); — stampende schoonmaken : het waschgoed
uitstampen. UITSTAMPING, v. het uitstampen.
UITSTAP, nt. (-pen), afwijking, omweg. UIT
korte reis, toer, tochtje : een 'uit--STAPJE;o.(s),
stapje naar Haarlem; (ook fig.) uitweiding : eens
uitstapje op 't gebied der natuurkunde.

UITSTAPPEN, (stapte uit, is uitgestapt), afstijgen (uit een rijtuig, Bene boot enz.); (fig.) (gei Benz. >
heengaan, overlijden : hij is ook uitgestapt.
UITSTEDIG, bn. bw. (w. g.) buiten de stad. UIT
-STEDIGH,v.
afwezigheid uit de stad.
UITSTEEKSEL, o. (-s), wat uitsteekt : uitsteeksels van den ruggegraat, doorns.
UITSTEK, o. (-ken), uithoek, kamertje aan het
achtereinde van een gebouw; — kroonlijst; uit
-sprong;—
(fig.) bij uitstek, buitengemeen, uitstekend; — (gew.) uitschot : het is uitstek. UITSTEKJE, o. (-s).
UITSTEKEN, (stak uit, heeft uitgestoken), stekende verwijderen, wegnemen, uithollen : een gat
voor een insteekslot uitsteken; — een paardenhoef'
uitsteken, het overtollige of bedorven hoorn wegsteken; — een patroon uitsteken, graveeres. (in.
metaal); — iem. de oogen uitsteken, hem blind

maken, (fig.) met iets pronken of pralen in tegenwoordigheid van hen, die het niet bezitten of niet
verkrijgen kunnen; — uitstrekken : de handen uitsteken, (ook fig.) aan het werk gaan, helpen;
ergens geene hand naar uitsteken, het niet willen
hebben, willen doen; — om iets uitsteken, wedden
(even of oneven enz.); — de beenen uitsteken, om_
iem. er over te laten vallen bv.; - de tong uit
laten zien; naar iem. de tong uitsteken, als-stekn,
blijk van groote verachting; — zijn hoofd steekt
nog boven het water uit, is nog zichtbaar; boven
alle anderen uitsteken, grooter dan al de anderen
zijn, (ook) boven hen uitmunten; — de vlag uit
buiten het huis, buiten het venster steken; —-stekn,
dat steekt nog uit, springt naar buiten.
UITSTEKEND, bn. bw. (-er, -st), voortreffelijk,
uitmuntend. UITSTEKENDHEID, v. voortreffelijkheid.
UITSTEL, o. opschorting, verschuiving tot later
tijd; deze zaak kan geen uitstel lijden; zonder uittel,
dadelijk; — (spr.) uitstel is geen afstel, wat uitgesteld is, is niet opgegeven; — van uitstel komt afstel,
wat men uitstelt, blijft soms geheel achterwege..
1. UITSTELLEN, (stelde uit, heeft uitgesteld),
opschorten, verschuiven tot later : stel niet nit tot.
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morgen, wat ge heden kunt bezorgen; de voltrekking
van een vonnis uitstellen; — (R.-K.) een biechteling
eene week uitstellen, nog niet de absolutie geven,
maar herd na eene week nog eens laten biechten.
2. UITSTELLEN, (stelde uit, heeft uitgesteld),
de H. Hostie in den monstrans ter openbare aan
-bidnghet
tabernakel plaatsen.
UITSTELLEND, bn. (recht.) dilatoir.
UITSTERVEN, (stierf uit, is uitgestorven), door
den dood vernietigd worden (van een geslacht, eene
klasse - eng.). UITSTERVING, v. het uitsterven.
UITSTEVENEN, (stevende uit, is uitgestevend),
zeewaarts stevenen : de vloot stevende uit.
UITSTIJGEN, (steeg uit, is uitgestegen), afstijgen
(uit een rijtuig).
UITSTOELEN, (stoelde uit, is uitgestoeld). (van
planten) zich van onderen uitbreiden, van onderen
in omvang toenemen : de aardappels zijn goed uit
-gestold;
wintergranen stoelen uit.
UITSTOFFEN, (stofte uit, heeft uitgestoft), van
binnen afstoffen.
UITSTOOMEN, (stoomde uit, heeft uitgestoomd),
buiten' eerre haven, eene stad enz. stoomera; -- ideederen uitstoomen. ze door stoom van vuil reinigen.
UITSTOOTEN, (stiet, stootte uit, heeft uitgestooten), stootende verplaatsen, uitdrijven : iem. de
kamer uitstooten; (fig.) verstooten, verjagen : hij
werd uitgestooten; — uit iets stooten : eene ruit uit
er tegen stooten en zoo breken; den bodem-stoen,
van een vat uitstooten. UITSTOOTING, v.
UITSTORTEN, (stortte uit, heeft uitgestort),
stortende uit- of wegwerpen, ledigen : den inhoud
van eene mand uitstorten; — die rivier stort zich uit
in den Rijn, valt in den Rijn; -- verspreiden,
uitspreiden : klachten uitstorten.; -- openbaren :
aan iem. zijn gemoed uitstorten, troost bij iem.
zoeken; — zijne gebeden voor Gods troon uitstorten,
bidden. UITSTORTING, v. (-en), het uitstorten;
(geneesti.) hemorrhagie; (fig.) uitboezeming; (godsd.)
de uitstorting (mededeeling) van den Heiligen Geest.
UITSTOTTEREN, (stotterde uit, heeft uitgestotterd), stotterende uitbrengen : eene aanspraak uitstotteren. •
UITSTOVEN, (stoofde uit, heeft en is uitgestoofd), stovende van overtollig vocht ontlast
worden : stoof de groente wat uit.
UITSTRALEN, (straalde uit, heeft en is uitgestraald), stralen afschieten : de zon straalt licht en
warmte vit. UITSTRALING, v. (-en).
UITSTRALINGSPUNT, o. (-en), punt van waar
lichtstralen uitgaan; ...THEORIE, v. hypothese
van de uitstraling van het licht, in teg. met de
golvingstheorie; ...VERMOGEN, o. het vermogen
van lichamen ons, bij gelijke temperatuur en oppervlakte, eene kleinere of grootere hoeveelheid warmte
uit te stralen.
UITSTREKKEN, (strekte uit, heeft uitgestrekt),
voor zich uitsteken, uitrekken : de armen naar iets
uitstrekken; — zich op den grond uitstrekken, zich
in de volle lengte op den grond leggen ; deze wouden
strekken, zich uit tot..., reiken tot. UITSTREK.KING, v.
UITSTREPEN, (streepte uit, heeft uitgestreept),
strepen halen over of door, doorhalen. UITSTREPING, v.
UITSTRIJDEN, (streed uit, heeft uitgestreden),
ten einde strijden ; door een strijd tot beslissing
brengen : laten zij het zelf maar uitstrijden.
UITSTRIJKEN, 'streek uit, heeft uitgestreken),
doorhalen, uitwisschen; strijkende doen verdwijnen,
gladmaken : kreukels en plooien uitstrijken; lint
uitstrijken; (w. g.) iem. uitstrijken, hem uitschelden,
(ook) bedriegen. UITSTRIJKING, v.
UITSTRIJKER, m., UITSTRIJKSTER, v. (-s),
die uitstrijkt.
UITSTROMPELEN, (strompelde uit, is uitgestrom;peld), strompelende naar buiten gaan.
UITSTROOIEN, (strooide uit, heeft uitgestrooid),
-strooiende uitspreiden; (fig.) verspreiden (b. v.
valsche tijdingen). UITSTROOIING, v. het uit
-stroien.
UITSTROOIER, m., UITSTROOISTER, v. (-s),
die uitstrooit.
UITSTROOISEL, o. (-s), het uitgestrooide;
valsch gerucht, leugen.
UITSTROOMEN, (stroomde uit, heeft en is uit
uitvloeien : vele rivieren-gestromd), n
-stroomen in zee uit; — in groote menigte heengaan:
het volk stroomde de kerk uit. UITSTROOMING, v.

UITTOOVEREN.

UITSTROOMINGSKLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep
waardoor stoom uitstrooxiit.
UITSTROOPEN, (stroopte uit, heeft uitgestroopt),
uitplunderen : eene landstreek uitstroopen; afstroopen:
zijne kousen uitstroopen. UITSTROOPING, v.
UITSTUDEEREN, (studeerde uit, heeft en is uitgestudeerd), ten einde studeeren : zijn tijd uit
aan eene hoogeschool; — men is nimmer-studern,
uitgestudeerd, altijd kan men nog meer leeren; terdege studeeren : (fig.) hij is daarop uitgestudeerd,
dat weet hij door en door, daarin is hij thuis (in
kwaden zin); nu ben ik uitgestudeerd, nu ben ik
ten einde raad; (ook) nu heb ik geen geld meer
te besteden.
• UITSTUIVEN, (stoof uit, is uitgestoven), door
stuiven uithollen : rietschuttingen plaatsen in de
uitstuivende gedeelten der heide; uitgestoven dalen; —
ophouden met stuiven; (fig.) met drift heensnellen,
naar buiten stuiven.
UITSTUREN, (stuurde uit, heeft uitgestuurd),
naar buiten sturen : een kwajongen de klas uitsturen;
zij heeft de meid uitgestuurd, weggezonden om bood
te doen; — iem. op iets uitsturen, om-schapen
berichten er van in te winnen ; het schip de haven
uitsturen, uitbrengen ; eene zaak den verkeerden
kant uitsturen, niet goed behandelen.
UITTAKELEN, (takelde uit, heeft uitgetakeld),
(zeew.) ten einde takelen, uitrusten, optakelen.
UITTAKELING, v.
UITTAKKEN, (takte uit, heeft uitgetakt), takswijze uitsnijden.
UITTANDEN, (tandde uit, heeft uitgetand), van
tanden voorzien : een rad uittanden; eene zaag
uittanden. UITTANDING, v. (-en).
UITTAPPEN, (tapte uit, heeft uitgetapt), tappende ledigen (een vat); ten einde tappen; • hij
heeft uitgetapt. hij is geen tapper meer; (ook) men
is niet langer van hem gediend. .
UITTARNEN, (tarnde uit, heeft en is uitgetarnd),
tarnende losmaken, afscheiden : eene japon uittarnen; de mouw is uitgetarnd, de naad ervan is losgegaan.
UITTARTEN, (tartte uit, heeft uitgetart), tartende of tergende uitdagen : ik tartte hem daartoe
uit, maar hij durfde niet; (fig.) trotseeren, tergen.
UITTARTING, v. (-en), het uittarten.
UITTEEKENEN, (teekende uit, heeft uitgeteekend), in teekening afbeelden; (fig.) beschrijven,
voorstellen. UITTEEKENING, v. (-en), het uit
portret; (fig.) persoonsbeschrijving.
-tekn;
UITTELLEN, (telde uit, heeft uitgeteld), ten
einde tellen ; ten einde uitbetalen, voortellen : ik
heb hem zijn geld uitgeteld; bij het getal verkoopen.
UITTELLING, v.
UITTELLER, m., UITTELSTER, v. (-s), die
uittelt.
UITTENGELEN, (tengelde uit, heeft uitgetengeld), eene kamer uittengelen, haar aan de wanden
van tingels of tengels voorzien, waarop bet behangsel moet bevestigd worden.
UITTEREN, (teerde uit, heeft en is uitgeteerd),
vermageren, verkwijnen : de koorts heeft hem uit
hij teert uit door verdriet; door tering ver -getrd;
: hij is tuberculeus. hij teert reeds sedert-kwijne
jaren uit. UITTERING, v.
UITTIEGEN, (toog uit, is uitgetogen), uittrekken; met uitgetogen zwaard; zich op weg, op reis
begeven; de vijand toog uit, rukte in het veld.
(UITTIEGEN is grootendeels veroud.; 't wordt
alleen gebruikt in den onvolm. verl. tijd en 't
verl. deelw.).
UITTIEREN, (tierde uit, heeft uitgetierd), ophouden met razen.
UITTILLEN, (tilde uit, heeft uitgetild), uitlichten, uit iets tillen.
UITTIMMEREN, (timmerde uit, heeft uitgetimmerd), door timmeren vergrooten, uitbreiden.
UITTIMMERING v. (-en), het uittimmeren,
vergrooting. het
verlaten
UITTOCHT, m. (-en), reis vertrek;
(van een land) : de uittocht uit Egypte.
einde
is
uitgetold),
ten
UITTOLLEN, (tolde uit,
tollen : de tol is uitgetold; — ( spr.) laat hem zijn
tol maar uittollen, laat hein maar zijn gang gaan
(met zijne slechte levenswijze).
UITTOOVEREN, (tooverde uit, heeft uitgetooverd), ik kan het vuur niet uittooveren, door tooverij
doen uitgaan; tooverende uit iets brengen. UIT
-TOVERING,v.hetuiorn
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UITTORNEN, (tornde uit, heeft uitgetornd),
uittarnen.
UITTRAP, m. (- pen), (sport) de eerste trap
(bij het voetballen), wanneer een bal out is geweest.
UITTRAPPEN, (trapte uit, heeft uitgetrapt),
trappende dooven : vonken, vuur uittrappen; —
trappende verjagen : iem. de deur uittrappen;
trappende uitwisschen : het spoor was uitgetrapt; —
<sport) beginnen te trappen, den uittrap hebben.
UITTREDEN, (trad uit, heeft en is uitgetreden),
luittrappen; — naar voren, naar buiten treden;
(w. g.) uitpersen door er op te treden : druiven
- uittreden; — tredende uithollen : die steenen, die
frappen zijn uitgetreden; — tredende bewerken:
urf, klei uittreden; — (fig.) zijn ontslag nemen
.als lid eener vereeniging. UITTREDING, v. het
- uittreden; ontslag.
UITTREKKEN, (trok uit, heeft en is uitgetrokken), van zijne plaats trekken, uitdoen : kousen en
.schoenen, zijne kleerera uittrekken; — (spr.) hij heeft
*een kleedje uitgetrokken, is mager geworden, erg
afgevallen (door ziekte); — zij heeft alle schaamte
uitgetrokken, zij heeft alle schaamte verloren; —
iets uit iets anders trekken : tanden en kiezen uit
planten, onkruid uittrekken, uit den grond-irekn;
trekken; een splinter uittrekken; draden uittrekken;
ste zon trekt de vlakken, de kleuren uit; — zijne beurs
, uittrekken, uithalen; — eene som op de begrooting
voor iets uittrekken, plaatsen; — een uittreksel
maken : den hoofdinhoud van een boek uittrekken; —
de kracht uit iets halen : kruiden uittrekken; vleesch
.laten uittrekken; — trekkende langer maken : vlas
.tot een draad uittrekken; Bene uitschuiftafel uittrekken,
, de verlengbladen er uittrekken; — ergens heen
- trekken : de stad uittrekken; de soldaten, het garnizoen is uitgetrokken, te velde getrokken. UIT
-TREKING,v.(en)
UITTREKKEND, bn. geschikt ons (iets) uit te
trekken.
UITTREKSEL, o. (-s), hetgeen uitgetrokken is
(in alle bet.); kort begrip : uittreksels maken;
afkooksel. UITTREKSELTJE, o. (-s).
UITTREKTAFEL, v. (-s), uitschuiftafel.
UITTREUREN, (treurde uit, heeft uitgetreurd),
-het treuren ten einde brengen.
UITTROMMELEN, (trommelde uit, heeft uitgetrommeld), naar buiten trommelen; trommelende
bekendmaken; rondtrommelen. UITTROMMELING, v.
UITTROMPETTEN, (trompette uit, heeft uitgetrompet), met of door trompetgeschal verkondigen:
.hij moest het nieuws overal uittrompetten.
UITTROUWEN, (trouwde uit, heeft uitgetrouwd),
- uithuwelijken; zij trouwt, bij haar zuster uit, daar
komen de genoodigden voor de trouwplechtigheid
bijeen.
UITTUILEN, (tuilde uit, heeft uitgetuild), (gew.)
ten einde tuilen, ophouden met dwingen; laat hem
zijn tuil maar uittuilen, laat hem maar stil zijn
.gang gaan, vanzelf zal hij met het verkeerde ophouden, zich beteren.
UITVAAGSEL, o. (-s), wat weggeveegd kan
'worden of is; (fig.) lage, slechte menschen : het
-uitvaagsel der menschen, de heffe des volks.
UITVAARDIGEN, (vaardigde uit, heeft uitgevaardigd), laten uitgaan, bekendmaken : een bevel
uitvaardigen.
UITVAART, v. (-en), het uitvaren; (inz.) begrafenisplechtigheid; (R. K.) lijkmis, lijkdienst; —
, (spr.) uitvaart, zuipvaart, doodmalen ontaarden
- vaak in slemppartijen.
UITVAGEN, (vaagde uit, heeft uitgevaagd),
(w. g.) wegvagen, wegvegen.
UITVAL, m. (- len), plotselinge aanval der belegerden op de belegeraars; — (schermk.) den rechtervoet dicht langs den grond vooruitbrengen, het
.:linkerbeen strekken en den rechterarm uitstrekken,
om de tegenpartij een stoot toe te brengen; —
(fig.) hevige losbarsting in woorden : ik was op
-zulk een uitval bedacht.
UITVALLEN, (viel uit, is uitgevallen), neder-storten uit : hij viel het raam uit; — losgaan en
neervallen : zijne tanden, haren vallen uit;— bij
een marsch uitvallen, niet meekunnen, achterblijven;
-- hij valt uit, verricht geen dienst, laat zijn beurt
voorbijgaan enz.; — den vijand uit eene belegerde
stad aanvallen; — (schermk.) een uitval doen; —
1 fig.) eindigen, gevolg hebben : zijne onderneming
valt goed uit; die teekening is goed uitgevallen, gelukt,
Van Dale.
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geslaagd; — hevig uitvaren : tegen iem. uitvallen.
UITVALLING, v. het uitvallen. UITVALLER, M.
(-s), iem. die op marsch uitvalt, niet mee kan,
achterblijft; — uitbrander, schrobbeering.
UITVALPOORT, v. (-en), UITVALPOORTJE,
o. (-s), kleine poort in eene vesting, poterve.
UITVAREN, (voer uit, is en heeft uitgevaren),
ten einde varen : eene sloot uitvaren; — heenvaren:
morgen varen wij uit; — (jag.) het leger verlaten
(van hazen); (bijb.) zich ijlings ergens uit begeven:
zijne pillen zullen uitvaren als in een bliksem; —
(fig.) razen, tieren, schelden : tegen iem. uitvaren.
UITVARING, v. het uitvaren.
UITVASTEN, (vastte uit, heeft uitgevast), ten
einde vasten; door vasten verdrijven; zich uithongeren : een uitgevast (vermagerd) gelaat.
UITVECHTEN, (vocht uit, heeft uitgevochten),
door vechten beslissen : iets met iem. uitvechten; -beslechten, uitmaken : dat moeten ze zelf maar
uitvechten.
UITVEEGSEL, o. (-s), hetgeen uit- of opgeveegd is.
UITVEGEN, (veegde uit, heeft uitgeveegd), vegende van stof reinigen : eenre pan, een schotel uitvegen; (fig.) iem. den mantel uitvegen, hem scherp
doorhalen, berispen; — doorhalen, uitwisschen:
een woord uitvegen; — zijne oogen uitvegen, uitwrijven. UITVEGING, v.
UITVEILEN, (veilde uit, heeft uitgeveild), ten
einde veilen; - (w. g.) bij veiling aanbieden.
UITVEILING, v.
UITVENEN, (veende uit, heeft uitgeveend), venende uitgraven. UITVENING, v. (-en).
UITVENTEN, (ventte uit, heeft uitgevent), langs
de straat te koop aanbieden. UITVENTING, v.
UITVENTER, m. (- s), UITVENTSTER, v. (-s).
UITVERHALEN, (verhaalde uit, heeft uitverhaald), uitvertellen.
UITVERKIEZING, v. het verkiezen uit; —
(theol.) leerstuk dat de zaligheid alleen afhangt
van de vrije keuze Gods.
UITVERKOOP, m. groote verkoop tegen verminderde prijzen, om een grooten voorraad op te
ruimen, een winkel of magazijn leeg te verkoopen:
groote geforceerde uitverkoop wegens brand- en waterschade.
UITVERKOOPEN, (verkocht uit, heeft uitverkocht), alles verkoopen, den voorraad opruimen;
dat boek is uitverkocht, niet meer verkrijgbaar; —
(fig.) hij heeft uitverkocht, hij bezit niets meer, (ook)
hij weet niets meer te zeggen.
UITVERKOOPER, M., UITVERKOOPSTER, v.
(-s), die uitverkoopt.
UITVERKOREN, bn. (van het ongebruikelijke
uitverkiezen), verkozen boven; (bijb.) Gods uitverkorenvolk, de Israëlieten; — (bijb. )velen zijn geroepen,
maar weinigen zijn uitverkoren, weinigen zullen
volkomen zalig worden.
UITVERKORENE, in. en v. (- n), geliefde : zijne
uitverkorene; hij is de uitverkorene, de gunsteling;
de uitverkorenen; de zaligen.
UITVERTELLEN, (vertelde uit, heeft uitverteld),
ten einde vertellen : een verhaal uitvertellen; laat
hem eerst uitvertellen; vertellende mededeelen.
UITVERZOEKEN, (verzocht uit, heeft uitverzocht), uitnoodigen buitenshuis : ik ben uitverzocht.
UITVETEREN, (veterde uit, heeft uitgeveterd),
scherp berispen, doorhalen. UITVETERING, v.
(-en).
'UITVEZELEN, (vezelde uit, is uitgevezeld), uitrafelen.
UITVIEREN, (vierde uit, heeft uitgevierd), naar
buiten vieren (een touw); — (fig.) men moet eene
verkoudheid uitvieren, zoo lang het huis houden
tot men beter is. UITVIERING. v.
UITVIJLEN, (vijlde uit, heeft uitgevijld), vijlende
uithollen, wegnemen : tralies uitvijlen. UITVIJLING, v.
UITVINDEN, (vond uit, heeft uitgevonden), iets
nieuws ontdekken, samenstellen; volgens eene
nieuwe wijze bewerken; — (spr.) hij heeft het buskruit niet uitgevonden, hij is niet slim; — verzinnen,
uitdenken; — (fig.) opsporen : ik ze 1 hem wel uit
UITVINDING, v. (-en), het uitvinden;-vinde.
uitgevonden zaak : de nieuwste uitvindingen.
UITVINDER, m., UITVINDSTER, v. (-s), die
uitvindt.
UITVINDSEL, o. (-s), hetgeen uitgevonden is;
verzinsel.
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hemt uitvragen. UITVORSCHING, v. het uit
UITVISSCHEN, (vischte uit, heeft uitgevischt),
-vorschen.
alles wegvisschen : een meer, een vijver uitvisschen; —
UITVORSCHER; rte. UITVORSCHSTER, v. (-s),
(fig.) iets uitvisschen, .slipt te weten komen.
die uitvorscht.
UITVLAKKEN, (vlakte uit, heeft uitgevlakt), uit
UITVOUWEN, (vouwde uit, heeft uitgevouwen),
(gemeen.) dat moet je niet uitvlakken,-wisehn;
losvouwen.
daar moet je niet min over denken, dat is van
UITVRAGEN, (vraagde, vroeg uit, heeft en is
belang; -- bevlekken; door vlakken onleesbaar
uitgevraagd), ten einde vragen : eindelijk was hij
maken. UITVLAKKING, v. het uitvlakken.
uitgevraagd,
wist hij niet, wat nog meer te vragen; —
UITVLAMMEN, (vlamde uit, heeft uitgevlamd),
door vragen aan den dag brengen, ontdekken : zij
(art.) bij het doen van proeven, het schieten met
vragen hem alles uit, trachten alles van hem te
een kanon zonder projectiel.
vernemen; — iem. uitvragen, zijne geheimen, beUITVLIEGEN, (vloog uit, is uitgevlogen), vliedoelingen enz. trachten te weten te komen; —
gende zich verwijderen : de duiven laten uitvliegen; —
uitnoodigen : ik ben heden uitgevraagd, bij iem..
het nest verlaten (van vogels) : de jonge vinken
buitenshuis.
UITVRAGING, v. (-en), het uitvrade
deur
uitvliegen,
snel
—
het
huis,
zijn uitgevlogen;
gen; ondervraging; uitnoodiging.
verlaten, snel heengaan; (ook) telkens uitgaan; —
UITVRAGER, n-I., UITVRAAGSTER, v. (-s),.
eens uitvliegen, een uitstapje, een pleizierreisje
die uitvraagt.
nataken ; — vliegend uitblusschen (eene lamp, eene
UITVRETEN, (vrat uit, heeft uitgevreten), vrekaars).
tende ledigen : de hond heeft den ganschen bak uit
UITVLIEGER, r. (-s), die uitvliegt; (scherts.)
vretende uithollen : de muizen hebben de-gevrtn;
iem. the zelden thuis is.
kaasuitgevreten; -- (plat) iem. uitvreten, op zijne kostera
UITVLIETEN, (vloot uit, is uitgevloten), ten einde
leven en hem daardoor verarmen; — wegbijten, vervlieten; vlietende heensnellen. UITVLIETING, V.
teren : de roest vreet het staal uit. UITVRETING,.
UITVLOEIEN, (vloeide uit, is uitgevloeid), ten
v. het uitvreten.
einde vloeien; vloeiende zich ledigen; (fig.) (uit iets)
UITVRETEND, bn. bijtend, verterend.
voortkomen; verspreiden, zich mededeelen (van
UITVRIEZEN, (vroor uit, heeft en is uitgevroren),
den Heiligen Geest). UITVLOEIING, v. het
ten einde vriezen : eindelijk had het uitgevroren;
uitvloeien.
vriezende zuiveren : het land moet uitvriezen.
UITVLOEISEL, o. (-s, -en), hetgeen uitvloeit;
UITWAAIEN, (waaide, woei uit, heeft en Is uit
hetgeen uit iets voortkomt, gevolg : een uitvloeisel
einde waaien; door den wind buiten-gewaid),tn
van 's Heeren goedheid; een uitvloeisel van dit beiets gevoerd worden : die papieren waren het raam
ginsel is...
door
waaien uitblusschen : de lamp is
uitgewaaid;
UITVLOEKEN, (vloekte uit, heeft uitgevloekt),
uitgewaaid, iie wind heeft het licht uitgewaaid; -ophouden met vloeken; vloekende verjagen : iem.
wapperen, heen en weer waaien, uitfladderen : de
de deur uitvloeken; iem. uitvloeken, vloekende tegen
vlaggen waaien uit; — zich laten uitwaaien, in
hem uitvaren.
den wind loopen, inz. om beweging in de frissche
UITVLUCHT, v. (-en), het uitvliegen; plaats waar
lucht te hebben; — uitwaaiend boord, waarvan
men zich nu en dan kan ontspannen : mijn tuin
is mijne eenige uitvlucht, toevlucht; — valsche het boveneind naar buiten helt. UITWAAIING,
v. het uitwaaien.
verontschuldiging, verzinsel : uitvluchten zoeken; hij
UITWAARTS, bw. buitenwaarts, in eene richheeft altijd uitvluchten. UITVLUCHTJE, o. (-s).
ting naar buiten. UITWAARTSCH, bn.
UITVLUCHTEN, (vluchtte uit, is uitgevlucht),
UITWACHT, v. (-en), (w. g.) buitenpost.
uit eene bepaalde plaats vluchten : hij vluchtte het
UITWAGGELEN, (waggelde uit, is uitgewaggeld),
huis uit.
UITVOER, m. (- en), vervoer naar het buiten- naar buiten waggelen : hij waggelde de kamer uit.
UITWAKEN, (waakte uit, heeft en is uitge
land : Amerika heeft den uitvoer van koren verboden;
ten einde waken : ik zal den nacht uit-wakt),
recht van uitvoer; — het uitgevoerde : de uitvoer
— niet meer kunnen waken : hij is uitge--waken;
is hier te lande minder dan de invoer; — het uitwaakt, hij is afgemat van het waken; — wakende
voeren : ten uitvoer brengen of leggen, volvoeren.
doorbrengen (b. v. den nacht); — buitenshuis
UITVOERARTIKELEN, o: (-en), koopwaar die
waken (beter : uit waken gaan).
naar het buitenland ten verkoop wordt gezonden:
UITWANDELEN, (wandelde uit, heeft en is uit
de voornaamste uitvoerartikelen van een land.
einde wandelen : eene laan uit-gewandl),t
UITVOERBAAR, bn. wat uitgevoerd kan worden,
wandelende verlaten : den tuin, het-wandel;—
UITVOERBAARHEID, v.
huis uitwandelen; (fig.) het huis uitwandelen, het
UITVOERDER, m., UITVOERSTER, v. (-s), die
huis uitgesmeten worden; — zich wandelende
uitvoert (in alle bet.).
verpoozen : hij is uitgewandeld.
UITVOEREN, (voerde uit, heeft uitgevoerd), bui
UITWANNEN, (wande uit, heeft uitgewand), wanvoeren : ons land voert vee, boter en kaas-tenslad
nende
zuiveren. UITWANNING, v.
doen,
verrichten
:
hij
voert
niets
uit;
wat
uit; —
UITWAS, o. (-sen), uitgroeisel; alles wat buiten
voer je daar uit, wat doet gij daar I; — ten uitvoer
of uit iets groeit : uitwassen aan planten. UITleggen, volbrengen : plannen, bevelen uitvoeren; het
WASJE, o. (-s).
uitvoerend bewind; de uitvoerende macht, de ministers
UITWASEMEN, (wasemde uit, heeft uitgewa(in tegenst. van de wetgevende macht, de Statensemd), in wasem opstijgen, verdampen, zweeten:
Generaal); — spelen, (een muziekstuk, eene opera):
de bloemen wasemen liefelijke geuren uit; de zieke
dat stuk is goed uitgevoerd.
heeft sterk uitgewasemd. UITWASEMING, v. (-en),
UITVOERHANDEL, m. handel op 't buitenland
het uitwasemen; verdampen; zweeten.
in uitvoerartikelen; ...HAVEN, v. (-s), havenplaats
. UITWASSCHEN, (wiesch, waschte uit, heeft uit
met veel uitvoerhandel.
zuiveren : vuil linnengoed
-gewaschn), d
UITVOERIG, bn. bw. (-er, -st), breedvoerig, omuitwasschen; — eene wonde uitwasschen, met antisepstandig : iets -uitvoerig melden, beschrijven, vertellen,
in
water
uitwasschen,
boter
tische
middelen;
—
bespreken. UITVOERIGHEID, v. breedvoerigheid,
kneden om ze van de melkdeeltjes te zuiveren.
wijdloopigheid.
UITWASSCHING, v. (-en).
UITVOERING, v. (-en), voltrekking, tenuitvoerUITWASSEN, (wies uit, is uitgewassen), ten
legging; vertooning; het afspelen (van een muziekeinde wassen,. opgroeien, opschieten : de planten.
stuk). UITVOERINKJE, o. (-s).
zijn goed uitgewassen; — het koren is in de schuur
UITVOERLIJK, bn. uitvoerbaar.
uitgewassen, ontkiemd, geschoten.
UITVOERINGSCOMMANDO, o. (-'s), commando
UITWATEREN, (waterde uit, heeft en is uitgeom een bevel uit te voeren (wel te onderscheiden
waterd), ten einde wateren, zijn mater loozen :
van het waarschuwingscommando).
het paard laten uitwateren; — uitloopen : rivieren
UITVOERMARKT, v. (-en), marktplaats voor
die in de Oostzee uitwateren. UITWATERING, v.
uitvoerartikelen; ...PREMIE, v. (-s, ...iën), door
(-en), het uitwateren; waterloozing; — (zeew.>
den Staat verleende toelage, steun ter bevordering
spiegat; de boot had slechts eenige cM. uitwatering,.
van den uitvoer; ...PRODUCT, o. (-en), product
stak slechts eenige cM. boven het water uit.
voor den uitvoerhandel; ... RECHT, o. (-en), beUITWATERINGSDUIKER, m. (-s), duikersluis.
lasting op den uitvoer (van koopwaren).
tot uitwatering dienende; ...KANAAL, o. (...kanaUITVORSCHEN, (vorschte uit, heeft uitgelen), kanaal voor de waterloozing; ...LIJN, v. (-en),.
vorscht), door onderzoek, door navorschen, door uit
(zeew.) lijn die met den waterspiegel gelijk is;
aan den dag brengen : een geheim,-vragenz.
...SLUIS, v. (...zen), sluis waardoor men water
iemands bedoelingen uitvorschen; — iem. uitvorschen,

UITWEEKEN,

1827

uit een kanaal kan loozen; ...TOCHT, v. en),
uitwateringssloot.
UITWEEKEN, (weekte uit. heeft en is uitgeweekt), weekende •uitdrijven, losmaken; verweeken : die boonera, dat brood zijn uitgeweekt, te veel
geweekt; — haring uitweeken, in zuiver water
zetten, teneinde ze minder zout te maken. UIT
-WEKING,v.(en)htuiwk
UITWEENEN, (weende uit, heeft uitgeweend),
ten einde weenen : laat haar maar stil uitweenen,
dat kalmeert; — weenende laten vloeien : laat mij
mijne tranen in uwen boezem uitweenen; door weenen
als ware 't uitbrengen : zij heeft zich de oogen uitgeweend; zijne droefheid uitweenen.
UITWEG, m. (-en), uitgang : recht van uitweg
hebben; — pad om te ontkomen : de mol heeft
-verscheidene uitwegen aan zijn nest; — middel ome
weg te komen : het water moet een uitweg hebben; —
(fig ) middel tot ontkoming : dat wc_.s een uitweg; —
vlucht, redding; uitvlucht, uitkomst : hij weet
altijd uitwegen. UITWEGJE, o. (-s).
UITWEGEN, (woog uit, heeft uitgewogen), ten
einde wegen; bij het gewicht (in het klein) verkoopen : kersen, busgroenten uitwegen; — opleveren:
die rilst weegt voordeelig uit. UITWEGING, v. het
uitwegen.
2. UITWEGEN, (Zuidn.) een uitweg hebben.
UITWEIDEN, (weidde uit, heeft uitgeweid), ten
einde weiden; (fig.) wijdloopig zijn : over iets uit
wil men goed onderwijzen, dan moet men-weidn;
niet te veel uitweiden, te veel bijzonderheden meededen, van de hoofdzaak afwijken. UITWEIDING,
V. (- en), het uitweiden; breedvoerige omschrijving;
afwijking van de hoofdzaak.
UITWELLEN, (welde uit, heeft uitgeweld), even
laten bakken : spek uitwellen; olie uitwellen, met
een stukje brood laten koken om ze te zuiveren.
UITWENDIG, bn. bw. buiten, van buiten : de
uitwendige gehoorgang, aan de huitenziP de van het
trommelvlies; — aan het uitwendige blijven hangen,
niet tot de kern doordringen; een geneesmiddel
tot uitwendig gebruik, op de huid en niet om in
te nemen; de uitwei dige oorzaken, de schijnbare.
UITWENDIGHEID, v. uiterlijke schijn, voor
-komen.
UITWERKEN, " (werkte uit, heeft uitgewerkt),
met moeite naar buiten brengen : eene kist de deur
uitwerken; — uitsnijden : een stuk hout met e€n mes
uitwerken; het uitgewerkte gevest van een degen; den
hoef van een paard uitwerken, uitsteken; -- vol
uitvoerig bewerken : de punten voor een-toien,
opstel, een leerplan uitwerken; met uitgewerkte plannen
voor den dag komen; die schilder kon dit wat meer
uitwerken., fijner, nauwkeuriger aangeven; --- som
uitwerken, becijferen, oplossen; — een boek-men
uitwerken, uitstudeeren; -- een rekenboek, eer boek
over wiskunde uitwerken, al de daarin voorkomende
voorstellen oplossen; — uitwerking hebben : dat
geneesmiddel werkt niet veel uit; — bewerken, geda.an krijgen, invloed hebben : hij kan daar niets
uitwerken; — uitgisten (van bieren en wijnen); —
(zeew .) tegen stroom of wind uitlaveeren; voor het
tij uitwerken, zich in beweging stellen (van een
schip), voordat eb of vloed zich doet gevoelen.
UITWERKING, v. (-en), gevolg, invloed.
UITWERKER, m., UITWERKSTER. v. (-s)
bewerker, bewerkster.
UITWERKINGSFEER, v. (...sferen), (vest.) de
uitwerkingsfeer eener mijn, kring van uitwerking.
UITWERKSEL, o. (-s, -en), werking, gevolg.
UITWERPEN, (R Terp uit, heeft uitgeworpen),
werpende verwijderen, wegjagen : iem de deur
uitwerpen; — nederlaten, laten vallen : het dieplood,
een anker uitwerpen; — (fig.) ergens zijn anker uit
zich daar vestigen; — zijne netten ergens-werpn,
uitwerpen, daar iets trachten te verkrijgen; —
den ballast, een gedeelte der lading uitwerpen, overb oord gooien; — spuwen, braken : slijm uitwerpen;
de vulkaan •wierp asch en lava uit; — (w. g.) stukgooien, verbrijzelen : de jongens hebben de ruiten
van dat huis uitgeworpen; — (w. g.) geld uitwerpen,
in worpen uittellen; uitschieten : het slechte, on
deugdzame uitwerpen; — (fig.) een lid uit een gezelschap• uitwerpen, uitsluiten; — met het werp
anker uithalen. UITWERPING, v. het uitwerpen;
worp; verbrijzeling; opgeving, het braken.
UITWERPEND, bn. (geneesk.) afvoerend.
UITWERPSEL, o. t-en, -s), al wat uitgeworpen
is; (ook) ontlasting, gevoeg : dierlijke uitwerpselen.
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UITWERPSPIER, v. (-en), (on.tl.) sluitspier van
den endeldarm.
UITWIEDEN, (wiedde uit, heeft uitgewied), ten
einde wieden; wiedende zuiveren, uit den grond
trekken : het onkruid uitwieden.
U ITW IJDEN, (wijdde uit, heeft en is uitgewij d ),
wijder maken, worden. UITWIJDING, v. (-en).
UITWIJKELING, m. en v. ; en), uitgewekene, en xigrant. UITWIJKELINGE, v. (-n).
UITWIJKEN, (week uit, is uitgeweken), uit den
weg gaan : voor een rijtuig rechts uitwijken; — men
moet hem uitwijken, zijn omgang mijden; — voor
een slag uitwijken, om dien te ontgaan; — uit een
land wijken, zich in vrijwillige ballingschap begeven: -- (bouwk.) deze muur vrijkt uit, staat niet
loodrecht. UITWIJKING, v. het uitwijken (in
alle bet.).
UITWIJKSPOOR, o. (...sporen), spoor waarop
wagens kunnen uitwijken, om elkander te passeeren.
UITWIJS, m. rechterlijk vonnis : uitwijs doen;
de uitwijs was...
UITWIJZEN, (wees uit, heeft uitgewezen), door
teekens gebieden uit te gaan : men wees hem de
kamer uit; bij rechterlijk vonnis verbannen; —
beslissen, vonnis vellen; -- aan den dag brengen:
de tijd zal het uitwijzen; dat zal zich weldra uitwijzen,
dat zal weldra blijken, zich toonen. UITWIJZING,
v. (-en), het uitwijzen; vonnis, blijk, bewijs.
UITWINDEN, (wond uit., heeft uitgewonden), ten
einde winden; windende uitbrengen : een schip de
haven uitwinden; uithijschen : een rijtuig uit eene
sloot uitwinden; ontrollen, loswinden. UITWINDING, v. het uitwinden.
UITWINNEN, (won uit, heeft uitgewonnen),
sparen, winnen : dat wint tijd en moeite uit; —
voordeel verwerven : wat wint gij daarmee uit?;
(recht.) vonnis krijgen (op iem.) : hij is uitgewonnen,
wegens wanbetaling. UITWINNING, v. (-en), het
uitwinnen; (rechtsgel.) uitspraak; het verhalen van
eene vordering op de goederen van den schuldenaar; voorrecht van uitwinning, recht van den borg
om te eischen dat de vordering eerst verhaald
wordt op de goederen van den schuldenaar.
UITWINTEREN, gedurende den winter op het
land staan : uitwinteren van klaver.
UITWIPPEN, (wipte uit, heeft en is uitgewipt),
(zeew.) met den wiptakel overboord zetten; -- vlug
uitgaan : even de deur uitwippen.
UITWISCHBAAR, bn. (w. g.) geschikt om uit
-gewischt
te worden.
UITWISSCHEN, (wischte uit, heeft uitgewischt),
uitvegen (met den vinger, met eene spons enz.);
schoonmaken met den wisscher (een kanon); (fig.)
dat kan de tijd niet uitwisschen, niet doen vergeten.
UITWISSCHING, v. het uitwisschen.
UITWISSELEN, (wisselde uit, heeft uitgewisseld), ruilen : krijsggevangenen uitwisselen. UITWISSELING, v. (-en), ruil, overgave (van het
eene tegen het andere).
UITWITTEN, (witte uit, heeft uitgewit), door
witten verdrijven; geheel en al witten : een vertrek
uitwitten.
UITWOEDEN, (woedde uit, heeft uitgewoed), ten
einde woeden, bedaren : de storm had uitgewoed.
UITWOEKEREN, (woekerde uit, heeft uitgewoekerd), ten einde woekeren; door woeker ver
afpersen; (fig.) iem. uitwoekeren, hem uit--krijgen,
zuigen.
UITWOELEN, (woelde uit, heeft uitgewoeld),
woelend uitbrengen : de zwijnen woelen (wroeten) de
wortels uit; woelend uithollen : het water heeft de
rivieroevers uitgewoeld.
UITWONEN, (woonde uit, heeft uitgewoond),
door bewoning bederven : een uitgewoond (versleten)
huis; in eene andere gemeente wonen om wel de
voordeelen maar niet de nadeelen eener groote stad
te hebben ; niet in het (ouderlijke) huis wonen:
een uitwonend assistent.
UITWONENDE, m. , en v. (-n), die uitwoont,
forens.
UITWORSTELEN, (worstelde uit, heeft uitgeworsteld), ten einde worstelen, door eene worsteling doen beslissen : zij moeten het maar samen
uitworstelen.
UITWORTELEN, (wortelde uit, heeft uitgeworteld), ontwortelen; (fig.) (bijb.) Hij zal u uitwortelen
uit den lande der levendigen.
UITWRIJVEN, (wreef uit, heeft uitgewreven),
wrijvende reinigen : de oogen, den slaap uitwrijven
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wrijvend wegnemen, uitwisschen: de was ' uit wrijven,
bij het boenen van meubelen ; de schoenen uitwrijven,
poetsen na ze ingesmeerd te hebben. UITWRIJVING, v. het uitwrijven.
UITWRINGEN, (wrong uit, heeft uitgewrongen),
wringende van vochtdoelen ontlasten : het natte
goed uitwringen; ge kunt hem wel uitwringen, hij is
door en door nat.
UITWROETEN, (wroette uit, heeft uitgewroet),
ten einde wroeten; wroetende verplaatsen, uitbrengen; wroetende zuiveren.
UITZAAD, o. zaaigraan.
UITZAAG, v. (...zagen), eene lange zaag met
smal blad.
UITZAAIEN, (zaaide uit, heeft uitgezaaid),
zaaiende gebruiken : hoeveel tarwe hebt gij uitgezaaid?
UITZAAIING, v. het uitzaaien : machines voor de
gelijkmatige uitzaaiing van het graan.
UITZAGEN, (zaagde uit, heeft uitgezaagd),
zagende wegnemen, uithalen : panelen, deuren,
een luik uitzagen; figuren uitzagen, zagen. UITZAGING, V. het uitzagen.
UITZAKKEN, (zakte uit, is uitgezakt), zich zakkende verplaatsen : de muur is uitgezakt; de endel
uitgezakt, voor een deel buiten het lichaam-darmis
gekomen; de baarmoeder zal uitzakken. UITZAK KING, v. (-en), het uitzakken : eene uitzakking (van
de baarmoeder) krijgen.
UITZAVELEN, (zavelde uit, heeft uitgezaveld),
den zavel uit den grond wegdelven. UITZAVELING,
UITZEEFSEL, o. dat wat uit iets gezeefd wordt,
inz. de kluiten uit het meel.
UITZEEMEN, (zeemde uit, heeft uitgezeemd),
zeemende reinigen; afwrijven (van binnen). UIT
-ZEMING,v.hetuizmn
UITZEEVEREN, (zeeverde uit, heeft uitgezeeverd), uitzweeten : (bijb.) zoo zijn vleesch zijn bloed
uitzeevert, dat is zijne onreinigheid.
UITZEGGEN, (zegde, zeide uit, heeft uitgezegd,
uitgezeid), ten einde zeggen ; uitspreken; (oudt.)
bannen : iem het land uitzeggen (thans ontzeggen);
verraden; uitvertellen.
UITZEILEN, (zeilde uit, heeft en is uitgezeild),
ten einde zeilen : een kanaal uitzeilen; wegzeilen,
vertrekken : wij zeilen 1 Mei uit; voorbij zeilen;
vrij van elkander zeilen; het eerst zeilen (b. v.
bij een wedstrijd). UITZEILING, v. het uitzeilen.
UITZENDEN, (zond uit, heeft uitgezonden),
naar buiten zenden : iem., iets naar Indië uitzenden;
afzenden ter verkrijging van iets : de meid om bood
uitzenden. UITZENDING, v. het uit--schapen
zenden : uitzending van diners.
1. UITZET, ra. (Zuidn.) eene soort van bier.
2. UITZET, o. (-ten), kleederen en linnengoed
die de ouders der bruid ten huwelijk meegeven, die aan bestedingen (b. v. weezen) bij het ontslag
uit de gestichten worden geschonken; gave; toe4
rusting. UITZETJE, o. (-s).
UITZETBAAR, bn. vatbaar voor uitzetting:
(nat.) alle lichamen zijn uitzetbaar. UITZETBAARHEID, v. vatbaarheid om uitgezet te worden,
eene grootere plaats in te nemen : de uitzetbaarheid
is eene algemeene eigenschap der lichamen.
UITZETHAAK, in. (...haken), haak waarmee
men iets uitzet; ...HENGSEL, o. (-s), (bouwk.)
hengsel waarvan het draaipunt niet onmiddellijk
naast de deur of het raam aanwezig is; ...IJZE R,
o. (-s), veer van rijtuigkappen; ...SCHARNIER,
o. (-en), uitzethengsel.
UITZETSEL, o. (-s), al hetgeen naar buiten
zich aanzet of aangezet is.
UITZETTEN, (zette uit, heeft en is uitgezet),
uit eene tot nu toe ingenomen plaats zetten : de
booten uitzetten, buiten boord zetten; - iem. op
een eiland uitzetten. aan land zetten, ontschepen; iem. onderweg uitzetten, laten uitstijgen; - de
bloemen uitzetten buiten de deur plaatsen; - ieun.
de deur uitzetten, uit het huis jagen; - geld uit
plaatsen op interest; - schildwachten uit -zetn,
doen post vatten; - jonge pootvisschen-zetn,
uitzetten, in de rivieren of beken loslaten; - uitbreiden, vergrooten : hij heeft de grenzen van zijn
rijk uitgezet; - (w. g.) eene dochter uitzetten, haar
een uitzet geven; - zwellen, rijzen : deeg zet door gist
uit; - dik worden : hij begint uit te zetten; haar buik
begint uit te zetten, zij krijgt een dikken buik; naar alle zijden grooter worden : door de warmte
zetten alle lichamen vit; - ( bouwk.) uitwijken
(van muren enz.). UITZETTING, v. (-en), het uit-
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zetten (in alle bet.); ontscheping; verbanning;
(geneesk.) zwelling; vergrooting.
UITZETTEND bn. wat uitzet : (nat.) uitzettende
kracht, uitzettend vermogen, eigenschap van zich
te kunnen uitzetten.
UITZETTINGSCOËFFICIËNT, r. (-en), (nat.)
breuk die den graad van uitzetting eener stof aangeeft bij 1° C.; ...DECREET, o. (...decreten), een
decreet waarbij iem. uit het land wordt gezet;
...KLEP, v. (-pen), expansieklep.
UITZETVEER, v. (-en), elastische uitzethaak;
...VERZEKERING, v. (- en). verzekering tot
uitkeering van een uitzet bij huwelijk.
UITZICHT, o. (-en), het naar buiten zien : iem.
het uitzicht belemmeren, betimmeren; vergezicht,
verschiet; een schoon uitzicht genieten; - (fig.)
verwachting, hoop, vooruitzicht : iets in uitzicht
stellen; uitzicht geven op; - gezicht, gelaat, uiterlijk
voorkomen : zijn uitzicht bevalt mij niet.
UITZIEDEN, (zood uit, heeft uitgezoden), uitkoken.
UITZIEKEN, (ziekte uit, heeft en is uitgeziekt),
door aanhoudende ziekten verzwakken; (ook)
door aanhoudende ziekten gezuiverd worden;
niet meer ziek zijn : eindelijk was hij uitgeziekt.
1. UITZIEN, (zag uit, heeft uitgezien), ten einde
zien : ik kon dat vervelende stuk niet uitzien; - naar
buiten zien : het raam uitzien; - zich de oogen uitzien, met veel inspanning, vol verwondering zien; het uitzicht hebben : mijne kamer ziet op den tuin
uit; - voorkomen hebben : er slecht, goed, gezond
uitzien; hij ziet er uit als zijn vader, hij gelijkt op
zijn vader; - wat ziet dat kind er uit !, hoe vuil is
het ! (ook), hoe bleek, hoe mager, hoe gezond enz.; (fig.) dat ziet er mooi uit. het is er mooi mede gesteld; - het ziet er leelijk met hem uit, hij bevindt
zich in een ongunstigen toestand; - een kantje
uitzien, zien hoe het gemaakt is om het net zoo
te maken : heb je dat kunnen uitzien ?; --- zoeken,
wachten : naar iem. uitzien; naar eene gelegenheid,
naar hulp, bijstand uitzien; naar eene betrekking,
eene vrouw uitzien; - ( ook fig.) het ziet er uit (het
schijnt), alsof het regenen wil, kook fig.) alsof er
iets ongunstigs moet voorvallen; - daar ziet ge net
naar uit, dat kan men juist van je denken.
2. UITZIEN, o. voorkomen, schijn; uitzicht.
UITZIFTEN, (ziftte uit, heeft uitgezift) ; ziftende
zuiveren : graan, meel, poeder uitziften; (fig.) nauw
uitpluizen : iemands woorden uitziften.-keurig
UITZIFTING, v.
UITZIFTER, m., UITZIFTSTER, v. (-s), die
uitzift.
UITZIFTSEL, o. hetgeen uitgezift is.
UITZIJGEN, (zeeg uit, heeft en is uitgezegen),
door zijgen zuiveren : eene oplossing uitzijgen;
(bijb.) de mug uitzijgen en den kemel doorzwelgen
(Matth. 23 : 24); - (w. g.) zijgende ledigen, ledig
worden; smeltende laten uitdruipen : zilverhoudend
lood van 't koper uitzijgen. UITZIJGING, v.
UITZIJGLOOD, o. lood datuitgezegenis; ...OVEN,
m. (-s), oven waarin men metalen uitzijgt.
UITZIJN, o. afwezigheid van huis.
UITZINGEN, (zong uit, heeft uitgezongen),
ten einde zingen : een lied uitzingen; (fig.) het liedje
uitzingen, volhouden. standvastig blijven; hij kan
het een paar jaar uitzingen, leven zonder te ver
kosten voorzien, afwachten, enz. -dien,
UITZINNIG, bn. bw. (-er, -st), onverstandig,
razend. UITZINNIGHEID, v. onverstand.
UITZITTEN, (zat uit, heeft uitgezeten), tot het
einde gevangenzitten : hij heeft zijn tijd uitgezeten.
UITZOEDELEN, (zoedelde uit, heeft uitgezoedeld), (gew.) uitventen : fruit laten uitzoedelen.
UITZOEKEN, (zocht uit, heeft uitgezocht), het
beste zoeken (onder veel), uitkiezen : hij mag
uitzoeken; uitzoeken maar !, uitroep van straat
een uitgezochte smaak; voortreffelijk : een-ventrs;
uitgezocht gezelschap; (uitgelezen) lompen, hout
uitzoeken, sorteeren. UITZOEKING, v. (-en), het
uitzoeken. keus.
UITZONDEREN, (zonderde uit, beeft uitgezonderd. ), ter zijde leggen, afzonderen : gij krijgt
alles, ik zonder niets uit; - uitsluiten : de wet zondert
niemand uit; zich uitzonderen, door zijn gedrag, zijne
kleeding zich willen onderscheiden. UITZONDE RING, v. (-en). terzijdeplaatsing; afzondering,
uitsluiting; het uitgezonderde : uitzonderingen op de
taalregels; de uitzonderingen zijn talrijk; geen regel
zonder c.i:tzondering.
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UITZONDERINGSTARIEF, o. (...ven), tarief
voor bijzondere gevallen, dat van het gewone
tarief afwijkt; b. v. op spoorwegen; ... WET, v.
(-ten).
UITZUIGEN, (zoog uit, heeft uitgezogen), ten
einde zuigen, niet meer zuigen : het kalf heeft -uit
zuigende ledigen : de borsten uitzuigen;-gezon;
een glas limonade uitzuigen, door een strootje; (fig.) afpersen, uitputten, alles afnemen : ier.,
een land uitzuigen. UITZUIGING, v. het uitzuigen,
knevelarij.
UITZUIGER, m., UITZUIGSTER, v. (-s), die
uitzuigt; (fig.) knevelaar, woekeraar, -ster.
UITZUINIGEN, (zuinigde uit, heeft uitgezuinigd),
besparen, door zuinigheid overhouden. UITZUINIGING, v. (-ev ), het uitzuinigen, besparing.
UITZUIVEREN, (zuiverde uit, heeft uitgezuiverd ), inwendig zuiveren.
UITZUREN, (zuurde uit, heeft en is uitgezuurd),
ten einde zuren.
UITZWAVELEN, (zwavelde uit, heeft uitgezwaveld), ten einde zwavelen; zwavelende zuiveren:
f lesschep uitzwavelen; gewasschen hoeden uitzwavelen,
laten bleeken in zwaveldamp. UITZWAVELING, v.
UITZWEETEN, (zweette uit, heeft uitgezweet),
ten einde zweeten; zweetende verdrijven, zuiveren :
eene verkoudheid uitzweeten; uitwasemen : bloed
uitzweeten; -- (fig.) etter en bloed uitzweeten, geducht
in de benauwdheid zitten. UITZWEETING, v.
het uitzweeten.
UITZWELLEN, (zwol uit, is uitgezwollen), ten
einde zwellen ; naar buiten zwellen. UITZWELLING, V.
UITZWEMMEN, (zwom uit, is en heeft uitgezwommen), ten einde zwemneten; naar buiten
zwemmen; het eerst zwemmen (bij een wedstrijd).
UITZWEMMING, v.
UITZWEREN, (zwoor uit, heeft en is uitgezworen), zwerend uitgeraken : de splinter is uit
zijn linkeroog is uitgezworen ; — zwerende-gezworn,
zuiveren : de wonde moet meer uitzweren; ten einde
zweren. UITZWERING, v.
UITZWERMEN, (zwermde uit, is uitgezwermd),
(rail.) van de gesloten tot de verspreide vechtwijze
overgaan; — in een zwerm uitvliegen : de bijen
zwermen met eene nieuwe koningin uit.
UITZWETSEN, (zwetste uit, heeft uitgezwetst),
ten einde zwetsen; uitbabbelen.
UIVER, m. (-s), (gew.) ooievaar.
UKAZE, v. (-n), zie OEKASE.
ULAAN, m. (ulanen), Poolsch lansier, licht
gewapend Duitsch ruiter, inz. voor strategische
verkenning gebezigd.
ULCERATIE, v. (-s, ...tiën), zwering, ettering.
ULCEREEREN, (het ulcereerde, heeft gei lcereerd), zweren, etteren.
ULEMA, m. (-'s), zie OELEMA.
ULEVEL, V. (- len), ULEVELLETJE, o. (-s),
eene soort van suikerwerk, caramel, in een kleurig
papiertje gevouwen waarbij een rijmpje ingesloten is.
ULEVELLEPAPIERTJE, o. (-s).
ULK, m. (-en), (gew.) bunzing.
ULSTER, m. (-s), Bene lange, dikke overjas.
ULTERIEUR, bn. bw. later; na; nader.
ULTIMATISSIMUM, o. (-s), het allerlaatste,
allerlaatste eisch, soms gesteld als een ultimatum
is afgewezen.
ULTIMATUM, o. (-s), laatste verklaring, voor
alvorens tot eene oorlogsverklaring-warde,isch
over te gaan.
ULTIMO, m. (-' s), de laatste (dag der maand);
ultimo fix, op den laatsten dag der maand (te
leveren of te ontvangen).
1. ULTRA, bn. bw. verder; aan gene zijde; (fig.)
overdreven : •ultra liberaal.
2. ULTRA, m. (-'s), die tot eene partij behoort,
welke alles tot het uiterste, wil drijven: --- -- thoofd.
ULTRAMARIJN, o. eene schoone lichtblauwe
verfstof, - bergblauw, verbinding van aluminium
en natrium met kiezelzuur en zwavelnatrium; —
ook als bn.: hemelsblauw, lichtblauw.
ULTRAMARIJNZIEKTE, v. het verschijnsel
dat ultramarijn, in dikke lagen opgebracht, mettertijd witachtig wordt.
ULTRAMICROSCOPISCH, bw. zelfs met een

UNSTER.

n icroscoop niet waar te nemen : ultramicroscopische

bacteriën.

ULTRAMONTAAN,. m. (...tanen), iem. die tot
de overdreven, geestdrijvende Katholieken behoort,
hevig pausgezinde.
ULTRAMONTAANSCH, bn. tot de ultramontanen
behoorende, er van afkomstig; de u.ltramantaansche
pers, slaafs gehoorzaam aan Rome.
ULTRAMONTANISME, o. leer, richting der
ultramontanen.
ULTRAVIOLET, bn. de ultraviolette stralen van
het spectrum, lichtstralen met nog grooter aantal
trillingen dan de violette, voor ons oog onzichtbaar, maar door hunne chemische werking merkbaar.
UMBER, m. zie OMBER 1.
UMLAUT (Hd. ), m. (sprk.) klankwijziging; -TEEKEN, o. (-s).
UNANIEM, bn. bw. eenstemmig, eensgezind.
UNANIMITEIT, v. eenstemmigheid, eensgezindheid.
UN C IAALLETTER S, v. mv. (drukk.) hoofd
lange letters, voornamelijk voor-letrs,d1cM.
opschriften op monumenten enz.
UNDINE, v. (-n), vrouwelijke watergeest. UNDINENSAGE. v. (-n).
UNDULATIE, v. (-s), golving.
UNDULEEREN, golven, golfswijs zich bewegen.
UNFAIR (Eng.), bn. bw. niet netjes, onredelijk,
deloyaal.
UNICUM, o. wat eenig in zijn soort is.
UNIE, V. (- s), vereeniging, verbond; Unie van
Utrecht, een nader verbond hetwelk de provinciën
van Nederland gedurende den opstand tegen
Spanje met elkander in Jan. 1579 sloten.
UNIEEREN, (unieerde, heeft geunieerd), ver
zich verbinden.
-enig,•
UNIEK, bn. bw. eenig, alleen in zijne soort; (fig.)
vreemd, merkwaardig.
1. UNIFORM, bn. een-, gelijkvormig : een uniform

tarief.

2. UNIFORM, V. (- en), gelijke kleedij, dracht; inz.
krijgsnxansgewaad.
UNIFORMITEIT, V. een-, gelijkvormigheid, een
stipte uniformiteit wordt verlangd; (ook)-parighed;
eentonigheid.
UNIFORMJAS, v. (-sen), ...PET, v. (-ten), die
tot de uniform behooren.
UNIGENITUS, m. (godg.) ééngeborene; de bulle
unigenitus, zekere bul, door paus Clemens XI in
1713 uitgevaardigd tegen de Jansenisten.
UNIONIST, m. (- en), voorstander der unie (in
alle bet.); inz. iem. der conservatieve partij in
Engeland.
UNION JACK (Eng.), v. de Britsche vlag.
UNISONO, bn. bw. (muz.) gelijkluidend, eenstemmig.
UNITARIUS, m. (godg.) eenheidsbelijder (van
één persoon in de Godheid en niet drie).
UNITARIËRS, mv. (gesch.) staatkundige partij
in 1795 in ons land, die de ééne en ondeelbare republiek voorstonden.
UNITEIT, v. eenheid; het eenige; (fig.) eensgezind
-heid.
UNIVERSALISME, o. gevoelen van hen die geen
ander gezag dan de instemming van allen erkennen; — geloof aan de algemeenheid van Gods
genade.
UNIVERSALIST, mt. (- en), aanhanger van het
universalisme; iem. die aan de algemeenheid van
Gods genade gelooft.
UNIVERSALITEIT, v. algemeenheid.
UNIVERSEEL, bn bw. algemeen : universeel erfgenaam, hoofderfgenaam.
UNIVERSITAIR, bn. de universiteit betreffende:
het universitair onderwijs.
UNIVERSITEIT, v. (-en), hoogeschool, academie.
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, v. (...theken),
bibliotheek eereer universiteit; ...FONDS, o. (-en),
grondkapitaal tot het stichten en onderhouden
van eene hoogeschool; ...GEBOUW, o. (-en),
academiegebouw.
UNIVERSUM, o. het heelal.
UNJER, V. (plantk.) akkerpaardestaart.
UNO POCO, bw. (muz.) een weinig.
UNSTER, v. (-s), weegtoestel met ongelijke
armen; aan den korten arm hangt de last, terwijl
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aan den tangen een gewicht verschoven wordt;
ook Romneinsche balans genoemd.
UP TO DATE (Eng.), geheel op de hoogte van
den tijd, modern.
UPPERKEN, o. (-s), (Zuidn.) halve pint.
UPPER TEN Eng.), de aanzienlijkste, de hoogste
kringen.
URAAT, o. meststof bestaande uit urine en
zoutzure talkaarde.
URAEMIE, v. bloedvergiftiging door de urine.
URANIA, V. de Hemelsche; de muze der sterrenkunde.
URANIUM, o. een metaal, in 1780 door Klaproth
ontdekt, een zwart poeder dat, in de lucht verhit,
met eene vlanx verbrandt.
URANOGRAPHIE, v. beschrijving van den sterrenhemel; ...LIETEN, mv. meteoorsteenen; .. .LO OIE, v. hemel, sterrenkunde.
URANUS, m. (sterrenk.) eerre der planeten door
Herschel in 1781 ontdekt., met 4 manen (aangeduid door het teeken
); (fab.) ' de oudste der
goden.
URBANITEIT, v. fijnere steedsche beschaving,
wellevendheid; gepaste deftigheid, hoffelijkheid.
URE, in deftigen stijl voor UUR.
UREN (uurde. heeft geuurd), opzwellen van de
uiers der koe in 't laatst der dracht. URING v.
koeien in de wring, die op kalven staan.
UREUM o. pisstof, het voornaamste bestanddeel der urine: ureum zet zich om in koolzure
ammonia.
URGENT, bn. (-er, -st), dringend, spoedeischend :
een voorstel urgent verklaren.
. URGENTIE, v. noodwendigheid, drang der
omstandigheden, noodzakelijkheid.
URGENTVERKLARING, v. (-en).
URIASBRIEF, m. (...ven), brief die den overbrenger in het verderf stort; Uriasbrieven dragen,
in den valstrik loopen, door booze vijanden gespannen.
URINAAL, o. (-s), pisglas, vat ter opvanging
van urine bij zieken.
URINE, v. pis; - BLAAS, v. (...blazen), pisblaas.
URINEEREN, (urineerde, heeft geurineerd), zijn
water loozen, wateren.
URINEKIJKER, m. (-s), piskijker; ...ONDER
...VERGIFTIGING, v. uraemie;-ZOEK,o.;
...WEGEN, m. mv. de organen door welke de
urine, in de nieren gevormd, naar buiten wordt
gevoerd.
URINOIR, o. (-s), pisbak, openbare waterplaats.
URMEN, (urmde, heeft geurmd), tobben, klagen:
over iets urmen.
URNE, V. (- n), URN, v. (-en), vaas ; lijkbus;
waterkruik; stembus.
UROLOGIE, v. leer der urine en haar afwijkingen
ten gevolge van ziekten.
UROSCOPIE, v. urineonderzoek.
URSULINEN, v. mv. zekere nonnenorde, alzoo
genoemd naar de heilige Ursula (overleden 1440);
-KLOOSTER, o. (-s); -SCHOOL, v. (...scholen),
school door Ursulinen gehouden.
USANCE, v. (-s), USANTIE, v. (...tiën, -s),
gewoonte, handelsgebruik.
USO, o. (kooph.) wisselgebruik : op twee maanden
uso, na zicht.
USUEEL, bw. volgens gebruik.
USUFRUCTUARIUS, m. (-sen, ...rii), (recht.)
vruchtgebruiker.
USUFRUCTUS, o. vruchtgebruik.
USURPATEUR, m. (-s), USURPATRICE, v.
(-s), overweldiger, ... ster.
USURPATIE, v. (-s, ...tiën), overweldiging,
wederrechtelijke inbezitneming; onwettig bezit.
USURPEEREN, (usurpeerde, heeft geusurpeerd),
overweldigen, onrechtmatig in bezit nemen.
UT, v. (-s), eerste toon der natuurlijke toon
-schal=.
UTENSILIËN, v. nov. gereedschap, werk
-tuigen.
UTERUS, m.. baarmoeder.
UTILE DULCI (Lat.), het aangename aan het
nuttige parende.
UTILISATIE, v. het ten nutte maken (van iets),
nuttige aanwending; (stoomw.) utilisatie van den
stoom, de verhouding van de warmte, die de stoom-
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vorming eischt, tot die welke in arbeid kan omgezet
worden.
UTILISEEREN, (utiliseerde, heeft geutiliseerd),
ten nutte maken, profijt trekken van.
UTILITARISME, o. nuttigheid.ssysteem : de
theorie van zedelijkheid en staathuishoudkunde
die uitgaat van het beginsel het grootst mogelijk
geluk over het grootst mogelijk aantal menschen
te verspreiden.
UTILITARIST, m. (-en), aanhanger van het
utilitarisme.
UTILITEIT, v. nut, bruikbaarheid; (toon.)
persoon die voor allerlei kleine rollen wordt gebezigd. UITILITEITSBEGINSEL, o. utilitarisme.
UTOPIA, o. naam van een denkbeeldiger, vol
gelukkigen staat, waar alles volkomen is.-makt
(Zoo geheeten naar het eil. waar Th. Morus zijne
volmaakte denkbeeldige republiek plaatste).
UTOPIE, v. (-ën), hersenschim, droombeeld.
UTOPISCH, ...PIAANSCH, bn. bw. hersenschinig, alleen in de verbeelding bestaande.
en), plannenmaker die zich met
UTOPIST,
droombeelden voedt of daarop stelsels bouwt.
UTRAQUIST, n. (-en), aanhanger, belijder der
leer van het avondmaal in beiderlei vormen, een
der namen aan de Hussieten gegeven.
UT RETRO, bw. als op voorgaande bladzijde.
UT SUPRA, bw. als boven.
1. UUR, o. (uren), URE, v. (-n), tijdhiaat, 24ste
deel van een etmaal (= 60 minuten); van uur tot
uur, steeds voortgaande; te goeder, te kwader ure,
in het geschikte, ongeschikte oogenblik, (ook) in het
gelukkige, ongelukkige oogenblik; alle uur, om
het uur; het laatste uur (des levens); het duurde
drie uur of uren; - om drie uur, ongeveer zoo laat;
te drie uur, precies zoo laat (dit verschil wordt soms
gemaakt). UURTJE, o. (-s), (fig.) klein uur; een
uurtje of wat, eenig tijdsverloop; een uurtje of twee,
iets meer of minder dan twee uren.
2. UUR, o. (uren), (gew.) speen van den uier
eener koe.
UURAANWIJZER, in. (-s), tafel der dag- en
nachtlijnen voor alle plaatsen en alle lijnen;
... BLOEM, v. (-en), bloem die slechts een uur
bloeit; ...BORD, o. (-en), (zeew.) houten kompas
met acht gaten op elke windstreek; (ook) zonnewijzer; -- (slag) uierbord; ...CIRKEL,
s), (sterreuk.) die groote cirkel welken men zich aan den
hemel voorstelt als door de polen te loopen en dus
rechthoekig op den aequator te staan; hij draagt
den naam van . uurcirkel in betrekking tot den
afstand tusschen twee uurcirkels, dien het hemel
een uur tijds aflegt; --- cijferrand op eene-lichamn
klok; ...GELD, o. premie voor conducteurs van
spoortreinen, afhangende van het. aantal uren dat
zij werkzaam zijn; ...GLAS, o. (...zen), zandlooper
die in één uur leegloopt.
UURHOEK, nn. (-en), (zeew.) den uurhoek berekenen, den tijd op zee berekenen; ...KLOK,
V. (- ken), klok die . de heele uren slaat of speelt;
...KRING, ^ m. (-en), uurcirkel; ...LIJN, v. (-en),
lijn op den zonnewijzer welke het cijfer der (heele)
uren snijdt; ...L.00N,. o. (-en), loon per uur; loon
dat naar het aantal uren dat men werkt, berekend
wordt; ...PLAAT, v. (...platen). wijzerplaat;
...RAD, o. (-eren), rad dat den uurwijzer beweegt;
...RECORD, o. (sport) het uurrecord staat op
naam van X, die heeft het grootst aantal K.M. in
een uur afgelegd; ...WERK, o. (-en), tijdwijzer,
werktuig tot aanwijzing van den tijd, horloge; (ook)
speeltuig; ...WERKMAKER, m. (-s), horloge
...WIJZER, m. (-s), de kleine wijzer op-maker;
een uurwerk die de uren aanwijst; ...ZUIL, v.
k -en), zuil aan wier zijden zonnewijzers waren
aangebracht.
UVIOLLICHT, o. verkorting voor : ultravioletlicht, licht der ultraviolette stralen.
UW, bez. vnw. van u : uw vader; uw werk; het
uwe. wat u toebehoort; de Uwen, uwe vrouw en
kinderen, bloedverwanten enz.
UWENT. TE en TEN UWENT, bw. uil drukk.
aan, in uw huis : ik ben ten uwent geweest; mijne
groeten ten uwent, aan uwe huisgenooten.
UWENTHALVE, ...WEGE, bw. wat u betreft,
aangaat; om wentwil, ten behoeve van u, ten
uwen. nutte : uwentwege zal ik het doen.
UWENTWIL. OM UWENTWIL, bw. uitdruk
-king,ter
wille van u.

m. (-
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VAANGORDEL,

V.
V, v. (-s), 22ste letter van het alphabet; —
al de namen en woorden van een adres- of woordenboek die met V beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 5; —
in afkortingen :
V.
— Vale — wees gezond, gegroet; —
— verte of volte — wend om; —
— vanadium (scheik.), zie aldaar; —
— veteranus — oud-gediende; - votre -- de uwe; ---. votum -- gelofte, goedkeuring,
stem; —
v.
— (in natuurkundige formules) de
snelheid; —
v.
— (taalk.) vrouwelijk; —
V. A.
— Votre Altesse — Uwe Hoogheid;
V. A. R. — Votre Altesse Royale — Uwe
Koninklijke Hoogheid; - v. b.
— van bureau; — (ook) van boven;
V. C.
— verbi causa — bijvoorbeeld; - vostro conto — uwe rekening; —
F. C. of V. Chr. — voor Christus' geboorte
(bij jaartallen);
V. D.
— volente Deo — zoo God wil; -37. D. M. — verbi divini minister — bedienaar
vair het goddelijk woord, predikant; —
Tdt.
— t, idelicet — te weten; —
Ver. St.
— Vereenigde Staten van N. Amei ika; —
Vert.
— vertatur — men keere (het blad)
om; —
— vertaler: -- (ook) vertaling; vertaald; er . worde vertaald; —
Vert. S. Pl. — verte si placet — keer (het blad)
om, als het u belieft; —
— verzocht en verzekerd; -verz. verz.
V. G.
— verbi gratia — bijvoorbeeld; -- oostra Grandezza — Uwe Doorluchtigheid; -— men eergelijke; —
vgl.
v. h.
— van huis; —
Vid.
— videatur, vide — men zie, zie; —
Vidit
— gezien; —
e. k.
— van kantoor; (ook) vaste korps
(bij de zeem.); -V. M.
— volle maan; --11. m.
— voormiddag; -^V. o.
-- van onderen; -Voc.
— voce — op het woord of artikel; —
Vol.
— 'volume — band, deel van een
boekwerk; —
voorm.
— voormalig; voormiddag;
V. S.
— volti sublto — (muz.) sla schielijk

om;

—

Vs.
— vers; —
T. T. of Vet. Test. — Vieux Testament of vetus
testamentum — het oude testanient; —
+Vt.
-- vidit — hij heeft het (door)gezien; —
V. V.
— vice versa --- heen en terug; -- voorloopig verslag; - Voorsehrïften op den
Veldv. V.

dienst, ---

— blz. 7 8 v. v., en volgende;

V. V. V. — Vrije-Vrouwenvereeniging; V.

V. V.

V. Z.

Vz.

- Voor vernietiging vatbaar;
- veni, vidi, vici - ik kwam, zag
en overwon;
— volzee — vloed.
— voorzitter.

1. VA !, het -zij zoo ! het ga !; va banque (uitroep
der croupiers aan de speeltafels, zooveel als : de
bank staat op het spel).
2. VA, m. afkorting van VADER.
1. VAAG, v. vettigheid van den grond, inz. door
bemesting; — (fig.) jeugdige kracht, bloei : hij stierf
in de vaag des levens.
2. VAAG, bn. bw. (vager, -st), onbestemd, onzeker, onbepaald : een vaag antwoord; vaag iets
aanduiden; vage uitdrukking, die niet scherp omlijnt. VAAGHEID, v. onzekerheid.
VAAGRECHT, o. (-en), recht op schadeloosstel
pachtheer aan den pachtboer te be--lingdore
talen, wegens het verbeteren, het bemesten van
den grond of wegens achtergelaten oogst te velde
(na het verlaten van een stuk land).
VAAGSEL, o. (-s), aanveegsel; uitvaagsel.
1. VAAK, m. geneigdheid tot slapen : vaak krijgen, hebben; Klaas Vaak komt, de kinderen krijgen slaap; (spr.) vaak is het oorkussen der vermoeid
praatjes voor den vaak, nietsbeduidende praatjes.-heid;
2. VAAK, bw. (vaker, -st), dikwijls : ik kont
er vaak.
VAAL, bn. bw. (valer, -st), lichtbruin, lichtrood :
eene vale kleur; de vale heide: ontkleurd . er vaal
uitzien; zijne lippen waren vaal; uwe jas wordt vaal,
wordt leelijk van kleur, verschiet. VAALHEID, v.
VAALACHTIG, bn. i-er, -st), eenigszins vaal.
VAALBLEEK, bn. grijsachtig, grauwbleek.
VAALBONT, bn. wit met vlekken van eene
vale kleur : de vaalbonte koe.
VAALBRUIN, bn., ...GEEL, bn., ...GRIJS, bn.
...GROEN, bn. ...ROOD, bn. eenigermate bruin
enz.; niet helder deze kleur toonende.
VAALERTS, o. een zilvererts, vrij bros en staal
kleur:
-grauwofijzetvn
VAALT, v. (-en), mestvaalt. VAALTJE, o. (-s).
VAAM, M. zie VADEM_
VAAMHOUT, o. hout dat bij den vadem wordt
verkocht.
VAAN, V. (vanen), vaandel; (veroud.) getal
krijgslieden die onder ééne vaan optrekken; -- (fig.)
leus : de vaan des opstands planten, opstand verwekken, tot opstand geraken; -- ijzeren windwijzer; — maat van vloeistoffen (= vier mengel);
(fig.) eene vaan ophebben, een weinig te veel gedronken hebben. VAANTJE, o. (-s), klein vaandel;
windwijzer (op een toren of een schoorsteen).
VAANDEL, o. (-s, -en), veldteeken (voor de
infanterie) in vierkanten vorm, met het rijkswapen
er op; het vaandel zwaaien; het leger trok uit met
vliegende vaandels en slaande trom; — doek, aan

een stok gedragen,

met emblemen, opschriften,

banier van eene vereeniging, bij processies, optochten enz. meegevoerd; --- (eert.) vendel, afdeeling
krijgsvolk, die onder één vaandel optrokken; —
zekere hoeveelheid : een vaandel haring, een tal,
200 stuks.
VAANDELDRAGER, m. (-s), vaandrig;
...KOORD, o. (-en); ...KWAST, m. (-en); ...PBLOTON, o. (-s), peloton dat het vaandel bescherm
de; ...SCHOEN, m. (-en), lederen koker waarin
de vaandelstok rust bij het dragen; ...STANDAARD,
za. (-s, -en); ...STOK, m. (-ken); ...WACHT, v.
vaandelpeloton.
VAANDRAGER, m. (-s), vaandrig.
VAANDRIG, m. (-s), die het vaandel draagt; —
jongste officier (thans vervallen); onderofficier die
in rang onmiddellijk volgt op den reserve 2de
luitenant.
VAANDRIGSPLAATS, v. (-en); ...RANG, m.
plaats, rang van vaandrig.
VAANGORDEL, in. (-s), koppel met den vaanschoen; ...LEEN, o. (-en), (leenst.) leen waarmede
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ien^. door het overreiken eener vaan beschonken
werd; ...RIEM, m. (-en), vaargordel; ...STAART,
m. (-en).
1. VAAR, bn. (van wijfjesdieren) onbevrucht,
gust : vare koeien.
2. VAAR, m. (veroud.) angst, gevaar : man
zonder vaar noch vrees.
3. VAAR, v. (varen), vaarschroef.
4. VAAR, m. samentrekking van vader. VAARTJE, o. (-s), vadertje; (spr.) het heeft, is een aartje
naar zijn vaartje, zoo de vader zoo het kind.
5. VAAR, o. (wap.) voering, uit klok- of schild
vakjes, beurtelings van zilver en azuur-vormige
samengesteld.
VAARAAL, m. (...alen), eene aalsoort die men
beschouwde als het mannetje van den moeraal.
VAARBAAR, bn. gunstig voor het varen : de
wind is te hevig, het weer is niet vaarbaar; bevaarbaar. VAARBAARHEID, v. gunstige weersgesteldhei d voor het varen; bevaarbaarheid.
VAARBEURT, v. (-en), beurt om te varen;
...BOOM, m. (-en), schippersboom, lange stok met
ijzeren haak om een schip voort te duwen.
VAARDER, m. (-s), die vaart.
VAARDIG, bn. bw. (-er, -st), VAARDIGLIJK,
bw. behendig, bedreven, vlug : vaardig zijn met de
pen, met de naald, vlug kunnen schrijven of stellen,
naaien; — gereed, bereid : hij is altijd even vaardig;
maak u vaardig tot de reis; — gewillig : vaardig
zijn om iets te vergeven. VAARDIGHEID, v. behendigheid, gemak; vlugheid; bereidheid.
VAARGEUL, v. (-en), het diepere gedeelte in
de rivieren, het vaarwater.
VAARKOE, v. (-ien), vaars.
VAARPLOEG, v. (-en), ploeg (aan geploegde
planken); ...RECHT, o. recht ergens te varen.
VAARS, V. (...zen), jonge koe van 9 maanden
tot twee jaar die nog niet of voor de eerste maal
gekalfd heeft : drachtige en melkgevende vaarzen.
VAARSJE, o. (-s).
VAARSCHROEF , v . (...ven), spil Met schroefdraad die in de moerschroef past.
VAARSLOOT, v. (-en), bevaarbare sloot, sloot
welke als vaart gebruikt wordt; ...STEMPEL, m.
(-s), de in week staal gegraveerde en reliëf munt
om daarmede de andere holle stempels-stempl,
(dienststempels) te slaan, welke laatste tot het
stemspelen der munt dienen; ... STOK, m. (-ken),
vaarboom.
VAART, V. (-en), voortgaande beweging; reis,
tocht : hemelvaart, kruisvaart; - inz. reis te water:

alles is voor de vaart gereed; — een schip in de vaart
brengen, het voor het eerst laten varen; — scheepvaart : de vaart is goed, slecht; de vaart is gesloten,
door ijsgang, door vorst; de vaart is weer open,
vrij; — de &innent.landsche) vaart, vaart op rivieren
en kanalen in het land; — de groote vaart, op den
oceaan; — op de vaart zijn, onder zeil. (ook) op de

'visehvangst; — veel schepen in de vaart hebben; —
bevaarbaar kanaal : eene nieuwe vaart graven; eerie
vaart verdiepen, verbreeden, verbeteren; — richting,
gang, snelheid - van een schip : de vloot richtte hare
vaart naar Cuba; van de vaart afwijken; leen schip
wat meer vaart geven, wat meer snelheid, (ook) bij
flauwe koelte wat ruimer sturen, alvorens te gaan
wenden; veel, weinig vaart hebben, zetten; vaart
minderen; — (fig.) spoed, voortgang : ergens vaart
achter zetten, het bespoedigen; — iets in zijne vaart
stuiten, tegenhouden; — (spr.) het zal zoo'n vaart
niet loopen, het zal zoo erg niet worden; — aan
snelle loop : hij nam eene vaart en sprong over-lop,
de sloot; met eene vaart ergens heengaan. VAARTJE,
o. (-s), hij kwam met een vaartje aan, nogal snel.
VAARTMETER, in. (-s), (zeew.) eene soort van
werktuig om de vaart van een schip te meten,
log; ...SCHOUW, v. inspectie, opneming der
vaarten en kanalen.
VAARTREIN, m. (-en), de trein der. pontonniers.
VAARTUIG, o. (-en), schip, schuit; scherp vaar tuig; snelzeilend vaartuig; — -(gew.) rijtuig.
VAARTVERBETERING, v. (-en), verbetering
eener vaart.
VAARWATER, o. (-s, -en), water waarin men
vaart; (zeew.) kielwater; — (spr.) iem. in het vaarwater zitten, komen, hem tegenstreven, hem door
concurrentie onderkruipen; — blijf uit mijn vaarwater, pas op dat wij niet met elkander te doen
krijgen, kom mij niet te na; -- ,iem. uit zijn eigen
vaarwater dringen, hem van zijn eigendom beroo-
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ven; — een gevaarlijk vaarwater, Bene netelige
zaak; — een verkeerd vaarwater zeilen, verkeerd_
handelen; — uit het vaarwater geraken, van zijn_
onderwerp afdwalen; — blijf in dat vaarwater,.
volhard in dat gedrag.
VAARWEG, m. (-en), waterweg; — (gew.) rijweg.
VAARWEL l tw.. afscheidsgroet : vaarwel, mijn•
vriend, mijn dierbaar vaderland; —, o. iem. het
laatst vaarwel toeroepen, vaarwelzeggen, afscheid_
van' hem nemen.
VAARWELZEGGEN, (zeide vaarwel, heeft vaarwelgezegd, -gezeid); iem. vaarwelzeggen, afscheid_
van hem nemen; der wereld vaarwel zeggen, sterven;
(ook) een stil, teruggetrokken leven gaan leiden; -(fig.) iem. of iets vaarwelzeggen, er van afzien of
er zich verder niet mee inlaten : dc studie vaarwel -

zeggen.
VAAS, V. (vazen), vat, pot, urn van antieken
vormt, gewoonlijk tot versiering dienende : vazen•
op den schoorsteen, op eene kast; vazen voor bloemen.
VAASJE, o. (-s).
VAASVORMIG, bn. (plantk.) hekervornxig.
VAATBUNDEL, in. (-s), bundel van lang uitgerekte cellen, vezels en vaten die het parenchym
der planten als strengen doorloopen en aan vele
organen eene bijzondere stevigheid verleenen;
...DOEK, m. (-en), wischdoek (voor vaatwerk,
kopjes, borden enz.); hij is zoo slap als een vaatdoek,
zeer slap, uiterst zwak; — (fig.) slons, morsig wijf;
...GELD, o. tonnengeld; ...GESTEL, o. (-len),.
gestel om vaten op te leggen; ...HOUT, o. duighout; ...KANAAL, o. (... kanalen), (ontl.) mergkanalen tusschen de beencellen; ...MERK, o. (-en),.
(plantk.) stompe verhevenheid aan een zaadje die:
de plaats aanduidt, waar de zaadnerf eindigt.
VAATSCH, bn. lustig, naar het vat smakende:
vaatsch smaken; (w. g.) eene vaatsche kroeg, waar
geene klanten meer komen; — (w. g.) (fig.) zouteloos,
laf : een vaatsch antwoord; — (gew.) leeg : de fuik
is vaatsch, er is geen visch in. VAATSCHHEID, v.
VAATVLIES, o. (...zen), (ontl.) inwendige bekleeding van het harde oogvlies; ...WATER, o_
spoelwater (van uitgewasschen vaatwerk);
...WERK, o. allerlei vaten; (ook) schotels en
borden, dischgereedschap.
VACANT, bn. ledig, onbezet (van een post of
ambt) : een vacante post; van eene plaats waar een.
post van onderwijzer, predikant enz. vacant is
Schoondi,jke is vacant.
VACANTIE, v. (-s, ...tiën), vrije tijd, rusttijd,

tijd waarin het vergund is niet te werken; inz. op,
de scholen : de groote vacantie duurt 6 weken, vacantie nemen, geven, vrijaf nemen, geven; een dag,
vacantie, een vrije dag; — kamer van vacantie,
rechtbank of gerechtshof, zitting houdende in de
vacantie (en aan wier werkzaamheden niet door
alle leden wordt deelgenomen).
VACANTIECURSUS, m. ( -sen), cursus in den.
vacant!etijd gegeven; inz. voor onderwijzers; ...DAG,
m. (-en), dag dat men vacantie heeft; ...KAART,
V. (-en), spoorkaart tegen verminderd tarief in
den zomtervacantietijd verkrijgbaar gesteld.
VACANTIEKOLONIE, v. (...niën, -s), een aantal
schoolkinderen die hunne vacantie in eene andere
streek doorbrengen tot herstel of verbetering hunner gezondheid : elk jaar worden er vacantiekoloniën•
uitgezonden naar de heide en naar het strand.
VACANTIEMAAND, v. (-en), maand dat men
vacantie heeft; maand waarin de vacantie valt;
...REIS, v. (...zen); ...SCHOOL, v. (...scholen),
school waar de kinderen inz. der groote steden
leeren hun vacantie te genieten; ...TIJD, ni. (-en);
...WEEK, v. (...weken); ...WERK, o. werk dat
de leerlingen gedurende de vacantie moeten verrichten.
VACATIE, v. (-s, ...tiën), arbeid, tijd (door
rechtspersonen en andere ambtenaren) aan iets,
besteed, zitting; --DAG, na. (-en), dag dat zij.
zitten; —GELD, o. (-en), (recht.) loon, salaris van
zulk een ambtenaar; —UUR, o. ( .uren), uren
dat dergelijke ambtenaren zitting houden.
VACATURE, VACATUUR, v. (...turen, ...tures),
het onbezet of open zijn (van een post) : er komt
Bene vacature; • —BEURT. v. (-en), preekbeurt op,
eene vacante plaats in den ring.
VACCIN, o. inentstof.
VACCINATEUR, m. (-s), die de koepokken inent_
VACCINATIE, v.. (-s, ...tiën), koepok-inenting
verplichte vaccinatie; —BEWIJS, o. (...zen), bewijs
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dat men gevaccineerd is : een vaccinatiebewijs inleveren. opvragen.
VACCINE, V. koepokstof; (ook) koepok-inenting;
—BEWIJS, o. (...zen), pokkenbriefje; —DWANG,
in. wettelijke verplichting tot inenting voor schoolkinderen.
VACCINEEREN, (vaccineerde, heeft gevaccineerd), inenten met koepokstof, de koepokken
inenten.
VACCINE LANCET, o. (-ten), (heelk.) lancet om
mede te vaccineeren.
VACCINOGÈNE, P,ARC, —, o. plaats waar men
met koepokstof, rechtstreeks van een kalf genomen, vaccineert.
VACEEREN, (vaceerde, heeft gevaceerd), zitting
houden; open, onbezet zijn : te dezer stede vaceert
de betrekking van notaris.
VACHT, v. (-en), huid, met de wol er op; vacht
van een schaap; (gerrxeenz.) dikke jas of mantel;
ienn. op zijne vacht komen, hem afrossen. VACHTJE,
o. (-s).
VACILLEEREN, (vacilleerde, heeft gevacilleerd),
wankelen; (fig.) besluiteloos zijn.
VACUOLEN, mv. blaasvormige holten in het
protoplasma, met eene waterachtige vloeistof gevuld; vooral in planten worden zij zeer groot.
VACUUM, o. luchtledige ruimte : diksap onder
vacuum koken; — APPARAAT, o. (...raten), toestel
voor indanzping van oplossingen bij lage temperatuur; —PAN, v. (-nen), nagenoeg luchtledige pan
-om eene oplossing in te dampen.
VADEM, m. (-en), lengtenxaat, afstand tusschen
de rechter- en linkerhand, wanneer men de armen
zoover mogelijk zijwaarts gestrekt heeft; lengte
van 6 voet (= 1,83 M.) : touw, hout bij den vadem
verkoopent (spr.) hij stinkt zeven vadem in den wind,
hij stinkt bijzonder erg; -- (Zuidn.) draad. VADEMPJE. o. (-s).
VADEMECUM, o. (-s), (eig. ga met mij) titel voor
boeken van klein formaat en beknopten inhoud,
beknopte handleiding.
VADEMEN, (vademde, heeft gevademd), bij den
vadem meten, verkoopen; — (gew.) eene naald
vademen, een draad in de naald rijgen. VADEMING, v. het vademen.
VADEMHOUT, o. hout dat bij den vadem wordt
verkocht.
VADER, m. (-s, -en), man die een of meer kinderen heeft of geteeld heeft : wie is uw vader ?;
hij werd voor de tweede maal vader, voor de tweede
maal werd hem een kind geboren; — natuurlijke
vader, die niet door het huwelijk met de moeder
verbonden was; — aangenomen vader, schoonvader,
stiefvader; r-- (fig.) daar helpt geen vader of moeder,
al het bidden en klagen helpt daar niets; — ook
van dieren gezegd : de vader van dit renpaard is
de hengst Achilles; — ieder die in meerdere of
mindere mate de plaats van vader vervult : de
vader van een weeshuis, ziekenhuis, gasthuis, oude
de opzichter die de huiselijke aange--manehuis,
legenheden regelt; — biechtvader; de Hemelsche
Vader, onze lieve Heer, God; de Heilige Vader,
de Paus; — voorvaderen : zoo handelden onze
vaderen; de gebruiken, de instellingen der vaderen
in eere houden; tot de vaderen gaan, vergaderd, ver
worden, sterven; — stichter, uitvinder,-zameld
grondlegger, voorganger : de vader van het blijspel;
de vader onzer dichters; vader Cats; de vader des
vaderlands, Prins Willem I; — oorzaak : arbeid is
de vader des overvloeds; (bijb.) heeft de regen een
vader ? VADERTJE, o. (-s), (ook) oud mannetje:
hoe gaat het, vadertje ?
VADERAARD, m. geaardheid des . vaders (wat
men geërfd heeft).
VADERACHTIG, bn. bw. vaderlijk; als een vader.
VADERGEK, bn. veel van zijn vader houdende;
—, m. (-ken), VADERGEKJE, o. (-s), kind dat
Terzot is op zijn vader.
VADERHART, o. (-en), hart eens vaders; (inz.
fig.) liefde van een vader; ...HUIS, o. (...zen), huis
waarin de vader woont; ...LAND. o. geboorteland;
het vaderland is een trekpleister, gewoonlijk blijft
men er gaarne of keert er gaarne weder; hij vindt
overal zijn vaderland, hij gevoelt zich overal thuis; —
land waar sommige dieren of planten thuis hooren:
Amerika is 't vaderland van de kina; — voor het
(lieve) vaderland weg iets nemen, geven, zonder
uit te zoeken, voetstoots.
VADERLANDER, m. (-s), minnaar van zijn ge-

boorteland, patriot; — (fig., gemeenz.) borrel
jenever; (in Ind.) strootje.
VADERLANDLIEVEND, bn. het vaderland liefhebbende; ...MINNEND, bn.
VADERLANDSCH, bn. naar den aard van het
vaderland, tot het vaderland behoorende : de
vaderlandsche gebruiken; de vaderlandsche geschiedenis; vaderlandsche voortbrengselen.
VADERLANDSCHGEZIND, bn. vaderlandlievend.
VADERLANDSCH(IELINDHEID, v.
VADERLANDSLIEFDE, v. liefde tot het vaderland.
VADERLIEF ! m. lieve vader; —, in. (-s), eene
soort van slaapmuts.
VADERLIEFDE, v. liefde van den vader tot het
kind.
VADERLIJK, bn. bw. (-er, -st), van den vader;
vaderlijke liefde, liefde van (als van) den vader
tot zijn kind; het vaderlijk erfdeel, wat men van
een vader erft; — vaderlijke macht, het recht der
ouders tot gezag over de personen en tot beheer
en genot der goederen hunner minderjarige kinderen; eerre vaderlijke zorg; het vaderlijke (ouderlijke)
huis, dak; — als een vader : iem. vaderlijk behandelen, toespreken.
VADERLOOS, bn. zonder vader, beroofd van
een vader : die kinderen zijn vaderloos.
VADERMOORD, m. (-en), moord op zijn vader
gepleegd; ...MOORDER, m. (-s), die zijn vader
vermoord heeft; -- (fig.) hoog uitstekende puntige
manshalsboord; ...MOORDENARES, v. (-sen).
VADERNAAM, m. naam van vader; (ook) naam,
des vaders; iem. den vadernaam geven, hem vader
noemen.
VADERONS, o. (...zen), (R.-K.) Onze Vader.
VADERPLICHT, m. (-en), plicht van een vader
of als van een vader : den vaderplicht verzaken.
VADERSCHAP, o. hoedanigheid van vader:
onderzoek naar het vaderschap was verboden; — het
vaderschap van een geschrift loochenen.
VADERSTAD, v. geboortestad; ...VREUGD, v.
vreugd van vader te zijn : vadervreugd smaken;
...VRIEND, rn . (-en); ...ZEGEN, m. zegen dien
een vader toewenschen kan; ...ZORG, v. (-en),
zorg van een vader : hij heeft nooit vaderzorg gekend.
VADIMONIUM, o. (-s), borg, borgstelling; belofte
van verschijning (voor het gerecht).
VADSIG, bn. bw. (-er, -st), lui, achteloos, traag
hij is altijd even vadsig. VADSIGHEID, v.
VAGEBOND, m. (-en), landlooper.
VAGEBONDAGE, v. het rondloopen als landlooper.
VAGEBONDEEREN, (vagebondeerde, heeft gevagebondeerd), als een vagebond rondloopen.
VAGEN, (vaagde, heeft gevaagd), wegvegen; (inz.
fig.) de hoop vaagt de nevelen van het hoofd.
VAGEVUUR, o. (R.-K.) plaats van lijden waar
de zielen die in Gods liefde zijn gestorven, eene
pijnlijke zuivering ondergaan, welke door de voorbede der levenden, door missen en offers kunnen
worden verkort.
VAGINA, v. (-'s), (ontl.) baarmoederscheede.
VAK, o. (-ken), afgesloten, begrensde ruimte,
open plek, inz. hokje in eene lade, doos of kast om
verschillende voorwerpen afgezonderd te bewaren:
de muur is met vakken geschilderd; eene zoldering
met vakken; vak in een muur; — ( bouwk.) ruimte
tusschen de balken eener zoldering; — (zeew. ),
ruimte tusschen de spanten; .-- eene doos, kast met
vakken; de vakken eener letterkast; — de vakken
van een schaakbord, de velden, ruiten; — eene
bladzijde in vakken verdeelen, door loodrechte lijnen; — (fig.) tak van wetenschap : de boeken naar
vakken plaatsen; taalkunde is mijn vak; zich op een
ander vak toeleggen; een man van 't vak, in tegenst.
met liefhebber, dilettant; als een man van 't vak
spreken, met veel kennis van zaken; -=- beroep,
middel van bestaan : een vak Zeeren; hij is schrijnwerker van zijn vak; het tabaksvak is ongezond; een
ziek vak, waarin weinig te doen is. VAKJE, o. (-s),
hokje, kleine ruimte; (ontl.) kleine holten in de
hersenen. in de longen; (plantk.) zaadhuisje, celletje.
VAKBEWEGING, v. beweging om de economische toestanden in eenig vak te verbeteren : de
vakbeweging benadeelen.
VAKELOOS, bn. (...zer, -t), slapeloos.
VAKERIG, bn. (-er, -st), slaperig. VAKERIG
-HEID,
V. slaperigheid.
VAKGELEERDE, m. (-n), geleerde . in een of
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ander vak van wetenschap; ...GENOOT, n. en v.
(-en), persoon van hetzelfde vak, van hetzelfde
beroep; ...GENOOTE, v. (-n); ...HANDTEEKENEN, o. handteekenen in dienst van een of ander
vak, bv. meubeintaken; ...LEERLING, in. en v.
(-en), leerling voor een bepaald studievak; .. .ON DERWIJS, o. onderwijs in eenig speciaal vak of
leervak; ...ONDERWIJZER, m,. (-s), iem. die
vakonderwijs geeft; ...OPLEIDING, v.; ...SCHOOL,
V. (...scholen), school waar men voor een bepaald
vak wordt opgeleid; ...STUDIE, v. studie in eene
bepaalde wetenschap; ...TERM, m. (-en); .. .TIJD
SCHRIFT, o. (-en), tijdschrift voor een bepaalden
tak van wetenschap; of nijverheid; ...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging van personen die een
zelfde vak hebben : de vakvereenigingen kunnen
veel nut stichten; ...VEREENIGINGSLEVEN, o.
het vakvereenigingsleven bloeit.
VAKWERK, o. werk van een vakkundige; —
(bouwk.) constructiewerk opgebouwd uit driehoeken; bouwwijze met vakken; ...ZOLDERING, v.
(-en), zoldering in vakken.
1. VAL, m. (-len), het vallen, tuimeling : hij deed
een leelijken val; de val der lichamen in het lucht
val van het water, het vallen, ebbe; —-ledig;
(fig.) tegenspoed, ongeluk, ondergang : • ten val
komen, in verval geraken; een ministerie ten val
brengen, maken dat het zijn ontslag moet nemen; —
hoogmoed komt voor den val, op trots volgt dikwijls
vernedering; — de val van het Westersch Romeinsche
rijk; — zedelijk verderf : Adams val; een meisje
ten val brengen, haar verleiden; door behaagzucht
werd zij ten val gebracht; — ( gew.) dat heeft geen
val, dat staat niet; het eten heeft bij mij nog geen
val, ik heb nog geen trek; — richting der bloemen
eereer stof die het onderstboven staan, in tegenst.
met klim.
2. VAL, v. (-len), strook aan een schoorsteen,
aan den hemel van een ledikant enz.; strook (aan
vrouwenkleederen, hoeden enz.). VALLETJE, o. (-s).
3. VAL, V. (- len), neervallend deurtje : doe de
val van het duivenslag dicht; — inrichting, knip
om schadelijke dieren te vangen : ratten en muizen
in de val vangen; eene val opzetten; in de val geraken,
gevangen raken, (ook fig.) in ongelegenheid raken,
waaruit men zich niet redden kan; — in de val
loopen, bedrogen worden, zich laten beetnemen;
(spr.) eene oude rat in de val, - 'een geslepen kerel
bedot, beetgenomen; — als de kat in de val is, dan
dansen de muizen; — de eigenlijke brug eereer hangbrug waarover men gaat of rijdt; — (visscherij) net
aan een touw geregen, dat tusschen de beide oevers
van eene vaart of kanaal wordt uitgespannen en
eenige voeten boven het water uitsteekt, opdat
de paling er niet overheen zal kruipen : de val
dichtzetten, het touw strak spannen. VALLETJE,
o: (-s).
4. VAL, o. (-len), (zeew.) loopend touw om eene
gaffel, eene ra, een zeil enz. op te hijschen.
VALABEL, bn. geldig, aannemelijk : eene valabele
reden.
VALAVOND, in. (Zuidn.) avondschemering.
VALBAND, o. (-en), (zeew.) dunne talie; ...BIJL,
T. (- en), werktuig tot voltrekking der doodstraf,
guillotine; ...BLIND, o. (-en), valluik; ...BLOEMEN,
T. mv. (plantk.) eene der drie soorten van 't geslacht winde (convolvulus sepium), ook haagwinde,
groote winde, groote klokwinde, draai, slingerroos,
windsel en klimop geheeten; ...BLOK, o. (-ken),
(zeew.) hijschblok; heiblok; ...BRUG, v. (-gen),
ophaalbrug:...DEUR, v. (-en), eene schuin staande
deur die, wanneer men ze wil openen, moet opgelicht morden en wanneer men ze sluit, neervalt;
sluis die gesloten wordt door middel van een planken
schut, dat met touwen wordt opgetrokken; — (gew.)
ophaalbrug; ... DRANK, m. (-en), eene soort van
kruidenmiddel.
VALE, (Lat.) vaarwel, leef wel!
VALEEREN, (valeerde, heeft gevaleerd), gelden,
waard zijn.
VALERIAAN, v. een plantengeslacht . (valerian)
tot de familie der valeriaanachtigen behoorende,
waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden :.. de gemeene of wilde valeriaan (.V. of lcinalis), ook duivelsklauw, St.- Joriewortel en koorts
geheeten; de vierbladige vale*iaan en de-wortel
tweehuizige valeriaan; -- tinctuur • uit valeriaan
getrokken : valeriaan voorschrijven, ' innemen; een
fleschje valeriaan.
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VALERIAANACHTIGEN, v. mv. eene planten
(valerianaceeën) welke door twee geslachten-famile
in Nederland vertegenwoordigd wordt, namelijk
de valeriaan en de veldsla.
VALERIAANWORTEL, m. (-s), wortel van de
gemeene valeriaan; ...ZUUR, o. eene scherpe zure
vloeistof in den valeriaanwortel voorkomende.
VALEUR, V. (- s), waarde, (inz.) geldswaardig
papier.
VALFLOUW, v. (-en), een vogelnet dat toeslaat;
...GORDIJN, o. (-en), rolgordijn voor een venster
...HEK, o. t-ken), schuin staand hek dat-ram;
men moet oplichten om het te openen en toeslaat
als men het loslaat; — stoa. egge; ...HELM, m.
(-en); ...HOED, m. (-en), aan de zijden opgevuld
hoedje (voor kinderen die nog niet goed loopen
kunnen); ...HOOGTE. v. (-n), (nat.) hoogte van een
vallend lichaam; ...HOEK, m. (-en), hoek waaronder een lichaam neervalt : den valhoek van voortgeschoten kogels berekenen.
VALIDATIE, v. (kooph.) geldigverklaring.
VALIDE, bn. geldig; werkdadig; bekwaam;
Sultane Validé, de erkende gemalin des sultans.
VALIDEEREN, (valideerde, heeft gevalideerd),
geldig verklaren; geldig zijn; het zal u valideeren,
het zal u in rekening worden gecrediteerd; in
rekening valideererr,, als betaald geld ten goede
komen.
VALIDITEIT, v. geldigheid ; bekwaamheid (tot
den dienst).
VALIES, o. (...zen), reiszak. VALIESJE, o. (-s.).
VALK, -t. • (-en), eene soort van dagroofvogel
met korten, geheel met veeren bedekten hals en
zwaren, nederwaarts omgekromden snavel (falco);
zeer geschikt om op de jacht afgericht te worden; —
(spr.) elk meent zijn uil een valk te zijn, zie UIL; —
hij ziet als een valk, hij ziet zeer scherp. VALKJE,
o. (-s).
VALKACHTIG, bn. ( -er, -st), van een valk, als
een valk.
VALKEBLIK, m. (-ken), een blik van een valk;
(fig.) doordringende blik.
VALKENEI, o. (-eren), ei van een valk.
VALKENET, v. (-ten), eene soort van sierduif;
ook eene soort van geschut, veldslang.
VALKENHOF, o. (...ven); het Valkenhof te
Nijmegen is door Karel den Grooten gesticht;
...HUIS, 0. (...zen), huis waar valken worden gehouden of afgericht.
VALKENIER, m. (-en, -s), iem. die op de valken
past of ze africht; (oudt.) die het ambt bekleedde
op de jacht den valk te houden. VALKENIERS HANDSCHOEN, m. (-en); ...TASCH, v. (...sschen).
VALKENJACHT, v. (-en), jacht met valken;
...JAGER, m. (-s); ...KAP, v. (-pen), lederen
kap die de jachtvalken over den kop krijgen,
wanneer zij niet opgelaten worden; ...KOOI, v.
(-en); ...MUTS, v. (-en), valkenkap; ...NEST, o.
(-en); ...NET, o. (-ten), net waarin men valken
vangt; ...00G, o. (-en), oog van een valk; (ook
fig.) scherp gezicht; doordringende blik; ...VLUCHT,
v.
VALKERIJ, v. (-en), valkenhuis; —, gmv. de
valkenvangst; de kunst om valken af te richten.
VALKESTAART, m. (-en), ...VEER, v. (-en),
staart, veer van een valk.
VALKLIER, m. (-en), Noorweegsche giervalk
(falco ggrfalco), die slechts op den trek in ons land
voorkomt.
VALKLEP, v. (-pen), gewone pompklep; nummer
een telefoonstation.
-klepjo
VALKPARKIET, m. (-en), een vogel iii Australië.
VALKRUID, o. (plantk.) eene vrije algemeene,
op hooge veenachtige heidevelden voorkomende,
samengesteldbloemige plant (arnica), ook wolverlei,
wondkruid en Heilig-vrouwenkruid geheeten.
VALLAAT, v. (...laten), eene soort van . sluis.
VALLEI, v. (-en), dal, laagte tusschen bergen:
eene kleine, heerlijk gelegen vallei. VALLEITJE,
o. (-s).
VALLEN, (viel, is gevallen), ingevolge de zwaar
hoogte naar beneden komen:-tekrachvn
in het luchtledige vallen alle voorwerpen even snel;
-de appel valt van den boom, (spr.) de appel valt niet
ver van den boom. zie APPEL; de bladeren vallen; er
valt regen, • sneeuw, hagel; het . hert laat zijn gewei
vallen; --- uit eene staande of zittende houding in
eene liggende komen, struikelen : hij viel op'" den
grond, over een steen. uit het raam, van een stoel;
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het scheelde weinig of hij viel; hij viel languit op den
grond; (spr.) met vallen en opstaan komt men door
de wereld, als men raar volhoudt, bereikt men
eens zijn doel; (zeew.) iem. van de ra laten vallen,
in zee, eene vroegere scheepsstraf; -- de zeilen laten

vallen, laten zakken, strijken; een gordijn laten vallen,
een optrek-, rolgordijn neerlaten; — (toon.) het
gordijn valt, zakt, wordt neergelaten om het tooneel
van de zaal te scheiden; — die lijn valt loodrecht
-op de andere, ontmoet haar rechthoekig; — een
woord laten vallen, ongemerkt iets ergens van
zeggen; — (spr.) er vielen woorden, onaangenaamheden,
onaangename woorden werden gewisseld; —
dalen, lager worden : het water valt, is een Meter
gevallen; — die haven, bank valt droog, bij eb zijn zij
droog; — de prijzen vallen, dalen, worden minder; —
iets van den prijs laten vallen, een lageren prijs vorderen; — den moed laten vallen, laten zakken; de
avond valt, het wordt schemerdonker; — de wind
valt, gaat liggen, wordt minder; —
sneuvelen. omkomen, bezwijken : hij is in den
strijd, op Atjeh, bij Waterloo gevallen; zijn vader
kwam te vallen, te sterven; — door 't moordend staal
vallen, vermoord worden; — de vesting is gevallen,
heeft zich overgegeven; — het ministerie its gevallen,
genoodzaakt geworden, zijn ontslag aan te bieden; — niet slagen : zijn nieuwe tooneelstuk is gevallen, had geen succes; — bankroet gaan : deze
koopman is gevallen; vele groote handelshuizen zijn
gevallen; — (spr.) die staat, zie toe dat hij niet valle,
men vertrouwe niet te veel op zijn geluk; — zondigen,
in zonde vallen; het pad der deugd verlaten : toen
Adam viel, kwam de zonde in de wereld; een gevallen
meisje; zij viel voor de verleiding; —
zijn, worden, plaats hebben : de arbeid valt hem
zwaar, moeilijk, licht; het spreken valt hem nog
zwaar; het valt mij pijnlijk, dit te moeten vragen; —
iem. lastig vallen, hem storen, ongelegen komen; —
hij valt mij telkens lastig om geld, vraagt mij dat
telkens; — er viel een schot, men hoorde een schot;
er vielen klappen, men werd handgemeen; — de
tijd valt mij te lang, ik verveel mij; — er valt weinig
van te zeggen; zij valt wat verlegen; — de appelen
vallen dit jaar wat groot; mijn verjaardag valt op een
Donderdag; — al naar het valt, al naar het uitkomt;
dat valt goed, verkeerd, komt goed, verkeerd uit; —
zitten, staan : de japon valt netjes; —
in vereeniging met voorzetsels wordt de bet.
vaak min of meer gewijzigd en ontstaan er eigen
de kan viel aan stukken, brak in stuk--ardigesp.:
ken door den val.; aan den arbeid vallen, daarmede
opgewekt, met gejaagdheid beginnen; het huis
viel aan den oudsten zoon, bij erfenis ten deel vallen;
—dat valt binnen zijn bereik, dat kan hij doen,
volbrengen; --- het schip viel binnen, kwam in de
haven, op de reede; — dat valt buiten zijne bevoegdheid,
daartoe is hij niet bevoegd; -- door de mand vallen,
bekennen wat men eerst verzwegen had; — iem.
in de armen vallen, door hem of haar omarmd
worden; dat valt mij in handen, komt onverwacht
in mijn bezit; dat valt mij in de hand, valt Mij mee;
hij is in goede, in slechte handen gevallen, in de
macht van goede, slechte menschen; den vijand
in handen vallen, in zijne macht geraken; den vijand
in den rug vallen, hem van achteren aanvallen;
in eene hinderlaag vallen, daar inloopen; dat valt
in 't oog, dat ziet men dadelijk; in den smaak vallen,
geacht worden; in onmacht, in zwijm vallen, het
bewustzijn verliezen; in ongenade vallen, de gunst
kwijtraken; in ziekten vallen, vaak ziek worden;
in slaap vallen, inslapen; in 't zwaarmoedige vallen,
zwaarmoedig worden; in zijn ongeluk, in zijn verderf
vallen, geraken; de patrijzen vallen in 't korenveld,
strijken daar neer; de Main valt in den Rijn, vloeit
daarin uit; in de asch, in duigen vallen, niet gebeuren,
niet ten uitvoer gebracht worden (van plannen,
voornemens); — iem. in de rede vallen, niet laten
uitspreken; in de loting vallen, voor de militie moeten
dienen; de vacantie valt in Augustus, is in Augustus;
— met de deur in huis vallen, zonder voorbereiding
over iets beginnen te spreken; iem. om den hals
vallen, omhelzen; — onder dieven en moordenaars
vallen, belanden, terechtkomen; zijn hoofd viel onder
de bijl, hij werd onthoofd; — voor iem. op de knieën
vallen, hem knielend wat verzoeken, om genade
smeeken; zij is niet op haar moitdje gevallen, weet
dat duchtig te roeren; zijn oog op iets laten vallen,
daarop letten, het gadeslaan; zijn oog op een meisje
laten vallen, haar beminnen; verdenking. schande,
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schuld valt op iem.; het lot, de keuze viel op mij,
wees mij aan, men koos mij; het gesprek viel op hem,
men kwam over hem te spreken; op iem. vallen, hem
telkens berispen; op het lot is een prijs gevallen,
dit lot, nummer is Met een prijs uitgetrokken; —
over iets, over een woord vallen, zich daarover ergeren;
— iem. te voet vallen, voor hem knielen; te beurt,
ten deel vallen, iemands deel worden; — al kwam ik
over hem te vallen, ik zou hem. niet herkennen, ik
kan hem mij in 't geheel niet meer herinneren; —
dat valt uit de hand, dat valt tegen.; — hij valt mij
uit de hand, ik had een beteren, hoogeren dunk van
hem; — uw broer valt van de graat, hij wordt mager;
daar valt mij een steen van 't hart, zie steen.; — door
vallen veroorzaken : hij viel een gat in zijn hoofd.
VALLEND, bn. wat valt : bij vallend water, bij
de eb; eene vallende ster, eene verschietende ster; —
vallende mijngangen, die hellen, naar beneden
loopera; — de vallende ziekte, die zenuwziekte welke
zich kenmerkt door aanvallen van algemeene stuiptrekkingen, die gepaard gaan met verlies van het
bewustzijn en het gevoel, en gevolgd worden
door een korteren of langeren diepen slaap, epilepsie.
VALLICHT, o. (-en), (bouw k.) licht dat van boven
invalt; raam waardoor dit licht invalt.
1. VALLING, v. val; — het vervallen, verhangen,
vooruitsteken; — hellende stand : (zeew.) de valling
van den achtersteven; -- de valling van een dijk,
de glooiing, het talud; — ligging, strekking : de
valling eereer kust.
2. VALLING, 'e. (- en), (Zuidn.) verkoudheid; zin
-king:
hij heeft eene koude valling in het been.
VALLUIK, o. (-en), schuin of horizontaal liggend
luik, om scharnieren draaibaar; ...MUUR, m.
(... muren), stortmuur; ...NET, o. (-ten), slagnet;
...POORT, v. (-en), ...POORTJE, o. (-s), vestingpoortje, luik dat de geschutpoorten eener scheepsbatterij sluit : losse valpoort, boze valpoort.
VALREEP, m. (-en), touw, van het scheepsboord afhangende op de plaats, waar enen op- en
afstijgt, en dienende om hem die de trap opkomt of
afgaat, te helpen ; de trap zelf ; (fig.) een glaasje
op de valreep, afscheidsdronk; de plaats aan boord
bij den valreep : volk aan denvalreep; - ( vissoherij )
touw waarmede de palingval vastgezet wordt en
dat men laat zakken, als een schip voorbij moet.
VALREEPSBORD, o. (-en), zijkant van den
valreep (trap); ...GAST, m. (- en), matroos die dienst
heeft bij den valreep; ...KLAMP, m. (- en), trede
van een valreep (trap); ...KNOOP, in. (-en);
...TRAP, v.
VALSCH, bn. bw. ( -er, -t), niet zoo als liet moest
zijn : eene valsche uitspraak van het Fransch, verkeerd, onzuiver; valsch zingen, niet op toon; valsche
toon, die te hoog of te laag is; valsche snaar, niet goed
gestemd; valsche plooiefl, verkeerde; (ook naaigist.)
postuurnaadje; — valsche passen maken. verkeerdq
passen. (ook fig.) allerlei buitensporigheden begaan;
— valsch licht, kunst- en daglicht ondereen; (fig.)
iets, iem. in een valsch licht plaatsen, verkeerd
voorstellen; — valsche sclamte, verkeerd geplaatste
hoogmoed om een misslag te bekennen; — een
valsch gerucht, verkeerd, ongegrond; — een valsèhen
smaak hebben, niet goed gevorniden; valsch vernuft; — valsche deugd, valsche nederigheid, slechts
in schijn; — een valsche honger, hongergevoel dat niet
berust op behoefte aan voedsel; — schijnbaar:
valsche pokken, waterpokken; — (ontl.) valsche ribben,
de onderste ribben die niet aan het borstbeen
verbonden zijn; een valsche naad, glad, niet getand; —
niet echt, nagemaakt, bedrieglijk, onwaar:
valsche tanden; valsch haar; valsch goud; valsche
steenen, diamanten, valsche handteekening; valsche
wissels; een valsch testament, een valsche munter, die
valsch geld maakt; valsch geld, nagemaakt geld,
gewoonlijk van te weinig waarde; valsch zwoeren,
een valschen eed doen, meineed; — een valschen
naam opgeven, een anderen, verkeerden naam; —
valsche getuigen, omgekochte; valsch getuige
afleggen, onwaar; valsche sleutel, looper; valsal.e
gewichten, die niet het volle gewicht hebben; doe
valsche profeten, onware; eene valsche redeneer^inij,
onhoudbare; — niet eerlijk, niet oprecht : een
valsche •vriend: hij is valsch, heeft een ealsch karakter;
— valsch spelen, bedriegen in het spel; een valsche
speler; valsche dobbelsteenen, om valsch mede te
spelen: —
boos, toornig, vijandig gezind : valsch om iets
worden; iem. valsch aankijken; — de kat is valsch,
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is niet te vertrouwen. VAIISCHHEID, v. (...Leden),
onechtheid; geveinsdheid, het gekunstelde; (recht.)
ralschheid in geschrifte. eene valsche hand; (fig.)
gramschap, toorn : de zalschheid kijkt hem de oogen
uit; (ook) de onoprechtheid -ziet men hem aan.
VALSCHAARD, M. (-s), valsch, geveinsd mensch.
VALSCHELIJK, bw. op valsche wijze : ient.
valschelijk beschuldigen.
VALSCHERIK, nx. (-en), valschaard.
VALSCHERM, o. (-en), een parapluvormig
-werktuig der luchtreizigers waarmede zij veilig
van eene groote hoogte kunnen neerdalen, parachute.
VALSCHHART, n-t. en v. (-en), valsch mensch.
VALSCHHARTIG, bn. (-er, -st). valsch, trouweloos, verraderlijk. VALSCHHARTIGHEID, v.
VALSCHTONGIG, bn. (-er, -st), leugenachtig;
trouweloos, geveinsd. VALSCHTONGIGHEID, v.
VALSCHUT, o. (-ten), valschermi; ...SLOT, o.
(-en), slot dat met eene veer toespringt of valt;
... STEE, v. (-en), (aan vruchten) stee of rotte
plek door het vallen van den boom ontstaan;
...STEIGER, o. (-s), klein steiger onder een gewoon steiger om ongelukken te voorkomen;
... STRIK, m. (-ken), eene soort van knip (om dieren
te vangen); (fig.) list. loos opzet: ien2. een valstrik
spannen; ...TAFEL, v. (-s), afslaande klep, kleptafel;
...TIJD, m. (-en), tijd dat iets valt : (nat.) de val
zijn evenredig met de tweede machten der val-hogten
bladeren, herfst, najaar; ...TOUW,-tijden;valr
o. (-en), (molen.) touw of koord dat den molenklepper of klapspaan in beweging brengt.
VALUEEREN, (valueerde, heeft gevalueerd),
schatten, waardeeren.
VALUTA, v. (-'s), waarde (in wissels, papier
enz.).
VALUW, bn. zie VAAL.
VALVENSTER, o. (-s), venster op veeren, tui
natuurkundige wet bij-melar;.WETv(tn),
het vallen opgemerkt; ...WIND, m. (-en), wervelwind, van boven neerslaande wind.
VAMPIER, m. (-s), (bij de Slavische en Grieksche
bewoners van zuidoostelijk Europa) een nacht
zij dan een gestorven, 't zij een nog levend-^pÖok,'t
wezen, dat 's nachts rondwaart, slapende menschen
en vee aanvalt en doodbijt en hun door de wonde
het bloed uitzuigt; — (nat. bist.) een geslacht van
vleermuizen (vamnpyrus spectrum) in Suriname
en Brazilië voorkomende, die zich niet alleen met
vruchten en insecten voeden, maar soms ook

slapende dieren (en menschen ?) verwonden en
door de wond bloed uitzuigen, terwijl zij hun door het
zacht bewegen der vleugels koelte toevlaaien;
(fig.) bloedzuiger, woekeraar.
1. VAN, voorz. eene beweging te kennen gevende,
waarbij men de grenzen eener zelfstandigheid
verlaat : van huis gaan, koeien; van Leiden ver
boek van de tafel nemen; van zijne plaats-trken;h
biz en; de hand van iem. aftrekken., hem niet verder
h1 en, ondersteunen; iets van zich afschuiven, het
niet doen, aan een ander opdragen; dat gaat hem
flink van de hand, dat doet hij goed en vlug; van
boven, van beneden; hij komt van buiten, van de
straat, uit het veld; iets van buiten leeren, zoo leeren
dat men het letterlijk kan opzeggen; dat gaat van
mond tot mond, wordt overal rondverteld; hij
bedelt van deur tot deur, overal; —
een tijdpunt aangevende waarin een toestand
ot een handelen begint : van Paschen tot Pinksteren;
vdl% dag tot dag uitzien naar redding; van den morgen tot den avond; van toen af werd hij een ander
mensch; van nu af; — eene tijdruimte aanduidende
waarin een toestand of een handelen plaats vindt:
van de week is het slecht weer; van avond kom ik
bij

u:

—

1

het geeft eene scheiding, afzondering, berooving
of bevrijding te kennen in : van i em. scheiden.; er
een paar appels taan nemen; van iets afzien; van eene
ziekte genezen; van den dood redden; van den schrik
bekomen; iem. van zijn geld berooven; —
ter omschrijving van den partitieven genitief
dient van in : een, van mijne kennissen, vrienden,
boeken; hij is de oudste, de jongste van allen; een tak
van Een boom; wol van het schaap; vleesch van de
koe; — het geeft eene afkomst, afstamming of
-oorsprong te kennen in : hij is van een oud geslacht;
iem. van de familie; hij is van Amsterdam; hij komt
van buiten, van een . dorp; een brief van vader; gedichten van Beets; van ienz.. koopen, ontvangen,
vernemen, 'ik doe het van harte gaarne, oprecht zeer
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gaarne; van harte beterschap, iem. dit oprecht toewenschende; —
het geeft de stof te kennen waaruit iets bestaat,
of den inhoud, eene eigenschap : eene tafel van hout;
een horloge van zilver; de trap is van ijzer, ,Schillers
lied van de Klok; iem. van smaak, van eer, van aan
een berg van geringe, aanzienlijke hoogte; eene-zien;
zaak van gewicht; een leven van plezier; iem. van
groote bekwaamheid; een zalm van zes pond; een
meisje van achttien jaren; eene som van duizend
gulden; —
ter omschrijving van den possessieven genitief
dient van in : hij is voorzien van geld; hij is vol van
allerlei plannen; de koningin van Nederland; de
omstreken van Den Haag; de inwoners van Rotterdam;
het lot van de Scheveningsche visschers; de vogels van
het woud: de generaal van het leger; het hoofd van de
school; —
van noemt de zaak, in betrekking waarmede, ten
opzichte waarvan iem. of iets wat doet of eene
eigenschap vertoont : de belegering van Leiden; het
lezen van tijdschriften; wat denkt, gelooft gij van
hem ?; wat zegt gij ervan ?; ik zal van die zaak zwijgen;
ik ken hem van aanzien; hij is grootvan gestalte; --van verbindt eene nadere bepaling in : de rang
van generaal; de titel can staatsraad; deze rivier heeft
den naam, van Lek; — een beeld van een kind . dat
kind is een beeld; - een engel - van eene vrouw, die vrouw
is een engel; bevallig van uiterlijk, haar, zijn uiterlijk
is bevallig; een schurk van een vent; —
het geeft eene aanleiding of oorzaak te kennen:
van honger sterven; van koude beven; van ellende
omkomen; van den wind kan men niet leven; moede
van het loopen, het staan; ziek van uitputting; bleek
van woede; rood van schaamte; lachen van plezier;
schreien van pijn; hij is dronken van vreugde; — ik
kan dat van hem niet velen; dat is dom van u; van
het geraas konden wij niet slapen.
2. VAN, m. (-nen), familienaam.
VANADIUM, o. een metaal in 1830 door
S e f s t r ó m in Zweedsch staafijzer ontdekt en
later ook in ijzererts en andere ertsen gevonden;
het gelijkt op zilver, is broos en hraridbaar en
geleidt de electriciteit.
VANAF, vz. vanaf Maandag is eig. -v an Maandag
af.
VANAVOND, bw. op dezen avond.
VANDAAG, bw. heden, op dezen dag.
VANDAAL, n. (...dalen), woestaard, vernieler;

de Vandalen was de naam van een Duitsch-Gotischen
volksstam, die in het midden der vijfde eeuw
Gallië, Italië, Spanje binnendrongen en te Rome
vooral groote vernieling, inz. onder de kunstwerken,
aanrichtten.
VANDAAN, bw. van eene plaats zich bewegend:
-waar komt ge vandaan ?; hij is van Leiden vandaan,
afkomstig, geboortig; — waar haalt gij dat vandaan?;
van welke plaats, (ook fig.) hoe komt gij daaraan ?,
hoe verzint gij het; — hij is hier al lang vandaan,
hij is reeds lang weg, vertrokken; blijf daar vandaan,
kom daar niet.
VANDAAR, bw. van Bene aangewezen plaats:
vandaar is het nog een uur loopera; men heeft vandaar
een mooi uitzicht; — om die reden : hij heeft geërfd,
vandaar is hij zoo rijk.
VANDALISME, o. de ruwheid der Vandalen;
barbaarsche vernielzucht, aan kunstwerken gepleegd.
VANDBEZOEK, o. (-en', (gew.) kraambezoek.
VANDEHANDSCH, VANDERHANDSCH, bn.
van de hand af : dat is erg vandehandsch; vandehandsch paard, paard 't welk van de hand af, waarin
de teugels gehouden worden, dus aan den rechterkant van den koetsier loopt.
VANDELING, VANDING, v. (-en) (gew.) het bezoeken eener kraamvrouw, kraambezoek.
VANDELTIJD, VANDTIJD, in. (-en), (gew.)
tijd, bestemd voor de kraambezoeken.
VANDEN, VANDELEN, (vandde of vandelde,
heeft gewand of gevandeld), .(gew.) kr-aa mui.sites
maken, Bene kraamvrouw bezoeken; — opzoeken,
ophalen en nazien van de netten en ander vischtuig.
VANEEN, bw. niet aan elkander, in stukken,
uiteen. Vaneen vormt met verschillende werkwo.
scheidbare samenstellingen, die dan beteekenen :
door de werking -komen of brengen . in den toestand
door vaneen uitgedrukt. Voor de , vervoeging dier
ww . zie men bij de enkelvoudige.
VANEENBARSTEN, ...BERSTEN, ...RIJTEN,
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...RUKKEN, ... SCHEIDEN, ... SCHEUREN,
...SPLIJTEN, ... SPRINGEN enz.
VANESSA, v. (-'s), admiraalsvlinder, een fraaie
dagvlinder.
1. VANG, nat. het vangen.
2. VANG, v. (-en), rem eener machine; — klem
van een windmolen, om hein in eens te doen stil
de molen is door de vang, wordt niet tot-stan;
stilstand gebracht door de vang; (fig.) de boel is
ten onderste boven, de zaken loopen verkeerd; —
(spr.) de molen door de vang laten loopen, uitgelaten vroolijk zijn, zich door niets laten weerhouden; — vleezig deel aan de dij van een rund,
waarbij men het vat om over zijne vetheid te
oordeelen ; vleesch hiervan : 2 KG. vang halen.
VANGARM, Bi. (-en), arm om; mede te vangen:
de vangarmen der poliepen; ... BAND, in. (-en);
...BOOM, m. (-en); ..BORD, o. (-en); ...DAM,
Dl. (-men); ...DRAAD, m. (...draden), opvangdraad (bij de draadlooze telegraphie).
VANGEN, (ving, heeft gevangen), met de handen,
klauwen of op Benige andere wijze grijpen, vatten,
in zijne macht krijgen : vliegen, vlinders vangen; de
kat vangt muizen; mollen met eene val, vogels met
eene klepkooi, vissehen met een net, met den hengel
vangen; een vluchteling vangen, pakken en vastzetten; — (spr.) iem. vangen, betrappen, (ook) er
in laten loopen; zij heeft hem in hare netten gevangen, aangetrokken, bekoord, houdt hem aan
zich geboeid; zich laten vangen, laten bedriegen; — in
zulke waters vangt men zulke visschen, van zoodanige lieden moet men zoodanige behandeling verwachten, (ook) zulke oorzaken hebben zulke gevolgen; dat is loon naar werk; — iem. in zijn eigen
woorden vangen, verstrikken; — wij zitten hier niet
om vliegen te vangen, om onzen tijd te verbeuzelen; —
een uiltje vangen, een dutje doen; — bot vangen,
slagen oploopen, (ook) ergens tevergeefs aankloppen; — slib vangen, een ongunstig antwoord op
zijn verzoek krijgen; — dat paard vangt zich, de
hoefijzers raken in elkander vast, het trapt de
ijzers af; — opvangen : regenwater vangen; (zeew.)
de boei, het anker vangen, ophalen; — stuiten : den
molen vangen; — wind vangen; (spr.) hooge boomera
vangen veel wind, zie WIND.
VANGER, in., VANGSTER, V. (-s), die vangt;
(ook) werktuig tot vangen; dierenklauw.
VANGERTJE, o. (-s), grijpertje, eene soort van
kinderspel waarbij een de anderen naloopt en
tracht te vangen.
VANGHAAK, m. (...haken); ...IJZER, o. (-. ․ ),
ijzer om vossen en andere dieren te vangen; ...KRIB,
v. (-ben), rivierkribbe om den stroom af te leiden
en slib of zand op te vangen; ... LIJN, v. (-en),
(zeew.) meertouw.
VANGNET, o. (-ten), (bij brand) uitgespannen
net waarin men personen die boven uit een brandend huis springen, opvangt; — (electr.) net dat
de inductiestroomen opvangt en afleidt.
VANGRAD, o. (- eren), tandrad dat in andere
vangt.
VANGSNOER, o. (-en) koordversiering aan de

sjako der grenadiers; koorden aan de fouragères
der officieren.
VANGST, v. (-en), het vangen; (inz.) vischvangst:
Bene goede vangst doen; (ook fig.).
VANGSTOK, M. (-ken), eene soort van kerkerblok; ...TOUW. o. (-en), vanglijn; ...VLEESCH,
o. vleesch van de vang van een rund; ...WATER,
o. water dat men opvangt; ...WIEL, o. (-en),
vangrad.
VANHIER, bw. van deze plaats : vanhier is het
nog een half uur; om deze reden.
VANIELJE, v. een plantengewas (vanilla) uit
de familie der standelkruiden, in Oost- en WestIndië voorkomende, welks peulvormige zaadhulsels
Bene geurige specerij oplevert; ook VANILLE.
VANIELJEBOOM, m;. (-en), vanieljestruik, inz.
de vanilla aromatics en de V. planifol-iaz; ... CH OCOLADE, v. chocolade niet vanielje gekruid;
...IJS, o. kunstijs met vanielje toebereid; ...LIKEUR, v. likeur met vanieljeolie; ...OLIE, v.;
...PLANT, V. (-en); ...PUDDING, v. (-en); ...POEDER, o.; ...ROOM, m.; ...SAUS, v. (-en); ...STOKJE, o. (-s).
VANILLINE, v. de aromatische stof uit de vanielje; (ook) kunstvanielje.
VANITAS, ijdelheid; (bijb.) vanitas vanitatum-,
ijdelheid der ijdelheden.
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VANITEIT, v. ijdelheid.
V! NITEITSSTUK, o. (-ken), (schilderkunst)
bloem- of vruchtenstuk.
VANNACHT, bw. deze nacht, zoowel de laatst
-verlopn
als de eerstvolgende.
VANNIEUWS, bw. opnieuw.
VANOUDS, bw. sedert lang.
VANWAAR, bw. van welke plaats; om welke
reden.
VANWEGE, bw. wegens.
VANZELF, VANZELVE, bw. dat spreekt vanzelf,
dat is nogal natuurlijk.
VAPEUR, fl1. damp; vapeurs, maagdampen, oprispingen; — (gew.) spoortrein.
VAPORISATOR, m. (-en), verdampingswerktuig.
VAR, in. ( -ren), jonge stier; mannelijk zwijn.
1. VAREN, V. (-s), Bene familie van overblijvende sporendragende planten (filices), met een
kruipenden wortelstok, waarvan 13 geslachten in
Nederland voorkomen: druifkruid, addertong, pluim -,
schub -, naakt -, schild-, nier-, blaas-, maan -, streep -,
tong-, randvaren en dubbelloof.

2. VAREN, (voer, heeft of is gevaren), zich ergens

heen begeven, zich bewegen : ten hemel, ter helle
varen; — de duivel is in hem gevaren, hij wordt
door den duivel bezeten; — iets laten varen, zich
er niet mee inlaten, er van afzien; — alle zorgen
laten varen, zich de zaken niet meer aantrekken; —
(zeew.) alle gordings varen aan den voorkant der
zeilen, bewegen zich, loopen; —
inz. zich Met een vaartuil (gew. ook met een
rijtuig) ergens heen begeven : naar Rotterdam,

naar Indië varen; in een bootje, met eene stoomboot
varen; op eene stoomboot varen, daarop dienst doen;
als, voor stuurman, matroos varen, als zoodanig
dienst doen; — hij heeft reeds lang gevaren, als
zeeman dienst gedaan; — op de Oost varen, naar
Oost-Indië; — langs den wal varen, (fig.) zich niet
bloot geven, niets wagen; — tegen stroom op varen,

(ook fig.) aan alle hindernissen het hoofd bieden; —

voor wind en stroom varen, (ook fig.) voorspoed
hebben; ter kaap, ten haring varen, als kaper, op
de haringvisscherij varen; (fig.) daar is hij leelijk
ten haring gevaren, daar is hij leelijk weg gekomen; — zich rijk varen, ten gevolge van veel varen
rijk worden; — ergens goed, slecht bij varen, er
voor-, nadeel van hebben; — het zal kwalijk met
u varen, het zal slecht met u afloopen; hij vaart
zooals de groote mast vaart, hij is en blijft even
dom; — hij vaart in mijn zog, hij volgt mij na:

(ook) hij is het Met mij eens, denkt er evenzoo
over; --- (met betrekking tot de gezondheid) zich

bevinden : hoe vaart gij ? ; wij varen goed.
VARENBED, o. (-den), bed gevuld met varen;
...GRAS, o. varenkruid; ...KRUID, o. de varens;
...KUSSEN, o. (-s), kussen met varen gevuld;
...MOS, o. Bene soort van mos dat op de varen
gelijkt.
VARENSGAST, M. (-en), ...GEZEL, m. (-len),
matroos; ... MAN, M. (...lieden, ...lui ), zeeman;

...TIJD, m. tijd bepaald tot, tijd doorgebracht
riet varen; ...VOLK, o. de matrozen; ...WIJSHEID, V. verstand van varen.
VARENWORTEL, ut. (-s), wortelstok der
varens.
VARIA, v. mv. mengelwerk, allerlei.
VARIABEL, ba. onbestendig, veranderlijk.
VARIANT, v. (-en), verschillende of andere
lezing in een tekst.
VARIATIE, v. (-s, ...tiën), verandering : ik deed
het voor de variatie; — (sterrenk.) Bene afwijking
van den maanstand tengevolge van storende invloeden. - (muz.) variatiën, die stukken bij welke
eenige compositie als thema ten grondslag ligt,
welke melodie onder verschillende wijzigingen, bijvoegingen en toonveranderingen bewaard blijft.
VARIATIERECHT, o. recht van verandering.
VARICELLEN, v. mv. waterpokken, valsche
pokken.
VARIEEREN, (varieerde, heeft gevarieerd), veranderen, wijzigen : opgaven een weinig varieeren;
(inuz.) een stuk varieeren, met variatiën voordragen; — afwisselen, onbestendig zijn (van het weder,
de beurs of marktprijzen).
VARIÉTÉ, v. (-'s), THEATRE DES VARIÉTÉS,
waar allerlei chansons, voordrachten, goocheltoeren,
acrobatiek enz. vertoond worden.
VARIËTEIT, v. (-en), verscheidenheid, afwisseling; bastaardsoort.
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VARIËTEITENGEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap artisten dat in variété's optreedt.
VARINAS, v. eene soort van tabak.
VARING, n. (-en), (Zuidn.) var.
VARIOLEN, v. mv. pokken, kinderpokken.
VARIOLOIDEN, v. mv. gewijzigde pokken.
VARIOLIET, o. steensoort waarin korrels veldspaat zich aan de oppervlakte als pokken verheffen.
VARIOMETER, m. (-s), toestel dat kleine kort
veranderingen in den luchtdruk aangeeft.-stondige
VARKEN, o. (-s), zeker veelhoevig zoogdier, zwijn
(sus), dat om zijn spek en vleesch geslacht wordt;
een jong, een mager, een vet varken slachten, dooden; —
een varken zengen (elders schouwen of broeien), met
heet water overgieten, alvorens het te scheren; —
een stukje van het varken, varkensvleesch; — (spr.)
vieze varkens worden niet vet, men moet niet al te
kieskeurig zijn; — schreeuwen als een mager varken,
vervaarlijk schreeuwen; — al regende het varkens,
Jan Salie krijgt er geen borstel van, Jan Salie zal
nooit iets winnen; — zij jagen het varken in den
ketel, baatzuchtige menschen houden alles alleen; —
wij zullen dat varken wel wasschen, die moeilijke
zaak ten einde brengen; — het varken is op één oor
na gewasschen, gevild, de zaak is nu bijna klaar; —
hij is bij de varkens grootgebracht, hij is zeer onhebbelijk; — een varken maken, een misslag begaan; —
veel varkens maken de spoeling dun, waar velen te
zamen deelen, krijgt ieder weinig; — het is voor
de varkens niet gebrouwen, gezegde der drinkebroers; — als de varkens, knorren bij den vollen
trog, gezegd van menschen die ten onrechte klagen
dat het hun zoo slecht gaat; — niet clublid (bij
de studenten); — (fig.) morsig, liederlijk mensch:
vuil varken, een varken van een wijf, slechte vrouw; —
handstoffer, schuier; — (zeew.) legger, groot watervat; — zeker klein schaaldier, zeevloo (talitrus
saltator); — (molen) klein tandrad; — (timm.)
diepe grondschaaf om diepe ploegen te maken;
geer bij bestrating in halfsteensverband (bij gebogen paden). VARKENTJE, o. (-s), klein varken
(in alle bet.); klein steenen spaarpotje.
VARKENACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als een
varken; zeer vuil.
VARKENEN, (varkende. heeft gevarkend), (zeew.)
met den (scheeps)schrobber het schip van mos,
schelpen enz. schoonmaken, hoggen.
VARKENSAARD, m. aard van een varken; vuile
natuur; ... BAK, m. (-ken), varkenstrog; ... BLAAS,
V. (...blazen), blaas van een varken, inz gereinigd
dienende om iets luchtdicht af te sluiten; ... BLOEM,
T. (- en) ; gele lisch, waterlelie; ...BOCHT, v. (-en),
(gew.) varkensloop; ...BORST, v. (-en); ...BORSTEL, m. (-s), haar van het varken; ...BROOD,
o. brood voor varkens; ook zekere plant (cyclamen
europaeum), wier wortels door de varkens worden
gegeten; ... DAS, m. (-sen), kwast van varkenshaar
in den vorm van een daskwast; ... DISTEL, v.
(-s), kruisdistel; ... DRAF. m. spoeling; ... DRIJVER, m. (-s), varkenshoeder; ient. die met varkens
om te verkoopen rondtrekt; ...FOKKER, m. (-s),
iem. die varkens fokt; ...FOKKERIJ, v. het
fokken van varkens; —, (-en), plaats waar men
varkens fokt.
VARKENSGEBRAAD, o. gebraden varkens
...GEHAKT, o. fijngehakt varkensvleesch,-vlesch;
met; ... GRAS, o. (plantk.) eene soort van duizend
(polygonum aviculare), ook bargegras, zwijnen--knop
of mottegras, weg- en kreupelgras geheeten; ...HAAR,
o.; ...HALS, m. (...zen), borstelhals; ...HOEDER,
m. (-s), ...HOEDSTER, v.' (-s), die op de varkens
past; ..HOK, o. (-ken); ..HOOFD, o. (-en);
...HUID, v. (-en), hoofd, huid van een varken;
...JACHT, v. (-en), jacht op zwijnen; ...KARBONADE, v. (-n, -s), ...KOTELET, v. (-ten), varkensrib met de tusschenribspieren.
VARKENSKERS, v. een plantengeslacht (coronopvs) tot de familie der kruisbloemigen behoorende waarvan 2 soorten in Nederland in 't wild
gevonden worden : de gemeenti varkenskers, ook
wel kruipend hartshoorn, hertshoornkers, kraaienpoot
of zwijnenkerg' geheeten, en de gepaarde varkens
-kers.
VARKENSKERVEL, v. (plantk.) eene scherm
v.
...KINNEBAK,
(peucedanum);
-bloemigpant
(-ken); ...KLAVER, v. beemdklaver; ...KOOL, v.
(gew.) berenklauw; eene schermbloemige plant;
...KOOPER, m. (-s); ...KOP, m. (-pen); ...KOST;
m. voeder der varkens; (fig.) zeer slechte spijs;
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KOT o. (-ten), stal voor de varkens; (fig.) vuile,
slechte woning; ...KOTELET, v. (-ten), ...KRAP,
v. (-pen), varkenskarbonade; ...LAPJES, o. mv.
stukjes varkensvleesch; ...LEDER, ... LEER, o.
leder van varkenshuiden; ...LEVER, v. (-s);
...LOOP, in. (-en), afgesloten ruimte buiten een
varkenshok waarin de varkens in de open lucht
kunnen loopen.
VARKENSMAAG, v. (...magen), varkenspens;
(fig.) hij heeft eene varkensmaag, hij kan alles ver
...MARKT, v. (-en); ...MESTING, v. het-dragen;
mesten van varkens; ...MET, o. gehakt van var
...METWORST, v. worst niet var--kensvlch;
kensmet, Geldersche worst; ...NEK, m. (-ken),
nek van een varken; gebrek bij paarden : ronde
vette nek; ...00R, o. (-en), oor van een varken;
...PEST, v. besmettelijke varkensziekte; ...PEZERIK, m. (-en); ...POOT, M. (-en); ...PRUIM, v.
(-en), eene soort - van Westindische vrucht (spondias
mombin); ...PRUIMEBOOM, m. (-en); ...REUZEL,
v.; ...RIB, v. (-ben), ...RIBBETJE, o. (-s), var
-gen); ... SALADE, v.-kensotl;.RUG,m(
zekere plant met walglijk riekenden wortel (hyoseris);
...SCHOT,, o. (-ten), varkenskot; ...SCHOUWER,
m. (-s), keurder der varkens; ...SCHRAPER, m.
(-s), werktuig dat, persoon die varkens afschraapt.
VARKENSSLACHTER, m. (-s), iem. die varkens
slacht; ...SLACHTERIJ, v. (-en); ...SLAGER, m.
(-s); ...SMOUT, o. reuzel; ...SNUIT, m. (-en);
...SPEK, o. gewoon spek; ...SPOELING, v.;
...STAART, m. (-en), staart van het varken; (spr.)
een krul meer dan een varkensstaart, meer dan het
noodige; (Z. A.) minachtende benaming voor
Chinees, inz. voor den Chineeschen mijnwerker;
...STAL, m. (-len); ..STEEN, m. (-en), (v. gmv.
als stofra.) eene soort van kalksteen; ...TONG,
v. (-en); ...VET, o.; ...VLEESCH, o ; ...WORST,
v. (-en), metworst; ...ZIEKTE, v. inz. besmettelijke
ziekte der varkens, vlekziekte; ...ZWOERD,
...ZWOORD, o. varkensvel.
VARKENTOR, v. (-ren), zwijnkevertje, zeker
insect; ...VISCH, m. (...sschen), eene soort van
bruinvisch (delphinus phocoena).
VARSCHEBALIE, VERSCHEBALIE, m. (-s),
(zeew.) kuip of tobbe waarin vleesch (spek, visch
enz.) ververscht wordt; persoon, aan boord hier
belast.
-med
VASELINE, v. vetachtige stoffen uit de petroleum
en teer bereid, uit koolwaterstoffen bestaande en
voornanelijk dienende tot bereiding van zalven
en pommaden.
VASOMOTORISCH, bn. de vasomotorische zenuwen,
de zenuwen der vaten.
1. VAST, bn. (-er, meest -), in zijne deelen sterk
samenhangend, niet los : dat hout is nogal vast;
eene vaste rots; den vasten grond onder de voeten
hebben; de vaste wal, in tegenstelling van de zee;
het vaste land; — ( spr.) dat is zoo vast als een muur,
zeer onbeweeglijk; ik zit zoo vast als een muur,
ik zie geen uitweg, geene uitkomst; — vast deeg,
stijf ineengewerkt; — dicht : een vast weefsel, vast
laken; vast vleesch; vaste spijzen, in tegenst. met
losse, vloeibare spijzen; — niet vloeibaar : de vaste
lichamen, waarvan de deelen vrij veel samenhang
hebben : water wordt beneden 0 ° C. vast; — onroerend : vaste goederen; — hij verkoopt alles wat los
en vast is, (eig.) zijne roerende en onroerende goederen; (thans) alles wat hij maar heeft; — niet
beweeglijk : een vast punt; — vaste sterren, die ten
opzichte van elkander nagenoeg niet van plaats
veranderen; in tegenst. met dwaalsterren en planeten; — versterkt : eene vaste plaats, eene vesting;
vaste legerplaatsen; — vastgebonden : dat touw,
die knoop zit vast; (spr.) daar zal veel aan vast zijn,
dat zal veel moeite kosten, zorg baren; — daar
zit meer- aan vast dan gij denkt, dat is moeilijker,
samengestelder enz. dan gij denkt; —
blijvend, duurzaam : een vast gebouw, hecht,
stevig : eene vaste gezondheid genieten; eene vaste
woning, in tegenst. met tijdelijke; — een vaste
slaap, diep, waaruit men niet gemakkelijk wakker
wordt; — vaste leveranciers, klanten, afnemers,
waarop men rekenen kan; — eene vaste aanstelling,
in tegenst. met tijdelijk; — vast werk, vast geld,
een vast inkomen hebben; — vaste meiden en knechts„
die niet bij den dag of de week zijn aangenomen; —
vaste prijzen, niet veranderlijk, waarop men niet
kan afdingen; — de koffie vast (in een marktbericht),
de hoogste en laagste prijzen liepen weinig uiteen; —
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onveranderlijk : eene vaste kleur, die niet verschiet;
met vasten tred; — eene vaste hand hebben, zie HAND;
(spr.) hij rijdt eene vaste schaats, hij is zeker van
zijne zaken; — met vaste stem, in tegenst. met
onzeker; — een vast karakter, dat zichzelf gelijk
blijft;' — op een vast uur, bepaald, geregeld; —
onwrikbaar : een vast geloof, vertrouwen, hoop; het
is mijne vaste overtuiging, ik geloof stellig; — een
vast besluit, waarvan amen niet afwijkt; stijf en vast
beweren, ten stelligste; — ik heb het voor vast gehoord,
voor waarheid; — vast en zeker, zeer zeker.
2. VAST, bw. in bijna alle beteekenissen van het
bn.; vast slapen; vast beloven, zeker, stellig; gij kunt
er vast op rekenen; (spr.) vast in 't zadel zitten, je
ZADEL; — intusschen, onderhand : ik zal vast
betalen; hij ging zich vast kleeden; — hier hebt ge
al vast een gulden, voorloopig.
VASTBAKKEN, (bakte vast, is vastgebakken),
bakkende zich vast- of aaneenhechten; de visch
bakt aan de pan vast; (fig.) zich vasthechten.
VASTBERADEN, bn. (-er, -st), standvastig, niet
van zijne beginselen afwijkende : vastberaden antwoorden, handelen. VASTBERADENHEID, v.
VASTBINDEN, (bond vast, heeft vastgebonden),
aan elkander binden : twee touwen vastbinden; door
binden vastmaken : de banden van een rok, de
schoenen vastbinden.
VASTBLAZEN, (blies vast, heeft vastgeblazen),
door blazen aan elkander vereenigen : twee stukken
glas vastblazen.
VASTBLIJVEN, (bleef vast, is vastgebleven),
onderling verbonden blijven; aan iets anders hechten; gevangen blijven : hij blijft nog eene maand vast.
VASTBOEIEN, (boeide vast, heeft vastgeboeid),
niet boeien vastmaken : iem. de handen vastboeien.
VASTBOUTEN, (boutte vast, heeft vastgebout),
met bouten vastmaken : een balk vastbouten.
VASTDOEN, (deed vast, heeft vastgedaan), vastmaken.
VASTDOUWEN, ...DUWEN, (douwde, duwde
vast, heeft vastgedouwd, ...geduwd), -door duwen
aaneenhechten, sluiten, vereenigen.
VASTDRAAIEN, (draaide vast, heeft vastgedraaid), draaiende vastmaken : schroeven vastdraaien.
VASTDRIJVEN, (dreef vast, heeft en is vastgedreven), door kloppen vaster maken; al drijvende
vastraken : het ijs is onder de brug vastgedreven.
VASTDRUKKEN, (drukte vast, heeft vastgedrukt), door drukken aaneenhechten.
VASTELAND, o. groote samenhangende landmassa, in tegenst. met eiland; inz. Europa zonder
Engeland : naar het vasteland oversteken.
VA STELAND SE ILAND, o. (-en), (aardr.) eiland
dat vroeger deel uitmaakte van het vasteland;
...GOLF, v. (aardr.) verhooging van het zeewater
in de nabijheid der vastelanden; ...KLIMAAT,
o. klimaat van het vasteland, zich kenmerkende
door heete zomers en strenge winters, in tegenst.
met zeeklimaat.
VASTELIJK, bw. zekerlijk, onfeilbaar.
1. VASTEN, (vastte, heeft gevast), zich geheel
of gedeeltelijk onthouden (inz. van eten of drinken) : ik gevoel mij niet lekker, ik zal vandaag eens
vasten; (spr.) men kan er wel naar wachten, maar
niet naar vasten, gezegd van iets, dat vooreerst
nog niet gebeuren zal; — daar zult ge naar vasten,
daarvan krijgt ge niets; — zich op gezette tijden
volgens de voorschriften van zekere kerk van
bepaalde spijzen onthouden; — (R. K.) slechts
eenmaal daags een vollen maaltijd gebruiken; —
minder eten dan gewoonlijk.
2. VASTEN, V. (R.-K.) tijd waarin men geen
vleesch of vleeschspijzen mag nuttigen; de zes
weken vóór Paschen.
VASTENAVOND, m. (-en), (R.-K.) dag (inz.
avond) voordat de groote vasten vóór Paschen,
d. i. vóór Asch-Woensdag begint; dan was het
oudtijds feest, vetpot; vandaar : het is altijd geen
vastenavond.
VASTENAVONDEN, (vastenavondde, heeft gevastenavond) , vastenavond houden.
VASTENAVOND(S)GEK, in. (- ken), ...ZOT, .m
(-ten), gemaskerde die op Vastenavond allerhande
grappen uithaalt; ...GRAP, v. (-pen), grap op Vastenavond tot verhooging der vastenavondpret;
...PRET, v., ...TIJD, m., ...VERMAAK, o., ...VERMAKELIJKHEDEN, v. mv., ...VREUGDE, v.
vreugdedagen vóór het begin der vasten (inz. in
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Roontsche landen), carnaval; ...ZOTJE, o. (-s),
(plantk.) sneeuwkiokj e.
VASTENBRIEF, m. (...ven), (R. K.) bisschoppelijk schrijven bij gelegenheid van de vastendispensaties; Zondag vóór de vasten van den kansel af
te lezen.
VASTENDAG, m. (-en), dag van kerkelijke
vasten; ...DISPENSATIE, v. (-s), vrijstelling betreffende sommige voorschriften tijdens de groote
vasten; ...MANDEMENT, o. (-en), vastenbrief;
...MEDITATIE, v. (-s), overweging van het lijden
en sterven van Jezus op een bepaalden dag in de
vasten; ...PREEK, v. (-en), vastenmeditatie;
..PREDIKER, m. (-s); ...SOEP, v. (-en), magere,.
botersoep; ...SPIJS, v. (...zen), spijs in de vasten;
..TIJD, m. tijd der vasten; ...WET, v. (-ten),
de bisschoppelijke voorschriften omtrent het.
vasten.
VASTER, m. (-s). VASTSTER, v. (-s), die vast..
VASTGESPEN, (gespte vast, heeft vastgegespt),
met een gesp vastmaken : een riem vastgespen.
VASTGRIJPEN, (greep vast, heeft vastgegrepen),
stevig grijpen, grijpen en vasthouden : iem., een.
touw vastgrijpen; een drenkeling grijpt zich aan
alles vast.
VASTGROEIEN, (groeide vast, is vastgegroeid),
aan elkander groeien : die twee takken zijn vastgegroeid; al groeiende zich vasthechten.
VASTHAKEN, (haakte vast, heeft vastgehaakt),.
met haken vastmaken; hakende vereenigen.
VASTHEBBEN, (had vast, heeft vastgehad),
vasthouden; (fig.) begrijpen, vatten : hebt gij het•
nu vast I; — beethebben, foppen, bedriegen.
VASTHECHTEN, (hechtte vast, heeft vastgehecht), aan iets vastmaken : eene wonde vasthechten;
stevig vasthouden, inz. fig. : zich aan iets, lean.
vasthechten; aan eene meening vasthechten.
VASTHEID, v. stevigheid, dichtheid; (fig )i
zekerheid.
VASTHOUDEN, (hield vast, heeft vastgehouden),
met de handen aanvatten, opdat het niet valle:
houd het kind even vast; ook van andere voorwerpen
gezegd die tot steun van iets dienen : de ankers
zijn bestemd om den muur vast te houden; — gevangennemen, - houden; — zijn stuk (of ook eindje)
wel vasthouden, zijne zaak goed verdedigen;
zich aan iets vasthouden, zich klemmen aan; (fig.)
volharden bij.
VASTHOUDEND, bn. (-er, -st), gierig, inhalig :vasthoudend van aard zijn. VASTHOUDENDHEID,.
v. taaiheid; (fig.) gierigheid, inhaligheid.
VASTIGHEID, v. vastheid; (fig.) zekerheid :vastigheid hebben, geven; --, (... heden), vast, onroerend goed. vast pand.
VASTKEGGEN, (kegde vast, heeft vastgekegd),
met keggen vastzetten.
VASTKETENEN, (ketende vast, heeft vastgeketend), aan ketenen vastleggen; (ook fig.).
VASTKLAMPEN, (klampte vast, heeft vastgeklampt), met klampen vastmaken; een vijandelijk;
schip vastklampen, zich aan boord vasthechten;
(fig.) hij klampte zich vast aan die ijdele hoop.
VASTKLEMMEN, (klemde vast, heeft vastgeklemd), door klemmen blijven vastzitten; zich
klemmende vasthouden.
VASTKLEVEN, (kleefde vast, is vastgekleefd),.
klevende aaneenhechten, aaneengehecht blijven:
iets met stijfsel vastkleven: (spr.) men zou er aan het
vuil vastkleven, het is er in de hoogste mate vuil;
blijven vastkleven, niet vaneengaan.
VASTKLINKEN, (klonk vast, heeft vastgeklonken), door klinken vastmaken : dat ijzer moet vastgeklonken worden.
VASTKLOPPEN, (klopte vast, heeft vastgeklopt),.
door kloppen, hameren vastmaken.
VASTKLUISTEREN, (kluisterde vast, heeft
vastgekluisterd), met kluisters vasthechten : twee
gevangenen vastkluisteren; (fig.) nauw verbinden:
hij schijnt de overwinning aan zijne wapenen te hebbenvast geklui sterd.
VASTKNELLEN, (knelde vast, heeft vastgo-kneld),
knellende vasthouden.
VASTKNOOPEN, (knoopte vast, heeft vastgeknoopt), door knoopen en knoopsgaten vastmaken:
zijne jas vastknopen; door een knoop verbinden
ik kan dat touwtje niet vastknoopen, het is te kort;
(fig.) ik kan er geen touw aan vastknoopen, er niet
uit wijs worden.
VASTKOPPELEN, (koppelde vast, heeft vastge-'
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koppeld), in een koppel vastmaken : de honden
vastkoppelen.
VASTKRAMMEN, (kramde vast, heeft vastgekramrd), met krammen vastmaken.
VASTKRUIEN, (krooi, kruide vast, is vastgekrooien, - gekruid), (van drijfijs in de rivieren of
van de rivieren zelf) dicht. aan elkander drijven:
het ijs, de Lek is vastgekruid.
VASTLAKKEN, (lakte vast, heeft vastgelakt),
niet lak vastmaken, dichtlakken.
VASTLEGGEN, (legde, leide vast, heeft vastgelegd, -geleid), aan een touw, aan een ketting
vastmaken.
VASTLIGGEN, (lag vast, heeft vastgelegen),
zoo liggen dat moeilijk van stand veranderd kan
worden; aan een touw of ketting gebonden zijn:
de honden lagen vast; niet terstond beschikbaar zijn
(van gelden in eene bank enz.); (zeew.) gebogen
liggen en niet kunnen slingeren.
VASTLIJMEN, (lijmde vast, heeft vastgelijmd),
met lijm vastmaken.
VASTLOOPEN, (liep vast. is vastgeloopen), (zeevr.)
op strand loopen; het wiel is vastgeloopen, kan
niet meer bewogen worden; — zich vastloopen,
loopen tot men niet verder kan.
VASTMAKEN, (maakte vast, heeft vastgemaakt), verbinden, vasthechten : een koord
vastmaken; iets aan een touwtje, een spijker
vastmaken, bevestigen, (ook) hecht maken; (zeew.)
vastmaken zonder opgaan, een gespannen touw
vastmaken, zonder dat het minder strak staat; —
(recht.) een goed vastmaken, onvervreemdbaar
maken. VASTMAKING, v. het vastmaken.
VASTMEREN, (meerde vast, heeft vastgemeerd),
(een schip, ook een luchtschip) aan touwen vastleggen.
VASTMETSELEN, (metselde vast, heeft vastgemetseld), metselende vastmaken.
VASTNAAIEN, (naaide vast, heeft vastgenaaid),
naaiende verbinden, door middel van naald en
draad vasthechten.
VASTNAGELEN, (nagelde vast, heeft vastgenageld), vastspijkeren.
VASTNESTELEN (ZICH), (nestelde zich vast,
heeft zich vastgenesteld), zich ergens voor goed
vestigen, aan geen heengaan denken.
VASTPENNEN, VASTPINNEN, (pende, pinde
vast, heeft vastgepend, -gepind), met pennen of
pinnen vastmaken, bevestigen : schoenzolen vastpinnen.
VASTPLAKKEN, (plakte vast, heeft en is vastgeplakt), plakkende vastmaken, verbinden; hij
scheen op zijn stoel vastgeplakt, hij stond in het geheel
niet op.
VASTPLOEG, v. (-en), vaarploeg.
VASTPLUGGEN, (plugde vast, heeft vastgeplugd), met eene plug of houten pen vastmaken.
VASTPRATEN, (praatte vast, heeft vastgepraat),
iem., zich vastpraten, zoo praten dat iem., men niet
doorredeneren kan, niet meer weet wat te
zeggen.
VASTPRIKKEN, (prikte vast, heeft vastgeprikt),
vaststeken. met Bene speld bevestigen.
VASTRAKEN, (raakte vast, is vastgeraakt),
blijven vastzitten; (zeew.) stooten, stranden, aan
den grond raken; (fig.) blijven steken in eerie rede.
VASTREDENEEREN, (redeneerde vast, heeft
vastgeredeneerd), vastpraten ; (fig.) iem. vastredeneeren, pal zetten.
VASTRIJDEN, (reed vast, heeft vastgereden),
zoo rijden dat men niet verder kan.
VASTRIJGEN, (reeg vast, heeft vastgeregen),
aan elkander rijgen, dichtrijgen.
VASTROEIEN, (roeide vast, is vastgeroeid), zoo
roeien dat men niet verder kan.
VASTSCHROEIEN, (schroeide vast, heeft en is
vastgeschroeid), door schroeien vastraken, vastaken.
VASTSCHROEVEN, (schroefde vast. heeft vastgeschroefd), door Bene schroef aan te draaien,
vastmaken : den brander op eene lamp vastschroeven;
met schroeven vastmaken.
VASTSCHUIVEN, (schoof vast, heeft vastgeschoven). zoo ver iets schuiven, dat het niet verder
kan; (damspel) de schijven zoodanig schuiven, dat
men niet verder spelen kan : wij hebben ons vastgeschoven.
VASTSJORREN, (sjorde vast, heeft vastgesjord), niet een sjortouw verbinden, vastii,.aken.
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VASTSLAAN, (sloeg vast, heeft vastgeslagen),
door slaan vastmaken.
VASTSMEDEN, (smeedde vast, heeft vastgesmeed), al smedende vereenigen, aaneenhechten.
VASTSNOEREN, (snoerde vast, heeft vastgesnoerd). met een snoer verbinden.
VASTSOLDEEREN, (soldeerde vast, heeft vastgesoldeerd), met soldeersel vastmaken.
VASTSPELDEN, (speldde vast, heeft vastgespeld),
met spelden vasthechten.
VASTSPIJKEREN, (spijkerde vast, heeft vastgespijkerd), met spijkers vastmaken. •
VASTSTAAN, (stond vast, heeft vastgestaan),
niet wankelen : die tafel staat niet -vast; dit staat vast,
is stellig zoo; dat staat bij mij vast, ik houd het voor
uitgemaakt; (fig.) volharden, onwankelbaar zijn
(in zijn besluit).
VASTSTAMPEN, (stampte vast, heeft vastgestampt), stampende vastmaken: zand, steenen in
eene straat vaststampen.
VASTSTEKEN, (stak vast, heeft vastgestoken),
stekende bevestigen; vast blijven zitten : de rij
bleven in de modder vaststeken.
-tuigen
VASTSTELLEN, (stelde vast, heeft vastgesteld),
zoo stellen dat iets vaststaat; (fig.) bepalen : de
dag is vastgesteld; vastgestelde prijzen; het aantal
is reeds vastgesteld; vast besluiten : iets in eene
vergadering vaststellen. VASTSTELLING, v. bepaling, regeling, besluit.
VASTSTRIKKEN, (strikte vast. heeft vastgestrikt), met een strik vastmaken.
VASTSTUREN, (stuurde vast, heeft vastgestuurd), (zeew.) een schip zoo sturen, dat het vastraakt.
VASTSTUWEN, (stuwde vast, heeft vastgestuwd), goederen zoo stuwen, dat zij vastliggen.
VASTTIMMEREN, (timmerde vast, heeft vastgetimmerd), vastspijkeren.
VASTTRAPPEN, (trapte vast, heeft vastgetrapt),
trappende vastmaken.
VASTVAREN, (voer vast, heeft en is vastgevaren), zoo varen, dat het schip niet verder kan.
VASTVLECHTEN, . (vlocht vast, heeft vastgevlochten), door vlechten verbinden, aaneenhechten.
VASTVRIEZEN, (vroor vast, is vastgevroren,
-gevrozen), door het vriezen vastraken.
VASTWERKEN, (werkte vast, heeft vastgewerkt), vastmaken; (zeew.) vastvaren; - (fig.)
zich vastwerken, zich in verlegenheid brengen,
zich in het riet werken.
VASTWOELEN, (woelde vast, heeft vastgewoeld),
door een touw of garen om iets te woelen, het vastmaken; door woelen vastraken.
VASTWORTELEN, (wortelde vast, is vastgeworteld), door wortels te schieten, vast gaan staan.
VASTZEILEN, (zeilde vast, heeft en is vastgezeild), zeilende vastraken; zeilende doen vastraken.
VASTZETTEN, (zette vast, heeft vastgezet),
zoo zetten, dat het vaststaat: eene tafel vastzetten;
geld op ienz. vastzetten, bepalen dat het later aan
hem komt; - gevangenzetten; — (fig.) iem. vastzetten, pal zetten, in het nauw brengen; zoodanig
spelen (in het schaak- of damspel), dat de tegenpartij
hare stukken of schijven niet verder kan bewegen.
VASTZITTEN, (zat vast, heeft vastgezeten), bevestigd of vastgehecht zitten of zijn; in de gevangenis zitten; (zeew.) aan den grond zitten, gestrand
zijn; (plat) die honden zitten vast, paren; - (fig.)
hij zat weldra vast, wist niets meer te zeggen, kon
niet verder spelen ; handelen enz.; — ergens aan
vastzitten, er niet afkunnen; (niet betrekking tot
een koop, Bene belofte, eerie verbintenis enz.); (fig.) gehuwd zijn : daar zit hij aan vast.
1. VAT, o. (-en), alles wat iets bevatten kan,
als bord, schotel enz. : zilveren, gouden vaten; —
keukengereedschap, borden en schotels : de vaten
wasschep; ook nog in samenstellingen : zoutvat,
koelvat enz.; - lange al of niet getakte buizen, veel
wijder dan de vezels waarin zich Bene vloeistof
beweegt (in het lichaam van dieren en planten),
b. v. bloedvaten, melkvaten; eene uit duigen samengestelde ton : een vat wijn;
een vat opsteken, er het eerst van beginnen te tappen;
naar het vat smaken, fustig zijn; — (spr.) wat in het
vat is, verzuurt niet, uitstel is nog geen afstel; dat
hebt ge nog te goed; - tiet is nog niet in het vat,
waarin het zuren moet, de zaken zijn nog niet ver
genoeg gevorderd; - hij heeft bij mij nog iets in het
vat, hij staat bij naij nog in het krijt, wij hebben
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nog wat af. ,te rekenen samen; - holle vaten klinken,
rammelen het hardst, nietweters voeren gewoonlijk
het hoogste woord; - het vat der Danaïden, een
bodemloos vat dat de Danaïden met water moesten
vullen en waarmee zij nooit klaar kwamen; (w. g.)
dat is het vat der Danaïden, dat is iets bepaald
onmogelijks; - (bijb.) uitverkoren vaten, menschen
tot groote doeleinden bestemd; (R. K.) Eerwaardig
vat en Schoon vat van godsvrucht, het lichaam der
H. Maagd; - het zwakke vat, de vrouw; - vocht
(nat. hist.) eene soort van-ma1Hectolir;
tonslak (dolium galea), zoo groot als een menschen
die in de Middellandsche Zee leeft. VAATJE,-hofd,
o. (-s), klein vat; (spr.) uit een ander •vaatje tappen,
iem. anders toespreken of behandelen dan te
voren; uit het patersvaatje tappen, van den besten
wijn of het beste bier uit den kelder tappen; een vaatje zuur bier, oude ongetrouwde juffer.
2. VAT, 'a. greep; handvat; (fig.) het vatten,
grijpen, greep; (fig.) geen vat op iem. hebben, iem.
van niets kunnen beschuldigen, geene reden tot
aanklacht tegen iem. hebben; vat op iem. krijgen; vermaningen hebben geen vat op hem, vermogen
niets op hem.
VATBAAR, bn. (-der, -st), te vatten, te grijpen;
hij is zeer vatbaar voor koude, hij wordt licht ver
bevattelijk : vatbaar zijn voor rede,-kouden;(fig.)
redeneering, rede verstaan; voor goede indrukken
vatbaar zijn; hij is niet vatbaar voor verbetering, hij
is niet te verbeteren. VATBAARHEID, v. bevat
geschiktheid.
-telijkhd;
VATBIER, o. bier op fust; ...BINDER, ni (-s),
kuiper; ...BOTER, v. ingemaakte boter.
VATEN, (vaatte, heeft gevaat), in of op vaten
doen, fusten.
VATENWASSCHEN, o. het wasschen der
vaten.
VATENWASSCHER, m. (-s), VATENWASCHSTER, v. (-s), die vaten wascht.
VATGELD, o. (-en), tonnengeld; ...HOUT, o.
(-en), kuiphout, duigen; gekloofd eikenhout van
8 Rijnlandsche voeten lengte; half vathout, is 6
voet .lang.
VATHOUTSBLAD, o. (-en), deel van 8 voet.
VATICAAN, o. het paleis van den Paus te Rome;
(fig.) de - Paus, de pauselijke regeering; de bliksems
vas .het Vaticaan, de pauselijke banvloek.
VATICAANSCH, bn. van, op, betreffende het
Vaticaan : de Vaticaansche bibliotheek.
VATSEL, o. (-s), handvatsel.
VATSPOELSEL, o. waschwater der vaten.
VATTEN, (vatte, heeft gevat), in iets vatten,
inzetten : een schilderij in eene lijst vatten; die edelgesteenten moeten in goud gevat worden; - vastgrijpen (met de handen, de vingers, de tanden of
met eenig werktuig); iem. bij de hand vatten; (fig.)
iets bij de hand vatten, iets beginnen, aanvangen; -een dief vatten, gevangenneten; (fig.) hij heeft eene
koude gevat, eene verkoudheid opgedaan; - 'iem.
bij zijn woord vatten, hem met zijn eigen woorden
vangen, (soms ook) hem aan zijn woord houden,
,op de vervulling zijner belofte aandringen; - iem.
bij den neus vatten, hem; verschalken; -- ergens
post vatten, zich ergens plaatsen; vuur en vlam vatten,
in brand geraken; - (fig.) op dat gezegde vatte hij
vuur, liep hij warm, geraakte hij in geestdrift,
(ook) werd hij boos; - (zeew.) dat zeil wil geen wind
vatten, de wind waait er langs, zonder het te doen
zwellen; - aannemen, zich hechten op : de inkt
vat niet op geolied papier; - (van planten) wortel
schieten : zou die boom daar vatten; - dat werktuig
vat (grijpt, klemt) niet; (zeew.) het anker vat niet
(in den grond); - begrijpen : dat vat ik niet; de kneep
vatten; mijn oor heeft -iets daarvan gevat, ik heb er
iets van verstaan, gehoord; - zie GEVAT. VATTING, v. het vatten, vat.
VATVUIL, bn. naar het vat smakende.
VATWATER, o. drinkwater in de vaten op zeeschepen.
VAUDEVILLE, (Fr.) v. (-s), luchtig tooneelstukje
- met liederen en liedjes, vaak van satirischen inhoud,
slechts ten doel hebbend eenige oogenblikken bezig
- te houden en te vermaken.
VAUXHALL (Eng.) m. verlichte lusttuin (met
muziek ens.); muzikale uitvoering in eene schitterend verlichte, met bloemen en groen versierde
zaal (thans hoort men er niet naeer van).
VAZAL, rat. (-len), leenman; -STAAT, ni
... staten), leenstaat.
Van D ale.
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VEADAR, m. (Isr.) eene dertiende ingelaschte
Maand, schrikkelmaand.
VECHTACHTIG, bn. ( -er, -st), veel van vechten
houdende, twistziek, kijfachtig. VECHTACHTIGHEID, v. twistzucht, strijdlust.
VECHTEN, (vocht, heeft gevochten), strijden,
kampen; tegen iem. vechten, hem bestrijden; met
iem. vechten, niet hem kampen; op leven en dood
vechten; man tegen man vechten; - tegen iets vechten,
zich tegen iets verzetten, er tegen te keer gaan:
tegen den slaap vechten, slechts met groote inspanning wakker blijven ; (fig.) tegen, met eene
schaduw, eene hersenschim vechten, strijden tegen
iets wat niet bestaat; - om 't zeerst wedijveren :
vechten ont, eene betrekking; - (spr.) 'k wil liever tegen
hem eten dan tegen hem vechten, ik ben liever zijn
vriend dan zijn vijand; - vechten tegen de Bierkaai,
zie BIERKAAI ; twee honden vechten om een been
en de andere loopt er mee heen, zie HOND; plukharen : die jongens vechten ieder oogenblik.
VECHTENDERHAND, ...WIJZE, bw. al vechtende.
VECHTENSGEZIND, bn. geneigd tot vechten.
VECHTER, m., VECHTSTER, v. (-s), iemt. die
altijd vecht of wil vechten, twistzoeker, -zoekster;
vechtersbaas.
VECHTERIJ, v. (-en), vechtpartij; het pluk
-haren.
VECHTERSBAAS, m. (...bazen), voorvechter;
die veel van vechten, van plukharen houdt.
VECHTJAS, no;. (-sen), militair die van aanpakken, er op los gaan houdt, houwdegen.
VECHTKLAAR, bn. gereed tot den strijd:
alle burgers moeten vechtklaar zijn.
VECHTKUNST, v. oorlogskunst; scherna,kunst;
...LUST, ft. lust tot vechten; ...PARTIJ, v. (-en),
kloppartij; schermutseling; ...PLAATS, v. (-en),
gekozen plaats tot een tweegevecht.
VEDA, m:. (-'s), wetenschap ; de veda's, de heilige
boeken der Hindoes, het oudste gedeelte der Sanskritische letterkunde.
VEDEL, v. (-s, -en), VEEL, v. (-en), viool.
VEDELTJE, o. (-s).
VEDELAAR, 'a. (-s), vioolspeler, dorpsmuzikant.
VEDELBOOG, m. (...bogen), strijkstok.
VEDELEN, (vedelde, heeft gevedeld), op de vedel
spelen.
VEDER, v. (-s, -en), (in de spreektaal gewoonlijk
VEER), v. (- en), huidbekleedsel der vogels, uit
een buisje bestaande, dat aan weerszijden baarden
en baardjes draagt : de spoel, de schacht, de baard
eener veer; de groote veeren of pennen dienen oui^.
te vliegen; de kleine veeren of dons dienen tot bedekking; een vogel de veeren uitplukken; het is zoo licht
als eene veer, zeer licht; - (spr.) zoolang hij eene veer
van den mond kan blazen, zoolang hij nog iets vei mag; - dat is eene veer 'uit zijn staart, dat is voor
heng een belangrijk nadeel, (ook) daar boet hij
een deel zijner reputatie mee in; - hij heeft er van
zijne veeren gelaten, het heeft hem geld gekost;
(ook) hij is daar gehekeld geworden: iern. in de veeren
zitten, niet hemp vechten, tegen hem strijden; met geleende veeren, met de veeren van een ander
pronken, niet eens anders werk eer of roem ver
- men kent den vogel aan zijne veeren,-wervn;
men leert iem. uit zijn voorkomen kennen; (fig.)
zijne schoonste veeren (kleeren) aantrekken; vogels
van eender veeren, lieden van hetzelfde slag; - in
de veeren liggen, te bed liggen ; - vroeg in de veeren,
vroeg in de kleeren, vroeg naar bed en vroeg op; vleugel, wiek : veeren bij het teekenen gebruiken; -

baard aan een pijl. VEDERTJE, VEERTJE,
o. (-s).

VEDERACHTIG, bn. als, van vederen.
VEDERBAL, in. (-len), pluimbal; ...BED, o.
(-den), zie VEERENBED; ...BEZEM, m. (-s),
plumeau, zachte bezem, borstel van vederen;
...BONT, o. (-en), bont van vederen : een vederbont
dragen; iets met vederbont afzetten; ...BOS, m. ( -sen),
pluim van vederen op een krijgsmanshoed of helve;
...BOSPOLYPEN, v mv. een geslacht van polypen
van een groot aantal pluimachtige voelers voorzien.
VEDERDISTEL, v. (plantk.) een plantengeslacht
(cirsium), tot de familie der samengesteldbloemigen
behoorende, waarvan 6 soorten in Nederland in
't wild worden aangetroffen : de speerdistel; wollige
vederdistel; moerasvederdistel; moesvederdistel; Engelsche vederdistel en akkervederdistel; zij hebben alle
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c en uit gevederde haren bestaand afvallend zaad

VEDERGRAS, o. (plantk.) eene soort van pluim

-pluis.

(stippa pennata); ...HANDEL, m. in- en-gras
verkoop van vederen; ... HARS, v. o. lederachtig,
zeer taai en elastisch hars, caoutchouc; ... HARSBOOM, M. (-en), caoutchoucboom (siphonia elas1 ica); ...HOED, m,. (-en), hoed met eene pluim;
...JACHT, v. (-en), (veroud.) vogeljacht; ...KLEED,
o. kleed, bedekking van vederen; ...KRUID, o.
(-en), (plantk.) een waterplantje (myriophyllum),
ook waterduizendblad geheeten ; ...KUSSEN, o.
(-s), zie VEERENKIJSSEN; ...LAAGWOLK,
v. (-en), een tusschenvorm van laagwolk en vederwolk.
VEDERLICHT, bn. (w. g.) licht als eene veder.
VEDERLOOS, bn. naakt, zonder vederen.
VEDERMOF, v. (-fen), eene mof van, met vederen; ...MOT, v. (-ten), (nat. hist.) eene familie van
zeer kleine vlinders (pterophoriden), waarvan
de vleugels door spleten in gevederde slippen verdeeld zijn; ...ST4 PELWOLK, v. (-en), een tusschenvorm tusschen stapelwolk en vederwolk, zich
voordoende als een halfdoorzichtige sluier; ...TOP,
M. (-pen), kuif; ...VLIEG, v. (-en), eene soort van
vlieg (volucella).
VEDERVORMIG, bn. als eene veder; waaier
-vormig.
VEDERWOLKEN, v. mv. zeer hooge witachtige
wolkjes die er uitzien als katoenvlokken, pluimen
of vederen, in regelmatige strepen aan den hemel
verdeeld.
VEDETTE, v. (-n, -s), schildwacht te paard,
ruiterwacht; uiterste post.
VEDISCH, bn, Vedische godsdienst, zeer oude
Indische godsdienst, zooals die in de Rigveda
beschreven is.
VEE, o. redelooze dieren; (inz.) tamme viervoetige
dieren waarvan de menschen melk, wol, vleesch
enz. bekomen; het vee van het veld, horenvee; gewold
vee, schapen; (w. g.) geschubd vee, visschen; gevederd
vee, vogelen; -- (fig.) dat is vee van Laban, een
troep deugnieten, gespuis.
VEEARTS, - nm. (- en), die het zieke vee geneest;
(spr.) goede verzorging is de beste veearts.
VEEARTSENIJKUNDE, v. de wetenschap die
de ziekten en gebreken der huisdieren leert kennen,
genezen en voorkomen.
VEEARTSENIJKUNDIG, bn. bw. op de vee
betrekkelijk : veeartsenijkundige po--artsenijkud
litie, de bemoeiingen van den Staat ter bestrijding
van heerschende veeziekten.
VEEARTSENIJSCHOOL, v. (...scholen), school
waar veeartsen opgeleid worden.
VEEBOER, m. (- en), boer die zich op het fokken
van vee toelegt ; ...BOL, m. (- len), (Zuidn.) vee
stoomboot waarmede-koper;.BOT,v(n)
vee vervoerd wordt ; ...DIEF, m. (...ven); ...DIEVERIJ, v. (-en), het stelen van vee (uit de weide);
.,.DRIJVER, m. (-s); ...FOKKER, m., .. .FOK STER, v. (-s), die zich op het fokken van vee
toelegt, vetweider; ...FOKKERIJ, v. (-en), vetweiderij; ...FONDS, o. verzekeringsfonds tegen
de verliezen door veeziekte.
1. VEEG, m. (vegen), het vegen : geef hier nog
een veeg (of veegje), nog een streekje met den stoffer,
een doek enz.; — zware slag, oorveeg : 'leve. een
veeg geveh; een veeg uit de pan krijgen, een schimpscheut, een (bedekt) scherp verwijt; — snede:
de barbier gaf hem een veeg in 't gezicht.

2. VEEG, v. (vegen), helleveeg, feeks.
3. VEEG, bn. bw. (-er, -st), den dood nabij:
veeg liggen, op sterven; - (gemeen.) zoo veeg als
eerre luis op den kam, zeer veeg; — zou hij veeg zijn ?,
gezegd van iem. die veel van zijn gewone doen
afwijkt; gij zijt nog niet veeg, tegen een bezoeker gezegd, dien men in lang niet gezien heeft; — het
staat veeg met hem, slecht; --- een veeg land, een ver
gevaarlijk, netelig, hachelijk,-dorenla;—
dreigend : dat is een veeg teeken; — het staat er veeg
mee. de zaken staan slecht. VEEGHEID, v.
VEEGKRUID, o. (plantk.) kannewasscher,
lischdodde; ...MACHINE, v. (-s), machine tot het
reinigen van straten; ...MES, o. (-sen), zeker mes
der hoefsmeden, waarmede zij het overtollige
horen aan de hoeven der paarden wegnemen;
ook zeker mes der leerlooiers.
VEEGSEL, o. aangeveegd drek of vuil.
VEEGSTER, v. (-s), vrouw die veegt.

VEELKLEURIG,

VEEHANDEL, m.. handel in vee; ...HAN-DELAAR, m. (-s); ...HOEDER, m,, ...HOEDSTER,
v. (-s), die op het vee past; ...HOUDER, m. (-s),
veeboer; ...KEURDER, m. (-s), iem. die slachtvee
keurt; ...KEURING, v.; ...KOEK, m. (-en),
(v. gniv. als stofn.) lijnkoek; .KOOPER, M. (- s),
veehandelaar; ...KRAAL, v. (...kralen); ...KUDDE,
v. (-n), kudde vee,
1. VEEL, onbep. hoofdtelw. (meer, meest), het
tegenovergestelde van weinig : veel te schrijven, te
werken hebben; — bijvoeglijk gebruikt wordt het
verbogen als een sterk adjectief, behalve wanneer
het een maatbegrip, eene groote hoeveelheid uit
dan blijft het onveranderd : van vele zaken.-drukt,

verstand hebben; aan vele gevaren blootstaan; het vele
geld was zijn verderf; veel menschen zien, veel kinderen
hebben; veel geld verdienen; (spr.) veel hoofden, veel
zinnen. ieder wil zijne eigen meening hebben: veel
heil en zegen in het nieuwe jaar, gebruikelijke nieuw-

gevolgd door een zelfst. naapiw.-jarwensch;—
in den partitieven genitief blijft het ook onverbogen:

veel gelds; veel tijds. veel volks; dat is niet veel zaaks,

beteekent niet veel; — zelfstandig gebezigd, beteekent het vele dingen, voorwerpen : ik zag veel
dat mij niet beviel; — niet hoe veel, maar hoe eel,

het is beter op de hoedanigheid, dan op het aantal
te letten; — op personen wijzende, komt het gewoonlijk in den lsten en 4den iiaamv. ook met n
voor : velen zijn geroepen, weinigen -"uitverkoren;

hij heeft veler achting verdiend; — hier heb ik al te
veel, veel te veel (in de volkstaal : veels te veel); —
bw. van hoeveelheid en graad : ik geef er veel om,
dat is veel grooter, heb ik veel liever; (volkstaal) weet
ik veel, ik kan het je niet zeggen; — zij zijn, niet
veel, geringschattend gezegd; -- vaak, dikwijls:
veel denken, werken, 'wandelen; ik kom daar veel, hij
is veel thuis.

2. VEEL, zie VEDEL.
VEELAL, bw. dikwijls, meermalen.
VEELARM, m. (- en), poliep; inktvisch.
VEELBEDUIDEND, bn. veelbeteekenend; ...BELOVEND, bn. een veelbelovend jongmensch, die
veel voor de toekomst doet verwachten; .. .BE MIND, bn. zeer bemind; ...BETEEKENEND,
bn. dat veel beteekent; ...BEWOGEN, bn. in dezen
veelbewogen tijd; een veelbewogen leven;. . . BLADIG,
bn. (plantk.) met veel bladen; ...BLOEMIG, bn.
met veel bloemen; ... BORSTELIG, ,bn.; ...DEELIG,
bn. veelledig; ...DOORNIG, bn. (plantk.) met veel
dorens.
VEELEER, bw. eerder, liever.
VEELGELIEFD, bn. zeer geliefd.
VEELGLOOP, v. (... ;lopen), (bouwk.) een ornament, uit verscheidene glopen bestaande; ... GODENDOM, o., ...GODERIJ, v. heidendom, polytheïsme.
VEELHALMIG, bn. (plantk.), ...HARIG, bn.
met veel halmien, haren.
VEELHEID, v. menigte; (rekenk.) verzameling'
van grootheden; — groot aantal : (spr.) veelheid

der honden is der hazen dood.

VEELHELMIG, bn. (plantk.) met veel helmdraden.
VEELHOEK, nx. (- en), (meetk.) polygoon, een.
deel van een plat vlak, door meer dan drie rechte
lijnen ingesloten; regelmatige veelhoek, waarvan
alle hoeken en zijden even groot zijn.
VEELHOEKIG, bn. (meetk.) met veel hoeken..
VEELHOEKIGHEID, v.
VEELHOEVIG, bn. met meer dan vier hoeven:
veelhoevige zoogdieren, ook dikhuidige geheeten:
de olifant, het zwijn enz.; ...HOOFDIG, bn. met
veel hoofden : de veelhoofdige hydra; (ook fig.)
veelhoofdige regeering, bestuur door vele personen
te gelijk; ...JARIG, bn. wat vele jaren duurt :,
een veeljarig verblijf in den vreemde; veeljarige onder

-vindg.
VEELJARIGHEID, v. ouderdom.
VEELKAMERIGEN, mv. (nat. hist.) eene onderorde der lobvoetige vormlooze dieren, die in zee
leven en wier lichamen uit verscheidene kamertjes
bestaan, die door uitbotting aan de oudere gevormtd worden.
VEELKENNER, rex. - (-s), (w. g.) iem. die veel weet.
VEELKLEURIG, bn. bont. VEELKLEURIGHEID, v. bontheid; ...KLUIZIG, bn. (plantk.)
vrucht die rijp geworden in ' veel kluizen openspringt : de mnlva's hebben veelkluizige vruchten;
...KNOOPIGEN, v. mv. (plantk.) eene planten-
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familie (polygonaceae), die in -Nederland slechts
door twee geslachten vertegenwoordigd wordt :
de zuring en de duizendknoop; ...KWABBIG, bn.
net veel kwabben; ...LEDIG, bn. met veel leden;
(rekenk.) eene veelledige grootheid, die uit veel leden
bestaat; .. LETTERGREPIG, bn.
VEELLICHT, bw. (w. g.) wellicht, misschien.
VEELLIb, o. (plantk.) een plantengeslacht, tot
de familie der melden behoorendé, waarvan slechts
ééne soort, het akker- veellid, enkele malen op zandig
bouwland gevonden wordt.
VEELMAAL, VEELMAALS, bw. dikwijls, dik
-werf.
VEELMALIG, bn. bw. (w. g.) herhaald; dikwijls.
VEELMANNERIJ, v. vereeniging, echt van ééne
vrouw niet veel mannen, polyandrie.
VEELMEER, bw. veeleer, liever.
VEELMIN, bw. des te minder, in nog mindere
asmate.
VEELMONDIG, bn. (nat. gesch., aardr.) niet veel
Monden : eene veelmondige rivier, die met veel
monden in zee stroomt; ...NAMIG. bn. met veel
namen, ...OMVATTEND, bn. wat veel omvat,
uitgebreid : zijn veelomvattende kennis; eene veel
taak.
-omvatend
VEELPRATER, m. (-s), babbelaar; ...REGELIG,
bn. met veel regels : eene veelregelige spreuk.
VEELSCHRIJVER, 'a. (- s), iem. die veel schrijft:
de veelschrijver Couperus; inz. broodschrijver; (ook)
oppervlakkig schrijver. VEELSCHRIJVERIJ, v.
VEELSLACHTIG, bn. (taalk.) iets dat veel geslachten heeft of er toe behoort; ...SNARIG, bn.
Met veel snaren; veelsnarige muziekinstrumenten;
...SOORTIG, bn. in., met veel soorten; ...SPLETIG,
bas. veelspletige bloemkroon, met veel spleten;
...STEMMIG, bn. (nauz.) een veelstemmig lied, gezang, Met veel stemmen.
VEELSZINS, bw. op meer dan ééne wijze; in
meer dan één opzicht.
VEELTAKKIG, bn. met veel takken; (ook fig.);
...TALIG, bn. in veel talen : een veeltalig woorden
-boeic;
...TANDIG, bn. met veel tanden.
VEELTE, v. veelheid : de veelte doet het hem niet.
VEELTELIG, bas. (plantk.) veeltelige planten, die
naast bloemen met alleen meeldraden en bloemen
met alleen stampers ook nog tweeslachtige bloemen
dragen.
VEELTERM, m. (-en), (rekenk.) een getal dat
bestaat uit de som van eenige andere getallen;
alen verdeelt ze in tweetermen, drietermen enz.
VEELTIJDS, bw. dikwijls.
VEELTONGIG, bn. met veel tongen : de veeltongige
faam; ...VAKKIG, bn. met veel vakken; .. .VER -

MOGEND, bn. die of dat veel vermag : de veelvermogende minister; ...VERVIG, bn. veelkleurig.

VEELVIN, m. (- nen), (nat. hist.) zekere visch,
de snoeksteur (polypterus bichir), inz. in den Nijl
voorkomende, met 10 tot 16 rugvinnen; lengte
12 dM.
VEELVINGERIG, bn. met veel vingers.
VEELVLAK, o. (-ken), (meetk.) lichaam door
meer dan vier platte vlakken ingesloten; een regel
veelvlak, waarvan alle zijvlakken en stand--matig
hoeken even groot zijn.
VEELVLAKKIG, bas. met veel vlakken.
VEELVOET, m. (- en), (nat. gesch.) eene soort
van insect, polypus, inz. de duizend- em miljoen
-poten.
VEELVORMIG, brt. in veel vormen voor
-komend.
VEELVOUD, o. (-en), (rekenk.) het product van
een gegeven getal met een willekeurig : 9. 27. 36.
zijn veelvouden van 3, dus ook deelbaar er door;
gemeen veelvoud, een getal deelbaar door eenige
andere getallen; kleinste genieene veelvoud, het
kleinste getal door eenige andere deelbaar.
VEELVOUDIG, bn. menigvuldig : veelvoudige
herhaling; veelvoudig vrucht dragen.
VEELVRAAT, m,. (...vraten.), gulzigaard; —
(nat. hist.) een marterachtig roofdier (gulo), dat
's nachts op prooi uitgaat en grootere dieren
aanvalt.
VEELVULDIG, bn. bw. talrijk; dikwijls; ...VUL
-DIGHE,v.
VEELWAARDIG, bn. wat veel waard is; ...WETEND, bas. die veel weet.
VEELWETER, m. ( - s), ...WEETSTER, v. (-s),
iem. die veel weet; ...WETERIJ, v. geleerdheid;
(ook) bet.weterij, schijngeleerdheid; ...WIJVER.IJ,

V. het huwen van veel vrouwen door één man;
polygamie.
VEELWOORDIG, bn. (w. g.) woordenrijk; wijd
de veelzadigen,-lopig;.ZADIG,bn(atk)
planten die veel zaad geven; ...ZEGGEND, bii.
wat veel zegt: veelzeggende uitdrukking; ...ZIJDIG,
bn. bw. (meetk.) ,met veel zijden; (ook fig.) veel
eene veelzijdige kennis, kennis die velerlei-vuldig;
wetenschappen omvat; veelzijdige ontwikkeling;
eene zaak veelzijdig beschouwen, van veel kanten.
VEELZIJDIGHEID, v.
VEELZIJDS, bw. van vele zijden of kanten.
VEEM, v. o. (-en), (oudt.) eene vereeniging
menschen van dezelfde soort, partij : eene groote
veem ketters; de veem der zanggodinnen; veemgericht;
— k nog) vennootschap tot het - opslaan van goederen : het veem der klapmvdsen en het veem der blauw of roodhoeden te 4rnsterda-m.
VEEMAN, m. (...lieden), veehouder.
VEEMARKT, V. (- en), plaats waar vee ten verkoop aangevoerd wordt.
VEEMBAAS, m. (...bazen), tusschenpersoon die
sjouwerlieden huurt voor het laden en lossen der
schepen.
VEEMGERICHT, o. (-en), eene geheime rechtbank der middeleeuwen in Duitschland, die, geheel
buiten de openbare macht om, vonnissen uitsprak
en uitvoerde over ware, soms . ook wel vermeende
misdrijven van zoodanige personen, wier aanzien,
geldelijk vermogen of invloed hen in die dagen van
m.ingeregelde rechtsbedeeling veelal vrijwaarden
tegen de gewone lijfstraffelijke maatregelen.
VEEMRECHTER, ne. (-s), (oudt.) vrijrechter
in Duitschland.
VEEN, o. (venen), eene aard- of grondsoort grootendeels samengesteld uit gedeeltelijk verkoolde
plantenstoffen; grondstof voor turf; laagveen;
hoogveen; het veen aansnijden, tot turf verwerken;
(spr.) in het veen komt het op geen turfje aan, waar
veel is behoeft men niet te sparen; - turf naar de
venen sturen, nutteloos werk verrichten.
VEENAAL, m. (...alen), veenpuit; ...AARDE, v.
VEENACHTIG, bn. (-er, -st), als veen.
VEENADER, V. (- s), dunne laag veen; ...AKKER,
m. (-s), veld waarop men het veen verwerkt; ... AllBEID, m. arbeid in de venen; ...ARBEIDER,
m. (-s); ...BAAS, m. (...bazen), opzichter eener
veenderij ...BAGGER, v. uitgebaggerd laagveen;
... BANK, v . (-en), veenlaag in een akker; ... BAZENMAAT, V. (scherts.) de oneerlijke maat der veenbazen; ...BES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...iën),
zekere plant (vaccinium oxycoccus), welker donker,

briuinroode, zure bessen in Engeland gegeten en in

gebak orden toebereid; in Groningen draagt zij
ook den naam van kroozen of kreuzen; .. .BEZIE STRUIK, m. (-en); ...BOEKWEIT, v. op veengrond verbouwde boekweit, in tegenst. met zand
...BOER, m. (-en), ienri. die zich bezighoudt-boekwit;
met turf Maken; eigenaar eener veenderij; iem.
die in de venen boert; ...BONK, m. (-en), groote
turfkluit; inz. van de bovenste veenlaag die tot
brandstof minder geschikt is; ...BOOR, v. (...boren),
werktuig om • naar turf te zoeken; ... BRAND, rn .
het verbranden der bovenste veenlaag of de bonkaarde, die tot tu
rf minder geschikt is-, om in de
asch boekweit te zaaien; brand in de venen.
VEENBRUG, v. (-gen), weg van boomstammen
door het moerasveen, op ± 5 dM. diepte in Drente
gevonden.
VEENDAMP, m. (-en), damp of rook door het
veenbranden ontstaan en die tot op zeer groote
afstanden door den wind wordt meegevoerd als
een onaangenaam riekende droge nevel, die zelfs
de zon verduistert en veel schade aan den bloesem
onzer vruchtboomen doet; ook heirook geheeten.
VEENDERIJ, v. het maken van veen; —, (-en),
turtgrond, aanleg tot vervening.
VEENDISTRICT, o. (-en), district waar men veel
veen heeft; ...DOBBE, v. (-n), kuil, gat, waterplas
door uitvering ontstaan; ... GENOOTEN, mv.
deelnemers aan Bene zelfde vervening; ... GRAVER,
M. (-s): . . . GRAAFSTER, v. (-s), die veen vergraaft
tot turf; ...GRAVERIJ, v. (-en), veenderij;
...GROND. in. (-en), grond uit veenaarde bestaande; ... HAMELS, v. mv. (plantk.) (gew.)
smalbladig wollegras; ... HUMUS, m. vermolmd
veen; ...KOLONIE, v. (...niën), kolonie, volkplanting in de veenderijen; inz. die bloeiende dorpen
in Groningen en Drente ontstaan door het ver-
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venen van deu grond; ...KRAG, v. (-gen), drijvende
stukken veen in de veenplassen, vaak van groote
uitgestrektheid en meet planten begroeid; ...LAND,
o. (-en), land dat veen bevat; ...MAN, m, (:..lieden),
turfsteker.
VEENMOL, nit. (-len), (nat. hist.) zeker recht
(gryllotalpa vulgaris), in veen-vleuginsct
klei grond levende, zeer schadelijk voor land--achtigen
en tuinbouw, daar het van plantenwortels leeft
en bovendien onder den grond loopgraven maakt.
VEENMOS, o. (-sen), zekere plant op de hooge
venen, grijsgroen van kleur, the van boven aan
onderen afsterft (sphagnum hypnum).-groeitnva
VEENPLAATS, v. (-en), veenderij; veenkolonie;
...PLAS, m. (-sen), plas door uitvering ontstaan;
...PLUIS, o. (plantk.) (gew.) smalbladig wollegras;
...POLDER ; m. (-s), polder die uitgeveend wordt;
...PUIT, m. (-en). eene soort van paling; (fig.,
scherts.) veenboer; ...PUT, m. (-ten), put waaruit
men veen graaft; ...ROE, v., ...ROEDE v. (-n),
eene veenhiaat, 4 1VI. in 't vierkant; ...ROOK, m.
veendamp; ...SLIJK, v. veenbagger; ...STEKER,
M. (-s). ieu-, . die veen riemt of steekt: ...TENT, v.
(-en), tent waarin de baggelaars gedurende den
trektijd wonen; ...TRAPPER, in. (- s), ierr. die het
uitgebaggerde veen vast in elkander moet trappen;
...VERSCHUIVING, v. (-en), verschuiving eener
laag hoogveen naar lagere gronden; ...VORMING, v.
het vormen van veen door de gedeeltelijke verkoling der van de lucht afgesloten planten; ...VOS,
m. k-sen), (Zuidra.) veenboer, boer; ...WATER. o.
veenplas; ...WERKER, zes. (- s), ...WERKSTER,
v. (-s), turfmaker, -maakster; ...WERKZAAIVIHEDEN. v. mv. veenarbeid; ...WORTEL, v.
(plantk.) eene soort van duizendknoop ; ook wilde
wilg en papenkruid geheeten die zoowel in het
water als op het land tiert (polygonum amphibium);
...ZUUR, o. zure vloeistof die bij de veenvorming
ontstaat : het veenzuur bedreigt ernstig de toekomst

van het Haagsche bosch.

VEEPACHT, v. (-en), verpachting van vee om
de helft der baat van het gebruik; ...PEST, v.
runderpest, eene besmettelijke ziekte van het
hoornvee; ...PESTKORDON, o. de militairen die
eene door de veepest geteisterde streek afzetten.
1. VEER, V. (- en), zie VEDER.
2. VEER, v. (-en), stuk staal of ander veerkrachtig metaal dat na drukking zijn vorigen
stand herneemt : veeren in stoelkussens en canapé's;
de rijtuigen rusten op veeren; de veer is verlamd, heeft
hare veerkracht verloren; de veer aan een slot, in
een brievenweger, van een horloge; - ( timm.) zeer
dunne latten : zolderveeren, '/s bij 3 /4 duim; kelderveeren, 'ka bij 1 duim; twijfelaars zijn daartusschen;
de lengte is a tot 7 voet; - (aan planken) messing.
3. VEER, o. (veren), plaats van vertrek en aankomst der beurtschepen; - punt aan eene rivier,
waar men wordt overgezet; (ook) beurtvaart:
(fig.) hij gaat over de veren, overal legt hij eens aan,
inz. om te borrelen.
VEERBALANS, v. (-en), balans, die door samen
gewicht aangeeft;-drukingvae ht
...BELASTING, v. (-en), (stoomw.) het gesloten
houden eener veiligheidsklep door eene veer.
VEERBOOT, v. (-en), veerschuit; ...BOUT,
m. (- en).
VEERBUIGER, rn. (-s), zeker werktuig om spiraalveeren te buigen.
VEERDAM, m. (-men), dam naar een overzet
-ver.
VEEREN, (veerde, heeft geveerd), als eene
springveer werken : die plank veert sterk.
VEERENBED, o. (-den), ...KUSSEN, o. (-s),
bed, kussen met veeren gevuld.
VEERGELD, o. (-en), geld dat men voor den
overtocht aan een veer moet betalen.
VEERHOUVASTEN, mv. houvasten, van eene
laag uitgesneden veer voorzien, om daarmede op
het hout, dat bevestigd moet worden, te worden
vastgespijkerd.
VEERHUIS, o. (-zen), huis waar de beurtof veerschuiten vertrekken, waar men de
plaatsen bestelt enz.; woonhuis van den veerman;
...LOON, o. (-en), veergeld.
VEERIJK, bn. rijk aan vee.
VEERKRACHT, v. (nat.) algemeene eigenschap
der lichamen om den vorigen stand terug te nemen,
nadat de deelen ten opzichte van elkander gedrukt,
gerekt, gedraaid, gewrongen enz. zijn geweest, als
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de werkende oorzaak ophoudt, elasticiteit; (fig.)
het weerstandsvermogen van iemands gestel of
karakter : een man van weinig veerkracht.
VEERKRACHTIG, bn. (-er, -st), elastisch,
elastiek.
VEERMAN, , m. (...lui, lieden), beurtschipper;
(ook) die met eene pont of schouw de lieden overzet;
veerschip; - (gew.) voerman die op bepaalde dagen
met eene kar van de eene plaats naar de andere
rijdt om goederen te vervoeren.
VEERPASSER, m. (-s), passer met eene veer;
...PLOEG, v. (-en), (timm.) zekere schaaf om
groeven op meerderen of minderen afstand van den
kant in het hout te schaven; daartoe bestaat zij
uit 2 deelen, die verstelbaar zijn.
VEERPONT, v. (-en), pont, platte vierkante
schuit om aan een veer over te zetten: ...SCHIP,
o. (...schepen), beurtschip; ...SCHIPPER; ra.
(-s); ...SCHOUW, v. (-en), veerschuit; ...SCHUIT,
v. (- en).
VEERSLOT, o. (-en), slot waarin de pal met eene
veer aangedrukt wordt; ...TANGETJE, o. (-s).
tangetje met eene veer.
VEERTEL, o. (-s), (gew.) vierel.
1. VEERTIEN, telw. hoofd- of grondgetal: tien
plus vier : over of binnen veertien dagen, eene halve
maand; een dag of veertien, min of meer 14 dagen;
zie BREEVEERTIEN; het heeft de waarde van
een ranggetal in : hoofdstukveertien; hij is van het
jaar veertien; veertien Mei; - VEERTIENEN
(het telw. VEERTIEN beschouwd als een zelf
gebruikt bn. in 't meerv.), veertien personen:-standig
wij waren met ons veertienen; deel, dat onder u veertienen, - veertien deelen van hetzelfde geheel:
deel dat in veertienen.
2. VEERTIEN, v. (-en), het getal 14 : schrijf
een regel veertienen ; eene ` Romeinsche - veertien
(XIV); veertiental : iets bij veertienen aftellen.
VEERTIENDAAGSCH, brr. 14 dagen durende;
om de 14 dagen terugkeerende : een veertiendaagsch
tijdschrift.
VEERTIENDE, bn. (ranggetal); gij zijt de veertiende, de veertiende persoon; de veertiende (dag der
maand) Juni; Lodewijk de Veertiende of á I V
van Frankrijk, de veertiende koning van dien naam
van Frankrijk; de veertiende man (aan eene tafel,
om het getal 13 te overschrijden dat, volgens een
dom bijgeloof, onheilspellend is); -, o. (-n),- elk
veertiende deel van iets : drie veertiende, drie veertienden, al naar men de deelen bij elkander of
afzonderlijk beschouwt, vgl. vijftiende.
VEERTIENDEHALF, bn. dertien en een half.
VEERTIENDERHANDE, ...LEI, bn. (soortgetal) van 14 • verschillende soorten.
VEERTIENHONDERD, telw. veertienmaal
honderd.
VEERTIENJARIG, bn. 14 jaar oud ; om de 14
jaar terugkeerende.
VEERTIENMAAL (of veertien malen), bw . van
herhaling.
VEERTIENMAANDELIJKSCH, bn. 14 maanden
durende, bestaande, levende; om de 14 maanden
terugkeerende.
VEERTIENPONDER, m. (-s), elk voorwerp dat
veertien pond weegt.
VEERTIENTAL, o. (-len), veertien stuks, voor
personen.
-werpn,
VEERTIENTALLIG, bn. uit veertientallen bestaande; (rekenk.) het veertientallig stelsel, een stelsel
van tellen, waarbr het grondtal veertien is.
VEERTIENURIG, bn. 14 uur oud; 14 uur geduurd
hebbende.
VEERTIENVOUD, o. (-en), een - getal dat een
veelvoud van veertien is; veertienmaal iets genomen.
VEERTIENVOUDIG, bn. veertienzaal zooveel.
VEERTIG, telw. hoofd- of grondgetal: viermaal
tien ; hij is veertig jaar oud; hij loopt naar de veertig,
is bijna 40 jaar; diep in de veertig, ruim 40 jaar oud;
om en bij de veertig, zoo ongeveer 40; (gesch.) de
raad van veertig, veertig leden, te Venetië; (kooph.)
veertig dagen na zicht, zes ; weken; -, 't heeft de
waarde van een ranggetal in : hoofdstuk veertig; hij
is van het jaar veertig; - V'EERTIGEN, (het telw.
veertig beschouwd als een zelfstandig gebruikt
brr. in 't meerv.), veertig - personen : wij kwamen
met ons veertigen; veertig gelijke deelen van het
zelfde geheel : deel dat in veertigen.
VEERTIGDAAGSCH, bu veertig dagen durende,
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(R. K.) de veertigdaagsche vasten, de groote vasten
vóór Paschen; om de veertig dagen.
VEERTIGER, ni. (-s), iem. die 40 jaar oud is;
hij is een goede, stevige, stijve veertiger, 45, 46 jaar of
ouder ; (ook) oorlogsschip van 40 stukken; wijn
van het gewas van 1840.
VEERTIGERHANDE, ...LEI, bn. (soortgetal),
van veertig verschillende soorten.
VEERTIGJARIG, bn. veertig jaren durende,
bestaande, levende.
VEERTIGMAAL, bw. veertig malen.
VEERTIGPONDER, m. (-s), iets dat * veertig
pond weegt.
VEERTIGSTE, bn. (ranggetal) : zij stierf in haar
veertigste jaar; het staat in het veertigste hoofdstuk;
—, o. (-n), veertigste deel van een geheel; — ten
veertigste, in de veertigste plaats.
VEERTIGTAL, o. (-len), hoeveelheid van veertig
stuks, voorwerpen, kinderen : voor ieder veertigtal
kinderen staat een onderwijzer.
VEERTIG-UREN - GEBED, o. (-en), (R. K.)
aanbidding van liet uitgestelde Allerheiligste gedurende 40 uren; ontstaan te Milaan in 1534;
het duurt thans 3 dagen, wijl het 's nachts onderbroken wordt.
VEERTIGVOUD, o. (-en), veertigmaal iets genonien; ...VOUDIG, bn. veertigmaal zooveel.
VEERVORMIG, bn, (ontl.) als eene veder.
VEERWEG, m. (-en), weg naar een overzetveer,
inz. op buitendijkschen grond.
VEERWIJF, o. ' (...ven), vrouw die een veer
(beurtvaart) bestuurt : dat is een recht veerwijf, een
hannes van een wijf.
VEEST, m. (-en), wind (uit het lijf).
VEESTAL, m. (- len), stal voor vee; ...STAPEL,
m. (-s), voorraad, aantal runderen, schapen enz.,
in een land aanwezig.
VEESTEN, (veestte, heeft geveest), veesten
laten.
VEESTERFTE, v. sterfte onder liet vee.
VEETE, v. (-n), wrok, haat, vijandschap; (spr.)
oude veete wordt licht vernieuwd; —BRIEF, m.
(...ven), schriftelijke aanzegging van vijandschap,
uitdaging, cartel.
VEETEELT, v. het aanfokken van vee, vee
: de veeteelt is een voornaam middel van-fokerij
bestaan; — CONSULENT, m. (-en).
VEETELOOS, bn. zonder wrok.
VEETENTOONSTELLING, v. (-en); ...VOEDER,
o. voeder voor het vee; ...VOEDERGEWASSEN,
o. mv. gewassen uitsluitend voor veevoeder ge-

VEGETEEREN, (vegeteerde , heeft gevegeteerd),
een plantenleven leiden.
VEHEMENT, bn. bw. ( -er, -st), hevig, sterk,
geweldig : vehement veel pijn hebben.
VEHIKEL, o. (-s), voertuig; (ook fig.) beweegoorzaak (vaak minachtend).
1. VEIL, o. klimop; zekere plant.
2. VEIL, bn. (-er, -st), te koop : een veil ambt; eene
veile deern, die haar lichaam te koop biedt ; — omkoopbaar : hij is voor alles veil, voor geld kan men
alles van hem gedaan krijgen; eene veile stad, ti er
- zijn leven voor het vaderland veil hebben,-dorven;
bereid zijn het er voor op te offeren. VEILHEID, v.
omkoopbaarheid.
VEILBAAR, bn. (-der, -st), verkoopbaar.
VEILCONDITIËN, v. mv. voorwaarden waarop
de veiling zal plaats hebben; ...DAG, m. (-en), ver
-kopdag
(voor publieke verkoopingen).
VEILEN, (veilde, heeft geveild), in het openbaar
verkoopen, te koop bieden : tabak, koffie, huizen
veilen. VEILING, v. (-en), openbare verkooping (van
huizen, landerijen, boeken enz.).
VEILER, m. (-s), verkooper, venduhouder.
VEILIG, bn. bw. (-er, -st), vrij van gevaar, te vertrouwen : hier zijt gij veilig; die weg is niet veilig; iets
op eene veilige plaats brengen; — gij kunt dat t eilig
doen, gerust; geld veilig uitzetten, zoodat men verzekerd is het terug te bekomen. VEILIGLIJK, bw.
VEILIGEN, (veiligde heeft geveiligd), (w. g.)
beveiligen.
VEILIGHEID, v. zekerheid, veilige staat, toestand.
VEILIGHEIDSDIENST, m. dienst om de veiligheid van een land, eene landstreek een huis, een
erf enz. te verzekeren : particuliere veiligheidsdienst;
...DRAAD, m. (...draden), (electr.). .
VEILIGHEIDSINRICHTING, v. (-en), inrichting
waardoor de veiligheid bij spoorwegen, stoomketels,
fabrieken enz. bevorderd wordt; ...KAART, v.
(-en), kaart, bewijs door de overheid afgegeven
dat men ergens vrij vertoeven mag, pas; ...KETTINKJE, o. (-s), dun kettinkje bij de sluiting van een
armband, om minder gevaar van verliezen te hebben; ...KLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep die eene
opening in den stoomketel afsluit en geopend wordt
als. de stoom te hooge spanning zou krijgen, waardoor de ketel gevaar zou loopen uit elkaar te springen; ...LAMP, v. (-en), lamp van D a v y voor de
mijnwerkers; petroleumlamp die uitraat, als zij
omvalt; ...LUCIFER, m. (-s), lucifer waar-van de
kop niet afspringt of afvalt bij het aanstrijken of

v. (-n), ziekte, inz. besmettelijke ziekte onder het
vee.
VEGEN, (veegde, heeft geveegd), met een bezem,
borstel enz. van stof en vuil reinigen: de straat
vegen; den schoorsteen vegen, van roet zuiveren; —
een kind den neus vegen, afvegen; — schoonmaken:
zich de voeten vegen; stof van de tafel vegen; de meid
moet vegen, —(spr.) ieder vege voor zijn eigen deur, ieder
lette op eigen tekortkomingen; — nieuwe bezems
vegen schoon, zie BEZEM; iem. de voeten (schoenen)
vegen,de voeten vegen van de bezoekers op eenig werk
om eene fooi van hen te krijgen; — de baan vegen
of schoonvegen, ruimte maken, het overtollige,
het minder goede doen verdwijnen; — iem. vegen
of iem. den mantel uitvegen, (fig.) verwijtingen maken;
— (jag.) verwijderen van de verdroogde huid van
't gewei; — afrossen : iem. met den bezemsteel, me t
den rotting vegen; — zeer snel loopen : dat paard
veegt er goed van langs; — (gemeen.) hij veegt hem,
hij gaat er van door, poetst de plaat.
VEGER, m. (-s), bezem, stoffer; iem. die veegt.
VEGETABILIEN, v. mv. gewassen, kruiden.
VEGETARIËR, ram. (-s), die zich uitsluitend
met plantaardige spijzen voedt; (ook) iem. die zich
onthoudt van vleeschspijzen.
VEGETARIËRSBOND, m. vereeniging van vegetariërs, in 1894 te 's-Gravenhage opgericht; ...HOTEL, o. (-s); ...KEUKEN. v. (-s); enz.
VEGETARISCH, bra. bw. van, als, betreffende
de vegetariërs : vegetarische recepten; een vegetarisch
restaurant, vegetc , risch leven.
VEGETATIE, v. plantengroei, plantenleven; de
rijkdom aan planten-individuen, zonder op verschil
in soort te letten.
VEGETATIELIJN, v. k-en), lijnen die het gebied
eereer plantensoort begrenzen; ...PUNT. v. (-en),
de toppen der wortels en der stengels.

in het belang der veiligheid genomen; ...METER. m.
(-s), gasmeter van bijzondere constructie, waardoor
het ontsnappen van gas gedurende den nacht bijna
geheel voorkomen wordt ; ...POLITIE, v. politie
ter bewaking der openbare veiligheid; ...SLOT,
o.-en), geheim slot, met geheime sluiting; ...SPELD,
v. (-en), speld waarvan de punt in een .dopje of
haakje sluit, zoodat men zich daaraan niet kan
prikken, of zij niet kan losgaan; ...SPONSJE, o. (-s),
voorbehoedmiddel tegen zwangerschap; ...STOP,
m. (-pen), stop die dient als veiligheidsklep; ... TOESTEL, o. (-len).
VEILKRANS, m. (-en), klimopkrans.
VEILTIJD, m. (-en), verkooptijd; ...UUR, o.
(.. .uren), verkoopuur.
VEINE, v. ,,-s), veine hebben, geluk hebben (in
het spel); en veine zijn, op zijn dreef zijn.
VEINZAARD, m. t-s), VEINSSTER, -v. -s;,
geveinsd-, valseh mensch, huichelaar, -ster.
VEINZEN, (veinsde, heeft geveinsd), huichelen,
verhelen (zijne gedachten, zijn gevoel); - valschelijk
doen blijken : liefde, vriendschap veinzen; zich ziek
veinzen; veinzen te slapen; geveinsde (beweerde, gehuichelde) vriendschap.
VEINZER, m. (-s), veinzaard. VEINZERES, v.
(-sen). VEINZERIJ, v. (-en), huichelarij, verheling
(der gedachten).
VEL, o. (-len), huid (van menschen en dieren) :
die kat heeft een mooi zwart vel; vellen van hazen en
konijnen; — ( slag.) een kalf uit het vel doen, het villen;
— ik heb mij het vel van den arm geschaafd; de splinter zit tusschen vel en vleesch.; dat meisje heeft een
blank, zocht vel; — ( spr.) de liefde verandert met het
vel: aan het gerimpeld vel past de min niet wel, gezegd
tegen oude vrouwen die verliefde buien hebben; —
altijd het malle vel aanhebben, altijd verliefde buien
hebben; - in een slecht vel steken, ziekelijk, zwak

teeld:...WEIDER, m. (-s), veehoeder: ...ZIEKTE,

afbranden; ...MAATREGEL, m. (-en), maatregel
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zijn; — ik zou niet graag in zijn vel steken, in zijne
plaats zijn; — van woede uit zijn vel springen, zeer
boos zijn; — hij is vel over been, is zeer mager; —
iemz. het vel over de ooren halen, trekken, iem. door
woeker geld afpersen, zeer duur laten betalen; —
een. oud vel, eene best; — kwaadaardig vrouwspersoon : een vel van een wijf; dat een meisje, het is eenvel;
— vlies over gekookte melk : er is een vel op de melk
gekomen; — blad papier : een boek is 24 vel; een velletje
schrijfpapier; een vel druks (van 16 of 24 bladzijden);
— lap, vod: dat goed is, hangt aan vellen. VELLETJE,
o. (-s), klein vel.
VELBLOOTER, m. (-s), vellenploter.
1. VELD, o. (-en), vlakte, het open land buiten de
steden en dorpen : in het open, het vrije veld wandelen;
-- de schapen naar het veld drijven, naar de weide; —
het veld bebouwen, het land, den akker; — het koren,
de bouw staat te velde, nog op den akker; — op het
veld werken; — in geen velden of wegen was er iem.
te zien, heinde noch verre; — in het ruime veld,
de vlakte; — de ijsvelden, uitgestrekte ijsvlakten; het
blauwe veld, het hemelgewelf; (fab.) de Elizeesche
velden, zie aldaar; — op het veld van eer vallen,
sneuvelen; — slagveld : het leger trok te velde; —
tegen iets te velde trekken, het bestrijden; — het veld
behouden, niet teruggedreven worden, (fig.) zich
staande houden, aan het langste eind blijven; —
het veld ruimen, verslagen worden; — uit het veld
slaan, op de vlucht drijven; (fig.) iem. van zijn stuk
brengen, paf doen staan; veld winnen, vorderen;
(fig.) dat gevoelen, die meening won meer en meer veld,
vond voortdurend meer aanhangers; — iem. het
veld alleen laten, hem verlaten, niet langer bestrijden; —
begrensd vlak : de velden van een dam-, schaak
vak tusschen de frontpijpen van een-bord;—(g.)
orgel; — grond van een wapenbord; — deelen der
huid bij vogels waar de veeren ingeplant zijn; —
(nat.) magneti,ch veld, iedere ruimte waarin zich
magnetische krachten doen gevoelen; — het veld
van een kijker, begrensd deel dat men door een
kijker kan waarnemen; — gebied, deel der weten
een ruim veld van studie; een uitgestrekt-schapen:
veld voor beschouwingen. VELDJE, o. (-s).
2. VELD, v. afkorting voor : veldartillerie : hij

staat bij de veld.

VELDACHTIG, bn. k -er, -st), als, van het veld.
VELDAHORN, m. (-end, zekere boom, kleine
Duitsche ahorn (acer campestre); ...AJUIN, m. vilde
uien; ...ALTAAR, o. (...taren), draagbaar altaar
bij het leger te velde; ...ANEMOON, v. (...monen),
(plantk.) (aenemone pratensis); ...ANJELIER, m.
(-en), zekere bloem, wilde ; in het veld groeiende
anjelier; ...APOTHEEK, v. (...theken),vervoerbare (leger-) apotheek ; ...APOTHEKER, m. (-s);
...ARBEID, m. arbeid op het veld: landbouw;
...ARBEIDER, m. (-s); ...ARTILLERIE, v. grof
geschut, veldgeschut; de militairen, die dat geschut
bedienen.
VELDBAKKER, m. (-s), bakker voor het leger
te velde; ...BAKKERIJ, v. (-en), verplaatsbare
bakkerij voor een leger; ...BATTERIJ, v. (-en);
...BED, o. (-den), legerbed; rustbed, brits; ...BEWONER, m., ...BEWOONSTER, v. (-s); ...BIES,
V. (plantk.) een plantengeslacht (luzula campestris),
tot de familie der russchen behoorende, waarvan
5 soorten in Nederland in 't wild gevonden worden:
de behaarde veldbies; de groote veldbies; de bleeke veldbies; de gemeene en de veelbloemige veldbies; ... BIJ
(artemisia-VOETm.(en),platk
campestris); ...BLOEM, v. (-en), bloem in het veld,
de weide groeiende; madeliefje; ...BOEKJE, o.
(-s), (van den landmeter); ...BOON, v. (-en), paardenboon ; ...BOUW, m. akkerbouw; ...BOUWER,
M. t -s); ...CYPRES, m. (gew.) benaming voor:
akkerzenegroen (ajuuga chamaepitys); ... DIEF, m.
(...ven), strooper, struikroover; ...DIENST, m.
(-en), dienst te velde (van een leger); (ook) heerendienst; ...DIENSTOEFENING, v. (-en), oefening
in den velddienst; ...DIEVERIJ, v. (-en); ...DIS
(cirsium arvense);-TEL,v.(s)akerditl
...DRAGON, V. wilde dragon; ...DUIF, v. (...ven),
-vilde duif; ...DUIKER, m. (-s), toppereend,
52 cM. (fuligula marile.); ...EEREPRIJS, v. (plantk.)
wilde veronica (veronica arvensis).
VELDELING, m. en v. (-en), (w. g.) veldbewoner.
VELDELINGE, v. (-n).
VELDENAAR, m. (-s) . (dicht.) veldeling.
VELDERTS, o. ijzeroer; ...FLESCH, V.

(...sschen), soldaten-, ,jagersflesch; mattenflesch;
...FLUIT, v. (-en), herdersfluit; zeker orgelregister; ...GEDIERTE, o. gedierte dat in het veld
leeft; ...GENTIAAN, v. (plantk.) eene soort van
gentiaan (gentiana pratensis); ...GESCHREEUW,
...GESCHREI, o. oorlogskreten; ...GESCHUT, o.
geschut dat ook in moeilijk terrein snel kan worden
verplaatst; ... GEWAS, o. (-sen), landbouwgewassen;
...GEZANG, o. (-en), herderszang, bucolica; ...GEZICHT, o. (-en), landschapsschilderij; ...GOD, nl.
(-en), ...GODIN, v. (-nen), (fab.) landelijke-, boschgod, boschgodin; ...GOUDSBLOEM, v. (-en), wilde
goudsbloem; ... GRAS, o.; ... GROND, m. (gew.)
heidegrond; ...HAAS, m. (...hazen); ...HAN EVOET, m. (-en), boterbloem; ...HAVER, v. wilde
haver.
VELDHEER, m. (-en), aanvoerder, bevelhebber,
legerhoofd, generaal,
VELDHEERSBEKWAAMHEID, v. (...heden);
...GAVE, v. aangeboren aanleg tot veldheef.;
...KUNST, v.; ...STAF, m. (...ven); ...TALENT,
o. (-en).
VELDHOED, m. (-en), helm, oorlogshoed; (ook)
lichte zomerhoed; ...HOEN, o. (-ders, - deren),
patrijs; ...HOSPITAAL, o. (...talen), verplaatsbaar hospitaal, ambulance; ...HOUWITSER, m.
(-s); ...HUT, v. (-ten); ...IJS, o. ijs op ondergeloopen
velden; ...JAGER, m. (-s), jager op klein ild.
VELDKAARS, v. (-en), zeker gewas, silene; .. .KA MILLE, v. ossenoog; ...KANON, o. k -nen); ...KAS,
v. (-sen), oorlogs-, krijgskas; ...KERS, V. (plantk.)
een plantengeslacht (cardamine), tot de familie der
kruisbloemigen behoorende, waarvan 4 soorten
bij ons in 't wild voorkomen : de bosch-, de ruige-,
de gemeene, ook wel koekoeksbloem, waterviool, kleine
we.terkers, kievitsbloem en pinksterbloem geheeten,
en de bittere veldkers; ...KETEL, m. (-s), soldaten
...KEUKEN, v. (-s), verplaatsbare keuken-ketl;
van een leger te velde ; ...KLAVER, v. weideklaver;
...KNOFLOOK, o. (allium -vineale); ...KOMIJN,
m. (plantk.) wilde komijn; ...KONIJN, o. (-en),
wild konijn; ...KOOL, v. (-en); ...KREKEL,
m. (-s), wilde krekel; ...KROP, v. kplantk. i gemeene veldsla; ...KROPPER, m. (-s), (plantk.) valeriaan.
VELDLAKENSCH, bn. (w. g.) veldlakenbont of
lakenveld : veldlakensehe koe.
VELDLATUW, v. wilde latuw; veldsalade; ...LAZARET, o. (-ten), veldhospitaal; ...LEEUWERIK,
in. (-en), wilde leeuwerik, graspieper (anthus protensis); ...LEGER, o. (-s), leger te velde; ...LEGE
inlegering ten plattelande, kan--RING,v.(en)
tonnement; ...LELIE, v. (-s,...iën), wilde lelie; lelie
der dalen, roode of Turksche lelie; ...LIED, o.
(-eren), veldgezang; ...LIJSTER, v. (-s), dubbele
lijster, kramsvogel (turdus pilaris).
VELDMAARSCHALK, m. (-en), algemeene opper
een leger; in de meeste legers slechts-bevlhran
een titel. VELDMAARSCHALKSCHAP, o. waardighei d van veldmaarschalk. VELDMAARRSCHALKSSTAF, m. (... ven).
VELDMARSCH, m. (-en), krijgsmarsch; ...MIER,
v. (-en), kleine mierensoort in het veld en in weiden
levende ; ...MIS, v. ( -sen), (R. K.) mis bij het leger
te velde; ...MORTIER, m. (-en); ...MUIS, v. (...zen)
eene in het veld levende muizensoort (arvicola
arvalis) die veel schade aan de veldvruchten toebrengt ; ...MUNT, v. (plantk.) akkermunt (men:tha
arvensis); ...MUSCH, v. (...sschen), ringmusch
(passer montanus); ...MUZIEK, v. militaire muziek;
...POST, m. (-en), legerschildwacht; — brievenpost
voor hetleger te velde; ...POSTDIENST, m.;...PRE DIKANT, m. (-en), ...PREDIKER, m. (-s). predikant pastoor bij het leger te velde; ...PRIESTER, in.
(-s), aalmoezenier; ...RAL, -, . (-len), eene familie der
ralvogels (crex), waartoe o. a. de kwartelkoning
behoort; ...RANONKEL, v. (-s), (plantk.) boterbloem: ... RAT, v. (-ten), eene aan slootkanten
levende soort van ratten, waterrat (arvicola amphibins); ...RICHEL, v. (-s), (molen) horizontale balk
waardoor de acht kantstijlen verbonden zijn;
...RIDDERSPOOR, v. (plantk.) wilde ridderspoor
(delphinium consolida ); ... ROOS, v. (... rozen),
wilde roos, duinroos; ...ROOSJE, o. (-s), klaproos.
VELDSAFFRAAN, v. wilde affraan; ...SALADE,
v., ...SLA, een plantengeslacht, tot de familie der
valeriaanachtigen behoorende, waarvan de bladen
als sla gegeten worden (valerianella); er komen
4 soorten in Nederland in 't wild voor : gem eerre
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veldslee, ook N-* el veldkrop, witmoes, kleeroog, sprin.khaaizkruid, koornsla, vet, vettik, vettekoes en walsla
geheeten; gekeelde veldsla; geoorde veldsla en getande
veldsla; ...SALIE, v. wilde salie; ...SCHADE, v. (-n),
schade, nadeel in het open veld toegebracht;
....SCTTALMEI, v. (-en), veldfluit; ...SCHARLEI,
v. (plantk.); ...SCHEERDER, m. (-s), barbier
van een leger te velde; ...SERING, v. (-en), pinksterbloem (cardanime pratensis); ...SLAG, m. (-en),
ontmoeting tusschen twee vijandelijke legers, wa.ardoor men een oorlog tot eene beslissing tracht te
brengen ; ...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.) naakte,
grauwe akkeraardslak (limex agrestis); ...SLANG,
V. (-en), zekere slang; eene soort van kanon; ...SMEDERIJ, V. (-en), ...SMIDSE, v., (-n), verplaatsbare
smidse zonder schoorsteen ; ... SNIP, v. (-pen),
de gwone snip.
VELDSPAAT, (delfst.) een rood of witachtig gesteente, dat uit leemaarde en kleiaarde bestaat;
het veldspaat vormt op zichzelve groote bergmassa's
en is bovendien een hoofdbestanddeel van het graniet en andere samengestelde steensoorten.
VELDSPIN, v. (-nen), bastaardspin, hooiwagen;
... SPINAZIE, v. wilde spinazie; ... SPITSMUIS, v.
(... zen), eene op het veld levende soort van spitsmuis . (crocidura) ; ...STOEL, m. (-en), vouwstoel;
...STUK, o. (-ken), stuk veldgeschut; — stukje
muziek voor de ruiterij om seinen te geven.
VELDTEEKEN, o. (-s), (oorl.) sein; standaard;
...TENT, v. (-en), krijgstent; ...TENUE, o. en v. (-s);
...TIJM, m. (plantk.) wilde tijm (thymus serpyllum),
Onze-Lieve-Vrouwenbedstroo; ...TOCHT, m. (-en),
het trekken van het leger te velde voor eene of ande,re onderneming; die onderneming zelf; ...TREIN,
m. (-en), (oorl.) legertroep; ...TROS, m. (-sen),
oorlogsbagage; ...TUIG, o. oorlogstuig; .. .VERMAAK, o. (...maken), uitspanning, feest in het open
veld; ...VERSCHEIDING, v. (-en), verdeeling van
gronden; ... VINK, m. (-en), (nat. hist.) gewone
vink ; ...VLIEGER, m. (-s), veldduif; .. .VERSCH ANSING. v. (-en), aardwerk van tijdelijker
aard, in oorlogstijd opgeworpen, om den troepen
meer weerstandsvermogen te geven; :..VLEDERHU IS, v. (...zen).
VELDVLUCHTIG, bn. voortvluchtig, die in het
veld zijne vaan verlaat, deserteert.
VELDVOGEL, in. i -s); ...VRUCHT, v. (-en),
aardvrucht, (ook) koren; ...WACHT, v. (-en), (oorl.)
een der voornaamste deelen eener voorhoede, door
de voorposten-detachementen uitgezonden; 's Rijks
veldwacht, politie; ...WACHTER, m. (-s), politie
plattelande ; (ook) boschwachter ;-agent
...WERKZAAMHEDEN, v. mv. werkzaamheden

te velde; ...WESP, v. (-en), wespensoort die zeer
eenvoudige nesten, meestal onbedekt blijvende,
bouwt; algemeen verbreid (polistes); ...WORM, m.
(-en), aardworm; ...ZICHT, o. gezicht op of over
het veld; ...ZIEKTE, V. (-n), besmettelijke ziekte
in eene legerplaats; ...ZURING, v. (plantk.) wilde
zur ing.
VELEN, (alleen gebruikelijk in de onbepaalde
hijs) verdragen, verduren, dulden : ik kan dat niet
velen.

VELERHANDE, ...LEI, bn. (soortget.) van alle
soort, veelvuldig.
VELG, v. (-en), buitenrand van een wiel : mijne
ƒiets heeft houten velgen.

VELGDREVEL, m. (-s), zeker werktuig om de vel
te vereenigen.
-gen
VELGEN, (velgde, heeft gevelgd), de velgen in
't rad zetten.
VELIJN, o. fijn perkament; fijne, gladde papier
-sort;
PAPIER, o.
VELIJNEN, bn. van velijn.
VELLEN, (velde, heeft geveld), omhouwen, omhakken : booinem vellen; doen vallen : menschen
velleio, verslaan, dooden; -- horizontaal richten:
tmiL) (commando) velt geweer !; de pieken vellen; —
fig.) een oordeel, vonnis vellen, uitspreken. VEL
-LING,v.
VELLENKOOPER, m., VELLENKOOPSTER,
v. (-s), huidenkooper, -koopster.
VELLENPLOTEN, o. het vellen ploten.
VELLENPLOTER, m., ...PLOOTSTER, v. (-s),
olie de wol van de schapenvellen scheert; zeemtouwer,
zeemtouwster.
VELLIG, bn. (-er, -st), vlies-, huidachtig; met vel
bedekt; — gescheurd, haveloos : vellige kleeding,
waar de flarden bij hangen:

VELLING, v. (-s, -en),velg van een wiel; versterking
der velgen van een molenwiel ; — (timm.) de vlakke
afschuining langs een balk of plank, verkregen
door den scherpen kant af te zagen.
VELLINGEN, (vellingde,heeft gevellingd), (tinins. )
den scherpen kant van planken of balken afschuinen.
VELLINGKANT, m. (-en), (timm.) kant die gevel
-lingds.
VELLINGSTEEN, m. (-en), steen voor het bouwen van een ronden muur, in den vorm van een
vellingstuk, putsteen,
VÉLO, v. (-'s), (Zuidn.) fiets.
VÉLOCIPÈDE, v. (-s), verouderde benaming
voor : rijwiel, fiets.
VELODROME, o. (-s), rijwielschool.
VELOURS, o. fluweel; velours d' Utrecht, meubel
pluche.
VELOUTEEREN, (velouteerde, heeft gevelouteerd), met fluweel bekleeden.
VELPEL, o. fluweelachtige zij den stof, ter overtrekking van zijden heerenhoeden.
VELTIJD, m. (-en), geschikte tijd om boomen te
vellen.
VELUM, o. (-s), (R. K.) voorhangsel, bedekking.
VELUWE, v. vale, onvruchtbare grond; inz. deel
der provincie Gelderland.
VELVET, o. onecht fluweel, manchester.
VEN, v. -nen), klein meer in de heide; stuk w ei
-land
daar omheen.
VENDEL, o. (-s, -en), vaandel; compagnie voetvolk, onder één vaandel staande.
VENDEMIAIRE, v. Wijnmaand, de eerste maand
in den kalender der Fransche republiek, van 23 Sept.
tot 21 October.
VENDETTA, v. familieveete inz. op Corsica),
bloedwraak,.
VENDITA (It.), v. (-'s), verkoop; verkoopplaats;
marktplaats.
VENDU, v. en o. (-'s, -en), openbare verkooping,
gewoonlijk wegens vertrek naar elders of wegens
sterfgeval; ...ACCEPTATIE, v. (-s); —ADMINISTRATIE, v.; —AFSLAGER, m. (-s), helper van
den venduhouder, die de prijzen afslaat; —HOUDER, m. (-s), iem. die zich met de veiling belast
onder toezicht van een vendumeester ; (ook) die vendu houdt van zijn inboedel; -HUIS, o. (...zen),
huis voor openbare verkoopingen; —KANTOOR, o.
(...toren); —KAS, v. (-sen); ...KNECHT, m. (-s),
knecht van den vendumeester; ...LOKAAL, o.
(...kalen); —MEESTER, m. (-s), iem. onder wiens
toezicht een vendu plaats heeft; in Indië is dit een
gouvernementsambtenaar ; —PERSONEEL, o.;

—RECHT, o.; —SCHRIJVER, m.; -SCHULD,
V. (-en).
VENDUTIE, v. (-s), vendu, inz. in Indië wegens
vertrek naar elders.
1. VENERABEL, bn. (-er, -st), eerbiedwaardig2. VENERABEL, ni. (-s), (R. K.) monstrans.
VENERATIE, v. (-s, ...tiën), vereering.
VENEREEREN, (venereerde, heeft gevenereerd),
vereeren, aanbidden.
VENERISCH, VENERIEK, bn. (geneesk.) niet
venusziekte besmet.
VENETIAAN, m. (...anen), bewoner van Venetië.
VENETIAANSCH, bn. als, van, uit Venetië; L^ en.etiaansche, vrouw of meisje uit Venetië.
VENIA AETATIS, v. jarenvermindering, afslag
van jaren (aan minderjarigen) : brieven van ven'i a,
aetatis, brieven van meerderjarigverklaring.
VENIG, bn. (-er, -st), vol veen.
VENIJN, o. gif, vergif, (fig.) lastertaal : (spr.)
neen erger venijn dan kwade tongen; zijn venijn p
iem. uitbraken.

VENIJNBOOM, m. (-en), (gew.) taxis, alzoo genoemd wegens zijn vergiftige eigenschappen;
... DRANK, m. (-en), gifdrank.
VENIJNIG, bn. bw. t-er, -st), vergiftig : venilniF;e
slang, (ook fig.) boos, arglistig mensch; (fig.) bits,
boos, lasterend : venijnige tongen; iem. venijnig aanzien. VENIJNIGHEID, v.
VENIJNMENGER, m., ...MENGSTER, v. (-s),
gifmenger, -mengster.

VENKEL, v. eene schermbloemige plant (foenicvv-

lum) met specerijachtig zaad; gemeene venkel, ook
venkeldille en vennekool geheeten; wilde venkel,

waterkervel, ook water- en paardenvenkel genoemd; stinkende venkel, dille.
VENKELAPPEL, m. (-s, -en), anijsappel; ...BLAD,
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(-eren); ...HOUT, o. sassefras; ...OLIE, v. vluchtige olie uit de `enkel bereid; ...THEE, v. aftreksel
van venkelbladeren ; ...WATER, o. water met
40 0 / ° poeder van venkelvruchten ; ook water met
venkelolie vermengd; ...WIJN, m.; ...WORTEL,
m. k-en); .. ZAAD, o.
VENNOOT, m. (-en), lid, deelgenoot eener maatof vennootschap, stille deelhebber.
VENNOOTSCHAP, v. (-pen), de overeenkomst
waarbij twee of meer personen zich verbinden
om iets in gemeenschap te brengen, met oogmerk
om het daaruit ontstaande voordeel met elkander
te deden; de wet erkent drie soorten van vennootschappen van koophandel : 1 °. de vennootschap
onder eene firma, welke twee of meer personen aangaan, ten einde onder een gemeenschappelijken
naam koophandel te drijven; 2°. de vennootschap
bij wijze van geldschieting anders en commandite
genaamd, welke aangegaan wordt tusschen een
persoon of tusschen meerdere hoofdelijke voor het
geheel aansprakelijke vennooten, en een of meer
andere personen als geldschieters; 3°. de naamlooze
vennootschap, die hare benaming ontleent aan het
voorwerp harer handelsonderneming.
VENSTER, o. (-s, -en), raam met glasruiten : aan
het venster zitten; door het venster kijken; — de oogen
zijn de vensters der ziel, aan de oogen kan men vaak
zien wat er In liet hart omgaat; — het kijkt deuren
en vensters uit, aan alles is het te merken; — door
een hennepen venster kijken, opgehangen worden,
zijn; —` je zit hier bij geen boer in 't venster, ge zit
hier niemand in den weg; — opening waardoor het
daglicht in eene kamer komt, benevens de afsluiting met glas, hout enz.; -- beweeglijk luik voor een
venster, van buiten aangebracht, buitenvenster; —
(ontl.) twee openingen in het doolhof : het ronde en
het orale venster. VENSTERTJE, o. (-s), klein
enster.
VENSTERBANK, ti . (-en), bank voor een venster
(in eene kamer); benedenstuk van het kozijn; .. .BE SLAG, o. ijzeren beslag aan een venster; ...BLIND,
o. (-en), luik aan een venster; ...BOOG, n. (...bogen),
(bouwk.) ojief, spitsboog; ...BOOM, m. (-en),middenstaak of stang van een venster; ...BRIEF, m.
(...ven), brief onder een ten deele doorzichtigen
omslag.
VENSTEREN, (vensterde, heeft gevensterd), aan
het venster zitten : zij houdt veel van vensteren; —
van vensters voorzien; (fig.) (w. g.) doorhalen, berispen : iem. terdege vensteren.
VENSTERGAT, o. (-en), (bouwk.) vensteropening; ...GELD, o. vroegere belasting op de vensters;
... GLAS, o. (...zen), glas voor vensterruiten;
...GORDIJN, v. o. (-en); ...GRENDEL, m. (-s);
...HAAK, m. (...haken); ..HOR, v. ( -ren), hor
voor het venster; ...KNIP, v. (-pen), ...KNIPJE,
o. (-s), grendeltje voor een venster; ...KOORD,
o. v. (-en); ...KRAM, v. (-men);. .KRUIS, o. (-en),
geraamte van een venster zonder de glazen; ...KUSSEN, o. (-s), langwerpig kussen op eene vensterbank; ...KWAST, m. (-en), kwast aan eene staatsie
voor een venster; ...LOOD, -o. (-en), zwaar -gordijn
aan een schuifraam; ...LUIK, o. (-en),-telod
luik voor een venster.
VENSTERMAT, v. (-ten), vloermat voor een
venster; ...MUZIEK, v. (w. g.) muziek ter eere
van iem., voor de vensters zijner woning gespeeld,
serenade, aubade; ...PEN, v. (-nen), (timm.) ' pen
om een vensterraam vast te zetten.
VENSTERRAAM, o. (...ramen); ...ROEDE, v.
(-n), (timm.) lijstje van het vensterkruis; ... RUIT,
v. (-en), gesneden glas voor een venster; ...SCHERM,
o. (-en), markies; store om den zonneschijn te
=kunnen buitensluiten; ...TRALIE, v. (-s, ...iën);
...VERBAND, o. (heelk.); ...VLEUGEL, m. (-s),
draairaam of vleugelraam; ...WERK, o. (-en),
toestel tot een venster.
VENSTERZIEK, bn. een weinig ongesteld,
waardoor men de kamer moet houden;
...ZIEKTE v.
VENT, m. (-en), kerel, man : ik stoor mij aan
dien vent niet; het is een lijs van een vent; een brave,
goede, beste, ferme, slimme vent; (gemeenz.) manlief;
echtgenoot. VENTJE, o. (-s), manneke.
VENTA, v. (-'s), herberg aan den grooten weg
(in Spanje en Portugal).
VENTBAAR, bn. verkoopbaar.
VENTE, v. (w. g.) verkooping of opveiling bij
enkele stukken.
0.

VENTEN, (ventte, heeft gevent), in het klein
langs de huizen verkoopen.
VENTIEL, o. -en), luchtklep; — (muz.) de
inrichting om in geluidgevende buizen en pijpen
het instroomen en het ontsnappen van de lucht
te regelen : ventiel van een orgel, van een hoorn; —
de
het ventiel van een rijwiel, waardoor lucht
luchtbanden gepompt wordt; —BUISJE, o. (-s),
gummibuisje aan het ventiel van een luchtband;
—INSTRUMENTEN, o. mv. (muz.) koperen blaas
ventielen; —KLEP, v. (-pen),-instrume
klep in een luchtballon om gas uit te laten; —KLEP LIJN, v. (-en), koord om eene ventielklep te openen
of te sluiten; —SLANG, v. ventielbuisje.
VENTILATIE, v. (-s, ...tiën), luchtverversching;
kunstmatige en natuurlijke ventilatie; in deze schoot
is eene goede ventilatie; luchtstrooming; (fig.) nauwkeurig onderzoek.
VENTILATOR, m. (-s), inrichting om versche
lucht in eene zaal enz. te brengen.
VENTILEEREN, (ventileerde, heeft geventileerd),
de lucht ververschen : in eene ziekenkamer moet
met zorg geventileerd worden.
VENTJAGEN, o. rondvaren (om koopwaren ter
markt 'te brengen); (ook) rondventen.
marskramer; (ook) schuit
VENTJAGER, m. (tot ventjagen. VENTJAGERIJ, v. het ventjagen;
marskramerij.
VENTJELIEF, o. lieve vent.
VENTOSE, m. de 9de maand in den kalender
der voorm. Fransche republiek, van 19 Febr. tot
20 Maart, Windmaand.
VENTRILOQUIST, m. en v. (-en), buikspreker,
-spreekster.
VENUS, v. (fab.) godin der schoonheid en liefde;
gordel van Venus, haar gordel waarin liefde, vurig
verlangen en zachte betoovering verborgen waren;
(spr.) den stoute is Venus gunstig; — zij is eene
Venus, eene schoonheid met volle vormen; —
(fig.) . wellust : Venus dienen; aan Venus offeren;
. Venus najagen, veel van Venus houden; — (sterrenk.) morgen- en avondster, planeet (aangeduid
door het teéken g ); — (scheik.) koper.
VENUSANGEL, m. (-s), venusprikkel; ...BEK
wilde kaardebol (dipsacus silvester), zekere-KEN,o.
plant; ...BERG, m. (-en), (ontl.) voorste gedeelte
van het schaambeen; ...BLOEM, v. (-en), handekenskruid; ... BUIL, v. (-en), (heelk.); ... DIENAAR,
m. (...naren), die aan Venus offert; ...DIENST,
m. eeredienst, aan " Venus bewezen; (fig.) een ontuchtig leven; ... DIER, o. (-en), ontuchtig vrouws persoon, hoer; ...GORDEL, m. (-s), (nat. bist.)
benaming voor eene langwerpige kwallensoort
(cestus veneris); ...HAAR, o. (...haren); vrouwenhaar, schaamhaar der vrouwen; — (plantk.) eene
soort van varen alleen op eenige oude muren bij
Maastricht gevonden (adiantum capillus veneris);
haar naam is van de zwarte kleur en de fijnte der
stengels, takken en der steeltjes vooral afkomstig;
...HEUVEL, m. (-s), venusberg; ...JONKER, m.
(-s), losbandige jongeling; ...KWAAL, v. (...kwalen), venusziekte.
VENUSNAVEL, m. (-s), (nat. bist.) naam van
het deksel eener Indische zeeslakschelp; ...00R,
o. (-en), (nat. bist.) zekere schelp; ...PRIKKEL,
m. (-s), kittelaar, clitoris; ...SCHELP, v. (-en),
(nat. kist.) zeker schelpdier op onze zeekusten
voorkomende (venus), tot de groep der plantschelpen
behoorende; ...SCHOEN, v. (-en), (plantk.) mariaschoen; ...SLAK, v. (-ken), slak die in den venus navel woont; ...SPIEGEL, m. (-s), (plantk.) eene
soort van klokje (specularia speculum) vrij algemeen
op zandgrond voorkomende; de kleine venusspiegel
(S. hybrida) is zeldzaam; ...TEMPEL, m.
bordeel; ...ZIEKTE, v. (-n), venerische ziekte;
...ZOON, m. (fab.) Amor, Cupido; de minnegod.
VER, VERRE, bn. bw. (-der, -st), door eene
groote tusschenruimte gescheiden, verwijderd, afgelegen : het verre Oosten; naar verre landen trekken;
Rotterdam ligt niet ver van Den Haag; — heinde en
ver, dichtbij en ver weg, overal; — (spr.) wie van
verre komt, heeft goed liegen, kan gemakkelijk allerlei
vreemde, zonderlinge dingen vertellen; --- beter
een goede buur dan een verre vriend; — van eene
groote lengte-uitgebreidheid : een verre weg, reis,
tocht; op verren afstand, zeer groot; — dat geweer
draagt ver, kan tot op verren afstand kogels werpen; — ver in zee zijn; zoo ver het gezicht reikt, zoo

in
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ver men zien kan; tot hiertoe en niet verder, gij moogt
niet voortgaan (inz. fig.); -- (spr.) niet verder kijken
dan zijn neus lang is, kortzichtig zijn, niet flink
rondkijken, opmerken; — dat is ver beneden den
prijs, veel lager dan de gewone prijs; — zoo ver
zijn wij nog niet : zoo ver gevorderd; — ver in een
boek zijn, het voor een groot deel gelezen, bestudeerd hebben; — hij is ver in geschiedenis, in het
.Duitsch, weet er reeds ti rij veel van; — ver met
iets komen, flink er mede vooruitkomen; — het is
reeds ver met hem gekomen, hij is reeds sterk achter
diep gezonken; — hij heeft het ver (in-uitgean,
de wereld) gebracht, heeft veel fortuin gemaakt; —
hij gaat te ver, hij is niet gematigd (in zijne eischen,
bewoordingen enz.); — dat gaat te ver, dat gaat de
perken te buiten; — dat is nog ver te zoeken dat
is nog niet spoedig bereikt; — die vergelijking,
verklaring is ver _gezocht, is er met de haren bijgesleept; — ik denk er in de verste verte niet aan,
in het geheel niet; — een verre bloedverwant, niet
nabestaande; — al verder en verder, langzamerhand,
doch altijd verder; — en zoo verder, enzoovoort; —
hij is verre van rijk, knap, slim, is het tegendeel
bijna; — ik heb op verre na geen honderd gulden,
het verschilt nog zeer veel; — iets, iem. ver beneden
zich achten, zichzelf er voor te hoog achten; —
het zij verre van mij hem te willen grieven, dat was
in 't geheel mijne bedoeling niet; —
in betrekking tot den tijd : door een groot tijdsverloop gescheiden : de winter is nog ver; in verre
tijden, eeuwen, zeer veel later; in de verre toekomst; —
eene verre hoop, verwachting, waarvan de vervulling
niet nabij is; — ver in den tijd, de tijd is reeds ver,
voor een goed deel verstreken; — hoe ver is zij ?,
in hare zwangerschap gevorderd; — (spr.) het is
nog ver van zingen, wij kunnen den uitslag nog niet
verzekerd achten; — ver boven de vijftig zijn, diep
in de vijftig; — verder wil ik er niets mede te maken
hebben, voortaan, later; alle verdere nasporingen
waren tevergeefs, latere, nauwkeuriger; — verdere
bevelen afwachten, latere, nauwkeuriger; -- het
verdere weet gij wel, schenk ik u, hetgeen nu volgen
moet.
VERAANGENAMEN, (veraangenaamde, heeft
veraangenaamd), aangenaam maken : dot veraangenaamt het leven; • iemands lot veraangenamen.
VERAANGENAMING, v.
VERAANSCHOUWELIJKEN, (veraanschouwelijkte, heeft veraanschouwelijkt), aanschouwelijk voortellen : zijne meening door voorbeelden veraanschouwelijken. VERAANSCHOUWELIJKING, v.
VERAARDEN, (veraardde, is veraard), verbasteren, ontaarden. VERAARDING, v.
VERABUSEEREN (ZICH), zich vergissen, dwalen.
(ZICH ABUSEEREN is voldoende. VER is hier,
evenals in meer dergelijke basterdwoorden in de
volkstaal een overtollig voorvoegsel. )
VERACCIJNZEN, (veraccijnsde, heeft veraccijnsd), accijns, rechten opleggen of betalen. VER
-ACIJNZG,v.(en)
VERACCORDEEREN, (veraccordeerde, heeft ver
een accoordje verkoopes, over--acorde),mt
doen; een vergelijk treffen, bedingen : iets ergens
bij veraccordeeren.
VERACHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), laag, waard
veracht te worden : zich door een slecht gedrag
verachtelijk maken; met verachting : iem. verachtelijk
aanzien, toespreken; verachtelijke blikken. VER
(...heden).
-A.CHTELIJKD,v
VERACHTELOOZEN , (verachteloosde, heeft verachteloosd), niet in acht nemen; verwaarloozen:
zijne gezondheid, zijne belangen verachteloozen. VER
-ACHTELOZING,v.
VERACHTEN, (verachtte, heeft veracht), niet
achten, met minachting aanzien, bejegenen : de
lasteraar wordt veracht; trotseeren : den dood ver
verlagen, vernederen, verkleinen : gij moet-achten;
uw broeder niet zoo verachten; iets verachten, er de
waarde van verkleinen. VERACHTING, v. het
verachten; hoon, minachting.
VERACHTEND, bn. hoonend; minachtend ; verachtelijk.
VERACHTER, m., VERACHTSTER, v. (-s), die
veracht; die trotseert.
VERACHTEREN, (verachterde, is verachterd),
achterlijk raken, achteruitgaan : de zieke verachtert;
zijne zaken verachteren; — in waarde, in gehalte
verminderen : die planten zijn zeer verachterd; —
(fig.) in verval geraken : die koopman is de laatste
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jaren veel verachterd. VERACHTERING, V. het
verachteren, vermindering, achteruitgang.
VERACITEIT, v. waarheidsliefde, echtheid: geloofbaarheid.
VERADELLIJKEN, (veradellijkte, heeft veradellijkt), (w. g.) in, tot den adelstand verheffen.
VERADELLIJKING, v.
VERADEMEN, (verademde, heeft verademd),
weder adem scheppen; tot rust, tot kalmte komen.
VERADEMING, v. het verademen; (fig.) verkwikking, verlichting, vertroosting; — ik kan niet tot
verademing komen, tot rust.
VERAF, bw. op grooten afstand.
VERAFGELEGEN, bra. verwijderd, op grooten
afstand gelegen : verafgelegen huizen, landen. VERAFGELEGENHEID, v. groote afstand.
VERAFGODEN, (verafgoodde, heeft verafgood),
met afgodischer eerbied of liefde vereeren : een
kunstenaar, zijn vrouw verafgoden. VERAFGODING, v.
VERAFSCHUWEN, (verafschuwde, heeft verafschuwd), in hooge mate verachten : de logen verafschuwen.
VERANDA, v. ('s), (bouwk.) gedeeltelijk open
vooruitspringend gedeelte aan den voor- of achter
-gevl.
VERANDEREN, (veranderde, heeft of is veranderd), iizigen, anders maken : een kleed, eene japon
veranderen; iets aan een huis, in een testament ver
reisplannen zijn veranderd; veel in een-ander;
opstel veranderen; zijne stem veranderen, er een
ander geluid aan geven; — zijn gedrag, zijn leven
veranderen, wijzigen, inz. verbeteren; — dat ver
zaak, dat stelt haar in een ander licht; —-andert
geheel anders maken, eene andere gedaante, vorm
of smaak aan iets geven : Jezus veranderde water
in wijn; de goochelaar veranderde een zakdoek in
eene duif; bier verandert in azijn; — anders worden:
het weer verandert; de wind verandert, loopt om; die
kleur verandert, verschiet; de tijden veranderen,
blijven niet hetzelfde; zijne hand is veranderd, hij
schrijft niet zooals hij vroeger schreef; hij is niets
veranderd, geheel dezelfde gebleven; — verwisselen:
van kleeren veranderen; van godsdienst veranderen,
een anderen godsdienst aannemen; — van dienstboden, van woning veranderen; — van meening
veranderen, eene andere meening krijgen; — ontstellen : daar verander ik van; — ( zeew.) van boeg,
van koers veranderen, het over een anderen boeg
wenden, een anderen koers nemen; van kwartier
veranderen, de wacht aflossen; — (rijsch.) van hand
veranderen, met eene andere hand grijpen. VERANDERING, v. (-en), het veranderen; wijziging;
ommekeer; eene verandering maken, aanbrengen,
ondergaan; van verandering houden; (spr.) verandering doet leven, geeft nieuwen lust; verandering van
spijs doet eten; alle verandering is geene verbetering;
verandering van geloof, van denkwijze; er is verandering in de ziekte gekomen; — ( geneesk.) maandstonden (der vrouwen); — (muz.) (w. g.) variatie.
VERANDERINGETJE, o. (-s).
VERANDERLIJK, bra. (-er, -st), onbestendig, ongestadig, onvast : de mode, het weer, de wind is
veranderlijk; — wispelturig : een veranderlijk mensch;
hij is veranderlijk als de wind; niets zoo veranderlijk
als de fortuin, op niets valt zoo weinig staat te
maken. VERANDERLIJKHEID, v. onbestendigheid, ongestadigheid, wispelturigheid.
VERANDERZUCHT, v. ziekelijk verlangen naar
herhaalde verandering.
VERANKEREN, (verankerde, heeft verankerd),
(zeew., bouwk.) met ankers vastleggen, vastmaken:
eene schipbrug, zeemijnen verankeren; een muur ver
VERANKERING, v. (-en), de verankering-anker.

van den beschoeiingswand.

VERANTWOORDELIJK, bn. (-er, -st), te verant-

woorden; aansprakelijk : ieder mensch is verantwoordelijk voor zijne daden; aan iem. verantwoordelijk

zijn, verplicht zijn hem rekenschap te geven; eens
verantwoordelijke betrekking; een verantwoordelijk
ambtenaar, ministerie, die (dat) voor zijne daden
tot verantwoording kan geroepen worden, rekenschap moet afleggen. VERANTWOORDELIJKHEID, v. de verantwoordelijkheid van iets dragen,
op zich nemen.
VERANTWOORDEN, (verantwoordde, heeft ver antwoord), rekenschap geven van : gelden Z'erantwoorden; — rechtvaardigen : zijn gedrag zijn
optreden, zijne bevelen verantwoorden; — dat kan
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ik • oor God en de geheele wereld verantwoorden,
tegenover iedereen rechtvaardigen; — zich verant,woorden, zich rechtvaardigen, verontschuldigen:
dot kan ik tegenover mijn geweten niet verantwoorden;
— veel te , verantwoorden hebben, eene groote ver
zich hebben; de zieke heeft het zwaar-plichtngo

ie verantwoorden, verkeert in groot gevaar.

VERANTWOORDER, m., VERANTWOORD STER, v. (-s), die verantwoordt; verdediger, ver
-deigstr.
VERANTWOORDING, v. (-en), het verontschuldigen, verontschuldiging, verdediging : iem. ter
verantwoording oproepen; verantwoordelijkheid: rekenschap; rekening en, verantwoording geven, gedane
uitgaven toelichten.
VERARBEIDEN, (verarbeidde, heeft verarbeid),
bewerken; arbeidende verbruiken. VERARBEIDING, v.
VERARMEN, (verarmde, heeft of is verarmd),
arm maken, worden : zij zijn zeer verarmd; (spr.)
wie zijne schulden betaalt, verarmt niet; de oorlag
erarnit beide partijen; — verminderen, bederven:
det goed verarmt (vermindert in waarde) door het
liggen; een akker verarmen, uitbouwen, uitputten.

VERARMING, v.
VERASSUREEREN, (verassureerde, heeft veras
-sured),
verzekeren.
1. VERBAAL. bn. woordelijk.
2. VERBAAL, bn. werkwoordelijk : een verbaal

substantief.

3. VERBAAL, o. (...balen), proces-verbaal.
VERBAASD, bn. bw. ontsteld, verwonderd:

verbaasd over iets zijn; iem. verbaasd aankijken;
— tw. uitroep van groote verwondering : verbaasd!
wat was dat ?; wel verbaasd ! VERBAASDHEID,
V.
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verwondering, verstomming, ontsteltenis; ver

-bazing.
VERBABBELEN, (verbabbelde, heeft verbabbeld), overbabbelen (inz. iets dat geheim moest
gehouden worden); babbelende doorbrengen : zijn
tijd verbabbelen.

VERBAKKEN, (verbakte, heeft verlakken), bakkende gebruiken : al het koren is verbakken; bederven.: het brood is verbakken; overbakken. VER
-BAKING,v.hetrbakn
VERBALEN, (verbaalde, heeft verbaald), in
balen pakken; in andere balen doen.
VERBALISANT, m. (-en), iem. die een proces
-verbal
opmaakt.
VERBALISEEREN, (verbaliseerde, heeft gever
een proces-verbaal opmaken, bekeuren.-baliserd),
VERBALLING, v. (-en), (veearts.) ontsteking der
vleezige ballen van den hoef, waardoor één dezer
of beide gevoelig, warm, gezwollen, gekneusd of
gewond zijn.
VERBAND, o. (-en), het verbinden, verbintenis:

ik wil het wel op mij nemen, maar zonder verband;
onder verband liggen, gehypothekeerd zijn, (ook
fig.) gehouden zijn tot; (recht.) onder verband als
naar rechten; onder verband van personen en goederen,; — samenhang : die twee zaken staan met
elkaar in verband; dit staat in verband met den
oorlog; in verbond met het bovenstaande; — . het
causaal verband nagaan, de betrekking van oorzaak
en gevolg; er is hoegenaamd geen verband in dien
stijl; iets uit zijn verband rukken, uit den samenhang
met het andere; — samenvoeging: het verband der
pannen; kbouwk.) de steenen, worden in verband
opgemetseld, zoo gemetseld dat de voegen niet
boven elkander komen; Vlaamsch verband (bij een

éénsteens muur) de afwisseling der streksche- en
der koplagen; de steenen op de plaats liggen in
keperverband, de opvolgende rijen vormen telkens
een hoek van 90 0 met elkander; — (timm.) het

verband van die deur is niet stevig; — iets uit zijn
verband rekken, trekken, rukken, scheuren, (ook
fig.); het verband van een schip, alle spanten; —
behoorlijke richting : iets, boonren in 't verband
plaatsen; — ( heelk.) zwachteling, omwinding, om
de genezing te bevorderen : een verband van gips
aanleggen, afnemen; den arm in een verband dragen.

VERBANDJE, o. (-s).
VERBANDBRIEF, m. (...ven), (recht.) schuld
obligatie; ...CURSUS, m. (-sen), cursus in-brief,
de verbandleer; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek
van verbandmiddelen; ...HUIS, o. (...zen), ...KAMER, v. (-s), gedeelte van een gasthuis of hospitaal,
tot -verbinding der gewonden ingericht; ...IJZER,
o. (- k), (hoefsm.) een stuk plaatijzer tusschen ijzer

en hoef geschoven, of door middel van nagels 'en
schroefkalkoenen vastgemaakt, om een verband
onder een zieken hoef te brengen; ...KIST, v. (-en),
kist met benoodigdheden voor het verbinden van
gewonden : op iedere school, op ieder gemeentehuis
moest eene verbandkist aanwezig zijn; ...LEER, v.
leer omtrent het verbinden van gewonden; ...LINNEN, o. linnen om verbanden te leggen; ...MATERIAAL, o. (...rialen), ...MIDDEL, o. (-en); ...PAPIER, o. guttaperchapapier om een verband
luchtdicht af te sluiten; ...STOFFEN, v. mv.;
...TOESTEL, m. o. (-len); ...WAGEN, m. t -s),
wagen met geneesmiddelen en verbandstoffen;
...WATTEN, v. mv.
VERBANNELING, m. v. (-en), (w. g.) banneling.
VERBANNEN, (verbande, heeft verbannen), in
ballingschap zenden : Napoleon I werd levenslang
naar St .- Helena verbannen; (fig.) iets, iem. uit zijne
gedachten verbannen, verzetten, verdrijven; (w. g.)
met den kerkban treffen. VERBANNING, v. (-en),
het verbannen; ballingschap.
VERBASTEREN, (verbasterde, is verbasterd),
ontaarden : een verbasterd nageslacht. VERBASTERING, v. (-en), ontaarding.
VERBAZEN, (verbaasde, heeft verbaasd), zeer
verwonderen : het verba( st mij, zoo iets van u te

hooren; zich over de bijgeloovigheid der menschen
verbazen, zich verwonderen. VERBAZING, v. verwondering : vol verbazing; ik was een en al verbazing,

ik verbaasde mij ten zeerste.
VERBAZEND, bn. bw. (-er, -st), hetgene doet
verbazen, verwonderlijk : verbazend veel eten, drinken;
een verbazend groot huis; zeer groot : een verbazend
geheugen; —. tw. uitroep van verbazing : wel

verbazend, wat een groote visch !

VERBEDDEN, (verbedde, heeft verbed), op een
ander bed leggen (een zieke). VERBEDDING, v.
(-en), het verbedden.
VERBEDDENSTIJD, m., ...UUR, o. tijd, uur
tot verbedden.
VERBEELDEN, (verbeeldde, heeft verbeeld), in
beeltenis vertoonen, voorstellen : deze schilderij

verbeeldt den slag bij IVaterloo; het tooneel verbeeldt
een bosch; — ik kan mij verbeelden hoe blij hij was,
ik kan mij dat voorstellen; — verbeeld u. stel u
voor; — hij verbeeldt zich zeer knap te zijn, houdt
zich voor zeer knap; — verwaand zijn : zich veel
verbeelden; wat verbeeldt gij u ?, wat denkt ge wel ?

VERBEELDING, v. het verbeelden; — valsche

voorstelling : dat is louter verbeelding; het rijk der
verbeelding; — inbeelding, verwaandheid : veel
verbeelding van zichzelf hebben; wat eene verbeelding!;
— verbeeldingskracht : hij heeft eene levendige
verbeelding, hij kan zich vele zaken zeer helder
voor den geest stellen; -- (wijsbeg.) willekeurige
en onwillekeurige verbeelding, die wel of niet opzettelijk plaats heeft; determinerende verbeelding,
die aan eene voorstelling allerlei bijzonderheden
bijvoegt; de abstraheerende laat allerlei bijzonderheden weg en de combineerende voegt bij en laat weg.
VERBEELDINGSKRACHT, v. vermogen van den
geest om zich zaken voor te stellen.
VERBEENEN, (verbeende, is verbeend), been worden : de uiteinden der pezen zijn verbeend; bij snoeken
verbeenen de pezen; kraakbeen verbeent. VERBEENING, V. tot been worden : de verbeening der pezen;
het hard worden van het kraakbeen door afzetting
van beenaarde : de verbeening heeft inz. plaats in

het tweede en derde jaar.

VERBEESTELIJKEN, (verbeestelijkte, is verbeestelijkt), verdierlijken. (VERBEESTELIJKEN ver
voorkeur boven VERBEESTEN).
-dient
VERBEIDEN, (verbeidde, heeft verbeid), wachten,
afwachten : iemands komst verbeiden; wachten, toeven : hij wil daar verbeiden. VERBEIDING, v.
VERBEIDER, m. (-s), regent-troonopvolger:
W i 11 e m V bestuurde, als verbeider, de landen
zijner moeder, gravin M a r g a r e t a.
VERBENA, v. gemeene verbena (verbena officinalis),
hier te lande de eenige plant, die tot de familie
der. Verbenaiichtigen behoort; zij heeft een vierkanten stengel met scherpe kanten en ruwe tegenovergestelde, driedeelige bladeren; zij wordt langs
dijken en wegen aangetroffen e n hier en daar ook
ijzerhard geheeten.
VERBENA-A CHTIGEN, . v. mv. eene plantenfamilie die slechts door ééne soort in Nederland ver
wordt : de gemeene verbena.
-tegnwordi
VERBERGEN. (verborg, heeft verborgen), weg-
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stoppen, onzichtbaar maken : iets in eene lade,
onder eene kast, een kleed verbergen; de zon is achter
eene wolk verborgen; gestolen goederen verbergen,
helen; -- (mii , eerre batterij verbergen, maskeeren; -bedekken, verzwijgen : een geheim. plannen voor een
ander verborgen houden; zijne gedachten, gevoelens
verbergen; de gebreken verborgen houden; — zich
verbergen, zich verschuilen, zich verborgen houden.

VERBERGING, v.
VERBERGER, m., VERBERGSTER, v. (-s), die
verbergt; heler, heelster.
VERBERGPLAATS, v. (-en), bergplaats, schuilhoek.
VERBETERAAR, m., VERBETERAARSTER,
v. (-s), die verbetert; corrector.
VERBETERBLAD, o. (-en), (boekdr.) blad of
vel druks waarvan de fouten verbeterd zijn en dat
den inteekenaars of troopers van het werk gratis
wordt afgeleverd ter vervanging van een vroeger
ontvangen blad of vel.
VERBETEREN, (verbeterde, heeft en is ver
beter maken of worden : het land door doel -betrd),
bemesting verbeteren; zijne omstandigheden-matige
zijn veel verbeterd; de tijden verbeteren; mijne gezondheid is veel verbeterd; — zuiveren (van fouten,
van gebreken) : een opstel, eene teekening, plannen
verbeteren; eene drukproef verbeteren, corrigeeren; —
herstellen : men heeft zijn huis reeds verbeterd; zich
verbeteren, een beter leven gaan leiden, VERBETE-

RING, v. (-en), het verbeteren; correctie; herstelling; (fig.) onder verbetering, met uw verlof; ik
zoude u raden, onder verbetering, waarbij ik mijn
raad gaarne voor beter geef.
VERBETERHUIS, o. (...zen), gevangenis voor
correctioneel-veroordeelden, huis van correctie.
VERBETERINGSGESTICHT, o. (-en), verbeter
-huis.
VERBETERLIJK, bn. ( -er, -st), (w. g.) vatbaar
voor verbetering.
VERBEURBAAR, bn. vatbaar om verbeurd
te worden; (fig.) verbeurdverklaard kunnende
worden.
VERBEURDVERKLAREN, (verklaarde verbeurd,
heeft verbeurdverklaard), door den fiscus in beslag
nemen (inz. tot straf) : sluikgoederen worden ver
VERBEURDVERKLARING, v.-beurdvkla.
l-en).
VERBEUREN, (verbeurde, heeft verbeurd), van de
plaats verzetten, overdragen naar eene andere plaats:
,lie kist is haast niet te verbeuren; — verliezen (door
wangedrag of lichtzinnigheid) : zijn recht, zijn
goeden naam, iemands vertrouwen verbeuren; — er
is niet veel aan verbeurd, er gaat niet veel mede
verloren; — boete verbeuren, zich aan eerre wetsovertréding schuldig maken, waarop eene boete
gesteld is; — zijn leven verbeuren, den dood verdienen; ik wou er mijn hoofd wel onder verbeuren,
verwedden; (fig.) verbeurdverklaren; pand ver
zie PAND.
-beurn,
VERBEURTE, v. verlies : op of onder verbeurte
van lijf en goed.

VERBEURTEN, (verbeurtte, heeft verbeurt),
aflossen, zijne beurt waarnemen : elkander verbeurten.

VERBEUS, bn. woordenrijk, wijdloopig, omslachtig.
VERBEUZELEN, (verbeuzelde, heeft verbeuzeld), - in dwaasheid of lichtzinnigheid doorbrengen:
den tijd, zijn geld verbeuzelen; een verbeuzeld leven,

waarin niets degelijks is tot stand gebracht.
VERBIDDEN, (verbad, heeft verbeden), overhalen , vermurwen door te bidden, smeeken : den
strengen vader verbidden; — hij laat zich niet ver

hij is onverbiddelijk; — biddend door--biden,
brengen : zijn tijd verbidden; — ( bijb.) door bidden
terugwenschen : verbidt uwe zonen niet, noch kwelt
-zU ira, hun dood. VERBIDDING, v.
VERBIEDELIJK, bn. ( -er, -st), gezeglijk, gehoorzaam. 4
VERBIEDEN, (verbood, heeft verboden), door een
gebod beletten : iem. iets verbieden; — een kind
,verbieden, door een gebod beletten iets verkeerds
te doen; — die deugniet laat zich maar verbieden, hij
stoort zich niet veel aan een verbod; — het denken
kan men niet verbieden; iem. het (bezoeken van zijn)
huis verbieden; de wet verbiedt zulks; — verboden
goederen, die niet mogen uitgevoerd worden ; eene
verboden vrucht. iets dat verboden is; (spr.) verboden
vrucht smaakt het lekkerst; verboden boeken, die niet
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gelezen mogen worden; verboden handel. VER BIEDING, v. het verbod.
VERBIEDEND, bn. (recht.) belettend.
VERBIJSTERD, bn. verward, bedwelmd : ver
zinnen. VERBIJSTERDHEID, v. -bijsterdvan
VERBIJSTEREN, (verbijsterde, heeft verbijsterd), van iem, de zinnen verwarren : de liefde
heeft haar hoofd verbijsterd; voorspoed heeft hemn.
verbijsterd. VERBIJSTERING, v. buitengemeene

verlegenheid, verstomming.
VERBIJTEN, leverbeet, is en heeft verbeten),
verkeerd-, op zijne tong bijten : ik heb mij verbeten; — inhouden, onderdrukken (door op de lippen
te bijten) : zijn lach verbijten; zij verbeet hare pijn;
— (fig.) zich met moeite inhouden: ik stond mij van
woede te verbijten; — door bijtende dingen bederven : zijne broek verbijt van de kalk.
VERBILJARTEN, (verbiljartte. heeft verbiljart),
met biljarten doorbrengen, verliezen, verspelen.
VERBILLEN, (verbilde, heeft verbild), (molen.)
anders billen; door billen bederven.
VERBINDEN, (verbond, heeft verbonden), samen
getallen verbinden; woorden-voegn,ri:
tot zinnen verbinden; — door het huwelijk verbinden,

in den echt opnemen, echtelijk vereenigen; — een
goed verbonden -muur, die goed in 't verband gemetseld en gevoegd is; — de verbonden mogendheden,
de geallieerden; het nuttige 'met het aangename ver
innig vereenigen; water verbindt zich niet-binde;—
met olie; onedele metalen verbinden zich met de zuur
uit de lucht en roesten; — ( heelk.) zwachtelen -stof:
eene wonde, een arm verbinden; iem. de oogen verbin den, blinddoeken (inz. fig.); — verplichten : ie'm.
tot iets verbinden; zich door zijne handteekening, een
eed, beloften verbinden, op zich nemen te doen of te
laten; zich 'voor iem. (tot het betalen van eene som
geld) verbinden, borg voor hem blijven; — overbinden. nog eens, beter binden : zijne schaatsen,
een rok verbinden; een oud boek laten verbinden; —
(zeen .) aanzetten, stijver. aanhalen : een looper, het
want 'verbinden. VERBINDING, v. (-en), samen
scheikundige verbinding; vereeniging;-voegin:
verbintenis : zich in verbinding stellen niet; in verb'inding staan met.

VERBINDEND, bn. bindend; (fig.) verplichtend :
de wet is voor allen verbindend; — ( taalk.) verbindende
voegwoorden, de woordjes dat en of die vele soorten

van zinnen met den hoofdzin verbinden; (wij sbeg. )
een verbindend oordeel, besluit.
VERBINDINGSAKKOORD, o. (-en), (muz.) de
dissonneerende akkoorden die tot de aaneenschakeling der wezenlijke harmonieën dienen; ...BALK,
m. (-en), (bouwk.) balk die tot het verband behoort; . GANG, v. (-en); ...KLOS, m. ( -sen),
(zeew.) draagbaak; ...KNIE, v. (-ën), (zeew.) zitter,
buikstuk; ...NAAD, m. (...naden), (naaist. ontl. )
plaats waar twee voorw. aan elkander gevoegd..
verbonden zijn; ...PLAAT, v. (...platen); ...ROEDE,
v. (-n); ...SPOORWEG, m. (-en); ...STOP, ni.
(-pen), stop op een schakelbord, om twee nummers
telefonisch te verbinden; ...TAFEL, v. (-s), schakelbord; ...TEEKEN, o. (-s), (taalk.) koppelteeken (-);
...WEG, m. (-en).
VERBINTENIS, v. ( -sen). samenhang; verbond;
belofte; huwelijksvereeniging; geteekende verplichting : verbintenis tot betaling; schriftelijke ver
-bintes,
contract.
VERBITTERD, bn. bw. ( -er, -st), woedend.
wrokkend, vertoornd : zijne verbitterde vijanden;
een verbitterd gemoed. VERBITTERDHEID v.
VERBITTEREN, (verbitterde, heeft verbitterd),
bitter maken; (meest fig.) onaangenaam maken,
vergallen : dat verbittert mij het leven; iemands
genoegen verbitteren, wegnemen; zich het leven ver
vertoornen, vergrammen : iem. tegen zich ver--bitern;
bitteren. VERBITTERING, v. het verbitteren;
vergramdheid; verbitterdheid; dat wekt verbittering;
de verbittering van het uitgemergelde vclk.

VERBLAZEN, (verblies, heeft verblazen), wegblazen; — anders blazen; — blazende verbruiken
en verkeerd blazen (in de glasfabrieken); — (muz.)
eene fluit, een horen verblazen, door er valsch op te
blazen, bederven.
VERBLEEKEN, (verbleekte, heeft en is verbleekt), bleek worden : zij verbleekte van schrik;
verschieten : de kleuren zijn verbleekt. VERBLEEKING, v. het verbleeken.
VERBLIJD, brr. verheugd; verrukt, opgeruimd.
VERBLIJDEN, (verblijdde, heeft verblijd), blijde
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maken, verheugen : dat verblijdt snij; lem. met iets
verblijden; zich over iets verblijden zich verheugen,
opvroolijken; verblijdt u met de blijden. VERBLIJDING, v. het verblijden.
VERBLIJDEND, bn. ( -er, -st), wat verblijdt: eene
verblijdende tijding.
VERBLIJF, o. (...ven), oponthoud : zijn verblijf
te Parijs; plaats van verblijf : waar houdt hij zijn
verblijf ?; een vast verblijf, woonplaats. VERBLIJFJE , o. (-s).
VERBLIJFKOSTEN, m. mv. kosten van verblijf:
vergoeding van reis- en verblijfkosten; ...PAS, m.
( -sen), bewijs, pas om ergens te mogen verblijven;
...PLAATS, v. (-en), woonplaats; (plaats van) oponthoud, domicilie.
VERBLIJVEN, (verbleef, heeft en is verbleven),
blijven, voortdurend zijn : ik verblijf uw vriend
(aan het einde van een brief); zich ophouden : wij
denken te Parijs eene maand te verblijven; - berusten; aan of bij hem verbleef de zaak, hij moest er
verder voor zorgen. VERBLIJVING, v. het ver
-blijven.
VERBLIKKEN, (verblikte, heeft verblikt), ver
zonder te verblikken of te verbleeken,-blekn:(spr.)
zonder van kleur te veranderen, schaamteloos.
VERBLIND, bn. ( -er, -st), (alleen, fig.) als met
blindheid geslagen.
VERBLINDEN, (verblindde, heeft verblind), het
gezicht ontnemen, blind maken : verblind door het
felle zonnelicht; (fig.) iem. verblinden, door den uiterlijken schijn misleiden; hare schoonheid, die beloften
verblindden hem. VERBLINDING, v. het verblinden; waan, verbijstering, begoocheling.
VERBLINDHEID, v. staat van blindheid; (ook
fig.) begoocheling.
VERBLOEDEN, (verbloedde, is verbloed), door
bloeden 'vergaan, doodbloeden. VERBLOEDING, v.
(-en), doodelijk bloedverlies : verbloeding kan plaats
hebben bij een verlies van 2 à 3 KG. bloed (bij vol
personen).
-wasen
VERBLOEMD, bn. bw. beeldsprakig, figuurlijk:
verbloemde spreekwijze, uitdrukking; - bedekt,
verholen : verbloemd spreken; iem. verbloemd de
waarheid zeggen.
VERBLOEMEN, (verbloemde, heeft verbloemd),
iets onaangenaams, leelijks • onder een schoonen
schijn verbergen, het bewimpelen, vergoelijken:
iemands gedrag, de waarheid verbloemen. VERBLOEMING, v. (-en), het verbloemen, bewimpeling.
VERBLOEMER, m. (-s), die verbloemt.
VERBLUFFEN, (verblufte, heeft verbluft), door
gebluf uit het veld slaan, beschaamd maken : iem.
verbluffen; ontmoedigen : hij was geheel verbluft;
trotseeren. VERBLUFFING, v. het verbluffen.
VERBLUFFEND, bn. bw. overbluffend, anderen
uit het " veld slaande : zijn verbluffende driestheid;
verbluffend snel handelen, optreden.
VERBLUFFER, m., VERBLUFSTER, v. (-s),
die verbluft.
VERBLUFT, bn. k -er, -st), uit het veld geslagen,
paf, onthutst : wat ziet hij er verbluft uit !
VERBOD, o. het verbieden; -, (-en), bevel
waardoor iets verboden wordt : een verbod uitvaar digen; het verbod trotseeren; verbod doet den lust ontstaan.
VERBODEMEN, (verbodemde, heeft verbodemd),
(kuip.) een bodem maken (in een vat); van den eereen
bodem (van een schip) op den anderen laden.
VERBODEMING, v.
VERBODSBEPALING, v. (-en), bepaling die (iets)
verbiedt of ontzegt (inz. den in- of doorvoer);
...BRIEF, m. (...ven); ...DAG, m. (-en), dag waarop
alle nering en hanteering verboden is; ...STELSEL,
o. (-s), stelsel waarbij de handel beperkt wordt en
de vrije in- of uitvoer van sommige waren verboden is; ...WET, v. (-ten), verbodsbepaling.
VERBOEKEN, (verboekte, heeft verboekt), anders
boeken; overboeken. VERBOEKING, v. het verboeken.
VERBOEREN, (verboerde, heeft verboerd), geld
verboeren, door het landbouwbedrijf verliezen;
daar verboert hij heelemaal, wordt hij één met de
boeren.
VERBOERTEN, (verboertte, heeft verboert),
boertende doorbrengen.
VERBOETEN, (verboette, heeft verboet), opnieuw oprakelen (het vuur); -- in eene boete ver
als hij te lac t komt, verboet hij een gulden; --valen:
verbeteren het eene met het andere : de bedden

met boontjes verboeten, de kwijnende of doode plantjes door andere vervangen.
VERBOLGEN, bn. ( -er, -st), boos, kwaad, vertoornd : op iem. verbolgen zijn; de verbolgen zee,
de onstuimige zee. VERBOLGENHEID, v. (...heden), toorn, gramschap; onstuimigheid.
VERBOND, o. (-en) vereeniging, verdrag, overeenkomst : een verbond sluiten, aangaan; een offensief
en defensief verbond, van aanval en verdediging;
lid van een geheim verbond; - al de leden van een
verbond; -- (Ned. gesch.) het verbond der edelen, een
verbond, in 1565 aanvankelijk eerst door edelen
gesloten om op alle wijzen het invoeren der Spaan
inquisitie te beletten; - (Bijb.) de arke des-sche
verbonds, verbondsark; het oude verbond, Gods
toezeggingen bij de Mozaïsche wetgeving, op voorwaarden, tot nakoming van welke het volk Israël
zich plechtig verbond; het nieuwe verbond, de toezeggingen der evangelieleer, op voorwaarden, tot
vervulling van welken de Christen zich door doop
en avondmaal verbindt, gelijk ook de tijd, waarin
men onder die toezegging leeft; het Oude en het
Nieuwe Verbond, het Oude en het Nieuwe Testament.
VERBONDEN, bn. vereenigd; de verbonden
mogendheden, de geallieerden; gehouden, verplicht;
een diep verbonden schip, diepgaand, VERBONDENHEID, v. (...heden), samenhang; (fig.) ver
-plichtng.
VERBONDSARK, v. kist waarin de tafelen der
Wet werden bewaard; later ook nog de staf van
Aron en waarschijnlijk ook wel de gewijde boeken
des O. V., nadat deze in schrift waren verzameld.
VERBONDSBEKER, m. (-s), beker bil de bekrachtiging van een verbond dienende; avond
...BOEK, o. (-en), de wet van den-malsbekr;
tabernakel; ...BREUK, v. schending an een
verbond; ...BRIEF m. (...ven), (akte van) verbond.
VERBONDSEED, m. (-en), eed waarmee men
zich bij een verbond aansluit; ...GOD, m., . • .KIST,
v. (bijb.) verbondsark; ...MAAL, o. (...malen),
(R.-K.) nachtmaal; ...OFFER, o. (-s), (R.-K.) mis
heilig brood; ...STAAT, m. (...staten), staat-ofer,
uit eenige verbonden kleinere staatjes bestaande;
...TAFEL, v. (R.-K.) avondmaalstafel; ...TROE-

PEN, m. mv. troepen van een verbond; ...WET,

v. (-ten 1.
VERBOOGEN, (Zuidn.) prijzen, roemen.
VERSOORDEN, (verboordde, heeft verhoord),
over-, nog eens boorden (een kleed); met boorden
doorbrengen ; (zeew.) van een nieuw boord voorzien (een schip).
VERBORGEN, bn. bw. ( -er, -st), geheim, ongezien : verborgen blijven; in het verborgen weldoen;
steelswijze : in het verborgen handelen, optreden;
op geheime of raadselachtige wijze : een ver
karakter. VERBORGENHEID, v. geheim -borgen
(...heden), geheim,-zinghed,stlc;mysterie : de verborgenheid der Drieëenheid; de
verborgenheden (geheimenissen) Gods; de verborgenheden van Parijs.
VERBOUW, m. het verbouwen van vruchten:
de verbouw van koren, aardappelen, vlas; opbrengst
bij den oogst.
VERBOUWEN, (verbouwde, heeft verbouwd),
over-, anders bouwen : zijn huis laten verbouwen, -kweeken, planten : aardappels, koren verbouwen; al bouwend verbruiken : veel steenen, hout verbouwen;
bouwende verteren (geld). VERBOUWING, v.
(-en), het verbouwen.
VERBOUWEREERD, bn. onthutst, ontsteld,
paf. VERBOUWEREERDHEID, v.
VERBOUWEREEREN, (verbouwereerde, heeft
en is verbouwereerd), onthutsen, van zijn stuk
brengen.
VERBRABBELEN, (verbrabbelde, heeft ver
verwarren; verknoeien.
-braeld),
VERSRADEN, (verbraadde, heeft verbraden),
te veel braden, zengen; brandende verbruiken:
al het vet, de boter is verbraden; door te lang braden
bedorven worden : de meid liet het vleesch verbraden.
VERBRANDBAAR, bn. vatbaar voor verbranding.
VERBRANDEN, (verbrandde, heeft en is verbrand), door vuur of vlam verteren of verteerd
worden : hout, turf tot asch verbranden; -- door
branden vernietigen : besmette kleeren verbranden;
iem. levend verbranden; - zengen, schroeien.: (spr.)
beter hard geblazen dan den mond verbrand, beter
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grootspreken dan vechten; — door hitte of inwerking van scherpe en bijtende stoffen benadeelen,
bederven : het vleesch, het eten laten verbranden; het
gras is door de zon verbrand; — ( gew.) door den
schralen wind zijn de blaren der boomen verbrand,
verdord, verschrompeld; — zijn hals en gezicht
zijn door de zon verbrand, bruin geworden; — vitriool
verbrandt de huid; het laken is door het sterkwater
verbrand, verteerd, ingevreten. VERBRANDING,
V. het verbranden (in alle bet.).
VERBRANDER, m. (-s), the verbrandt.
VERBRANDHEID, v. (plantk.) verzenging door
den wind.
VERBRANDINGSGAS, o. ( -sen), gas dat bij verbranding ontstaat; ...PROCES, o. ( -sen), de scheikundige werking van het verbranden; ...PRODUCT,
o. (-en), stof door verbranding ontstaan.
VERBRASSEN, (verbraste, heeft verbrast),
in overdaad doorbrengen, verkwisten : geld en
goed verbrassen. VERBRASSING, v. (-en), het ver
-brasen.
VERBRASSER, m., VERBRASSTER, v. (-s),
doorbrenger, doorbrengster.
VERBREEDEN, (verbreedde, heeft verbreed),
breeder maken : een weg, eene vaart verbreeden. VER BREEDING, v. (-en).
VERBREEDINGSSTUK, o. (-ken), (zeew.) twee
planken aan het roer om dit te verbreeden.
VERBREEDSEL, o. (-s), verbreedingsstuk.
VERBREEKBAAR, bn. vatbaar voor verbreken;
(fig.) schendbaar.
VERBREIDEN, (verbreidde, heeft verbreid),
verspreiden, uitspreiden; — bekend, ruchtbaar
maken : een gerucht verbreiden; zich verbreiden,
ruchtbaar worden. VERBREIDING, v.
VERBREIDER, m., VERBREIDSTER, V. (- s),
the verbreidt.
VERBREIDINGSKRING, m. (-en), streek waarin
zekere dieren of planten voorkomen.
VERBREIEN, (verbreide, heeft verbreid), breiende
doorbrengen, gebruiken : at de wol is verbreid.
VERBREKEN, (verbrak, heeft verbroken), - ge
breken; — (fig.) schenden (een- verdrag, een-hel
eed, eene wet) : het zegel, het geheim verbreken; ver
herroepen : een testament verbreken; eene-nietg,
wet verbreken (door de rechters), vernietigen. VER
verbreken; breuk; - inbraak;-BREKING,v.het
(fig.) schending, overtreding, inbreuk.
m.,
VERBREEKSTER,
v. (-s),
VERBREKER,
die verbreekt; schender, schendster.
VERBREKINGSHOF, o. (...ven), (Zuidn.) hof van
cassatie.
VERBRIJZELAAR, m., VERBRIJZELAAR-

STER, V. (- s), die verbrijzelt; (ook) zeker werktuig.
VERBRIJZELEN, (verbrijzelde, heeft verbrijzeld), vergruizen . stuk slaan, vermorzelen : glas,
een beeld verbrijzelen; (fig.) door leed of smart
ternederdrukken : dat bericht heeft haar hart ver
VERBRIJZELING, v. het verbrijzelen.-brijzeld.
VERBRODDELEN, (verbroddelde, heeft ver
brengen, bederven: brei-,-brodel),inwa
naaiwerk verbroddelen; (ook fig ) verkeerd behandelen (eene zaak) VERBRODDELING, v. (-en).
VERBRODDEN, (verbrodde, heeft verbrod),
verbroddelen. VERBRODDING, v. bederving,
verknoeiing.
VERBRODDER, m., VERBRODSTER, v. (-s),
bederver, bederfster, knoeier, knoeister.
VERBROEDEREN, (verbroederde, heeft verbroederd), door eene broederhand, door broeder(of zuster-)liefde vereenigen : zich verbroederen;
broederschap sluiten, zich innig met elkander ver
VERBROEDERING, v. (-en), het ver -enig.
broederschap.
-broedn,vig;
VERBROEDERINGSFEEST, o. (-en), feest waar
broederschap sluit.
-bijmen
VERBROEIEN, (verbroeide, heeft en is verbroeid),
te veel broeien en daardoor benadeelen, overbroeien
(van hooi enz.); linnengoed verbroeien, er al te heet
water op gieten, waardoor de vlakken er inbranden.
VERBROKKELEN, (verbrokkelde, heeft ver
kleine stukjes breken; in kleine-brokeld),in
stukjes verdeelen (b.v. een land). VERBROKKELING, V. het verbrokkelen.
VERBROUWEN, (verbrouwde, heeft verbrouwd),
brouwend verbruiken.
VERBRUID, bn. bw. groot, sterk, erg, ondeugend;
slecht, leelijk : het ziet er verbruid uit; zij is verbruid
leelijk; — wel verbruid ! verdord, drommels!

VERDARTELEN.

VERBRUIEN, (verbruide, heeft verbruid), bederven, verkerven : hij heeft die zaak verbruid, doen
mislukken; hij heeft het bij hem verbruid, bij hem verkorven; — hij verbruit het, vertikt het, bedankt
er feestelijk voor.
VERBRUIK, o. voorwerpen van verbruik, die men
dagelijks (inz. tot voedsel enz.) noodig heeft.
VERBRUIKEN, (verbruikte, heeft verbruikt),
opmaken, in, door het gebruik verteren : al het
papier, het hout, de steenkolen zijn verbruikt; een
slecht gebruik maken van : ik heb al mijn tijd aan
dat ondankbaar werk verbruikt. VERBRUIKING, v.
VERBRUIKER, m., VERBRUIKSTER, V. (- s),
die verbruikt, consument.
VERBRUIKLEEN, o. (-en); ...LEENING, v.
Bene overeenkomst waarbij de Bene partij aan de
andere eene zekere hoeveelheid van verbruikbare
zaken of eene som geld afgeeft onder voorwaarde dat
de laatstgemelde haar even zooveel van gelijke soort
en hoedanigheid teruggave.
VERBRUIKSARTIKELEN, o. mv. artikelen,
voorwerpen van verbruik; ...BELASTING, v.
(-en), belasting op voorwerpen van verbruik;
...CENTRUM, o. (...centra), centrum waar iets
veel verbruikt wordt, inz. groote steden waar veel
levensmiddelen verbruikt worden.
VERBUIGBAAR, bn. vatbaar om te buigen;
(taalk.) verbogen kunnende worden. VERBUIG BAARHEID, v.
VERBUIGEN, (verboog, heeft verbogen), anders
buigen, buigende uit zijne richting brengen : gij
hebt den sleutel verbogen; een ijzeren plaatje verbuigen;
(fig.) het recht verbuigen, verdraaien; - (taalk.) den
uitgang veranderen (naar geslacht, getal en naamval). VERBUIGING, v. (-en), overbuiging; (taalk.)
wijziging, verandering (in den uitgang), declinatie.
VERBUIGINGSVORM, m. (-en), (taalk.) vorm
der verbuiging; ...UITGANG, m. (-en).
VERBUM, o. (verba), (oorspr.) woord; — werk
-word.
VERBURGEREN, (verburgerde, heeft verburgerd), (w. g.) tot burgers maken, benoemen; (fig.)
beschaven. VER BURGERING, V. opneming in
de burgerij; (fig.) beschaving.
VERBUSSEN, (verbuste, heeft verbust), in Bene
andere bus doen; van nieuwe bussen (b. v. Bene
radnaaf) voorzien; (art.) een. stuk verbussen, een zundgattap inzetten.
VERCIJFEREN, (vercijferde, heeft vercijferd),
met cijferen doorbrengen : zijn tijd vercijferen, zich
vercijferen, zich verrekenen.
VERCIJNZEN, aan cijns uitgeven.
VERDACHT, bn. hij is van diefstal verdacht; ieni.
verdacht houden van, hem verdenken van; iem. ver
maken, in verdenking brengen; dat komt mij-dacht
verdacht voor; in verdenking zijn (van iets); verdachte
plaats, Bene zinsnede in eenig boekwerk, waarvan
men denkt, dat zij van een anderen schrijver is
overgenomen ; verdachte plaatsen, zulke plaatsen
waarvan men denkt of vermoedt, dat zij met de
pest zijn besmet; een verdacht huis, een huis van
ontucht ; een meisje van verdachte zeden, eene publieke
vrouw; — op iets verdacht zijn, bedacht.
VERDACHTMAKING, v. (-en), het verdacht
maken.
VERDAGEN, (verdaagde, heeft en is verdaagd);
eene zitting verdagen, tot een naderen dag uitstellen,
(w. g.) mijn hart verdaagt ervan, springt op van
blijdschap, is er vroolijk van. VERDAGING, v.
(-en), het verdagen.
VERDAMPEN, (verdampte, is en heeft verdampt),
in damp opgaan : het water is verdampt; in damp
doen overgaan : water verdampen; uitdampen : eene
oplossing verdampen. VERDAMPING, v. het verdampen.
VERDAMPEND, bn. het verdampend vermogen
eener brandstof, het aantal KG. water van 100 ° C.
dat 1 K.G. brandstof in stoom van 100 ° C. kan doen
overgaan.
VERDAMPINGSVERMOGEN, o. het verdampend
vermogen: het verdampingsvermogen van cokes is 7,5.
VERDAMPPAN, v. (-nen), uitdamppan.
VERDANSEN, (verdanste, heeft verdanst), dan
verslijten, verteren, verdrijven : zijn tijd, zijn-send
geld, zijne gezondheid , zijne booze luim verdansen.
VERDARTELEN, (verdartelde, heeft verdarteld),
dartelende doorbrengen (den tijd); verwennen (een
kind); — dartel morden. VERDARTELEN. v. het
verdartelen.
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VERDASSEN, (verdaste, heeft verdast), (very.)
met den daskwast de strepen in het schilderwerk
wegmaken.
VERDEDIGBAAR, bn, te verdedigen, houdbaar:
eene verdedigbare vesting; te rechtvaardigen : uw
gedrag is niet verdedigbaar.
VERDEDIGEN, (verdedigde, heeft verdedigd),
verweren, beschermen (inz. eene vesting); zich ver
zich verweren; -- (fig.) voorspreken, pleiten-deign,
(voor iem.) : iem. verdedigen (voor de rechtbank,
tegen laster); eene stelling verdedigen, staande houden,
betoogen dat zij juist is. VERDEDIGING, v. het
verdedigen; verwering, (recht.) pleidooi.
VERDEDIGEND, bn. tot verdediging strekkende:
een aanvallend en verdedigend (of- en defensief) ver

zorgen ;.— meer : verder kan ik niets doen ; morgen
zullen wij verder spreken ; — daarna : hoe ging 't
verder ?; — daarenboven : verder moet gij weten,
dat... ; en zoo verder, enzoovoort.

VERDEDIGER, m. VERDEDIGSTER, v. (-s),
die verdedigt (in alle bet.); (recht.) voorspraak, advocaat.
VERDEDIGINGSLINIE, v. (...1ién), linie van
verdediging; ...MAATREGEL, m. (-en); ...MIDDEL, o. (-en), middel om zich te verdedigen;
...REDE, v. (-nen), ...SCHRIFT, o. (-en), pleidooi;
memorie van verdediging, apologie; ...WAPEN, o.
(•s); ...WERK, o. (-en), fort, schans, versterking.
VERDEELDHEID, v. (...heden), oneenigheid :
er is verdeeldheid in die familie ontstaan; verdeeldheid
van gevoelen; — twist, veete: verdeeldheid zaaien.
VERDEELEN, (verdeelde, heeft verdeeld), in
deelen scheiden : een appel in vieren verdeelent de
rivier verdeelt zich hier in twee takken; uitdeelen :
den buit, geld verdeelgin; het werk verdeelen; de belasting, eene erfenis verdeelen; — verbrokkelen : zijn
tijd te veel verdeelen; (geneesk.) oplossen en zacht
laten afdrijven: een gezwel verdeelen;— (fig.) de stemmen zijn verdeeld, men heeft op verscheidene personen
stemmen uitgebracht, zonder dat er eene vol
meerderheid verkregen is; — de gevoelens-strek
waren verdeeld, men hing verschillende gevoelens
aan; — (fig.) twist zaaien, onrust stoken : verdeel en
heersch (voorschrift van Machiavelli en van de
Jezuïeten). VERDEELING, v. (-en), het verdeelen,
scheiding, verbrokkeling; indeejing; uitdeeling.
VERDEELER, m., VERDEELSTER, v. (.․ ), die
verdeelt.

gang.
VERDERVEN, (verdierf, heeft en is verdorven),
(thans gewoonlijk) bederven : een enkel woord
verdierf alles ; de vreugde verderven ; — vernielen,
ondermijnen (inz. fig.): (spr.) kwade samensprekingen verderven de goede zeden. VERDERVING,

VERDEELNET, o. (-ten), (electr.).
VERDEELPASSER, m. (-s), passer met ver
waar iets verdeeld-deling;.PUNT,o()punt
is ; ...SCHIJF, v. (...ven), (horlogem.) schijf om
de tanden der raderen juist af te passen; (bij de
geweermakers) om de trekken in den loop juist
uit te zetten; ...SCHUIF, v. (...ven), stoomschuif.
VERDEEMOEDIGEN, (verdeemoedigde, heeft

sing (inz. van eene jury).
VERDIEND, bn. toekomende : hij heeft zijn
verdiende loon, hij heeft wat hem toekomt (inz.
straf).
VERDIENEN, (verdiende, heeft verdiend), winnen (geld): daar is niets op te verdienen ; — salaris,
loon krijgen : hij verdient een geed weekloon, eengroot traktement ; — hij verdient het zout in de pap
niet, zoo goed als niets ; — zijn brood winnen :
hij verdient tegenwoordig goed ; — aanspraak op
iets hebben, waard zijn : eer, lof, dank, aanmoediging verdienen ; afkeuring, straf, klappedel, de
galg verdienen ; — die wat verdient moet wat hebben,
de zondaar moet gestraft worden ; — de paarden,
die de haver verdienen, krijgen ze niet, wie het meeste,

-bond.

verdeemoedigd), tot ootmoed brengen, tot nederigheid stemmen, in zichzelven doen keeren; zich
verdeemoedigen, ootmoed betoonen. VERDEEMOEDIGING. v. (-en).
VERDEK, o. (-ken), (zeew.) benaming die gegeven wordt aan de horizontale vlakken, waardoor
het schip in twee of meer deelen is verdeeld;
(ook) deksel, bedekking.
VERDEKKEN, alleen gebruikelijk in : (mil.)
verdekt het geweer, brengt het slot onder den linkerarm.
VERDEKSBALK, m. (-en), (zeew.) balk van een

verdek.
VERDEKT, bn. (zeew.) met een verdek : een
•verdekt vaartuig; (fig.) zich verdekt opstellen, in

hinderlaag.
VERDELGEN, (verdelgde, heeft verdelgd), uit
vernielen, dooden : onkruid, ongedierte-roein,
verdelgen. VERDELGING, v. (-en), uitroeiing,
vernieling.
VERDELGER, m., VERDELGSTER, v. (-s),
vernieler. vernielster.
VERDELGINGSKRIJG, m.; ...00RLOG, m.(-en).
VERDENKEN, (verdacht, heeft verdacht),
kwaad vermoeden van : iem. verdenken, aan zijne
eerlijkheid, oprechtheid twijfelen ; — achterdocht
hebben (op): iem. van diefstal verdenken; iemands
goede trouw verdenken, er een ongunstig denkbeeld
van hebben. VERDENKING, v. (-en), het verdenken, kwaad vermoeden, achterdocht, argwaan.
VERDER, bn. bw. vergr. trap van VER : die
weg is verder ; een verder land ; — (fig.) nader,
later : 'iemands verdere bevelen afwachten ; verder
berichten, mededeelen, vei klaren ; verdere zwarigheden
waren er niet; — doorgaan met : verder lezen, schrilren, rekenen ; hij beloofde verder voor het kind te

VERDERF, o. hoogste graad van ongeluk,
ondergang : iem. van zijn verderf redden ; iem . in
het verderf storten, brengen ; — in zijn verderf
loopen, zijn ondergang tegemoet gaan ; — dat
leidt ten verderve, ten ondergang ; — verdoemenis :
hel en verderf ; — wat ten verderve leidt : het
spel was zijn verderf.
VERDERFELIJK, bn. ( -er, -st), ten verderve,
leidende, gevaarlijk : een verderfelijk voorbeeld ;
eene verderfelijke leer ; verderfelijke gezelschappen ;
dat was henmverderfelijk. VERDERFELIJKHEID. v.
VERDERFENIS, v. (bijb.) verdoemenis ; onder -

v. (-en), verderfenis.
VERDERVER, in. (-s), die verderft.

VERDICHT, bn. verzonnen, valsch - een verdicht
verhaal ; onder een verdichten naam schrijven.
1. VERDICHTEN, (verdichtte, heeft verdicht),
verzinnen, uitdenken, bedenken : eene leugen verdichten ; met dichten doorbrengen : zijn tijd ver
VERDICHTING, v. (-en), het verdichten;-dichten.

verzinsel.
2. VERDICHTEN, (verdichtte, heeft verdicht),
(van luchtvormige vloeistoffen) samendringen,
samenpersen : werktuig om de lucht te verdichten ;
de dampen verdichten zich, pakken zich samen.
VERDICHTING, v. het verdichten : de verdichting van stoom, condensatie.
VERDICHTER, m., VERDICHTSTER, v. (-s),
die verzint ; die verdicht.
VERDICHTINGSTOESTEL, o. m_ (-len), toestel
om gassen te verdichten.
VERDICHTSEL, o. (-s, -en). verzonnen verhaal;
fabel ; leugen. VERDICHTSELTJE, o. (-s), kleine fabel, klein verdicht verhaal.
VERDICT, o. (-en), uitspraak, vonnis, beslis-

zwaarste werk doet, krijgt soms het minste loon ; —
die hoed heeft een anderen verdiend, heeft zóó lang
dienst bewezen, dat er nu wel een andere mag
komen ; — heb ik dit aan ie verdiend ? is dat mijne
belooning ?
VERDIENSTE, v. (-n), wat men (door arbeid,
door eene vaste betrekking enz.) wint of ontvangt:
ruime verdiensten hebben ; zonder verdiensten zijn,
niets verdienen ; — iem. naar verdienste beloonen,
straffen, naar hij verdient ; — waardigheid, talent,
gaven : iem. van (groote) verdienste, die veel
goeds heeft tot stand gebracht : iemands verdien sten erkennen ; als eene verdienste aanrekenen;
de orde van verdienste, naaal van ridderorden (in
Pruisen, Beieren, Saksen en Wurtemberg); — lid
van verdienste, eerelid (eener maatschappij).
VERDIENSTELIJK, bn. bw. ( -er, -st). waardig,
vol van verdienste : een verdienstelijk man ; zich
(tegenover, bij iem. met iets) verdienstelijk maken.
VERDIENSTELIJKHEID, v. hoedanigheid van
hetgeen verdienstelijk is.
VERDIEPEN, (verdiepte, . heeft verdiept), dieper
maken : een kanaal, eene gracht verdiepen ; — zich

in iets verdiepen,:, zich met inspanning op iets
toeleggen, ergens diep indringen, zich diep in iets
steken : zich in gissingen verdiepen, zich aan gis
overgeven ; ik zal mij daar niet in verdiepen.-singe
VERDIEPING, v. (-en), het verdiepen ; uit
uitgraving ; alles wat diep inloopt ; achter--diepng,

VERDIEPSCHAAF.
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grond ; (ook) afdeeling, rangorde der vertrekken boven elkander in een gebouw : een huis net drie,
zes verdiepingen ; de eerste, tweede verdieping bewonen, verhuren ; die kamer is laag, hoog van ver
heeft weinig, veel hoogte ; - (spr.) hij-diepng,
heeft weinig verdieping, hij timmert niet hoog,
heeft weinig verstand ; -- het schort hem in de
bovenste verdieping, hij is niet recht bij zijn verstand;
hij heeft eene verdieping op zijn huis gezet, heeft

hypotheek er op genomen.
VERDIEPSCHAAF, v. (...schaven), grondschaaf.
VERDIEREN, (gew.) dierder, d. i. duurder
worden, in prijs stijgen.
VERDIERLIJKEN, (verdierlijkte, heeft of is
verdierlijkt), tot dier maken, worden : zich ver
liederlijk leven ; een verdierlijkt leven-dierljkn,
leiden. VERDIERLIJKING, v. overgang van
plant tot dier ; (fig.) diepe verbastering, zedelijke
ontaarding.
VERDIETSCHEN, (verdietschte, heeft ver dietscht), vertalen, vertolken ; dietsch, d. i. Neder andsch maken : de verfranschte Belgen te ver
-dietschn.
VERDIETSCHING, v. (-en).
VERDIJD, bn. verdoemd : wel verdijd.
VERDIJEN, (verdijde, heeft verdijd), volstrekt
,weigeren (iets te doen): hij verdijt het te werken,
te zeggen, mee te doen.

VERDIJKEN, - een dijk onderhouden ; veel geld
eerdijken, aan dijkwerken uitgeven.

VERDIKBAAR, bn. vatbaar voor verdikking.
VERDIKBAARHEID, v.
VERDIKKEME, VERDIKKIE, tw. bastaard
-vloekn.
VERDIKKEMISCH, VERDIKKEMS, bw. (in
volkstaal) 't is verdikkemisch koud, duur, ver, in
hooge mate.
VERDIKKEN, (verdikte, heeft en is verdikt),
dikker maken, worden : de spieren verdikken zich
in het midden ; - uitdampen, stollen : het verdikte
plantensap ; vleeschnat verdikt door het koken ;
verdikte melk ; de lucht verdikt, wordt bewolkt.

VERDIKKING, v. (-en), het dikker worden;
opzwelling ; verharding ; bewolking (van de lucht).
VERDOBBELEN, (verdobbelde, heeft verdobbeld), verspelen door dobbelen ; in het spel, door
gewaagde speculatiën verliezen ; (ook) om iets
dobbelen of laten dobbelen : eene gans verdobbelen.
VERDOEKEN, (verdoekte, heeft verdoekt),
eene oude schilderij op nieuw doek overbrengen.
VERDOEKING, v. k-en).
VERDOEKER, m. (-s), iem. die verdoekt.
VERDO(E)MBOEKJE, o. hij staat in het ver
van hem wordt alles verkeerd uit -do(e)mbkj,
-geld,
hij kan geen goed meer doen.
VERDOEMD, bn. gedoemd, veroordeeld ; zie
VERDOMD.
VERDOEMDE, m. en v. (-n), die verdoemd is.
VERDOEMELIJK, bra. ( -er, -st), doemenswaard;
verwenscht.
VERDOEMELING, m. en v. (-en), VERDOEMELINGE, v. (-n), die verdoemd is.
VERDOEMEN, (verdoemde, heeft verdoemd),
veroordeelen, verwijzen tot straf : de zielen der
boozen zullen verdoemd (tot eeuwige straffen ver veroordeeld) zijn ; - vervloeken : hijverdoemt
het te doen ; hij heeft den drank verdo(e)md, krachtig
beloofd hem niet meer te drinken; ik zit me hier
maar te verdommen, vervloekt te vervelen. (In
deze laatste bet. luidt het woord meestal plat
VERDOMMEN). VERDOEMING, v.
VERDOEMENIS, (plat VERDOMMENIS), v.
eeuwige straf : de eeuwige verdoemenis ; loop naar
de verdommenis, verwensching ; iem. op zijn ver
geven, komen, zitten, hem slaan, op zijn-domenis
lichaam komen ; in je verdommenis, dat kun je
net denken.
VERDOEMENSWAARD, VERDOEMENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, meer -. meest -), doemenswaard, verwenscht.
VERDOEMER, VERDOEMSTER, v. (-s), die
verdoemt.
VERDOEN, (verdeed, heeft verdaan), verkwisten, doorbrengen : veel geld verdoen ; hij heeft daar
veel tijd verdaan ; (w. g.) . ( ook) over-, herdoen -an:

zeld), wegdoezelen, vervagen : zijn beginselen,
verdoezelen.

VERDOFFEN, (verdofte, heeft of is verdoft),
doffer maken, worden : het geluid verdoft ; die
kleuren verdoffen. VERDOFFING, v. het verdoffen.
VERDOFFER, m., VERDOFSTER, v. (-s),
die dof of doffer maakt.
VERDOKTEREN, (verdokterde, heeft verdokterd). aan den dokter en aan medicijnen kwijtraken : wij hebben een paar jaar veel geld verdokterd.
VERDOLVEN, bn. verdolven land, verdronken,
overstroomd.
VERDOLEN, (verdoolde, is verdoold), af -. ver'dwalen : wil zijn verdoold ; door eene groote hoeveelheid der dingen in de war gebracht worden:
ik verdool in de namen. VERDOLING, v. (-en),
het verdolen, afdwaling.
VERDOMD, (plat,) bn. bn . vervloekt, gemeen,
afschuwelijk, erg : die verdomde sommen ; een verdomde kerel ; dat is verdomd duur ; verdomd gemeen.
handelen ; die verdomde jongens, lastig ; - kracht
bevestiging : verdomd waar ; t er -uitdrknge
is het toch waar?
-dom?,

1. VERDOMMEN, t,eig. VERDOEMEN), vervloeken, verwenschen, zie VERDOEMEN.
2. VERDOMMEN, (verdomde, heeft en is ver
dom maken of worden, dom houden:-dom),
hij is daar geheel verdomd.

VERDONKEREMANEN, (verdonkeremaande,
heeft verdonkeremaand), verduisteren, ontvreemden:
geld verdonkeremanen ; wegfutselen : goederen ver
verdonkeremanen, uit den-donkerma;i.
weg ruimen.
VERDONKEREN, (verdonkerde, heeft of is
verdonkerd), donker, duister maken of worden:
de wolken verdonkeren de zon ; lampekappen ver
altijd ; zulke behangsels verdonkeren de-donker
kamer; - ( fig.) bij deze tijding verdonkerde (zich)'
zijn gelaat, werd zijn gelaat betrokken ; onzicht-

baar maken ; ontvreemden, zoekmaken ; wegmof
gelden, goederen verdonkeren. VERDON--feln:
KERING. v. (-en), het verdonkeren ; verduistering ; ontvreemding.
VERDOOFD, bn. naitgebluscht ; min of meear
gevoelloos.
VERDOOLD, bn. verdwaald.
VERDOOLDE, m. en v. (-n), die verdoold of
afgedwaald is, (ook fig.): een verdoolde op den goeden
weg terugbrengen.

VERDOOLDHEID, v. d'm aling ; verdooldheid
der zinnen, krankzinnigheid.

VERDOOPEN, (verdoopte, heeft verdoopt), anders doopera, een anderen naam geven. VER
-DOPING,v.
t -en).
VERDOOVEN, (verdoofde, heeft en is verdoofd),
doof maken of worden: de muziek verdoofde mijn
ooren ; - ( inz. fig.) hij verdooft mij door dat geraas,
hij maakt mij als doof ; (bijb.) men verdooft mij van.
zijn roem, zooveel verhaalt men mij er van ; het, gejuich verdoofde de sten?, des redenaars. maakte
die stem onverstaanbaar, onhoorbaar ; - min of
meer gevoelloos maken kdoor een slag op 't hoofd,
door koude, door verdoovingsmiddelen enz.):
een slag op het hoofd, deed hem verdooven ; - can
koude verdoofd, verkleumd, verstijfd ; - de tand-'
arts verdooft, het ta.ndvleeseh vóór hij een tand trekt;
ledigheid verdooft den geest, rust roest ; -- dof

worden (b. v. van een diamant); - verzwakken,
verminderen : het vuur verdooft ; kfig.) zijn ijver•
verdoofde. VERDOOVING. v. (-en), het verdooven;
stijfheid, loomheid ; gevoelloosheid.
VERDOOVINGSMIDDEL, o. (-en), (geneesk).
middel om de gevoeligheid geheel of bijna geheel
te doen ophouden.
1. VERDORD, bn. uitgedroogd, verdroogd
verdorde bladeren. takken.

2. VERDORD ! (verzachting voor verdomd). vervloekt, geweldig : een verdord leven maken ; drom melsch, ondeugend : die verdorde jongen ; - zeer,
in hooge mate : 't is verdord koud.
VERDORDHEID, v. dorheid, verdroging.
VERDORREN, kverdorde, is verdord), verdrogen,
dor, onvruchtbaar worden : alles is op het land

dat moeten wij nog eens verdoen; - zich verdoen, zich

verdord door de lange droogte ; het land verdort ;
de bladeren verdorren ; ( ook fig.). VERDORRING,.

om het leven brengen.
VERDOENER, m., VERDOENSTER, v. (-s),
verkwister, doorbrenger, ... ster.
VERDOEZELEN, (verdoezelde, heeft verdoe-

onzedelijk : een verdorven mensch ; in deze verdorven
eeuw ; een verdorven hart. VERDORVENHEID,.

v. het verdorren, verstijving.

VERDORVEN, bn. ( -er, -st), bedorven ; (fig.)

VERDRAAGBAAR.
V.
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bederf, onzedelijkheid, ontaarding ; zedenbederf ;

de verdorvenheid is groot.

VERDRAAGBAAR, bn. te verdragen : eene
verdraagbare smidse.
VERDRAAGLIJK, bn. ( -er, -st), verdraagbaar;
zulk eene koude, hitte, handelwijze is niet verdraag lij k. . VERDRAAGLIJKHEID, v.
VERDRAAGZAAM, brr. (...zamer, - -st), inschik
geduldig, lijdzaam ; verdraagzaam van aard;-kelij,
verdraagzaam leven ; toegeeflijk (op het stuk van
godsdienst). VERDRAAGZAAMHEID, v.
1. VERDRAAID, bn. gedraaid, verkeerd gedraaid : eene verdraaide (lamme) schroef.
2. VERDRAAID, ! tw. verzachting voor ver
verdraaid lastig, vervloekt lastig ; wel-dom:'tis
verdraaid !; 't is verdraaid waar.
VERDRAAIDHEID, V. het verdraaid zijn.
VERDRAAIEN, (verdraaide, heeft en is ver
plaats draaien, verwringen, ver -drai),vne
(een slot, eene schroef); ik heb mijn kof mij-lamen
den) arm verdraaid, verstuikt ; -- draaiend verbruiken : veel hout verdraaien ; — ( fig.) verwringen,
uit zijn verband rukken : een zin, de wet verdraaien,
daaraan eene verkeerde uitlegging geven ; —
(gemeenz.) vertikken, beslist weigeren : ik verdraai
het. VERDRAAIING, v. (-en) ; het verdraaien,
verwringen ; verstuiking ; (fig.) valsche uitlegging
(der wet enz.).
VERDRAAIER, m. (-s), the verdraait.
VERDRAG, o. (-en), overeenkomst, schikking;
inz iedere overeenkomst tusschen twee of meer
natiën of souvereinen, waardoor geschillen df
worden voorkomen, Of wel, zoo zij reeds bestaan,
ten einde gebracht ;verdragvanuitlevering, cartel -; —
een onderhandsch verdrag, zonder medewerking van
een notaris ; — (oorl.) bij verdrag overgaan, eapituleeren (van eene vesting); — (gemeenz.) met verdrag, met bedaardheid: met verdrag te werk gaan;
zonder verdrag, zonder uitstel.
VERDRAGEN, (verdroeg, heeft verdragen), van
de eene plaats naar de andere dragen : boeken
verdragen ; -- dulden, lijden, ondergaan : hij moet
honger en dorst verdragen ; hitte, koude verdragen
kunnen, daartegen bestand zijn ; — beleedigingen
verdragen, verkroppen ; — hij kan veel wijn verdragen, veel wijn drinken zonder dronken te worden;
— die spi j s kan ik niet goed verdragen, verteren,
verduwen ; -- zich verdragen met elkander, goed
met elkander overweg kunnen. VERDRAGING,
v. overdraging, verplaatsing ; — gmv . (w. g.)
veedraagzaamheid, geduld.
VERDRAGHAVEN, v. (-s), Chineesche haven
die volgens tractaat voor den Europeeschen handel
open is.
VERDRAVEN, (verdraafde, heeft verdraafd),
door (hard) draven winnen, verkrijgen : eene gouden
zweep laten verdraven, ze uitloven aan den overwinnaar bij eene harddraverij ; — zich verdraven,
dravende verrekken, boven de kracht draven.
VERDRAVING, v. het verdraven.
VERDRENKEN, (Zuidn.) onder water zetten.
VERDREVEN, bn. (timm.) eene verdreven trede,
traptrede van ongelijke breedte.
VERDRIEDUBBELEN, (verdriedubbelde, heeft
verdriedubbeld), driedubbel nemen, maken. VER
verdriedubbelen.
-DRIEUBLNG,v.het
VERDRIET, o. leed, spijt, hartzeer : iem. ver
kommer
;
van
aandoen, berokkenen, veroorzaken
-driet
en verdriet sterven ; — verveling, tegenzin, weerzin:
dat doet men met verdriet.
VERDRIETELIJK, bn. ( -er, -st), met verdriet,
verdrietig ; kwellend, hinderlijk, onaangenaam :
verdrietelijk weertje. VERDRIETELIJKHEID, v.
(...heden), onaangenaamheid, kleine tegenspoed :
verdrietelijkheden des levens ; kwelling, verveling.
VERDRIETEN, (het verdroot, heeft verdroten),
onaangenaam zijn, kwellen, weerzin, afkeer baren;
alles verdriet hem, is hem tegen ; dit verdroot mij
zeer, deed mij leed, (ook) dit griefde mij innig.
VERDRIETIG, bn. ( -er, -st), verdriet hebbende:
verdrietig zijn, worden ; — van verdriet getuigende :
een verdietig gezicht ; verdrietige woorden ; — ver
veroorzakende : wachten is verdrietig ; ver -driet
omstandigheden.
-drietg
VERDRIEVOUDIGEN, (verdrievoudigde, heeft
verdrievoudigd), verdriedubbelen.
VERDRIJFPENSEEL, o. (-en), zeker grof en
kort penseel der schilders, dispenseel.
VERDRIJVEN, (verdreef, heeft verdreven), met

kracht of geweld wegdrijven, verjagen : de wind
verdrijft de wolken ; den vijand uit het land verdrijven;
— doen ophouden : den rook verdrijven ; de koorts
verdrijven; — vergeten, op den achtergrond dringen:
zijne zorgen verdrijven ; — den tijd met spel en
zang verdrijven, doorbrengen ; - (schild.) zacht
doen ineenvloeien : de kleuren, de omtrekken verdrijven ; — ( algebra) doen verdwijnen, uitwerken:
de breuken, de onbekenden verdrijven. VERDRIJVING, v. het verdrijven.
VERDRIJVER, m. die verdrijft of verjaagt ; daskwast. VERDRIJFSTER, v. (-s).
VERDRINGEN, (verdrong, heeft verdrongen),
wegstooten, van de plaats dringen : elkander ver
verdringen, hem onderkruipen om-dringe;m.
zich in zijne plaats te stellen. VERDRINGING, v.
VERDRINGER, m. (-s), die verdringt.
VERDRINKEN, (verdronk, heeft en is verdronken),
drinkende doorbrengen, slijten (den tijd); —
drinkende verteren : veel geld verdrinken ; zijne
zorgen verdrinken, door drinken vergeten ; — in
het water doen stikken : een hond verdrinken ;
zich verdrinken ; hij is verdronken, in het water
omgekomen ; — het gansche land ligt verdronken,
overstroomd, is onder water geloopen ; — verdrinken
eer men water gezien heeft, zich zedelijk of lichamelijk
bederven zonder eigenlijk goed te weten wat men
gedaan heeft. VERDRINKING, v. (-en), het
verdrinken : de verdrinkingen in de Loire (gedurende
de Fransche omwenteling in 1793).
VERDROGEN, (verdroogde, heeft en is ver
doen opdrogen ; droog worden, uitdrogen:-drog),
de beek is verdroogd ; — de planten verdrogen, komen
door droogte om ; — een kind verdrogen, droge
luiers aandoen. VERDROGING, v. het verdrogen.
VERDROOMEN, (verdroomde, heeft verdroomd),
droomende doorbrengen, slijten (den tijd).
VERDRUKKEN, (verdrukte, heeft verdrukt),
drukkende gebruiken ; (ook) slecht drukken;
overdrukken ; drukkende verbruiken : hij heeft
10 riem papier verdrukt ; — ( fig.) onderdrukken,
geweld aandoen : een volk, zijne onderhoorigen
verdrukken. VERDRUKKING, v. (-en), onder
slavernij ; — (spr.) hij groeit tegen de-druking,
verdrukking in, allerlei leed en tegenspoed schijnen
hem niet te deren.
VERDRUKKER, m., VERDRUKSTER, v. (-s),
die verdrukt ; tiran, geweldenaar, -ster.
VERDRUKTE, m. en v. (-n), die onderdrukt
wordt.
VERDRUPPELEN, (verdruppelde, is verdruppeld),
wegdruipen. VERDRUPPELING, v. het verdruppelen. ,
.
VERDUBBELEN, (verdubbelde, heeft en is verdubbeld), dubbel, tweevoudig maken : een getal
verdubbelen ; eene geldsom verdubbelen ; — zijn ijver
verdubbelde, werd tweemaal zoo groot ; — zijne
schreden verdubbelen, verhaasten, sneller loopen ; —
met verdubbelde kracht ; — nog eens herhalen ; (zeew.) een schip verdubbelen, van eene dubbele
huid voorzien. VERDUBBELING, v. het verdubbelen ; — (-en), (ontl.) dubbel vlies ; (zeew.)
dubbele, omgelegde huid ; — ijzeren stoofoven
(in eene kachel); — (fig.) vermeerdering, ver
-grotin.
VERDUFFEN, (verdufte, is verduft), duf worden.
VERDUIDELIJKEN, (verduidelijkte, heeft ver
duidelijk maken, ophelderen, verklaren:-duieljkt),
zijne meening, eene duistere plaats in een schrijver
verduidelijken. VERDUIDELIJKING, v. het ver
opheldering, toelichting.
-duieljkn;
VERDUISTEREN, (verthilsterde, heeft en is
verduisterd), duister, donker maken, worden:
die zware gordijnen verduisteren de kamer ; de zon
verduistert ; — zijn verstand was verduisterd, bene
ontfutselen : gelden verduisteren, gelden-veld;—
gebruiken waarover men niet voor zichzelven
beschikken mag. VERDUISTERING, v. k-en),
het verduisteren (in alle bet.).
VERDUITSCHEN, (verduitschte, heeft ver
vertolken, vertalen ; uitleggen;
-duitsch),(w.g
geheel Duitsch maken of worden. VERDUITSCHING, v. (-en), het verduitschen ; verklaring,
toelichting, vertaling.
VERDUITSCHER, m. (-s), (veroud.) die ver
verklaarder.
-duitsch,
VERDUIVELD, bn. bw. duivelsch, helsch :
verduivelde kwajongen ; verfoeilijk : verduivelde kunsten ; in hooge mate: dat is verduiveld duur, moeilijk,

VERDUIZENDVOUDIGEN.
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VERDUIZENDVOUDIGEN, (verduizendvoudigde,
heeft verduizendvoudigd), duizendvoudig nemen.
VERDULD, bn. bw. verzachtende uitdrukking
voor : verduiveld, verdoemd.
VERDULDIG, bn. bw. ( -er, -st), (Zuidn.) geduldig.
VERDULDIGHEID, v. (Zuidn.) geduld. VER
-DULIGJK,bw.(Zuidn)
verduldig.
VERDUNNEN, (verdunde, heeft en is verdund),
dun, dunner maken of worden : eene plank, een
stok verdunnen; — vermageren, afnemen (van hout,
van steen); — (gew.) (van vruchten, die te dicht
bij elkander zijn gezaaid, zoodat ze elkanders
groei belemmeren) hier en daar eene plant uit
dunnen : ik heb de penen, de sla, de uien-trekn,
verdund ; — met water enz. aanlengen : wijn
verdunnen; verf verdunnen, door er olie bij te meugen;
— het bloed, de vochten van het lichaam verdunnen ;
eene oplossing verdunnen ; — ijler maken : de lucht
verdunnen. VERDUNNING, v. (-en), het ver
-dune;(fig.)
vermagering.
VERDUNSEL, o. (gew.) sla die nog niet volwassen
is en die men uitgetrokken heeft om de sla te
verdunnen.
VERDUREN, (verduurde, heeft verduurd), ver
dulden, lijden : pijn, koude, hitte verduren;-dragen,
— in prijs stijgen. VERDURING, v. het ver
-duren.
VERDUTTEN, (verdutte, heeft verdut), duttende
doorbrengen, slijten ; (w. g.) (fig.) stomp, dom
maken.
VERDUURZAMEN, (verduurzaamde, heeft verduurzaamd), duurzaam maken : verduurzaamde
levensmiddelen (die zeer lang goed blijven); ver
-durzame
melk.
VERDUURZAMING, v. het verduurzamen.
VERDUWELIJK, bn. ( -er, -st), te verduwen,
verteerbaar.
VERDUWEN, (verduwde, heeft verduwd), van
,de plaats duwen ; - verteren (van spijzen): zijne
maag kan die spijs niet verduwen ; ook van geestelijk
voedsel gezegd ; — dulden, verdragen : eene beleediging verduwen. VERDUWING, v.
VERDWAASD, bn. dwaas, uitzinnig ; zot.
VERDWAASDHEID, v. zotheid, loszinnigheid.
VERDWALEN, (verdwaalde, is verdwaald), op
den dwaalweg geraken, van den goeden weg afraken ; van het pad der deugd afwijken ; (spr.)
het verdwaalde schaap is terecht, diegene of datgene
wat men kwijt was.
VERDWAZEN, (verdwaasde, heeft of is ver
-dwas),
dwaas, zot maken of worden.
VERDWIJNEN, (verdween, is verdwenen), onzichtbaar worden, weggaan : de geest verdween ; de
vogel is uit de kooi verdwenen, weg ; verdwijn uit
mijn oog(en), ga zoo spoedig mogelijk weg ; — dat
verdwijnt als sneeuw voor de zon, zeer spoedig;
dat gezwel verdwijnt vanzelf ; mijne hoop is verdwenen,
vernietigd ; hij is van het tooneel verdwenen, ver
weggegaan. VERDWIJNING, v. het-troken,
verdwijnen.
VEREDELEN, (veredelde, heeft veredeld), edel,
edeler, fijner maken : vruchten veredelen, door
overenting ; — wijn veredelen, door vermenging
met betere soorten ; een schapenras veredelen, door
teeltkeus ; degelijke lectuur veredelt verstand en
hart ; ( ook fig.) de vergiffenis veredelt onze ziel ;
<w. g.) veradelen, tot den adelstand verheffen.
VEREDELING, v. het veredelen.
VEREELT, brr tot eelt geworden, verhard (van
Ie huid): vereelte handen. VEREELTHEID, v.
VEREELTEN, (vereeltte, heeft en is vereelt),
tot eelt maken, worden : mijne handen vereelten ;
(fig.) gevoelloos maken, worden : gierigheid heeft
zijn hart vereelt. VEREELTING, v. het vereelten,
verharding.
VEREENEN, VEREENIGEN, (vereende of ver
heeft vereend of vereenigd), tot één maken,-•enigd,
verbinden, samenvoegen : twee legers, vloten ver
tuinen vereenigen ; de zeven Vereenigde-.enig;tw
Gewesten (der Nederlanden); de Vereenigde Staten
, (van Noord -Amerika); — overeenbrengen : de planmen vereenigen ; — verzoenen, paren : liefde ver
huwelijk vereenigd ; — zich met-:endh;ort
, iets (kunnen) vereenigen, het aannemen of toestemmen.
VEREENIGBAAR, brr. vereenigd kunnende worden.
Van Dale.

VERERGEREN.

VEREENIGER, m., VEREENIGSTER, v. (-s),
die vereenigt.
VEREENIGING, v. (-en), het vereenigen, samen
: de vereeniging van twee rivieren, lijnen ; —-voegin
verbond ; verbintenis ; verdrag ; recht van verga
samenkomst, gezelschap,-deringv ;genootschap ; eene vereeniging oprichten ; lid eener
vereeniging zijn ; (fig.) huwelijk ; de vereeniging
der kleuren, samensmelting.
VEREENIGINGSBOUT, m. (-en), (zeees.) knevel;
...JAAR, o. (...jaren); ...LEVEN, o. het ver
bloeit ; ... LOKAAL, o. (...kalen),-enigslv
lokaal waar eene vereeniging, eene club samenkomt ;
...PUNT, o. (-en), punt van vereeniging : (ontl.)
plaats der samenvoeging van sommige deelen
des lichaams ; ...RECHT, o. recht van vereeni ging ; ...SEIN, o. (-en), (mi].), ...TEEKEN, o.
(-s), teeken zich te vereenigen.
VEREENVOUDIGEN, (vereenvoudigde, heeft ver
eenvoudiger, gemakkelijker maken:-envoudig),
onze lastige spelling vereenvoudigen ; het bestuur,
eene berekening vereenvoudigen ; eene breuk vereen
teller en noemer door hun grootsten-voudigen,
gemeenera deeler deelen. VEREENVOUDIGING,
v. (-en), het vereenvoudigen.
VEREENZELVIGEN, (vereenzelvigde, heeft ver
één-, tot eene en dezelfde zaak-enzlvigd),to
maken ; hij vereenzelvigde zich hiermede, hij en dit
vormden één geheel. VEREENZELVIGING, v.
VEREERDER, m., VEREERSTER, v. (-s),
die vereert : een van hare vereerders.
VEREEREN, (vereerde, heeft vereerd), eer
bewijzen : de godheid, de heiligen, beelden vereeren;
zijn leermeester vereeren, eer bewijzen, achting
toedragen ; hij vereerde zijne vrouw nog steeds hemel
— (kooph.) een wissel vereeren, honoreeren : —-hog;
iem. met een bezoek vereeren, hem bezoeken ; iem.
iets vereeren, aanbieden, schenken. VEREERING,
v. (-en), het vereeren, eerbewijzing, eeredienst;
geschenk. VEREERINKJE, o. (-s), kleine ver
-ering.
VEREERENSWAARD, VEREERENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, meer -, meest -), waard vereerd
te worden : zijne deugden maken hem vereerens-

waard.

VEREEUWIGEN, (vereeuwigde. heeft vereeuwigd), eeuwig doen zijn : zijn naam vereeuwigen,
onsterfelijk maken : door de graveerstift vereeuwigen,
eeuwig doen leven (op eene afbeelding); de ver
de overledene. VEREEUWIGING, v.-euwigd,
het vereeuwigen, het onsterfelijk maken, bezingen.
VEREFFENBAAR, bn. wat vereffend kan worden.
VEREFFENEN, (vereffende, heeft vereffend),
effen maken ; schikken, , bijleggen : een geschil
vereffenen ; eene zaak met iem. trachten te vereffenen ;
— in orde brengen : een boedel, nalatenschap ver
— betalen ; zijne schulden vereffenen. VER--efn;
EFFENING, v. (-en), het vereffenen, afbetaling,
delging (van schuld); schikking ; aanzuivering.
VEREFFENINGSSTEENEN, m. mv. (mets.)
steepen die ter gelijkmaking der metsellagen dienen.
VEREISCH, o. eisch, wat noodig is ; naar vereisch van zaken, van omstandigheden, naar deze
het eischen of vorderen.
VEREISCHEN, (vereischte, heeft verischt),
(eig.) door eischen of vragen te weten komen; vorderen ; vragen ; dat vereischt veel tijd ; deze
taalakten worden vereischt ; de nood, de wet vereischt
het ; de vereischte (noodige) zorg aan iets besteden.
VEREISCHING, v. (w. g.) eisch.
VEREISCHTE, o. (-n), het gevorderde, het
behoorlijke : dit is geen vereischte, dit is niet noodzakelijk ; de vereischten van een examen, wat als
eisch gesteld, wat gevraagd kan worden ; de ver
dezen post zijn, daartoe behoort men te-eischtno
bezitten. kennen enz.
VERENGELEN, (verengelde, heeft verengeld)
(dicht.) tot iets engelachtigs maken : de liefde die
't leven verengelt.
VERENGELSCHEN, geheel en al Engelsch maken of worden.
VERENGEN, (verengde, heeft verengd), eng,
enger, nauwer maken : een kleed, een weg verengen.
VERENGING, v. (-en).
VERENKELEN, (verenkelde, heeft verenkeld),
wat dubbel is, in zijne enkele deelen splitsen, ver
-deln.VERNKLIG,v
VERERGEREN, (verergerde, heeft en is verergerd),
erg, erger maken, worden : de zieke verergert ; het
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kwaad verergeren ; de wonde verergert, wordt slimmer ; de toestand is verergerd. VERERGERING,

verfomfaaien ; na die stoeipartij zag zij er erg ver
-fomaid
uit.

V.

VERFOMMELEN, (verfommelde, heeft verfommeld), verkreukelen : papier verfommelen. VER
-FOMELING,v.hetrfomln
VERFPLANT, v. (-en), plant waaruit verfstoffen getrokken worden ; ...POEDER, ...POEIER,
o. fijngemalen verfstof ; ...POT, m. (-ten).
VERFRAAIEN, (verfraaide, heeft en is ver
versieren. opschikken : de stad, een huis,-fraid),
eene kamer verfraaien ; fraaier worden. VER
verfraaien, versiering.-FRAING,v.(en)ht
VERFRANSCHEN, (verfranschte, heeft verfranscht), geheel en al Fransch maken of worden;
een Franschen vorm geven aan...; een woord ver
zich verfranschen, Fransche vormen-fransche;
en manieren aannemen. VERFRANSCHING, v.
het verfranschen.
VERFRISSCHEN, (verfrischte, heeft verfrischt),
opfrisschen, frisch maken : zich door een bad ver
onweder verfrischt de lucht ; - ver -frischen;t
de lucht in eene kamer verfrisschen ; --vershn:
zich verfrisschen, iets gebruiken waardoor men
opfrischt. VERFRISSCHING. v. het verfrisschen;
- (-en), verversching ; hetgene verfrischt. VER
-FRISCHNKJE,o.(s)
VERFRISSCHEND, bn. ( -er, -st), frisch makend,
verkoelend : de verfrisschende regen ; een verfris schend bad.
VERFROMMELEN, (verfrommelde, heeft ver
verkreukelen : een zakdoek, het papier-fromeld),
verfrommelen ; met verfrommelde boorden loopen.
VERFRONSELEN, (verfronselde, heeft ver
-fronseld),
verkreukelen.
VERFSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) zeker schelp
welks schelp eene helder geelachtig groene-dier
kleur heeft, met ongelijke bruine of bruinachtige
dwarsbanden ; ...SPATEL. v. (-s), verfmes ;
...SPIKKEL, m. (-s), spikkel, spatje verf;
...STEEN, m. (-en), steen waarop de vert gewreven
wordt.
VERFSTER, v. (-s), vrouw die verft.
VERFSTIFT, v. (-en), pastel, kleurpotlood;
...STOFFEN, ...WAREN, v. mv. stoffen waarmede ,
men verft ; ...WINKEL, m. (-s), winkel waar
verf verkocht wordt ; werkplaats van den verver;
...WRIJVER, m. (-s).
VERGAAN, (verging, is vergaan), van zijne
plaats gaan : de wijzer vergaat niet, beweegt zich
niet ; de oogere dezer pop vergaan, bewegen zich ; afloopen, ten einde loopen: hoe zal die zaak vergaan I;
het zal hem slecht vergaan, slecht met hem afloopen ;
het vergaat er hem naar, hij krijgt loon naar werken ;
- langzamerhand verdwijnen : mij vergaat hooren
en zien, ik ben mijne zinnen niet meer meester ; schoonheid vergaat; - ophouden, verdwijnen : de
lust vergaat mij, ik begin den lust te verliezen ; verrotten : dat hout is vergaan ; dat laken is vergaan,
verteerd, heeft zijn stevigheid verloren ; - ten
onder gaan, ophouden te bestaan : als de wereld
vergaat ; - het was een leven, alsof hemel en aarde
vergingen, een vervaarlijk leven ; - het schip
verging met man en muis; van honger en dorst
vergaan, omkomen of bijna omkomen ; - (spr.)
onkruid vergaat niet, de nutteloozen of onwaardigen
zijn vaak het taaist en blijven het langst leven ; voorbijgaan ; er vergaat geen dag dat ik niet aan hem
denk ; de tijd vergaat snel.
VERGAARBAK, m. (- ken), bak waarin men
regenwater (of andere vloeistoffen) opvangt.
VERGAARDER, m., VERGAARSTER, v. (-s),
die vergaart.
VERGAARSEL, o. (-s), het vergaarde.
VERGADEREN, (vergaderde, heeft en is vergaderd), bijeenzamelen, -brengen, verzamelen:
schatten vergaderen ; - tot zijne vaderen vergaderd,
worden, begraven worden ; - bijeenkomen : de
raad is vergaderd, houdt zitting. VERGADERING,
v. (-en), het vergaderen ; verzameling ; recht van
vergadering, de bevoegdheid om met anderen samen
te komen ter gemeenschappelijke beraadslaging
of handeling ; - bijeenkomst van personen (in
alle bet.): eene vergadering beleggen, bijeenroepen,
openen, leiden, sluiten, opheffen ; ter (in de) ver
verschijnen ; staande (gedurende) de-gaderin
vergadering ; (gesch.) de groote vergadering, de
bekende vergadering in 1651 gehouden om ver
punten der unie, militie en religie te-schilend
bespreken en te regelen.

het verergeren, verslimmering.
VERETEN, (verst, heeft vereten), voor eten
uitgeven : een rijksdaalder vereten ; etende verteren,
doorbrengen ; zich vereten, te veel eten.
VERETTEREN, (veretterde, is veretterd), tot
ettering overgaan (van wonden); te veel etteren.
VERETTERING, v.
VEREUROPEESCHEN, geheel en al Europeesch
maken of worden.
VEREVENEN, (verevende, heeft verevend),
vereffenen : schulden verevenen. VEREVENING,
v. (-en).
VERF, v. (...ven), zekere stof welke aan de voorwerpen, die er mee bedekt worden, zekere kleur
geeft; olie -, waterverf, met olie, water aangemaakt;
de deur staat in de verf, is pas geverfd ; dat mag wel
een verfje hebben, mag wel eens geverfd worden;
iets een verfje geven ; dat is buiten de verf. VERFJE, o. (-s).
VERFAARDE, v. kleurige aardsoort die tot
verven gebezigd wordt ; ...BAD, o. (-en), oplossing
van verf waarin de te verven goederen ondergedompeld worden ; ...BALIE, v. (...liën), verfpot met
duigen ; BLOKJE, o. (-s), verfkoekje ; ...BORD,
o. (-en), (schild.) palet ; ...BORDJE, o. (-s), plankje
met stalen van verf er op ; .BORSTEL, m. (-s),
(schild.) groote kwast ; borstel om mede te verven;
...BREM, v. eene soort van heidebrem, algemeen
in bosschen en op heidevelden (genista tinctoria);
...DISTEL, v. (-s), (plantk.) ververszaagblad
(serratula tinctoria); ...DOOS, v. (...zen), doos met
onderscheidene stukjes verf en penseelen.
VERFEIK, m. (-en), eene soort van eik in NoordAmerika die het geelhout oplevert tot geelverven;
...FABRIEK, v. (-en), fabriek tot bereiding van
verf ; ...FABRIKANT, m. (-en); ...HANDEL,
m. in- en verkoop van verf ; ...HANDELAAR, m.
(-s); .:.HOUT, o. (-en), hout geschikt om er verf
uit te bereiden.
VERFIJNEN, (verfijnde, heeft verfijnd), fijn,
fijner maken ; zuiver maken ; (fig.) uitermate
beschaven ; de verfijnde smaak der Franschen ;
met verfijnde wreedheid, geraffineerd. VERFIJ NING, v. (-en), het verfijnen, overdreven beschaving.
VERFKETEL, m. (-s), ketel der lijnwaadververs;
...KOEKJE, o. (-s), plaatje harde verf : eene
verfdoos met 20 verfkoekjes ; ... KOOPER, m. (-s),
verfhandelaar ; ...KRUID, o. (plantk.) ossetong;
verversbrem ; ...KUIP, v. (-en), (very.) kuip met
verf; ...KUNST, v.; ...KWAST, m. (-en); ...LAAG,
v. (...lagen).
VERFLAUWEN, (verflauwde, is verflauwd),
slap, zwak worden : de wind verflauwt ; - (fig.)
verkoelen; die vriendschap zal wel verflauwen; verminderen in ijver : zijn ijver, belangstelling
begint te verflauwen. VERFLAUWING, v. het
verflauwen, verslapping.
VERFLENSEN, (verflenste, heeft of is verflenst),
doen verwelken ; verwelken : verflenste bloemen,
kleuren ; verflenste kleeren. VERFLENSING, v.
VERFLOOF, m. (plantk.) geelhoutboom ;
LOON, o. loon voor het verven ; ...MES, o. ( -sen),
(schild.) tempermes, paletmes ; ...MOLEN, m.
(-s), molen ter bereiding van verfstoffen ; ...MOS,
o. eene plant (rocella tinctoria) die tot eene schoone
roode verfstof, ook tot bereiding van 't lakmoes,
aangewend wordt.
VERFOEIEN, (verfoeide, heeft verfoeid), veraf
diep verachten ; den pronker, den schelm-schuwen,
verfoeien. VERFOEIING, v. het verfoeien.
VERFOEIENSWAARD, VERFOEIENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, meer -, meest -), waard verfoeid
te worden.
VERFOEILIJK, bn. bw. ( -er, -st), waard ver
te worden, afschuwelijk, op verfoeilijke-foeid
wijze : dat zijn verfoeilijke leugens ; eene verfoeilijke
misdaad ; verfoeilijk liegen; hij stelt verfoeilijk
slecht. VERFOEILIJKHEID, v. (...heden), afschuwelijkheid.
VERFOEISEL, o. (-s), verfoeilijk ding.
VERFOELIËN, (verfoeliede, heeft verfoelied),
met kwik overtrekken, (het glas tot spiegels).
VERFOELIESEL, o. (-s), kwik, foelie (tot ver
-vardign
spiegelglas).
VERFOMFAAIEN, VERFOMFOOIEN, (ver
heeft verfomfaaid, ver -fomaide,vr
kreuken, frommelen : zijne ' kleeren-fomid),

VERGADERINGETJE,

VERGADERINGETJE, o. (-s), kleine vergadering.
VERGADERPLAATS, v. (-en), ...ZAAL, v.
(...zalen), plaats van samenkomst van verscheidene
personen; ...TIJD, m., ...UUR, o. (...uren), tijd,
uur van samenkomst.
VERGALLEN, (vergalde, heeft vergald), het
galvlies (der visschee) doen barsten, zoodat de
visch bitter en oneetbaar wordt : de visch vergallen ;
(spr.) het botje is vergald, de zaak is bedorven;
(fig.) bederven, zuur maken : (fig.) zijn wangedrag
vergalde de genoegens van ons leven. VERGAL LING, v. (-en), het vergallen.
VERGALOPPEEREN, (ZICH), (vergaloppeerde
zich, heeft zich vergaloppeerd), (fig.) te ver gaan,
onvoorzichtig zich uiten of handelen : zich in
zijn, spreken vergaloppeeren. VERGALOPPEERING,
v. overijling.
VERGANKELIJK, bn. ( -er, -st), sterfelijk,
broos, onbestendig, zwak : alles is vergankelijk;

het vergankelijke leven ; vergankelijke goederen.

VERGANKELIJKHEID, v. broosheid, sterfelijkheid ; onbestendigheid.
VERGAPEN, (vergaapte, heeft vergaapt), te
wijd, te ver gapen ; gapende doorbrengen, slijten ; zich aan den schijn vergapen, zich door den schijn
laten bedriegen. VERGAPING, v. het vergapen.
VERGAREN, (vergaarde, heeft vergaard), bijeenbrengen, verzamelen, opstapelen : schatten., goederen, boeken, gegevens vergaren ; ( boedr.) het
bijeenbrengen der afzonderlijke vellen tot complete
exemplaren. VERGARING, v. het vergaren;
opstapeling ; -, (-en), (timm.) raamwerk om een
paneel.
VERGARSTEN, (vergarstte, is vergarst), garstig,
ransig worden (van spek) ; bederven (van boter
enz:). VERGARSTING, v. het vergarsten.
VERGARVEN, het bezoek aan de korenakkers
(van meier en heerschap, in Drente), ten einde
diens aandeel in den korenoogst te bepalen.
VERGASTEN, (vergastte, heeft vergast), goed
onthalen : hij heeft ons op eene redevoering vergast,
eene aangename redevoering voor ons gehouden;
zich aan iets vergasten, met smaak van iets eten of
drinken; zich vergasten, zich genoegen verschaffen; het tij vergast, komt te laat. VERGASTING, v.
het vergasten.
VERGAUWEN, (vergauwde, heeft vergauwd),
(w. g.) bedriegen. VERGAUWING, v. bedrog.
VERGEEFLIJK, VERGEFELIJK, bn. ( -er,
-st), verschoonbaar : eene vergefelijke fout, zonde;
vergevensgezind : een Christen betaamt het, ver
te zijn.
VERGEEFLIJKHEID, v. verschoonbaarheid.

VERGENOEGZAAM.

1859

-geflijk

VERGEEFS, bw. nutteloos, vruchteloos : gij
komt, werkt vergeefs; alles te vergeefs.

VERGEEFSCH, bn. vruchteloos : vergeefsche

moeite.

VERGEESTELIJKEN, (vergeestelijkte, heeft ver
allegorischer, geestelijken zin-gestlijk),n
opvatten of verklaren ; eene geestelijke richting
geven.
VERGEETACHTIG, bn. ( -er, -st), niet goed
kunnende onthouden, zwak van geheugen : vergeetachtig zijn. VERGEETACHTIGHEID, v. zwakheid van geheugen.
VERGEETAL, m. en v. (-len), die alles
vergeet.
VERGEETBOEK, o. (fig.) vergetelheid : in het
vergeetboek raken, vergeten worden.
VERGEET-MIJ-NIET, VERGEET -ME-MIET, v.
(-en), een plantengeslacht (myosotis) met fraaie
fijne bloempjes, tot de familie der ruwbladigen
behoorende, dat door 8 soorten in onze flora ver
gemeen vergeet-mij-niet, ruw--tegnwordis:

harige vergeet-mij-niet, zodevormende vergeet-mijniet, boschvergeet -mij-niet, ruige vergeet-mij-niet,
middelste vergeet-mij-niet, wisselkleurige vergeet mij -niet en stijve vergeet-mij-niet. VERGEET MIJ-NIETJE, o. (-s), een bosje, bouquetje vergeetmij-nietjes.

VERGEKKEN, (vergekte, heeft vergekt), voor
den gek houden ; gekkende, schertsende (den tijd)
doorbrengen ; gek worden, verlieven op ; alle

vrouwen zijn op hem vergekt.

VERGELDEN, (vergold, heeft vergolden), met
geld betalen : dat kan ik niet vergelden ; - ( fig.)
beloonen, vergoeden : God vergelde het u;

met kwaad vergelden ; men kan zijn ouders niet
vergelden, wat zij voor hunne kinderen doen ; -

betaald zetten: hij beleedigde mij, maar ik zal 't
hem vergelden. VERGELDING, v. (-en), het
vergelden, belooning ; (ook) straf : de dag der
vergelding komt.

VERGELDER, m., VERGELDSTER, v. (-s),
die vergeldt ; Christus de vergelder, Remunerator.
VERGELIJK, o. (-en), overeenkomst (waarbij
ieder toegeeft); verdrag : eene stad bij vergelijk
overgeven ; ( kooph.) verdrag, overeenkomst onl een
reeds aangevangen proces te stuiten of te voorkomen : een vergelijk treffen, maken, met zijne
schuuldeischers sluiten ; ( spr.) een mager vergelijk

is beter dan een vet proces.

VERGELIJKBAAR, bn. wat te vergelijken is.
VERGELIJKELIJK, bn. te vergelijken.
VERGELIJKEN, (vergeleek, heeft vergeleken),
naast elkander zien, beoordeelen en daarbij overeenstemming en verscheidenheid vinden tusschen
personen of zaken : twee wetten, verordeningen met

elkander vergelijken ; twee dichters, verschijnselen
vergelijken ; - gelijkenis vinden : de jeugd bij de
lente, het leven bij eene reis, de grijsheid met den
winter vergelijken ; - zich vergelijken, gelijkstellen
met : hij kan zich niet vergelijken met Staring.
VERGELIJKEND, bn. wat vergelijkt : de ver
ontleedkunde, taalkunde ; vergelijkende-gelijknd
zinnen, bijzinnen die eene vergelijking inhouden

ter bepaling van den inhoud des hoofdzins of van
een deel daarvan ; -- vergelijkend examen, een
examen dat men afneemt aan personen, die naar
eene betrekking dingen om uit hen den bekwaamsten
en geschiktsten te kiezen ; - vergelijkende staat,
vergelijkend overzicht, eene tabel die een overzicht
van eene zaak over verschillende jaren geeft (b. v.
van de ontvangsten eener onderneming, de opbrengst
van belastingen); vergelijkende meetkunde.
VERGELIJKENDERWIJZE, VERGELIJKENDERWIJS, bw. bij vergelijking.
VERGELIJKING, v. (-en), het vergelijken, oor
meerdere of mindere waarde van iets:-delovr

eene vergelijking trekken tusschen ; bij vergelijking
valt het tegen ; in vergelijking van, met vroeger ; hij
kont niet in vergelijking bij zijn broeder, hij is verreweg de mindere ; zonder vergelijking iets nemen ; gelij kenis : Cats heeft vaak eigenaardige vergelijkingen ; - ( taalk.) de trappen van vergelijking,

de verschillende vormen der bijvoeglijke naamwoorden die aanduiden in welken graad de hoedanigheid in de zelfstandigheid aanwezig is of
daaraan wordt toegekend ; (wisk.) twee getallenvormen door het teeken =
verbonden, gewoonlijk dienende om uit gegeven
grootheden een of meer onbekenden te berekenen ; identieke vergelijking, waarin beide leden dezelfde
waarde hebben ; - valsche vergelijking, waarin
beide leden verschillende waarden hebben ; niet-identieke vergelijking, waarin letters voorkomen
en die met sommige maar niet met alle waarden der
letters in de twee leden hetzelfde getal voor
; - wortel der vergelijking, de waarde die-steln
men voor de letters in de plaats moet stellen om
eene niet-identieke identiek te maken ; - het oplossen der vergelijking, het opsporen der wortels
er van ; - vergelijking van den eersten, tweeden
graad, waarin de onbekende een getal van den
eersten, tweeden graad is.
VERGELIJKINGSMATERIAAL, o., ...SCHAAL,
v. (...schalen), ...TABEL, v. (-len), materiaal,
schaal, tabel ter vergelijking ; ...VLAK, o. (-ken),
een horizontaal vlak ten opzichte van hetwelk men
de verschillen in hoogte van punten aangeeft,
grondvlak.
VERGEMAKKELIJKEN, (vergemakkelijkte,
heeft vergemakkelijkt), gemakkelijker maken;
veraangenamen, verzoeten : dat dient om het leven
te vergemakkelijken. VERGEMAKKELIJKING, v.
VERGEN, (vergde, heeft gevergd), vorderen,
eisehen : hoe kunt gij dat vergen ? ; ik verg niets

onbillijks ; gehoorzaamheid vergen ; te veel van zijn
krachten vergen.
VERGENOEGD, bn. bw. ( -er, -st), tevreden,

voldaan, opgeruimd : er vergenoegd uitzien ; een
vergenoegd leven leiden. VERGENOEGDHEID,
v. tevredenheid.
VERGENOEGEN, (vergenoegde, heeft vergenoegd), tevredenstellen, bevredigen : zich met
iets vergenoegen ; genoegen doen aan : iem. met
iets vergenoegen. VERGENOEGING, v.
VERGENOEGZAAM, bn. (w. g.) licht tevreden-
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gesteld. VERGENO]GZAAMHEID, v. tevreden
aard : de vergenoegzaamheid der deugd.
VERGETELHEID, v. het vergeten zijn : tot de
vergetelheid doemen, doen vergeten ; aan de vergetelheid onttrekken, ontrukken, in herinnering
houden ; (tab.) de stroom, de vloed der vergetelheid, de Lethe-stroom.
1. VERGETEN, (vergat, heeft en is vergeten),
de herinnering, het geheugen van iets verliezen:
eene les, een woord, iem. vergeten ; - alles is vergeten
en vergeven, er wordt niet meer aan gedacht en
het wordt niet gestraft ; - ik heb mijn boek
vergeten, verzuimd het mede te brengen ; ik ben
mijn les vergeten, ze is mij uit het geheugen gegaan ; - ik vergat (liet na) u te zeggen, dat... ; zich vergeten, buiten zichzelven raken van toorn,
woede, smart enz. : hij vergat zich zoo zeer, dat
hij mij een slag toebracht ; elk vergat in 't gevaar
zichzelven om voor de anderen te zorgen.

2. VERGETEN, bn. onopgemerkt, eenvoudig:
als een vergeten burger leven.

VERGETENHEID, v. (gew.) 't is eene vergeten
men heeft er niet aan gedacht, men heeft-heid,
het zonder opzet nagelaten.
VERGETER, m., VERGEETSTER, v. (-s), die
vergeet.
VERGEVEN, (vergaf, heeft vergeven), aan een
ander geven, weggeven : hare hand is nog niet
vergeven, zij is nog niet verloofd. ; zij heeft nog een
paar dansen te vergeven, vrij ; - vergiffenis schenken (aan); vergeef het mij ; ik kan mij zelven nooit
vergeven, dat ik...; vergeef ons onze schulden ; niet euvel duiden : vergeef mij ? ( beleefdheids-

uitdrukking : pardon ! ); - slecht geven (de kaart);
- opnieuw geven : een ambt vergeven, opdragen ; vergiftigen, vergif ingeven ; door gif doen ster
iem. met arsenicum vergeven ; zich vergeven,-ven;
zich door middel van vergif het leven benemen.
VERGEVING, v. (-en), vergiffenis, verschooning ;
begeving ; - vergiftiging.
VERGEVENSGEZIND, bn. ( -er, meest -), ge
licht geneigd tot vergeven, inz. van aan--zind,
gedane beleedigingen. VERGEVENSGEZINDHEID, v.
VERGEVER, m., VERGEEFSTER, v. (-s), die
vergiffenis schenkt ; - die vergif ingeeft ; (beter)
gifmenger, gifmengster.
VERGEVORDERD, bn. op vergevorderden leef
zeer hoogen leeftijd.
-tijd,op
VERGEWISSEN, (vergewiste, heeft vergewist),
gewis maken, verzekeren : een verdrag vergewissen ;
zich vergewissen, zich zekerheid verschaffen van:
hij wilde zich met eigen oogen daarvan vergewissen.

VERGEZELLEN, (vergezelde, heeft vergezeld),
bij iem. blijven, inz. onder het gaan, begeleiden:

iem. op de reis vergezellen ; vergezeld van zijn trouwen
hond ; ( fig.) gepaard gaan met : dat ging met de
grootste moeite, met veel plichtplegingen vergezeld.

VERGEZELLER, m. (-s), die vergezelt. VER

-GEZLSTR,v.(s)
VERGEZELSCHAPPEN, (vergezelschapte, heeft
vergezelschapt), vergezellen.
VERGEZICHT, o. (-en), gezicht in de verte:
gij hebt hier een mooi vergezicht ; ( teek.) teekening,
voorstelling van een vergezicht.
VERGEZICHTKUNDE, v. (w. g.) kunst, wetenschap om vergezichten te teekenen.
VERGIETEN, (vergoot, heeft vergoten), storten
(van vochten): bloed vergieten, doen stroomen;
tranen vergieten, schreien ; - te veel op iets gieten
en daardoor bederven : gij hebt de thee vergoten, er
te veel water opgedaan ; - her-, overgieten (b. v.
kanonnen); - gietend verbruiken. VERGIETING,
v. het vergieten, storting ; overgieting, hersmelting.
VERGIETER, m., VERGIETSTER, v. (-s),
die vergiet.
VERGIETTEST, v. (-en), test of teil van aardewerk, ijzer of blik met eene menigte gaatjes in bodem
en rand, om gewasschen groente, enz. te laten
uitdruipen.
VERGIFFENIS, v. kwijtschelding (van straf);
(R.-K.) absolutie.
VERGIFT, o. (-en), VERGIF, o. (-ten), iedere
stof die, in Bene kleine hoeveelheid ingenomen, nadeelig op organische wezens> werkt : vergif bereiden,

innemen, toedienen ; minerale, plantaardige, dier
vergiften; (fig.) wat zeer schadelijk is: zulke-lijke
gezelschappen zijn vergif voor de jeugd.

VERGOOIEN.

VERGIFTBOOM, m. (-en), eene soort van vergiftigen pruikeboom (rhos toxicodendron), een klim menden sierheesteir uit N.- Amerika die hier en daar
inz. in Thuringen; in het wild voorkomt.
VERGIFTEN, (vergiftte, heeft vergift), vergiftigen.
VERGIFTENKAS, v. ( -sen), afzonderlijke gesloten kast in eene apotheek tot berging van vergiften ; alle potjes en fleschjes hebben een doodskop op het etiket.
VERGIFTENLEER, v. leer, wetenschap der
vergiften en hunne werking ; leerboek daarvoor.
VERGIFTIG, bn. ( -er, -st), venijnig, vol gifdeden ; vergiftige slangen, slangen met gifttanden ;
vergiftige planten, die vergift bevatten ; - (fig.)
vergiftige tongen, lastertongen. VERGIFTIGHEID,
v. hoedanigheid van hetgeen vergiftig is.
VERGIFTIGEN, (vergiftigde, heeft vergiftigd),
vergiftig maken, met vergif vermengen of bestrij ken : spijzen, pijlen vergiftigen ; (fig.) verbitteren :
iemands leven, vreugde vergiftigen. VERGIFTIGING, v. (-en), het vergiftigen.
VERGIFTIGER, m., VERGIFTIGSTER, V.
(-s), die vergiftigt of besmet ; gifmenger, gifinengster.
VERGIFTIGINGSPROCES, o. ( -sen), het verloop
eener vergiftiging ; proces naar aanleiding eener
vergiftiging.
VERGISSEN, (vergiste, heeft vergist), (veroud. )
zijn tij vergissen, zijn tij niet wel berekenen, (fier.)
zijn kans verzuimen, zijn slag niet wel waarnemen;
- zich vergissen, dwalen, het mis hebben : zich
in den persoon vergissen, meenee met een ander
te doen te hebben, personen verwarren; zich in
iemand vergissen, een verkeerden dunk van iem.
hebben ; - gij vergist u, u hebt het mis ; zich hij
het spreken vergissen ; zich misrekenen : bij het
rekenen zich vergissen. VERGISSING, v. (-en),
dwaling, misrekening : iets in, bij vergissing doen.
VERGISSINKJE, o. (-s).
VERGISTEN, (vergistte, is vergist), door sterke
gisting bederven. VERGISTING, v.
VERGLAASBAAR, bn. (scheik.) vatbaar voor,
geschikt tot verglazing. VERGLAASBAARHEID, v.
VERGLAASSEL, o. glazuur.
VERGLAZEN, (verglaasde, heeft verglaasd),
in glas veranderen : het vuur verglaast het zand;
glazuur opbrengen : die pannen zijn verglaasd;
met glaswater verglazen. VERGLAZING, v. het
verglazen.
VERGLAZER, m. ; VERGLAASSTER, v. (-s),
die verglaast.
VERGLETSCHEREN, (vergletscherde, is ver
onder gletschers bedolven-gletschrd),(a.
zijn : geheele streken der aarde moeten vroeger vergletscherd zijn geweest.

VERGLIJDEN, (vergleed, is vergleden), van de
plaats glijden ; met glijden doorbrengen ; zich
verglijden, glijdende zich bezeeren.
VERGLIMMEN, (verglom, is verglommen), lang
: de laatste gloed van het-zamerhnduitov
houtvuur verglom ; ( fig.) zijn oog verglom, werd
duister.
VERGODDELIJKEN, (vergoddelijkte, heeft ver
als iets goddelijks voorstellen : die-godelijkt),
schrijver heeft dat karakter vergoddelijkt ; vergeestelijken, heiligen, adelen : de Christen wordt door
de genade als vergoddelijkt. VERGODDELIJK.ING , V.
VERGODEN, (vergoodde, heeft vergood), tot
god of godin verheffen : de ouden vergoodden hunne
helden; (fig.) bovenmatig vereeren, prijzen : die
geneesheer wordt door zijne patiënten vergood. VER
vergoden, buitengemeene ver -GODIN,v.het
zelfvergoding, overdreven eigen lof.
-ering;
VERGODER, m. (-s), die vergoodt.
VERGOEDEN, (vergoedde, heeft vergoed), scha
geven : iem. de schade, de gemaakte-delosting
onkosten vergoeden ; die moeite kan niet vergoed
worden, goed gemaakt worden. VERGOEDING, v.

(-en), het vergoeden, schadeloosstelling.
VERGOELIJKEN, (vergoelijkte. heeft vergoelijkt), verschoonen, verontschuldigen : iemands
slecht gedrag vergoelijken ; fouten, tekortkomingen
vergoelijken. VERGOELIJKING, v. (-en), het

vergoelijken.
VERGOOIEN, (vergooide, heeft vergooid), gooiende van plaats doen veranderen : bij het zoeken
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ernaar heeft hij alles vergooid ; dat geld is vergooid,

dat zijt gij kwijt, zonder er iets voor te hebben ; —
ore iets laten gooien (met dobbelsteenen): eene gans,
een koek vergooien ; — zich vergooien, verkeerd
mikken bij het gooien ; (fig.) beneden zijne waar
beneden zijne rang huwen, zich verlagen:-dighe,
dat meisje heeft zich vergooid. VERGOOIING, v.
VERGRAMD, bn. ( -er, -st), vertoornd, boos, ver
toorn, verstoord -stord.VERGAMDHI,v
-heid.
VERGRAMMEN, (vergramde, heeft en is ver
vertoornen, gramstorig maken : item.-gramd),
vergrammen ; zich vergrammen, gramstorig worden.
VERGRAMMING, v. het vergrammen.
VERGRAVEN, (vergroef, heeft vergraven), anders graven : dc_t beekje is tot een kanaal vergraven.
VERGRAVING. v. (-en).
VERGRAZEN, (vergraasde, heeft vergraasd),
van weide doen veranderen.
VERGRIJP, o. (-en), misdaad, overtreding:
voor een gering vergrijp iem. straffen ; vergrijp
tegen de goede zeden, tegen de eerbaarheid. VER
-GRIJPE,o.(s)
VERGRIJPEN, (vergreep, heeft vergrepen), verkeerd grijpen ; door grijpen bezeeren : de handen
vergrijpen ; — zich vergrijpen, iem. handtastelijk
aanvallen ; zich aan iets vergrijpen, iets stelen.
VERGRIJPING, v. het vergrijpen.
VERGRIJZEN, (vergrijsde, is vergrijsd), grijs
of grijzer worden : met eere vergrijzen.
VERGRIMMEN, (vergrimde, is vergrimd.), grimmig, woedend worden.
VERGROEIDBLADIG, bn. (plantk.) een bloem bekleedsel is vergroeidbladig, als het uit één stuk
bestaat, maar minder of meer diep is uitgesneden.
VERGROEIEN, (vergroeide, is vergroeid), onder
het groeien verdwijnen : dat litteeken zal wel ver
verkeerd. krom groeien : een. vergroeide-groein;
(kromme) boom, rug. VERGROEIING, v. (-en),
het vergroeien, kromgroeiing.
VERGROENING, v. vergroening der bloemen,
waarbij alle organen der bloem eene groene kleur
bezitten en min of meer in gewone bladen zijn
veranderd.
VERGROOTEN, (vergrootte, heeft vergroot),
grooter. maken : eene stad, een tuin vergrooten;
een kleedingstuk laten vergrooten ; zijn vermogen,
een getal vergrooten ; — verbreeden, vermeerderen:
zijne macht, zijn roem, zijne kennis vergrooten ; —
grooter doen schijnen, grooter voorstellen : bolle
lenzen vergrooten ; deze bril vergroot sterk ; (fig.)
opvijzelen, overdrijven ; eene gebeurtenis vergrooten,
er in het verhaal iets bijvoegen. VERGROOTING,

V. (- en),

het vergrooten, overdrijving, grootspraak.
VERGROOTEND, bn. grooter makend : ver grootende brillen ; — ( taalk.) de vergrootende trap,
die vorm der bn. waardoor men aanduidt, dat eene
hoedanigheid in eene grootere mate in eene zelf
aanwezig is of daaraan wordt toe--standighe
gekend dan aan ééne of meer andere.
VERGROOTER, m., VERGROOTSTER, v.
die vergroot.
VERGROOTGLAS, o. (...zen), bol geslepen
glas waardoor de voorwerpen grooter schijnen,
microscoop.

VERGROOTINGSGETAL, o. (-len), (nat.) nummer van vergrooting der brillen ; ...METER, m.
(-s), (nat.) werktuig om de vergrootende kracht
van brillen of vergrootglazen te meten.
VERGROVEN, (vergroofde, heeft vergroofd),
grover maken of worden. VERGROVING, v.
het vergroven.
VERGRUIZELEN, (vergruizelde, heeft vergruizeld), vergruizen. VERGRUIZELING, v.
VERGRUIZEN, (vergruisde, heeft vergruisd),
tot gruis maken of stooten : erts vergruizen ; verbrijzelen, stukslaan : het schip werd tegen de rotsen vergruisd. VERGRUIZING, v. het vergruizen.
VERGUIZEN, (verguisde. heeft verguisd), met
verachting, met smaad bejegenen : '„ern. verguizen.
VERGUIZING, v. (-en).
VERGULD, bn. met goud (vlies) bekleed, in
goud geglansd ; eene vergulde lijst, om een spiegel
enz.; (fig.) vergulde ketenen dragen, onder den schijn
van rijkdom en pracht verslaafd zijn, onderdrukt
worden.
VERGULDEN, (verguldde, heeft verguld), met
goudvlies bekleeden, in goud glanzen : iets in het
vuur vergulden, door er goudamalgama op te smeren
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en het kwik dan uit te dampen ; — galvanisch
vergulden, met behulp van electriciteit ; met dun
bladkoper vergulden ; — ( boekb.) op snee vergulden ;
— (fig.) met iets verguld zijn, er zeer mede ingenomen
zijn ; - eene pil vergulden, eene onaangename

zaak schoon of aannemelijk voorstellen ; (dicht.)
als goud doen glanzen ; de zon verguldt de toppen
der bergen ; (hoedenm.) sterk glanzend maken:
een hoed vergulden, hem met eene laag beverhaar
bedekken. VERGULDING, v. het vergulden.
VERGULDER, m., VERGULDSTER, v. (-s),
die verguldt.
VERGULDERSKUNST, v. kunst van te vergulden.
VERGULDGROND, m. grond waarop het blad
gekleefd wordt voor het koud vergulden;-goud
...KUSSEN. o. (-s), zeker kussen der vergulders;
...KWASTJE, o. (-s), ...MES, o. ( -sen); ...PENSEEL, o. (-en), werktuig der vergulders ; ...PERS,
v. (-en), boekbinderspers bij het in snee vergulden
gebruikt ; ...ROL, v. (-len), zekere rol der boekbinders.
VERGULDSEL, o. (-s), datgene waarmede men
verguldt : het, verguldsel laat los ; het verguldsel
afkrabben, losmaken ; - wat verguld is : 't is geen
goud, het is maar verguldsel.
VERGULDSELBOEKJE, o. (-s), boekje met
goudblaadjes om mee te vergulden.
VERGULDSTAAFJE, o. (-s), zeker staafje der
vergulders om het goud te vatten en op het voor
te zetten dat verguld moet worden ; ...-werp
WERK, o.
VERGUNNEN, (vergunde, heeft vergund), toestaan, bewilligen, veroorloven : iem. iets vergunnen;
gunsten, voorrechten vergunnen.

VERGUNNING, v. (-en), het vergunnen, gunst,
verlof : vergunning vragen, geven, verleenen ; van
de vergunning gebruik, misbruik maken ; - toestemming, concessie : vergunning tot het verkoopen
van sterken drank in 't klein ; — kleinhandel in
sterken drank, tapperij ; (gemeenz.) hij heeft te
veel vergunning gebruikt, hij is dronken.
VERGUNNINGSRECHT, o. het recht dat betaald wordt voor vergunning om sterken drank in
het klein te verkoopen.
1. VERHAAL, o. (...halen), vertelling, geschiedenis ; sprookje, roman ; bericht, opgave; verslag.
VERHAALTJE, o. (-s).
2. VERHAAL, o. (recht.) schadeloosstelling,
vergoeding : verhaal nemen op ; zijn verhaal hebben
op iem., vergoeding van hem ei schen ; er is geen
verhaal op, er is geene vergoeding voor ; — herkrijging van krachten : ik moet even op verhaal
komen, even uitblazen, uitrusten ; - ik kan niet
op mijn verhaal komen, na eene ziekte.
VERHAALBAAR, bn. eene boete van f 300,
bij niet voldoening verhaalbaar door lijfsdwang
te vervangen.
VERHAALBOEI, v. (-en), meerboei om schepen
aan te verhalen ; ...REEP, m. (-en), (zeew.) touw
dat twee punten niet ver boven water vereenigt
en waarlangs eene schuit zich heen en weer kan
bewegen.
VERHAALTRANT, m. trant, wijze van verhalen,
vertellen : ...WIJZE, v.
VERHAASTEN, (verhaastte, heeft verhaast),
bespoedigen, overhaasten : zijne schreden verhaasten ; dat heeft zijn dood verhaast ; zich verhaasten,
zich haasten. VERHAASTING, v. bespoediging.
VERHABBEZAKKEN, (verhabbezakte, heeft
verhabbezakt), (gemeenz.) overbluffen, slecht
behandelen, afsnauwen : ie _verhabbezakken.
VERHAGELEN, (verhagelde, is verhageld), (van
vruchten enz.) door den hagel vernield worden:
een enkel veld tabak is verhageld.
VERHAGEN, (verhaagde, heeft verhaagd), (w.
g.) met hagen of heggen omgeven, beplanten.
VERHAKEN, (verhaakte, heeft verhaakt), overhaken ; hakende gebruiken : al het katoen is ver haakt.
VERHAKKELEN, (verhakkelde, heeft verhakkeld), verscheuren ; bedremmelen, verlegen maken.
VERHAKKEN, (verhakte, heeft verhakt), overhakken ; tot brandhout hakken ; verkeerd hakken;
door omhakken versperren : een weg verhakken;
(w. g.) zich verhakken, zichzelven er in helpen,
zich in de war praten. VERHAKKING, v. (-en),
het verhakken; overhakking ; versperring van ge-
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veld hout met de ineengestrengelde kruinen en
takpunten naar den vijand gekeerd en met piket palen in den grond bevestigd.
VERHAKSTUKKEN, (verhakstukte, heeft verhakstukt), (schoenen) van nieuwe hakken (hielen)
voorzien ; — (gemeenz.) kfig.) verhandelen : hier
is niets te verhakstukken, niets te doen, in orde te
brengen, te behandelen.
1. VERHALEN, (verhaalde, heeft en is verhaald),
van zijne plaats halen ; een schip (met touwen of
trossen) naar eene andere ligplaats brengen : het
schip van den wal op stroom verhalen ; — terug
zijn adem verhalen ; zijne krachten ver--krijgen:
halen ; (gew.) zich schadeloos stellen : geld heb ik
niet, maar gij moet, wat ik u schuldig ben, maar in
mijn winkel verhalen, er winkelwaren voor nemen ; —
iets op iem. verhalen, vergoeding voor iets bij iem.
vragen ; — zich verhalen op, zich revaleeren (wegens een betaalden wissel) ; — (recht.) zijn verhaal
nemen op....
2. VERHALEN, (verhaalde, heeft verhaald),
vertellen, niededeelen : iets naar waarheid, omstandig, in 't kort verhalen. VERHALING, v. het
verhalen ; verhaal.
VERHALENDERWIJS, ...WIJZE, bw. al verhalende.
VERHALER, m., VERHAALSTER, v. t-s),
die verhaalt.
VERHALVEZOLEN, (verhalvezoolde, heeft ver
nieuwe halve zolen op de schoenen-halvezod),
zetten.
VERHANDELAAR, m., VERHANDELAAR STER, v. (-s), die verhandelt ; die eene verhandeling houdt.
VERHANDELAARSSTIJL, m. eigenaardige stijl
der verhandelaars.
VERHANDELBAAR, bn. te verhandelen ; verkoopbaar.
VERHANDELEN, (verhandelde, heeft verhandeld), handelen, koopen en verkoopen : aan de
markt is weinig verhandeld, weinig zaken gedaan ; —
bespreken, behandelen : wat is er in de vergadering
verhandeld ? ; — eene verhandeling of redevoering
uitspreken over : wat heeft hij verhandeld ?; —
(gew.) (van een zwaar voorwerp) moeilijk te behandelen : die koffer is bijna niet te verhandelen, met de
handen van de eene plaats naar de andere te brengen. VERHANDELING, v. (-en), het verhandelen;
uitgewerkt opstel, redevoering (over een onderwerp):
geleerde verhandelingen ; afdoening, behandeling
van zaken. VERHANDELINGETJE, o. (-s).
VERHANG, o. ongelijke stand van eene watervlakte : het verhang eener rivier ; (ook) het verhang
van een meer, door opstuiving van den wind veroorzaakt.
VERHANGEN, (verhing, heeft verhangen), anders, elders hangen, ophangen : mijn hoed is ver
een spiegel, een portret verhangen ; (fig.)-hange;
de hekken zijn verhangen, zie HEK ; — zich ver
zich door ophanging van het leven beroo--hange,
ven ; — zich aan iets verhangen, zich te veel aan iets
overgeven. VERHANGING, v, het verhangen;
zelfmoord door ophanging.
VERHANGLIJN, v. (-en), lijn the het verhang,
het verval eener rivier aangeeft.
VERHANSELEN, (verhanselde, heeft verhanseld), verstellen, opknappen ; — verknoeien ; ver
hij heeft zijn paard verhanseld.-kwansel:
VERHANSELING, v. het verhanselen ; knoeierij ;
kwanselarij.
VERHANZEN, (verhansde, beeft verhansd),
(veroud.) den eersten dronk bij de intrede in een
gild doen.
VERHAPSTUKKEN, (verhapstukte, heeft verhapstukt), (gemeenz.) is er nog wat te verhapstukken ?
te doen, in orde te brengen, te behandelen.
VERHARD, bn. ( -er, -st), hard geworden, vereelt : verharde pezen, handen ; — (f: .) ongevoelig,
onaangedaan, wreed ; in het kw- . in de ondeugd
verhard ; een verharde booswicht , e , verhard geweten. VERHARDHEID, v. .^.rdheid ; (fig.)
verstoktheid, hardnekkigheid.
VERHARDDRAVEN, (verharddraafde, heeft ver
om een prijs laten harddraven:-hardf),
een paard verharddraven.
VERHARDEN, (verhardde, heeft en is verhard),
hard maken of worden : staal is verhard ijzer ; iets
in 't vuur verharden ; dat gezwel verhardt nog altijd;
— een weg, een plein met puin verharden ; — (fig.)
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ongevoelig maken of worden : zich tegen de koude,
hitte verharden. VERHARDING, v. het verharden;
wat hard is; —, (-en), vereelting ; (fig.) wreedheid.
VERHARDINGSMATERIAAL, o. materiaal om
een weg, een stuk grond te verharden.
VERHARDZEILEN, (verhardzeilde, heeft ver
als prijs uitloven bij het hardzeilen:-hardzeil),
een gouden horloge verhardzeilen ; met hardzeilen
verliezen.
1. VERHAREN, (verhaarde, is verhaard), de
haren verliezen ; ruien (van dieren) : de hond ver
-hart.
VERHARING, v. het verharen.
2. VERHAREN, (veroud.) verschroeien ; — weggaan, vertrekken, verdwijnen ; verhaar, loop naar
den duivel.
VERHASPELEN, (verhaspelde, heeft verhaspeld), verknoeien, door onkunde of onhandigheid
bederven : de schrijver heeft den tekst geheel ver
-haspeld,
VERHASPELING, v. (-en).
VERHECHTEN, (verhechtte, heeft verhecht),
(bijb.) verbinden aan, hechten : die waarheid is 't,
die ons te zamen aan u en uwen wil verhecht.
VERHEELEN, (verheelde, heeft verheeld), heel
maken of worden ; de zeewering is aan den dijk
verheeld, maakt daarmee een geheel uit. VER HEELING, v.
VERHEEREN, (verheerde, heeft verkeerd), overmeesteren ; verwoesten, verdelgen, plat loopera
(een land) : alles te vuur en te zwaard verheeren.
VERHEERING, v. het verheeren,. verwoesting,
verdelging.
VERHEERGEWADEN, (verheergewaadde, heeft
verheergewaad), (gesch.) een leen verheffen, instellen : iem. met een land verheergewaden, het hem
laten besturen.
VERHEERLIJKEN, (verheerlijkte, heeft ver
roemen, verheffen : Jezus Christus is-herlijkt),
op den berg Thabor verheerlijkt ; Gods naam ver
prijzen ; iem. verheerlijken, prijzen; —-herlijkn,
met die onderscheiding is hij verheerlijkt, zeer
ingenomen. VERHEERLIJKING, v. het ver
-herlijkn;
roem.
VERHEFBORD, o. (-en), (pap.) de schuin op
den verhefstoel geplaatste breede plank waarop
de verheffer de vellen legt.
VERHEFFEN, (verhief, heeft verheven), opheffen, hooger maken, stellen, plaatsen : zijn hoofd
verheffen ; — (pap.) het voor de tweede maal
geperste papier vel voor vel opnemen en het op den
verhefstoel opstapelen ; — zijne oogen ten hemel
verheffen, richten; zijne ziel tot God verheffen ; deze
berg verheft zijne kruin tot boven de wolken ; —
benoemen, bevorderen : iem. tot keizer, tot graaf,
tot den troon verheffen ; iem. tot den adelstand ver
godsdienst verheft den mensch, geeft hem-hefn;—
zielenadel ; God verheft en vernedert de Zijnen ; —
roemen, prijzen : iets boven alles verheffen ; iem.
hemelhoog verheffen ; — (rekenk.) een getal tot zekere
macht verheffen, brengen; — (seheik,) bloem van
zwavel verheffen, sublimeeren ; — doen toenemen:
zijne stem verheffen, luider spreken ; zijne stem
voor iem. verheffen, voor hem, te zijnen gunste
spreken ; —
zich verheffen, omhoogstijgen, rijzen : stofwolken
verhieven zich huizenhoog ; de luchtballon verheft
zich tot boven de wolken ; de grond verheft zich hier;
die bergen verheffen zich hemelhoog , het gedenk teeken verheft zich op den top van den berg ; — (fig.)
zich niet boven het middelmatige verheffen, middel
zijn ; — trotsch, hoogmoedig zijn op : zich-matig
op zijn stand, op zijn rijkdom verheffen ; zich boven
zijn stand verheffen ; — sterker worden, in kracht
toenemen : de koorts, de wind verheft zich ; het oproer verhief zich meer en meer, wakkerde aan. VERHEFFING, v. (-en), het verheffen : verheffing
tot den adelstand ; met verheffing van stem ; de ver
bodem ; machtsverheffing ; ver -hefingvad
pols, de koorts.
-hefingvad
VERHEFFER, m. (-s), die verheft ; (pap.) werkman die het papier verheft.
VERHEFSTOEL, m. (-en), (pap.) tafel waarop
het verhefbord wordt geplaatst.
VERHEID, v. (...heden), afstand ; verwijdering;
schootsverheid, dracht van een vuurwapen.
VERHEIDEND, bn. heidensch gemaakt : het
volk was door ongeloof verheidend.
VERHEIEN, (verheide, is verheid), die akkers,
die weilanden verheien, verdrogen, drogen uit.
VERHELDEREN, (verhelderde, heeft en is
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verhelderd), ophelderen, helderder maken, worden:
de wind heeft het weer verhelderd ; het weer verheldert ;
(fig.) het lezen van goede boeken verheldert het ver ,stand ; haar gelaat verhelderde, toen zij dat bericht
kreeg. VERHELDERING, v. het verhelderen,
,opheldering ; verlichting (van het verstand).
VERHELEN, (verheelde, heeft verheeld), ver
verzwijgen, niet openbaren : de waarheid,-bergn,
de juiste toedracht eereer zaak verhelen ; zijn mis
teleurstelling verhelen. VERHELING,-noeg,
v. (-en), het verhelen.
VERHELER, m. (-s), die verbergt of verzwijgt.
VERHEELSTER, v. (-s).
VERHELPEN, (verhielp, heeft verholpen), ver
herstellen : is dat te verhelpen ?; die fouten-betrn,
moeten verholpen worden. VERHELPING, v. het
verhelpen.
VERHEMELTE, o. (-n), , (ontl.) gewelf van den
mond ; - overdekking, hemel (van een troon, een
ledikant, een preekstoel enz.); - (plantk.) opstaande
plooi in de onderlip der gemaskerde bloemen.
VERHEMELTEBOOG, m. (...bogen), (ontl.) de
achter elkander liggende bogen van het zachte
verhemelte ter weerszijden van de huig ; ...KLANK,
m. (-en), ...LETTER, v. (-s), schuringsletter met
behulp van het verhemelte voortgebracht, pala-

taal.

VERHENGEN. zie GEHENGEN.
VERHENNEKLEEDEN, (gew.) een doodkleed
aandoen : een lijk verhennekleeden.
VERHEUGD, bn. ( -er, -st), vroolijk, opgeruimd,
blijde : een verheugd gezicht, kind ; verheugd van
hart ; verheugd u weer te zien.
VERHEUGEN, (verheugde, heeft verheugd),
vroolijk maken, blijdschap verwekken : een kind
is gauw verheugd ; zich verheugen met, over iets, er
mede, er om vroolijk, blijde zijn.
VERHEUGENIS, v. ( -sen), het verheugen,
blijdschap ; een vroolijke dronk.
VERHEUGING, v. (-en), innerlijke blijdschap:
eene verheuging hebben, beginnen dronken te worden;
zich eerre verheuging aandrinken, zich dronken
drinken. VERHEUGINKJE, o. (-s).
VERHEVELING, v. (-en), verschijnsel in den
dampkring (als : regen, sneeuw, onweder enz.).
VERHEVEN, bn. bw. ( -er, -st), boven (iets anders) uitstekend : eene verheven plaats ; - (beeldh.)
verheven beeldwerk, reliëf ; half verheven, has reliëf ;
- opstaande : met verheven rand ; - (fig.) zich
boven het gewone, alledaagsche verheffende :
verheven gedachten, denkbeelden ; - boven zoo iets
is hij verheven, daartoe gevoelt, denkt hij te flink,
te edel ; -- uitmuntend : een verheven verstand;
grootsch: verheven daden ; verheven stijl ; verheven
denken en spreken. VERHEVENHEID, v. (...heden), het verhevene ; - hoogte, wat uitsteekt
boven den grond : op eene verhevenheid staan ; de
verhevenheden van den bodem ; -- (fig.) edelaardigheid : verhevenheid van karakter.
VERHINDEREN, (verhinderde, heeft verhinderd),
beletten, tegengaan : iem. verhinderen uit te gaan ;
ik was verhinderd te komen ; een huwelijk verhinderen. VERHINDERING, v. (-en), het verhinderen, beletsel, hinderpaal.
VERHIT, bn. (-ter, -st), heet, gloeiend; (fig.)
opgewekt, vurig : eene verhitte verbeeldingskracht.
VERHITHEID, v.
VERHITTEN, (verhitte, heeft verhit), heet
maken, doen gloeien : het vuur verhitten ; ijzer ver
fig.) opwekken, prikkelen : die spece--hiten;(
rijen verhitten het bloed ; die lectuur verhit de ver
te sterk ; -- zich verhitten, zich in het zweet-belding
werken, loopen ; (fig.) zichzelven opwinden.
VERHITTING, v. (-en), het .verhitten (in alle
bet.).
VERHITTEND, bn. heetmakend ; opwekkend:
verhittende spijzen, dranken.
VERHOEDEN, (verhoedde, heeft verhoed), door`
toezicht beletten, voorkomen : een ongeluk ver
verhoede zoo iets. VERHOEDING,-hoedn;G
v. het verhoeden.
VERHOEFSLAGEN, (verhoefslaagde, heeft ver
een dijk, eene waterkeering in hoef -boefslagd),
verdeeles. VERHOEFSLAGING, v. (-en),-slagen
de zomerkade wordt door de 'eigenaren der aangelegen
landen bij verhoefslaging onderhouden.
VERHOEREN, (plat), (verhoerde, heeft verhoerd),
met hoeren doorbrengen : zijn geld verhoeren ;
door hoerenloopen, door een slecht leven uitputten:
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zijne krachten, zijn leven verhoeren ; - zich ver
als hoer gaan zitten.
-hoern,
VERHOETELEN, (verhoetelde, heeft verhoeteld), bederven, kreuken, bemorsen ; klonteren
(van de melk bij het koken).
VERHOLEN, bn. bw. ( -er, -st), verborgen,
sluiks, geheim : verholen bedoelingen ; (taalk.)
eene verholen samenstelling, eene samenstelling die
alleen voor den taalkenner duidelijk is. VER
verborgenheid.
-HOLENID,v.
VERHOLLANDSCHEN, (verhollandschte, heeft
vorm
geven
verhollandscht), een Hollandschen
aan. VERHOLLANDSCHING, v.
VERHONDERDVOUDIGEN, (verhonderdvoudig
heeft verhonderdvoudigd), honderdmaal meer-de,
nemen ; (fig.) zeer vermeerderen.
VERHONGEREN, (verhongerde, heeft en is
verhongerd), uithongeren : zijne kinderen laten
verhongeren ; hij ziet er verhongerd uit, hij ziet er
uit alsof hij in lang niet gegeten heeft. VERHONGERING, v. het verhongeren, uithongering;
uitputting.
VERHOOGEN, (verhoogde, heeft verhoogd),
hooger maken, opwerken : een dijk, een land, een
vloer verhoogen ; - (muz.) eene noot een halven
toon verhoogen, hooger doen klinken, spelen, zingen;
--- in eene hoogere klasse doen plaats nemen:
de leerlingen 'worden verhoogd, twee jongens
zijn niet verhoogd, moeten nog eens in dezelfde
klasse zitten ; - verheffen : iem. in rang ver
prijzen ; wie zich zelf verhoogt, die zal-hogen;
vernederd worden ; - vermeerderen : de belas
inkomsten, het loon, de prijzen van iets-tinge,d
verhoogen ; (fig.) die overwinning verhoogde den
moed der soldaten ; die levenswijze verhoogt de levens
energie ; - doen uitkomen : beschei--kracht,de
denheid verhoogt de deugd ; schaduw verhoogt het
licht. VERHOOGING, v. (-en), het verhoogen,
vermeerdering (van prijs); waardeverhooging (der
munt); traktementsverhooging, temperatuursverhooging; - (fig.) lof, verheffing.
VERHOOGER, m., VERHOOGSTER, v. (-s),
(w. g.) die verhoogt ; (fig.) die prijst, looft, verheft.
VERHOOGINGSHOEK, m. (-en), (art.) hoek
waaronder een vuurwapen afgeschoten wordt;
...TEEKEN, o. (-s). (muz.) kruis voor , eene
noot.
VERHOOGSEL, o. (-s), ophooging ; verhoogstuk.
VERHOOGSTUK, o. (-ken), stuk om iets te ver
-hogen.
VERHOOPT, bn. wat men hoopt.
strafrecht)
(in
het
VERHOOR, o. (-en), (recht.)
de ondervraging die een beklaagde door daartoe
bevoegde ambtenaren ondergaat ; (in het burgerlijk recht) de ondervraging, die partijen bevoegd
zijn elkander in den loop van het proces te doen : een
verhoor ondergaan ; het verhoor van getuigen ; iem.
in verhoor nemen, hem afzonderlijk nemen en ondervragen.
VERHOORBANKJE, o. (-s), zitbankje voor de
beschuldigden.
VERHOORDER, m. (-s), die verhoort of onder
(ook) die aanneemt of vervult (een gebed);-vragt;
God is de verhoorder der ongelukkigen, toeverlaat.
VERHOOREN, (verhoorde, heeft verhoord),
ondervragen, in verhoor nemen ; overhooren :
eene les verhooren ; - aanhooren ; vervullen : een
wench verhooren ; een gebed, eene bede verhooren.
VERHOORING, v. (-en), het verhooren, verhoor.
VERHOOVAARDIGEN, (verhoovaardigde, heeft
verhoovaardigd), hoovaardig, hoogmoedig maken ; zich verhoovaardigen op afkomst, op kennis,
trotsch zijn op. VERHOOVAARDIGING, v.
het verhoovaardigen, hoovaardij, ingebeelde trots.
VERHOPEN, (verhoopte, heeft verhoopt), (w. g.)
hopen.
VERHOUDEN, (verhield, heeft verhouden),
zich verhouden, zich houden ; (ook) in verhouding
staan tot : de lengte verhoudt zich tot de breedte als
3 tot 2.
VERHOUDING, v. (-en), het verhouden ; (wisk.)
betrekking (van grootheden onderling tot elkander);
de verhouding van 6 tot 18 is als 1 tot 3 ; - afmeting:
de verhoudingen van een gebouw, van een werktuig ; (fig.) evenredigheid : de gemaakte winst wordt
verdeeld naar verhouding der inleggelden ; dat is
buiten alle verhouding ; naar verhouding is dat

VERHOUDINGSLEER.

1864

duur ; — de verhouding tusschen hen was goed,
hunne onderlinge betrekking.
VERHOUDINGSLEER, v v leer van de verhouding der chemische verbindingen ; ...PASSER,
m. (-s).
VERHOUTEN, (verhoutte, is verhout), houtachtig worden : de verhoute stengeldeelen. VER ROUTING, V.
VERHUISBILJET, o. (-ten), biljet van het
bureau van den burgerlijken stand, afgegeven
aan hen die naar eene andere gemeente verhuizen gaat.
VERHUISBOEL, m. huisraad, inboedel dien
men verhuist ; rommel, verwarring met het verhuizen : wij zitten midden in den verhuisboel ; ... DAG,
m. (-en), dag waarop men verhuist ; ... DRUKTE,
V. drukte van het verhuizen ; ...KIST, v. (-en),
kist die men verhuurt om bij verhuizingen te
dienen ; ...KOSTEN, m. mv. kosten van verhuizen ; .TIJD. m.; ...WAGEN, m. (-s), groote
overdekte wagen waarmee men groote inboedels
verhuist.
VERHUIZEN (verhuisde, is en heeft verhuisd),
van woning, van huis veranderen : wij gaan verhuizen ; uit het eene huis in liet andere trekken ; —
(spr.) verhuizen kost bedstroo, verhuizen kost geld ; —
den diensi verlaten (van meiden, knechts enz.);
(gemeenz.) sterven ; — den inboedel van anderen
overbrengen : L. heeft ons verhuisd. VERHUIZING, v. (-en), het verhuizen (in alle bet).
VERHUIZER, m. (-s), iem. die het verhuizen
van anderen als beroep uitoefent.
VERHUREN, (verhuurde, heeft verhuurd), in
huur geven : huizen, kamers verhuren ; — verpachten : weilanden, bouwhoeven verhuren ; zich als
meid, als knecht verhuren, als zoodanig in betrekking gaan. VERHURING, v. (-en), het verhuren.
VERHUTSELEN, (verhutselde, heeft verhutseld), schuddende verplaatsen, verfomfaaien.
VERHUURDER, m., VERHUURSTER, v. (-s),
die verhuurt.
VERHUURKANTOOR, o. (...toren), kantoor waar
men dienstboden enz. verhuurt ; ...TIJD, m.
(-en), - gewone tijdruimte, gedurende welke-, tijdstip waarop men verhuurt.
VERHYPOTHEKEEREN, (verhypothekeerde,
heeft verhypothekeerd), een vast goed als pand
laten inschrijven.
VERIFICATEUR, m. (-s), ambtenaar die de
echtheid (caner opgave enz.) moet onderzoeken.
VERIFICATIE, v. (-s, ...tiën), onderzoek naar
de echtheid van Bene aangifte, opgave enz.; —
COMMISSIE, v. (-s, ...siën); —VERGADERING,
V. (- en), vergadering tot het verificeren der schuldvorderingen van een gefailleerde.
VERIFIEEREN, (verifieerde, heeft geverifieerd),
de echtheid onderzoeken, de echtheid (van iets)
bekrachtigen, constateeren.
VERIJDELEN, (verijdelde, heeft verijdeld), doen
mislukken : iem. plannen verijdelen ; verijdelde
wenschen, teleurgestelde. VERIJDELING, v.
het verij delen.
VERIJDELTUITEN, (verijdeltuitte, heeft eerijdeltuit), met ijdeltuiterij doorbrengen (geld,
tijd).
VERINDISCHEN, Indisch worden in zeden,
gewoonten en karakter.
VERINLANDSCHEN, de zeden en gewoonten
der inlanders aannemen ; geheel als een inlander
worden.
VERINNERLIJKEN, (verinnerlijkte, heeft ver
zijn leven verinnerlijken.
-inerljkt),
VERINTERESTEN, (verinterestte, heeft verinterest), aan interest opbrengen : het heeft f 5 verinterest ; dat huis staat maar te verinteresten, brengt
niets op ; ook VERINTRESTEN.
VERJAARD, bn. (recht.) zie VERJAREN.
VERJAARDAG, m. (-en), dag waarop iets of
iem. een of meer jaren oud is : zijn verjaardag
vieren ; iem. met zijn verjaardag gelukwenschen,
een cadeau geven ; ... DICHT, o. (-en), gelegen
viering van iemands verjaardag;-heidsgcto
...FEEST, o. (-en); ...GESCHENK, o. (-en), geschenk dat men ter gelegenheid van een verjaardag geeft ; ...KALENDER, m. (-s), kalender
om daarop de verjaardagen van verwanten en bekenden aan te teekenen ; ...MAAL, o. (...malen),
...PARTIJ V. (- en), feest ter viering van een
verjaardag.
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VERJAGEN, (verjaagde, verjoeg, heeft verjaagd), wegjagen, verdrijven : katten, rnusschen
verjagen ; den vijand uit zijne stellingen verjagen.
VERJAGING, v. het verjagen, verdrijving.
VERJAGER, m., VERJAAGSTER, v. (-s), die
verjaagt, eerdrijver, verdrijfster.
VERJAREN, (verjaarde, heeft en is verjaard),
iem. op zijn verjaardag eer bewijzen ; iem. met
iets verjaren, hem een verjaargeschenk geven ; —
zij
zijn verjaarfeest vieren, jarig zijn ; deze gebeurtenis verjaart heden, het is heden een (of weder een)
jaar geleden sedert ; - (recht.) door verloop van
zeker aantal jaren niet meer invorderbaar zijn of
niet meer van kracht ; eene geldschuld, eene verbintenis is verjaard ; dat bezit is verjaard, (ook) rechtens
geworden door veeljarig bestaan ; — (van ver
wegens misdrijven, overtredingen enz.)-volgine
na verloop van den tijd, bij de wet bepaald, ver
: door verloop van een jaar verjaren alle ver--valen
volgingen ter zake van politieovertredingen. VERJARING, v. (-en), het verjaren (in alle bet.);
verjaarfeest.
VERJARINGSFEEST, o. (-en), verjaarfeest;
...GESCHENK, o. (-en); ...RECHT, o. waardoor
na een zeker aantal jaren de aanspraak op iets
verloren of verbeurd is ; ...TERMIJN, m. (-en),
termijn die verstrijken moet, vóór iets verjaart.
VERJONGEN, (verjongde, heeft en is verjongd),
jonger maken of worden. VERJONGING, v. het
verjongen.
VERJONGINGSBRON, v. zoogenaamde bron
wier water kan verjongen ; ...KUUR, v. (...kuren),
leefregel, gebruik van (toovermiddelen om te verjongen ; ...MIDDEL, o. (-en), tooverdrank.
VERJUS, o. sap uit onrijpe vruchten waarmede
spijzen toebereid worden.
VERKAARDEN, (verkaardde, heeft verkaard),
kaardende gebruiken ; overkaarden. VERKAARDING, V.
VERKAARTEN, (verkaartte, heeft verkaart),
met kaarten verkwisten, doorbrengen : veel geld,
zijn tijd verkaarten.
VERKAATSEN, (verkaatste, heeft verkaatst),
met kaatsen verspelen, verkwisten, doorbrengen.
VERKABBELEN, (verkabbelde, heeft verkabbeld), kabbelende slijten, afkabbelen, wegspoelen.
VERKABBELING, v. het verkabbelen.
VERKAKELEN, (verkakelde, heeft verkakeld),
(gemeenz.) verbabbelen.
VERKALFATEREN, VERKALEFATEREN,
(verkal(e)faterde, heeft verkal(e)faterd), kalf aterende verteren ; overkalfateren. VERKALFATERING, v. het verkalfateren.
VERKALKEN, (verkalkte, heeft en is verkalkt),
tot kalk maken of worden : mijne tanden verkalken ;
een metaal laten verkalken, oxydeeren. VERKALKING, v. (in de scheik.) de omzetting van een
metaal in metaaloxyde ; afzetting van kalkzouten
in dierlijke weefsels : verkalking in de bloedvaten.
VERKALLEN, (verkalde, heeft verkald), (Zuidn.)
verpraten.
VERKANKEREN, (verkankerde, is verkankerd),
kankerende verteren ; uitteren (door kanker).
VERKANKERING, v. het verkankeren.
VERKANTING, v. (-en), (bouwk.) het van
richting veranderen van een trapboom.
VERKAPPEN, (verkapte, heeft verkapt), verkeerd kappen ; — kappende, hakkende verteren,
slijten ; — overkappen ;.— (w. g.) met Bene kap
omhullen ; (fig.) verhullen, verbergen, vermommen.
VERKAPPING, v. het verkappen (in alle bet.).
VERKAPT, bn. bw. in het geheim, verholen ;
hij is een verkapte socialist ; verkapt iets doen, iets
vragen.
VERKARNEN, die karnkneder kan 600 L. tegelijk
verkarnen, karnen.
VERKASSEN, (verkaste, is verkast), (gemeenz.)
verhuizen ; hij kan verkassen, eene andere betrek
zoeken.
-king
VERKATTEN, (verkatte, heeft verkat), (zeew.)
Bene kat op het anker zetten.
VERKAVELEN, (verkavelde, heeft verkaveld),
kavelingen (partijen) maken van te verkoopen
waren ; bij kavelingen verkoopen ; (ook) verdobbelen, op een worp wagen. VERKAVELING,
v. (-en), het verkavelen ; (waterb.) het graven
van slooten en tochtera in een polder.
VERKAZEN, (verkaasde, is verkaasd), de tuberkels verkazen, worden kaasachtig.
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VERKEER, o. omgang : kost en inwoning met
huiselijk verkeer ; in het dagelijksch verkeer is hij
zeer gezellig ; het verkeer met iem. afbreken, niet
langer met hem omgaan ; — het gaan en komen:
het verkeer op straat ; een druk verkeer.
VERKEERBORD, o. (-en), eene soort van spel,
triktrak. VERKEERBORDJE, o. (-s).
VERKEERD, bn. bw. ( -er, -st), omgekeerd, ave
zijne kousen verkeerd aantrekken, met-rechts:
den binnenkant buiten ; — aan de keerzijde:
die stof is verkeerd genomen ; deze zijde heeft geen
verkeerd, kan aan beide zijden gedragen worden ; —
tegenovergesteld aan wat goed is, onjuist, valsch :
den verkeerden kant opgaan ; den verkeerden weg
inslaan, opgaan (ook fig.); aan het verkeerde kantoor
zijn ; — de verkeerde wereld, in welke alles ongewoon
toegaat ; het eten kwam in mijn verkeerde keel,
in de luchtpijp ; het komt verkeerd uit, niet zooals
men verwachtte ; (fig.) hij is mijn vriend aan den
verkeerden kant, hij is mijn vijand ; dat is de verkeerde sleutel ; met het verkeerde been uit bed gestapt,
kwaad te spreken zijn ; — zijne handen staan
verkeerd, hij is daarin onhandig ; — zijn hoofd
staat verkeerd, hij is slecht geluimd, (ook) hij weet
niet wat hij beginnen zal ; — (spr.) hoe geleerder,
hoe verkeerder ; — een verkeerd antwoord geven ;
iets verkeerd verstaan, begrijpen, opnemen ; verkeerde
schaamte, zedigheid. VERKEERDELIJK, bw.
VERKEERDHEID, v. (...heden), het verkeerde;
iets dat verkeerd is ; misslag, gebrek, ondeugd,
bedorvenheid.
VERKEEREN, (verkeerde, heeft en is verkeerd),
anders keerera, veranderen : het recht verkeeren ; —
veranderen : (spr.) het kan verkeeren (zei Brederoo);
omgaan : met iern. verkeeren ; ( spr.) waar men mede
verkeert wordt men mede geëerd, wij worden geschat
naar de lieden, met wie wij omgaan ; — hij verkeert (vrijt) met dat meisje ; — zich ophouden,
zijn verblijf houden : Hij (Jezus) verkeerde aldaar
met Zijne discipelen ; — zich gedragen, zich houden:
hoe verkeert hij onder zijn lijden ? ; — zich bevinden :
in slavernij, in ballingschap verkeeren ; in moeilijke
omstandigheden verkeeren. VERKEERING, v.
(-en), het verkeeren ; verkeer ; vrijage : verkeering
hebben, zoeken (met een meisje).
VERKEERSMIDDEL, o. (-en), middel tot
bevordering van het verkeer.
VERKEERSPEL, o. (-len), verkeerbord, eene
soort van triktrak.
VERKEERSWEG, m. (-en), groote weg voor
het verkeer : dat is een der drukste verkeerswegen;
...WEZEN, o. alles wat met het verkeer in verband staat.
VERKEERTJE, o. verkeerspel.
VERKEGELEN, (verkegelde, heeft verkegeld),
met kegelen doorbrengen, verliezen ; iets laten
verkegelen, als prijs bij het kegelen geven.
VERKENBAAR, bn. geschikt om verkend te
worden.
VERKENNEN, (verkende, heeft verkend), opnemen, nagaan : een land, eene kust, een terrein
verkennen ; — ( oorl.) onderzoeken, zich bekendmaken met de plaatselijke gesteldheid ervan;
(zeew.) een schip verkennen, zijne grootte en hoedanigheid trachten op te nemen.
VERKENNER, m. (-s), die -op verkenning uit
-gat.
VERKENNING, v. (-en), (mil.) eene handeling
waardoor men eene nauwkeurige kennis tracht te
verkrijgen, hetzij van de sterkte, den toestand en
de stelling des vijands, hetzij van alles wat eene
of andere landstreek, uit een militair oogpunt
beschouwd, belangrijks oplevert : op verkenning
uitgaan, uitzenden ; iem. op verkenning uitzenden,
om nadere bijzonderheden te leeren kennen.
VERKENNINGSDIENST, m. die militaire dienst
welke de verkenning tot taak heeft ; ...KORPS,
o. (-en); ..LEGER, o. (-s).
VERKENNINGSMERK, o. (-en), ...MIDDEL,
(-en), merk, middel om iets te herkennen ; ...
OEFENING, v. mv. oefeningen om een terrein
te leeren verkennen ; ...ORGAAN, o. (... organen);
...PATROUILLE, v. (-s), ...SEIN, o. (-en), ...TEEKEN, o. (-s), (oorl. zeew.) sein ; signaal ; ...TOCHT,
m. (-en); ...TROEPEN, m. mv. troepen die op
verkenning uitgaan.
VERKENPAAL, m. (...palen), verkenpalen langs
het strand, strandpalen.
VERKEPEN, (verkeepte, heeft verkeept), (timen.)

kepen in het hout maken die in elkander passen ;

half hoots verkepen, tot de halve dikte van het
hout. VERKEPING, v. (-en).
VERKERVEN (verkorf, heeft verkorven), kervende slijten, slecht kerven ; onbruikbaar maken;
(ook fig.) bederven ; hij heeft het bij hem verkorven,
hij heeft zijne gunst verloren. VERKERVING,
v. het verkerven.
VERKETTEREN, (verketterde, heeft verketterd), tot ketter verklaren, als ketter uitkrijten ;
(fig.) iem. of iets aan de kaak stellen ; men heeft
deze stelling verketterd, veroordeeld. VERE ETTERING, v. (-en), het verketteren ; banvloek,
wraking.
VERKEUREN, (verkeurde, heeft verkeurd),
opnieuw keuren (goud, zilver), overkeuren.
VERKEUVELEN, (verkeuvelde, heeft verkeuveld), met keuvelen doorbrengen (den tijd).
VERKIELEN, (verkielde, heeft verkield), overkielen, van eene nieuwe kiel voorzien. VER
-KIELNG,v.het
verkielen ; nieuwe kiel.
VERKIESBAAR, bn. geschikt, bevoegd om verkozen te worden ; — verkieslijk. VERKIESBAAR
bevoegdheid om gekozen te worden. -HEID,v.
VERKIESLIJK, VERKIESELIJK, bn. ver
-er, -st), de voorkeur verdienende:-kiesbar;,(
ik vind dit verkieslijker.
VERKIEZEN, (verkoos, heeft verkozen), uitkiezen, de voorkeur geven : ik verkies ka lfsvleesch ;
deugd boven rijkdommen verkiezen ; — willen, wenschen, verlangen : hij verkiest uit te gaan ; hij verkiest het niet te doen, uit eigenzinnigheid ; — door
keuze aanwijzen, benoemen : iem. tot lid van den
gemeenteraad, kerkeraad, van de Tweede Kamer
verkiezen. VERKIEZING, v. (-en), het verkiezen:
wat is zijne verkiezing ; — het is zijne vrije verkiezing, hij werd door niets gedwongen, het was zijn
welbehagen ; de verkiezingen, benoemingen tot
volksvertegenwoordigers ; (godg.) de vrije verkiezing, vrije wil.
VERKIEZINGSAGENT, m. (-en), iem. die bij
de verkiezingen stemmen werft voor een bepaalden candidaat ; ...ARTIKEL, o. (-en), dagblad
dat over eene aanstaande verkiezing van-artikel
een lid van een regeeringscollege handelt ; ...
BUREAU, o. (-'s), bureau waar men de kiezers
voorlicht en helpt ; ...COMMISSIE, v. (-s, ...siën);
... DAG, m. (-en), dag waarop de verkiezingen
plaats hebben ; ...DRUKTE, v. drukte die eerie
verkiezing met zich brengt ; ...KRANT, v. (-en),
krant met verkiezingsartikelen ; ...LEER, v. leer
van den vrijen wil ; .LEUS, v. (...zen); .MANIEREN, v. mv. minder nette manieren tijdens
eene verkiezing ; ...MANIFEST, o. (-en), manifest
naar aanleiding eener verkiezing ; ...MANOEUVRE,
v. (-s); ...PROGRAM, o. program voor een ver
...STRIJD, m. strijd, inspanning-kiezngstrjd;
van alle krachten, om den candidaat zijner partij
de meerderheid van stemmen te bezorgen; ...WERK,
o.; ...WET, v. (-ten), wet op de verkiezingen.
VERKIJKEN, (verkeek, heeft verkeken), voor
het kijken uitgeven : gij zoudt er een dubbeltje aan
verkijken ; -- kijkende doorbrengen ; daar staat
hij zijn tijd te verkijken ; — ongebruikt laten voor
: de kans is verkeken, verloren ; — zich-bijgan
verkijken, bij het kijken zich vergissen ; ik heb
mij verkeken en den heer voor den boer weggeworpen ;
— te veel kijken : verkijk u niet aan haar lief ge-

zichtje.

VERKIKKERD, bn. (gemeenz.) op iets ver
zijn, dol op iets zijn ; hij is verkikkerd,-kierd
hij is verliefd.
VERKILLEND, bn. de verkillende adem des
doods, die iem. koud en stijf maakt.
VERKITSEL, o. (-s), dichtingsmateriaal, kit.
VERKLAARBAAR, bra. (-der, -st), verklaard
kunnende worden, duidelijk : dat is nogal verklaarbaar.
VERKLAARDER, m., VERKLAARSTER, v.
(-s), die verklaart ; uitlegger, uitlegster.
VERKLADDEN, (verkladde, heeft verklad),
kladdende bederven ; (ook) bekladden : — (fig.) tot
te lage prijzen verkoopen, ergens de klad in brengen.
VERKLAGEN, (verklaagde, heeft verklaagd),
gerechtelijk aanklagen. VERKLAGING, v. (-en),
het verklagen.
VERKLAGER, m. (-s), VERKLAAGSTER,
v. (-s), die beschuldigt.
VERKLAMPEN, (verklampte, heeft verklampt),

VERKLANKEN.

1866

met een klamp vastzetten : (zeew.) een mast verklampen.
VERKLANKEN, (verklankte, heeft verklankt),
eene gedachte verklanken, in muziek uiten. VER
-KLANIG,V.(en)
VERKLAPPEN, (verklapte, heeft verklapt),
verklikken, overbrengen : een geheim verklappen;
iem. verklappen, verraden ; zich verklappen, onvoorzichtig zijn geheim uitbrengen. VERKLAPPING,
v. (-en).
VERKLAPPER, m., VERKLAPSTER, v. (-s),
die aanbrengt, verklikker, verklikster.
VERKLAREN, (verklaarde, is en heeft verklaard),
klaar worden, van vreugde stralen : toen zij hem
zag, verklaarden hare oogen, haar gezicht ; — uit
een droom, een raadsel verklaren ; het on--legn:
weer, de werking der zuigpomp verklaren ; de beteekenis van een zin, een woord, een schrijver ver
— min of meer plechtig uitspreken, te-klaren;
kennen geven : iem schuldig verklaren ; hij ver
een leugenaar ; valsch verklaren, eene-klardehm
valscha getuigenissen afleggen; — den oorlog verklaren, aanzeggen ; — zich verklaren, zijne gedachten
duidelijk te kennen geven : gij moet v nader
verklaren ; zich voor, tegen iem. verklaren. VERKLARING, v. (-en), het verklaren, opheldering;
uitlegging (b. v. van ee^i droom) ; — aanzegging :
verklaring van den oorlog ; — gerechtelijke uit
getuigenis : eene verklaring afleggen,-sprak;—
geven (voor den rechter); — schriftelijke verklaring, getuigschrift, attest ; mondelinge verklaring,
getuigenis.
VERKLAREND, bn. wat verklaart, opheldert:
verklarende aanteekeningen ; — (taalk.) verklarend
zinsverband, het verband tusschen een of meer
zindeelen en een ander, wanneer gene tot verklaring van dit laatste dienen ; verklarende voegwoorden, die dienen ter uitdrukking van het verklarend
zinsverband.
VERKLEEDEN, (verkleedde, heeft verkleed),
anders kleeden : ik moet mij voor de partij nog
verkleeden ; — door anders te kleeden vermommen:
hij was als vrouw verkleed ; zich verkleeden ; een
verkleede, die verkleed is, die zich verkleed heeft ; —
aan kleeren ' uitgeven, inz te veel uitgeven : dat
meisje verkleedt wel haar halve loon. VERKLEEDING, v. (-en), het verkleeden ; vermomming.
VERKLEEDPARTIJ, v. (-en), het anders kleeden : dat is nog eene heele verkleedpartij ; — partij
waarop alle aanwezigen verkleed, vermomd zijn.
VERKLEEFD, bn. ( -er, -st), gehecht, verknocht
(aan iem.); verslaafd (b. v. aan den drank). VER
-KLEFDHI,v.
VERKLEINAAP, m. (...apen), (teek.) teekenaap
om den omtrek eener vlakke figuur in zekere
verhouding te verkleinen.
VERKLEINBAAR, bn. vatbaar voor verkleining ; (rekenk.) eene niet verkleinbare breuk, waar
noemer onderling ondeelbaar zijn. -vantelr
VERKLEINEN, (verkleinde, heeft verkleind),
klein, kleiner, geringer maken ; deze bril verkleint ; —
op kleinere schaal maken : eene landkaart, een plan,
eene teekening verkleinen ; — (rekenk.) breuken ver
(liever vereenvoudigen), teller en noemer-klein,
tot kleinere getallen herleiden ; — iets gering
minachting (van iets of iem.) spre --schaten,m
ken : iemands roem, daden, verdiensten verkleinen ; deze daad, heeft zijn aanzien verkleind, ver minderd ; zich verkleinen, kruipen, ziehzelven
lager stellen dan men behoort. VERKLEINING,
v. (-en), het verkleinen (in alle bet.); (rekenk.) herleiding tot kleinere getallen ; (fig.) minachting.
VERKLEINER, m., VERKLEINSTER, v. (-s),
die verkleint (in alle bet.).
VERKLEINGLAS, o. (...zen), glas waardoor men
de voorwerpen kleiner ziet dan zij natuurlijk zijn.
VERKLEININGSUITGANG, m. (-en), (taalk,)
uitgang van een verkleinwoord.
VERKLEINWOORD, o. (-en), (spraakk.) ver
dienen om uit te drukken, dat iets-kleinword
klein van omvang is, of minder sterk of hevig dan
gewoonlijk; ook waar men met lieftalligheid, gemeen
vertrouwelijkheid of toegenegenheid-zamheid,
spreekt, wordt niet zelden het verkleinwoord gebruikt, als : hoor eens, vrindje ; wel, moedertje,
hoe gaat het.
VERKLEUMD, bn. ( -er, -st), bevangen, stijf
van de koude. VERKLEUMDHEID, v.
VERKLEUMEN, (verkleumde, is verkleumd),
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stijf, bevangen worden van koude : hij staat, zit
te verkleumen van de koude. VERKLEUMING,
v. het verkleumen ; verkleumdheid.
VERKLEUREN, (verkleurde, heeft en is ver
kleur veranderen : zij verkleurde,-kleurd),van
toen zij dat hoorde, werd bleek (of schaamrood) ; —
ontkleuren, de kleur verliezen : die kleur is niet
vast, de japon zal gauw verkleuren. VERKLEURING, v. het verkleuren ; verbleeking.
VERKLIKKEN, (verklikte, heeft verklikt), heimelijk overbrengen, verraden : die jongen ver
alles. VERKLIKKING, v. (-en), het ver -klit
likken.
-k
VERKLIKKER, m. (-s), hij die verklikt ; geheime
verklikker, spion der politie ; (gew.) ambtenaar
bij de belastingen, kommies ; — (zeew.) eene soort
van vleugel om nauwkeurig de windrichting aan
te geven, ook Spaansche waker geheeten ; verklik ker van 't roer, kleine inrichting om den stand
van het roer aan te geven (bij die schepen die met
een rad bestuurd worden); — (nat.) verklikker
der luchtpomp, soort van manometer die de spanning
der in de pomp aanwezige lucht aantoont. VER
zij die verklikt; aanbrengster.-KLISTER,v.(s)
VERKLIKPIJP, v. (-en), (mach.) (w. g.) manometer aan den stoomketel om de spanning van
den stoom aan te geven.
VERKLOEKEN, (verkloekte, heeft verkloekt),
kloek maken, moed geven ; zich verkloeken, zich
verstouten ; (fig.) door list vangen, in den strik
laten loopera : den vijand verkloeken. VERKLOEKING, v. het verkloeken (in alle bet.).
VERKLOEKER, m., VERKLOEKSTER, v.
(-s), die verkloekt (in alle bet.).
VERKLUNGELEN, (verklungelde, heeft ver
zijn tijd of geld verbeuzelen, ver -klunged),
verkwisten. VERKLUNGELING, v. het-spilen,
verklungelen.
VERKNAGEN, (verknaagde, heeft verknaagd),
(w. g.) knagende stukmaken : de muizen hebben
het goed verknaagd ; zich verknagen, zich door verdriet, van verveling verontrusten. VERKNAGING, v. het verknagen ; (fig.) wroeging, hartzeer.
VERKNECHTEN, (verknechtte, heeft verknecht),
(w. g.) onder het juk brengen, dienstbaar maken.
VERKNEDEN, (verkneedde, heeft verkneed),

overkneden, herkneden ; (fig.) geheel omwerken.
VERKNEDING, v. het verkneden.
VERKNEUKELEN •(ZICH), (verkneukelde zich,
heeft zich verkneukeld), de handen wrijven van
voldoening, van vreugde enz.
VERKNEUTEREN t ZICH), (verkneuterde zich,
heeft zich verkneuterd), innerlijk plezier over
iets hebben : ik verkneuter mij al bij die gedachte.
VERKNEUZEN, (verkneusde, heeft verkneusd),
kneuzende breken, plat kneuzen. VERKNEUZING, v.
VERKNIEZEN (ZICH)), (verkniesde zich, heeft
zich verkniesd.), van hartzeer verteerd worden,
wegkwijnen. VERKNIEZING, v.
VERKNIJPEN, (verkneep, heeft verknepen),
knijpende stukmaken ; --. zich verknijpen, zich
met veel moeite inhouden, op de tanden bijten
(om niet in woede los te barsten ; ook om niet
te lachen). VERKNIJPING, v. het verknijpen ;
(fig.) verlegenheid : in de verknijping zitten.
VERKNIKKEREN, (verknikkerde, heeft ver
knikkeren verliezen (knikkers,-knierd),mt
tijd).
VERKNIPPEN, (verknipte. heeft verknipt),
knippende stukmaken, slecht knippen : kinderen
verknippen graag papier ; — in kleine stukjes
knippen ; — knippende bederven : die nat ister
heeft de japon verknipt ; — uitknippen ; — (gew.)
verkwikken, opknappen : 't is buiten koud, ik
verknip van de warmte. VERKNIPPING, v. het
verknippen.
VERKNOCHT, bn. gehecht, verbonden : voor
aan zekere ambten verknocht ; --- innig-rechtn,
gehecht : aan iem. -verknocht zijn. VERKNOCHTHEID, V. innige gehechtheid, trouwe vriendschap.
VERKNOEIEN, (verknoeide, heeft verknoeid),
bederven : alles wat hij in handen krijgt, verknoeit
hij; de dokter heeft haar verknoeid, geheel verkeerd
behandeld, waardoor de toestand veel slechter
werd ; — op onnutte wijze besteden : zijn tijd,
zijn geld verknoeien. VERKNOEIING, v. het
verknoeien,
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VERKNOEIER, m., VERKNOEISTER, V.
(-s), die verknoeit.
VERKNOLLEN, (verknolde, heeft verknold),
(gemeenz.) verknoeien ; voorliegen, bedriegen ; —
het bij iem. verknold hebben, bij iem. in ongenade
zijn gevallen. VERKNOLLING, v. het verknoeien, bederven.
VERKNOOPEN, (verknoopte, heeft verknoopt),
overknoopen, anders knoopen ; in de war knoopen;
— (w. g.) (fig.) verbinden. VERKNOOPING,
V. het verknoopen.
VERKNUFFELEN, (verknuffelde, heeft ver
knuffelen verkreukelen, verfrom--knufeld),or
melen : haar japonnetje was verknuffeld; zij kwam
geheel verknuffeld binnen.
VERKNUTSELEN, (verknutselde, heeft ver
-knutseld),
aan nietigheden verspillen.
VERKOELDRANK, m. (-en), (w. g.) verfris
-schendrak.
VERKOELEN, (verkoelde, heeft en is verkoeld),
koel, koeler maken, bekoelen, verfrisschen : de
regen, het onweer heeft de lucht verkoeld ; het weer
is wat verkoeld ; -- eene wonde met koude omslagen
verkoelen ; — de maag verkoelen, ongesteld maken
door gebruik van koele vruchten of dranken ; —
een kanon verkoelen, afkoelen ; — (fig.) verflauwe n
(van vriensehap): zij zijn sedert eengen tijd ver
zij zijn zulke innige vrienden niet meer ; —-koeld,
de driften verkoelen, verminderen. VERKOELING,
V. (-en). het verkoelen, vermindering van warmte;
(van een kanon) verfrissching; (fig.) verflauwing
van vrienschap.
VERKOELEND, bn. ( -er, -st), koelmakend:
verkoelende dranken, verkoelende vruchten, vruchten
die de maag verkoelen, (of ook) ongesteld maken.
VERKOELINGSMIDDEL, o. (-en), middel om
te verkoelen.
VERKOKEN, (verkookte, heeft en is verkookt),
kokende verminderen : het water is verkookt ; het
vleesch laten verkoken, te lang laten koken, zoodat
het uit elkander gaat, den smaak verliest ; — inkoken, verdampen: eene oplossing tot op de helft verkoken. VERKOKING,v. het verkoken, verdamping.
VERKOLEN, (verkoolde, heeft en is verkoold),
tot kool maken : hout verkolen ; tot kool worden :
steenkool, turf zijn geheel of ten deele verkoolde planten. VERKOLING, v. het verkolen ; soort van
droge distillátie der plantendeelen die volkomen
van de lucht zijn afgesloten, waarbij gassen en
water ontwijken en dus het koolstofprocent
grooter wordt.
VERKOLINGSPROCES, o. het verkolen, de
wijze waarop dat geschiedt.

VERKOLVEN, (verkolfde, heeft verkolfd), kol-

vende doorbrengen (tijd, geld); iets laten verkolven, het als prijs bij het kolfspel geven.
VERKOMEN, (verkwam, is verkomen, (gemeenz.)
zich allengs herstellen ; (fig.) hij begint er op te
verkomen, in betere omstandigheden te komen.
VERKOMMEREN, (verkommerde, is verkommerd), door kommer omkomen ; (ook) achter
slechtere omstandigheden komen.-uitgan,
VERKOMMERING v.
VERKONDEN, (verkondde, heeft verkond), verkondigen. VERKONDING, v.
VERKONDER, m. (-s), die veri^ondt.
VERKONDIGEN, (verkondigde, heeft verkondigd), bekendmaken, verspreiden ; leeren, prediken. VERKONDIGING, V. (-en), aankondiging, bekendmaking ; leer, predikatie.
VERKONDIGER, m., VERKONDIGSTER, v.
(-s), die verkondigt ; de verkondiger van Gods
woord, Gods gezant, predikant.
VERKOND S CHAPPEN, (verkondschapte, heeft
verkondschapt), melden, berichten. VERKOND SCHAPPING, V. iem. op verkondschapping uit
-zend,
op onderzoek, nasporing.
VERKONKELEN, (verkonkelde, heeft verkonkeld), verspillen, verknoeien (inz. door vrouwen).
VERKONKELING, v. het verkonkelen_
VERKOOIEN, (verkooide, heeft verkooid), in
andere kooien zetten (vogels).
VERKOOP, m. (-en), eene overeenkomst waarbij de eene zich verbindt om eene zaak te leveren
en de andere om daarvoor den bedongen prijs
te betalen ; koop en, verkoop, handel.
VERKOOPBAAR, bn. geschikt om verkocht
te worden. VERKOOPBAARHEID, v.
VERKOOPBOEK, o. (-en), (hand.) koopmans-
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boek waarin de verkochte goederen enz. worden
aangeteekend ; ...DAG, m. (-en), dag waarop
verkocht wordt of verkocht zal worden.
VERKOOPEN, (verkocht, heeft verkocht), aan
anderen (iets) tot een zekeren prijs (inz. om winst
te maken) overdoen ; in het groot, in het klein ver
iets bij de maat, bij het gewicht verkoopen ;-kopen;
uit de hand, voor een spotprijs verkoopen ;
koopen om weder te verkoopen, handelen ; — gerechtelijk verkoopen, op hoog gezag, wegens onbetaalde belasting of andere schulden ; — op daling
verkoopes, in de contramine zijn (in den fondsenhandel); op rijzing verkoopen, in de liefhebberij
zijn (in den fondsenhandel); — grappen verkoopen,
gekheid maken ; leugens verkoopes, vertellen;
praatjes verkoopen, te veel praats hebben ; —
zijn leven duur verkoopen, zich geducht verweren ; —
zij kan hem verraden en verkoopen of : zij kan hem
verkoopen en leveren waar hij bij is, zij is hem veel
te slim ; — zich verkoopen, zijne diensten voor
geld veil hebben (tot bevordering eener staats partij enz.); — die vrouw verkoopt zich,, heeft hare
gunsten voor geld veil. VERKOOPING, v. (-en),
het verkoopen (inz. in het openbaar); veiling;
bijeenkomst waar iets openlijk verkocht wordt.
VERKOOPINKJE, o. (-s).
VERKOOPER, m., VERKOOPSTER, V. (-s),
die verkoopt ; openbare verkooper, vendumeester.
VERKOOPHUIS, o. (...zen), plaats waar verkocht wordt ; gebouw waar openbare veilingen
gehouden worden ; winkel van goederen uit de
tweede hand ; ...LOKAAL, o. (...lokalen), ...
PLAATS, V. (-en); ...PRIJS, m. (...zen); ...TIJD,
m.; ...UUR, o. (-uren); ...VOORWAARDEN,
V. mv.; ..ZAAL, o. (...zalen).
VERKOPEREN, (verkoperde, heeft verkoperd),
(zeew.) met koper bekleeden, beslaan : een schip
verkoperen ; koperen; bronzen. VERKOPERING,
v. het verkoperen.
VERKOREN, bn. (nog in hoog. stijl) verkozen
uitverkoren.
VERKORSTEN, (verkorstte, is verkorst), met
eene korst bedekken ; tot korst worden : het brood
is geheel verkorst.
VERKORTEN, (verkortte, heeft verkort), kort,
korter maken : een touw, een woord, eens toespraak
verkorten, volgens de wetten der perspectief verkleinen ; — (rek.) verkorte deeling, vermenigvuldiging, worteltrekking, op eene kortere wijze ; een
boek verkorten, er een uittreksel van maken ; —
(fig.) den tijd verkorten, verdrijven ; - van
iem. het leven verkorten. door verdriet bv.; — iem.
in zijne belangen verkorten, hem benadeelen ; —
een kind verkorten. te kort doen, het minder vermaken dan den anderen. VERKORTING, v.
(-en), het verkorten (in alle bet.); kort begrip,
overzicht ; (taalk.) verkort woord.
VERKORTENDERWIJZE, ... WIJS, bw.
VERKORTER, m., VERKORTSTER, V.
die verkort.
VERKORTINGSTEEKEN, o. (-s), (taalk.) afkappingsteeken, apostrphe (').
VERKORTSCHRIFT, o. (-en), schrift met stel
verkortingen inz. bij de stenographie.-selmatig
1. VERKOUDEN, brr. door koude ontstoken slijm
hebbende : ve^kouden in het hofd, op de-vliezn
borst zijn ; kfig.) hij is er om verkouden, hij moest
er voor boeten, heeft het met den dood bekocht ;
nu is hii verkouden, nu is hij er bij, zit hij er in.
VERKOUDHEID, v. (...heden), ongesteldheid
door belette huiduitwaseming : eene verkoudheid
opdoen, verkouden worden.
2. VERKOUDEN, (verkoudde, heeft of is ver koud), (w. g.) koud maken, worden ; (fig.) verkoeleu ; — zich verkouden, verkouden worden.
VERKRACHTEN, (verkrachtte, heeft, verkracht),),
geweld aandoen, onteeren : een meisje, eene vrouw
verkrachten ; — schenden, overtreden : de wet, de
heiligste rechten verkrachten. VERKRACHTING,
, . (-en), het verkrachten.
VERKRACHTER, m. (-s), die verkracht ; onteerder. VERKRACHTSTER, v. (-s), die de wet-

ten verkracht.
VERKRANKEN, (verkrankte, heeft en is ver
ziek maken, zieker worden ; in-krant),(w.g
ziekelijkheid doorbrengen, verteren (tijd, geld).
VERKREUKELEN, (verkreukelde, heeft ver
verkeerd, valsch kreuken of plooien:-kreuld),
papier, linnengoed verk.- enkelen ; kreukende be-
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derven, verfrommelen. VERKREUKELING, V.
(-en), het verkreukelen.
VERKREUKEN, (verkreukte, heeft verkreukt),
verkreukelen.
VERKRIJGBAAR, bn. te verkrijgen, te koopen:
overal verkrijgbaar ; iets verkrijgbaar stellen.
VERKRIJGEN, (verkreeg, heeft verkregen), bekomen, koopen : die boeken zijn daar te verkrijgen ,
(met inspanning) verwerven : lof, eer verkrijgen,
inoogsten ; hij kon het niet van zich verkrijgen,
kon er niet toe komen, besluiten. VERKRIJGING, v. het verkrijgen ; verwerving.
VERKRIMPEN, (verkromp, is verkrompen),
krimpende korter worden : dat laken is te veel
verkrompen ; -- van pijn verkrimpen, in elkander
krimpen van pijn ; (fig.) zich verkrimpen, hevige
pijn, (ook) hevig verdriet ondervinden. VER
-KRIMPNG,v.
VERKROMMEN, (verkromde, heeft verkromd),
krom maken, buigen ; (fig.) het recht verkrommen,
onrecht doen. VERKROMMING, v. (-en), het
verkrommen ; (ontl.) eene blijvende afwijking in
de richting der beenderen, in hun samenhang
of geledingen : verkromming van de ruggegraat.
VERKROPPEN, (verkropte, heeft verkropt),
kroppende slikken, door de keel duwen ; zwaar
eten verslikken ; (fig.) verduren, verbijten (leed,
beleedigingen); iets niet verkroppen kunnen, het
moeten uiten, zijn gemoed moeten lucht geven.
VERKROPPING, v. het verkroppen ; opstopping in de keel ; (fig.) het verduren (van leed enz.).
VERKROTTEN, (verkrotte, heeft verkrot), (w. g.)
vervuilen, verwaarloozen.
VERKRUIEN, (verkrooi, verkruide, heeft en
is verkrooien, verkruid), kruiende vervoeren,
verplaatsen : steenen, zakken verkruien ; — een molen verkruien, anders op den wind stellen ; —
opschuiven, zich in beweging stellen : het ijs begint te verkruien. VERKRUIING, v. (-en), het
verkruien.
VERKRUIMELEN, (verkruimelde, heeft en is
verkruimeld), tot kruimels maken, verbrokkelen:
zijne boterham verkruimelen ; kruimels worden,
afbrokkelen : het brood verkruimelt ; — zijn tijd
verkruimelen, te veel verdeelen ; verkruimelde
stijl, niet flink samenhangend.
VERKRUIPEN, (verkroop, heeft verkropen),
kruipende zich verwijderen ; zich verkruipen,
(fig.) zich verschuilen (van schaamte). VER
-KRUIPNG,v.hetrkuipn
VERKUIEREN, (verkuierde, heeft en is ver
kuierende doorbrengen : zijn koste --kuierd),al
lijken tijd verkuieren ; heenwandelen, heengaan.
VERKUIERING, v.
VERKUILEN, (verkuilde, heeft verkuild), overbrengen van den eenen kuil in den anderen : aardappelen verkuilen. VERKUILING, v.
VERKUIPEN, (verknipte, heeft verkuipt), kuipende doorbrengen, gebruiken, slijten ; (ook)
van kuip veranderen, in eene andere kuip overstorten. VERKUIPING, v. het verkuipen.
VERKUISCHT, brr. (Zuidra.) zindelijk, proper;
met iets verkuischt zijn, ingenomen, opgehemeld.
VERKUSSEN, (verkuste, heeft verku.st), (gemeenz.) met kussen doorbrengen, slijten (den tijd).
VERKWAKKELEN, (verkwakkelde, heeft ver k ;vakkeld), (w. g.) verwaarloozen, verluieren.
VERKWAKZALVEREN, (verkwakzalverde, heeft
verkwakzalverd), aan kwakzalvers uitgeven.
VERKWANSELEN, (verkwanselde, heeft ver
zijn geld verkwanselen, aan beuzela--kwanseld),
rijen uitgeven ; zijn boeken verkwanselen, voor
een schijntje verkoopes, van de hand doen; — met
verlies ruilen : die jongens -verkwanselen alles,
VERKWANSELING, v het verkwanselen.
VERKWAPSEN, (gew.) (verkwapste, heeft ver
zoekmaken, bederven.
-kwapst),
VERKWEZELEN, (verkwezelde, heeft verkwezeld), als een kwezel, donsoor doen, handelen ;
zijn tijd verbeuzelen. VERKWEZELING, v.
VERKWIJNEN, (verkwijnde, is verkwijnd), langzamerhand minder, zwakker worden, wegkwijnen;
(ook fig.): de handel verkwijnt. VERKWIJNING,
V. het verkwijnen.
VERKWIKKELIJK, bn. ( -er, -st), verfrisschend;
(fig.) opwekkend, vertroostend, troostrijk : ververkwikkelijke gesprekken. VERKWIKKELIJKHEID, v.
VERKWIKKEN, (verkwikte, heeft verkwikt),
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(eig. levend maken doen opleven); laven, verfris schen, opfrisschen : een dorstigeverkwikken ; iem.,
zich met een glas water, wijn verkwikken ; slaap
verkwikt den vermoeide ; — (fig.) troosten, opwekken. VERKWIKKING, v. (-en), het verkwikken,
lafenis ; (fig.) troost, opwekking : verkwikking
des geestes.
VERKWIKKEND, bn. ( -er, -st), wat verkwikt:
een verkwikkende regen ; eene verkwikkende (opbeurende) tijding.
VERKWIKKER, m., VERKWIKSTER, v.
(-s), die verkwikt, laaft ; (fig.) die vertroost.
VERKWISTEN, (verkwistte, heeft verkwist),
verspillen, op onnutte of lichtzinnige wijze, te
ruim zijn in het gebruik van iets : zijn tijd, zijn
geld verkwisten ; zijne gezondheid verkwisten.
VERKWISTING, v. (-en), het verkwisten ; ver
-spilng,dorbe.
VERKWISTEND, bn. ( -er, -st), verspillend,
losbandig : een verkwistend leven leiden.
VERKWISTER, m., VERKWISTSTER, v. (-s),
die verkwist of doorbrengt.
VERLAAT, o. (verlaten), schutsluis (in Groningen).
VERLAATHUIS, o. (...zen), huis bij een verlaat
waarin de verlaatmeester woont ; ...MEESTER,
m. (-s), sluiswachter.
VERLADEN, (verlaadde, heeft verladen), overladen, herladen ; beladen. VERLADING, v.
VERLAGEN, (verlaagde, heeft verlaagd), laag,
lager maken : eene zoldering verlagen ; — den prijs
verlagen, lager stellen; — iem. in rang, eene klasse
verlagen, in een lageren rang, eene lagere klasse
plaatsen ; — de munt verlagen, haar gehalte ver
de mol verlaagt een halven-minder;—(uz.)
toon, wijst aan dat de aangegeven noot een halven
toon lager gezongen of gespeeld moet worden : —
(fig.) vernederen, schande aandoen (door af te
keuren gedragingen): zulke hartstochten verlagen
den mensch ; — zich verlagen, lage handelingen
verrichten, laagheden doen ; zich vernederen (door
een onfatsoenlijk gedrag); — lager worden : het
water verlaagt. VERLAGING, v. het verlagen;
verlaging der munt, vermindering van haar gehalte,
depreciatie ; (fig.) vernedering ; onteering, degradattie.
VERLAK, VERLAKSEL, o. vernis, lak:
het verlak barst, laat los ; eene soort van schoen
-smer.
1. VERLAKKEN (verlakte, heeft verlakt), ver
lakken : verlakt (Chineesch. Japansch)-nise,
werk ; schoenen van verlakt leer. VERLAKKING,
v. (-en), het verlakken ; lakwerk, verlaksel. VER
-LAKER,m.V STv(-s),die
verlakt.
2. VERLAKKEN, (verlakte, heeft verlakt), foppen, bedotten : iem. verlakken ; ik laat me niet
verlakken, bedotten, beetnemen. VERLAKKING,
v. (fig.) fopperij. VERLAKKER, m., VERLAK STER, v. (-s), (fig.) spotter, spotster ; fopper,
fopster.
VERLAKKERIJ, v. (-en), bedotting ; beetnemerij.
VERLAKKERSBAAS, m. (...bazen), iem. die
verlakt ; (ook fig. en gemeenz.) fopper, bedrieger;
...GEREEDSCHAP, o. (-pen); ...OVEN, m. (-s),
oven waarin men pas verlakte voorwerpen laat
drogen ; ...WINKEL, m. (-s).
VERLAKSEL, o. verlak.
VERLAKT, o. verlak.
VERLAKWERK, o. verschillende verlakte voorwerpen.
VERLAMD, bn. verstijfd, lam geworden, verstramd : met verlamde ledematen ; vervangen, stijf
(van paarden). VERLAMDHEID, v. stijfheid,
verstijving (der ledematen), lamheid.
VERLAMMEN, (verlamde, heeft of is verlamd),
lam maken of worden : hij verlamt aan de rechterzijde ; — zijne tong is verlamd, hij kan niet meer
spreken ; — (fig.) iem. aan armen en beenera ver
lam slaan ; — de veerkracht verlieze'n :-lamen,
die veer, dat slot is verlamd ; — een stuk geschut
verlammen, vernagelen, onbruikbaar maken ; —
zoo iets doet de energie verlammen. dat werkt ver
dat ontzenuwt, verzwakt ; — (gemeenz.)-lamend,
vertikken, verdraaien, beslist weigeren : hij ver
te komen, iets te geven. VERLAMMING,-lamthe
v. (-en), het verlammen ; lamheid, stijfheid ; het
geheele of gedeeltelijke verlies van het bewegings-
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vermogen, al of niet gepaard gaande met verlies
van de gevoeligheid ; (fig.) ontzenuwing.
VERLANDEN, (verlandde, is verland), land
worden, aanspoelen ; (ook) het land verlaten, in
een ander land gaan wonen : waar zou hij verlanden ?, terechtkomen. VERLANDING, v. (-en),
landwording, aanspoeling ; verhuizing uit het
land.
1. VERLANGEN, (verlangde, heeft verlangd),
begeeren, wenschen : ik verlang naar huis; naar
rust verlangen ; verlangend zijn, iets verlangen,
naar iets uitzien ; naar de vleeschpotten'van Egypte
verlangen ; zie EGYPTE, vorderen : hij verlangt
geld van mij ; — verlengen ; VERLANGING, v.

2. VERLANGEN, o. (-s), begeerte, wensch,
eiseh : aan iemands verlangen voldoen ; ( fig.) branden van verlangen, zeer sterk verlangen ; het liedje
van -verlangen zingen, van verlengen, uitstellen;
inz. van kinderen om nog wat te mogen opblijven.
VERLANGLIJST, v. (-en), lijst der zaken naar
welke men verlangen heeft ; inz. waarop de kinderen
aanteekenen, welke presentjes
es zij op hunne ver j aring enz. verlangen.
VERLANGST, v. het verlangen, begeerte:
het was zijne eigen verlangst.

VERLANTERFANTEN, (verlanterfantte. heeft
verlanterfant), nutteloos doorbrengen (den tijd).
VERLAPPEN, (verlapte, heeft verlapt), lappen
inzetten, opzetten, verstellen : eene broek, schoenen
verlappen.

VERLARIËN, (verlariede, heeft verlaried), ver
-beuzln(d
tijd).
1. VERLATEN, (verliet, heeft verlaten), overgieten, overstorten : wijn verlaten, van het eene
vat in het andere gieten ; water verlaten. door een
verlaat laten af - of toestroomen ; — uit eene
plaats weggaan : een huis, de stad verlaten ; —
achterlaten : een persoon, iem. in eene moeilijke
positie verlaten ; — het tooneel verlaten, niet meer
optreden, medespelen ; — de wereld verlaten, zich
uit het leven terugtrekken, (ook) overlijden ; —
in den steek laten : die man heeft vrouw en kinderen
verlaten ; God verlaat de Zijnen niet, zal ze helpen
en steunen ; — mijn gezicht, mijn gehoor, mijne
krachten verlaten mij, laten mij in den steek, doordat
zij verzwakken ; — voor zekeren prijs verkoopes
willen : hij heeft het mij voor f 10 verlaten , — zich
verlaten op, vertrouwen stellen op of in, berusten :
ik verlaat mij (ik reken) op uw woord. VERLATING, v.
2. VERLATEN (ZICH), (verlaatte zich, heeft
zich verlaat), te laat komen, door zich op te houden.
3. VERLATEN, bn. ( -er, -st), een verlaten huis,
ledig, niet meer bewoond ; — een verlaten boedel,
aan zichzelf overgelaten ; — verlaten goederen, onbeheerde ; — een verlaten kind, vondeling ; — eene
verlatene, meisje dat door haar minnaar, vrouw
die door haar man verlaten is ; hij is van God en
de geheele wereld verlaten, hij leeft eenzaam en in
de boosheid ; — eenzaam, afgelegen : een verlaten
dorp, weg. VERLATENHEID, v. eenzaamheid;
toestand van iem. die verlaten is.
VERLAUWEN, (verlauwde, is verlauwd), lauw,
lauwer worden ; (fig.) verflauwen, verkoelen:
zijne liefde begint te verlauwen. VERLAUWING, v.
1. VERLEDEN, VOORLEDEN, brr. vroeger,
laatste, vorige : verleden week ., verleden jaar, ten
vorigen j are ; — in lang verleden tijden, die reeds
lang voorbij zijn ; — de verleden tijd, die vormen
der werkwoorden, waardoor de werking als voltooid of onvoltooid in het verledene voorgesteld
wordt ; verleden deelwoord, zie DEELWOORD ; —,
bw. nog niet lang geleden, voor eengen tijd, onlangs : ik heb haar verleden nog gesproken.
2. VERLEDEN, VOORLEDEN, o. wat verleden of vroeger is : (spr.) in het verleden ligt het
heden, in het nu wat worden zal ; — de verleden tijd.
VERLEDIGEN (ZICH), (verledigde zich, heeft
zich verledigd), zich bezighouden (met).
VERLEEDEN, uitgesproken VERLEEN, (ver oud., gew.) dat zal hem wel verleen. spoedig ver
-drietn.
VERLEELIJKEN, (verleelijkte, heeft verleelijkt), leelijk maken, worden : die hoed verleelijkt
haar nog meer ; die jongen verleelijkt met den dag,

wordt voortdurend leelijker. VERLEELIJKING,
v. het verleelijken ; leelijke voorstelling ; misvorming van iets.
VERLEENEN, (verleende, heeft verleend), toe-
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geven, schenken, toestaan : gunsten, de vrijheid,
gratie verleenen ; onderstand. hulp verleenen ; ver lof verleenen ; — zich toegang verleenen door het
raam, door een raam inklimmen. VERLEENING,

v. het verleenen.
VERLEEREN, (verleerde, heeft verleerd), het
geleerde door gebrek aan oefening vergeten :
ik heb het Fransch geheel verleerd ; ( fig.) ik zal hem
dat liegen wel verleeren, afwennen. VERLEERING, v. het verleeren.
VERLEESBANK, v. (-en), (pap.) bank langs de
verleestafel waarop de verlezers zitten ; ...TAFEL,
v. (-s), (pap.) tafel waarop het papier verlezen
wordt.
VERLEESSTER, v. (-s), (pap.) vrouw of meisje
wier werk het is, papier te verlezen.
VERLEESTEN, (verleestte, heeft verleest), (schoenen) op eene andere leest zetten.
VERLEGBAAR, bn. verlegd kunnende worden
(van wegen, grachten).
1. VERLEGEN, bn. te lang gelegen : dat schip
heeft eenige dagen verlegen ; — door liggen bedorven, verkleurd (van goederen); — waardoor men
in verlegenheid komt ; (zeew.) verlegen 'weer, zeer
boos weer op zee.
2. VERLEGEN, bn. ( -er, -st), bedremmeld,
onthutst, angstig, beschaamd : zich verlegen maken,
om of over iets ; hij was met zijn persoon, met zijn
figuur verlegen, wist niet, hoe hij zich te houden
had ; — verlegen zijn om, behoefte hebben aan,
noodig hebben : om geld, one hulp, om raad verlegen
zijn ; — hij is nooit om een antwoord verlegen,

heeft altijd een antwoord klaar. VERLEGENHEID, v. onaangenaam gevoel dat iem. ondervindt, als hij in bijzijn van anderen zichzelf gebrek
aan kennis of kunde toeschrijft : iem. uit de ver
helpen, redden ; in verlegenheid brengen,-legnhid
raken, zijn ; — geldelijke verlegenheid, geldnood,

geldgebrek.
VERLEGEREN, (verlegerde, heeft verlegerd),
elders legeren, van legerplaats veranderen. VER LEGERING, v.
VERLEGGEN, (verlegde, verleide, heeft verlegd en verleid), anders leggen, elders leggen,
verplaatsen ; overpakken ; vervouwen ; — troepen verleggen, van legerplaats doen veranderen ; —
vergeten waar iets geborgen is : ik heb mijne
handschoenen 'verlegd. VERLEGGING, v. het
verleggen, overplaatsing.
VERLEI, o. (eert.) beleening, zie VERLEIEN.
VERLEIDBAAR, ba. vatbaar voor verleiding.
VERLEIDELIJK, brr. bw. ( -er, -st), waardoor
men gemakkelijk verleid kan worden : een ver
plekje ; verleidelijke oogen , eene verleide -leidjk
vrouw ; dat aanbod was verleidelijk.
-lijke

VERLEIDEN, (verleidde, heeft verleid), van
den rechten weg leiden ; — (fig.) medesleepen,
bekoren : kwade gezelschappen hebben hem verleid:
iem. tot stelen verleiden ; — verlokken, betooveren :
door het mooie weer liet ik mij verleiden uit te gaan;
laat u niet door zijne schoon beloften verleiden ; —
een meisje verleiden, misleiden, ongelukkig maken,

onteeren. VERLEIDING, v. (-en), het verleiden;
verlokking, verzoeking : aan de verleiding weerstand bieden; voor de verleiding is zij bezweken;
de verleiding was groot.

VERLEIDEND, bn. ( -er, -st), verleidelijk.
VERLEIDER, m., VERLEIDSTER, v. (-s),
die verleidt.
VERLEIEN, (verleide, heeft verleid), (in het
leenstelsel) met een leen begiftigen, beleenen:
de keizer verleide zijne vrouw met Holland. VER
-LEING,v.(en)
VERLEKKERDHEID. v. het verlekkerd zijn.
VERLEKKEREN, (verlekkerde, heeft en is
verlekkerd), aan het lekkere gewennen : zijne
kinderen verlekkeren ; op iets verlekkerd zijn, verzot,
VERLEKKERING, v. het verlekkeren.
VERLENGBAAR, brr. verlengd kunnende worden:
het abonnement is slechts eenmaal verlengbaar.

VERLENGEN, (verlengde, heeft verlengd), langer maken : eene lijn, een weg verlengen; — langer
doen duren : zijn verblijf, een reisje verlengen;
eene geregelde levenswijze verlengt ons leven ;(fig.) een wissel verlengen, den termijn van betaling

opschorten. prolongeeren. VERLENGING, v.
(-en), het verlengen (in alle bet.); (kooph.) prolongatie (eens wissels).
VERLENGINGSTEEKENS, o. mv. (muz.) puntje
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die naast de noten of pauzen geplaatst worden
en ze met den halven duur verlengen; (ook) bogen
over twee noten van gelijke hoogte.
VERLENGSEL, o. (-s), verlengstuk.
VERLENGSLEDE, v.(-n), toestel om iets te verlengen: camera metverlengsledevoorplaten; ...STUK, o.
(-ken), stuk dat aan eenig voorwerp vastgehecht
wordt om dit langer te maken ; (fig.) dat is eene
visite met een verlengstuk, die zeer lang duurt.
VERLEPPEN, (verlepte, is verlept), verflensen,
verwelken (inz. van bloemen); (fig.) zijne schoonheid verliezen : die jonge vrouw begint nu reeds
te verleppen; er verlept uitzien, niet frisch, niet schoon
meer ; een verlept gezicht, eerre verlepte schoonheid,
van iem. die hare beste dagen gehad heeft. VER
-LEPING,v.
VERLET, o. verhindering, beletsel : dat was een
groot verlet ; -- verwaarloozing, uitstel, verschuiving - de zaak lijdt geen langer verlet ; zonder verlet,
onverwijld ; — tijdverlies : ik heb vandaag veel
verlet gehad.
VERLETSEL, o. (-s), beletsel, hindernis.
VERLETTEN, (verlette, heeft verlet), verhinderen: geldgebrek verlette alles; (ook) verwaarloozen,
niet letten op : men verlet daardoor zoo veel ; tijd
verliezen.
VERLEUTEREN, (verleuterde, heeft verleuterd), verbeuzelen (den tijd).
VERLEVENDIGEN, (verlevendigde, heeft en
is verlevendigd), levendig, levendiger maken,
worden : de hoop, den goed verlevendigen ; de
handel is verlevendigd, weder opgewekt ; — verhelderen : het zonnetje verlevendigt alles ; -- ( schild.)
kleuren verlevendigen, opfrisschen. VERLEVENDIGING, v. het verlevendigen ; wederopwekking;
herleving.
1. VERLEZEN, (verlas, heeft verlezen), uitlezen, schoonmaken : doperwtjes, koffieboonen,
spinazie verlezen ; — (pap.) de vellen papier vóór
het persen nazien of er nopjes en andere oneffenheden in zijn en die verwijderen, op de gaten letten en te gelijk sorteeren. VERLEZING, v. het
verlezen.
2, VERLEZEN (ZICH), (verlas zich, heeft zich
verlezen), zich vergissen bij het lezen, verkeerd
lezen.
VERLICHT, bn. ( -er, -st), helderdenkend, weten
ontwikkeld : een verlicht man ; ver -schapelijk
kringen ; de verlichte twintigste eeuw.
-lichte
1. VERLICHTEN, (verlichtte, heeft verlicht),
van licht voorzien : eene kamer verlichten, er licht
opsteken ; — eene verlichte kapel, waar waskaarsen branden rondom eene lijkkist ; —
die schilderij is goed verlicht, hangt in een goed
licht ; — de stad was verlicht, geïllumineerd; —
(fig.) wetenschap, kennis verspreiden : het volk
verlichten, voorlichten, ophelderen (b. v. door het
Evangelie). VERLICHTING, v. het verlichten ;
licht (door middel . van olie, gas enz.); feestelijke
verlichting, illuminatie ; — (fig.) beschaving ; ver
kennis en wetenschap : de verlich--spreidngva
ting dringt tot de onderste lagen der maatschappij
niet snel door.
2. VERLICHTEN, (verlichtte, heeft verlicht),
minder zwaar maken (b. v. eene schuit); helpen
(in den arbeid); iemands taak verlichten; — (fig.)
iemands smart, zorgen verlichten ; tranen verlichten,
doen het verdriet, de smart afnemen. VERLICHTING, v. het verlichten ; (fig.) opbeuring, bemoediging ; steun, hulp ; verlichting zoeken, vinden;
dat geeft verlichting.
VERLICHTEND, bn. lichtgevend, lichtmakend;
(fig.) ophelderend, kennis en wetenschap verspreidende.
VERLICHTER, m. VERLICHTSTER, v. (-s),
die verlicht (in alle bet.).
VERLICHTINGSINDUSTRIE, v. industrie ` betreffende de kunstmatige verlichting ; ...INSTALLATIE. v. (-s), (elec.) de inrichting voor electrisch
licht ; ...TOESTEL, o. (-len), toestel tot verlichting dienende.
VERLIEDERLIJKEN (ZICH), (verliederlijkte
zich, heeft zich verliederlijkt), zich aan spel en
drank verslaven ; vuiler en gemeener worden.
VERLIEFD, bn. bw. ( -er, -st), van, met liefde
bezield : verliefd worden op ; — een verliefd paar,
jongen en meisje die op elkander verliefd zijn ; —
zij is van eene verliefde natuur, zij haalt gaarne
aan en wordt gaarne aangehaald ; — iem. verliefde
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blikken, lonken toewerpen, verliefde woordjes toefluisteren, die van liefde getuigen ; iem. verliefd
aanzien. VERLIEFDHEID, v.
VERLIEFDE, m. en v. (-n), die verliefd is;
minnaar, minnares.
VERLIES, o. (...zen), het verliezen : het verlies
der oogen, van het gehoor, het blind-, doofworden ; —
zijn dood was een onherstelbaar verlies ; — met
verlies verkoopen, tegen minder geld dan ingekocht
is ; -- met verlies spelen ; -- niet tegen verlies kunnen, bij het verliezen erg prikkelbaar worden.
VERLIESJE, o. (-s).
VERLIESBAAR, bn. (w. g.) verloren kunnende
worden. VERLIESBAARHEID, v.
VERLIEVEN, (verliefde, is verliefd), verliefd
raken : op een meisje verlieven ; — verzot worden:
ik verlief op zijn tuin.
VERLIEZEN, (verloor, heeft verloren), derven,
kwijtraken : zijn geld, een boek, den sleutel verliezen ; een oog, een tandverliezen ; — het gezicht,
gehoor verliezen, blind, doof worden ; -- zijne
gezondheid verliezen, ziekelijk worden ; — door een
noodlottig toeval het leven verliezen, omkomen ; —
zijne ouders verliezen, wees worden ; — in hem
verloor hij een trouwen vriend ; den moed, het geduld verliezen, bang, ongeduldig worden ; — ergens het hoofd bij verliezen, niet meer weten wat te
doen ; zijn.verstand verliezen, krankzinnig worden ; —
overwonnen worden, verlies of schade lijden::
Napoleon verloor het bij Waterloo ; den slag verliezen ; wie verliest bij het spel ; eene partij verliezen ;
een proces, eene weddingschap verliezen ; die koopman verliest, verkoopt met schade ; — ongebruikt,
onopgemerkt laten voorbijgaan : geen woord van
een gesprek, eene redevoering verliezen ; — zonder
tijd te verliezen, zonder dralen, uitstel ; — iets
iem. uit het oog verliezen, enz. zie OOG ; -- (w. g.)
uit het gezicht raken : hij verloor zich in de menigte ;
(fig.) men verliest zich in gissingen, men raakt er
in verward.
VERLIEZER, m. (-s), die verliest.
VERLIGGEN, (verlag, is en heeft verlegen),
anders liggen ; door liggen bederven : laat het
fruit niet verliggen ; — liggende kwijtraken : zij
verligt soms den halven voormiddag ; — (Zuidra. )
het getijde verliggen, de gelegenheid laten ontsnappen.
VERLIJDEN, (verleed, heeft verleden, opmaken (eene akte, een testament) voor een notaris.
VERLOF, o, (...ven), vergunning, veroorloving : met uw verlof ; verlof geven ; — vergunning
tot drankverkoop in 't klein (met uitzondering van
sterkendrank); — vergunning geven voor eengen
tijd naar huis te gaan (inz. aan militairen); groot
verlof, het onbepaald verlof, dat aan miliciens
gegeven wordt, nadat zij eenige maanden in den
wapenhandel geoefend zijn : met verlof gaan ; —
verloftijd : mijn verlof is bijna uit ; — vacantie,
vrijaf : verlof vragen, krijgen, geven ; veertien dagen,
eene maand verlof ; Europeeseh verlof, verlof om
naar Europa te gaan wegens ziekte of langduriger
diensttijd.
VERLOFBRIEF, m. (...ven), brief waarin men
verlof krijgt ; ...DAG, m. (-en), dag dat men
vrijaf heeft ; ...GANGER, m. (-s), soldaat die
verlof heeft om een bepaalden tijd tehuis door
te brengen ; — (Ind.) ambtenaar die met verlof
naar Europa gaat ; ...PAS, m. ( -sen), bewijs van
verlof (voor een soldaat); ...REIS, v. (...zen).
VERLOFSOFFICIER, m. (-en), officier bij de
militie of de reserve ; school voor verlofsofficieren.
VERLOFSTRAKTEMENT, o. (-en), verminderd
traktement dat men gedurende zijn verlof geniet.
VERLOFTIJD, m. (-en), duur van het verlof:
mijn verloftijd is bijna om.
VERLOKKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), aanlokkend,
verleidelijk. VERLOKKELIJKHEID, v. (...heden).
VERLOKKEN, (verlokte, heeft verlokt), aanlokken : het mooie weer verlokt tot wandelen ; ver
zij verlokt haast iedereen. VERLOKKING,-leidn:
v. (-en), het verleiden, verleiding.
VERLOKKER, m., VERLOKSTER, v.(-s),
die verlokt ; verleider, verleidster.
VERLOKSEL, o. (-s, -en), datgene wat verlokt.
VERLOOCHENAAR, m. (-s), ..N A.RES, v.
( -sen), afvallige, ontrouwe (inz. in den godsdienst);
godloochenaar.
VERLOOCHENEN, (verloochende, heeft ver-
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loochend), loochenen, niet willen kennen : God
verloochenen ; zijn vaderland verloochenen ; zijne
ouders verloochenen, niet `villen kennen ; afvallen
(van den godsdienst); - zijne geboorte verloochemen, beneden zijne afkomst handelen } - de natuur verloochenen, tegen de natuur handelen ; zich verloochenen, tegen zijn eigen gemoed handelen,
ontrouw worden aan zijne eigen beginselen ; (ook)
het lagere in zich onderdrukken om het hoogere
te doen zegevieren ; (ook) onzelfzuchtig handelen.
VERLOOCHENING, v. het verloochenen ; zelf
-verlochnig.
VERLOODEN, (verloodde, heeft verlood), over-,
herlooden ; looden, met lood bedekken ; van een
looden merk voorzien. VERLOODING, v.
VERLOOFDE, m. en v. (-n), bruigom, bruid,
aanstaande.
VERLOOMEN, (verloomde, is verloomd), loom,
mat worden.
VERLOOP, o. het verloopen : (bilj.) het
verloop van een bal, hoe een bal zich ver
; - na verloop van tijd, van jaren,-lopt
nadat een geruime tijd, jaren verstreken zijn,
waren ; -- (zeees.) het verloop van het tij, van den
vloed, de verandering, % de teruggang ; - (zeees. )
hevige - windvlaag met regen ; - de wijze waarop
iets verloopt, zich toedraagt of toegedragen heeft:
het verloop eener ziekte ; het verloop van een proces;
ik zal u het verloop der zaak vertellen ; achteruitgang : het verloop eener zaak, nering ; het verloop van een schoorsteen, de vermindering
in middellijn.
1. VERLOOPEN, (verliep, heeft en is verloopen),
met loopen doorbrengen, zijn tijd verliezen : ik
heb braaf mijn tijd verloopen ; ik heb mij verloopen,
ik ben aan het dwalen geweest ; eene goede gelegenheid laten verloopen, laten voorbijgaan, verwaarloozen ; - wegloopen, weg -, vervloeien : het tij
verloopt, het wordt ebbe ; (spr.) als het tij verloopt,
moet men de bckens verzetten, zie TIJ ; - verstrij ken, verdwijnen : nauwelijks was eene week ver
er zal eene week mee verloopen, heengaan,-lopen;
het zal eene week duren ; - afnemen, vervallen,
verminderen : die winkel verloopt, verliest de klanten ; - zijn standje verloopt nog niet, het gaat hem
nog goed ; - (drukk.) het overbrengen van woorden uit den eereen regel in den anderen of van
regels van de eene bladzijde of kolom in de andere;
- (bilj.) zijn eigen bal in den zak stooten.
2. VERLOOPEN, bn. wat verloopen is : een
verloopen (gewezen) monnik ; - een verloopen student, die zijn studiën niet volbracht heeft ; een verloopen advocaat, die geen praktijk meer
heeft ; - een verloopen kerel, die door te sterk
leven uitgeput is ; - die schroef is verloopen, uitgesleten, lam, dol ; - verloopen wijn. zuur en
bitter geworden.
VERLOOTDAG, m. (-en), dag waarop iets verloot wordt.
VERLOREN, bn. wat men niet meer heeft,
bezit, wat men kwijt is ; -- verloren raken, wegraken ; - iets verloren geven, opgeven ; - (oorl.)
een verloren post, vooruitstaande post, het dichtst
bij den vijand ; - vergeefsch, nutteloos : verloren
geld, vruchteloos uitgegeven ; - verloren moeite,
tevergeefs gedaan ; - een verloren oogenblik, oogenblik waarin men niets dringends te verrichten
heeft ; een verloren uur ; - diep gevallen, ver
verloren gaan of worden ; de verloren-onzedlijkt:
zoon, de verkwistende zoon (uit eene gelijkenis
van Jezus); hij is een verloren man, diepgezonken,
ongelukkig ; - (zeew.) fluitwijze gewerkt : eene
verloren lip, schuin afgesneden.
VERLOS, o. (gew.) een kinderspel waarbij één
de anderen vangen en naar eene zekere plaats
(honk) brengen moet ; daar blijven zij, tot allen
gevangen zijn of tot één der vrijgeblevenen alleen
aan honk komt en met den uitroep : een, twee,
drie, verlos I hen verlost : verlos spelen.
VERLOSKUNDE, v. vroedkunde, obstetrie:
de wetenschap van den gang, het verloop en de
doelmatige behandeling der baring in den regelmatigen en den onregelmatiger toestand.
VERLOSKUNDIG, bn. naar de regels der verloskunde ; daarmede in verband, er over handelende : verloskundige hulp, bijstand verleenen.
VERLOSKUNDIGE, m. en v. (-n), vroedmeester,
accoucheur ; vroedvrouw.
VERLOSSEN, (verloste, heeft en is verlost),

bevrijden, redden : iem. uit de gevangenis verlossen;
iem. uit de macht van den Booze, uit iemands han
verlossen ; - eene vrouw verlossen, haar in liet-den
baren helpen ; - baren, bevallen : zij is van een
welgeschapen zoon verlost. VERLOSSING, v.
(-en), bevrijding, redding (uit den kerker, uit grooten nood); bevalling (eener vrouw).
VERLOSSER, m. (-s), redder, bevrijder; de
Verlosser der wereld, J e z u s C h r i s t u s.
VERLOSSINGSLEGER, o. salvation army, leger
des heils ; ...PLAN, o.; het goddelijk verlossivgsplan; ...WERK, o. het werk der verlossing, inz.
uit de macht der zonde.
VERLOSSTER, v. (-s), zij die verlost, redster.
VERLOSTANG, v. (-en), zeker vroedmeesters werktuig om het kind tij dens de baring te halen.
VERLOTEN, (verlootte, heeft verloot), door het
lot (eenig voorwerp) laten toewijzen, bij loten
verdeeles : eene schilderij, geld, koek verloten.
VERLOTING, v. (-en), verkooping en trekking
van loten ; het verloten of uitloten (van iets).
VERLOTER, m., VERLOOTSTER, v. (-s),
die verloot of uitloot.
VERLOVEN, (verloofde, heeft verloofd), door
trouwbelofte verbinden : zich met iem. verloven ;
zij is verloofd. VERLOVING, v. (-en), vereeniging
door trouwbelofte ; ondertrouw.
VERLOVINGSDAG, m. (-en), dag waarop de
verloving plaats heeft ; ...FEEST, o. (-en);
...KAART, v. (-en), kaart om eene verloving
bekend te maken ; ...MAAL, o. (...malen); ...RING,
m, (-en), ring bij de verloving tusschen de aanstaanden gewisseld.
1. VERLUCHTEN, (verluchtte, heeft verlucht),
aan den wind blootgeven, laten doorwaaien, uitluchten ; (fig.) zich eens verluchten, een luchtje
scheppen, gaan wandelen. VERLUCHTING, v.
(-en), het verluchten, uitluchting.
2. VERLUCHTEN, (verluchtte, heeft verlucht),
een boek verluchten, illustreeren. VERLUCHTING, v.
VERLUCHTIGEN, (verluchtigde, heeft verluchtigd), opwekken, vervroolijken, verblijden ; uit
bezorgen : hij is zwaarmoedig, hij moet-spanig
wat verluchtigd worden ; -- eene kamer verluchtigen,
lichter, luchter, vroolijker maken. VERLUCHTIGING, v. opbeuring, opvroolijking.
VERLUIDEN, zich laten verluiden, te kennen,
te verstaan geven, laten merken : naar uit A
verluid wordt, bericht wordt ; zich laten verluiden,
laten vertellen ; (gew.) uitluiden : een doode ver
-luiden.
VERLUIEN, luier worden : hij verleit.
VERLUIEREN, (verluierde, heeft verluierd),
luierende doorbrengen : zijn tijd verluieren ; luier worden : hij verluiert met den dag, (fig.) verflauwen. VERLUIERING, v. het verluieren.
VERLULLEN (plat), (verlulde, heeft verluid),
verpraten, verbabbelen.
VERLUSTIGEN, (verlustigde, heeft verlustigd),
opvroolijken, opwekken : iem. verlustigen ; zich
verlustigen in, zich vermaken, genoegen scheppen
in. VERLUSTIGING, v. uitspanning, vermaak,
genoegen.
VERMAAGSCHAPPEN, (vermaagschapte, heeft
vermaagschapt), verzwageren, door verwantschap
verbinden : aan iem. vermaagschapt zijn ; zich
vermaagschappen, zich verbinden door het huwelijk:
gij zult u aan hen niet vermaagschappen. VER
-MAGSCHPIN,v.(-en)htrmagscp
pen, verzwagering, verwantschap.
1. VERMAAK, o. (...maken), genoegen, uit
vermaak hebben, zoeken, vinden ; een-spanig:
onschuldig vermaak ; - plezier, verlustiging : de
vermaken der jacht ; - zielstevredenhei d.
2. VERMAAK, o. (...maken), (gew.) .afsluiting : houten omheining enz. om grasweiden.
VERMAAKBAAR, bn. kunnende vermaken;vermaakt of hersteld kunnende worden.
VERMAAKSHALVE, bw. om tot vermaak te
dienen.
VERMAAKTUIN, m. (-en), (w.g.) buitentuin, uit
-spanig,
speeltuin.
VERMAALBAAR, bn. vermaald kunnende
worden.
VERMAAN, o. vermaning ; naar geen vermaan
luisteren.
VERMAANBRIEF, m. (...ven), bisschoppelijke,
herderlijke brief.
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VERMAARD, bn. ( -er, -st), meer dan befaamd,
minder dan beroemd : de hond is vermaard om
zijn gezelligen aard. VERMAARDHEID, v.
(...heden).
VERMAGEREN, (vermagerde, heeft en is vermagerd), mager maken of worden : de koorts heeft
hem vermagerd ; hij vermagert met den dag ; —
(landb.) een akker vermageren, uitputten. VERMAGERING, v. het vermageren, afneming, schraalheid, (ook van gronden).
VERMAKELIJK, bn. ( -er, -st), genoeglijk,
vermaak gevend : een vermakelijk spel ; eene ver
geschiedenis. VERMAKELIJKHEID,-makelij
v. (...heden), verlustiging, onderhoudende uit
-spanig;
vermaak.
1. VERMAKEN, (vermaakte, heeft vermaakt),
overmaken, vermaken ; anders maken (van kleedingstukken); eene pen vermaken, versnijden ; —
bij uitersten wil schenken, nalaten : het huis ver
hij aan zijn neef ; — verlustigen : iem.-makte
met zijne geestigheden vermaken ; zich vermaken,
genoegen smaken, uitspanning genieten. VER
vermaken, herstellen-MAKING,v.(en)ht
(van iets); legaat (bij uitersten wil).
2. VERMAKEN, (Zuidn.) afsluiten, omheinen;
sluiten.
VERMALEDIJD, bn. vervloekt, verwenscht.
VERMALEDIJEN, (vermaledijde, heeft ver
vervloeken, verwenschen.
-maledij),
VERMALEN, (vermaalde, heeft vermaald), fijn
maken (i n een molen, met de handen enz.), het
koren tot meel vermalen ; kruit vermalen ; — het
voedsel vermalen, fijnkauwen. VERMALING, v.
VERMALLEN, (vermalde, heeft vermald), ver
nutteloos, in nietigheden doorbrengen:-kwisten,
zijn tijd vermallen.
VERMANEN, (vermaande, heeft vermaand),
iem. zijn verkeerd gedrag enz. voorhouden, hem
ernstig waarschuwen : een lastigen knaap vermanen;
iem. gerechtelijk vermanen ; een zondaar tot bekeering vermanen.
VERMANER, m., VERMAANSTER, v. (-s),
die vermaant ; zedenmeester. ; zedenmeesteres.
VERMANGELEN, (vermangelde, heeft vermangeld), mangelende doorbrengen (tijd, geld); over,
anders mangelen.
VERMANING, v. (-en), het vermanen, zedeles,
waarschuwing, aansporing tot het goede ; (geneesk.)
vermaning van koorts, lichte aanval. VERMANINKJE, o. (-s).
VERMANINGSBRIEF, m. (...ven), schriftelijke
waarschuwing.
VERMANNEN, (vermande, heeft vermand),
vermeesteren, overvw eldigen : (fig.) hij werd door
schrik vermand ; (ook) moed inboezemen ; zich
vermannen, moed vatten. VERMANNING. v.
overmeestering ; moedvatting.
VERMAST, bn. (veroud.) te zwaar geladen:
wagens van kruit en lood vermorst ; overstelpt (van
droefheid).
VERMEEND, bn. verondersteld, gewaand, beweerd : vermeend recht ; de vermeende erfgenaam.
VERMEENEN, (vermeende, heeft vermeend),
veronderstellen, vermoeden, het er voor houden.
VERMEERDERAAR, m. (-s, ...raren), die vermeerdert.
VERMEERDEREN, (vermeerderde, heeft en
is vermeerderd), meerder, grooter maken, worden:
dat vermeerdert de kosten, de moeilijkheden ; —
toenemen : de bevolking is dit jaar met 7000 zielen
vermeerderd ; — doen toenemen : zijne goederen,
kennis vermeerderen. VERMEERDERING, v.
(-en), het vermeerderen, toeneming, vergrooting,
aanwas.
VERMEERVOUDIGEN, meerder, grooter maken.
VERMEESTERAAR, m. (-s), die vermeestert.
VERMEESTEREN, (vermeesterde, heeft vermeesterd), overmeesteren, veroveren ; — aan heelmeesters betalen ; zich vermeesteren, zich beheerschen, bedwingen. VERMEESTERING, v het
vermeesteren : de vermeestering van Breda.
VERMEIEN, (vermeide, heeft vermeid), met
meitakken, met loover versieren ; zich vermeien,
in de open lucht, in het veld zich vermaken ; zich
verlustigen ; zich in iets vermeien, er genoegen,
vermaak in vinden.
VERMELDEN, (vermeldde, heeft vermeld), gewag
maken van, berichten, noemen : zijn naam ver
geschiedenis niet ; lem. eervol vermelden,-meldt
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noemen. VERMELDING, v. (-en), het vermelden:
eervolle vermelding.
VERMELDENSWAARD, bn. s aard vermeld
te worden.
VERMELDER, in., VERMELDSTER, v. (-s),
die vermeldt.
VERMEMELD, bn. vermolmd : vermemeld hout.
VERMENGEN, (vermengde, heeft vermengd),
ondereenmengen, samenmengen : verschillende theesoorten vermengen ; water en olie kan men wel vermengen, zij verbinden zich niet; wijn vermengen,
vervalschen; — (w. g.) (fig.) ergens in vermengd (betrokken) zijn. VERMENGING, v. (-en), het
vermengen, mengsel ; vleeschelijke vermenging, bij slaap van man en vrouw.
VERMENGER, m. t -s), VERMENGSTER, v.
(-s), die vermengt.
VERMENIGVULDIGBAAR, bn. vatbaar voor
vermenigvuldiging.
VERMENIGVULDIGEN, (vermenigvuldigde, heeft
en is vermenigvuldigd), in aantal doen toenemen ; —
zich voortplanten : (bijb.) vermenigvuldigt u ;
(rekenk.) een getal zoo dikwijls nemen als door
een ander getal wordt aangewezen ; — vermeerderen : de moeiten vermenigvuldigen zich ; een werk
vermenigvuldigen, er veel afdrukken of uitgaven
van maken. VERMENIGVULDIGING, v. (-en),
(rekenk.) die hoofdbewerking welke ons een getal
zoo dikwijls leert nemen als door een ander is
aangewezen : tafel van vermenigvuldiging, rekentafel ; — vermeerdering ; voortplanting.
VERMENIGVULDIGER, m. (-s), (rekenk.) getal
waarmede men vermenigvuldigt.
VERMENIGVULDIGSOM, v . (-men), rekenkundige opgave ; ...TAL, o. (-len), getal dat vermenigvuldigd wordt.
VERMERKEN, (vermerkte, heeft vermerkt),
anders merken ; zich vergissen bij het merken;
(w. g.) bemerken.
VERMESSINGEN, (vermessingde, heeft ver
-mesingd),lator.
VERMESTEN, (vermestte, heeft vermest), besteden aan het mesten (van dieren).
VERMETEL, bn. bw. ( -er, -st), in hooge mate
stout, stoutmoedig, onberaden koen : een vermetel krijgsman ; een vermetel josgmenseh. VER
stoutheid, koenheid.
-METLHID,v.
VERMETELE, m. en v. (-n), die vermetel is.
VERMETEN, (vermat, heeft vermeten),
1.
hermeten, overmeten ; — zich vermeten, zich in het
meten vergissen ; (ook) zich verstouten, stoutmoedig zijn : hij vermat zich, het mij vlak in het
gezicht te zeggen
2. VERMETEN, bn. (w. g.) vermetel.
VERMETSELEN, (vermetselde, heeft vermetveld), dichtmetselen ; hermetselen, overmetselen;
metselende doorbrengen, gebruiken : de kalk,
de steengin zijn vermetseld ; hij heeft al zijn geld
vermetseld, aan metselwerk uitgegeven. VER
-METSLING,v.hetrmsln
VERMETSEN, (Zuidn.) vermetselen.
buisvormige
meelpijpjes:
VERMICELLI (It.) v.
vermicelli koken, eten ; vermicelli in de soep; ...FABRIEK, v ,-en), fabriek waarin vermicelli
gemaakt wordt ; ...SOEP, v. (-en), ...SPIJS, v.
(...zen), ...TAART, v. (-en), met of van vermicelli gemaakt.
VERMIJDBAAR, VERMIJDELIJK bn. te ver m; j den.
VERMIJDEN, (vermeed, heeft vermeden), ontwijken, schuwen, mijden : iem. vermijden ; vermijd
de verleiding ; — zich onthouden van : vermijd
alles wat schadelijk, verkeerd is. VERMIJDING,
v. het vermijden.
VERMIJMEREN, (vermijmerde, heeft vermijmerd),
mijmerende doorbrengen, (den tijd); zich eermi meren, zich door mijmeren ziek maken.
VERMIJTEN, (vermijtte, heeft en is vermist),
(w. g.) aan mijten (stapels) zetten (hooi, stroo
enz.); — door de mijten (wormen) geknaagd worden
(van stoffen).
VERMILJOEN, o, eene soort van hoogroode
kleurstof ; eene scheikundige verbinding van
82,6 pCt. kwikzilver en 13,8 pCt. zwavel ; het
natuurlijk vermiljoen heet cinnaber.
VERMILJOENACHTIG, bn. op vermiljoen gelijkende.
VERMILJOENEN, (vermiljoende, heeft gevermiljoend), met vermiljoen kleuren.

VERMILJOENKI,EUR.

1873

VERMILJOENKLEUR, v. hoogroode kleur van,
als vermiljoen ; ...KLEURIG, bn.
VERMINDEREN, (verminderde, heeft en is
verminderd), minder, kleiner maken : zijne uit
verminderen ; de belasting verminderen ; het-gaven
aantal dienstboden, werklieden, werkuren verminderen ; -- de vrijheid verminderen, minder vrijheid
toestaan ; — de munt verminderen, haar gehalte
slechter maken ; — (muz.) verminderde drieklank, die
uit grondtoon, kleine terts en verminderde quint,
of twee kleine tertsen bestaat ; — afnemen, minder
Worden : de bevolking is sterk verminderd ; mijn
inkomen vermindert ; de pijn, de koorts vermindert,
laat af ; — zwakker worden : hij vermindert van
dag tot dag ; in prijs verminderen, dalen, goedkooper
w orden ; — hi j moet zich verminderen, zijne uitgaven verminderen, eenvoudiger gaan leven.
VERMINDERING, v. (-en), het verminderen;
daling (der prijzen).
VERMINKEN, (verminkte, heeft verminkt),
mank, kreupel maken, van een of meer lichaamsdeelen berooven : in den krijg verminkte soldaten;
aan den arm, het been verminkt; — ( fig.) woorden,
zinsneden opzettelijk veranderen : de wet verminken, verkrachten. VERMINKING, v. (-en),
het verminken (in alle bet.).
VERMINKER, m. (-s), die verminkt.
VERMINKTE, m. en v. (-n), die verminkt is.
VERMISSEN, (vermiste, heeft vermist), merken
dat iets ontbreekt of iem. afwezig is : ik vermis
een boek ; hij werd vermist ; na den slag zijn 500
soldaten vermist ; (iets) niet kunnen vinden.
VERMISTE, m. en v. (-n), die vermist is : lijst
der vermisten (in den oorlog enz.).
VERMITS, redengez- end vw. ter inleiding van
een bijwoordelijken zin die de reden uitdrukt van
de gedachte, in den hoofdzin vermeld : vermits
het regent, ga ik niet uit.
VERMODDEREN, (vermodderde, heeft ver
modder bevuilen ; (gemeen.)-moder),t
verknoeien.
VERMOEDELIJK, bn. bw. waarschijnlijk, denkelijk : de trein zal vermoedelijk een half uur te laat
komen ; vermoedelijk zal hij vandaag komen ; de
vermoedelijke erfgenaam.
1. VERMOEDEN, (vermoedde, heeft vermoed),
gissen, denken, verwachten : zoo iets vermoedde
ik niet ; ik vermoed, dat hij zich verlaat heeft en
daarom later zal komen ; geen kwaad vermoedende.
2. VERMOEDEN, o. (-s), gissing, verwachting,
veronderstelling : zijn vermoeden was juist ; —
verdenking . argwaan : vermoeden op, tegen iem.
hebben ; (recht.) gevolgtrekking welke de wet of
de rechter uit een bekend tot een onbekend feit
afleidt ; kwade vermoedens hebben.
VERMOEID, bn. ( -er, -st), afgemat (door inspanning): vermoeid zijn door het vele werken, drukke
studeeren, het lange staan ; — de vermoeide oogen
sluiten, afgemat insluimeren. VERMOEIDHEID,
v. afgematheid ; uitputting.
VERMOEIEN, (vermoeide, heeft vermoeid), afmatten, moede maken : de wandeling heeft hem
vermoeid ; zulk werk vermoeit den geest ; — vermoei
u niet te veel, span u niet te veel in ; het gezicht,
de oogen vermoeien, verzwakken ; (fig.) tot last
zijn. VERMOEIING, v. (-en), het vermoeien;
afmatting.
VERMOEIEND, bn. ( -er, -st), moede makend,
afmattend : een vermoeiende tocht, weg ; vermoeiend
werk.
VERMOEIENIS, v. ( -sen), vermoeiing.
VERMOFFEN, (vermofte, heeft en is vermoft),
(w. g.) met een Duitschen geest doortrekken en
daardoor bederven : schrijvers die met hunne germanismen de taal eermoffen ; de zeden vermoffen.
1. VERMOGEN, (vermag, vermocht), de macht,
de kracht, het recht hebben tot : God vermag alles;
ik zal doen wat ik vermag ; tegen hem vermag ik
niets ; (bij een ernstigen zieke) de kunst vermag
hier niets, de geneesmiddelen kunnen hier niets
uitrichten ; — invloed hebben : zij vermag veel
bij hem ; — kunnen : zij vermocht niet te komen.
2. VERMOGEN, o. (-s), macht, gezag, bevoegdheid : ik zal doen wat in mijn vermogen is ; — zielskracht, gave des verstands, zielsvermogen : het
vermogen om te denken ; die jongen heeft goede ver
kan goed leeres, denken; —, gmv. rijkdom,-mogens,
bezitting; geld: zijn vermogen wordt op 3 ton geschat;
iem. van vermogen, iem. die rijk is; -- capaciteit:
Van Dale.
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het vermogen eerier rivier, hoeveelheid water die
in zekere tijdseenheid afvloeit ; het vermogen eener
sluis, hoeveelheid water die in zekere tijdseenheid
er door vloeien kan ; het vermogen eener machine.
VERMOGEND, bn. ( -er, -st), machtig (tot);
rijk, bemiddeld.
VERMOGENSBELASTING, v. (-en), belasting
op het vermogen.
VERMOLMD, bn. wormstekig, vergaan (van
hout).
VERMOLMEN, (vermolmde, is vermolmd), vergaan (van hout), de stevigheid verliezen ; (fig.)
de staat, de maatschappij is vermolmd. VERMOLMING, v.
VERMOLSEMEN, (vermolsemde, is vermolsemd), (gew.) vermolmen. VERMOLSEMING, v.
VERMOMD, bn. gemaskerd, verkleed ; (fig.)
verborgen, geveinsd.
VERMOMDE, m. en v. (-n), gemaskerde, verkleede.
VERMOMMEN, (vermomde, heeft vermomd),
verkleeden, hullen in, maskeren : zich als schoorsteenveger vermommen ; — (fig.) verbergen ; zijne
ondeugden onder den schijn van godsdienst vermommen,
hij vermomt zich,, hij veinst. VERMOMMING,
v. (-en), het vermommen ; hetgene dient om te
vermommen ; (ook fig.).
VERMOOIEN, (vermooide, heeft en is vermooid),
(w. g.) mooier maken of worden : zij vermooit
er niet op, zij wordt leelijker.
VERMOORBEITEL, m. (-s), beitel, iets kleiner
dan de hakbeitel om gaten voor groote houtverbindingen te maken.
VERMOORDEN, (vermoordde, heeft vermoord),
gewelddadig van het leven berooven, ombrengen:
hij werd in een bosch vermoord ; — ( fig.) hij ver
zichzelf, door te weinig rust, te veel inspan -mordt
hij zich te veel af ; zijne eigen ritst ver -nigmat moorden, verstoren ; -- den tijd vermoorden, dooden,
verbeuzelen.. VERMOORDING, v. (-en).
VERMOORDER, m. (-s), die vermoordt.
VERMORSEN, (vermorste, heeft vermorst), door
morsen bederven, onhandig of nutteloos aanwenden, gebruiken : het eten, veel papier, te veel inkt
vermorsen ; — een zieke vermorsen, verkeerd geneeskundig behandelen ; — zijn tijd, zijn leven
vermorsen, verknoeien, verkeerd besteden; — geld
vermorsen, nutteloos uitgeven. VERMORSING,
v. het vermorsen.
VERMORZELEN, (vermorzelde, heeft vermorzeld), vergruizen, verbrokkelen, verbrijzelen : een
muur met een kanonskogel vermorzelen ; tusschen
de twee wagens werd hij vermorzeld, plat gedrukt ; —
ik zal hem vermorzelen, uitroep van heftigen toorn.
VERMORZELING, v. het vermorzelen.
VERMOUTH, o. eene soort van absintlikeur.
VERMUFFEN, (vermufte, is vermuft), door
mufheid vergaan : het goed is in het natte pakhuis
geheel vermuft ; (fig.) op eene eentonige plaats te
lang verwijlen, daar versuffen : hij vermuft achter
zijn lessenaar. VERMUFFING, v.
VERMUNTEN, (vermuntte, heeft vermunt),
muntende verbruiken : al het goud en zilver vermunten, hermunten., overmunten. VERMUNTING,
v. (-en), het vermunten ; hermunting.
VERMURWEN, (vermurwde, heeft en is ver
murw of week makes, worden : het hardste-murwd),
ijzer kan in het vuur vermurwen ; ( fig.) gevoelig
maken, worden ; het hart tot medelijden stemmen,
verteederen : iem. door smeekbeden vermurwen;
iem. vermurwen. VERMURWING, v.
VERNAAIEN, (vernaaide, heeft vernaaid), overnaaien ; naaiende verbruiken (het garen); naaiende
slijten (den tijd); slecht, verkeerd naaien : die
japon is geheel vernaaid ; — ( plat) door te veel
naaien (bekennen) verwoesten : hij heeft zijne
gezondheid vernaaid.
VERNAAMD, bn. (w. g.) vermaard.
VERNACHTEN, (vernachtte, heeft vernacht),
den nacht (ergens) doorbrengen ; overnachten.
VERNAGELEN, (vernagelde, heeft vernageld),
bespijkeren ; toespijkeren : de deur is vernageld ;
(fig.) het gat is vernageld, er is eenig beletsel in den
weg gekomen ; -- een vernageld paard, hinkend
gemaakt, doordat een of meer der hoefnagels
de hoeflederhuid drukken of verwonden ; — een
kanon vernagelen, het onbruikbaar maken door
het inslaan van een spijker in het zundgat. VEE NAGELING, v. het vernagelen ; (hoefsm.) ver118
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nageling op het aanbeeld, als de vernageling veroorzaakt is door te vet gestampte nagelgaten.
VERNAGELPIN, v. (-nen), ...SPIJKER, m.
(-s), pin, ingericht tot vernagelen (van geschut enz.).
VERNARREN, (vernarde, heeft vernard), in
iets vernarren, er op verzotten.
VERNAUWEN, (vernauwde, heeft vernauwd),
nauw, nauwer maken of worden : een kleedingstuk
vernauwen ; de weg vernauwt zich verderop. VERNAUWING, v. (-en), het vernauwen ; (gew.) het
nauwer worden van kanalen en vaten in het lichaam
van mensch of dier ; nauwte, engte ; enge doortocht.
VERNEDEREN, (vernederde, heeft vernederd),
(altijd fig.) in aanzien of vermogen verlagen, hooreen,
oneer aandoen : iem. vernederen ; -- zich voor iem.
vernederen, zijne meerderheid erkennen ; wie zich
verhoogt, die zal vernederd worden ; zich voor-zelf
God vernederen, ootmoedig zijn. VERNEDERING, V. (- en), het vernederen ; verlaging, beleediging.
VERNEDEREND, bn. ( -er, -st), verlagend,
hooreend : eene vernederende handelwijze ; beschamend : dat was voor hem vernederend..
VERNEDERLANDSCHEN, geheel en al Neder
-landsch
maken of worden.
VERNEEMAL, m. en v. (-s, -len), (w g.) nieuws
vraagal.
-gier,
VERNEEMBAAR, bn. te vernemen, hoorbaar:
een nauwelijks verneembaar geluid ; op grooten
afstand verneembaar.
VERNEMEN, (vernam, heeft vernomen), anders
nemen dan te voren : willen wij het eens vernemen
(wanneer twee personen tusschen hen in iets zwaars
dragen), van plaats verwisselen, zoodat de andere
handen nu aan de beurt komen ; - hoorera, onderricht worden van : een verdacht geluid vernemen;
ik verneem daar, dat uw broeder verhoogd is ; naar
men verneemt, naar verteld wordt ; - vragen,
onderzoeken : naar iets vernemen. VERNEMING, v.
VERNESTELEN, (vernestelde, heeft vernesteld), uit het nest halen, jagen (vogels); (gew.)
ergens in vernesteld (verward) zitten. VERNESTELING, v. het vernestelen.
VERNEUKEN, (verneukte, heeft verneukt), (plat)
schenden ; onteeren : een meisje verneuken ; (fig.) (gemeenz.) bedriegen, bedotten : iem. verneuken ; zeg, laat je niet verneuken.
VERNEUKERAAR, m. (-s), (gemeenz.) iem.
die verneukt, bedot.
VERNEUKERATIEF, bw om te bedotten,
beet te nemen.
VERNEUKERIJ, v. (-en), bedotterij.
VERNEURIËN, (verneuriede, heeft verneuried),
(gemeenz.) in slaap wiegen, bedotten, beetnemen.
VERNEUTELD, bn. ( -er, -st), verdraaid, dwergachtig, nietig, gering : een verneuteld kereltje.
VERNIELACHTIG, bn. ( -er -st), geneigd om te
vernielen : die kindéren zijn vaak erg vernielachtig.
VERNIELAL, m. en v. (-len), die alles bederft,
vernielt : het, is een rechte vernielal.
VERNIELBAAR, bn vatbaar voor vernieling.
VERNIELBAARHEID, v.
VERNIELEN, (vernielde, heeft vernield), te
niet doen, stukmaken, verdelgen : het zwaard zal
hen vernielen ; verwoesten : de stad werd door
brand vernield; onbzuikbaar maken : die jongens
vernielen alles. VERNIELING, v. (-en), het ver
verwoesting.
-niel,
VERNIELEND, bn. ( -er, -st), verdelgend.
VERNIELER, m., VERNIELSTER, v. (-s),
die vernielt.
VERNIELINGSKRIJG, m. (-en), ...00RLOG,
m. (-en), krijg, oorlog waarin niets gespaard wordt;
...WERK, o.
VERNIELZIEK, bn. overdreven lust tot ver
hebbende ; ...ZUCHT, v.
-niel
VERNIER, m. (-s), hulpwerktuig tot het zeer
nauwkeurig uitmeten van hoeken en lengte -uitgebreidheden, ook nonius geheeten.
. VERNIETIGBAAR, bn. vernietigd kunnende
worden : niets is absoluut vernietigbaar.
VERNIETIGEN, (vernietigde, heeft vernietigd),
tot niet maken, vernielen : de oogst was geheel
vernietigd ; besmette stoffen vernietigen, verbranden;
--- te niet doen ; een testament vernietigen, ongeldig
verklaren ; - een vonnis vernietigen, casseeren ; een koop, eene verbintenis vernietigen ; - onze
plannen, verwachtingen werden vernietigd, gingen
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niet in vervulling. VERNIETIGING, v. het
vernietigen ; het onbruikbaar maken ; (recht.)
van onwaarde -verklaring.
VERNIETIGER, m. (-s), 4VERNIETIGSTER, v.
(-s), die vernietigt.
VERNIEUWEN, (vernieuwde, heeft vernieuwd),
nieuw maken, hernieuwen ; het oude, het versletene, het onbruikbare vervangen : een huis, een
gebouw vernieuwen ; de meubelen, linnengoed ver
fig.) met vernieuwde kracht ; met ver--nieuw;(
nieuwden moed ; dit verlies heeft zijne droefheid vernieuwd. VERNIEUWING, v. (-en), het vernieuwen ; hernieuwing.
VERNIEUWER, m., VERNIEUWSTER, v.
(-s), die vernieuwt.
VERNIEUWERWETSCHEN, (vernieuwerwetschte, heeft vern.ieuwerwetscht), nieuwerwetsch
maken wat ouderwetsch geworden is. VERNIEUWERWETSCHING, v.
VERNIEUWINGSCEL, v. (-len), de witte bloed
wijl deze de vernieuwing van het-lichampjes
lichaam bewerken.
VERNIKKELEN, (vernikkelde, heeft vernikkeld), met nikkel overtrekken ; (gemeenz.) bedriegen, bedotten.
VERNIS, o. ( -sen), opgeloste stoffen tot het
bestrijken van oppervlakten van verschillende
voorwerpen, om deze van eene blinkende, tegen
den invloed van lucht en water beveiligende bedekking te voorzien : vernis is van lak daarin onder
dat er eene vettte olie (inz. lijnolie) bijge--scheidn,
voegd is ; bij lak voegt men eene vluchtige olie tot
het oplossen der hars ; (fig.) iets uitwendigs, voor
den schijn : wellevendheid en beschaving zijn nog
maar al te vaak vernis.
VERNISBAL, m. (-len), zeker gereedschap;
...BOOM, m. (-en), verschillende boomera uit welker hars vernis wordt bereid ; ...OVEN, m. (-s),
oven waarin men verniste voorwerpen laat drogen.
VERNISJE, o. (-s), iets een vernisje geven, het
vernissen ; (fig.) iets mooier voorstellen dan het
werkelijk is.
VERNISSEN, (verniste, heeft gevernist), met
vernis bestrijken, glanzen : eene tafel vernissen;
(fig.) iets schooner voorstellen (dan het is); de
waarheid vernissen, eene zaak anders doen schijnen
dan zij is. VERNISSING, v. het vernissen ; het
glanzen ; vernis.
VERNISSER, m. VERNISSTER, v. (-s), die
vernist.
VERNOEGD, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) vergenoegd. VERNOEGDHEID, v. (w. g.) vergenoegdheid.
VERNOEGEN, (ZICH), (vernoegde zich, heeft
zich vernoegd), (w. g.) zich vermaken. VERNOEGING, v.
VERNOEMEN, (vernoemde, heeft vernoemd),
anders noemen ; een kind naar iemand vernoemen,
het denzelfden naam geven ; iem. vernoemen,
iemands naam noemen. VERNOEMING, v. (-en),
het vernoemen.
VERNUCHTEREN, (vernuchterde, heeft ver
nuchter maken of worden.
-nuchterd),
VERNUFT, o. vermogen om iets te verstaan,
doch inz. de gave om iets uit te denken, scherp
geestigheid : lem. van veel vernuft;-zinghed,
dat is met veel vernuft gedaan ; - valsch vernuft,
gemaaktheid, valfiche geestigheid, gedwongen aar
verstandig, scherpzinnig-dighe;,o.(n)
persoon : een der grootste vernuften van onzen tijd.
VERNUFTIG, bn. bw. ( -er, -st), scherpzinnig :
vernuftig uitgedacht, gevonden ; - geestig, aardig.
VERNUFTIGHEID, v. (...heden), (w g.) aardigheid. geestige trek.
VERONAANGENAMEN, (veronaangenaamde,
heeft veronaangenaamd), onaangenaam maken:
iem. het leven veronaangenamen. VERONAANGENAMING, v.
VERONACHTZAMEN, (veronachtzaamde, heeft
veronachtzaamd), verwaarloozen, voorbijzien : iem.,
zichzelf, zijne gezondheid veronachtzamen. VERONACHTZAMING, v. het veronachtzamen.
VERONDIEPEN, (verondiepte, heeft en is ver
ondieper maken of worden. VERON--ondiept),
DIEPING, v.
VERONDERSTELLEN, (veronderstelde, heeft
verondersteld), onderstellen ; aannemen. VER
-ONDERSTLIG,v.(-en)
VERONGELIJKEN, (verongelijkte, heeft ver-
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ongelij kt ), ongelijk aandoen ; (iem.) in het ongelijk
stellen. VERONGELIJKING, v. (-en), aangedaan
onrecht ; beleediging, achteruitzetting.
VERONGELIJKER, m., VERONGELIJKSTER,
V. (- s), die verongelijkt.
VERONGELUKKEN, (verongelukte, is verongelukt), omkomen : bij den brand zijn twee menschen
verongelukt ; de luchtreiziger verongelukte ; — schipbreuk lij den : het schip is verongelukt ; — ( fig.)
mislukken, slecht uitvallen : de onderneming,
het plan, een boos opzet verongelukte ; hij verongelukte,
bereikte niet wat hij beoogde ; in de maatschappij
verongelukken, geen behoorlijke positie krijgen.
VERONGELUKKING, v. het verongelukken;
(fig.) mislukking.
VERONTHEILIGEN, (verontheiligde, heeft ver
ontwijden, schenden. VERONTHEI--ontheilgd),
LIGING, v. (-en).
VERONTHEILIGER, m. (-s), die verontheiligt.
VERONTREINIGEN, (verontreinigde, heeft verontreinigd), vuilmaken, besmetten. VERONTREINIGING, v. (-en), bevuiling : verontreiniging verboden.
VERONTREINIGER, m. (-s), die verontreinigt.
VERONTRUSTEN, (verontrustte, heeft ver
ontnemen, onrust, angst baren-ontrus),de
(aan iem.): iem. verontrusten , geene rust laten ; —
zich verontrusten, zich ongerust maken, angst
voeden. VERONTRUSTING, v.
VERONTSCHULDIGEN, (verontschuldigde, heeft
verontschuldigd), van schuld vrijspreken, recht
zijn gedrag, die daad-vardigen,scho:
is niet te verontschuldigen ; — zich verontschuldigen,
zich rechtvaardigen, verschooning vragen. VER
reden van ver--ONTSCHULDIG,v.(-en)
schooning : verontschuldigingen maken, aanbieden;
verontschuldiging vragen ; nietige, valsche, geldige,
aannemelijke verontschuldiging.
VERONTSCHULDIGER, m. VERONTSCHULDIGSTER, v. (-s), die verontschuldigt.
VERONTWAARDIGEN, (verontwaardigde, heeft
verontwaardigd), ergernis, toorn verwekken : zich
verontwaardigen, gebelgd zijn, gegriefd zijn, zich
boos of toornig maken. VERONTWAARDIGING, v. toorn, gramschap : in edele verontwaar.diging riep hij uit,...
VEROORDEELAAR, m., VEROORDEELAARSTER, v. (-s), die veroordeelt.
VEROORDEELDE, m. en v. (-n), die veroordeeld is.
VEROORDEELEN, (veroordeelde, heeft veroordeeld), afkeuren, schuldig verklaren : iemands
,gedrag, handelwijze veroordeelen ; — een boek ver
afkeuren ; — dat veroordeelt zichzelf, het-ordeln,
blijkt duidelijk dat dat niet kan ; — (recht.) vonnissen : iem. tot de kosten, tot gevangenisstraf ver
VEROORDEELING, v. (-en), sterke-•ordeln.
afkeuring ; (recht.) vonnis tegen iem.
VEROORLOGEN, (veroorloogde, heeft veroorloogd), aan oorlogskosten uitgeven (geld).
VEROORLOVEN, (veroorloofde, heeft veroorloofd), toelaten, vergunnen ; zich veel veroorloven,
;groote vrijheid nemen. VEROORLOVING, v.
het veroorloven, verlof, vergunning.
VEROORZAKEN, (veroorzaakte, heeft veroorzaakt), teweegbrengen, bewerken, oorzaak, aanleiding geven tot : die ziekte is veroorzaakt door...;
wie schade veroorzaakt, moet die vergoeden ; dat veroorzaakt veel verdriet, veel onheil. VEROORZAKING, v. het veroorzaken.
VEROORZAKER, m., VEROORZAAKSTER, v.
, (-s), die veroorzaakt.
VEROOTMOEDIGEN, (verootmoedigde, heeft ver
ootmoed brengen, vernederen -•otmedig),:
iem. verootmoedigen ; zich voor God verootmoedigen,
in ootmoed buigen. VEROOTMOEDIGING, v.
(-en), het verootmoedigen.
VERORBEREN, (verorberde, heeft verorberd),
, gebruiken, nuttigen : spijzen verorberen.
VERORDENEN, (verordende, heeft verordend),
bevelen, gelasten : iem. iets verordenen ; wettelijk
bepalen : de wet verordent niets daaromtrent. VER
verordenen ; schikking;-ORDE'NIG,v.(en)ht
reglement, gemeentelijke voorschriften, bepalingen : dit is bij verordening vastgesteld ; verordening
.op de verloven.
VERORDINEEREN, (verordineerde, heeft verordineerd), bevelen, verordenen. VERORDINEERING, v. (-en).
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VEROUDEN, (veroudde, heeft of is veroud),
(w. g.) verouderen.
VEROUDERD, bn. oud geworden ; afgeleefd,
ingevallen ; (recht.) verjaard : een verouderd (niet
meer bestaand) gebruik; eene verouderde (niet meer
nageleefde) wet ; eene verouderde (ingewortelde)
kwaal ; een verouderd woord, dat niet meer gebezigd wordt.
VEROUDEREN, (verouderde, heeft en is verouderd), oud, ouder maken of worden : vader is
dit jaar veel verouderd ; de ziekte heeft hem veel ver
(recht.) verjaren. VEROUDERING, v.-ouder;
het verouderen.
VEROUWELIJKEN, (verouwelijkte, heeft en
is verouwelijkt), (gemeenz.) er ouder uit beginnen
te zien.
VEROVERAAR, m., VEROVERAARSTER, v.
(-s), die verovert, overwinnaar.
VEROVEREN, (veroverde, heeft veroverd), bemachtigen, met geweld vermeesteren : steden, eene
landstreek veroveren ; — ( fig.) harten veroveren, ze
winnen door liefde, door innemendheid. VER
veroveren, overwinning;-OVERING,v.(en)ht•
zij ziet er uit, alsof zij op veroveringen uitmoest,
gezegd van iem. die zich erg opdirkt ; (ook) hetgeen men verovert.
VEROVERINGSKRIJG, m. (-en), ...00RLOG, m.
(-en), oorlog met het doel om een land of eene
landstreek te veroveren, ondernomen ; ... ZUCHT, v.
eerzucht, drift naar veroveringen.
VERPACHTEN, (verpachtte. heeft verpacht),
in pacht (huur) geven : landerijen verpachten;
tegen zekere som de opbrengst an iets tijdelijk
k
afstaan : het veer, de tollen, (vroeger) de belastingen
verpachten. VERPACHTING, v. (-en), het verpachten ; verhuring.
VERPACHTER, m., VERPACHTSTER, v. (-s),
die verpacht, in pacht geeft.
VERPAKKEN, (verpakte, heeft verpakt), in
pakken doen, tot pakken maken : verpakte goederen;
anders pakken ; met pakken verbruiken ; (gemeenz.)
(fig.) het hazenpad kiezen, stil verhuizen. VER
verpakken.
-PAKING,v.(en)ht
VERPANDEN, (verpandde, heeft verpand), in
pand geven : een horloge, meubelen, zilverwerk
verpanden, beleenen ; — een huis verpanden, er
hypotheek op nemen ; — (fig.) zijn woord, zijne
eer verpanden, borg staan op het woord van eer ; —
• zijn leven verpanden, beloven te sterven (voor iem.
of iets); — zich verpanden, zich ten nauwste verbinden ; zich can den booze verpanden, (zeker middel
bijgeloof) een verbond met den duivel-euwsch
sluiten. VERPANDING, v. (-en), het verpanden,
verzekering, borgstelling ; hypotheek : verpanding
van vaste goederen.
VERPAPPEN, (verpapte, heeft verpapt), opnieuw pappen ; een gezwel verpappen, versche pap
er op leggen ; took) door pappen doen verdwijnen ; —
aan pap gebruiken : veel lijnmeel verpappen. VER
-PAING,v.
VERPAREN, (verpaarde, heeft verpaard), anders paren.
VERPASSEN, (verpaste, heeft verpast), verkeerd
passen ; met passen besteden : zijn tijd verpassen;
(kaartsp.) laten voorbijgaan, niet spelen ; - (fig.)
verruilen, verkoopen.
VERPATSEN, (verpatste, heeft verpatst), (gemeenz.) nutteloos besteden, doorbrengen : zijn
geld verpatsen ; — verschacheren : hij verpatst alles
wat los en vast is.
VERPEKELEN, (verpekelde, heeft en is verpekeld), her-, overpekelen, overzouten ; te veel
pekelen, door pekelen bederven : die boonen zijn
verpekeld ; - tot pekel overgaan : in vochtige
lucht verpekelt het zout. VERPEKELING, v. het
verpekelen.
VERPEKKEN, (verpekte, heeft verpakt), overpekken : een schip verpekken ; aan pekken besteden,
uitgeven. VERPEKKING, v. het verpekken.
VERPERSOONLIJKEN, (verpersoonlijkte, heeft
verpersoonlijkt), (w. g.) als persoon voorstellen,
wat dit niet is : de verpersoonlijkte duivel, een zeer
boosaardig mensch ; persoonlijk maken. VER
personificatie.
-PERSONLIJKG,v.
VERPESTEN, (verpestte, heeft en is verpest),
door de pest besmetten, besmet worden : de lucht
is verpest ; ( fig.) bederven : hij zocht de jeugd met
slechte beginselen te verpesten. VERPESTING, v.
het verpesten.
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VERPESTEND, bn. ( -er, -st), besmettend (door
de pest); (door kwalijker reuk): de verpestende
grachten.
VERPEUTEREN, (verpeuterde, heeft verpeuterd), (Zuidn., gew.) verbruien, bederven, verkerven.
VERPIETERD, bn. (van vleesch), (gemeenz.)
te veel gekookt of gebraden en daardoor niet
veel meer waard ; een verpieterd ventje, uitgeteerd,
zwak ; — er verpieterd uitzien, onooglijk, niets
waard schijnend.
VERPIJNEN (ZICH), (verpijnde zich, heeft
zich verpijnd), zich afwerken, afsloven ; (ook)
veel verdriet hebben.
VERPIKKEN, (verpikte, heeft verpikt), her-,
overpikken (van vogels); zich vergissen met het
pikken : ik heb mij verpikt ; — (bij molenmakers)
den haak van een hijschblok verplaatsen, van het
eene oog naar het andere brengen, wanneer de
leischijf gedraaid moet worden ; — verpekken.
VERPINNEN, (verpinde, heeft verpind), met
pinnen vastmaken ; van andere pinnen voorzien.
VERPLAATSBAAR, bn. wat verplaatst kan
worden.
VERPLAATSEN, (verplaatste, heeft verplaatst),
elders plaatsen : meubelen, boeken verplaatsen;
een winkel verplaatsen, in een ander huis vestigen ; —
van standplaats doen veranderen : een ambtenaar
verplaatsen ; — een leerling op school verplaatsen,
hem eene andere plaats geven ; — zich in iemands
toestand verplaatsen, zich daar indenken ; —
(geneesk.) de ziekte heeft zich verplaatst, in een ander
lichaamsdeel vertoond. VERPLAATSING. v.
(-en), het verplaatsen ; plaatsverandering ; (rekent. )
getallenverplaatsing, permutatie ; (geneesk.) ziek
(der ziektestof).
-tevrplasing
VERPLAATSINGSTEEKEN, o. (-s), (muz.) chromatisch toonteeken om de verhooging of verla.ging van een toon aan te duiden ; zij zijn : het
kruis, het dubbelkruis ; de mol, de dubbelmal en
het herstellingsteeken.
VERPLAKKEN, (verplakte, heeft verplakt),
herplakken, overplakken ; met plakken verbruiken:
al die stijfsel is verplakt ; kfig.) (w. g.) te duur ver koopen. VERPLAKKING, v. het verplakken.
VERPLANTBAAR, bn. wat verplant kan worden:
oude boomen zijn niet verplantbaar.
VERPLANTEN, (verplantte, heeft verplant),
elders, op eene andere plaats planten : booroen
verplanten ; (fig.) overbrengen, verhuizen : oude
boomen moet men niet verplanten, niet in eene geheel
nieuwe omgeving brengen. VERPLANTING, v.
(-en), het verplanten.
VERPLANTER, m., VERPLANTSTER, v.
(-s), die verplant.
VERPLANTSCHOPJE, o. (-s), holrond schopje
om bloemen enz. te verplanten.
VERPLASSEN, (verplaste, heeft verplast), (w. g.)
plassende bederven.
VERPLEEGDE, m en v. (-n), die verpleegd
wordt.
VERPLEEGGELDEN, o. mv. geld betaald als
tegemoetkoming in de verplegingskosten van een
ziekenhuis.
VERPLEGEN, (verpleegde, heeft verpleegd),
verzorgen :- een zieke verplegen ; de armen verplegen.
VERPLEGING, v. (-en).
VERPLEGER, m. (-s), VERPLEEGSTER, v.
(-s), die verpleegt, ziekenoppasser(es).
VERPLEGINGSAFDEELING, v. (-en), afdeeling
der militairen belast met de verpleging ; ...ARTIKEL, o. (-en); ...BEHOEFTEN, v. mv. artikelen noodig bij de ziekenverpleging ; ...DIENST,
m. (mi].) intendance ; ...GESTICHT, o. (-en),
gesticht waar zieken, krankzinnigen verpleegd
kunnen worden ; ...KOSTEN, m. mv. kosten
van verpleging ; ...MIDDEL, o. (-en); ...OFFICIER, m. (-en), officier bij de intendance;
...STERKTE, v. getal dier militairen die verzorgd
(gekleed en gevoed) moeten worden ; ...TREIN, m.
(-en), wagens der intendance.
VERPLEISTEREN, (verpleisterde, heeft verpleisterd), pleisterende doorbrengen (den tijd enz.);
herpleisteren, overpleisteren ; al pleisterende gebruiken ; — ergens pleisteren, verblijven.
VERPLEITEN, (verpleitte, heeft verpleit), met
pleiten verliezen (tijd, geld).
VERPLETTEN, (verplette, heeft verplet), wij
stonden verplet, stom van verbazing. VERPLET
V. het verpletten.
-TING,
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VERPLETTEREN, (verpletterde, heeft ver
verbrijzelen, vermorzelen ; terneerslaan:-pletrd),
dit bericht verpletterde hem. VERPLETTERING,
v. het verpletteren ; (ook fig.).
VERPLICHT, bn. genoodzaakt, gehouden : ik
ben daartoe niet verplicht ; de verplichte leervakken,
door de wet voorgeschreven ; verschuldigd : ver
diensten ; — te danken hebbende : ik ben-plichte
hem veel verplicht, heb veel aan hem te danken;
— als tw. ik dank u.
VERPLICHTEN, (verplichtte, heeft verplicht),
noodzaken : ik was verplicht hem te gehoorzamen ; —
verbinden : mijn ambt verplicht mij daartoe ; dienst
doen, bewijzen : iem. (aan zich) verplichten. VERPLICHTING, v. (-en), het verplichten, nood
: dat is geene verplichting ; groote-zakelijhd
verplichtingen hebben, -zich opleggen ; dankbaarheid:
verplichtingen aan iem. hebben.
VERPLICHTEND, bn. bw. ( -er, -st), noodzakend,
dwingend, verbindend ; een verplichtende maatregel ; het onderwijs verplichtend maken, eene strafbepaling stellen op het schoolverzuim ; — gedientig, voorkomend, beleefd : iem. verplichtend behandelen.
VERPLOOIEN, (verplooide, heeft verplooid),
anders plooien : de gordijnen, een rok verplooien ; —
(w. g.) (fig.) iets verplooien, een ander voorkomen
geven. VERPLOOIING, v. het verplooien.
VERPOMPEN, (verpccmpte, heeft verpompt),
(kleerm.) confectiewerk veranderen, passend maken.
VERPONDING, v. (-en), grondbelasting (van
vaste goederen); thans nog in Indië; zoo ook:
VERPONDINGSAANSLAG, m. (-en), aanslag
in de verponding ; ...BELASTING, v. (-en);
...COMMISSIE, v. (-s); ...NUMMER, o. (-s);
...WAARDE, v. (-n), waarde waarvoor een stuk
land enz. in de verponding aangeslagen is.
VERPOOIEN, (verpooide, heeft verpooid),
(Zuidn.) aan drank uitgeven.
VERPOOZEN, (verpoosde, heeft verpoosd), aflossen, laten uitrusten ; (zeew.) het volk verpoozen,
twee aan twee, of in kwartieren verdeelen ; zich
verpoozen, rusten, uitrusten : willen we ons hier
wat verpoozen I VERPOOZING, v. (-en), het ver
verademing : verpoozingen op letter--pozen;rust,
kundig gebied (van N. B e e t s).

VERPOPPEN, (verpopte, is verpopt), tot pop
worden : de rupsen verpoppen.
VERPOT, bn. invuil : hij ziet er verpot uit.
VERPOTEN, (verpootte, heeft verpoot', verplanten. VERPOTING, v. (-en), het verpoten.
VERPOTTEN, (verpotte, heeft verpot), in een
anderen pot zetten : die roos moet verpot worden.
VERPOTTING, v.
VERPRATEN, (verpraatte, heeft verpraat), pratende doorbrengen, verbeuzelen (den tijd); zich
verpraten, zijn mond voorbij praten, zich een geheim
laten ontvallen, iets verklappen.
VERPRIKKEN, (verprikte, heeft verprikt), verkeerd prikken ; door prikken bederven : dit papier
is verprikt ; — prentjes verprikken, tusschen de
bladen van een boek leggen en daarnaar laten
prikken met eene speld enz.; treft men een prentje,
dan is dat gewonnen.
VERPRUILEN, (verpruilde, heeft verpruild),
pruilende doorbrengen, verliezen (tijd, eene gelegenheid). VERPRUILING, v. het verpruilen.
VERPRUTSEN, (verprutste, heeft verprutst),
zijn tijd verprutsen, verdoen, verlummelen ; geld
verprutsen, aan onnoodige of onnutte dingen uit
-gevn.
VERRAAD, o. het verraden, trouweloosheid:
het verraad loont zijn meester, de verrader krijgt.
(vroeg of laat) zijn verdiende loon ; hoog verraad,
samenzwering (tegen een vorst, tegen het land),.
landverraad.
VERRADEN, (verried, heeft verraden), trouwe
handelen tegen ; het vaderland verraden, er-los
een aanslag tegen smeden ; — een geheim verraden,
uitbrengen ; - uwe stem verraadt u, maakt u bekend ; zijn spel verraden, kenbaar maken ; — (fig.)
zij kunnen mij verraden en verkoopen, zij kunnen
tot mijn nadeel zeggen wat zij verkiezen., ik stoor
er snij niet aan ; zij kan haar man verraden en ver
zij is hem in ieder opzicht te slim af.
-kopen,
VERRADER, m., VERRAADSTER, v. (-s),
die verraadt. VERRADERES, v. ( -sen).
VERRADERIJ, v. het plegen van verraad; --,
(-en), verraderlijke handeling.

VERRADERLIJK.

1877

VERRADERLIJK, bn. bw. ( -er. -st), als een
verrader : verraderlijk handelen ; — onverhoeds : iem.
verraderlijk aanvallen ; iem. verraderlijk om 't leven
brengen, door sluipmoord.
VERRAFELEN, (verrafelde, heeft en is ver
-rafeld),
rafelende uithalen ; tot rafels worden.
VERRASSEN, (verraste, heeft verrast), onverhoeds (iets) doen ; onverhoeds (iem.) overvallen,
betrappen : den vijand, een dief verrassen ; —
overrompelen : eene stad, vesting verrassen ; —
onverwachts mededeelen (b.v. eene goede tijding);
onverwachts verblijden : uw bezoek verrast ons.
VERRASSING, v. (-en), het verrassen ; onverhoedsche daad ; overrompeling, ook iets waarmee
iem. onverwachts verblijdt wordt, surprise. VER
-RASINKJE,o.(s)
VERRE, bn. bw. zie VER.
VERREGAAND, bn. ( -er, -st), ver gedreven,
overdreven : zijn gedrag, zijne brutaliteit is verre gaand; - eene verregaande stoutheid, bijna ongehoorde.
VERREGENEN, (verregende, is verregend), door
den regen bederven : het koren, de steenera (op eene
steenfabriek) zijn verregend.
VERREIKEN (ZICH), (verreikte zich, heeft
zich verreikt), boven zijne macht reiken.
VERREIKEND, bn. dat heeft verreikende gevolgen, zeer groote.
VERREISD, bn. vermoeid, afgemat door het
reizen : er verreisd uitzien.
VERREIZEN, (verreisde, heeft verreisd), reizende verteren ; van de eene plaats naar de andere
reizen ; vertrekken.
VERREKENEN, (verrekende, heeft verrekend),
vereffenen, gelijkmaken, afbetalen, in rekening
brengen : dat zullen wij later wel verrekenen ; zich
verrekenen, rekenende zich vergissen. VERRE
verrekenen, vereffening ; —-KENIG,v.(en)ht
misrekening.
VERREKENPAKKET, o. (-ten), postpakket
waarvan het verschuldigde voor den inhoud door
de post bij de bezorging geïnd wordt.
VERREKIJKER, m. (-s), werktuig om op verren
afstand te zien : aardsche, astronomische verrekijke? ;
— (fig.) zijn staatkundige verrekijker deugt niet, in
het staatkundige ziet hij niet ver. VERREKIJKERTJE, o. (-s).
VERREKKEN, (verrekte, heeft en is verrekt),
uit het verband rekken, verwrichten. ontwrichten : den arm, den voet verrekken ; - ik heb mij ver
plat) sterti en : ik wou dat hij verrekte ; verrek,-rekt;(
verwensching. VERREKKING, v. (-en), het
verrekken ; ontwrichting.
VERREL, o. (-s), vierendeel : een verrel fluweel,
een vierdedeel van 1 el -, een verrel boter 1 % H.G.
(een stukje op 6 H.G. gerekend); (ook) een vaatje
van 80 pond. •
VERREWEG, bw. voor een goed deel, zeer ver:
dat is verreweg het beste, het verkieslijkste ; hij is
verreweg de sterkste, de knapste.
VERREZIEND, VERZIEND, bn. slechts van
verre goed kunnende zien ; -, m. en v. (-n), die
verreziende is.
VERRICHTEN, (verrichtte, heeft verricht), doen,
uitvoeren : eene boodschap verrichten ; wat verricht
hij daar ? VERRICHTING, v. (-en), uitvoering,
volvoering, daad.
VERRICHTER, m., VERRICHTSTER, V. (- s),
uitvoerder, uitvoerster.
VERRIJDEN, (verreed, heeft verreden), een
rijtuig verplaatsen : verrijd een weinig om mij
door te laten ; voor het rijden betalen : wij hebben
I 15 verreden.
VERRIJGEN, (verreeg, heeft verregen), verkeerd
rijgen ; overrijgen, anders rijgen.
VERRIJKEN, (verrijkte, heeft verrijkt), rijk,
rijker maken of worden : de handel verrijkt een
land ; zich ten koste van anderen, met eens anders
goed verrijken; - zijn geheugen verrijken, neer
kennis opdoen ; — eene taal verrijken, met nieuwe
woorden of uitdrukkingen. VERRIJKING, v.
het verrijken ; rijkmaking, rijkwording.
VERRIJZEN, (verrees, is verrezen), oprijzen,
zich rijzende verheffen : van zijne plaats verrijzen;
uit het graf opstijgen : uit den dood verrijzen.
VERRIJZING, v.
VERRIJZENIS, v. opstijging ; opstanding, her-lering (uit den doode).
VERRIMPELEN, (verrimpelde, heeft en is ver-
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rimpeld), rimpels maken, krijgen : de jaren hebben
zijn gezicht verrimpeld ; de appels verrimpelen,
rimpelen.
VERROEIEN, (verroeide, heeft en is verroeid),
wegroeien ; met roeien doorbrengen : zijn tijd
verroeren ; roeiende verteren : een gulden verroeien.
VERROEKELOOZEN, (verroekeloosde, heeft ver
nalatigheid of wildheid-roeklsd),(w.g
wegmaken, bederven : zijne gezondheid, zijne zaken
verroekeloozen. VERROEKELOOZING, v. het
verroekeloozen.
VERROEPEN, (verriep, heeft verroepen), naar
eene andere plaats roepen ; zich verroepen, zich
pijn doen door hard te roepen.
VERROEREN, (verroerde, heeft verroerd), omroeren ; verzetten. van zijne plaats brengen ; (fig.
gemeenz.) geene vin verroeren, geheel onbeweeglijk
zijn ; zich verroeren, zich van zijne plaats bewegen:
verroer je niet ; in beweging zijn : geen blaadje
verroert zich, er is volstrekt geen wind. VERROERING, v. beweging.
VERROESTEN, (verroestte, is verroest), met
of door roest overdekt of verteerd worden : het ijzer
is geheel verroest ; - vastroesten : het slot is verroest ; (fig.) het leven is in hem verroest, hij heeft
eene zeer vaste gezondheid, hij wordt zeer oud ; —
hij kan verroesten, verrekken, eene verwensching ;
verroest ! VERROESTING, v. het verroesten.
VERROLLEN, (verrolde, heeft verrold), anders
rollen ; op rollen vervoeren : eene zware kast ver
wegrollen, heerrollen. VERROLLING,-rolen;
v. het verrollen.
VERRONSELEN, (verronselde, heeft verronseld),
door sluwheid in dienst krijgen, tot den (krijgsof zee-) dienst overhalen ; zich verronselen, voor
handgeld dienst nemen ; - verruilen : zij ver
-ronselta
wat zij heeft.
VERROOKEN, (verrookte, heeft en is verrookt),
voor rooken (van tabak of sigaren) uitgeven : hij
verrookt veel te veel geld ; door rooken verdrijven:
hij verrookt zijn verdriet ; — in rook opgaan, verteren, smeulen : het hout verrookt, maar brandt
niet.
VERROT, bn. (-ter, -st), ontbonden, bedorven:
verrotte toestanden, zeer slechte; (fig.) ondermijnd,
gesloopt : een verrot lichaam.
VERROTTEN, (verrotte, is verrot), bederven,
door invretende bestanddeelen zich ontbinden:
het hout verrot ; de vruchten aan de boomen laten
verrotten ; onze lichamen verrotten na onzen dood.
VERROTTING, v. het verrotten ; bederf, ontbinding.
VERROTTINGSPROCES, o. ( -sen), de voortgang, het verloop der verrotting.
VERRUILEN, (verruilde, heeft verruild), omruilen, inwisselen tegen, ruilen ; (van de vingers,
bij het pianospelen enz.) den eenen door den anderen
op denzelfden toets vervangen. VERRUILING,
v. (-en), het verruilen, ruil.
VERRUIMEN, (verruimde, heeft verruimd),
wijder maken, uitbreiden : een pad verruimen ; (fig.) zijn blik verruimen, meer kennis, meer ver
opdoen; datverruimt het hart, geeft verlichting,-stand
troost. VERRUIMING, v.
VERRUKKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), bekoorlijk,
treffend, boeiend : een verrukkelijk gezicht ; zij
zingt, teekent verrukkelijk, zeer mooi. VER
-RUKELIJHD,v.
VERRUKKEN, (verrukte, heeft verrukt), wegrukken, met een stoot of ruk verschuiven ; (fig.) vervoeren, bekoren, opgetogen doen zijn:
hij verrukt iedereen door zijne gevatheid ; muziek
kan ons verrukken. VERRUKKING, v. (-en),
het verrukken ; vervoering, opgetogenheid ; (godg.)
verrukkingen, geestdrijverij, visioenen.
VERS, o. (verzen), (in den bijbel) zinsnede uit
een hoofdstuk : Lukas 6, vers 10 ; - dichtregel :
berijmde en onberijmde verzen ; verzen die twee aan
twee, om den anderen rijmen ; staande, slepende
verzen, op eene betoonde, toonlooze lettergreep
eindigende ; Alexandrijnsche verzen ; — couplet;
het eerste vers van het volkslied ; gezang 12, vers
3; — gedicht : de verzen van Tollens, van Da
Costa ; een vers voor een verjaardag. VERSJE, o. (-s).
VERSAAGD, bn. bw. ( -er, -st), bevreesd ; verbluft, onthutst, verlegen. VERSAAGDHEID, v.
VERSAGEN, (versaagde, heeft versaagd.), ontstellen, bang worden; (ook) vrees wekken: 't Hoen
versaagde nooit ; wel versaagde hij de Spanjaarden,
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schrik aanjagen ; - tegenspoed doet iem. gauw
versagen, ontmoedigen ; in het ongeluk moet men
niet versagen. den moed verliezen, opgeven.
VERSALIËN, VERSAALLETTERS, v. mv.
(drukk.) kapitale beginletters.
VERSATIEL, bn. ( -er, -st), wuft, veranderlijk.
VERSATILITEIT, v. wuftheid, veranderlijkheid.
VERSBOUW, m. de inrichting, samenstelling
van een vers.
VERSCH, bn. ( -er, -t), nieuw, niet oud, pas gegroeid, -uitgekomen, -geslacht, -gevangen, -gebakken, -geplukt enz. : versche eieren; versch vleesch,
versche visch, haring; versche groenten, vruchten;
versche oesters; versch brood, bier; versch water, dat
nog niet lang gestaan heeft; versche sneeuw, pas
gevallen; — versche lucht, frissche lucht, nog niet
bedorven; — (zeew.) versche schoot, strook zoetwater
die onvermengd een eind in zee loopt; versch water,
zoet water; versche gronden, binnendijksche; - nog
niet lang geleden : eene versche wonde, die pas geslagen is; (fig.) mijne wonde is nog te versch, mijn
verdriet is nog te jong; — dat ligt nog versch in het
geheugen, is nog niet lang geleden; — versche prenten,
sporen van een dier; dat is versch geschreven; — nog
ongebruikt : eene versche flesch, waaruit nog niet geschonken is; — een versch vat aansteken, waaruit
nog niet getapt is; — versche troepen, die nog niet
in het gevecht, in den krijg geweest zijn; — versche
paarden, andere, uitgeruste; — versche lakens op
een bed doen, schoone, nog ongebruikte; — eene
versche pijp stoppen, opnieuw. VERSCHHEID, v.
VERSCHACHEREN, (verschacherde, heeft ver
tegen geringer waarde verruilen, ver -schaerd),
-ronsel.
VERSCHAFFEN, (verschafte, heeft verschaft),
bezorgen, doen toekomen, voorzien van: iem. geld,
hulp, raad, de noodige middelen verschaffen ; zich
recht verschaffen, recht nemen. VERSCHAFFING,
V. het verschaffen.
VERSCHALEN, (verschaalde, is verschaald), geur
en kracht verliezen, vervliegen : dat bier, die wijn,
de azijn is verschaald. VERSCHALING, v. het ver
-schalen.
VERSCHALKEN, (verschalkte, heeft verschalkt),
misleiden, foppen : hij heeft mij verschalkt ; bedriegen,
oplichten : zich laten verschalken ; vangen : een vischje
verschalken ; een glaasje verschalken, drinken ; een
meisje verschalken, onteeren. VERSCHALKING, v.
(-en).
VERSCHALKER, m., VERSCHALKSTER, v.
(-s), die verschalkt ; misleider, misleidster.
VERSCHANSEN, (verschanste, heeft verschanst),
versterken, met schansen omringen : eene stad, eene
legerplaats verschansen ; - zich verschansen, zich
binnen eene sterkte opsluiten ; — schansen (ver
bouwen. VERSCHANSING, v. (-en), het-sterking)
verschansen ; sterkte, bewalling, bolwerk ; (zee\v.)
zij deel, hoog achterdeel (van een schip).
VERSCHANSINGSIJZER, o. (-s), ijzer der ver
-schanig;.KLEDN,odeklnvr
verschansingen ; ... L E I E RS, m. mv. wandelspieren.
VERSCHANSINGSLINIE, v. (...niën), (vest.) ver
linie ; ...PLANKEN, v. mv. (zeew.) planken-sterk
der verschansing.
VERSCHAREN, (verschaarde, heeft verschaard),
vee verscharen, in eene andere weide brengen.
VERSCHBAKKEN, bn. verschbakken brood, pas
gebakken.
VERSCHEBALIE, m. (-s), zie VARSCHEBALIE.
VERSCHEELLICHT, VERSCHILZICHT, o. (ster
zie aldaar.
-renk.)(wgpalx,
1. VERSCHEIDEN, telw. vele, talrijke ; — bn.
verschillende, meer dan één : op verscheiden plaatsen
is hij bekend ; verscheiden zaken.
2. VERSCHEIDEN, (verscheidde, is verscheiden),
(in hoog. stijl) sterven, overlijden.
3. VERSCHEIDEN. o. het sterven ; de dood.
VERSCHEIDENHEID, v. (...beden), verschil, afwisseling, onderscheid : verscheidenheid in de eenheid
en eenheid in de verscheidenheid is de grondslag van
het schoone ; eene groote verscheidenheid van gevoelens;
— verscheidenheden, zaken van verschillenden aard,
beschouwingen over verschillende onderwerpen ;
— (nat. hist.) verschil in den kring eener zelfde
wilde diersoort (bij tamme diersoorten noemt men
die verschillen rassen).
VERSCHEIDENLIJK, bw. (w. g.) op verscheidene
wijzen.
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VERSCHELEN, (verscheelde, heeft verscheeld),
verschillen.
VERSCHEN, (verschte, heeft geverscht), ververschen : ingezouten visch, vleesch, groenten verschen,
voor het gebruik in water leggen om het overtollige
zout er uit te trekken.
VERSCHENKEN, (verschonk, heeft verschonken),
schenkende kwijtraken ; schenkende ledigen : er zijn
30 flesschen wijn verschonken ; - zich verschenken,
te veel schenken, doen overloopen.
VERSCHEPEN, (verscheepte, heeft verscheept),
van het eene schip in het andere overladen ; met
schepen vervoeren. VERSCHEPING, V. (- en), het
verschepen.
VERSCHEREN, (verschoor, heeft verschoren),
(zeew.) een end verscheren, over een rol, katrol enz.
laten loopen on het eene andere richting te geven.
VERSCHERPEN, (verscherpte, heeft verscherpt),
scherp, scherper maken ; een paard verscherpen,
beter of opnieuw scherp zetten ; — (fig.) het toezicht
verscherpen, nauwlettender toezien, opdat minder
bedrog, verzuim, nalatigheid gepleegd worde ; het geheugen, het verstand verscherpen,scherper maken;
— (taalk.) eene zachte letter verscherpen, als eene
scherpe uitspreken ; — (zeew.) voorbijschieten(van
balken of planken). VERSCHERPING, v. het ver
-scherpn.
VERSCHERTSEN, (verschertste, heeft ver schertst), schertsende, boertende doorbrengen (zijn
tijd).
VERSCHERVEN, (verscherfde, heeft verscherfd),
(timm.) samenvoegen, lasschen; (scheepsti.) de scheren, die tot eene verbinding dienen, zóó plaatsen,
dat de eene scherf niet juist over de andere komt
te liggen ; — tot scherven maken. VERSCHERVING, v. (-en), (timm.) lassching.
VERSCHET, v. zie FRISKET.
VERSCHEUREN, (verscheurde, heeft verscheurd),
vaneenrijten, in of aan stukken scheuren : papier,
linnengoed verscheuren ; — stuk bijten, verslinden:
de wolf verscheurde een schaap ; — pijnlijk aandoen:
die slechte muziek verscheurt mijne ooren ; — ver
een verband, een verdrag verscheuren ; --nietg:
lasteren, kwaadspreken. VERSCHEURING, v.
het verscheuren ; scheuring.
VERSCHEUREND, bn. ( - er, -st), verslindend : de
verscheurende dieren, vleeschetende ; — verscheurende pijnen, zeer hevige in de ingewanden.
VERSCHGEKALFD, bn. verschgekalfde koeien, die
pas hebben gekalfd.
VERSCHIET, o. (-en), verre afstand : ik zag hem
in het verschiet ; (schild.) vergezicht : men heeft hier
een ruim verschiet : in het verschiet teekenen, in perspectief; (fig.) toekomst: een donker, een blij verschiet. VERSCHIETJE, o. (-s).
VERSCHIETBANK, v. (-en), leidekkersstelling
om de leien op te leggen.
VERSCHIETEN, (verschoot, heeft en is verschoten), schietende verbruiken : de patronen, het kruit
verschieten ; (spr.) zijn kruit op de musschen verschieten, zijne woorden aan onwaardigen verspillen of
aan zulken, die niet hooren willen ; — men moet
niet al zijn kruit in eens verschieten, niet alles zeggen
wat men weet, nog iets in voorraad houden, om zijn
tegenstander te weerleggen en te overtuigen ; -snel door elkander werken : koren verschieten, om het
broeien of duf worden te voorkomen ; — de kaarten
verschieten, doorschudden ; — van ligplaats ver
eene schuit verschieten ; — snel van plaats-ander:
veranderen : de snoek verschiet ; verschietende sterren;
— voorschieten : geld verschieten ; ik, zal het u wel
verschieten, voor u betalen in afwachting van terug
-gave;—
ontbleeken, verbleeken : die kleur zal verschieten;
vaal worden : zijne jas is verschoten ; — van schrik
bleek worden, ontstellen : zij verschoot ervan. VERSCHIETING, V. het verschieten (in alle bet.).
VERSCHIJNDAG, m. (-en), vervaldag (eener
schuld, eens wissels): op den verschijndag betalen ;
(recht.) dag waarop men moet verschijnen (voor de
rechtbank).
VERSCHIJNEN, (verscheen, is verschenen), te
voorschijn komen, zich toonen : de maan verscheen
van achter de wolken ; hij kan overal verschijnen, overal
komen ; de eerste knoppen verschijnen aan de boomen ;
— het boek verschijnt in afleveringen, wordt in afleveringen uitgegeven ; — voor den rechter verschijnen ; voor God verschijnen, op den dag des oordeels ;
— geesten doen verschijnen, ze oproepen ; - ver-
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vallen, voorbijzijn (van een bepaalden tijd): de maand
is verschenen, is verstreken ; — morgen is de betaal
termijn verschenen ; de wissel verschijnt over--dag,e
morgen, moet betaald worden. VERSCHIJNING,
V. (- en), het verschijnen (in alle bet.); verschijningen
hebben (visioenen).
VERSCHIJNENDE, m. en v. (recht.) (w. g.) comparant.
VERSCHIJNSEL, o. (-s, -en), al wat verschijnt;
spook ; visioen ; (fig.) iets zeer zeldzaams : een eigen
verschijnsel ; — verschijnselen die de damp--ardig
kring oplevert, luchtverhevelingen.
VERSCHIKKEN, (verschikte, heeft verschikt),
anders schikken, plaatsen of leggen : zijne boeken, de
meubelen verschikken ; — verplaatsen : verschik een
weinig ; — (w. g.) uitstellen : kunt ge uw bezoek, uwe
les niet op morgen verschikken I VERSCHIKKING,
v. (-en), het verschikken, verplaatsing, uitstel.
VERSCHIL, o. (-len), onderscheid : een klein, onmerkbaar, groot verschil; verschil in karakter, in smaak,
in leeftijd ; verschil tusschen plant en dier ; — overschot : het verschil tusschen 10 en 12 is 2 ; dat is een
verschil van een gulden ; — het verschil deelgin, bij het
afsluiten van een koop ; — geschil, twist, krakeel:
verschil hebben, krijgen over het geloof, onder het spel.
VERSCHILLETJE, o. (-s).
1. VERSCHILDEREN, (verschilderde, heeft ver
overschilderen ; (ook) schilderende door--schilder),
brengen, gebruiken (den tijd, verf, geld).
2. VERSCHILDEREN, (verschilderde, heeft ver
(zijn tijd) doorbrengen met op schild--schilder),
wacht te staan. VERSCHILDERING, v. het ver schilderen.
VERSCHILFEREN, (verschilferde, is verschilferd),
in schilfers vallen : het glazuur verschilfert.
VERSCHILLEN, (verschilde, heeft verschild), afwijken van, zich onderscheiden van : paard en ezel
verschillen minder dan men zou denken ; in karakter,
in leeftijd, in aard verschillen ; — dat verschilt niet
veel, geeft geen groot verschil ; die prijzen verschillen
een gulden ; — in meening verschillen, het oneens
zijn over iets.
1. VERSCHILLEND, bn. bw. onderscheiden, ongelijk, afwijkend: hierover wordt verschillend gesproken,
gedacht ; verschillende lezingen omtrent iets ; boeken
verschillend inbinden ; sommen verschillend oplossen.
2. VERSCHILLEND, onbep. telw.; verscheidene,
enkele, menigerlei : verschillende zaken.
VERSCHILLICHT, o. (-en), parallax, zie aldaar.
VERSCHILMETER, m. (-s), (zeew.) zeker werk
waterdracht ; ...PUNT, o. (-en),-tuigomendr
...STUK, o. (-ken), punt, zaak van geschil; quaestie;
...ZICHT, o. (sterrenk.) parallax.
VERSCHIMMELEN, (verschimmelde, is verschimmeld), geheel door de schimmel bederven. VER SCHIMMELING, v.
VERSCHJAGER, m. (-s), handelaar in zeevisch.
VERSCHOFFELEN, (verschoffelde, heeft verschoffeld), overschoffelen ; met schoffelen doorbrengen;
wegschuiven, wegduwen ; (fig.) op zijde zetten, ach
-teruizn.
VERSCHOKKEN, (heeft en is verschokt), (w. g.)
schokkende, rukkende verplaatsen of verplaatst
worden.
VERSCHOMMELEN, (verschommelde, heeft en
is verschommeld), schommelende gebruiken, slijten:
den tijd verschommelen ; stootende verplaatsen of
verplaatst worden : die meid versehommelt alles.
VERSCHOMMELING, v. (-en).
VERSCHOOIEN, (verschooide, heeft verschooid),
met schooien doorbrengen : den tijd verschooien.
VERSCHOONBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar, geschikt om verschoond te worden : een verschoonbaar
gedrag,eene verschoonbare fout. VERSCHOONBAAR HEID, v.
VERSCHOONBLAD, o. (-en), ...DOEK, m. (-en),
...VEL, o. (-len), (drukk.) blad papier of stuk doek
dat men bij den weerdruk op het timpaan legt,
opdat de schoondruk niet bevlekt worde.
VERSCHOONEN, (verschoonde, heeftverschoond),
schoon, schooner maken ; verfraaien ; — schoon
linnen aandoen : een kind, zichzelf verschoonen ; —de
bedden verschoonen, schoone lakens enz. erop leggen ;
-- verontschuldigen, vergeven ; — vrijlaten : de
dood verschoont niemand, ieder moet sterven ; — ver
- mij van uw bezoek, van zulke aardigheden, laat
-schon
mij daarvan vrij, ik ben daar niets op gesteld ; —
sparen : verschoon mij niet, wanneer gij mijn dienst
behoeft. VERSCHOONING, v. (-en), het verschoonen ;
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verontschuldiging ; verfraaiing ; — schoon linnengoed: geene verschooning hebben ; eene verschooning
vragen.
VERSCHOONGOED, o. schoon linnengoed om
zich te verschoonen.
VERSCHOONLIJK, bn. bw. ( -er, -st), verschoonbaar, vergeeflijk. VERSCHOONLIJKHEID, v.
VERSCHOPPELING, m. en v. (-en). VERSCHOPPELINGE, v. (-n), verschoveling.
VERSCHOPPEN, (verschopte, heeft verschopt),
wegschoppen, schoppende wegstooten : een steen
verschoppen ; — met eene schop verwerken, omwerken : mest verschoppen ; — ( fig.) verwerpen,
door onvoorzichtigheid verbeuren : zijn geluk (net
eigen voeten) verschoppen ; — verachten : hij ver
alles. VERSCHOPPING, v. het verschoppen;-schopt
(fig.) verwerping ; verachting.
VERSCHOT, o. (-ten), eene hoeveelheid voorwerpen, waaruit men kiezen kan : een ruim verschot van
iets hebben ; — voorschot, wat men (voor een ander)
uitgeeft of voorschiet, inz. (kleerm.) hetgene men
boven zijn werk voor andere benoodigdheden voor
f 5 maakloon en f 1 verschot.
-schiet:
VERSCHOTBRIEFJE, o. (-s), ...NOTA, v. (-'s),
lijst, nota van verschotten.
VERSCHOVELING, m. en v. (-en), die achteruitgezet of met minachting behandeld wordt. VER
-SCHOVELING,v.(n)
VERSCHRALEN, (verschraalde, heeft en is ver
schraal, schraler maken of worden : de-schrald),
wind verschraalt, wordt guurder, kouder ; (ook) loopt
om; de traptreden verschralen, worden iets smaller,
VERSCHRALING, v. (-en).
VERSCHRANKEN, (verschrankte, is verschrankt),
(timm.) de tanden van eene zaag verschranken, naar
buiten ombuigen, schranken ; — afwijken : zet de
stelling zoo, dat zij niet kan verschranken. VER
-SCHRANKIG,v.(en)
VERSCHREEUWEN, (ZICH), (verschreeuwde
zich, heeft zich verschreeuwd), zich overschreeuwen,
te hard schreeuwen en daardoor zich pijn doen.
VERSCHREIEN, (verschreide,. heeft verschreid),
(w. g.) schreiende doorbrengen (den tijd); zich ver schreien, zich schreiende pijn doen.
VERSCHRIFT, o. (dicht.) telegram.
VERSCHRIJVEN, (verschreef, heeft verschreven),
schrijvende gebruiken : veel pennen, inkt verschrijven ;
— (w. g.) per brief bijeenroepen ; — (w. g.) aan
ondertrouw) ; — zich verschrijven,-tekn(o
zich schrijvende vergissen ; eene schrijffout maken.
VERSCHRIJVING, v. het verschrijven.
VERSCHRIKKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), schrik,
afschuw inboezemende : een verschrikkelijke moord;
er verschrikkelijk uitzien ; wie goed leeft, vindt het
sterven niet verschrikkelijk ; — buitengemeen, in
hooge mate : het is verschrikkelijk warm ; een ver
leven maken ; dat meisje is verschrikkelijk-schrikelj
leelijk. VERSCHRIKKELIJKHEID, v. (...heden).
VERSCHRIKKEN, (verschrikte, heeft verschrikt,
schrik veroorzaken, doen schrikken : iem. verschrikken ; —, ( verschrok, verschrikte, is verschrokken,
verschrikt), schrik gevoelen, schrikken : op die tijding
verschrok ik geweldig ; — poffend opspringen : bradend vleesch verschrikt, als men er water opgiet. VER
verschrikken ; schrik,-SCHRIKNG,v.(en)ht
ontsteltenis.
VERSCHRIKKER, m., VERSCHRIKSTER, v.
(-s), die doet schrikken.
VERSCHROBBEN, (verschrobde, heeft ver
schrobbende doorbrengen, slijten : een
-schrobd),
uur aan de stoep verschrobben , een bezem in een paar
keerera verschrobben.
VERSCHROEID, bn. ( -er, -st), verdord., verzengd,
verbrand ; (fig.) toegeschroeid.
VERSCHROEIEN, (verschroeide, heeft en is verschroeid), verzengen, verbranden : het linnengoed bij
het strijken verschroeien ; — doen verdorren : de zon
verschroeit het koren ; —, verschroeid worden : zijn
gezicht is geheel verschroeid van de zon. VER
verschroeien ; verzenging.-SCHROEING,v.het
VERSCHROEVEN, (verschroefde, heeft ver
overschroeven ; verkeerd schroeven.-schroefd),
VERSCHROEVING, v
VERSCHROKKEN,(verschrokte, heeft verschrokt),
schrókkende (op gulzige wijze) verteren, verorberen.
VERSCHROMPELEN, (verschrompelde, is en.
heeft verschrompeld), rimpelen : het gelaat van het
oudje was geheel verschrompeld ; vuur verschrompelt,
he perkament. VERSCHROMPELING, v.

VERSCHUDDEN.

188o

VERSCHUDDEN, (verschudde, heeft verschud),
anders, opnieuw schudden : een bed verschudden ; de kaarten verschudden, door elkander schudden ; zijn lever verschudden, hard, sterk lachen. VER SCHUDDING, v.
VERSCHUILEN, (verschool, heeft verscholen),
verbergen ; zich verschuilen, zich verbergen, schuil
achter een boom, in een hoek zich verschuilen.-houden:
VERSCHUIMEN, (verschuimde, heeft en is ver
schuim afnemen ; - in schuim ver -.schuimd),et
-vliegn,
schuim worden : het bier verschuimt.
VERSCHUINEN, (verschuinde, heeft verschuind),
schuin maken, schuins plaatsen. VERSCHUINING,
v. (-en).
VERSCHUIVEN, (verschoof, heeft en is verschoven), schuivende verplaatsen : een stoel verschuiven;
met minachting behandelen : hij werd overal ver
fig.) uitstellen, opschorten : eene zitting-schoven;(
verschuiven ; -, zich schuivende verplaatsen : uwe
muts is verschoven. VERSCHUIVING, v. het ver
-schuiven;•
opschorting.
VERSCHUIVEND, bn. opschuivend ; (recht.) opschortend.
VERSCHULDIGD, bn. schuldig : het verschuldigde,
geld dat men schuldig is ; - te voldoen, te bewijzen : met verschuldigde hoogachting.
VERSCHULDIGEN, (verschuldigde, heeft verschuldigd), (w. g.) schuldig doen zijn, verplichten.
VERSCHUREN, (verschuurde, heeft en is ver
schurende gebruiken, doorbrengen : het-schurd),
schuurzand verschuren ; zijn tijd verschuren ; herschuren, overschuren ; door schuring afnemen : die
zinken plaat is verschuurd.
VERSIE, V. (-versiën), lezing ; vertaling.
VERSIERDER, m., VERSIERSTER, v. (-s), die
versiert.
VERSIEREN, (versierde, heeft versierd), tooien,
opsmukken, verfraaien : huizen en straten versieren;
(fig.) tot sieraad verstrekken : die boomen versieren
het bosch ; - opsieren, met leugens opsmukken:
een versierd verhaal, een sprookje ; zich versieren,
zich opschikken. VERSIERING, v. (-en), het versieren.
VERSIERINGSKUNST, v. kunst om iets smaak
te versieren ; ...MOTIEF, o. (...ven), motief bij-vol
het versieren.
VERSIERSEL, o. (-s, -en), alles wat tot versiering
dient ; (muz.) versierselen, een of meer tonen bij den
hoofdtoon gevoegd, die in het notenschrift door
kleinere, fijnere noten en door teekens aangeduid
worden.
VERSIERSTEEN, m. (-en), (w. g.) edelgesteente;
(ook) gekleurde steen.
VERSIFICATIE, v. versbouw.
VERSIFI(C)EEREN, (versifi(c)eerde, heeft gever
verzen maken.
-sif(c)erd,
VERSJOUWEN, (versjouwde, heeft versjouwd),
sjouwende verplaatsen, verdragen : zware kisten en
koffers versjouwen ; zich versjouwen, zich sjouwende
zeer doen, wonden, (ook) zich door een slecht, ongeregeld leven uitputten.
VERSLAAFD, bn. dienstbaar als slaaf; (fig.) zeer
overgegeven zijn aan een hartstocht : aan den drank,
het spel, de vrouwen verslaafd zijn. VERSLAAFDH EID, v. staat van een slaaf ; toestand van iem.
die aan een hartstocht is overgegeven.
VERSLAAN, (versloeg, heeft en is verslagen),
slaande doorbrengen : die jongelui verslaan hun tijd ;
- elders slaan : een spijker verslaan ; - nederslaan,
vellen : een leeuw verslaan ; - overwinnen : den
vijand verslaan ; - verjagen, lesschen : den dorst
verslaan ; - verschalen : laat de flesch niet open,
de wijn zou verslaan ; - (kookk.) bekoelen : de soep
is te heet, zij moet eerst verslaan.; drink geen te koud
water, laat het eerst verslaan, de gewone temperatuur
aannemen ; - (w. g.): onthutsen, verbazen: die
tijding scheen hem te verslaan ; eene vergadering ver
-slan,
er een verslag van geven.
VERSLAG, o. (-en), rapport, (meestal schriftelijke)
mededeeling, bericht van de toedracht eener zaak,
van den toestand van iets : verslag geven, uitbrengen,
doen ; het verslag opmaken, samenstellen. VER
-SLAGJE.o(s)
VERSLAGEN, bn. ( -er, -st), overwonnen : een ver
ver
'
terneergeslagen,
onthutst,
vijand ; -slagen
verslagen staan ; koud geworden : verslagen-schrikt:
thee ; - verschaald : verslagen bessensap. VER
neerslachtigheid, bedroefdheid:-SLAGENHID,v.
er heerschee grooie verslagenheid.
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VERSLAGENE, m. en y. (-n), die verslagen is.
VERSLAGGEVER, m. (-s), ...GEEFSTER, v.
(-s), die verslag geeft, uitbrengt, rapporteur : ver
krant, reporters.
-slagevrn
VERSLAGGEVERSTRIBUNE, v. (-s), zitplaats
der verslaggevers (inz. in 's lands raadzaal).
VERSLAGJAAR, o. (... jaren), jaar waarover een
verslag loopt ; ...MAAND, v. (-en); ,..SCHRIFT, o.
(-en), schriftelijk verslag ; ... TIJD, m. tijd dat een
verslag uitgebracht moet worden ; tijd waarover een
verslag loopt ; ...WEEK, v. (...weken).
VERSLAMPAMPEN, (verslampampte, heeft verslampampt), verkwisten, vermorsen, verdoen : zijn
geld, tijd, zijn leven verslampampen. VERSLAM PAMPING, v.
VERSLAPEN, (versliep, heeft verslapen), slapende
doorbrengen : zijn tijd verslapen ; - zich verslapen,
te lang slapen ; - verteren (aan slaapgeld): hoeveel
heb ik dezen nacht verslapen ?, hoeveel moet ik voor
nachtverblijf betalen ?; - verliezen, derven (ten
gevolge van het slapen): hij heeft zijn eten, zijn geluk
verslapen ; - door slapen verdrijven : zijne hoofd
verslapen.
-pijn
VERSLAPPEN, (verslapte, heeft en is verslapt),
slap maken of worden : het touw verslapt ; droogte
verslapt de snaren eener viool ; - verminderen, verzwakken : de handel verslapt; de pols verslapt,
slaat flauwer ; ijver, toezicht, lust verslappen te zijner
tijd ; wellust verslapt het lichaam, ontzenuwt. VERSLAPPING, v. (-en), het verslappen.
VERSLAVEN, (verslaafde, heeft verslaafd), in-,
tot slavernij brengen ; - zich verslaven, zich tot
slaaf maken ; zich laag onderwerpen; (fig.) zich overgeven (aan een hartstocht): zich aan drank, aan het
spel, aan de vrouwen verslaven. VERSLAVING, v.
het verslaven ; juk, dienstbaarheid, vrijwillige
onderwerping.
VERSLECHTEN, (verslechtte, heeft en is verslecht), slechter maken of worden, verslimmeren.
VERSLECHTING, v. het verslechten.
VERSLECHTEREN, verslechten.
VERSLEEPEN, (versleepte, heeft versleept), sleepende vervoeren, overbrengen ; de kat heeft hare
jongen versleept, naar een anderen hoek overgebracht; kleine kinderen versleepen alles wat zij kunnen.
VERSLEMPEN, (verslempte, heeft verslempt),

verslampen.
VERSLENSEN, (verslenste, is verslenst), verwelken, kleur en geur verliezen : de bloemen verslensen ;
- (fig.) hare schoonheid begint te verslensen, te verwelken. VERSLENSING, v. het verslensen.
VERSLENTEREN, (verslenterde, heeft verslenterd), slenterende doorbrengen.
VERSLETEN, bn. afgedragen : versleten kleeren;
(fig.) uitgeleefd, verzwakt, niets meer waard : hij,
zij is versleten, door sterk leven, door ouderdom uitgeput.
VERSLETEREN, (Zuidn.) in stukken werpen.
VERSLEUREN, (versleurde, heeft versleurd), weg
-slepn;vrwaoz.
VERSLIBBEN, (verslibde, is verslibd), verslijken.
VERSLIBBING, v. (-en).
VERSLIJKEN, (verslijkte, is verslijkt), tot slijk
worden ; vol slijk loopen : de Dollard verslijkt. VER
verslijken.
-SLIJKNG,v.(en)ht
VERSLIJMEN, (verslijmde, is verslijmd), (w. g.)
tot slijm worden, door slijm verzwakken, bederven:
zijne borst verslijmt ; met slijm opvullen of bedekk n : dat verslijmt de tong, het bloed. VERSLIJ MING, v. (-en), het verslijmen.
VERSLIJTBAAR, bn. vatbaar voor verslijting :
die stof is haast niet verslijtbaar.
VERSLIJTEN, (versleet, heeft en is versleten), afdragen, door dragen of gebruiken doen afnemen :
schoenen, kleeren verslijten ; door te warm liggen ver
n de wijnen, verliezen zij den fijnen smaak en-slijte
aan alcoholgehalte ; (fig.) houden voor : hij werd
daar voor een gek versleten ; - afnemen, vergaan :
de tijd verslijt ; - doorbrengen : den tijd met spelen
verslijten. VERSLIJTING, v. het verslijten.
VERSLIKKEN, (verslikte, heeft verslikt), slikkende innemen : hij heeft reeds veel pillen verslikt;
(fig.) die pil is moeilijk te verslikken, die beleediging
is moeilijk te verduwen ; - zich verslikken, wanneer
spijs of drank in het verkeerde keelgat komen ; (gew.) versnoepen : dat kind verslikt centen.- VER
-SLIKNG,v.(en)
VERSLIMMEREN, (verslimmerde, heeft of is ver slimmerd), slimmer, erger maken of worden : de
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zieke, de ziekte verslimmert ; dat verslimmert de zaak

nog. VERSLIMMERING, v. het verslimmeren.
VERSLINDEN, (verslond, heeft verslonden), gul
inzwelgen : het eten verslinden ; ver -zigopslken,
dieren ; 'loor de zee verslonden ; die kachel-slinde
verslindt veel kolen, verbrandt ; (fig.) iem. met de oogen
verslinden, loerend, gretig aanzien ; een boek, brief
verslinden, gretig, snel lezen. VERSLINDING, v.
(-s), die verslindt, gulzigaard.
VERSLINDER, m. (-s), VERSLINDSTER, V. (- s).
VERSLINGERDHEID, v. (gemeenz.) verliefdheid, te groote verzotheid op iets.
VERSLINGEREN, (verslingerde, heeft en is ver
slingerende wegwerpen; door onachtzaam--slingerd),
heid verliezen, zoekmaken ; — wegraken, verloren
gaan : zijne boeken, kleeren laten verslingeren ; — op
iets verslingeren, verslingerd zijn, daar verzot op
worden, er zich met hart en ziel aan overgeven ;
zich verslingeren, (fig.) verliefd raken (beneden zijn
rang of stand).
VERSLODDEREN, (verslodderde, heeft verslodderd), verslonzen.
VERSLOEREN, (Zuidn.) verkwisten : zijn geld
versloeren.
VERSLOFFEN, (verslofte, heeft versloft), sloffende verslijten : zijne schoenen versloffen ; (fig.) veronachtzamen, verwaarloozen : zijne zaken laten ver
-slofen.
VERSLOFFING, v. het versloffen.
VERSLONZEN, (verslonsde, heeft verslonsd), ver
vuil dragen ; door onachtzaamheid be--warlozen,
derven : hij heeft zijne schoenen verslonsd ; zij ver verslonst hare kleeren ; er verslonsd uitzien, slordig,
verwaarloosd.
VERSLORIËN, (Zuidn.) verslonzen.
VERSLOVEN, (versloofde, heeft versloofd), slovend doorbrengen ; zich verstoven, zich afsloven.
VERSLUIZEN, (versluisde, heeft versluisd), afdammen, keeren door sluizen (het water).
VERSLUNGELEN, (verslungelde, heeft verslungeld), verslonzen.
VERSMAAD, bn. veracht, geminacht. VER
-SMADHEI,v.
VERSMAAT, v. (... maten), (dicht.) de maat, de
afdeeling der verzen volgens de hoeveelheid der
versvoeten en de lange en korte lettergrepen van
deze.
VERSMACHTEN, (versmachtte, is versmacht),
smachtende verlangen : van dorst, honger, liefde ver
lijden, treuren : in verdriet, in de ge--smachten;—
vangenis versmachten. VERSMACHTING, v.
VERSMADEN, (versmaadde, heeft versmaad),
verachten, minachten : het heerlijkste eten versmaadt
hij ; een geschenk versmaden ; — verwerpen : dat
aanbod, die betrekking versmaadt hij ; iemands liefde
versmaden, afwijzen, beneden zich achten ; — met
smaad bejegenen : men moet de armen niet versmaden. VERSMADING, v. het versmaden.
*VERSMADER, m. (-s), die versmaadt. VER SMAADSTER, v. (-s).
VERSMAKKEN, (versmakte, heeft versmakt),
(w. g.) smakkende verzetten.
VERSMALLEN, (versmalde, heeft versmald),
smal, smaller maken of worden : een weg versmallen ;
ginds versmalt de weg zich. VERSMALLING, v. (-en),
het versmallen ; spoorversmalling, het dichter aan
spoorstaven of rails (op een spoorweg).-enlgva
VERSMEDEN, (versmeedde, heeft versmeed), met
smeden doorbrengen of gebruiken (tijd, geld, metaal); hersmeden, oversmeden. VERSMEDING, v.
(-en), het versmeden.
VERSMEEKEN, (versmeekte, heeft versmeekt),
met smeeken doorbrengen (den tijd); afsmeeken.
VERSMELTBAAR, bn. gesmolten kunnende worden.
VERSMELTEN, (versmolt, heeft en is versmolten),
smeltende gebruiken : al het zilver, de boter is versmolten ; — ondereensmelten : goud met koper versmelten ; — omsmelten : de munten versmelten ; ge
glas, oud ijzer versmelten ; — ( schild.) de-broken
kleuren versmelten, ze onmerkbaar in eene andere
doen overgaan ; — (muz.) de tonen versmelten, liefelijk verbinden ; — wegsmelten : was versmelt door
het vuur ; als sneeuw voor de zon versmelten, snel ver
in tranen versmelten ; mijn hart ver--dwijne;(fg.)
smelt ; — (fig.) afnemen, verminderen : door ziekte
is het leger tot op de helft versmolten. VERSMELTING, v. het versmelten.
VERSMELTER, m., VERSMELTSTER, V. (- s),
die versmelt.
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VERSMEREN, (versmeerde, heeft versmeerd),
opnieuw smeren ; smerende verbruiken : veel boter
op het brood versmeren.
VERSMEULEN, (versmeulde, is versmeuld), smeulende verteren, vergaan : het hout ligt te versmeuten.
VERSMIJTEN, (versmeet, heeft versmeten),
elders smijten, wegsmijten : boeken versmijten ; zijne
kleeren versmijten, afdanken ; — (fig.) zijn geluk versmijten, vergooien, verwaarloozen ; hij heeft zich ver smeten, zijn geluk versmeten ; — versmaden : een
aanbod versmijten ; — omgooien : de koe heeft het
kalf versmeten.
VERSMOREN,(versmoorde,heeft en is versmoord),
smorende doen stikken : iem. versmoren ; door smoren omkomen : van hitte versmoren ; (fig.) onderdrukken, verbergen : een kreet, klachten versmoren. VERSMORING, v. (-en), het versmoren.
VERSMULLEN, (versmulde, heeft versmuld),
met smullen doorbrengen (geld, tijd); verbrassen.
VERSNAPERING, v. (-en), lekkernij, lekker beetje:
versnaperingen voor een zieke meebrengen. VERSNAPERINGETJE, o. (-s).
VERSNELLEN, (versnelde, heeft versneld), de
snelheid der beweging doen toenemen: zijne schreden
versnellen ; vrij vallende lichamen hebben eene versnellende beweging. VERSNELLING, v. het versnellen:
(nat.) de versnelling der zwaartekracht is bijna 10 M.
in de seconde ; het overbrengen der beweging door
tandraderen waarbij de beweging tevens versnelt
of vertraagt : hij heeft eene groote versnelling op zijn
fiets ; eene fiets met twee, drie versnellingen, verschillende versnellingen. VERSNELLINGSNAAF, v.
(...naven).
VERSNERKEN, (versnerkte, is versnerkt), (gew.)
snerkende verteren, verbranden.
VERSNIJDEN, (versneed, heeft versneden), aan
stukken snijden : een brood versnijden, voor boterhammen ; — linnen tot hemden versnijden ; stroo tot
haksel versnijden ; — anders snijden, door snijden
verbeteren : eene pen versnijden ; een patroon, eene
viool versnijden ; — door verkeerd snijden bederven:
die jas is versneden ; — wijn versnijden, met anderen
wijn of water vermengen, vervalschen ; — (bouwk.)
een muur versnijden, smaller maken ; goed versneden
fundeering, breed begonnen en langzamerhand versmald ; — zich versnijden, zich in het snijden ver
verkeerd snijden. VERSNIJDING, v. (-en),-gisen;
het versnijden (in alle bet.).
VERSNIJDER, m., VERSNIJDSTER, v. (-s), die
versnijdt (in alle bet.).
VERSNIPPEREN, (versnipperde, heeft versnipperd), snipperende doorbrengen (den tijd); in snippers snijden (papier enz.); — te veel, in te kleine
dealen verdeeles : zijn tijd, zijn onderwerp, zijne ver
versnipperen ; — de stemmen versnippe--handelig
ren, zoodanig stemmen dat niemand een voldoend
aantal stemmen op zich vereenigt. VERSNIPPERING, v. het versnipperen (in alle bet.).
VERSNOEPEN, (versnoepte, heeft versnoept),
snoepende verteren : veel geld versnoepen ; - (fig.)
(plat) zij heeft haar maagdommetje versnoept, zij is
geene maagd meer ; ik wil er een gulden aan versnoepen, een gulden heb ik er voor over.
VERSNOEREN, (versnoerde, heeft versnoerd),
anders, vaster snoeren ; — in gezelschap van snoeren, snollen doorbrengen : hij heeft zijn geld verhoerd
en versnoerd.
VERSOLLEN, (versolde, heeft versold), sollende
doorbrengen (den tijd), bederven ; er versold uitzien.
VERSOLLING, v. het versollen.
VERSOPPEN, (versopte, heeft versopt), soppende
verbruiken.
VERSPALKEN, (verspalkte, heeft verspalkt),
opnieuw spalken, overspalken.
VERSPANNEN, (verspande, heeft verspannen),
overspannen, anders spannen. VERSPANNING, v.
(-en), het verspannen.
VERSPAREN, zie BESPAREN.
VERSPELDEN, (verspeldde, heeft verspeld), overspelden, anders spelden.
VERSPELEN, (verspeelde, heeft verspeeld), met
spelen doorbrengen (den tijd), verteren, verliezen:
zijn geld en goed verspelen ; — (fig.) verbeuren (door
roekeloosheid): zij heeft hare eer verspeeld, zij is onteerd ; zijn goeden naam ergens bij verspelen ; ik heb
aan hem verspeeld, verloren (van een zieke gezegd);
spelende bederven, in de war brengen ; -- zich verspelen, spelende zich vergissen; het spel verbroddelen.
VERSPELING, v. het verspelen.
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VERSPELLEN, (verspelde, heeft verspeld), anders,
overspellen ; zich verspellen, spellende zich vergissen.
VERSPENEN, (verspeende, heeft verspeend),
planten verspenen, in anderen grond zetten.
VERSPERREN, (versperde, heeft versperd).
door versperringen afsluiten : den weg versperren, den
doorgang belemmeren ; zich versperren, zich achter
eene versperring opsluiten, zich barricadeeren.
VERSPERRING, v. (-en), het versperren, afsluiting (door belemmeringen), kunstmatig beletselen
van den doorgang, ten einde een vijand te verhinderen eene bepaalde terreinstrook of zeker vaarwater
te bezetten of te passeeren.
VERSPERRINGSDRAAD, o. prikkeldraad voor
versperringen; ...KRIB, v. (-ben), krib in eene rivier
die het water verhindert ergens heen te stroomen.
VERSPIEDEN, (verspiedde, heeft verspied), bespieden : een land, den vijand verspieden. VER
verspieden,. spionneeren.-SPIEDNG,v.(en)ht
VERSPIEDER, m. (-s), bespieder, spion ; (mil.)
verkenner. VERSPIEDSTER, v. (-s), zij die verspiedt of bespiedt, vrouwelijke spion.
VERSPIEJACHT, o. (-en), eene soort van vaartuig,
aviso ; ...TOREN, m. (-s), wachttoren.
VERSPILLEN, (verspilde, heeft verspild), ver
nutteloos verteren (geld), doorbrengen(tijd).-kwisten,
VERSPILLING, v. (-en), het verspillen, verkwisting.
VERSPILLER, m., VERSPILSTER, v. (-s), die
verspilt ; verkwister, verkwistster.
'VERSPINBAAR, bn. verspinbare vezels, die men
spinnen kan.
VERSPINNEN, (verspon, heeft versponnen),
anders spinnen ; spinnende gebruiken : het geteelde
vlas verspinnen ; spinnende doorbrengen : ik heb den
heelen dag versponnen ; spinnende bederven.
VERSPITTEN, (verspitte, heeft verspit), opnieuw
spitten, overspitten. VERSPITTING, v.
VERSPLIJTEN, (verspleet, heeft verspleten), vaneen, dwars, verkeerd splijten. VERSPLIJTING,
V. (- en).
VERSPLINTEREN, (versplinterde, is en heeft
versplinderd), tot splinters gaan of maken: die plank
is versplinterd; de granaat versplinterde den boom; —
het been is versplinterd. VERSPLINTERING, v.
VERSPLITSEN, (versplitste, heeft versplitst),
oversplitsen, anders splitsen. VERSPLITSING, v.
VERSPOELEN, (verspoelde, heeft en is verspoeld),
overspoelen ; wegspoelen. VERSPOELING, v.
VERSPREID, bn. (plantk.) verspreide bladstand,
de bladeren staan schijnbaar onregelmatig om den
stengel ; (mil.) in verspreide orde, niet aaneengesloten.
VERSPREIDEN, (verspreidde, heeft verspreid),
uitstrooien, uitspreiden : het zaad, den mest over den
akker verspreiden ; vele planten verspreiden haar zaad ;
de zon verspreidt licht en warmte ; — eene volksmenigte verspreiden, doen uiteengaan ; — (fig.) alom
bekendmaken, worden: eene tijding, een gerucht werd
verspreid, verspreidde zich ; de Joden verspreidden
zich over de aarde. VERSPREIDING, v. het verspreiden (in alle bet.); (fig.) bekendmaking, bekend wording.
VERSPREIDER, m., VERSPREIDSTER, v. (-s),
die verspreidt of uitstrooit ; (ook fig.).
VERSPREKEN (ZICH), (versprak zich, heeft zich
versproken), in het spreken zich vergissen. VER
verspreken.
-SPREKING,v.het
VERSPRENKELEN, (versprenkelde, heeft ver
sprenkelen verbruiken : een emmer-sprenkld),mt
water versprenkelen.
VERSPRINGEN, (versprong, is en heeft versprongen), springende van plaats veranderen : de schoot
van het slot verspringt 1 cM.; — overslaan: het nieuw
verspringt jaarlijks een dag, komt telkeu-jarsfet
jare een dag later ; — wegspringen : de vlooien ver
snel ; — anders springen ; roet springen-springe
doorbrengen (zijn tijd); al springend ontwrichten:
zich den voet verspringen; springende zich bezeeren.
VERSPRINGING, v. het verspringen.
VERSPUITEN, (verspoot, heeft verspoten), spuitende verbruiken.
VERSREGEL, m. (-s), regel van een gedicht;
...SNEDE, v. (-n), caesuur, deeling of insnede van
een versregel, door 't eindigen van een woord in een
versvoet ; ...SOORT, v. (-en), soort van vers : in
welke verssoorten is Hagar van Da Costa geschreven 1
VERSTAALD, bn. tot staal gemaakt, geworden:
verstaald ijzer ; met staal beslagen : verstaalde schaat-
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sen; - —, ( er, -st), (fig,) hard, ongevoelig: zijn hart
is verstaald ; — (w. g.) een verstaald voorhoofd..
VERSTAALDHEID, v.
VERSTAAN, (verstond, is en heeft verstaan), te
lang over den tijd staan ; dit pand is verstaan, voor
dit pand is de wettige tijd tot inlossing overschreden;
— (w. g.) door staan verslijten : uw paard is verstaan;
— met staan verdoen : ik heb mijn tijd verstaan ; —
voor eene staanplaats betalen : ik heb een gulden ver
-stan;die
draaimolen verstaat f 50 ; —
iem., iets goed, verkeerd, half, duidelijk verstaan;
ik kon alles verstaan, duidelijk hooren ; — te ver
geven, te kennen geven ; — wat verstaat men-stan
onder die uitdrukking I, welke beteekenis hecht men
er aan I; — eene aardigheid verkeerd verstaan, verkeerd begrijpen ; — hij verstaat geene gekheid, duldt
die niet ; — reden verstaan, gehoor geven, daarnaar
luisteren ; — wel te verstaan, goed afgesproken;
(ook) namelijk ; — zich met iem. verstaan. in overleg
treden, met elkander raadplegen ; — zij verstaan
elkander als twee dieven op eene kermis ; — goed
kennen : zijn vak grondig verstaan ; een ambacht verstaan ; ik versta dat kunstje ook, ik ken dat ook ; —
hij verstaat zijn Ii ransch, kent het uitstekend ; —
zijne wereld verstaan, den omgang der menschen kennen ; — zijn tijd verstaan, met de omstandigheden
rekening weten te houden ; — willen, verlangen:
ik versta, dat gij mij gehoorzaamt ; ik versta zoo iets
van kinderen nooit, dulden, toestaan.
VERSTAANBAAR, bn. bw. (-der, -st), duidelijk,
hoorbaar : verstaanbaar spreken ; — begrijpelijk:
verstaanbare taal. VERSTAANBAARHEID, v. duidelijkheid ; begrijpelijkheid.
VERSTAANDER, m. (-s), die iets verstaat ; (spr.) een goed verstaander heeft maar e n half woord
noodig, zie WOORD.
VERSTAANGELD, o. (-en), geld dat betaald wordt
bij de inlossing van een pand bij de bank van leering.
VERSTALEN, (verstaalde, heeft verstaald), tot
staal maken : ijzer verstalen ; de punt van een dolk
verstalen ; — met staal bedekken, overtrekken ; (fig.) verharden : in de ondeugd verstalen ; zich verstalen, hard worden als staal ; (fig.) ongevoelig, onbeschaamd worden. VERSTALING, v. het verstalen.
VERSTALLEN, (verstalde, heeft verstald), verplaatsen van den eenera stal naar den anderen :
een paard verstallen ; — koopwaren van het eene
stalletje naar het andere overbrengen ; — van stal
veranderen, vertrekken. VERSTALLING, v. (-en),
het verstallen.
VERSTAMPEN, (verstampte, heeft verstampt),
stampende doorbrengen (den tijd); overstampen;
klein, tot gruis stampen. VERSTAMPING, v. het
verstampen.
VERSTAND, o. begrip, doorzicht, inzicht, bevatting : iem. met een gezond, een alledaagsch verstand;
dat gaat mijn verstand te boven, dat snap ik niet ; —
hij heeft een klinkend verstand, (ook) hij draagt zijn
verstand in den zak, omdat hij rijk is, meent hij ook
alles te begrijpen en geeft men hem doorgaans gelijk;
— geen greintje verstand hebben, zeer dom zijn ; —
praten naar men verstand heeft, naar men iets begrijpt,
beoordeelt ; — zijn verstand verliezen, gek, krank zinnig worden ; weer bij zijn verstand komen, zijn ver
terugkrijgen ; — hij zal nog wel eens tot ver -stand
komen, tot beter inzicht ; — met verstand aan-stand
het werk gaan, met overleg ; — iem. iets aan het ver
brengen, doen begrijpen ; — met al zijn ver -stand
naar iets kijken, zeer aandachtig ; — kennis,-stand
wetenschap : daar heb ik geen verstand -van ; verstand
van schilderijen, van bloemen hebben ; het verstand
komt met het ambt ; het verstand komt niet voor de
jaren ; — hij zal aan zijn verstand niet barsten, hij is
uitermate dom ; — begrip : tot goed verstand van
zaken diere; met dienverstande, onder die voorwaarde,
mits ; — verstandhouding : verstand met den -vijand
hebben ; —, (-en), een groot verstand, een man van
groot vernuft. VERSTANDJE, o. (-s).
VERSTANDELIJK, bn. bw. met verstand ; ver
lezen, schrijven, in tegenstelling met werk -standelijk
het verstand behoorende, intellectueel-tuigljk;o
(in tegensi: van lichamelijk ): verstandelijke ontwikkeling.
VERSTANDELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
verstand, dom, op domme wijze: zoo echt verstandeloos te werk gaan ; verstandeloos spreken, handelen.
VERSTANDELOOSHEID, v. domheid, onnoozelheid.
VERSTANDHOUDING, v. (-en), geheime betrek-
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king tot, briefwisseling met : in verstandhouding met
den vijand staan ; — zij leven in goede, slechte ver
elkander, zij kunnen het goed, slecht-standhouigme
met elkander vinden ; — in goede verstandhouding,
op voet van vriendschap.
VERSTANDIG, bn. bw. ( -er, -st), VERSTANDIG LIJK, bw. met verstand begaafd : de mensch is ver
van inzicht, van nadenken getuigende -standig:;
verstandig handelen, spreken ; goed bedacht, doordacht : verstandig plan, handeling. VERSTANDIGHEID, v. het verstandig zijn.
VERSTANDSKIES,v.(...zen), eene der vier achterste kiezen, zoo genoemd omdat zij eerst zeer laat
komt ; ...MENSCH, m. (-en), iem. die voor alles zijn
verstand raadpleegt en zoo noodig zijn gemoed het
zwijgen oplegt ; ...ONTWIKKELING, v.; ...TAND,
m. (-en), verstandskies ; ...VERBIJSTERING, v.
krankzinnigheid ; ...VRAAG, v. (...vragen), vraag
naar eene betrekking tusschen voorstellingen.
VERSTAPELEN, (verstapelde, heeft verstapeld),
opnieuw overstapelen. VERSTAPELING, v.
VERSTAPPEN, (verstapte, heeft verstapt), stappende van plaats veranderen ; zich verstappen, verkeerd stappen ; (ook) stappende zich bezeeren.
VERSTEEND, bn. ( -er, -st), tot steen geworden,
steenhard : versteend hout ; versteend dier ; ( fig.)
wreed, wreedaardig, onverbiddelijk : hij heeft een
versteend hart. VERSTEENDHEID. v. hardheid
als steen ; (ook fig.) hardheid, wreedheid van gemoed.
VERSTEENEN, (versteende, heeft of is versteend),
tot steen maken, worden : in kalkhoudende wateren
versteenen de organische voorwerpen ; ( fig.) hardvochtig, wreed maken of worden, verharden : rijkdom
versteent vaak de harten.
VERSTEENEND,bn.tot steen makende,wordende:
versteenende bron ; ( fig.) verhardend.
VERSTEENING, v. (-en), het versteenen ; de geheel of ook slechts gedeeltelijk in steen veranderde
meer vaste overblijfselen van dierlijke en plantaardige
wezens, die door steenachtige stoffen, als kiezelaarde, koolzure kalk, alsook door ertsachtige bestanddeelen zijn vervangen.
VERSTEK, o. (timen.) schuine stootnaad van elkander ontmoetende lijsten enz. die samen een rechten hoek maken : met verstekken, in verstek bewerkt ;
(recht.) de rechtsterm waardoor de rechter te kennen geeft, dat de eischer of de gedaagde ten beteekenden dage niet is verschenen, aan welk verzuim
rechtsgevolgen zijn verbonden : bij verstek veroordeelen, vonnis vellen over een afwezigen beschuldigde.
VERSTEKBLOK, o. (-ken), (timen.) blok waarmee
men lijsten enz. langs iedere willekeurige lijn juist
kan afzagen.
VERSTEKELING, m. en v. (-en), (veroud.) blinde
passagier op een schip. VERSTEKELINGE, v.(-n).
VERSTEKEN, (verstak, heeft verstoken), oversteken, anders steken ; - (muz.) het carillon versteken,
de noten van andere noten (stalen stiften) voorzien ;
— eene speld versteken, op eene andere plaats, beter
steken ; — den sigarenkoker versteken,in een anderen
zak ; - van plaats doen veranderen : (zeew.) touwen versteken ; - verbergen, wegmoffelen ; zich
ergens versteken, verbergen, schuilhouden ; - berooven : hij is van het nodige verstoken, hij moet het
noodige ontberen ; — (Zuidn.) verstooten. VER STEKING, v. het versteken, verberging ; berooving.
VERSTEKHAAK, m. (...haken), driehoekig timmermansgereedschap om rechte hoeken en hoeken
van 45° juist af te schrijven ; halve verstekhaak, dient
voor hoeken van 223/s ° / o ; ... LADE, v. (-n), verstekblok ; ...REGEL, m. (-s), lat die gebruikt wordt bij
het versteken van een speelwerk, op welke de namen
der tonen zijn aangegeven ; ...WERK, o.
VERSTELBAAR, bn. wat versteld kan worden:
eene verstelbare operatietafel.
VERSTELD, bn. verbaasd, verschrikt, onthutst:
versteld staan ; - ( gew.) de wagen zit versteld, kan
niet voort (doordien hij, op een slechten weg b.v. met
een of meer wielen in een kuil is geraakt); (fig.) nu
zit mijnheer versteld, nu kan hij niet weg. VERSTELDHEID, v. groote verbazing, verbaasdheid,
schrik.
VERSTELGOED, o. stof die men overhoudt om
zoo noodig mede te verstellen ; goed dat versteld
moet worden ; ...IJZER, o. (-s), ijzer waarmede men
een aantal schoepen te gelijk kan verstellen.
VERSTELLEN, (verstelde, heeft versteld), ver-
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plaatsen, anders stellen : aan vele werktuigen heeft

men schroeven om ze te verstellen ; voor het slijpen worden de diamanten vaak versteld ; - verbeteren, lal) pen, repareeren (kleederen, schoenen); — kant verstellen. stoppen ; - een orgel verstellen, stemmen.

VERSTELLING, v. (-en), het verstellen ; verbetering ; het lappen.
VERSTELLER, m. (-s), die verstelt, anders plaatst:
diamantbewerker die voor den slijper de diamantjes
in het soldeer-van den diamanthaak moet omzetten,
zoodat weer eene andere zijde geslepen kan worden :.
— iem. die verbetert of lapt ; (muz.) stemmer. VERSTELSTER, v. (-s).
VERSTELNAAISTER, v. (-s), eene naaister die
het verstelgoed in orde brengt : wij hebben iedere
week de verstelnaaister ; ... SCHROEF, v. (...ven),.
schroef om iets anders, juister te stellen ; ...WERK.
o. wat versteld moet worden.
VERSTEMPELEN, (verstempelde, heeft verstennpeld), herstempelen, overstempelen. VERSTEMPELING, v. het verstempelen.
VERSTERF, o. dood, afsterven : het versterf wo
groot ; - ( geneesk.) het afsterven van een gedeelte
des levenden lichaams : droog versterf komt meest
voor aan de onderste ledematen van grijsaards;
uitsterving ; - (recht.) bij versterf (door den dood)
overgaan op...; — nalatenschap : zijns vaders very-sterf opvragen.
VER STERFBAAR, bn. (w. g.) vatbaar voor a l of uitsterving.
VERSTERFENIS, v. ( -sen), (w. g.) nalatenschap
overgang eener erfenis door sterfgeval.
VERSTERFRECHT, o. recht van erfopvolging.
van successie.
VERSTERKEN, (versterkte, heeft versterkt).
sterk, krachtig, krachtiger maken : koude baden ver
spieren en zenuwen ; dat versterkt de maag ;-sterkn
middelen gebruiken om zich te versterken ; het geheugen,
versterken ; - iem. in het geloof versterken, bemoedi gen, opbeuren ; wie zal mij in mijn nood versterken
hulp bieden, verleenen ; — eene stad versterken, haar
van vestingwerken voorzien ; — een leger versterken-,
het aantal troepen vermeerderen ; — door een eed
versterken, bekrachtigen; - de kleur, de uitdrukking
versterken, meer doen uitkomen ; - zich versterken.
zich sterker maken (inz. van eene legermacht)..
VERSTERKING, v. (-en), het versterken ; vestingwerk ; hartsterking ; hulp, bijstand.
VERSTERKEND, bn. ( -er, -st), sterk makend,
kracht gevend : versterkende middelen ; versterkend
voedsel.
VERSTERKINGSKUNST, v. (krijgsk.) de kunst
om doelmatige versterkingen aan te leggen ; ...MID DELEN, o. mv.,...WERKEN, o. mv. (vestingb.).
VERSTERVEN, (verstierf, is verstorven), overlijden, afsterven, uitsterven : uw roem zal nimmer
versterven ; (recht.) bij erfenis overgaan ; - (kookk.)
vleesch laten versterven, besterven ; (R.-K.) zooveel
men kan zich onthouden van aardsche genoegens.
VERSTERVING, v. het versterven (in alle bet);
opdroging ; (R.-K.) oefening van het geestelijk
leven dat de beheersching der ongeregelde driften
beoogt, is noodig voor een rein leven ; -, ( -én).
legaat, erfdeel.
VERSTIJFD, bn. ( -er, -st), stijf geworden, verstramd : verstijfd van ouderdom, van rheiematiek ; ver
koude, verkleumd. VERSTIJFDHEID, v.-stijfdvan
VERSTIJVEN, (verstijfde, heeft en is verstijfd).
stijf, stram maken of worden : verstijven van koude,
verkleumen ; van schrik verstijven. VERSTIJVING.
v. (-en), het verstijven, stijfwording : verstijving van
de ruggegraat ; zware koude ; rheumatisme ; beroerte.
VERSTIJVINGSDOOD, m. dood door verstijving
veroorzaakt.
1. VERSTIKKEN, (verstikte, heeft en is verstikt).
doen stikken ; (fig.) het onkruid verstikt het koren;
versmoren : met verstikte stem vertelde zij ons alles ; de stof is verstikt, heeft alle stevigte verloren, is ver
vochtigheid der bewaarplaats). VER -gan(dore
verstikken : de dood door-STIKNG,v.(en)ht
verstikking.
VERSTIKKEN,
(verstikte,
heeft verstikt),
2.
(naarst.) overstikken ; stikkend verbruiken.
VERSTINKEN, (verstonk, is verstonken), door
stank vergaan.
VERSTOEIEN, (verstoeide, heeft en is verstoeid).
met stoeien doorbrengen (den tijd).
VERSTOELEN, (verstoelde, heeft verstoeld), o;)
een anderen stoel plaatsen : eene zieke verstoelen ; --
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uitstoelen : de aardappelen verstoelen flink : — ( in
het dijkwezen) een dijk verstoelen, hem verdeelen
,onder degenen die tot onderhoud daarvan verplicht
zijn. VERSTOELING, v. (-en).
VERSTOFFELIJKEN, (verstoffelijkte, heeft ver
iets in stoffelijker zin opvatten of ver -stofelijk),
iets in stoffelijke gedaante doen over--klaren;
gaan.
VERSTOKEN, (verstookte, heeft verstookt), stokende (aan brandstof) verbruiken, gebruiken : al de
steenkolen zijn verstookt ; wij verstoken alleen cokes.
VERSTOKING, v.
VERSTOKKEN, (verstokte, heeft en is verstokt),
verharden, ongevoelig maken, worden : dat verstokte
zijn hart nog meer ; in het booze verstokken.
VERSTOKT, bn. ( -er, -st),, verhard, ongevoelig;
een verstokt zondaar ; een verstokt hart, doof voor alle
vermaningen. VERSTOKTHEID, v. verharding (in
het kwaad, in de zonde).
VERSTOLEN, bn. bw. heimelijk,, in 't geheim:
een verstolen blik ; iets verstolen doen.
VERSTOMMEN, (verstomde, heeft enis verstomd),
doen zwij gen : die woorden schenen hem te verstommen;
stom, sprakeloos worden : plotseling verstomde hij;
(fig.) verstomd, hoogst verbaasd staan : gij zult er
verstomd over staan. VERSTOMMING, v. het ver
plotselinge sprakeloosheid ; (fig.) hoogste-stomen;
trap van verbazing.
VERSTOMPEN, (verstompte, heeft en is ver
afstompen; knotten, stomp maken, worden;-stomp),
,(fig.) versuffen : den geest, het verstand verstompen,
door te veel studie ; — zijne ziel is voor alle indruk
verstompt, ongevoelig. VERSTOMPING, v. het-ken
verstompen, stomp maken ; afknotting ; (fig.) ver
-domelijkng,
afmatting (van den geest).
VERSTOOMEN, (verstoomde, heeft en is ver
stoomende verbruiken ; uitstoomen, in-stomd),.
stoom opgaan : al het water verstoomt. VERSTOOMING, v. het verstoomen.
VERSTOORBAAR, bn. vatbaar voor verstoring;
(fig.) lichtgeraakt.
VERSTOORD, bn. ( -er, -st), vertoornd, vergramd.
VERSTOORDHEID, v. toorn, gramschap.
VERSTOORDER, m., VERSTOORSTER, v. (-s),
die stoort : de verstoorder van het spel, van den vrede,

de rust.

VERSTOOTELING, m. en v. (-en), verschoveling,
iem. the niets in tel is, die niet op gelijken voet met
.anderen behandeld wordt : een verstooteling der
maatschappij. VERSTOOTELINGE, v. (-n).
VERSTOOTEN, (verstiet, verstootte, heeft ver
stootende, verplaatsen : een bal op het bil -stoen),
allen omgang met-jartveson;—im.rte,
hem afbreken ; — een kind verstooten, het niet als
echt erkennen ; — eene vrouw verstooten, zich van
haar scheiden, haar uit het huis zetten ; — verachten, van zich werpen (vermaningen enz.). VER
(recht.) onterving;-STOING,v.hetrson;
verjaging.
VERSTOPPEN, (verstopte, heeft en is verstopt),
anders stoppen : wegbergen, ongezien maken : zijn
geld in eene kous verstoppen ; zich achter de deur, het
gordijn verstoppen ; — opstoppen, den doorloop
van iets belemmeren, luchtdicht, waterdicht maken:
-de goot, het riool is verstopt ; deze pijp is verstopt, het
water, de rook kan er niet door ; — (geneesk.) deze
spijzen verstoppen de maag, de darmen, belemmeren
de spijsvertering ; — mijn neus, mijne hersens zijn
verstopt, van verkoudheid ; — (fig.) zijn bronnen
zijn verstopt, hij kan nergens meer geld krijgen.
VERSTOPPING, v. (-en), het verstoppen ; opstopping ; (gen.) constipatie, obstructie ; verkoudheid.
VERSTOPPINKJE, o. (-s).
VERSTOPPEND, bn. opstoppend, dichtstoppend:
verstoppend middel.
VERSTOPPERTJE, o. (-s), verstoppertje spelen,
zeker kinderspel waarbij men zich verstopt, elders
wegkruipertje, wegduikertje of duikertjeweg geheeten.
VERSTOPTHEID, v. toestand van iets dat ver -stopt is.
VERSTOREN, (verstoorde, heeft verstoord), hinderen, belemmeren : de rust, den vrede verstoren ; —
boos maken, tergen : hij is dadelijk verstoord ; —
vernielen, bederven, uithalen : vogelnestjes verstoren.
VERSTORING, v. (-en), het verstoren ; stoornis ;
hinder, belemmering ; vernieling ; ramp, onrust.
VERSTORTEN, (verstortte, heeft verstort), overstorten, verkeerd storten.
VERSTORVEN, bn. (recht.) toegevallen (door na-
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latenschap); bestorven ; een verstorven mensch, die
al het lagere in zich gedood heeft.
VERSTORVENE, m. en v. (-n), overledene.
VERSTOUTEN, (verstoutte, heeft verstout), moed
geven ; verkloeken : dat verstoutte mij ; — zich verstouten, moed vatten, zich onderwinden, den moed
hebben om. VERSTOUTING, v. het verstouten.
VERSTOUWEN, zie VERSTUWEN.
VERSTRAMMEN, (verstramde, heeft of is verstramd), stram, stijf maken of worden : ouderdom
en ziekte verstramt het lichaam. VERSTRAMMING,
v. het verstrammen.
VERSTRATEN, (verstraatte, heeft verstraat),
opnieuw bestraten, anders bestraten : het plein
wordt verstraat.
VERSTREKKEN, (verstrekte, heeft verstrekt),
toereiken, bezorgen, verschaffen : iem. de nodige
gelden verstrekken ; gegevens verstrekken voor eene
statistiek ; — dienen tot : hij verstrekte mij tot vader ;
— dat verstrekte hem tot eer, nut, voordeel, verschafte,
gaf hem eer enz. VERSTREKKING, v. (-en), het
verstrekken, verschaffing, bezorging.
VERSTREKKEND, bw. dat heeft verstrekkende
gevolgen, die zich ver uitstrekken, zeer groot.
VERSTRENGELEN, (verstrengelde, heeft verstrengeld), (w. g.) anders strengelen ; ineenstrengelen, in de war maken. VERSTRENGELING, v.
het verstrengelen.
VERSTRIJKEN, (verstreek, is verstreken), strijkende verbruiken : veel verf, olie op iets verstrijken ;
— verloopen (van den tijd): de termijn is verstreken.
VERSTRIJKING, v. het verstrijken.
VERSTRIKKEN, (verstrikte, heeft verstrikt),
overstrikken, anders strikken : een lint, een band ver
met strikken omleggen ; — verbin--striken;—
den ; lokken ; iem. in eene hinderlaag verstrikken,
hem verraderlijk omringen ; verschalken, beetnemen : zich laten verstrikken ; in vragen verstrikken,
verlegen maken ; zich verstrikken, zich (door verkeerde antwoorden enz.) in ongelegenheid brengen.
VERSTRIKKING, v. (-en), het verstrikken, ver
-schalking,
strikvraag.
VERSTRIKKER, m., VERSTRIKSTER, v. (-s),
die verstrikt, verschalkt enz.
VERSTROOID, bn. bw. ( -er, -st), (fig.) zijne aandacht en opmerkzaamheid op velerlei dingen te gelijk richtende en daardoor in het geheel niet of bijna
niet lettende op hetgeen moet : hij is te verstrooid om
met vrucht te luisteren ; verstrooid antwoorden. VERSTROOIDHEID, v. afwezigheid van geest.
VERSTROOIELINGEN, m. en v. mv. (w. g.) zwervers, zwervelingen.
VERSTROOIEN, (verstrooide, heeft verstrooid),
strooiende verbruiken: veel stroo verstrooien ; — ver
: de wind heeft de wolken verstrooid ; ( fig.)-spreidn
verjagen, uiteendrijven : het vijandelijke leger werd
verstrooid ; — afleiden (de gedachten): een flink
leerling laat zich door niets verstrooien ; wij zullen
trachten hem een weinig te verstrooien, hem afleiding
te verschaffen ; — zich verstrooien, uiteengaan, zich
verspreiden ; afleiding, uitspanning zoeken. VER
verstrooien; (fig.) af--STROING,v.(en)ht
leiding, uitspanning ; verjaging.
VERSTROOIINGSGLAS, o. (...zen), (w. g.) eene
holle lens waardoor de lichtstralen verstrooid worden; ...PUNT, o. (-en), (w. g.) het denkbeeldige
brandpunt van holle lenzen.
VERSTUIKEN, (verstuikte, heeft verstuikt), uit
het lid stooten, ontwrichten : ik heb mij den (of ik
heb mijn) arm verstuikt. VERSTUIKING, v. (-en),
het verstuiken, ontwrichting.
VERSTUIVEN, (verstoof, is verstoven), doen ver
: het meel verstuiven ; vervliegen (als stof):-vliegn
het meel, poeder verstuift ; — naakte duinen verstuien , het zand ervan waait weg ; — (fig.) uiteen
vluchten : zij verstoven als de wind, toen onze-lopen,
soldaten naderden. VERSTUIVING, c. het ver
-stuiven.
VERSTUIVER, m. (-s), toestel om een poeder,
eene vloeistof als stof te doen vervliegen, inz. om
iets daarmee te bestuiven.
VERSTUIVINGSTOESTEL, o. m. (-len), ver
-stuiver.
VERSTUWEN, VERSTOUWEN, (verstuwde,
verstouwde, heeft verstuwd, verstouwd), (zeew.)
verkeerd stuwen ; anders stuwen, de stuwage van
plaats doen veranderen. VERSTUWING, v. het
verstuwen.
VERSUFFEN, (versufte. heeft en is versuft), suf
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maken : aanhoudende geestesarbeid versuft ; suf worden : hij schijnt te versuffen.
VERSUFT, bn. bw. ( -er, -st), een versuft grijsaard,
dof, suf van geest geworden; versuft rondstaren, zonder iets op te merken. VERSUFTHEID, v.
VERSUIKERD, bw. (gemeenz.) op iets versuikerd
zijn, verlekkerd, verzot.
VERSUIKEREN, (versuikerde, is versuikerd), in
suiker overgaan.
VERSUKKELEN, (versukkelde, heeft en is ver
sukkelende doorbrengen : hij heeft den-sukeld),
heelen zomer veel geld versukkeld ; (ook) plagen : hij
laat zich niet versukkelen, als een sukkel behandelen,
met minachting behandelen ; — een ellendig leven
leiden : in armoede versukkelen. VERSUKKELING,
V. (- en), het versukkelen ; ziekelijkheid; (fig.) groote
verlegenheid.
VERTAALBAAR, bn. vatbaar voor, geschikt tot
vertaling : vele uitdrukkingen zijn niet vertaalbaar.
VERTAALFABRIEK, v. (-en), (fig.) drukkerij
waar allerlei (inz. slechte) vertalingen worden uit
voor het vertalen-gevn;.LON,o()ln
uitbetaald ; ...OEFENING, v. (-en), stuk tot oefening in het vertalen ; ...RECHT, o. recht om te
mogen vertalen (met uitsluiting van anderen).
VERTAALWERK, o. wat vertaald wordt of moet
worden ; ...WOEDE, v. de zucht om alles te vertalen.
VERTAKELEN, (vertakelde, heeft vertakeld),
overtakelen ; (zeew.) van takelage voorzien : een
schip vertakelen, optuigen ; — (gemeenz.) zich ver takelen, van kleederen verwisselen ; van zeden veranderen. VERTAKELING, v.
VERTAKKEN, (ZICH), (vertakte zich, heeft zich
vertakt), zich in takken splitsen. VERTAKKING,
v. (-en), splitsing van den boomstam in takken, van
de hoofdtakken in twijgen ; (fig.) eerre samenzwering
met vele vertakkingen.
VERTALEN, (vertaalde, heeft vertaald), van de
eene taal in de andere overbrengen : een woord, een
boek in het Duitsch vertalen ; vrij, woordelijk, slaafsch
vertalen. VERTALING, v. (-en), het vertalen ; wat
vertaald is of moet worden : mijne vertaling is af.
VERTALER, m. (-s), die vertaalt : beëedigd vertaler, translateur. VERTAALSTER, v. (-s).
VERTALINGSRECHT, o. vertaalrecht.
VERTALMEN, (vertalmde, heeft vertalmd), talmende doorbrengen (den tijd). VERTALMING, v.
het vertalmen.
VERTAPPEN, (vertapte, heeft vertapt), tappende
gebruiken, ledigen : gisteren zijn hier 1000 L. bier
vertapt ; overtappen ; — met de maat verkoopen:
jenever, bier vertappen. VERTAPPING, v. het vertappen.
VERTASSEN, (vertaste, heeft vertast), anders
tassen, opnieuw vertassen.
VERTASTEN, (vertastte, heeft vertast), overtasten, anders tasten ; zich vertasten, mistasten, mis
vertasten,-grijpen.VERTASING,v(-)het
mistasting.
VERTE, v. groote afstand : duidelijk in de verte
een schip zien ; — verschiet : iets in de verte
teekenen.
VERTEBRAAL, bw. het vertebraal stelsel, het ruggemerg en de daaruit ontspringende zenuwen.
VERTEEDEREN, (verteederde, heeft en is ver
zacht, lenig maken of worden ; — (fig.)-tedr),
treffen, gevoelig maken of worden : hij laat zich door
hare tranen niet verteederen.
VERTEEKENEN,(verteekende, heeft verteekend),
misteekenen : die kop is geheel verteekend ; die platen
verteekenen erg, worden (in de tooverlantaarn) onzuiver van lijn; zich verteekenen, teekenende zich ver
mis -gisen.VERTKNIG,vhetrkn
-teknig.
VERTEERBAAR, bn. wat verteerd kan worden:
licht verteerbare spijzen. VERTEERBAARHEID, v.
VERTEERDER, m., VERTEERSTER, v. (-s),
die verteert ; verkwister, verkwistster.
VERTEGENWOORDIGEN, (vertegenwoordigde,
heeft vertegenwoordigd), als aanwezig voorstellen,
voor oogen houden: het gezicht van dat huis vertegenwoordigt mij mijne jeugd ; optreden, handelen in
naam van een ander, in de plaats treden van : de
afgevaardigden vertegenwoordigen het volk ; de afgezant vertegenwoordigt den vorst of het land. VERTEGENWOORDIGING, v. liet vertegenwoordigen; evenredige vertegenwoordiging ; volksvertegenwoordiging.
VERTEGENWOORDIGEND, bn. de vertegenwoordi-
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gende regeeringsvorm, waarbij de landsvergadering
als een deel der regeering is opgenomen.
VERTEGENWOORDIGER, m., VERTEGENWOORDIGSTER, v. (-s), die vertegenwoordigt.
die de plaats vervangt van...; de vertegenwoordigers
des volks, de afgevaardigden ter wetgevende vergadering.
1. VERTELLEN, (vertelde, heeft verteld), zich
vertellen, zich in het tellen vergissen.
2. VERTELLEN, (vertelde, heeft verteld), ver
iem. een verhaal, de geschiedenis,-halen,md :
sprookjes vertellen. VERTELLING, v. (-en), het vertellen ; wat men vertelt ; dat is eene vertelling van
zijne eigen fabriek, een praatje dat hij uit zijn duim
zuigt. VERTELLINKJE, o. (-s).
VERTELLENSWAARD, VERTELLENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, meer -, meest -), (w g.) waard
verteld te worden.
VERTELLER, m. VERTELSTER, v. (-s), die
vertelt.
VERTELSEL, o., VERTELSELTJE, o. (-s).
klein verhaal,, sprookje ; dat zijn altemaal vertelsel tjes, leugens, praatjes.
1. VERTEREN, (verteerde, heeft en is verteerd).
verbruiken, verorberen, - opeten : alle levensmiddelen
waren verteerd ; - veel geld verteren, uitgeven aan
gelag enz.; - ik heb f 100 's weeks te verteren, zoo
groot is mijn inkomen ; — den pot verteren, door
velen opgespaarde penningen in een plezierigen dag
opmaken ; - vernielen, verwoesten, verbranden:
een verterend vuur ; - wegvreten, doorbijten:
sterkwater verteert de metalen ; ijzer door roest verteerd; - vermageren; — (fig.) vergaan, wegkrimpen:
van afgunst, nijd, verdriet, jaloezie verteerd worden ;
- ontbinden in zijne bestanddeelen (van spijzen):
mijne maag kan die spijs niet verteren ; men leeft niet
van hetgeen 'men eet, maar van hetgeen men verteert ;
de wijn verteert de eerste maanden op fust, de vaten
worden minder vol ; — de maan verteert de wolken,
verdrijft ze, doet ze uiteengaan ; -- dat laken is verteerd, vergaan, mist alle stevigte.
2. VERTEREN, (verteerde, heeft verteerd), overteren, met teer bestrijken ; terende verbruiken.
VERTERING, v. (-en), het verteren ; onkosten
(in eene herberg, op reis enz.); — (spr.) de vertering
(of de tering) naar de nering zetten, niet meer uit
dan men verdient ; — spijsvertering ; —-gevn
verbranding ; - (zeew.) het overteren (van een
schip, zeildoek).
VERTERINGSBELASTING, v. belasting op het
verbruik.
VERTEUTEN, (verteutte, heeft verteut), teutende
doorbrengen (den tijd).
VERTICAAL, bn. loodrecht : verticale lijnen ; —
CIRKEL, m. (-s), groote cirkel die door het zenith.
en nadir gaat.
VERTIENDEN, (vertiendde, heeft vertiend), met
tienden bezwaren : dat land, de opbrengst van dat land
is vertiend ; tienden heffen, betalen. VERTIENDING, v. (-en).
VERTIENDER, m. (-s), tiendheffer.
VERTIENVOUDIGEN, (vertienvoudigde, heeft
vertienvoudigd), tienvoudig nemen.
VERTIER, o. hij heeft daar geen vertier, kan daar
niet aarden, tieren ; — er is hier veel vertier, het is
hier nogal druk ; - aftrek, handel, verkoop.
VERTIKKEN,(vertikte, heeft vertikt),(gemeenz. )
weigeren te verrichten, te doen.
VERTILLEN, (vertilde, heeft vertild), tillende
verplaatsen ; — zich vertillen, tillende zich bezeeren,
boven zijne kracht tillen. VERTILLING, v. (-en),.
het vertillen,
VERTIMMEREN, (vertimmerde, heeft vertimmerd), anders timmeren, verbouwen: zijn huis laten
vertimmeren; timmerende verbruiken: al het hout is
vertimmerd ; ten koste leggen aan verbouwingen:
veel geld aan een huis vertimmeren ; ons uitzicht is
vertimmerd, door betimmering weggenomen. VERTIMMERING, v. (-en), het vertimmeren ; verbouwing.
VERTINNEN, (vertinde, heeft vertind), met een
dun laagje tin bedekken: keukengereedschap, plaat
vertinnen ; vertind ijzerdraad. VERTINNING,-ijzer
v. (-en), het vertinnen.
VERTINNER, m., VERTINSTER, v. (-s), die
vertint.
VERTINSEL, o. (-s), hetgeen vertind is ; wat
dient om er mede te vertinnen : het vertinsel laat
los.
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VERTOBBEN, (vertobde, heeft vertobd), tobbende doorbrengen : zijn beste levensjaren vertobben.
VERTOEF, o. het vertoeven, oponthoud : tijdens
mijn vertoef te Amsterdam ; uitstel : ieder vertoef kan
nadeelig zijn ; (recht.) zonder vertoef, onverwijld.
VERTOEVEN, (vertoefde, heeft vertoefd), zich
ophouden : mijn broeder vertoeft te Parijs ; blijven:
vertoef nog wat ; - wachten : gij moet geen oogenblik vertoeven.
VERTOLKEN, (vertolkte, heeft vertolkt), in eene
andere taal weergeven, uitleggen, verduidelijken:
de tolk vertolkte iederen zin van den vreemdeling ; wie
kan mij dat droombeeld vertolken I ik meen de gevoetens der vergadering te vertolken, in woorden weergeven. VERTOLKING, v. (-en), liet vertolken; <toon.) de vertolking van Faust was eenig, het
,spel, de uitbeelding.
VERTOLKER, m., VERTOLKSTER, v. (-s), die
vertolkt.
VERTOLLEN, (vertolde, heeft vertold), aan tol
onderwerpen : alle koopmansgoederen waren daar
vertold ; tol heffen, betalen. VERTOLLING, v.
(-en), het vertollen ; tolheffing, tolbetaling.
VERTONNEN, (vertonde, heeft vertond), opnieuw
in tonnen doen, overtonnen : haringvertonnen. VERTONNING, v.
VERTOOG, o. (-en), betoog, verhandeling, bewijs
•(mondeling of in geschrift): eenvertoog indienen. VER
-TOGJE,o.(s)
klein vertoog.
VERTOOGEN, (vertoogde, heeft vertoogd), aan
-toneu,
duidelijk maken, bewijzen.
VERTOON, o. het vertoonen, het laten zien : veel
vertoon van iets maken ; met veel vertoon van geleerdheid iets behandelen ; - zien : op vertoon, wanneer
het (dit) vertoond wordt.
VERTOONBAAR, bn. geschikt om vertoond te
worden; -- vervallen. VERTOONBAARHEID, v.
VERTOONDAG, m. (-en), dag waarop een wissel
vervallen en betaalbaar is ; dag waarop een tooneelstuk vertoond wordt.
VERTOONEN, (vertoonde, heeft vertoond), laten
zien, toonen : hij vertoonde geen spoor van verbazing,
van vrees ; - voorstellen : Wilhelm Tell wordt
morgen vertoond ; - een wissel vertoonen, ter betaling aanbieden; - (recht.) de stukken vertoonen,
overleggen ; zich vertoonen, verschijnen, zich laten
zien : de bladeren vertoonen zich aan de boomen ; de
pokken vertoonden zich spoedig ; zoodra zich de zon
aan den hemel vertoont ; hij vertoonde zich even, maar
vertrok oogenblikkelijk. VERTOONING, v. (-en), het
vertoonen; veel vertooning maken, zich in het oog
`an anderen verheffen ; voorstelling, VER
-TONIKJE,o.(s)
VERTOONER, m., VERTOONSTER, v. (-s), die
vertoont ; toonder, houder (b. v. van een wissel); die
speelt (op het tooneel); de vertooner van een tooverlantaarn.
VERTOORNEN, (vertoornde, heeft vertoornd),
boos, toornig maken ; verstoren, vergrammen: iem.
vertoornen ; zich vertoornen, zich toornig maken,
driftig worden.
VERTOOVEREN, (vertooverde, heeft vertooverd),
door tooverij vervormen : eene flesch in een vogel
vertooveren.
VERTORSEN, (vertorste, heeft vertorst), torsende
verplaatsen : zware zakken eertorsen.
VERTRAGEN, (vertraagde, heeft en is vertraagd),
traag, trager maken of worden : de beweging vertraagt;
£en uurwerk vertragen, langzamer doen gaan ; - in
zijn ijver, lust vertragen, verminderen ; -- dralen
met : . wat doet hem vertragen ?; - uitstellen : de
afreis werd een dag vertraagd. VERTRAGING, v.
(-en), het vertragen ; oponthoud : vertraging hebben,
ondervinden ; langzamer gang.
VERTRAPPELEN, (vertrappelde, heeft vertrappeld), door trappelen stukmaken, vertreden ; onder
-druken.
VERTRAPPELING, m. en v. (-en), die vertrapt,
verstooten wordt. VERTRAPPELINGE, v. (-n).
VERTRAPPEN, (vertrapte, heeft vertrapt), onder
de voeten treden, trappende verbreken : de gewonden
werden onder de paarden vertrapt ; een doosje vertrap pen, in elkander trappen; bloemen vertrappen, stuk-,
doodtrappen ; - moedwillig overtreden : de wetten
vertrappen. ; - (fig.) onderdrukken, vernederen:
een overwonnen volk, iem. vertrappen ; - (gemeenz. )
beslist weigeren : ik vertrap het te doen. VERTRAPPING, v. het vertrappen ; vertreding ; (fig.) onder , drukking, vernedering ; geweld.
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VERTRAPPER, m., VERTRAPSTER, v. (-s),
die vertrapt ; (fig.) onderdrukker, onderdrukster.
VERTREDEN, (vertrad, heeft vertreden), vertrappen : zijn geluk vertreden ; iem. in 't stof vertreden;
onderdrukken : iemands goeden naam vertreden, belasteren, door het slijk halen ; - tredende bezeeren:
den voet vertreden, verstuiken, ontwrichten ; ik ga
mij wat vertreden, eene kleine wandeling doen, inz.
na eene lange rust, na lang gezeten te hebben. VER
-TREDING,v.
vertrapping ; kleine wandeling.
VERTREDER, m., VERTREEDSTER, v. (-s).
1. VERTREK, o. (-ken), kamer : een ruim, een
vertrek. VERTREKJE, o. (-s).
-voudig
2. VERTREK, o. afreis ; hij staat op zijn vertrek,
zijn vertrek is nabij ; overhaast, onverwacht vertrek.
VERTREKKEN, (vertrok, heeft en is vertrokken),
anders trekken, trekkende van plaats doen veranderen : vertrek de tafel iets ; - uit zijn gewonen
stand trekken : den mond tot lachen, tot een grijns ver
(fig.) hij vertrok geen gezicht, hij liet niets-trekn;
van zijne inwendige gewaarwording blijken ; zijn
mond is geheel vertrokken, scheef ; -, afreizen:
wij vertrekken morgen ; - eene plaats verlaten,
verhuizen : uit zijne woning vertrekken ; - met de
noorderzon vertrekken, verhuizen zonder dat iem. het
merkt, inz. met achterlating van schuld ; - de
meid moet vertrekken, haar dienst verlaten ; -- zich
verwijderen uit een gezelschap, van een tooneel.
VERTREKKING, v. (-en), het vertrekken ; ver
trekken ; verdraaiing van den mond. -platsingdor
VERTREKPLAATS, v. (-en), plaats van afreize;
... SCHOT, o. (-en), (zeew.) saluutschot bij het vertrek ; ...TIJD, m., ...UUR, o. (...uren), tijd van vertrek.
VERTRENZEN, (vertrensde, heeft vertrensd),
(pruikenm.) anders trenzen, overtrenzen ; (zeew.)
de hoofdtouwen opnieuw omwinden ; tot trenzen
verbruiken.
VERTREUREN, (vertreurde, heeft vertreurd),
treurende doorbrengen (den tijd); zich vertreuren,
van kommer wegkwijnen.
VERTREUZELEN, (vertreuzelde, heeft vertreuzeld), treuzelende doorbrengen (den tijd); verbeuzelen. VERTREUZELING, v. het vertreuzelen.
VERTROETELD, bn.verwend (doorliefkoozingen):
een vertroeteld kind.
VERTROETELEN, (vertroetelde, heeft vertroeteld), troetelende verwennen : (fig.) de fortuin heeft
hem vertroeteld, hij is buitengewoon voorspoedig geweest. VERTROETELING, v. (-en), het vertroetelen ; iem. die vertroeteld is of wordt.
VERTROOSTBAAR, bn. te vertroosten.
VERTROOSTEN, (vertroostte, heeft vertroost),
troosten. VERTROOSTING, v. (-en), het vertroosten ; hetgene vertroost.
VERTROOSTEND, bn. bw. ( -er, -st), troostrijk,
troostvol : iem. vertroostende woorden toevoegen ; ver
toespreken.
-trosend
VERTROOSTERES, v. ( -sen), die vertroost.
VERTROUWBAAR, bn. (-der, -st), wat te vertrouwen is : vertrouwbare berichten, mededeelingen;
een vertrouwbaar persoon. .
VERTROUWD, bn. ( -er, -st), het vertrouwen genietende van : een vertrouwd vriend, op wien men
zich verlaten kan ; goed bekend : zich met iets ver
maken ; - vertrouwd met de talen zijn, c ,^,;
-trouwd
goed bedreven in zijn. VERTROUWDHEID, V.
VERTROUWDE, m. en v. (-n), iem. wien men alles
vertrouwt, innige vriend, vriendin.
VERTROUWELIJK, bn. bw. ( -er, -st), van vertrouwen blijk gevende : vertrouwelijk bij elkander
zitten, met iem. omgaan ; vertrouwelijk met eene vrouw
omgaan, met haar intiem zijn ; -- geheim : een
vertrouwelijk schrijven. VERTROUWELIJKHEID,
v. vertrouwelijke omgang ; (ook) liefdesbetrekking.
VERTROUWELING, m. en v. (-en), die het ver
geniet; aanhanger; geheime vriend, vriendin.-trouwen
VERTROUWELINGE, v. (-n).
1. VERTROUWEN, (vertrouwde, heeft vertrouwd),
verwachten, denken : ik vertrouw dat gij het in orde
brengt, ik reken er stellig op ; - vertrouwen stellen :
op God, op zijn geluk vertrouwen ; - betrouwen :
iem. een geheim vertrouwen ; zich op iets of aan iem.
verlaten ; - (ook, doch w. g.) een ongelukkig
huwelijk aangaan.
1 2. VERTROUWEN, o. iem. iets in vertrouwen zeggen, het volste vertrouwen genieten.
VERTUTANKER, o. (-s), (zeew.) tuianker.
VERTUIEN, (vertuide, heeft vertuid), (zeew.) het
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tuianker uitwerpen ; een schip vertuien, een schip
tusschen twee ankers vastleggen ; langsstrooms vermien, een anker recht voor- en een ander recht
achteruitleggen ; (fig.) ergens vertuid liggen, zich
ergens bevinden waar men door eigen schuld niet
gemakkelijk vandaan kan raken. VERTUIING, v.
het vertuien.
VERTUIGEN, (vertuigde, heeft vertuigd), anders
(op)tuigen. VERTUIGING, v.
VERTUIND, bn. (zeew.) van eene vertuining
voorzien.
VERTUINING, v. (-en), dat gedeelte van het
scheepsboord dat over den bak of over de kampanje
heenloopt, ook gebroken gang geheeten.
VERTUININGSPLANK, v. (-en), (zeew.) planken
van het achterkasteel ; ...SENTEN, v. mv. (zeew.)
senten die het verdek omgeven.
VERTUISCHEN, (vertuischte, heeft vertuischt),
bedrieglijk verruilen.
VERTWIJFELD, bn. bw. wanhopig. VERTWIJFELDHEID, v. vertwijfeling, wanhoop.
VERT WIJFELEN, (vertwijfelde, heeft vertwijfeld),
wanhopen (aan). VERTWIJFELING, v. het ver
wanhoop.
-twijfeln,
VERUITZIEND, bn. veruitziende plannen, die tot
ver in de toekomst gaan.
VERVAAKT, bn slaperig, vakerig : ik ben ver

-vakt.

VERVAARD, bn. ( -er, -st), bevreesd, angstig:

iem. vervaard maken; een licht vervaard mensch. VER

-VARDHEI,v.
VERVAARDIGEN, (vervaardigde, heeft vervaar
maken, samenstellen : deze tafel is van hout-dig),
vervaardigd; hij vervaardigt het speelgoed zelf ; eene
schilderij, een standbeeld vervaardigen. VERVAAR DIGING, v. het vervaardigen ; samenstelling.
VERVAARDIGER, m., (-s), maker, samensteller.
VERVAARDIGSTER, v. (-s).
VERVAARLIJK, bn. bw. ( -er, -st), angstwekkend,
schrikbarend, geducht : een vervaarlijk geschreeuw,
onweer ; — op geduchte wijze : vervaarlijk te keer
gaan. VERVAARLIJKHEID, V.
1. VERVAL, o. het vervallen, afnemen, verminderen : het huis is in verval ; de handel raakt in verval,
vermindert; — zij zijn in verval gekomen, aan lagerwal geraakt, tot armoede gekomen ; — het verval
der goede zeden ; sterven aan verval van krachten, uit
verschil in hoogte van den-puting;—(zew.)
rivierbodem op twee plaatsen : tusschen Bingen en
Bonn heeft de Rijn een aanzienlijk verval ; hoe ,rooter
verval, hoe sneller stroom ; — verschil in waterhoogte
bij vloed en ebbe op dezelfde plaats.
2. VERVAL, o. fooien (van dienstboden): onze
meid heeft weinig, veel verval. VERVALLETJE, o.(-s).
VERVALDAG, m. (-en), dag waarop een wissel
of eenige andere verbintenis moet voldaan worden.
1. VERVALLEN, (verviel, is vervallen), bouwvallig worden : dat huis begint te vervallen ; — afnemen, verzwakken : zijne krachten vervallen ; —
verminderen, verarmen : zijne zaken vervallen ; zij
zijn de laatste jaren veel vervallen ; tot armoede, in
schulden vervallen ; — tot zijne ondeugd, tot zijn
vroeger ongeregeld leven vervallen, terugkeeren ; —
veroordeeld worden : in boete vervallen ; -- ( zeew)
op eene plaats komen waar men niet wezen wil,
stranden, op eene zandbank loopen ; — van den
eenera eigenaar aan een anderen geraken : dat huis
vervalt eens aan mij ; goederen die aan de kroon ver
afgeschaft, krachteloos worden : die be--valen;—
paling is bij de nieuwe wet vervallen ; uwe veronderstelling is onjuist en dus vervalt uwe geheele redenee ring ; de rechten der natuur vervallen nooit ; — ver
er zijn reeds twee termijnen vervallen, invor--strijken:
derbaar geworden ; — die wissel vervalt morgen,
moet morgen betaald worden ; — dat pand is ver
verbeurdverklaard, wijl het niet binnen den-valen,
bepaalden tijd gelost is ; — verjaren : de rechtsvorlering is vervallen verklaard ; — afgezet worden :
van den troon vervallen verklaren; — open-, vacant
worden : die plaats komt te vervallen.
2. VERVALLEN, o. vervaldag, vervaltijd.
3. VERVALLEN, bn. ( -er, -st), bouwvallig : een
vervallen huis ; — vermagerd, afgevallen : er ver , vallen uitzien ; — armoedig : in vervallen omstandig
verschenen : de vervallen wissels, ter--hedn;—
mijnen ; — vacant : eene vervallen betrekking. VER
-VALENHID,v.
VERVALSCHEN, (vervalschte, heeft vervalscht),
valsch maken, met vreemde bestanddeelen ver-
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mengen : wijn, eetwaren vervalschen; suiker met krijt
vervalschen ; — namaken : eene handteekening ver
iemands woorden vervalschen, ver--valschen;—
draaien ; den tekst vervalschen, anders aanhalen dan

hij is. VERVALSCHING, v. (-en), het vervalschen
(in alle bet.).
VERVALSCHER, m., VERVALSCHSTER, v.
(-s), die vervalscht ; falsaris.
VERVALTHEORIE, v. de vervaltheorie der materie, de door RutherfordenSoddy opgestelde
theorie, dat de verschillende elementen uit elkander
voortkomen.
VERVALTIJD, m. (-en), vervaldag.
VERVANGEN, (verving, heeft vervangen), de
plaats innemen van : vier werklieden vervangen elkander alle twee uren , elkander vervangen, aflossen;
een woord door een ander vervangen. VERVANGING, V. plaatsvervanging.
VERVANGER, m., VERVANGSTER, v. (-s), die
vervangt.
1. VERVAREN, (vervoer, heeft en is vervaren),
te water vervoeren ; met varen doorbrengen, besteden : (geld, tijd); hij heeft drie gulden vervaren, aan
vaarloon betaald ; (w. g.) (fig.) zich heen begeven;
ik weet niet waar hij vervaren (gebleven) is ; verhuizen ; — afschaken, uitschaker, verder van elkander
brengen ; veranderen ; het zeildoek vervaren, bevochtigen.
2. VERVAREN, (vervaarde, heeft vervaard),
bevreesd maken, vrees aanjagen.
VERVATEN, (vervaatte, heeft vervaat), in een
ander vat doen.
VERVATTEN, (vervatte, heeft vervat), anders
vatten, grijpen : bij het hijschen moet men de handen
vervatten ; -- herhalen : gij moet uw bezoek eens ver
hervatten ; -- bevatten, inhouden : het ge--vaten,
schrift was in deze bewoordingen vervat, het luidde
aldus. VERVATTING, v. het vervatten.
VERVE (Fr.) v. geestdrift : en verve zijn.
VERVEEREN, (verveerde, is verveerd), ruien (van
vogels). VERVEERING, v. (-en).
VERVEERTIJD, m. (w.g.) ruitijd.
VERVEGEN, (verveegde. heeft verveegd), (w. g.)
verplaatsen, wegvegen.
VERVELEN, (verveelde, heeft verveeld), tot last
zijn, kwelling veroorzaken : dat gedraai verveelt mij;
die redenaar verveelt zijn gehoor, weet het niet te
boeien ; zich vervelen, zonder bezigheid zijn, geene
tijdkorting hebben en daardoor onaangenaam gestemd zijn : kinderen vervelen zich thuis dikwijls.
VERVELEND, bn. bw. ( -er, -st), onaangenaam,
lastig : eene vervelende geschiedenis ; een vervelend
bezoek. VERVELENDHEID, v.
VERVELING, v. onaangenaam gevoel ontstaan
door een onbevredigden drang naar nieuwe gewaar
verveling is de moeder van veel kwaad;-wordinge:
de verveling was op zijn gezicht te lezen.
VERVELLEN, (vervelde, is verveld), van vel ver
nieuw vel krijgen : slangen vervellen ieder-wiseln,
jaar ; mijne voeten vervellen. VERVELLING, v.
(-en), het vervellen, huidschilfering.
VERVELOOS, bn. (...zer, -t), van verf ontbloot:
eene vervelooze deur. VERVELOOSHEID, v.
VERVEN, (verfde, heeft geverfd), met verf bestrijken, schilderen : een huis verven ; zijne haren, het gezicht verven ; — met eene kleurstof doortrekken:
goederen verven.
VERVENEN, (verveende, heeft verveend), turf
maken, halen (uit een veen). VERVENING, v.
(-en), veenderij.
VERVENER, m. (-s), iem. die eene veenderij heeft.
VERVER, m. (-s), die verft.
VERVERIJ, v. het verven ; —, (-en), plaats, huis
waar geverfd wordt.
VERVERSAMBACHT, o.; ...BREM, v. (plantk.)
eene soort van brem (genista tinctoria), gebezigd
tot geelverven.
VERVERSCHEN, (ververschte, heeft ververscht),
versch maken : pekel ververschen ; de lucht in een vertrek ververschen ; — den voorraad ververschen, een
nieuwen voorraad bezorgen ; — (leerl.) de huiden
ververschen, in nieuw run leggen ; — (w. g.) laven,
verkwikken ; verfri sschen : zich met een bad, met
eten en drinken ververschen. VERVERSCHING, v.
het ververschen; ververschingen, waarmede men zich
ververscht : dranken, likeuren, vruchten enz.
VERVERSCHINGSHAVEN, v. (-s), ...KANAAL,
o. (...kanalen), kanaal om water in stadsgrachten
enz. te ververschen ; ... KRAAM, v. (... kramen),
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kraam waar men ververschingen kan gebruiken ;
...LOKAAL, o. (...lokalen); ...PLAATS, v. (-en),
waar men ververschingen kan verkrijgen ; ...WATER, o. water in een ververschingskanaal.
VERVERSDISTEL, v. (-s), (plantk.) verfdistel
(serratula tinctoria) : blauwe verversdistel ; ... GILD,
o. (-en), (oudt.) gebroeders der ververs; ...KNECHT,
m. (-s, -en); ...KRUID, o. verversplant ; ververs brem ; ...KUIP, V. (- en), verfkuip; ...KUNST, v.;
...NETEL, V. (plantk.) plant tot het zwartverven
dienende (gunera); ...OSSETONG, v. (plantk.) (anchusa tinctoria).
VERVERVEN, (ververfde, heeft ververfd), anders
verven ; met verven verbruiken.
VERVETTEN, (vervette, is vervet), (geneesk.)
vet worden, tot vet overgaan : de spieren vervetten en
worden krachteloos. VERVETTING,v. het vervetten.
VERVIERDUBBELEN, (vervierdubbelde, heeft
vervierdubbeld), vierdubbel nemen.
VERVIG, bn. (w. g.) als verf, kleurig.
VERVIJLEN, (vervulde, heeft vervuld), anders
vijlen, overvijlen ; vijlende verbruiken. VERVIJLING, v.
VERVILTEN, (verviltte, heeft en is vervilt), tot
vilt maken of worden. VERVILTING, v.
VERVLAAMSCHEN, geheel en al Vlaamsch worden of maken. VERVLAAMSCHING, V.
VERVLECHTEN, (vervlocht, heeft vervlochten),
anders vlechten. VERVLECHTING, v.
VERVLEEZEN, (vervleesde, is vervleesd), (gen.)
vleesch worden, tot vleesch overgaan : vervleesde
long. VERVLEEZING, v. (-en); vervleezing der
beenderen.
VERVLIEGEN, (vervloog, is vervlogen), uitdampen, uitwasemen (van reukwerken, specerijen enz.):
alle kracht zal vervliegen van dien wijn ; - de tijd
zal vervliegen, wegsnellen ; (fig.) mijne hoop is ver
verdwenen. VERVLIEGING, v. het ver -vlogen,
uitdamping ; verlies van geur.
-vliegn,
VERVLIETEN, (vervloot, is vervloten), weg
lieten, heervlieten, vervloeien : het leven vervliet met-v
de jaren.
VERVLOEIEN, (vervloeide, is vervloeid), weg
: op ongelijmd papier vervloeit de inkt ; allengs -vloein
vergeten worden : het geleerde vervloeit als het-kens
niet onderhouden en vastgelegd wordt. VERVLOEIING, v.
VERVLOEKEN, (vervloekte, heeft vervloekt),
vloeken op, een vloekwoord uitspreken ; verfoeien,
met een vloek afzweren : den drank, het spel ver
- beslist weigeren : hij vervloekt het te-vloekn;
komen ; - den banvloek uitspreken : iem. vervloeken ; zich vervloeken, zich verwenschen, razen en
tieren tegen zichzelven. VERVLOEKING, v. (-en),
vloek, verwensching ; openlijke vervloeking ; kerkelijke vervloeking, banvloek.
VERVLOEKER, m., VERVLOEKSTER, v. (-s),
die vervloekt.
VERVLOEKT, bn. bw. verwenseht : een vervloekte
(ellendige) kerel; eene vervloekte daad, afschuwelijk;
- zeer, in hooge mate : dat is vervloekt duur ; als tw. vervloekt ! dat is leelijk.
VERVLOEREN, (vervloerde, heeft vervloerd), opnieuw, anders vloeren ; tot vloeren verbruiken.
VERVLUCHTIGEN, (vervluchtigde, heeft en is
vervluchtigd), (scheik.) vluchtig maken, tot eene
gassoort vervormen : wijngeest vervluchtigen ; vluchtig worden : de vluchtige oliën vervluchtigen snel. VERVLUCHTIGING, v.
VERVOEDEREN,(vervoederde, heeft vervoederd),
als voeder geven : beetwortelpulp vervoederen ; - te
sterk voederen, opstoppen : een paard vervoederen;
voederende verbruiken : veel haver vervoederen.
VERVOEGBAAR, bn. (taalk.) vatbaar voor ver
-voegin.VEROGBAHID,v.
VERVOEGEN, (vervoegde, heeft vervoegd),
(bouwk.) opnieuw, anders voegen, overvoegen; goed
in elkander voegen ; - (taalk.) een werkwoord geregeld (naar wijzen, tijden en personen) schrijven
of opzeggen ; - zich vervoegen bij, zich begeven
naar, te wenden tot : bij wien heb ik mij te vervoegen I
VERVOEGING, v. (-en), het vervoegen, conjugatie.
VERVOER, o. overbrenging, transport : vervoer
te water en te land ; overbrengkosten : het vervoer
was f 10.
VERVOERBAAR, bn. vervoerd kunnende
worden.
VERVOERBILJET, o. (-ten), bewijs dat men iets
mag, moet vervoeren.
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VERVOERDER, m., VERVOERSTER v., (-s),.
die vervoert ; overbrenger, overbrengster.
1. VERVOEREN, (vervoerde, heeft vervoerd),
(naaisterst.) andere voering (voer) in een kleed zetten ; tot voering verbruiken.
2. VERVOEREN, (vervoerde, heeft vervoerd),
overbrengen, overdragen, transporteeren : koopwaren
naareerre markt vervoeren ; een misdadiger naar de
gevangenis vervoeren ; - buiten zichzelf brengen :
zich door gramschap, jaloezie laten vervoeren ; van.
vreugde vervoerd. VERVOERING, v. (-en), het ver
hevige gemoedsbeweging : in de ver -voern;(fig.)
-voering
harer vreugde omhelsde zij mij.
VERVOERMIDDEL, o. (-en), middel van vervoer
...PRIJS, m. (...zen), prijs voor het vervoer, kosten
van overbrengen ; ...TIJD, m.; ...TUIG, o. (-en).
VERVOLG, o. (-en), (w. g.) gerechtelijke vervolging ; - hetgeen tot voortzetting van iets dient:
een vervolg op een werk ; - volgende tijd : in 't ver
later ; - (w. g.) bij vervolg, naderhand, met--volg,
tertijd.
VERVOLGBAAR, bn. wat gerechtelijk te ver
-volgenis.
VERVOLGBAARHEID, v.
VERVOLGBUNDEL, m. (-s), bundel, als vervolg
op een anderen : vervolgbundel der Evangelische gezangen ; ... DEEL, o. (-en), boekdeel dat het werk
vervolgt.
VERVOLGEN, (vervolgde, heeft vervolgd), voortzetten, voortgaan met : zijn werk, zijne studiën ver
zijn weg vervolgen ; een gesprek vervolgen ;-volgen;
wordt vervolgd, zal voortgezet worden ; - betrekken (in rechten), aanklagen : iem. wegens laster ver
gerechtelijk vervolgen ; - plagen, kwellen,-volgen;
lastig, hinderlijk zijn : iem. met steenen, met scheld
vervolgen ; wegens het geloof vervolgen ; den-worden
vijand vervolgen, najagen. VERVOLGING, v. (-en),
het vervolgen ; vervolg, voortzetting ; vijandige belaging.
VERVOLGENS, bw. daarna, naderhand.
VERVOLGER, m., VERVOLGSTER, v. (-s), die
vervolgt (in alle bet.); vijand, belager : aan zijne vervolgers ontkomen ; - vervolger der onschuld ; - de
vervolger van Wagenaar, schrijver die de geschiedenis
van W a g e n a a r heeft voortgezet.
VERVOLGINGSGEEST,m.,...IJVER, m., ...WOEDE, v. geest, ijver, woede om iem. wegens iets te

vervolgen ; ...WAANZIN, m, krankzinnigheid
waarbij de lij der zich inbeeldt, dat hij vervolgd
wordt ; - overdreven vervolgingswoede.
VERVOLGKLASSE, v. (-n), ...LIJST, v. (-en),
klasse, lijst die op eene voorgaande volgt ; ...STOF,
V. vervolg van iets; ...STUK, o. (-ken), stuk ten ver
een werk ; ...WERK, o. (-en), boekwerk,-volgep
als vervolg van een ander.
VERVOLGZIEK, bn. ( -er, -st), vervolgzuchtig.
VERVOLGZUCHT, v. zucht tot vervolging.
VERVOLGZUCHTIG, bn. ( -er, -st), strevende naar
vervolging ; vurig in het vervolgen ; onverdraagzaam (in godsdienstzaken).
VERVOOGDEN, (vervoogdde, heeft vervoogd),
onder voogdij, onder curateele stellen ; (fig.) onder
den duim houden. VERVOOGDING, v. (-en), het
vervoogden, curateele, voogdijschap.
VERVORDEREN, (vervorderde, heeft vervorderd), doen vorderen ; voortgaan ; verhaasten. VER VORDERING, v. (-en), bespoediging.
VERVORMEN, (vervormde, heeft vervormd),
opnieuw, anders vormen. VERVORMING, v. (-en),
het vervormen, overvorming.
VERVORMER, m. (-s), die vervormt.
VERVOUWEN, (vervouwde, heeft vervouwen),
anders vouwen.
VERVRACHTEN, (vervrachtte, heeft vervracht),
bevrachten ; (zeew.) verhuren : een schip geheel ver
bij de maand, bij de reis, bij de ton ver--vrachten;
vrachten. VERVRACHTING, v. (-en).
VERVRACHTER, m. (-s), die vervracht.
VERVREEMDBAAR, bn. vatbaar voor, geschikt
tot vervreemding : dat recht is niet vervreemdbaar;
verkoopbaar.
VERVREEMDEN, (vervreemdde, heeft of is ver
andere handen brengen,-vremd),kopni
overdoen (vaste goederen); - vreemd, afkeerig
langdurige
afwezigheid zijn de kinmaken van : dour
deren van hem vervreemd ; de gemoederen vervreemden ;
- vreemd worden aan : ik gevoel mij hier vervreemd ;
- zich vervreemden, zich verwijderen : wij hebben
ons van hen vervreemd. VERVREEMDING, v. (-en),
het vervreemden ; verkoop (van vast goed).
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VERVREEMDHEID, v. onverschilligheid, ver
-koeling:
vervreemdheid der harten.
VERVRETEN, (vervrat, heeft vervreten), met
vreten (gulzig etende) doorbrengen, besteden (tijd,
geld); zich vervreten, te veel, te gulzig eten ; zich de
maag volproppen.
VERVRIEZEN, (vervroor, is vervroren, vervrozen), geheel, door en door bevriezen : de planten zul
vervriezen, doodvriezen ; ik ben geheel vervroren,-len
door en door koud. VERVRIEZING, v. het vervriezen.
VERVROEGEN, (vervroegde, heeft en is ver
vroeg, vroeger stellen of uitvoeren : zijn-vroegd),
vertrek vervroegen ; een maaltijd vervroegen ; vervroegde winkelsluiting ; de dagteekening (van een
brief enz.) vervroegen ; een horloge vervroegen, de
wijzers terugzetten ; de koorts is heden vervroegd,
vroeger gekomen dan ik dacht ; den bloei van planten
vervroegen. VERVROEGING, v. (-en), het ver
-vroegn.
VERVROOLIJKEN, (vervroolijkte, heeft vervroolijkt), vroolijk maken: de wijnvervroolijkt den mensch;
zich over iets vervroolijken, zich verheugen. VER
-VROLIJKNG,v.hetrolijkn
VERVROUWELIJKEN, (vervrouwelijkte, heeft
vervrouwelijkt), vrouwelijk maken.
VERVUILD, bn. ( -er, -st), in hooge mate vuil:
vervuilde krotten ; vervuilde kinderen. VERVUILDHEID, v.
VERVUILEN, (vervuilde, heeft en is vervuild),
zeer vuil maken of worden, door vuilnis bederven of
vergaan : in de groote steden is de bodem vervuild ; de
wonde, zijn bloed vervuilt ; zij vervuilen in de armoede.
VERVUILING, v. het vervuilen, bederf.
VERVULLEN, (vervulde, heeft vervuld), vol maken : hij was er geheel van vervuld, dacht aan, sprak
over niets anders ; dat vervulde zijn hart met blijdschap ; - ten einde loopen : mijn tijd is nog niet
vervuld ; ( bijb.) het voorspelde verwezenlijken : de
voorspelling is vervuld geworden ; - betrachten,
nakomen, voldoen : zijne beloften vervullen, doen
wat men beloofd heeft ; - zijn plicht vervullen, doen
waartoe men gehouden is ; eene betrekking vervullen,
bekleeden ; iemands plaats vervullen, hem vervangen;
iemands wenschen vervullen, bevredigen. VERVULLING, v. betrachting, nakoming, naleving ; verwezenlijking ; middel ter voorziening in behoeften:
dat is eene groote vervulling in 't huishouden.
VERVULLER, m. VERVULSTER, v. (-s), die
vervult.
VERVUREN, (vervuurde, is vervuurd), bederven.
inwendig vergaan, rotten door het vuur (zekere
ziekte in het hout). VERVURING, v. het vervuren.
VERWAAID, bn. ( -er, -st), (zeew.) door den wind
verhinderd : zij lagen daar eenige dagen verwaaid,
door den tegenwind belet hunne reis voort te zetten;
- (fig.) verwilderd : er verwaaid uitzien.
VERWAAIEN, (verwaaide, verwoei, heeft en is
verwaaid), wegwaaien : die papieren zullen verwaaien;
.het hooi verwaait ; - door elkander waaien : mijne
haren verwaaien erg door den wind ; het garnituur van
.haar hoed verwaait ; - ( zeew.) afdrijven (van den
koers), weggeslagen worden. VERWAAIING, v.
het verwaaien.
VERWAAND, bn. bw. ( -er, -st), ingebeeld, hoog
waanwijs, pedant ; een verwaande gek ; ver -moedig,
spreken, verwaand zijn op iets. VERWAAND -wand
(...heden), inbeelding, dwaze hoogmoed;-HEID,v.
daden van verwaandheid.
VERWAARDIGEN, (verwaardigde ; heeft verwaardigd), waardig achten : verwaardig mij met een antwoord ; zich verwaardigen, het niet beneden zich
achten; ik verwaardig mij niet hem te antwoorden, ik
zal hem niet met een antwoord vereeren ; ik ver
mij niet met hem te spreken, hem te groeten.-wardig
VERWAARDIGING, v. het verwaardigen.
VERWAARLOOZEN, (verwaarloosde, heeft ver
verzuimen, veronachtzamen, niet ach -warlosd),
zorg voor iets dragen : zijn plicht, zijne-ten,g
zaken verwaarloozen ; die moeder verwaarloost hare
kinderen ; zijne gezondheid verwaarloozen ; gesticht
•voor verwaarloosde knapen. VERWAARLOOZING,
v. het verwaarloozen : veronachtzaming ; verzuim.
VERWAARLOOZER, m., VERWAARLOOS :STER, V. (- s), die verwaarloost ; nalatige ; onachtzame.
VERWACHTEN, (verwachtte, heeft verwacht),
afwachten, wachten op : tijding, bericht verwachten;
-- iem. verwachten, denken dat hij komen zal ; Van Dale.
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dat had ik van u niet verwacht, gedacht ; - willen,
begeeren : ik verwacht dat gij uw best zult doen ; verdragen : ik verwacht deze behandeling niet. VER
verwachten, verbeiding;-WAOHTING,v.(en)ht
buiten verwachting, anders dan men verwacht had;
- hoop, uitzicht : de beste verwachtingen omtrent,
van iets, iem, hebben.
VERWALMD, bn. met walm overtogen.
VERWANDELEN, (verwandelde, heeft en is ver
wandelen doorbrengen : zijn tijd-wandel),mt
verwandelen ; van de eene plaats naar de andere
wandelen. VERWANDELING, v. (-en).
1. VERWANT, bn. in den bloede bestaande, verbonden (door familiebetrekking): verwante menschen;
overeenkomende (met) : twee verwante zielen; de
verwante talen, wetenschappen; de dichtkunst is aan
(met) de schilderkunst verwant.
2. VERWANT, m. (-en), VERWANTE, v. (-n),
lid caner familie : onze naaste verwanten.
VERWANTSCHAP, v. bloedverwantschap, familiebetrekking : verwantschap in den eersten,
tweeden graad; verwanten; - (fig.) betrekking, overeenkomst : daartusschen bestaat geene verwantschap;
- (natuurk.) naam dien men aan de kracht geeft,
waardoor de atomen worden samengehouden tot
eene molecule, of waarmede verschillende stoffen
zich scheikundig verbinden.
VERWANTSCHAPT, bn. overeenkomende, ver
(niet), verwant aan.
-bonde
VERWARD, bn. bw. ( -er, -st), VERWARDE LIJK, bw. in de war, wild, overhoop, dooreengemengd : met verwarde haren; een verward geschreeuw;
- niet ordelijk : verwarde denkbeelden, verward
spreken, denken; een verwar. de stijl; - (fig.) verlegen :
door zoaveel blijken van belangstelling werd hij verward.
VERWARDHEID, v. onordelijkheid; ongeregeldheid; (fig.) verlegenheid.
VERWARMEN, (verwarmde, heeft verwarmd),
warm maken : eene kamer, een kind, zich verwarmen;
met stoom een gebouw verwarmen; - heete specerijen
verwarmen den mensch. VERWARMING, v. bet
verwarmen : centrale verwarming.
VERWARMEND, bn. dat verwarmt : een verwar
vuur; (stoomw.) het verwarmend oppervlak-mend
van een ketel, alle platen en pijpen die aan den eenen
kant met vuur of verwarmde gassen en aan den
anderen kant met water in aanraking zijn.
VERWARMINGSBUIS, v. (...zen), buis in een
lokaal, dat door stoom verwarmd wordt, waardoor
de stoom gaat; ...KAMER, v. (-s), afdeeling, kamer
in vele fabrieken waar iets verwarmd wordt; ...KOSTEN, m. mv. kosten om iets te verwarmen; ...TOESTEL, in. o. (-len), toestel om iets, inz. een groot
gebouw te verwarmen.
VERWARREN, (verwarde, heeft verward), in
wanorde, in de war brengen, raken: garen verwarren;
bij het stoeien iemands haar, kleeren verwarren; iemands hoofd, zinnenverwarren, maken dat hij
niet goed meer denken kan ; de spraken verwarren,
men verstaat elkander niet meer; - met elkander
verwarren, het eerre voor het andere nemen : gij
verwart hem met zijn broeder; - in verlegenheid
brengen, verlegen maken : met zooveel lof zult gij hem
verwarren; zich verwarren, in de war raken. VERWARRING, V. (- en), het verwarren, wanorde : in
de verwarring raakten zij elkander kwijt; - verlegen
beschaamdheid : van verwarring wist hij niet-heid,
wat hij deed.
VERWASEMEN, (verwasemde, is verwasemd),
verdampen.
VERWASSCHEN, (verwaschte, heeft verwas schen), wasschende verbruiken, slijten.
VERWASSEN, (verwies, is verwassen), verkeerd,
krom wassen of groeien; (ook) vergroeien. VER WASSING, V. kromgroeiing; vergroeiing.
VERWATEN, bn. (veroud.) verdoemd, in den
kerkban gedaan, geschuwd; -, bn. bw. ( -er, -st),
vermetel, stout, overmoedig : verwaten optreden, han
een verwaten guit, verwaand; verwaten op-deln;
iem. neerzien, trots. VERWATENHEID, v.
vermetelheid; trots; opgeblazen hoogmoed.
VERWATERD, bn. door water verslapt, los geworden; flauw, slap ; verwaterd vleesch, uitgekookt;
verwaterde stijl, langdradig.
VERWATEREN, (verwaterde, heeft verwaterd),
door Water bederven of bedorven worden : de thee
verwateren, er te veel water opschenken ; de regen
verwatert het hout; - slap, smakeloos maken of worden : zijn stijl, zijn opstel verwateren; - haring
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verwateren, ververschen met zuiver water; — (zeew.)
VERWENSCHEN, (verwenschte, heeft ver
met water vullen. VERWATERING, v. het ver
kwaad toewenschen : iem. verwenschen;-wenscht),
zich
verwenschen, zich vervloeken. VERWEN
-watern.
-SCHING,v.(en)
VERWEDDEN, (verwedde, heeft verwed), eene
kwade wensch, vervloeking.
weddenschap aangaan : ik verwed 1 tegen 10; —
VERWEREN, (verweerde, heeft verweerd), ver
wedden
verliezen
zich
verweren,
door
zich verdedigen, weerstand-deign;
: hij heeft al zijn geld verwed.
bieden : zich met een stok, met handen en voeten ver
VERWEEKELIJKEN, (verweekelijkte, heeft ver
VERWERING, v. verdediging, weder--wern.
verwijfd maken of worden : zijn-weklijt),
lichaam, zijn gestel verweekelijken. VERWEEKELIJ- stand.
KING, V.
VERWERENDERWIJS, bw. bij wijze van ver
-wering.
VERWEEKEN, (verweekte, heeft en is verweekt),
VERWERKELIJKEN, (verwerkelijkte, heeft ver
te week, te zacht maken of worden; (gen. ) zacht
verwezenlijken : een plan, eene gedachte-werklijt),
worden, ontbinden : zijne hersenen verweekern; hij lijdt
aan hersenverweeking; het been verweekt. VERWEE- verwerkelijken, tot werkelijkheid maken. VER
-WERKLIJNG,v.
KING, V.
VERWERKEN, (verwerkte, heeft. verwerkt), werVERWEELDERIGEN, (verweelderigde, heeft en
is verweelderigd), (w. g.) weelderig, dartel maken of kende verbruiken (bouwstoffen enz.); ter dege dooreenmengen; maken tot : veen tot cokes verwerken;
worden.
VERWEEND, bn. (veroud.) kostbaar, prachtig, het geleerde moet men verwerken, goed in zich opsierlijk; eig. (weelderig, dartel, fier). VERWEEND- nemen; — werkende verplaatsen : zware boomen
een eindje verwerken; door gisting bederven (van
HEID, V. fierheid, ijdelheid.
bier): zich verwerken, te hard werken.VERWERVERWEERBAAR, bn. verdedigbaar; -- wat ver
KING, v. het verwerken; gisting.
kan.
-wern
. VERWERPELIJK, bu. ( -er, -st), wat verworpen
VERWEERD, bn. door den invloed van het weer
veranderd : verweerde vensterruiten, die groen en geel moet worden, slecht : zijn voorstel is niet vérwerpezijn geworden ; een verweerd gezicht, door zon en lijk; — wraakbaar : die getuige is verwerpelijk, hij
weer gebruind; dat huis ziet er verweerd uit; — tw. is een bloederverwant van den beschuldigde; -- ver
verachtelijk, onhoudbaar. VER -werplijk,
verduiveld.
-WERPLIJKHD,v.
VERWEERDER, m., VERWEERSTER, v. (-s),
VERWERPELING, liever VERWORPELING, m.
(recht.) gedaagde ; pleiter tegen den eisch.
1. VERWEEREN, (verweerde, is verweerd), be- en v. (-en), verworpenere, verstootene. VER
-WORPELING,v.(n)
derven, den samenhang, de vastheid verliezen, door
VERWERPEN, (verwierp, heeft verworpen), van
den invloed van het weer : de rotsen verweeren, verzich afwerpen, wegstooten : God zal den oprechte
brokkelen, vallen in puin.
2. VERWEEREN, (verweerde, is verweerd), eeltig niet verwerpen; (recht.) wraken (getuigen); — een
voorstel verwerpen, afkeuren bij stemming; de koe
worden : zijne handen verweeren.
VERWEERSCHRIFT, o. (-en, akte van verdedi- heeft het kalf verworpen, omgegooid, ontijdig geworpen; zich verwerpen, zich vergissen in het werpen;
ging; apologie.
VERWEEZEN, (verweesde, is verweesd), - wees, zich vergooien. VERWERPING, v. het verwerpen;.
weezen worden, zijne ouders verliezen; (gew.) bij verachting; afkeuring (bij stemming).
VERWERPENSWAARD, VERWERPENSboedelscheiding aan weezen toekennen: hij is 3000
WAARDIG, bn. ( -er, -st), verwerpelijk.
gulden verweesd.
VERWERVEN, (verwierf, heeft verworven), door
VERWEGEN, Alleen gebruikelijk in de onbep.
wijs : het is niet te verwegen, in beweging te brengen, arbeid, verdienste, moeite verkrijgen : door spaar
vlijt een kapitaaltje verwerven; eer, roem,.-zamheidn
te bewegen.
VERWEIDEN, (verweidde, heeft verweid), van kennis verwerven; genade verwerven. VERWERde eene weide in de andere leiden. VERWEIDING, v. VING. v.
VERWEVEN, (verweefde, heeft verweven), weVERWEKKEN, (verwekte, heeft verwekt), voortbrengen, telen : kinderen verwekken; — opwekken, vende verbruiken, verwerken; herroeven, overweven;
veroorzaken, teweegbrengen : een opstand, ontevre- slecht weven.
VERWEZEN, bn. bw. verslagen, onthutst : verdenjceid verwekken; angst, schrik verwekken, doen
ontstaan; — (R. K.) eene akte van berouw verwekken, wezen staan kijken; niet wel bij het hoofd zijn.
VERWEZENE, m. en v. (-n), veroordeelde; hij
berouw doen blijken door dit gebed op te zeggen.
VERWEKKING, v. het verwekken; voortbren- stond daar als een verwezene, zeer verlegen, onthutst.
VERWEZENLIJKEN, (verwezenlijkte, heeft ver
ging; oorzaak; aansporing.
wezenlijk maken, tot werkelijkheid-weznlijkt),
VERWEKKER, m., VERWEKSTER, v. (-s),
die verwekt; voortbrenger, voortbrengster; (fig.) brengen : onze hoop werd verwezenlijkt ; plannen,.
voornemens verwezenlijken. VERWEZENLIJoorzaak.
VERWELDIGEN, (verweldigde, heeft verweldigd), KING, V.
VERWIGGELEN, (verwiggelde, heeft verwiggeld),
overweldigen.
VERWELF, VERWULF, o. (...ven), VERWELF- schokken, doen trillen, verwegen : een paal verwiggelen, los doen staan ; mijne tanden verwiggelen, staan.
SEL, VERWULFSEL, o. (-s), gewelf.
VERWELKBAAR, bn. vatbaar voor verwelking. los. VERWIGGELING, v. (-en).
VERWIJDEN, (verwijdde, heeft en is verwijd),.
VERWELKBAARHEID, v.
wijd, wijder, ruim, ruimer maken of worden : de
VERWELKELIJK, bn. verwelkbaar.
mouwen eener japon verwijden; de opening is verwijd.
VERWELKEN, (verwelkte, is verwelkt), ver
VERWIJDING, v. (-en), het verwijden; verruiming;
geur en kleur verliezen : bloemen, groenten-fiens,
verwelken spoedig; zijne fraaiheid, frischheid ver- uitloop.
VERWIJDEND, bn. verruimend, vergrootend,
liezen ; de planten staan verwelkt door de groote
droogte; (fig.) hare schoonheid verwelkte ras; met ver- uitzettend : (heelk.) eene verwijdende tang, katheder,
wiek.
v.
het
verwelken;
welkte borsten. VERWELKING,
VERWIJDERD, bn. ( -er, -st), afgelegen, ver : op
verfiensing; verval.
VERWELKEND, bn. wat verwelkt : verwelkende ver verwijderde plaatsen; — verwijderde oorzaken, niet.
onmiddellijk.
die
bloemdeelen,
verwelkende
invloeden; — (plantk.)
VERWIJDEREN, (verwijderde, heeft verwijderd),.
afsterven en verdrogen, zonder af te vallen.
VERWELKOMEN, (verwelkomde, heeft verwel- verplaatsen, verder plaatsen, afzonderen : iem. uit
komd), welkom heeten; (iem.) feestelijk ontvangen. de klasse verwijderen (op school); _— iem. uit zijn
VERWELKOMING, v. (-en), het verwelkomen; huis verwijderen, hem den toegang ontzeggen ; ver
ga van hier ;— dit heeft hen zeer van elk--wijderu,
onthaal, ontvangst (bij de aankomst van iem.).
VERWELVEN, VERWULVEN. (verwelfde, ander verwijderd, dit heeft hunne vriendschap beheeft verwelfd), van een verwelf voorzien, met een koeld; — zich verwijderen, zich van eene plaats
verwelf dekken : een kelder verwelven. VERWEL- begeven, vertrekken. VERWIJDERING, v. (-en),
verplaatsing op zekeren afstand; (fig.) bekoeling
VING, V. het verwelven.
VERWENNEN, (verwende, heeft verwend), alles (van vriendschap); (sterrenk.) schijnbare afstand
inwilligen en daardoor (iem.) bederven : men mag eener dwaalster tot de zon.
VERWIJDERINGSHOEK, m. (-en), (sterreek.)'
Zijne kinderen niet verwennen; zich verwennen; — afwennen, afleeren : ik zal hem. dat wel verwennen; - afstandshoek eener dwaalster.
VERWIJFD, bn. bw. ( -er, -st), vervrouwelijkt,
verdwijnen : goede gewoonten verwennen mettertijd.
verweekelijkt: verwijfde zeden; zich verwijfd aanstel VERWENNING, v. het verwennen.
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len. VERWIJFDHEID, v. (...heden), zwakkelijk -

hei d, flauwheid, weekelij khei d.
VERWIJL, o. uitstel, vertraging : zonder verwijl,
oogenblikkelijk.
VERWIJLEN, (verwijlde, heeft verwijld), uit
verschuiven : eerre zaak verwijlen; blijven,-steln,
vertoeven : ergens bij verwijlen, (ook fig.) er bij stil
er over uitweiden. VERWIJLING, v. het-stan,
verwijlen, verwijl.
VERWIJT, o. (-en), scherpe afkeuring, berisping:
iern. een scherp verwijt geven; zich ergens een verwijt
van maken, het zich verwijten.
VERWIJTEN, (verweet, heeft verweten), berispen,
laken : iem. zijn gedrag, een misslag verwijten; ik heb
mij niets te verwijten, ik ben mij niets verkeerds bewust; — ten laste leggen : ienn. eene misdaad verwijten; (spr.) de pot verwijt den ketel, dat hij zwart is,
zie POT. VERWIJTING, v. (-en), het verwijten;
hetgene men iem. verwijt.
VERWIJTER, m., VERWIJTSTER, v. (-s), die
verwijt; laker, laakster.
VERWIJVEN, (verwijfde, heeft en is verwijfd),
week maken of worden (van karakter, van gestel) :
weelde verwijft.
VERWIJZEN, (verwees, heeft verwezen), naar
elders, eene andere plaats wijzen : den lezer naar een
tijdschrift verwijzen; hij verwees mij naar den burgemeester, naar den rechter; -- verbannen : hij werd uit
het land verwezen; (recht.) vonnissen : in de kosten
verwijzen, tot betaling der kosten veroordeelen.
VERWIJZING, v. (-en), het verwijzen (naar),
renvooi; veroordeeling, vonnis.
VERWIJZINGSTEEKEN, o. (-s), renvooiteeken.
VERWIKKELEN, (verwikkelde, heeft verwik
verwarren : iem. mede in eene zaak verwikkelen,-keld),
betrekken. VERWIKKELING, v. (-en), verwarring;
moeilijkheid :.verwikkelingen met Portugal; de ver
-wikelng
dien roman is hoogst eenvoudig.
VERWIKKEN, Alleen gebruikelijk in de onbep.
wijs : 't is niet te verwikken of te verwegen.
VERWILDERD, bn. ( -er, -st), wild, woest geworden (van land enz.) : een verwilderde tuin; —, bn. bw.
(fig.) woest, losbandig : verwilderde kinderen; er ver
uitzien,• met verwilderde haren. VERWIL--wilder
DERDHEID, v.
VERWILDEREN, (verwilderde, heeft en is verwilderd), (van bouwland) door niet behoorlijk van het
onkruid gezuiverd te worden, een onordelijk aanzien
krijgen; (fig.) verwilderd, losbandig worden ; een
kind laten verwilderen, het Beene opvoeding geven,
het in 't wild laten opgroeien. VERWILDERING, V. het verwilderen; losbandigheid, ongeregeldheid, verdorvenheid : de verwildering der
straatjeugd.
VERWILLIGEN, (verwilligde, heeft verwilligd),
(w. g.) bewilligen, toestaan. VERWILLIGING, v.
bewilliging, inwilliging, toestemming.
VERWINBAAR, bn. overwinnelijk. VERWIN
-BARHEID,v.
VERWINDEN, (verwond, heeft verwonden),
herwinden, overwinden : garen, katoen verwinden;
windende verbruiken; — door een windas in beweging brengen of verplaatsen : een schuur eerwin den. VERWINDING, v. het verwinden.
VERWINNAAR, m. (-s, ...naren), VERWINNARES, v. ( -sen), overwinnaar, overwinnares.
VERWINNELIJK, bn. genomen, overwonnen,
veroverd kunnende worden.
VERWINNEN, (verwon, heeft verwonnen), overwinnen; — (fig.) overtuigen; overreden. VERWIN
-NIG,v.(en)ht
verwinnen, overwinning.
VERWINTEREN, (verwinterde, heeft en is ver
w
i
n
overwinteren; mijn voeten verwinteren, ikterd),
krijg den winter in de voeten. VERWINTERING,
v. overwintering.
VERWISSELAAR, m. (-s), die iets verwisselt.
VERWISSELBAAR, bn. verwisseld kunnende
worden.
VERWISSELEN, (verwisselde, heeft en is verwisseld), wisselen, ruilen (het een voor het ander) :
van plaats verwisselen, elkanders plaatsen innemen;
boeken tegen schilderijen verwisselen; — van kleederen
verwisselen, andere kleederen aantrekken; — (fig.)
van kleur verwisselen, eene andere partij kiezen;
(zeew.) aflossen; — het tijdelijke met het eeuwige ver
sterven; — bij vergissing het een voor het-wiseln,
ander nemen : die begrippen, uitdrukkingen moet
enen niet verwisselen; wij hadden onze hoeden verwisseld. VERWISSELING, v. (-en), het verwisselen;
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ruil, verandering (van naam enz.); (fig.) overgang in
een ander leven.
VERWITTEN, (verwitte, heeft verwit), wittende
verbruiken; overwitten.
VERWITTIGEN, (verwittigde, heeft verwittigd),
bekendmaken, onderrichten : iem. van iets verwittigen. VERWITTIGING, v. mededeeling (eener
tijding.)
VERWOED, bn. bw. ( -er, -st), woedend, razend
(van drift), met woede : een verwoed gevecht; iem.
verwoed aanzien, toespreken. VERWOEDHEID, v.
woede, blinde drift.
VERWOEST, brr. vernield; te gronde gericht : een
verwoest land; eene verwoeste gezondheid hebben.
VERWOESTEN, (verwoestte, heeft verwoest),
vernielen : huizen, den oogst verwoesten; die kwajongens verwoesten alles; zijne gezondheid verwoesten; — te
gronde richten, uitplunderen : de vijanden hebben
deze streek verwoest; — uitmoorden : eene stad te
vuur en te zwaard verwoesten. VERWOESTING, v.
(-en), vernieling, verdelging, plundering.
VERWOESTEND, bn. ( -er, -st), vernielend, verdelgend.
VERWOESTER, m., VERWOESTSTER, v. (-s),
die verwoest.
VERWONDE, m. en v. (-n), die verwond is.
VERWONDEN, (verwondde, heeft verwond),
kwetsen, bezeeren : zijne tegenpartij aan den arm,
zich aan het hoofd verwonden. VERWONDING, v.
(-en), het verwonden; kwetsing, wonde.
VERWONDERAAR, m. (-s), (w. g.) bewonderaar.
VERWONDEREN, (verwonderde, heeft verwonderd), verbazen, verwonderd doen opzien : zijn
optreden verwondert mij niet; het zou mij verwon deren, als hij kwam, ik zou verbaasd zijn, het vreemd
vinden; het verwondert mij, het brengt mij in ver
komt mij vreemd voor. VERWONDE -bazing,het
verwonderen; gemoedstoestand ont--RING,v.het
staande wanneer men iets gewaar wordt dat men
niet of anders had verwacht : zijne verwondering
te kennen geven.
VERWONDERENSWAARD, VERWONDE RENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, meer-, meest -),
wonderbaarlijk.
VERWONDERINGSTEEKEN, o. (-s), (w. g.)
(taalk.) uitroepingsteeken (!).
VERWONDERLIJK, bn. bw. (-er -st), verwonde
verbazend : verwonderlijk schoon; het-ringwekd,
is verwonderlijk, vreemd, zonderling. VERWON DERLIJKHEID, v. (w. g.) zonderlingheid, vreemdheid.
VERWONEN, (verwoonde, heeft verve oond), aan
huur geven : ik verwoon (mijn huurprijs bedraagt)
honderd gulden 's maanfis.
VERWONNELING, m. en v. (-en), die overwonnen
is, overwonnene. VERWONNELINGE, V. (- n).
VERWOORDEN, (verwoordde, heeft verwoord),
onder woorden brengen : machtige aandoeningen,
niet te verwoorden. VERWOORDING, v. (-en).
VERWORDEN, (verwerd, is verworden), anders
worden : het worden en verworden onzer taal; bederven; vuil worden. VERWORDING, v. (-en), verandering : de verwording onzer spreekwoorden;
bederf.
VERWORGEN, (verworgde, heeft verworgd),
door de keel toe te snoeren doen stikken : iem., zich
verworgen. VERWORGING, v. (-en).
VERWORGER, m. (-s), die verworgt.
VERWORMEN, (verwormde, is en heeft ver
wormen doorvreten, wormstekig-wormd),van
worden : dat hout verwormt spoedig; den tijd verwormen, hem doorbrengen door zich zeer veel moeite te
geven, zich altijd te veel inspannen. VERWORMING, v. het verwormen.
VERWORPELING, m. en v. (-en), die verworpen
is; ellendeling, ellendige; gevallene. VERWORPELINGE, v. (-n).
VERWORPEN, brr. ( -er, -st), verachtelijk, laag,
snood. VERWORPENHEIp, v. ellende, diepe val;
verachting.
VERWORTELEN, (verwortelde, is verworteld),
wortel schieten (van planten); (w. g.) (fig.) inwortelen : die ondeugd is in haar verworteld.
VERWRIKKEN, (verwrikte, heeft verwrikt),
wrikkende, schokkende bewegen : die paal, die
brandkast is niet te verwrikken; — door wrikken benadeelen, verrekken : zich den enkel verwrikken.
VERWRIKKING, v.
VERWRINGEN, (verwrong, heeft verwrongen),
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wringende verdraaien: iemands polsen verwringen; de
waschvrouw heeft zich den pols verwrongen; — herwringen, overwringer; — (fig.) verdraaien : iemands
woorden verwringen; eene zaak verwringen. VERWRINGING, v. het verwringen; vervalsching.
VERWULF, o. (...ven), verwelf. VERWULFSEL, o. (-s), verwelf.
VERWULVEN, (verwulfde, heeft verwulfd), ver
-welvn,VERW[JLING.(-en)
VERWURGEN, (verwurgde, heeft verwurgd),
verworgen.
VERZAADBAAR, bn. eerzucht is nooit verzaad baar, te verzadigen.
VERZAADHEID, v. het verzaad zijn.
VERZACHTEN, (verzachtte, heeft en is verzacht),
zacht, zachter maken : het leer verzachten; ruwe han
olie verzachten; de pijn verzachten, doen ver -denmt
geneesmiddelen; — (fig.) vermin--minder,o
deren, verlichten, lenigen : iemands leed verzachten;
eene smart, eene straf verzachten; eene uitdrukking
verzachten, door een minder scherpe vervangen; —
zachter worden : het weer verzacht. VERZACHTING,
v. het verzachten; vermindering (der ruwheid);
leniging.
VERZACHTEND, bn. ( -er, -st), zachter makend:
verzachtende middelen; (recht.) verlichtend : ver
omstandigheden, die den misdadiger eeni -zachtend
verontschuldigen.
-germat
VERZACHTINGSMIDDEL, o. (-en), verzachtend
middel.
VERZADELIJK, bn vatbaar voor verzadiging.
VERZADEN, (verzaadde, heeft verzaad), of
VERZADIGEN, (verzadigde, heeft verzadigd), ten
volle voeden : de maag verzadigen, haar zooveel
geven als zij behoeft; — den honger stillen : iem.,
zich verzadigen; (fig.) ik kon mij daaraan maar niet
verzadigen, ik kreeg daar niet genoeg van; — (scheik.)
vochten verzadigen, er zooveel vaste bestanddeelen bij
doen, dat het vocht geheel verdwijnt, satureeren;
eene oplossing verzadigen, er zooveel vaste deden
in oplossen als mogelijk is. VERZADIGING, v.
VERZADIGBAAR, bn. te verzadigen.
VERZADIGD, bn. wat verzadigd is : verzadigde
oplossingen; — (stoomw.) verzadigde stoom, zoolang
er nog water in den stoomketel is (is dit verstoomd,
dan wordt de stoom oververhit). VERZADIGD
-HEID,v.
VERZAGEN, (verzaagde, heeft verzaagd), zagende doorbrengen (den tijd) of verbruiken; anders
zagen ; verkeerd zagen : planken verzagen.
VERZAKEN, (verzaakte, heeft verzaakt), verloochenen, afvallig worden van, ontkennen : het
geloof verzaken; — ( R.-K.) den duivel verzaken,
zich afkeeren van; aan de zonde verzaken, de gelegenheden tot zonde mij den; — een vriend verzaken, hem
niet meer `-, illen kennen; — (spel) troef, kleur ver
ze niet spelen, ofschoon men ze heeft; — zijn-zaken,
plicht verzaken, niet nakomen. VERZAKING, v.
het verzaken; afval (van den godsdienst); ontrouw
(in vriendschap); het opgeven (van ondeugden);
(kaartsp.) verzaking van kleur, renonce.
VERZAKER, m., VERZAAKSTER, v. (-s), die
verzaakt, afvallige, ontrouwe.
1. VERZAKKEN, (verzakte, is verzakt), wegzaken, inzakken (van muren enz.) : de grond verzakt.
VERZAKKING, v. (-en), het ver- of doorzakken;
verzakking van den zeedijk; verzakking van de baarmoeder.
2. VERZAKKEN, (verzakte, heeft verzakt), in
andere zakken doen.
VERZALUWEN, (gew.) verwelken, verslensen.
VERZAMELAAR, m., VERZAMELAARSTER,
v. (-s), die verzamelt, bijeengaart : verzamelaar van
boeken, oudheden, antiquiteiten.
VERZAMELBAAR, bn. te verzamelen.
VERZAMELEN, (verzamelde, heeft verzameld),
bijeenbrengen ; geld, schatten, boeken verzamelen;
zijne vrienden, aanhangers, vertrouwden verzamelen;
— bijeenkomen : de lichtstralen verzamelen zich in
het brandpunt; — zijne gedachten verzamelen, zich
bezinnen; — hij werd tot zijne vaderen verzameld, in
den grafkelder bijgezet. VERZAMELING, v. (-en),
het verzamelen; vergadering, bijeenkomst; menigte :
Bene schoune verzameling boeken, schilderijen, postzegels, eieren; verzameling rekenopgaven; (heelk.)
ophooping (van kwade stoffen). VERZAMELINGETJE, o. (-s).
VERZAMELEND, bn. bijeenkomend, bijeenroe-
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pend; (taalk.) verzamelende zelfstandige naamwoorden, zie verzamelnaam.
VERZAMELNAAM, m. (...namen), die zelf st.
naamw. welke eene verzameling van gelijksoortige
zelfstandigheden noemen (b.v. volk, bosch, leger);
...PLAATS, v. (-en), plaats van vereeniging, van bij eenkomst; ... STAAT, m. (... staten), staat of tabel
waarop de uitkomsten van eenige staten vermeld
staan; ...WOORD, o. (-en), verzamelnaam.
VERZAMEN, (verzaamde, heeft en is verzaamd),
verzamelen.
VERZANDEN, (verzandde, is verzand), met zand
vullen; volloopen met, ondieper worden door zand
(b. v. van eene haven, eene rivier); — (spr.) landen
verzanden• en zanden verlanden, de tijd brengt groote
veranderingen. VERZANDING, v. het verzanden;
—, (en), ophooping van zand; aanslibbing.
VERZEEPEN, (verzeepte, heeft en is verzeept),
in zeep veranderen, tot zeep doen overgaan : men
verzeept de oliën door de werking der loogzouten; vele
vetten verzeepen. VERZEEPING, v.
VERZEEPINGSVERMOGEN, o. het vermogen
om te verzeepen.
VERZEEREN, (verzeerde, heeft verzeerd), (gew.)
bezeeren.
VERZEEUWD, bn. (w. g.) zeeziek.
VERZEEUWEN, (verzeeuwde, is verzeeuwd),
(w. g.) zeeziek, misselijk worden; (fig.) walgen.
VERZEGELAAR, m., VERZEGELAARSTER,
v. (-s), die verzegelt.
VERZEGELEN, (verzegelde, heeft verzegeld),
onder, met een zegel bevestigen, vastmaken : een
brief met lak verzegelen; eene flesch luchtdicht ver
(recht.) (van voorwerpen, die door de-zegln;—
justitie in beslag worden genomen) ze door het aan
afdrukken van een zegel sluiten of-hectnof
aan de beschikking van derden onttrekken : iemands
papieren, nalatenschap verzegelen; — (bijent.) de
secties waren vol en bijna verzegeld, met was afgesloten. VERZEGELING, v. (-en), het verzegelen;
zegel.
VERZEGGEN ; (verzegde, verzeide, heeft verzegd,
verzeid), door beloften verbinden (zoodat een ander
er niet over beschikken kan) : de plaatsen zijn ver
(besproken); (fig.) iets verzeggen, plechtig ver--zegd
klaren het niet te doen ; — zich verzeggen. zijn persoon tot iets verbinden.
VERZEILEN, (verzeilde, heeft en is verzeild), al
zeilende doen verongelukken : een schip verzeilen;
iets verzeilen (of laten verzeilen), iets als prijs uit
voor hem, die het hardste zeilt; zeilende van-loven
plaats veranderen; - afzeilen : de vloot verzeilde naar
Engeland; — verkeerd zeilen : op een klip, zandbank
verzeilen, stranden; — (fig.) wie weet, waarheen hij
nog verzeilt, waar hij terechtkomt, wat er van hem
wordt; — ergens verzeild raken, toevallig komen.
VERZEILING, v.
VERZEKERAAR, m., VERZEKERAARSTER,
v. (-s), die verzekert; assuradeur.
VERZEKERAKTE, v. (-n), ...BRIEF, m. (...ven),
polis van assurantie.
VERZEKERD, bn. zeker, overtuigd van : van
iets verzekerd zijn; in verzekerde bewaring nemen, gevangennemen; geassureerd : tegen brandschade verzekerd zijn. VERZEKERDHEID, v. overtuiging;
(kooph.) assurantie.
VERZEKERDE, m. en v. (-n), die verzekerd
(geassureerd) is.
f,
VERZEKEREN, (verzekerde, heeft verzekerd),
zeker maken : ik wil mij daaromtrent verzekeren,
overtuigen; — betuigen, met overtuiging zeggen,
verklaren : iem. iets op zijne eer -verzekeren; - algemeen wordt verzekerd, algemeen vertelt men voor
waar; — vastmaken : een touw verzekeren; de koopwaren werden verzekerd, stevig vastgebonden; —
(fig.) de rust van een land verzekeren, maatregelen
nemen dat zij niet verstoord wordt; — eene verzekering sluiten tegen de gevaren van brand,
die der zee, die waaraan de vruchten te velde bloot
leven van personen : zijn leven ver -stanofphe
oogst tegen hagelschade verzekeren; ik-zekrn;d
ben voor f 5000 verzekerd, heb mijn inboedel, mijn
leven tegen dien prijs verzekerd; — iem. eene jaar
een inkomen, de toekomst verzekeren, garan--wed,
deeren; — zich van iem. verzekeren, hem in verzekering nemen ; - (zeew.) de vlag verzekeren, bij het
ophalen der vlag een schot doen.
VERZEKERGELD, o. (-en), premie van assurantie.
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VERZEKERING, v. (-en), betuiging, bevestiging:

neem de verzekering van mij aan, dat...; ik kan u de
verzekering geven; dat..., stellig verklaren; — eene

overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan
den verzekerde verbindt om hem schadeloos te
stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke hij door een onzeker voorval
zou kunnen lijden : eene verzekering aangaan, af sluiten; --- hechtenis : ient. in verzekering nemen;
iets in verzekering (beslag) nemen; tot verzekering
(onderpand).
VERZEKERINGSBANK, v. (-en), bank waar
men eene verzekering kan sluiten; ...BEDRIJF, o.;
...BOUT, m. (-en), (art.) bout om iets nog beter
te bevestigen; ...CONTRACT, o. (-en), polis van
assurantie; ...DWANG, m. assurantiedwang; verplichting zich te verzekeren; ...FONDS, o. (-en);
...KANTOOR, o. (...toren), ...MAATSCHAPPIJ,
v. (-en). maatschappij die verzekeringen afsluit;
...PLICHTIG, bn. verplicht eene verzekering te
sluiten; ...PREMIE, v. (-s, ...miën), premie die
jaarlijks voor eene verzekering te betalen is;
... WEZEN, o. assurantiewezen.
VERZELFSTANDIGEN, (verzelfstandigde, heeft
verzelfstandigd), (w. g.) tot zelfstandigheid brengen.
VERZELFSTANDIGING, v. het verzelfstandigen;
(godg.) de verandering van het brood en den wijn
in het lichaam van Jezus, transsubstantiatie.
VERZELLEN, (verzelde, heeft verzeld), vergezellen.
VERZELSCHAPPEN, (verzelschapte, heeft ver
-zelschapt),(w.gvrn
VERZENBOEK, o. (-en), boek met verzen, gedichten. VERZENBOEKJE, o. (-s).
VERZENDEN, (verzond, heeft verzonden), afzenden, overzenden, toezenden : boeken, koopwaren,
brieven, telegrammen verzenden. VERZENDING, v.
(-en), het verzenden; afzending, overzending, inz.
van koopwaren.
VERZENDER, m., VERZENDSTER, v. (-s), die
verzendt of afzendt.
VERZENDLIJST, v. (-en), ...STAAT, m. (-en),
lijst, staat van verzending; (in den boekhandel)
lijst die de namen van alle boekhandelaars in ons
land bevat, waarop een uitgever aanteekening
houdt van het getal exemplaren dat hij van eene
nieuwe uitgave aan ieder hunner zendt.
VERZENEN, v. mv. hielen; (spr.) (bijb.) de verzenen tegen de prikkels slaan, zich machteloos tegen
iets verzetten.
VERZENGEN, (verzengde, heeft verzengd), door
zengen lichtelijk branden, bederven, schroeien,
beschadigen : het linnengoed bij het drogen of strijken
verzengen; — de groote zomerhitte heeft planten en
bloemen verzengd, doen verflensen.; — (aardr.) de ver
luchtstreek, tusschen de twee keerkringen.-zengd

VERZENGING, v. het verzengen.
VERZENLIJMER, m. (-s), iem. die slechte verzen
maakt; ...LIJMSTER, v. (-s); ...LIJMERIJ, v.;
...MAKER, m. (-s), dichter, rijmelaar; ...MAAK
...MAKERIJ, v. rijmelarij; ...SME--STER,v.(s);
DER, m. (-s), ...SMID, m. (...smeden), verzenlijmer.
VERZET, o. verpoozing, rust, uitspanning : tot
verzet wat spelen, wandelen; — tegenkanting, wederstand : het kwam tot een gewapend verzet; verzet kan
hij niet verdragen; - oproer; — (recht.) het rechtsmiddel waardoor de gedaagde kan opkomen tegen
een vonnis, waarbij hij bij verstek, dat is terwijl
hij niet verschenen is, is veroordeeld : tegen een

vonnis

in verzet komen; verzet aanteekenen; — (w. g.)

pand, hetgeen men verzet heeft : hij heeft mij zijn
in verzet gegeven; — ( kaartsp.) kaart waar
hoogere bedekt of bezet wordt gehouden.-medn
VERZETJE, o. (-s), uitspanning, afleiding : ge moet
horloge

eens een verzetje nemen.

VERZETMAN, m. (-nen), iem. die zich tegen de
politie verzet heeft.
VERZETSMAN, m., ... MENSCH, m. (-en),
(Ind.) iem. die zich tegen ons gezag blijft verzetten.
VERZETTEN, (verzette, heeft verzet), anders
zetten, verplaatsen : de stoelen verzetten; de knoopen
aan eene jas verzetten; boomen verzetten, verplanten; —
oude boomen moet men niet verzetten, oude menschen
moet men in hun gewone doen laten; — schijven op
een dambord verzetten, verschuiven; — diamanten
laten verzetten, verkassen; — (fig.) geen voet verzetten,
niet uitgaan; (spr.) ik zal er geen voet voor verzetten,
er geene moeite voor doen; — hij meent bergen te kun-
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nen verzetten, het onmogelijke zelfs te kunnen doen;
— zijne droefheid, zorgen verzetten, verdrijven, uit
het hoofd zetten; — zoo iets verzet de zinnen, geeft

afleiding; - op eene verkeerde plaats zetten : wie
heeft mijne boeken verzet ?— het schip was door den
stroom verzet, uit den koers gedreven; — (w. g.)
ontstellen, ontzetten : iedereen was door die taal verzet; -- (w. g.) verpanden : hij heeft zijn horloge verzet;
- verwedden : ik verzet er een gulden onder; —
(boekdr.) die letter is geheel verzet, die soort letters is

geheel gezet, men heeft er geen voorraad meer van; —
zich verzetten, uitspanning nemen, een luchtje scheppen; - zich verzetten, tegenstand bieden; verkeerd
zetten (in het dam- of schaakspel). VERZETTING,
het verzetten; verplaatsing; - (w. g.) verpanding:
zij heeft eerie verzetting op haar huisje, eene hypotheek.
VERZETZAAK, v. (...zaken), politiezaak waarbij
men zich verzet heeft.
VERZICHTIG, bn. verziend, tegenst. van kort
VERZICHTIGHEID, v. verziendheid. -zichtg.
VERZIEDEN, (verzood, is verzoden), verkoken.
VERZIEKEN, (verziekte, heeft verziekt), (van
geld) het door ziekte kwijtraken, t. w. door dokter
enz. te betalen.
VERZIEN, (verzag, heeft verzien), voorbijzien,
niet zien : eene drukfout verzien; gij hebt uw spel verzien, er niet op gelet ; die kans is verzien, verkeken,
voorbij ; — wedden : wat verziet gij er onder ? ; —
betalen voor hetgeen men ziet : daar zou men een
dubbeltje aan verzien;

— het op iem. verzien hebben,

gemunt hebben; daarop heeft men het juist verzien,
dat bedoelt men juist; — het is op mijn geld verzien, men wil het mij ontnemen, afhandig maken; zich verzien, verkeerd zien, miszien; zich vergissen;
— een kwaden indruk ontvangen en op de vrucht
overplanten (van zwangere vrouwen). VERZIE NING, v. (-en), (w. g.) veronachtzaming; vergissing.
VERZIEND, bn. tegenst. van bijziend.
VERZIENDHEID, v. toestand der oogen dat zij
alleen voorwerpen in de verte duidelijk zien (pres -

byopie of hypermetropie).

VERZIJGEN, (verzeeg, heeft en is verzegen),
(w. g.) laten doorzijgen; doorzijpelen; doorlekken.
VERZIJGING, v. het verzijgen.
VERZILVERAAR, m., VERZILVERAARSTER,
V. (- s), die verzilvert.
VERZILVERBAAR, bn. te verzilveren, in specie
te betalen (van papieren geld enz.).
VERZILVEREN, (verzilverde, heeft verzilverd),
met zilver overtrekken, beleggen: het is niet massief

zilver, het is verzilverd; lepels en vorken laten verzilveren; — voor zilver inwisselen : een postwissel verzilveren ; — verkoopen : effecten verzilveren; -

(kooph.) het kapitaal nemen ( eener rente, van een
tol enz.), kapitaliseeren; — als zilver maken : ouder
zijn haar verzilverd. VERZILVERING, v.-domha
het verzilveren.
VERZINGEN, (verzong, heeft verzongen), met
zingen doorbrengen: zijn tijd verzingen; - zich verzingen, verkeerd zingen; (w. g.) zich door zingen benadeelen.
VERZINKBOOR, v. (...boren), boor die dient om
ingeboorde gaten aan het boveneinde te vergrooten
tot het inlaten van de koppen van houtschroeven
enz.
1. VERZINKEN, (verzinkte, heeft verzinkt), met
eene zinklaag overtrekken : ijzer verzinken om het
duurzamer

en minder uitzetbaar te maken.

2. VERZINKEN, (verzonk, is en heeft verzonken),
in de diepte wegzinken : in een afgrond verzinken; het
schip verzonk

in de diepte; in het drijfzand ver
( volkstaal) 'k mag verzinken als-zinke;

het niet waar is, sterke bevestiging; - (fig.) verdiept raken: in gedachten verzonken zitten; — spij

verzinken, dieper inslaan, zoodat de koppen
gelijk met de oppervlakte van het hout komen.
VERZINKING, v.
VERZINKIJZER, o. (-s), ...STAMPER, m. (-s),
ijzer om iets te verzinken.
VERZINLIJKEN, (verzinlijkte, heeft verzinlijkt),
in zicht -, hoor- of voelbaren vorm voorstellen, zinnelijk waarneembaar maken : een begrip onder een
beeld verzinnelijken. VERZINLIJKING, v. (-en),
het verzinlijken. Ook VERZINNELIJKEN.
VERZINNEN, (verzon, heeft verzonnen), uitdenken : leugens verzinnen; een middel verzinnen; er is
niets op te verzinnen; ik zal er iets op verzinnen, bedenken; (spr.) verzin vóór gij begint, eerst denken,
dan doen. VERZINNING, v. (-en), het verzinnen.

VERZINNER.

1894

VERZINNER, m., VERZINSTER, v. (-s), die uit
verzint.
-denktof
VERZINSEL, o. (-s, -en), vond, alles wat ver
-zoneis;
verdichtsel. VERZINSELTJE, o. (-s).
VERZITTEN, (verzat, heeft verzeten), zittende
doorbrengen : ik heb mijn heel en morgen verzeten; voor eene zitplaats betalen : men verzit er drie gulden;
- zittende benadeelen : zijne gezondheid verzitten; zich verzitten, te veel zitten, zoodat de gezondheid
er nadeel bij lijdt; -- allen moesten gaan verzitten,
van plaatsen veranderen.
VERZOEK, o. (-en), het verzoeken; vraag, bede,
aanzoek : ik heb een verzoek aan u; op verzoek van
mijn broeder; een verzoek afslaan, inwilligen.
VERZOEKEN, (verzocht, heeft verzocht), vragen,
een verzoek doen : iem. om geld, om onderstand,
om eene gunst verzoeken; iem. verzoeken zacht te spreken, niet te rookent men wordt verzocht, hier niet te
rooken; - uitnoodigen : iem. ten eten, op de koffie,
op een glas wijn verzoeken; - de (en den) heer A
wordt verzocht zulks na te laten; - beproeven, in verzoeking brengen : de Booze verzoekt den mensch tot het
kwaad; - tarten, tergen : zoo iets noem ik God ver
Gods almacht als ware het op de proef-zoekn,
stellen. - VERZOEKING, v. (-en), het verzoeken;
beproeving (ten kwade); verleiding.
VERZOEKER, m., VERZOEKSTER, v. (-s), die
verzoekt; onderteekenaar, inzender van een ver
adressant; --zoekschrift,quanpl
verleider; de verzoeker (der menschen), de Booze,
Satan.
VERZOEKSCHRIFT, o. (-en), een schriftelijk
aan de overheid gericht verzoek, waarbij men
zich niet op het recht kan of wil beroepen, request,
adres : een verzoekschrift indienen.
VERZOENBAAR, bn. vatbaar voor verzoening.
VERZOENBAARHEID, v.
VERZOENDAG, m. (-en), dag der verzoening die
gevierd wordt op den tienden dag der zevende
maand; Groote Verzoendag, algemeen boete- en vastendag der Israëlieten; -- (gemeen.) grootera ver
houden, zich wasschen en verschoonen,-zoendag
schoon linnengoed aandoen; ...DEKSEL, o. (-s),
deksel der Verbondskist.
VERZOENEN, (verzoende, heeft verzoend), bevredigen, de vriendschap herstellen : iem., een vertoornde
'verzoenen; man en vrouw met elkander verzoenen; God verzoenen, boete doen, zijne zonden bekennen
en er voor boeten; - zich met iem. verzoenen, de
vijandschap doen ophouden; - ik kan er mij best
mede verzoenen, vereenigen, ik heb er vrede mee: weder vrede sluiten met elkander. VERZOENING,
V. (- en), bevrediging, herstel van vriendschap. '
VERZOENEND, bn. ( -er, -st), bevredigend : ver
-zoend
maatregelen.
VERZOENFEEST, o. (-en), feest der verzoening;
inz. verzoendag.
VERZOENINGSBLOED, o.; ...BOK, m. (-ken),
(bij de Isr.) zondebok die in de woestijn werd gejaagd, nadat hij met al de ongerechtigheden des
volks beladen was; ... DOOD, m. dood van Jezus
Christus; ...OFFER, o. offer om te verzoenen;
...RAAD, m.; ...WERK, o. poging tot verzoening.
VERZOENLIJK, bn. ( -er, -st), (w. g.) verzoend
kunnende worden. VERZOENLIJKHEID, v. vatbaarheid voor verzoening.
VERZOETEN, (verzoette, heeft verzoet), zoet
maken : bruine suiker verzoet sneller dan witte;
iemands leven verzoeten, veraangenamen; (fig.)
vergoeden : geld verzoet den arbeid, de belooning
voor den arbeid maakt dezen minder onaangenaam;
- (scheik.) door bijvoegingen de scherpte van iets
wegnemen : kwikzilver verzoeten. VERZOETING,
V. het verzoeten.
VERZOETEND, bn. zoet makend.
VERZOETINGSMIDDEL, o. (-en), middel om te
verzoeten.
VERZOLEN, (verzoolde, heeft verzoold), herzolen, anders zolen (schoenen), van nieuwe zolen
voorzien; - (genieenz.) iem. verzolen,, geducht afranselen. VERZOLING, v. het verzolen.
VERZOOMEN, (verzoomde, heeft verzoomd),
anders, opnieuw zoomen, overzoomen; zoomende
doorbrengen (den tijd).
VERZOPEN, bn. er verzopen uitzien, alsof men
veel misbruik van sterken drank maakt.
VERZORGEN, (verzorgde, heeft verzorgd), zorgen voor; van het noodige voorzien : kinderen ver
zijne kinderen zijn goed verzorgd, hebben-zorgen;
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eene goede betrekking; - eene dochter verzorgen, bezorgen, haar uithuwen; - een zieke verzorgen; - hij
heeft zijne bedienden verzorgd, hen in zijn uitersten
wil bedacht; - het huis verzorgen, deuren en vensters
goed sluiten; het vuur, de kachel verzorgen, zorg
dragen, dat zij branden kan. VERZORGING, v.
het verzorgen.
VERZORGER, m., VERZORGSTER, v. (-s), die
verzorgt.
VERZOT, bn. zeer gesteld op : ik ben verzot op het
spel, op kersen; ingenomen met : hij is verzot op dat
meisje, zeer verliefd. VERZOTHEID, v.
VERZOTTEN, (verzotten, is verzot), verzot, ver
raken (op); op het spel, op een meisje verzotten.-liefd
VERZOUTEN, (verzoutte, heeft verzouten), te
veel zouten; zoutende bederven : het middageten
verzouten; (spr.) veel koks verzouten de brij, te velerlei
raad volgen is schadelijk.
VERZUCHTEN, (verzuchtte, heeft verzucht),
zuchtende doorbrengen (den tijd); diep zuchten.
VERZUCHTING, v. (-en), het verzuchten; diepe
zucht; (fig.) zuchtend geuite smeekbede : verzvchtingen slaken.
VERZUIM, o.(-en), zijn werk niet doen, niet komen,
niet arbeiden : hij heeft drie dagen verzuim; (op school)
aanteekening van schoolverzuim : hij heeft deze
maand 10 verzuimen; - veronachtzaming, verwaarloozing : dat was een verzuim van me; -- uitstel:
doe het zonder verzuim. VERZUIMPJE, o. (-s).
VERZUIMACHTIG, bn. ( -er, -st), die vaak ver
-zuimt.
VERZUIMEN, (verzuimde, heeft verzuimd), veronachtzamen, laten voorbijgaan : de gelegenheid
verzuimen; - ongedaan laten : zijn werk verzuimen;
zijn plicht verzuimen; - ik verzuim er zooveel mee,
ik verlies er zooveel tijd mee; - niet op zijn werk
verschijnen, niet komen : hij verzuimt nooit, komt
altij d; - de school verzuimen, thuisblijven; -verliezen
door iets niet te doen : eene les, de school verzuimen,
er niet komen; eene wonde verzuimen, er niet op
letten en daardoor laten verergeren; zijne gezondheid
verzuimen, verwaarloozen, VERZUIMING, v.
VERZUIMER, m. (-s), die verzuimt. VER
-ZUIMSTER,v.(s)
VERZUIPEN, (verzoop, heeft en is verzopen),
(plat) in het water omkomen, doen omkomen:
vissehen kunnen niet verzuipen; een hond verzuipen;
zich verzuipen; - (fig.) in die schoenen kunnen mijne
voeten wel verzuipen, zij zijn mij veel te groot; - in
(sterken) drank verteren : zijn geld verzuipen; zijn
verstand verzuipen, door sterken drank versuffen;
zich verzuipen, te veel zuipen, zoodat de gezondheid
er nadeel door lijdt.
VERZUIPER, m. (-s), die zijn geld aan drank ver
-kwist.
VERZUREN, (verzuurde, heeft en is verzuurd),
zuur maken, worden : de haring verzuurt in eene
week; de melk verzuurt door de hitte; die wijn is verzuurd; (gew.) die jongen heeft zijne broek verzuurd,
heeft zich bedaan; -- (spr.) wat in het vat is, verzuurt
niet, zie VAT; - (fig.) onaangenaam maken: zoo wordt
mij ieder genot verzuurd; iem.. het leven verzuren; (zeew.) het weer begint te verzuren, slechter te worden.
VERZURING, v. het verzuren.
VERZUSTEREN, (verzusterde, heeft verzusterd),
ongeveer hetzelfde als verzwageren; (dicht.) de
godsdienst met de kunstverzusterd. VERZUSTERING,
v. (-en).
VERZWAGEREN, (verzwagerde, heeft verzwagerd), door maagschap of huwelijk verbinden : zich
met iem. verzwageren. VERZWAGERING, v. het
verzwageren.
VERZWAKKEN, (verzwakte, heeft en is ver
zwak, zwakker maken of worden : zoo iets-zwakt),
verzwakt de oogen, de zenuwen; daarvan verzwakt de
maag, het lichaam; - afnemen: die zieke is erg ver
(fig.) doen afnemen : zijn ijver, het verstand-zwakt;
verzwakken. VERZWAKKING, v. (-en), het ver
afneming; uitputting. .
-zwaken;
VERZWAREN, (verzwaarde, heeft en is vereen
zwaard), zwaar, zwaarder maken of worden :
dijk verzwaren; het onweer verzwaart; -- bezwaren:
dat verzwaart zijne schuld, zijne straf. VERZWARING, V.
VERZWAREND, bn. ( -er, -st), wat verzwaart:
verzwarende omstandigheden.
VERZWEETEN, (verzweette, heeft verzweet),
(w. g.) zweetende doorbrengen; uitzweeten.
VERZWELGEN, (verzwolg, heeft verzwolgen).
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zwelgende verorberen; gulzig inslokken : hij ver
zijn eten, zonder het te kauwen; de zee heeft-zwelgt
heel wat schatten verzwolgen; doorlaten : de riolen
konden het regenwater niet verzwelgen. VERZWELGING, v. het verzwelgen; gulzigheid, vraatzucht.
VERZWELGER, m., VERZWELGSTER, v. (-s),
die verzwelgt; gulzigaard.
VERZWENDELEN, (verzwendelde, heeft ver
zwendelende doorbrengen, op minder-zwendl),
nette wijze verkwisten : zijn goed verzwendelen;
zijn tijd verzwendelen, met zwendelarijen doorbrengen; zijne gezondheid verzwendelen, door een liederlijk
leven uitputten.
1. VERZWEREN, lverzwoer, heeft verz«oren),
.afzweren : by zal den alcohol verzweren; onder Bede
zich tot iets verbinden. VERZWERING, v. (-en).
2. VERZWEREN, (verzwoor, is verzworen), tot
eene zweer overgaan, veretteren : die vinger verzweert geheel. VERZWERING, v. (-en).
VERZWIEPEN, (verzwiepte, is verzwiept), door
zwieping verplaatsen. VERZWIEPING, V. (- en).
VERZWIEREN, (verzwierde, heeft verzwierd),
met zwieren doorbrengen, verkwisten : zijn geld,
zijne gezondheid verzwieren.
VERZWIJGEN, (verzweeg, heeft verzwegen),
verhelen, niet zeggen, achteraf houden : men ver
mij alles, alles houdt men voor mij verborgen;-zwijgt
een geheim verzwijgen. VERZWIJGING, v. het
verzwijgen; verheling; achterhoudendheid.
VERZWIJGER, m., VERZWIJGSTER, v. (-s),
die verzwijgt.
VERZWIJNEN, (verzwijnde, heeft en is verzwijnd), met zwijnderij doorbrengen : zijn geld,
zijn tijd verzwijnen; liederlijk, vuil als een zwijn
% orden : hij verzwijnt heelemaal.
VERZWIKKEN, (verzwikte, heeft verzwikt), uit
het lid brengen : den enkel, den voet verzwikken;
zich verzwikken, zwikkende bezeeren, uit het lid
brengen; ik heb mij den voet verzwikt. VERZWIK KING, v. (-en), het verzwikken.
VERZWINDEN, (verzwond, is verzwonden),
(dicht.) verdwijnen.
VESPER, v. (-s), vroeg-avond; (R.-K.) een der
daggetijden van het, Brevier, inz. wanneer dit in
het openbaar in de kerk gezongen wordt : de vesper
is veelal te 3 uren; de vesper is op vele plaatsen ver
vesperklok: de vesper luiden;-vangedorht1f;—
— Siciliaansche vesper, benaming, gegeven aan den
moord, die ten gevolge van de wreedheid, waarmede
Karel van Anjou ovec Sicilië regeerde, op Paaschmaandag, den 30sten Maart 1282, gedurende de
vesper, te Palermo aanving en zich vervolgens ook
over andere steden van het eiland uitstrekte.
VESPERKLOK, v. (-ken), (R. K.) klok die oproept
tot de vesper; ...PSALM, m. (-en), (R. K.) een der
vijf psalmen 109-113 die in de vesper op het koor
in 't Latijn gezongen worden; ...TIJD, m. (-en),
3 uur gewoonlijk.
1. VEST, v. (-en), VESTE, v. (-n), sterke muur
eener vesting: de gildebroeders stonden op de veste; —
vesting. versterkte plaats; — (ook) stadsgracht :
het kind viel in de vest.
2. VEST, o. (-en), VESTJE, o. (-s), zeker (mans)
kleedingstuk, zonder mouwen onder de jas gedragen;
(spr.) iem. op zijn vestje tikken, op zijne vingers
tikken, hem bet verkeerde onder het oog brengen;
iem. op zijn vestje spuu+en, harde waarheden zeggen,
hatelijkheden toevoegen.
VESTA, v. (myth.) godin van het vuur en van den
huiselijken haard; — (sterrenk.) naam van eene
der kleine planeten tusschen Mars en Jupiter, in
1807 door 0 1 b e r s ontdekt.
VESTAALSCH, bn. van Vesta, aan Vesta gewijd;
Vestaalsche maagd, priesteres van Vesta te Rome;
eene der maagden, die het altijddurende vuur in
den tempel dezer godin moesten onderhouden; (ook
fig.) voorbeeldig, kuisch meisje; het Vestaalsche
(geheiligde) vuur.
VESTALE, v. (-n), maagd aan Vesta gewijd, priesteres van Vesta; (fig.) kuische maagd.
VESTE, v. zie VEST 1.
VESTEN, (vestte, heeft gevest), vastmaken; van
vesten voorzien ; vestigen : den blik ter aarde gevest.
VESTENGOED, o. goed om vesten van te maken;
...MAKER, m. (-s), aankomend kleermaker die uitsluitend vesten maakt; ...STOF, v. (-en). stof voor
vesten.
VESTGRACHT, v. (-en), stadsgracht.
VESTIAIRE (Fr. ), v. (-s), vertrek bij concert,
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schouwburgzalen enz. om daar jassen, mantels,
hoeden inz. in bewaring te geven.
VESTIARIUS, m. ( -sen), hij die in een klooster
vooral de zorg voor de kleeren heeft, kleerwaarder.
VESTIBULE (Fr.) v. (-s), de ruimte bil den ingang
van een huis, voorportaal.
VESTIGEN, (' estigde, heeft gevestigd), gronden,
bouwen : zijne hoop op God vestigen; zijne hoop op
iets vestigen; een huis ep pilaren vestigen; oprichten,
inrichten : deze zaak is in, 1860 gevestigd; -- vaststellen : eene rente op iemands hoofd vestigen, lijfrente op iem. nemen; -- richten : de oogen vestigen
op; de aandacht op iets vestigen; -- zich ergens vestigen, gaan wonen. VESTIGING, v. (-en), het vestigen; grondlegging, nederzetting, stichting.
VESTIGINGSVERDRAG, o. (-en), verdrag met
andere landen gesloten betreffende de vestiging van
buitenlanders.
VESTIGER, m., VESTIGSTER, v. (-s), die vestigt; grondlegger, grondlegster.
VESTING, v. (-en), eene versterkte plaats met
burger- en militaire bevolking. VESTINKJE, o.
(-s), kleine vesting.
VESTINGAFFUIT, o. en v. (-en), (art.) in tegenst.
met veldaffuit; ...ARTILLERIE, v.; ...BATTERIJ,
v. (-en); ... BEGROOTING, v. (-en), begrooting
der uitgaven boor vestingwerken; ...BOUW, m. het
bouwen van vestingen; ...BOUWKUNDE, v.;
...BOUWKUNDIG, bn.; ...COMMANDANT, m.
(-en); .. GESCHUT, o. geschut voor eene vesting;
.. GRACHT, v. (-en), gracht om eene vesting;
...00RLOG, ni. (-en), oorlog vooral bestaande in
het belegeren en verdedigen van vestingen; ...STEL
...STRAF, v. (-fen), onteerende straf vol--SEL,o.;
gens de krijgswet, (ook kruiwagenstraf genoemd);
...WERK, o. ( en), fort, versterking.
VES(T)JES, mv. gemeenzame afkorting van:
vestingartillerie.
' VESTJESGOED, o. vestenstof; ...KNOOP, m.
(-en); ...ZAK, VESTZAK, m. (-ken), zak in een
vest: dat stopt hij in zijn vestjeszak, dat is zeer klein,
gering.
VESUVIAAN, m. eene steensoort van den Vesuvius.
VESUVIAANSCH, bn. van, met betrekking tot
den Vesuvius.
VESUVIUS, m. bekende vuurspuwende berg bij
Napels; hij rookt als een Vesuvius, het is een sterk
rooker.
1. VET, o. (-ten), verschillende stoffen in het
planten- en dierenrijk, uit kool -, water- en zuurstof
bestaande die lichter zijn dan water, zich er niet
mede verbinden en op papier en geweven stoffen
doorschijnende vlekken teweegbrengen, die door
verwarming niet weer verdwijnen : de vetten zijn
deels vloeibaar (oliën), deels vast; vetten zijn onmisbaar
als voedsel; verder dienen zij voor de bereiding van zeep,
pleisters, zalven, vernissen, kaarsen en geneesmiddelen;
de plantaardige vetten zijn vooral inde zaden opgehoopt;
— gewoon vet, vet van runderen; vet smelten, afscheppen; — er is geen oogje vet op de soep, zij is zeer
mager; — iets met zijn eigen vet kunnen braden, bedruipen, (fig. )het levert alles op wat daarbij noodig is;
— hij teert op zijn vet, heeft niets meer noodig, behoeft
niet te eten; — vette duiven in haar eigen vet laten
smoren, gaar stoven; (spr.) laat hem in zijn eigen vet
gaar smoren, bemoei u niet met hem, laat hem links
liggen; — uw broeder kan in zijn vet wel schudden,
hij is zeer vet; — het vet zit hem niet in den weg, hij
is zeer mager; -- het vet is er van den ketel, de meeste
winst is reeds gemaakt; -- nog wat in het vet hebben,
te verwachten hebben; — het vette der aarde hebben,
genieten, rijkdom, overvloed; — scherpe doorhaling, berisping : iem. zijn vet geven; hij krijgt zijn
vet, hij krijgt er geducht van langs. VETJE, o. (-s),
klein stukje vet, inz. in vleeschjus; iets dat vet is;
--- buitenkansje, voordeel.
2. VET, bn. (-ter, -st), weldoorvoed en daardoor
veel vet hebbende : een vet varken; eene vette koe;
hij is vet, (fig.) hij is dronken ; een dikke vette jongen,
die mollig en poezelig is; hij is zoo vet als modder,
zeer vet; (spr.) het oog van den meester maakt het
paard vet, die zelf zijne zaken bestuurt, houdt ze
het best in orde; - (van spijzen) niet veel vet
toebereid, veel vet hebbende: vette spijzen; vet vleesch;
vette melk; vette kaas; vette saus; het is daar eene vette
keuken, men eet er goed van; — (R. K.) vette Donder
Donderdag na Asehdag; vette dagen, de laatste-dag,
dagen voor de vasten; — (spr.) het is altijd vet op eens
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anders schotel, men meent altijd dat een ander het
beter heeft; — de os is er vet, men vindt er eene ruim
voorziene tafel; --vruchtbaar, veel voedende stoffen bevattende:
een vette grond; de vette klei; vet gras, sappig; — vette
steenkolen, die meer warmte ontwikkelen, omdat zij
rijker aan waterstofgehalte en armer in koolstof en
bitumen zijn dan de magere soorten; -- winst
een vet ambt, een vet baantje, postje; de vette-gevnd:
jaren, waarin men veel verdient ; hij zit er vet in,
hij is rijk, bemiddeld; -- daar zal hij niet vet, van
soppen, niet veel winst mee behalen, niet rijk van
teren; — het is er niet vet, men moet zich daar behelpen; — met vet verontreinigd, vuil : vette vingers
hebben, zijn vette vingers afvegen; vette vingers op het
papier, vetvlakken met vette vingers gemaakt;
mijn hoed is vet; — ( gemeenz.) zijne jas is zoo vet,
men kan er soep van koken, is uitermate vuil en
smerig ; — dik en breed : vette letters, vette lijnen;
vet gestampt, zie STAMPEN; vet schrijven; — een
vet penseel, dat te dikke verven opwerpt, (fig.) schilder die grof werk maakt. VETHEID, v.
3. VET, v. (plantk.) (gew.) gemeene veldsla.
VETACHTIG, bn. eenigszins vet; op vet gelijkende.
VETADER, v. (-en), (ontl.) een bloedader in de
buitenste huid der nieren; ...BAK, m. (-ken), (nijv.)
smeerbak; ...BLAD, o. (-en), (plantk.) een plantje
(p(nguicula vulgaris) tot de familie der lentibulariaeeeën behoorende, dat vrij algemeen op moerassige
veen -, hei -, en zandgronden wordt aangetroffen.
VETBLADIG, bn. (plantk.) met vleezige saprijke bladen.
VETBOL, m. (-len), ronde koek in vet gebakken;
... BOLLETJE, o. (-s), (ontl.) vetcel; ...BREUK, v.
(-en), (heelk.) een vetachtig gezwel aan den balzak;
...BUI, m. (-en), een dikke vette buik; iem. met
een vetbuik; ...CEL, v. (-len); ...DUIKER, m.
(-s), (nat. hist.) vetgans.
VETER, m. (-s), koord of vlechtsel, weefsel met
nestel : de veters van de schoenen, van een korset vast-,
losrijgen, aanhalen; ronde en platte veters. VETERTJE, o. (-s).
VETERAAN, m. (...ranen), (bij de Romeinen) soldaat die zijn dienstplicht vervuld had, die intusschen, wanneer hij door een beminden veldheer
werd opgeroepen, nog vrijwillig dienst verrichtte;
vandaar : oude, beproefd soldaat ; (fig.) een veteraan
in de kunst, die er in oud geworden of er in doorkneed is.
VETERBAND, o. soort van band; ...BESLAG, o.
naald aan een veter.
VETEREN, (veterde, heeft geveterd), met een
veter toe-. of dichtrijgen ; iem. veteren, bekijven.
VETERGAT, o. (-en), rond gat om een veter door
te rijgen; (vrouw. handw.) rond gaatje : merken
met vetergaatjes; ...KLOPPER, ...MAKER, m.
(-s), ...MAAKSTER, v. (-s), iem. die veters maakt
of beslaat; ...SLOT, o. (-en).
1. VETERINAIR (Fr.) m. (-en), veearts, paarden
-dokter.
2. VETERINAIR, bn. veeartsenijkundig : deze
paardenarts is belast met den veterinairen dienst in
het kamp te B.; de veterinaire politie; veterinaire
school, veeartsenijschool.
VETGANS, v. (... ,en), veroud. benaming voor
pinguin; ...GEHALTE, o. het vetgehalte der melk:
...GEZWEL, o. (-len), (heelk.) eene ophooping van
vet in den vetrok; ... GAS, o. gas uit vet bereid;
...GLAASJE, o. (-s), ...GLAS, o. (...zen), glas met
vet gevuld, voor eene illuminatie; ...HORENTJE.
o. (-s), zeker schoenmakersgereedschap, een horentje
met vet om hun priem in vet te maken; ...HUID,
v. (-en), vettige huid; ...KAARS, v. (-en), smeerkaars; ...KETEL, m. (-s), ketel om vet te smelten;
...KLIER, v. (-en), (heelk.) zeker gezwel;... KLOMP,
m. (-en), klomp vet; (fig.) vetzak; ...KOEK, m.
(-en), platte koek in 't vet in eene pan gebakken;
...KOGELTJE, o. (-s), (ontl.) vetbolletje; ...KOOL,
v. (...kolen), glanskool.
VETKOOPER, m. (-s), die vet koopt; (gesch.)
Vetkoopers, naam eenex partij in de 13de eeuw in
Friesland, waartoe in den regel de voornamen behoorden en die tegenover de Schieringers, de volks partij, stond.
VETKRUID, o. (plantk.) een geslacht der vetplanten (sedum) waartoe o. a. het huislook behoort.
VETLAP, m. (-pen), (ontl.) vettige aanhangselen
van den karteldarm; — van vet doortrokken lap,
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die tot verschillende doeleinden gebruikt wordt; --,
m. en v. (-pen), scheldnaam voor een vuil en smerig
mensch ; ook voor : machinepersoneel ; ...LEDER,
o....LEER, o. zekere ledersoort die met vet of traan
gesmeerd wordt; (veroud.) kapitein van een zeilschip.
VETLEEREN, bn. van vetleer gemaakt : vetleeren
laarzen.
VETLIJVIGHEID, v. vetzucht; ...LOK, v. (-ken),
(aan de koot van een paard), haarbos boven de
hoeven; ...MAAG, v. (...magen), vierde maag der
herkauwende dieren; ...MAKING, v.; ...MANNETJE, o. (-s), eene soort van oude munt aan den
Beneden-Rijn, die de waarde van 4 penningen had;
...MESTING, v.; ...MUUR, v. een plantengeslacht
(sagina), tot de familie der muurachtigen behoorende,
waarvan 4 soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden, als : de liggende vetmuur; de groenbloem
vetmuur; de stijve vetmuur en de knoop'ige vetmuur;
...NAVELBREUK, v. (-en), (heelk.)
VETO, o. (-'s), ik verbied; het veto op iets plaatsen;
zijn veto over iets uitspreken, iets verbieden; het
recht van veto, het in sommige constitutiën aan den
souverein gegeven recht, om in buitengewone omstandigheden de kracht der wetten te schorsen,
zonder medewerking der Staten- Generaal.
VETPAN, v. (-nen), pan voor, met vet; ...PLANTEN, v. mv. (plantk.) eene plantenfamilie (crassulaceae) met vleezige, saprijke bladeren, waarvan vooral
drie geslachten in Nederland gevonden worden, als :
het huislook, de muurpeper en het Sint-Janskruid;
...POES, m. en v. (-en), (gew.) vetlap; ...POT, m.
(-ten), pot vol vet; (fig.) het is er vetpot, er is overvloed; ...POTJE, o. (-s), potje met vet, tot verlichting; ...PRIJZEN, o. het geslachte rund of varken
komen bekijken, taxeeren, bewonderen wat gewoonlijk met een gezelligen avond besloten wordt;
...PUIST, v. (-en); ...ROK, m. (-ken), dun weefsel
waarin veel vetdeeltjes bevat zijn; ...SALADE, v.
veldsla; ...SOORT, v. (-en); ...STAART, m. (-en),
dikke en vette staart van eene zekere soort van
schapen in Syrië; schaap met zulk een staart;
...STAARTSCHAAP, o. langstaartschaap in Syrië
(ovis aries platyura); ...STEEN, v. (-en), zekere
steen in Noorwegen; ...STOF, v. (-fen), stof waaruit
het vet bestaat : de vaste vetstoffen.
VETTE, v. (Zuidra.) meststof.
VETTEKOUS, v. (plantk.) (gew.) wisselkleurige
hennepnetel.
VETTEN, (vette, heeft gevet), met vet bestrijken;
(landti.) mesten, looien; — (drukk.) de vormen vetten,
ze niet inkt bestrijken door middel van eene
drukrol.
VETTER, m. (-s), huidvetter. VETTERIJ, v.
(-en).
VETTEWARIER, m. (-s), die vette waren (olie,
kaarsen enz.) verkoopt.
VETTEWARIJ, v. (-en), vettewarierswinkel;
koomenij.
VETTIG, bn. ( -er, -st), vetachtig, smerig. VETTIGHEID, v. het vette; —, (...heden), alles wat
vettig of smerig is; vetvlak.
VETTIK, v. (plantk.) (gew.) gemeene veldsla.
VETVIN, v. (-nen), (bij sommige visschen) vette
rugvin; ...VLAK, v. (-ken); ...VLIES, o. (...zen),
vetrok; ...VOGEL, m. (-s), zeer vette soort van geitenmelker (steatornis cripensis), die in grooten getale
in holen en bergspleten van Venezuela huist en
'S nachts op voedsel uitgaat; ...WAREN, v. mv.
vette waren; ...VORMING, v. het vormen van vet;
...WEIDE, v. (-n), weide waarin beesten (inz. vee)
grazen om te mesten.
VETWEIDEN, (vetweidde, heeft gevetweid), vee
in de vetweide laten loopen.
VETWEIDER, m., ...WEIDSTER, v. (-s), veefokker, veefokster, vetmester; ...WEIDERIJ, v.
(-en), veefokkerij; ...WINKEL, m. (-s);...WORTEL,
v. (plantk.) (geve'.) smeerwortel : eene ruwbladige
plant; ...ZAK, m. en v. (-ken), dik mans- of vrouwspersoon; ...ZUCHT, v. overmatige ophooping van
vet in het dierlijk lichaam, een ziekteverschijnsel;
...ZUUR, o. (...zuren), (scheik.) een zuur uit dierlijk
vet afgescheiden; ...ZUURZOUT, o. (scheik.).
VEUGELEN, (veugelde heeft geveugeld), (gemeenz. ) aan iets peuteren, morrelen, voortdurend
betasten; talmen; lanterfanten.
VEULEN, o. (-s), jong paard, jonge ezel, jong
kameel enz. VEULENTJE, o. (-s).
VEULENEN, (veulende, heeft geveulend), een
veulen werpen.
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VEULENGEBIT, o. (-ten), melktanden van een
paard.
VEXATIE, v. (-s, ...tiën), kwelpartij, plagerij;
afpersing, knevelarij.
VEXATOIR, bn. kwellend, drukkend : vexatoire
maatregelen nemen.
VEXEEREN, (vexeerde, heeft gevexeerd), plagen,
kwellen; afpersen.
VEZEL, V. (- s, -en), (plantk.) in de lengte uitgerekte cel waarvan de beide uiteinden puntig toeloopen : vezels van de wortels, van de spieren; grond
voor weefsels; harig of dradig deel, spiertje.-stof
VEZELTJE, o. (-s), kleine vezel.
VEZELACHTIG, bn. ( -er, -st), als vezels; dun,
harig. VEZELACHTIGHEID, v.
1. VEZELEN, (vezelde, heeft gevezeld), fluisterende spreken. VEZELING, v. het vezelen.
2. VEZELEN, (vezelde, heeft en is gevezeld),
raf len, tot vezels maken, in vezels uiteengaan.
EZELFABRIEK, v. (-en), fabriek waar vezels
voor de nijverheid bereid worden; ...GEWAS, o.
( -sen), planten waarvan de vezels voor de nijverheid
bewerkt worden.
VEZELGIPS, o. eene soort van gips.
VEZELIG, bn. ( -er, -st), vezelachtig, vol vezels:
vezelige wortels; vezelig ijzer. VEZELIGHEID, v.
VEZELKALK, v. eene vezelige soort van kalk
...KRAAKBEEN, o. (- deren), kraakbeen-spat;
rondom de gewrichtsholten; ...MARKT, v. (-en);
...PLANT, v. (-en), plant die verspinbare vezels
levert; .STEEN, v. straalgips; ...STOF, v. (-fen),
bestanddeel der vezels; ...WORTEL, m. (-s), de
fijnste worteltjes der planten.
VEZIKEN, (vezikte, heeft gevezikt), (gew.)
zaniken, fluisteren, vezelen.
VIA, vz. over, langs : via Southampton; via Marseille (op adressen van brieven, welke naar andere
werelddeelen worden verzonden).
VIA DOLOROSA, v. (bijb.) de lijdensweg, de
weg der smarten.
VIADUCT, v. o. (-en), boogbrug (over rivieren
of bergen, over eene stad).
VIATICUM, o. (-s), reis- of teerpenning; (R.-K.)
communie, aan een zieke in gevaar van sterven
toegediend.
VIBRATIE, v. (-s, ...tién), trilling (van snaren),
schommeling.
VIBRATO (It.), bw. (muz.) trillend, vibreerend.
VIBREEREN, (vibreerde, heeft gevibreerd),
trillen, sidderen, beven: (ook muz.) eene vibreerende
stem, die niet vast in den toon blijft.
VIBRIONEN, mv. kommavormige bacillen.
VICARIAAT, o. ambt van vicaris; -, mv.
(...riaten), rechtsgebied van een vicaris, bisdom
in de missielanden.
VICARIEGOEDEREN, mv. (R.-K.) goederen van
kerkelijken oorsprong, ter opleiding van a. s. priestars, tot onderhoud van geestelijken enz.
VICARIS, ni. ( -sen), plaatsvervanger, ieder die
Benig ambt of bediening ter vervanging van den
eigenlijken titularis waarneemt; Apostolische vicaris,
een aanzienlijk geestelijke, door den Paus gevolmachtigd tot het zelfstandig uitvoeren van en beslissen in bepaalde zaken in de missielanden;
- GENERAAL, plaatsvervanger van een bisschop.
VICARIUS, m. ( -sen), plaatsvervanger, gevolmachtigde, inz. van den paus.
1. VICE, bw. viceversa, heen en terug; (fig.) over en
weer.
2. VICE, in samenstellingen beteekent het onder,
waarnemend; ...- ADMIRAAL, m. (-s), ...-CONSUL,
m. (-s); ...-PRESIDENT, m. (-en), ... -VOORZITTER m. (-s), enz.
VICIEUS, bn. (...zer, -t), zedeloos; (fig.) gebrekkig,
met fouten.
VICOMTE, m. (-s), (in Frankrijk) bezitter eereer
heerlijkheid; adellijke titel.
VICTORIA, v. (-'s), soort van open rijtuig.
VICTORIA REGIA, v. (-'s), eene waterbloem
met reusachtige bladeren van 2 M. middellijn, die
uit Virginië naar Europa is overgebracht en thans
niet zelden in bijzonder voor haar gebouwde serres
in bloei gezien wordt.
VICTORIAWATER, o. mineraalwater uit de
Victoriabron te Ems.
VICTORIE, v. (-s, ...riën), overwinning : victorie
roepen, kraaien.
VICTORIEUS, bn. bw. (...zer, -t), overwinnend,
zegevierend, glorierijk.

VIERDRAADSCH.

VICTUALIE, VICTALIE, v. (...lien), levensmiddelen, scheepsbehoeften.
VICTUALIEBROEDERS, m. mv. zeeroovers op de
Oost- en Noordzee in de 14e en 15e eeuw.
VICTUALIEEREN, (victualieerde, heeft gevictualieerd), een schip van levensmiddelen voorzien,
proviandeeren.
VICTUALIEMEESTER, m. (-s), proviandmeester
(inz. op schepen); ...WANT, o. keuken en tafelgereedschap aan boord.
VIDE, VIDEATUR (Lat.), zie, sla op.
VIDETUR, o. gevoelen, meeping : zijn videtur
geven.
VIDI, ik heb het gezien.
VIDIMATIE, V. (- s, ...tiën), bekrachtiging, legalisatie.
VIDIMEEREN, (vidimeerde, heeft gevidimeerd),
bekrachtigen, legaliseeren.
VIEF, zie VIF.
VIEM, v. (-en), (gew.) kegelvormige stapel turf
waardoor de wind goed blazen kan om de turf nog
meer te drogen.
VIEMEN, (viemde, heeft geviemd), (gew.) de
tamelijk droge turf aan viemen zetten.
1. VIER, telw, hoofd- of grondgetal: drie plus één;
tweemaal twee is vier; de vier hemelstreken; iem. onder
vier oogen iets zeggen, waarbij geene anderen tegen
zijn; (muz.) een stuk voor vier handen, die-wordig
door 2 personen op orgel of piano moeten gespeeld
worden ; zij gingen vier aan vier, bij groepjes van
vier; met de vier rijden, met een vierspan; - 't heeft
de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk vier;
vier Juni; het is vier uur; (gemeen.) hij is er een
van de vuile vier, van het vierde regiment infanterie;
- VIEREN (het telw. VIER beschouwd als een
zelfstandig gebruikt bn. in 't meerv.) vier personen:
wij waren met ons vieren; verdeel dit onder u vieren, vier deelen van hetzelfde geheel : iets in vieren ver
vier uren : het is bij, over vieren; - vier-deln;
achtereenvolgende malen : hij deed het in vieren.
2. VIER, v. (-en), het cijfer 4: dat is eene mooie vier;
eene Romeinsche vier ( I V); - zijde van een dobbel
waarop vier oogen staan : hij wierp twee vieren;
- dominosteen, kaart met vier oogen, figuren: eerre
vier aanzetten, uitspelen; de vieren zijn er uit, uitgespeeld; - met veel vieren en vijven, met veel tegen
bedenkingen, uitvluchten; - kaars van-werping,
vier in een pond; - sigaar van vier voor een dubbeltje : van de vier, viertjes rooken. VIERTJE, o. (-s).
VIERARMIG, bn. met vier armen : vierarmige kan
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VIERAVOND, m. (-en) ; (R.-K.) heilige avond, in-

gang van een feest; (fig.) rusttijd na het volbrachte
dagwerk.
VIERBEENIG, bn. met vier beenen.
VIERBLAD, o. zekere plant, de wolfsbes.
VIERBLADIG, bn. (plantk.) met, van vier bladen:
vierbladige bloemkroon; - met vier (uitslaande)
bladen (van eene tafel enz.); ...BLOEMIG, bn. met
vier bloemen.
VIERBOT, v. (-ten), (gew.) vuurbaak.
VIERDAAGSCH, bn. van vier dagen oud ; dat
vier dagen duurt : de vierdaagsche zeeslag (van 1114 Juni, 1666).
VIERDAG, m. (-en), feestdag; rustdag : vierdag
houden.
VIERDE, bn. (ranggetal); het is heden de vierde
(dag der. maand); Hendrik de Vierde (van dezen
naam); de zoon van Hendrik den Vierden; het vierde
deel (van een geheel), kwart: de vierde penning,
25 ten honderd; - ten vierde, in de vierde plaats; een vierde, opeenvolging van vier kaarten van dezelfde kleur; -, o. kwart, vierde gedeelte; (nekenk. )
een vierde, % ; drie vierde; drie vierden, al naar men de
deelen bij elkander of afzonderlijk beschouwt, vgl.
VIJFTIENDE.
VIERDEELIG, bn. uit vier deelen bestaande:
vierdeelige kelk.
VIERDEHALF, telw. drie en een half.
VIERDENDAAGSCH, bn. om den vierden dag
terugkeerende : vierdendaagsche koorts.
VIERDEPART, o. (-en), vierde gedeelte. VIERDEPARTJE, o. (-s).
VIERDER, m., VIERSTER, v. (-s), die viert; die
vereert.
VIERDERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (ook soort getallen geheeten), van vier soorten.
VIERDRAADSCH, bn. uit vier draden bestaande : vierdraadsch touw, sajet, katoen; ... DUB -
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BEL, bn. bw. tweemaal dubbel, viermaal, viermaal.
VIERDUITENSTUK, o. (-ken), grootste bronzen
geldstuk* hier te lande = f 0,02°, aan vier duiten
van vroeger gelijkstaande.
VIERDUITSBROODJE, o. (-s), een broodje dat
vier duiten, = 2% ct., kost; m. a. w. een kadetje;
...STUK, o. (-ken), vierduitenstuk.
VIERDUIZENDSTE, teles. (ranggetal).
VIEREL, o. (-s), verrel.
1. VIEREN, (vierde, heeft gevierd), in rust,
feestelijk doorbrengen : den Zondag, iemands ver
een feestdag vieren; bruiloft vieren, — toe--jardg,
geven, ontzien : een zieke vieren; -- vereeren, eer
bewijzen aan : Vo-adel vieren; zijn naam wordt
tij zijn volk hoog gevierd.; de gevierde (geprezen)
kunstenaar; — loslaten, laten uitloopen : een touw,
een vlieger vieren; (zeew.) den kabel vieren, uitpal men; — (aan) zijne hartstochten. zijne lusten bot
den vrijen teugel laten. VIERING, v. het-viern,
vieren.
2. VIEREN, (vierde, heeft gevierd), (zeew.)
vuren, opsteken, lantaarns uithangen; — (gew.)
het viert in het Westen, het weerlicht.
VIERENDEEL, o. (-en), vierde deel, inz. van
een (oud) pond, van eene (oude) el en van sommige
vaten; kwart; vierendeel uurs, kwartier; vierendeel
jaars, drie maanden.
VIERENDEELEN, (vierendeelde, beeft gevieren
deden (stukken) scheuren, snijden,-del),invr
houwen; (eert lijfstraf) met vier paarden vaneen
een schild in vier velden ver -trekn;(wap.)
-deln.
VIERENDERTIGER, m. (-s), man van vierendertig jaar. Zie verder op ACHTENDERTIGER.
VIERGESTREEPT, ba. (muz.) viergestreept octaaf,
tusschen het drie- en vijfgestreept octaaf in; vi ergestreepte c. d. g. enz., noten uit het viergestreept
octaaf.
VIERGLOOP, m. (...glopen), (bouwk.) een
ornament bestaande uit vier glopen; ...HANDIG,
ba. met vier handen; vierhandige zoogdieren (de
apen enz.); voor vier handen (van piano- en orgelmuziek).
VIERHOEK, m. (-en), (meetk.) eene vlakke
figuur door vier rechte lijnen ingesloten, waarvan
de verlengden buiten het begrensde deel vallen
en waarbij maar vier snijpunten gevormd worden;
men onderscheidt : regelmatige, onregelmatige vierhoek; rechthoekige vierhoek, met vier rechte hoeken;
scheefhoekige vierhoek; gelijkzijdige vierhoeken; ongelijkzijdige vierhoek, trapezium. VIERHOEKJE, o.
(-s).
VIERHOEKIG, bn. met vier hoeken; ...HOEVIG,
bn. met vier hoeven : de vierhoevige zoogdieren.
VIERHONDERD, telw. viermaal honderd.
VIERHONDERDSTE, telw. (ranggetal).
VIERHOOFDIG, bn. met vier hoofden verbonden : een vierhoofdig verband; ...HOORNIG, bn.
met vier horens : vierhoornige antilopen; ...JARIG,
ba. vier jaren oud of durende : een vierjarig kind;
mijn vierjarig verblijf te Berlijn; om de vier jaren:
een vierjarig feest.
VIERKAART, v. vier opeenvolgende kaarten
van dezelfde kleur.
1. VIERKANT, o. (-en), (meetk.) eene ruit
waarvan de hoeken recht zijn (aangeduid door het
teeken p ); een voet in het vierkant, vlak van een
voet lengte en een voet breedte; iets in een vierkant
zetten, leggen; het vierkant (de quadratuur) van den
cirkel; (gew.) doophek; — (boekdr.) quadraat dat
tusschen de woorden het wit vormt; -- het vierkant
van een getal, de tweede macht.
2. VIERKANT, bn. bw. met vier kanten of
hoeken : eene vierkante tafel; — (fig.) een vierkante
kerel, sterk gebouwd, (ook) ronduit sprekend;
iem. het vierkante gat (ook wel: deurgat) wijzen,
hem de deur uitjagen; — iem. vierkant de deur
uitgooien, hem met kracht buitenwerper; — (Id.)
de vierkante pot of de vierkante Jan, groene kelder
voor jenever; — een vierkant gezicht,-fleschmto
een hoekig; — het staat op zijn vierkant, het is
buigen of bersten; — iem. vierkant de waarheid
zeggen, vlakuit, zonder verzachting; — dat hebt
ge vierkant mis, geheel en al mis; -- (wisk.) een
vierkant getal, een getal met zichzelf vermenigvuldigd (als : 3 X 3 = 3 2 = 9); eene vierkante grootheid
(als : a X a = a 2 ).

VIERSPRONG,

VIERKANTEN, (vierkantte, heeft gevierkant),
vierkant maken, behouwen : een balk vierkanten.
VIERKANTIG, bn.. met vier kanten. VIERIKANTIGHEID, v. (w. g.) hoedanigheid van het
vierkant.
VIERKANTSNIJDER, m. (-s), iem. die de platen
kurk aan reepen en daarna in vierkanten snijdt.
VIERKANTSTIJL, m. (-en), (in paltrokken) een
van het viertal houten stijlen die het lijf van den
molen vormen.
VIERKANTSVERGELIJKING, v. (-en), (wisk.)
eene vergelijking waarvan het eene lid ten aanzien
der onbekenden, een geheele vorm van den tweeden
graad is : volledige vierkantsvergelijking, waarin de
stelkunstige vorm van den tweeden graad een term
met x *1 , een term met x. en een bekenden term
bevat; onvolledige vierkantsvergelijking, wanneer
een of beide der laatste termen ontbreken; zuivere
vierkantsvergelijking, wanneer de term met x ontbreekt; gemengde vierkantsvergelijking, wanneer de
term met x niet ontbreekt.
VIERKANTSWORTEL, in. (-s), (rekenk.) getal
dat, tot de tweede macht verheven, een bepaald
getal voortbrengt : den vierkantswortel uit een getal
trekken; — TREKKING, v. (-en), de bewerking om
den vierkantswortel uit een getal te berekenen; ver
-kortevianswlkg.
VIERKIEUWIGEN, mv. eene orde der koppootige
weekdieren (tetrabranchiata), die vier kieuwen,
geen inktzak en eene uitwendige schelp hebben.
VIERKLAUW, m. (-en), iets dat vier klauwen
bezit.
VIERKLAUWIG, bn. met vier klauwen; ...KLEURENDRUK, m.; ...KLEURIG, bn. met vier kleuren:
het vierkleurig viooltje.
VIERKRUID, o. (plantk.) St.-Antoniuskruid.
VIERKWARTSMAAT, v. eene maatverdeeling
in de muziek waarbij iedere maat vier kwarten
bevat.
VIERLEDIG, bn. uit vier leden bestaande : een
vierledige verrekijker; (wisk.) vierledige grootheid;
...LETTERGREPIG, ba. van vier lettergrepen :
een vierlettergrepig woord.
VIERLIJN, v. (-en), touw waar eene hangmat
aan hangt.
VIERLING,

m. en v. (-en), vier te gelijk gebore-

nen; (ook) een kind van een vierling; —, m. vierde
gedeelte.
VIERLOOPER, ni, (-s) (zeew.) takel met twee
dubbele haakbloks.
VIERMAAL, bw. iets viermaal nemen, met vier
vermenigvuldigen; ...MAANDELIJKSCH, bn. om
de vier maanden plaats hebbende; ...MAANDIG,
ba. van vier, om de vier maanden; ...MACHTIG,
ba. (plantk.) viermachtige planten, de kruisbloemigen waarvan vier meeldraden grooter zijn dan de
twee andere; ...MALIG, ba. (w. g.) viermaal
zooveel.
VIERMAN, m. (-nen), lid van een college van
vier personen.
VIEROOG, m. (-en), (nat. hist.) eene familie van
trilwormen.
VIERPONDER, m. (-s), elk voorwerp dat vier
pond weegt; kogel van vier pond; stuk geschut
waaruit vierponders geschoten werden.
VIERPONDIG, ba. van vier pond.
VIERPOOT, m. (-en), elk voorwerp dat vier
pooten heeft. VIERPOOTJE, o. (-s), standaardje
met vier pooten.
VIERPOOTIG, ba. met vier pooten; ...PUNTIG,
bn. met vier punten; ...REGELIG, bn. van vier
regels : een vierregelig versje.
VIERSCHAAR, v. (...scharen), rechtbank; de
vierschaar is gespannen, de rechters zijn vergaderd;
(inz. fig.) de vierschaar bijeenroepen; voor de vierschaar komen.
VIERSCHACHT, o. (wev.) zeker weefsel met
vier schachten of kamhouten gemaakt.
VIERSCHIJN, m. (sterreek.) wanneer twee
sterren.90° in lengte verschillen (aangeduid door 0).
VIERSCHOTIG, ba. opgeschoten, rijzig; ...SNARIG, ba. met vier snaren bespannen : de viool is
een viersnarig instrument.
VIERSPAN, o. (-nen), rijtuig, wagen met vier
paarden.
VIERSPANNIG, bn. met vier paarden bespannen;
...SPLETIG, ba. (plantk.) met vier spleten : een
vierspletig (liervormig) blad.
VIERSPRONG, m. (-en), kruisweg : (fig.) op den

VIERSTEMMIG.

1899

viersprong des levens staan, eene beslissing moeten
nemen.
VIERSTEMMIG, bn. (muz.) voor vier stemmen geschreven; vierstemmig lied.
VIERSTOOT, m. (-en), (biij.) stoot waarbij een
witte bal met carambole wordt gemaakt.
VIERTAL, o. (-len), vier stuks : een viertal jaren.
VIERTALIG, bn. in vier talen : het viertalig
technisch woordenboek.
VIERTALLIG, bn. (rekenk.) het viertallig stelsel,
een stelsel van tellen waarbij het grondtal vier is.
VIERTANDIG, bn. met vier tanden : eene viertandige vork.
VIERTIJD, m. feesttijd; (ook) ledige tijd, vacantie:
viertijd hebben.
VIERTIJDIG, bn. (w. g.) in alle vier jaargetijden
zich vertoonende; (R.-K.) viertijdige vasten, quatertemper; ...VAKKIG, bn. met vier vakken of vak
vingers : de vier--jes;.VINGER,bnmtvier
vingerige knaagdieren.
VIERVLAK, o. (-ken), lichaam door vier vlakken
ingesloten; regelmatig viervlak, zeker lichaam door
vier gelijkzijdige driehoeken begrensd.
VIERVLAKKENHOEK, m. (-en), een vlakkenhoek door de samenkomst van vier vlakken gevormd.
VIERVLAKKIG, bn. met vier vlakken.
VIERVLEUGELIG, bn. niet vier vleugels : viervleugelige insecten.
VIERVOET, m. (-en), wat of wie vier voeten
heeft : te viervoet, snel, in galop.
VIERVOETER, m. (-s), viervoetig dier.
VIERVOETIG, bn. met vier' voeten : viervoetige
dieren; viervoetige verzen.
VIERVORST, m. (-en), ondergeschikt vorst over
een vierde gedeelte eener provincie. tetrarch:
Herodes was een viervorst.
VIERVORSTENDOM, o. (-men), gebied van een
viervorst.
VIERVOUD, o. (-en), viermaal zooveel : het viervoud van iets, van een getal nemen.
VIERVOUD,VIERVOUDIG, bra. viermaal; ...WEKELIJKSCH, bn. om de vier weken; ...WEKIG,
bn. vier weken durende; ...WERF, bw. vier malen;
...WIELIG, bn. met vier wielen : een vierwielig
voertuig; ...ZIJDIG, bn. met vier zijden of kanten:
eene vierzijdige piramide.
VIES, bn. (...zer, -t), walglijk, walging veroorzakende : het is een vieze vent; het ziet er vies uit;
een viezen smaak in den mand hebben; — vieze praat,
woorden, gemeene; — vies doen (van en tegen
kinderen gezegd), eene kleine of groote boodschap
doen; --- walging gevoelende : ik ben er vies van; —
kieskeurig (inz. op het eten); (gew.) vies op de
kleeren zijn, uiterst zindelijk zijn; eene vieze stof,
eene teere stof bij welke men zich licht vergrijpen
kan; eene vieze kleur, kleur die licht verschiet; (ook)
die licht smet; vieze kleuren, kleuren die niet bij
elkander passen; -- zich vies houden, al te keurig;
hij is daar niet vies van, daar houdt hij wel van; —
hij valt niet vies, hij is niet zeer keurig; vieze varkens
worden niet vet, men moet niet te kieskeurig zijn.
VIESHEID, v. te groote keurig- of kieschheid;
waglijkheid; —, mv. (...heden), walglijk ding.
VIESNEUS, m. en v. (...zen), die tegen alles den
neus optrekt; die van alles vies is.
VIEZERIK, m. en v. (-en), iem. die vies is, doet
of handelt.
1. VIEZEVAZEN, v. mv. grillen, kuren.
2. VIEZEVAZEN, (viezevaasde, heeft geviezevaasd), (w. g.) grillen, kuren hebben; — van alles
vies zijn, kieskauwen.
VIEZIGHEID, v. (...heden), viesheid.
VIF (Fr.), bn. bw. (viver, vifst), vlug; levendig;
geestig.
VIGEEREN, (vigeerde, heeft gevigeerd), van
kracht zijn : de vigeerende wet.
VIGGEN, o. (-s), (Zuidn.) big, jong varken.
VIGILANT, bn. waakzaam; ijverig, vlijtig.
VIGILANTE, v. (-s), gesloten huurrijtuig.
VIGILANTIE, v. waakzaamheid; vlijt, ijver.
VIGILEEREN, (vigileerde, heeft gevigileerd),
waakzaam. zijn; — (gemeenz.) op iets vigileeren,
zich op iets bevlijtigen, oplettend iets nagaan; op
eerre betrekking vigileeren.
VIGILIE, v. (...liën, -s), vooravond, de dag voor
een feestdag; nachtwake; de vigilie bij een overledene
houden, 's nachts, gewoonlijk den nacht vóór de
begrafenis, al biddende bij een lijk waken.

VIGNET.

VIGNET, o. (-ten), druksieraad, titelprentje
waartoe men voorheen inz. wijngaardblaadjes gebruikte. VIGNETJE, o. (-s).
VIGOROSO, bw. (muz.) krachtig.
VIGOUREUS, bn. (...zer, -t), krachtig; (fig.)
nadrukkelijk.
VIGUEUR, v. onder vigueur (uit kracht) van de

Fransche wet.

VIJAND, m. (-en), VIJANDIN, v. (-nen), iem.
die een persoon of zaak haat en dat door woord en
daad tracht te toonera : een vijand van de waarheid
zijn; hij is een vijand van werken; een vijand van het
spel; zij zijn geslagen, gezworen vijanden, zij haten
elkander vinnig; — iem, die opzettelijk een ander
tracht te benadeelen : uwe vijanden slapen nooit;
heb uwe vijanden lief (Matth. V : 44); -- inz. de
troepen van een' staat, tegen welken men oorlog
voert : den vijand bevechten, terugdrijven, verslaan;
de vijand nadert, overwint; — (fig.) 's menschen
vijand, de Satan, de Booze; (w. g.) iem. aan den
vijand voeren, hem ten verderve leiden, hem aan
overhalen tot iets verkeerds (meestal-sporen,
schertsend); (fig.) de hoovaardij is de vijandin der
deugden; de koffie is eene vijandin van de zenuwen.
VIJANDELIJK, bn. bw. als een vijand : vijandelijk
tegen iem. optreden; — van den vijand : op vijandelijken bodem; het vijandelijke leger; de vijandelijke
aanval. VIJANDELIJKHEID, v. (...heden), daad,
aanval van een vijand : de vijandelijkheden zijn
begonnen.
VIJANDIG, bn. bw. ( -er, -st), haatdragend, met
vijandschap bezield : iem. vijandig (gezind) zijn.
VIJANDIGHEID, v. (...heden).
VIJANDIN, v. (-nen), vrouwelijke vijand.
VIJANDSCHAP, v. (-pen), gevoel van haat : iem.
vijandschap toedragen; in vijandschap leven, als
vijanden.
1. VIJF, telw. hoofd- of grondgetal: vier plus
één : wij hebben aan iedere hand vijf vingers; —
(gemeenz.) geef mij de vijf (vingers), de hand; —
een stuiver is vijf cent; de vijf zinnen; — (spr.) ze
alle vijf . bij elkander hebben, goed bij zijn verstand
zijn; — een van de vijf is op den loop, is kuieren,
hij ie niet goed lij het hoofd; — de vijf boeken van
Mozes; er zijn vijf werelddeelen; — ' t heeft de waarde
van een ranggetal in : hoofdstuk vijf; vijf December;
het is vijf uur, -- VIJVEN (het telw. VIJF beschouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in 't
meerv.) vijf personen : zij waren met hun vijven,
verdeel dit onder u vijven; — vijf deelen van hetzelfde
geheel : verdeel dat in vijven; — vijf uren : het is
bij, voor, over, na vijven; — vijf achtereenvolgende
malen : hij deed het in vijven.
2. VIJF, v. (vijven), het cijfer 5 : schrijf een regel
vijven; eene Romeinsche vijf (V); — zijde van een
dobbelsteen waarop vijf oogen staan; — dominosteen, kaart met vijf oogen, figuren : ruiten vijf;
dubbele vijf; -- veel vijven en zessen maken, vele
tegenwerpingen, bedenkingen; --- kaars van vijf in
een pond; — sigaar van vijf voor een dubbeltje; —
eene vijf schieten, in het midden der roos; — eene vijf
voor zijn werk krijgen, het cijfer 5 als betrekkelijke
waardeering. VIJFJE, o. (-s), lekkere vijfjes rooken,
sigaren van de vijf; iets dat uit vijf eenheden bestaat; inz. benaming van een kwartgulden = vijf
stuivers; — vijfde gedeelte (van een lot enz.): ik
speel een vijfje.
VIJFARM, m. (-en), iets met vijf armen : onze
lichtkroon is een vijfarm.
VIJFARMIG, bn. met vijf armen.
VIJFBLAD, o. (plantk.) gemeene of roode waterbezie (comarum palustre), ook wel waterhanepoot
geheeten; — vijfvingerkruid.
VIJFBLADIG, bn. met vijf bladen; ...DAAGSCH,
bn. vijf dagen oud of durende.
VIJFDE, bn. (ranggetal); de 'vijfde (dag der
maand); Karel de Vijfde of V (van dien naam);
dat is het vijfde wiel aan den wagen, dat is geheel
overbodig; de vijfde penning (20 ten honderd); —
ten vijfde, in de vijfde plaats; — een vijfde, opeen
vijf kaarten van dezelfde kleur; —,-volgina
o, (-n), vijfde deel van iets; (rekenk.) een vijfde, 'A.
VIJFDEELIG, bn. in vijf deelen.
VIJFDEHALF, telw. vier en een half.
VIJFDEPART, o. (-en), het vijfde deel.
VIJFDERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (soortgegetallen) van vijf verschillende soorten.
VIJFDRAADSCH, bn. van vijf draden; ... DUBBEL, bn. bw. vijfmaal.
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VIJFDUIMER, m. (-s), zekere soort van spijker.
VIJFDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
V IJFGE STREEPT, bn. (muz.) vijfgestreept octaaf;
...HOEK, m. (-en), (meetk.) figuur met vijf hoeken; zeester, een weekdier; ...HOEKIG, bn. met vijf
hoeken; ...HONDERD, telw. vijfmaal honderd.
VIJFHONDERDEN, (vijfhonderdde, heeft gevijfhonderd), smousjassen : een spelletje vijfhonderden.
VIJFHONDERDJE, o. (-s), een vijfhonderdje
leggen, smousjassen.
VIJFHONDERDSTE, teiw. (ranggetal).
VIJFHOOFDIG, bn. met vijf hoofden; eene vijf
uit vijf leden bestaande (als-hofdigern,
het Directoire van Frankrijk ín1794); ...HOORNIG,
bn. met vijf hoorns : (nat. bist.) de vijfhoornige
zeester; ...JARIG, bn. vijf jaren oud, vijf jaren
durende, om de vijf jaar.
VIJFKAART, V. vijf opeenvolgende kaarten
van dezelfde kleur; ...KANT, o. (-en), vijfhoek;
...KANTIG, bn. met vijf kanten; ...KLEURIG,
bn. in vijf kleuren; ...KORRELIG, bn met vijf
korrels : vijfkorrelig zaad; ...KLUIZIG, bn. (plantk.)
in vijf kluizen openspringende : de vrucht van geraniums is vijfkluizig; ...LEDIG, bn.; ...LETTERGREPIG, bn. van vijf lettergrepen : een vijf lettergrepig woord ; ...LICHTSCH, bn. een vijftichtsch
gasmeter, met eene capaciteit voor vijf lichten of
lampen ; ... MAAL ' ow.; ...MAANDIG, bn. vijf
maanden oud of durende.
VIJFPONDER, m. (-s), iets dat vijf pond weegt;
kogel van 5 pond.; (art.) stuk geschut waarmede
men vijfponders schoot.
VIJFREGELIG, bn. van vijf regels : een vijf-

regelig vers.

VIJFSCHACHT, o. zeker weefsel, neet vijf schachten of kamhouten gemaakt.
VIJFSNARIG, bn. met vijf snaren; ...SPLETIG,
bn. in vijven gespleten : vijfspletige kelk, bloemkroon;
...STEMMIG, bn. voor vijf hoofdstemmen of
instrumenten gecomponeerd (van muziekstukken).
VIJFSTOOT, m. (-en), (bilj.) stoot waarbij men
een rooden bal met carambole maakt; ...TAL, o.
(-len), vijf stuks; ...TALLIG, bn. (rekenk.) vijf
stelsel, een stelsel van tellen waarbij het-talig
grondtal vijf is; ...TANDIG, bn. met vijf tanden.
VIJFTIEN, telw. (hoofd- of grondgetal).
VIJFTIENDAAGSCH, bn. vijftien dagen oud,
durende.
1. VIJFTIENDE, bn. (ranggetal) Lodewijk de
Vijftiende van Frankrijk; de vijftiende eeuw, tijdvak
van 1400 tot 1500.
2. VIJFTIENDE, o. (-n), vijftiende deel (' /ir,);
drie vijftiende 3 /,6 ; drie vijftienden = i* /,5 + 1 /,6 + /^5.

VIJFTIENDEHALF, telw. veertien en een half.
VIJTIENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (ook
soortgetallen geheeten) van vijftien soorten.
VIJFTIENHOEK, m. (-en), (meetk.) eene figuur
met vijftien hoeken.
VIJFTIENHOEKIG, bn. met vijftien hoeken.
VIJFTIENHONDERD, telw. vijftienmaal honderd.
VIJFTIENJARIG, bn. van vijftien jaren : een
vijftienjarig kind; vijftien jaren durende : een vijftienjarig verblijf; ...MAAL, bw. vijftien malen;
...MAANDIG, bn vijftien maanden oud; ...TAL,
o. (-len), ti ijftien stuks : een vijftiental eieren; ...TAL LIG, bn. in vijftientallen; (rekenk.) vijftientallig
stelsel, stelsel van tellen waarbij het grondtal
vijftien is; ...VOUD, o. (-en), vijftienmaal; ...VOUDIG, bn.
VIJFTIG, telw. hoofd- of grondgetal; vijfmaal
tien : een halve gulden is vijftig cent; — 't heeft de
waarde van een ranggetal in : hoofdstuk vijftig; —
VIJFTIGEN, (het telw. VIJFTIG, beschouwd als
een zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.) vijftig
personen : wij waren met zijn (ons) vijftigen; —
vijftig deelen van hetzelfde geheel : verdeel dat in
vijftigen; — vijftigtal : bij vijftigen aftellen.
VIJFTIGER, m. (-s), iem. die .50 jaar oud is; wijn
van 1850 of the vijftig jaar oud is.
VIJFTIGERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (ook
soortgetallen) van 50 soorten.
VIJFTIGJARIG, bn. 50 jaren oud, alle 50 jaren
terugkeerende : een vijftigjarig huwelijksfeest, eene
gouden bruiloft.
VIJFTIGMAAL, bw. vijftig malen.
VIJFTIGPONDER, m. t -s), iets dat vijftig pond
weegt.
VIJFTIGSTE, telw. tranggetal).
VIJFTIGTAL, o. (-len), vijftig stuks.

VIJFTIGVOUD, o. (-en), vijftigmaal iets genomen : het vijftigvoud van 3 is 150; ...VOUDIG, bn.
VIJFVAKKIG, bn. met vijf vakken; .. VINGERIG, bn. met vijf vingers; ...VINGERKRUID, o.
kruipende ganzerik (potentilla reptans); ...VINGER
zekere visch (polynemus-VISCH,m.(schen)
quinquarius); ...VLAK, o. (-ken), (meetk.) lichaam
door vijf vlakken ingesloten.
VIJFVLAKKIG, bw. met vijf vlakken; ...VLEUGELIG, bn. met vijf vleugels : vijfvleugelig zaad;
...VOETIG, bn. met vijf voeten : een vijfvoetig vers.
VIJFVOUD, o. (-en), vijfmaal iets genomen;
...VOUDIG, bn. ...WERF, bw. vijfmaal.
VIJFWOUTER, WIEWOUTER, m. (-s), (gew.)
uiltje, ditje : zekere vlinder.
VIJFZIJDIG, bn. met vijf zijden : vijfzijdig
prisma; ...ZUILIG, bn. met vijf zuilen : een vijf
gebouw.

-zuilg

1. VIJG, v. (-en), zoete, vleezige, eetbare vrucht
van den vijgeboom : versche, gedroogde, nieuwe
vijgen; eene mat vijgen; — vijgen na Paschen, iets
dat te laat komt; — (fig.) paardevijg; — (gemeenz.)
het is eene vijg van een vent, een lafbek. VIJGJE,
o. (-s).

2. VIJG, m. (-en), vijgeboom.
VIJGACHTIG, bn. op vijgen gelijkende.
VIJGAPPEL, m. (-s, -en), zekere kleine op eene
vijg gelijkende appel.
VIJGEBLAD, o. (- eren), blad van den vijgeboom;
(fig.) zich met vijgebladen dekken, nietige uitvluchten
zoeken.
VIJGEBOOM, m. (-en), de vijgeboomen vormen
in de tropische gewesten een plantengeslacht
(ficus) dat tot de familie der moerbezieachtigen
behoort; zij dragen de bloemen in een bloent.koek
omsloten, die vleezig wordt en het eetbare gedeelte
oplevert; de eigenlijke of gewone vijgeboom. (F. carica)
zekere boom, welke oorspronkelijk in het Oosten
thuis behoort, maar nu ook in Z. Europa wordt
aangetroffen en ons de welbekende vijgen ver
ficus elastica levert caoutchouc; de-schaft;—de
Indische vi,jgehoom is de waringin; -- (fig.) onder
den vijgeboom rusten, in rust en welstand leven.
VIJGEBOOMGAARD, m. (-en).
VIJGEBOON, v. (-en), wolfs- of boksboon, eene
lupinensoort (lupin:us); ... BOONENMEEL,o. kracht gevend meel der vijgeboonen.
VIJGENBIJTER, m. (-s), vijgensnip, zekere vogel;
...KAAS, v. (...kazen), kaas met vijgen er door;
...KOFFIE, v. bekend koffiesurrogaat; ...KORF,
m. (...ven), vijgenmat; ..MAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-s), ...MAT, v. (-ten), mandje van gevlochten
platte biezen, waarin de vijgen verzonden worden;
...MELK, v. melk op vijgen getrokken; ...SNIP,
V. (-pen), eene soort van vogel die op de vliegen
aast, die zich op de vijgeboomen ophouden; ...TUIN,
m. (-en), vijgeboomgaard.
VIJGEPEER, v. (...eren), eene soort van peer,
op eene vijg gelijkende; ...PUIST, v. (-en). eene
soort van uitwas of gezwel; ...TAK, m. (-ken);
...TOUW, o. (-en), touw van den bast van viigeboomen geslagen.
VIJGETOUWEN, bn. van vijgetouw : de touwen
met vi/getouwen beslagbanden vastmaken.

VIJGEWRAT, v. (-ten), •vijgepuist, aambeienknoop; ...WRATTENWORTEL, v. (-s), (plantk.)
speenkruid.
VIJGGEZWEL, o. (-len), aambeien.
VIJL, V. (-en), welbekend stalen werktui; met
verhakkingen of inkepingen om metalen of hout
te verdunnen of glad te maken : driekante, platte,

ronde, halfronde vijl; — de vijl er over halen, er
over laten gaan, het verfijnen, het ruvie verbeteren.

VIJLTJE, o. (-s).
VIJLEN, (vijlde, heeft gevijld), met de vijl bewerken, afvijlen, uitvijlen, glad maken; een gedicht
vijlen, polijsten, minder stroef maken; — door
wrijving in stukken gescheiden worden : dat touw
zal spoedig stuk vijlen. VIJLING, v. (-en), het vijlen.
VIJLENMAKER, m. (-s), iem. die vijlen hakt.
VIJLER, m., VIJLSTER, v. (-s), die vijlt.
VIJLHECHT, o. (-en), hecht of handvat voor eene
vijl; ... SCHAAF, v. (... schaven ), eene soort van
schaaf met eene vijl, om ijzer te vijlen.
VIJLSEL, o. het afgevijlde (van iets); ijzervijlsel.
VIJLSTOF, o. vijlsel; ...STREEK, v. (...streken),
streek net eene vijl; richting der inkeping op eene
vijl; ...VISOR, m. (...sschenl, eene soort van haai;
...WERK, o. werk dat gevijld is of moet worden.
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VIJSTING, V. (-en), (zee«) mastkeg, bouten, niet
ijzeren banden doornageld, dienende om den masten
steun te geven en hen recht in het spoor te houden.
VIJVER, m. (-s), omsloten water (inz. in tuinen);
visehvijver; - (spr.) in zulke vijvers vangt men
zulke visschen, dat hadt ge vooruit kunnen nagaan,
nu heb je loon naar werk. VIJVERTJE, o. (-s).
VIJVERBIES, v. (...zen), vijverliscli; ...DUIKER,
m. (-s), duiker, opening of buiss om een vijver van
water te ververschen, niet water te vullen of af
te tappen; ...KARPER, in. (-s), in een vijver
gekweekte karper; ...NIMF, v. (-en), (myth.);
...VISCH, m. (.. s4chen), vischbroedsel, pootvisch,
in een vijver gekweekte visch; ...WATER, o.
1. VIJZEL, m. (-s), diep koperen of ijzeren
werktuig om er met een stamper iets in fijn te
stampen. VIJZELTJE, o. (-s).
2. VIJZEL, v. (-s), eerie soort an windas, dom
kelderwinde; - schroef aan het drijl--mekracht,
en spoelwiel bij de zeildoekreederij om het touw
van het rad te spannen; - schroef van Archimedes of tonmolen. VIJZELTJE, o. (-s).
VIJZELEN, (vijzelde, heeft gevijzeld), met eene
vijzel opwinden; (fig.) verheffen; - met eene vijzel
strak spannen; - met eene vijzel water ui tinalen.
VIJZELHOOFD, o. (-en), schroef van de vijzel;
...MOLEN, m. (-s), (l:ydraul.) schroef van Archimedes; ...SCHROEF, v. (...ven), schroef van de
vijzel; de vijzel zelve; ...STAMPER, m. (-s).
VIJZEN, (vijsde, heeft gevijsd), (gew.) schroeven,
met schroeven vastmaken.
VILAJET, o. (-s), provincie van het T;irksche
rijk; ook WILAJET.
VILDER, m. (-s), die vilt, inz. die het villen als
beroep uitoefent, ook in sommige streken koud
-slachter
gelieeten; (fig.) slecht baardscheerder.
VILDERIJ, v. het villen; -, mv. (-en), plaats
waar gevild wordt.
VILDERSBEDRIJF, o.; ... GLAS, o. (...zen), (gew.)
glas zonder voet dat men in herbergen aan den
vilder gaf, opdat anderen er niet uit drinken zou
.HOND, m. (-en); .KAR., v. ( -ren);-den;
...KNECHT, u^. (-en); ...PAARD, o. (-en);
...WERK, o.
VILHOUT, o. (-en), stok waarmee de vilder de
huid van het vleesch stoot.
VILKUIL, m. (-en), kuil waarin de afgevilde
huiden worden geworpen.
VILLA, v. (-'s), lusthuis, landelijk gelegen heerenhuis. VILLATJE, o. (-s).
VILLAPARK, o. (-en), park met villa's : het
villapark Zorgvliet ; ...STAD, v. (...steden), stad
waarvan alle huizen door tuinen omgeven zijn.
VILLEN, (vilde, heeft gevild.), van het vel ontdoen : een dood paard villen, de huid afstroopen;
slecht scheren : die barbier heeft je leelijk gevild; h et vleesch villen, het slecht voorsnijden; - (fig.)
iem.. villen, hem geld afpersen, te veel laten betalen.
VILLING, v. (-en), het villen.
VILLERIJ, v. (-en), het villen.
VILMES, o. ( -sen), mes van den vilder;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar dood vee gevild
wordt.
1. VILT, o. (-en), door elkander gewerkte wollen
vezels of haar : die hoed is van vilt; (pap.) een grof
en los geweven stof, weinig gevold, niet gerouwd
en niet geschoren, waarvan de vilten der papier
vervaardigd worden.
-makers
2. VILT, v. (-en), (pap.) vilten lap waarop de
koetser het geschepte blad papier van den vorm
drukt, op dit eene andere legt (om ze zoo van het
overtollige water te ontdoen), totdat ze op eene
na gevuld zijn, welke den post moet dekken.
VILTACHTIG, bn. op vilt gelijkende.
VILTBEREIDER, ni. (-s), iem. die vilt bereidt;
...BELEGSEL, o. (-s), een belegsel van vilt onder
de paardenhoeven als stoothrekend middel, indien
de beide hoefkraakbeenderen verbeend zijn;
... BOOM, m. (-en), wolboom.
1. VILTEN, (viltte, heeft gevilt), tot vilt maken:
het haar, de wol vilten; - tot vilt worden : telkens
natgemaakte -watten beginnen te vilten.
2. VILTEN, bn. van vilt : vilten pantoffels, hoeden.

VILTER, m. (-s), viltbereider.
VILTFABRIEK, v. (-en), fabriek van vilt en vilten
voorwerpen; ...HOED, m. (-en), vilten hoed.
VILTIG, bn. (plantk.) met dicht dooreenliggende
haren bezet : viltige bladeren.
VILTKRUID, o. klein eenjarig viltig kruid met

zeer smalle gele straalbloemen (filago); ...KUIP,
v. (-en), (papierm.) kuip waarin men de vilten
maakt; ...LAP, m. (-pen), (drukk.) wrijflap tot
zuivering van den rand der drukplaat; ...LUIS,
V. (...zen), platluis, zeker insect; ...MAKER, m.,
...MAAKSTER, v. (-s); ...MAKERIJ, v. het vilt
maken; -, mv. (-en), viltfabriek; ...MANTEL, ni.
t-s), met vilt gevoerde mantel; ...PAPIER, o.
dik viltachtig papier, inz. als onderlegger van
tapijten; ...WERKER n1. (-s'. viltbereider; ..WEVER, m. (-s), iein. die vilt voor de papierbereiding
weeft; ...WEVERIJ, v. (-en).
VIM, v. (- neen), regelmatig getaste stapel hout
of hooi; eene vim hout, of houtvim; eerie vim hooi.
of hooivim; - honderd en vier bos - eerie vim strot.
hout, rijzen; eene halve vim. VIMMETJE, o. (-s).
VIN, v. (-nen), bewegingsorgaan der vissehen,
tusschen de vinstralen uitgespannen huid; (fig.) de
vinnen t- eiroeren, ziele bewegen; ik kan geese vin
verroeren, ik kan mij niet bewegen; de wind steekt
de vinnen op, verheft zich, wordt sterner; - ijzeren
haak in de kneedmachine eener broodfabriek; roode puntige puist aan 't lichaam, soort van
zweertje, bloedvin. VINNETJE, o. (-s).
VINCENTIUSVEREENIGING, v. (-en), (R. K.)
parochiale vereeniging tot het bezoeken en onder
-steunva
huiszittende armen.
VINDEELIG, bn. (plantk.) vindeelige bladen,
door insnijdingen, die bijna tot de middelnerf gaan,
in twee rijen van slippen verdeeld.
VINDEN, (vond, heeft gevonden), door zoeken
of toevallig iets gewaarworden en daarvan bezit
nemen : ik heb mniin boek gevonden; --- zoekt en gij
zult vinden, door vlijt en inspanning ontdekt men
veel; een schat vinden; - hij vindt overal zijn kost,
zijn brood, overal weet hij aan den kost te komen; aantre{ien, ontmoeten zonder het begrip van inbezitneming : wij vonden haar gekleed, ternee7 geslagen,
schreiende; iem. te huis vinden, hem aantreffen;
iem. te bed vinden, bij iem. komen die te bed ligt;

men vindt overal goede menschen; ik wist hem nergens
te vinden, ik kon hem niet opsporen; - ilc zal hem

wel vinden, spreken, onder handen nemen, mij op
hem wreken; - ik vind (bemerk. bespeur) veel
fouten in deze taaloefening; (fig.) bevinden, van meeping zijn : ik vind het
vandaag koud; ik vind haar schoon; ik vind dat hij
bleek ziet; iets noodzakelijk, goed, niet kwaad vinden• •
ik vind het zoo beter; - uitdenken : een voorwendsel
vinden; dat is aardig gevonden; eene som, een raadsel
vinden, de oplossing bedenken; - hebben : zijn
voordeel er bij vinden; den lijd vinden, uitsparen;
troost, smaak, plezier in iets vinden; - ten deel
vallen : eene goede c ntvangst vinden; een goed woord
vindt overal eene goede plaats, zie WOORD; ergens
den dood, een graf vinden., sterven, bij omkomen; genade, gehoor vinden, verkrijgen; - ik vind er
geen baat bij, bevind er mij niet goed bij; - over eenkomen, een vergelijk treffen : het met iem.
(kunnen) vinden, eens worden, goed kunnen opschieten, harmonieeren; - ik kan het niet met
hem vinden, ik heb telkens oneenigheid niet hem;
zich vinden, zich laten vinden, inschikkelijk zijn;
zich ergens laten vinden, zorgen dat men er tegen
ergens -voor te vinden zijn, daaraan-wordigs;

willen deelnemen, iets willen doen. VINDING, v.
het vinden; (fig.) ontdekking, uitvinding; dichter
-lijke
geest.
VINDER, m., VINDSTER, v. (-s), die vindt:
de eerlijke vinder.

VINDICATIE, v. (-s, ...tiën), (recht_) gerechte
aanspraak op iets, terugvordering, hereisch :-lijke
vindicatie van eer.

VINDICATIEF, brr. wraakzuchtig, straffend.
VINDICEEREN, (vindiceerde, heeft gevindiceerd),
(recht.) terugvorderen, hereischen; straffen, wreken.
VINDICTE, v. rechtsvordering van het algemeen
tegenover het individu.
VINDINGRIJK, bn. ( -er, -st), vernuftig, geestig,
vaardig (in het uitdenken van iets) : een vinding
-rijke
geest. VINDINGRIJKHEID. v.
VINDINGSKRACHT, v. scherpzinnigheid.
VINDPLAATS, v. (-en), plaats waar men iets
vindt.
VINDUIKER, m. (-s), pinguïn.
VINGER, m. (-s, -en), een van geledingen voorzien deel der hand of van den voet; aan een handschoen dat gedeelte, hetwelk een der vingers bedekt: de kleine vinger, de pink; - lekher is maar
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een vinger lang, genot is snel voorbij; — (fig.) de
vinger Gods, blijk van Gods Almacht; — de taal
der vingers, het met de vingers spreken der doof
— de twee vingers opsteken, gebruikelijk-stomen;
bij het afleggen van een eed; — (in spr.) ergens
de vingers voor durven opsteken, het voor volle
waarheid verklaren; — den vinger op den mond
leggen, zwijgen, niets oververtellen; — hij is er
de vinger naast den duim, hij is er onmisbaar; —
ik kan hem met een natten vinger beloopen, ik zie
hem in mijne tegenwoordigheid, hij is hier aan
— den vinger leggen op de wonde plek, de-wezig;
wonde plek juist aanwijzen, (ook fig.); — iem. met
de vingers nawijzen, die iets schandelijks heeft
gedaan; — gij zult er uwe vingers niet blauw aan
tellen, (ook) gij zult er uwe vingers niet aan vuil
er niets van krijgen; — vinger en duim naar-maken,
iets likken, het gaarne willen hebben; — als men
hem een vinger geeft, neemt hij de geheele hand,
door eene kleine gunst of vrijheid verstóut hij
zich tot hetgeen ongeoorloofd is; — aan elken
vinger een (een vrijer, eene vrijster), ik ben om
jou niet verlegen; — hij laat zich om een vinger
winden, hij is zeer zachtaardig; — ik kan hem om
mijn vinger winden, hij is voor mij in alles even
gewillig, ik kan met hem doen wat ik wil; — iets
door de vingers zien, doen alsof men het niet opmerkt, oogluikend toelaten, iets vergeven; — het
geld druipt, gaat gauw door de vingers, is gauw uit
— iets uit den vinger zuigen, verzinnen; —-gevn;
als met den vinger aanwijzen, zeer duidelijk voor
bedoelen; — iem. op de vingers tikken,-stelnof
kloppen, hem berispen; — iem. op de vingers zien,
streng op hem letten; — de vingers jeuken mij, ik
heb zeer veel lust, tot straf klappen uit te - deelera,
tegen iets te schrijven enz.; — iets, 'tern. in de
vingers krijgen, in handen; — hij heeft zich in den
vinger gesneden, onhoorbaar een wind gelaten;
zijn, zich de vingers branden, zich (onwetend) aan iets
vergrijpen en daarvan nadeel ondervinden; —
lange wingers hebben, diefachtig zijn; — het blijft
aan de vingers kleven, het wordt stil achterwege
gehouden. VINGERTJE ; o. (-s), kleine vinger.
VINGERADER, v. (-s), bloedader in de vingers;
...AFDRUK, m. (-ken), afdruk van vingers en
vingertoppen, inz. bij het Bertillonstelsel; ...BEENTJE, o. (-s), beentje in de vingers.
VINGERBREED, bn. zoo breed als een vinger:
vingerbreed band; —, o. (fig.) zeer weinig: ik leg u geen
vingerbreed in den weg; ...BREEDTE, v. (-n);
...DIER, o. (-en), zeker viervoetig dier (chiromys
madagascariensis) op Madagascar dat veel op het
eekhorentje gelijkt.
VINGERDIK, bn. zoo dik als een vinger : het
vuil zit er een vingerdik op.
VINGERDOEKJE, o. (-s), doekje om de vingers
aan af te vegen; vingerservetje.
VINGEREN, (vingerde, heeft gevingerd), met de
vingers aanraken, behandelen.
VINGERGELEDINGEN, v. mv.; ...GEWRICHT,
o. (-en), geleding tusschen de vingerkootjes; ...GLAS,
0. (...glazen), glazen vingerkom,
VINGERGRAS, o. soort van gras, waarbij bloempakjes langs twee of meer spillen gerangschikt
staan, welke alle uit één punt, den top des stengels,
ontspringen, panikgras (panicum).
VINGERGREEP, m. (...grepen), greep met de
vingers; zooveel tusschen twee vingers kan gegrepen worden; ...HANDSCHOEN, m. (-en),
handschoen met vingers, in tegenst. met wanten;
...HOED. m. (-en), metalen dopje of hoedje dat
naaisters en kleermakers op den top van den
vinger zetten, om onder het naaien aan de naald
kracht bij te zetten; — zekere vochtmaat, centiliter.
VINGERHOEDSKRUID, o. eene leeuwenbekachtige plant (digitalis), in 't wild voorkomende en als
sierplant gekweekt, niet karmozijnroode bloemen
in den vorm van een vingerhoed; de bladeren
dezer plant zijn vergiftig en worden in de geneeskunde gebruikt bij waterzucht en om hartkloppingen te doen bedaren.
VINGERKAP, v. (-pen), vingerling; ...KEVER,
nl. (-s), (nat. kist.) eene soort van kever (clivina);
...KOM, v. (-men), kom tot reiniging der vingers
bij het diner; ...KOOTJE, o. (-s), (ontl.) vingerbeetje; ...KRUID, o. (plantk.) vingerhoedskruid.
VINGERLANG, bn. zoo lang als een vinger:
vingerlange stekjes.
VINGERLID, o. (...leden), lid van een vinger.
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VINGERLING, m. (-en), vingerovertrek : leeren
vingerling; — open vingerhoed der kleermakers; —
(zeew.) zware poorthengsels wier armen, op den
achtersteven vastgenageld, zich over het barg hout uitstrekken en een deel van het roerstel
uitmaken; — (waterb.) tijdelijk gelegde dam om
daarachter eene sluis aan te leggen. VINGERLINGETJE, o. (-s).
VINGERLOOPERS, m. niv. die roofdieren welke
niet de geheele voetzool op den grond zetten,
doch op de teenen loopen.
VINGERLOOS, bn. zonder vingers; ...MERK, o.
(-en), merk ; indruksel van de vingers; ...PLUIM,
v. (plantk.) kamgras; ...RING, m. (-en), handring;
(zeew.) ring aan het roer.
VINGERSNEL, bn. vlug van vingers. VINGERSNELHEID, v. vlugheid van vingers.
VINGERSPEL, o. (-en), eene soort van kinderspel; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) strek- of buigspier
der vingers; ...SPRAAK of ...TAAL, v. kunsttaal
der doofstommen, dactylologie; ...STEEN, rn.
vingervormige versteeningen van onbekende zeedieren; ...STOK, m. (-ken), werktuig (om de vingers der handschoenen uit te zetten); ...TOP, m.
(-pen).
VINGERVORMIG, bn. in den vorm van vingers.
VINGERWIJZING, v. het wijzen met den vinger;
ook geteekend, om de aandacht op iets te vestigen; -- (fig.) aanduiding, terechtwijzing : dat was
voor mij eene vingerwijzing; ...ZETTING, v. (muz.)
de doelmatige plaatsing en verplaatsing der vingers
op een muziekinstrument, noodig tot het gemak
voordragen.
-kelij
VINK, m. (-en), eene soort van zangvogel met
korten, dikken, gewelfder snavel (fringilla coelebs),
waarvan vele soorten bestaan; de vink slaat; een
blinde vink, waarvan de oogen uitgebrand zijn;
(spr.) doorslaan als een blinde vink, over iets rede neeren waarvan men geen verstand heeft; — (fig.)
het is een rare, kale, blinde vink, persoon; — (gemeans.) vlooien en luizen : vinkjes hebben; —
(diev.) portemonnaie : Hein heeft een vinkje gehandeld, eene portemonnaie gerold; — (slag.) kleine
lapjes kalfsbiefstuk, puntig toegesneden en opgerold, met een stukje vet er in, als een vink opgemaakt : blinde vinken; -- (gew.) kaantjes; -- (gew.)
kliekjes van vleesch, klein gesneden en friet uien,
peper en azijn opgestoofd; — stukken walvischspek
waaruit traan gekookt wordt. VINKJE, o. (-s).
VINKEKOOI, v. (-en), kleine kooi voor een
vink; ..MEES, v. (...zen), koolmees.
VINKEN, (vinkte, heeft gevinkt), ter vinkenjacht
gaan; vogels vangen in het algemeen; — (gemeenz.)
de meisjes van pleizier bezoeken.
VINKENBAAN, v. (...banen), plaats, ruimte waar
vinken worden gevangen; ...BIJTER, m. (-s),
klapekster; ...DIEF, m. (...ven), sperwer; ...EI,
o. (-ers, -eren); ...HUISJE, o. c -s), huisje, met
boomen omringd, bij eene vinkenbaan; ...JACHT,
v. (-en`, jacht op vinken; ...NEST, o. (-en); ...NET,
o. (-tens, net om vinken te vangen; (zeew.) enternet;
...SLAG, o. (-en), werktuig om vinken te vangen;
...SNIJDER, m. (-s), strandsnijder; ...SPERWER,
M. (- s); ...TIJD, m. najaar, wanneer er veel vinken
gevangen worden; ...TOUW, o. touw aan een
vinkenslag; aan het vinkentouw zitten, ongeduldig
en gespannen zitten wachten om iets te kunnen
doen; ...VALK, m. (-en), sperwer; ...VANGER,
m. (-s), iem. die vinken vangt; ...VANGST, v.
VINKER, m. (-s), vinkenvanger.
V INKE SLAG, m. slag van een vink, het slaan,
de zang van den vink.
VINLOBBIG, bn. (plantk.) een vinnervig blad
met insnijdingen die tot minder dan de helft gaan.
VINNERVIG, bn. (plantk.) vinnervige bladen,.
waarvan de nerven aan weerszijden langs de middel
ontspringen.
-nerf
VINNIG, bn. bw. ( -er, -st), (geneesk.) met veel
een
vinnig
varken,
vinnen, bloedvinnen; — (veearts.)
vinnig spek, dat garstig, gortig is; — bits, scherp :
vinnige woorden, berisping; iem. vinnig doorhalen;
vinnig antwoorden; — hevig : het is vinnig koud;
een zinnige slag; vinnig kwaad zijn, hevig verbitterd; — tuk, begeerig : vinnig op het spel zijn.
VINNIGHEID, v. (...heden).
VINPOOTIGEN, o. mv. eene orde der buikpootige
weekdieren (pteropoda).
VINSPLETIG, bn. (plantk.) vinspletige bladeren,.
door insnijdingen die omstreeks tot het midden
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der halve breedte gaan, in twee rijen van slippen spriet, alzoo genoemd naar den vorm; dubbel blok
met loodrecht boven elkander zijnde schijven;
verdeeld.
...BOOM, m. (-en), zekere Amerikaansche boon_
VINSTRAAL, in. (...stralen), (ontl.) beenige
stralen waardoor het vlies der vinnen ondersteund met geribden stam; ...CONCERT, o. (-en), concert
van vioolmuziek; ...HARS, v. o. goed gezuiverde
wordt.
VINT, v. (-en), (nat hist.) kleine gevlekte hars om de strijkstokbespanning mede te harsen,
spiegelhars; ...KAM, m. (-men), kam van de viool;
elft.
...KAS, v. ( -sen), ...KAST, v. (-en), het lichaam
VINVISCH, m. (...sschen); eene soort van wal
der viool; doos om Bene viool in te bewaren of te
(physalus antiquarum) die in het bezit van-visch
verzenden; ..KIST, v. (-en); ...LES, v. ( -sen), les
eene rugvin is; hij kan wel 25 M. lang worden.
in het vioolspel; ...LESSENAAR, m. (-s), muziek
VINVOETIGEN, mv. benaming der robben.
VINVORMIG, bn. in den vorm van vinnen.
voor een vioolspeler; ...MAKER, m. (-s),-lesnar
VIOLA DI GAMBA, V. (muz.) ouderwetsche soort iem. die violen maakt; ...MUZIEK, v. muziek
van viool, eene quint lager dan de gewone viool, door violen voortgebracht; muziekstukken voor
.eerre of meer violen gezet; ...REGISTER, o. (-s),
knieviool.
VIOLATIE, V. (-s, ...tiën), schending, verkrach- register op een orgel dat den viooltoon heeft;
...SCHROEF, v. (...ven), Bene der vier schroeven
ting.
VIOLEEREN, (violeerde ; heeft gevioleerd), schen- in den hals eener viool om daarmede de snaren
te spannen en te stemmen; ook sleutels geheeten;
den, verkrachten.
...SLEUTEL, m. (muz.) vioolschroef; g-sleutel;
• VIOLENBED, o. (-den), bed met viooltjes;
... SNAAR, v. (... snaren).
.. BOOM, m. (-en), (plantk.) (gew.) gemeene eschVIOOLSONATE, v. (-n), sonate voor de viool
doorn of ahorn; ...HONIG, ...HONING, m. met
honing bereide violenstroop; ...HOUT, o. gewone gecomponeerd, en op eene viool gespeeld; ...SPEL,
eschdoorn of ahorn; ...STROOP, V. eene soort o. het spelen op de viool; ...SPELER, m. (-s), die
van medicijnstroop die als middel tegen de spruw, eene viool bespeelt of kan bespelen; ...SPE ELen als borstmiddel gebruikt wordt.
STER, v. (-s); ...STEEN, v. een schilferachtige
VIOLENT, bn. bw. ( -er, -st), geweldig, erg : eene steen die bij het wrijven een geur van viooltjes
verspreidt; .. STUKKEN, o. mv. (zeew.) beplanviolente pijn hebben; gewelddadig.
VIOLENTIE, V. (-s, ...tiën), gewelddadigheid, kingen vóór den kop van den boegspriet tot het
steunen van den kluiver; (muz.) vioolmuziek;
hevigheid.
...TOON, m. (...tonen) , (muz.) toon zooals eene
VIOLENWORTEL, v. (apoth.) de wortelstok van
viool dien voortbrengt.
de Florentijnsche lischbloem; ...ZAAD, o.
1. VIOLET, bn. paars; violet (schaamrood) worden.
VIRAGO, v. (-'s), manwijf, forsche krachtige
vrouw; (ook) helleveeg.
2. VIOLET, v. (-ten), wilde violier.
VIRGINITEIT, v. maagdelijkheid.
VIOLETBLAUW, brr. paarsachtig blauw;
VIRIEL, bn. ( -er, -st), mannelijk, van den man;
...BLOEM, v. (-en), viool; ...BRUIN, bn. paars bruin; ...KLEUR, v. kleur van violet, paars; manmoedig, gespierd; (muz.) diep van toon (van
...KLEURIG, bn. de violetkleur hebbende; eene vrouwenstem).
VIRILITEIT, v. manbaarheid, forschheid.
... ROOD, bn. paarsrood.
VIOLETTENHONIG, ...HONING, m. (apoth.)
VIRTUOOS, m. (...ozen), kunstenaar die zich, 't
zij in den zang, 't zij in het bespelen van eenig
vi olenhoning.
VIOLIER, v. (-en), zekere struik, muurbloem;
muziekinstrument Bene bijzondere bedrevenheid
—BLOEM, v. (-en); —BOOM, m.. (-en); —PLANT, verworven heeft; volleerde kunstenaar.
V. (-en).
VIRTUOSE, v. (-n), meesteres in de kunst.
VIOLIST, m. (-en) vioolspeler. VIOLISTE, v.
VIRTUOSITEIT, v. meesierlijkheid in de kunst,
volleerdheid, zeer groote vaardigheid
(-U), vioolspeelster.
VIOLONCEL, v. (-s), een muziekinstrument in
VIRULENT, bn. giftig; aanstekend.
den vorm eener viool, tusschen altviool en contraVIRULENTIE, v. ziekmakende kracht van
bas in, die bij het bespelen tusschen de knieën smetstoffen.
wordt gehouden en een ronden, vollen, krachtigen
VIRUS, o. smetstof, vergif : het virus der z. g.
Genickstarre.
toon heeft; —KAST, v. (-en), doos om de violoncel
VIS, m. ( -sen), (bouwk.) ingezonken deurhengsel.
in te bewaren of te verzenden.
VIOLONCELLIST, m. (-en), bespeler van eene knier, scharnier.
VISA, o. (-'s), bekrachtiging, schriftelijk getuivioloncel.
1. VIOOL, v. (violen), (plantk.) een plantenge- genis van iets gezien te hebben.
VIS -à-VIS, bw. tegenover; --=, m. en v. die
slacht (viola) met aangenaam geurende en zacht tegenover een ander is geplaatst; rijtuig met twee.
gekleurde lentebloemen, tot de familie der viool
behoorende, waarvan 10 soorten in Neder -achtigen
zitbanken tegenover elkander; — (mt^z.) dubbel
gevonden worden : de moerasviool;-landi'tw
dubbelklavier, een door H o f f m a n n in-vleug,
de ruige viool; de welriekende viool, ook vv el tamme 1799 uitgevonden speeltuig.
blauwe viool of stiefmoedertje geheeten : de boschVISCH, m. (visschen), (v. als stofn.) een in het
viool; de Riviaansche viool; de hondsvioc.i; de lancet- water levend gewerveld dier met rood, koud bloed,
blad ige viool; de bleekbloemige viool; de grootbladige dat zich door vinnen beweegt en door kieuwen
ademt : de visch zwemt, schiet kuit; visch vangen,
viool en de driekleurige of wilde viool, ook wel drie
en wilde pansee-vuldighesbompj,rkvilet
grommen, schoonmaken; visch bakken, koken, eten; —
(in sprw.) hij kan zwemmen als een visch, zeer goed
geheeten; enkele en dubbele viooltjes; een ruikertje
zwemmen; zoo gezond als een visch, zeer gezond;.
viooltjes. VIOOLTJE, o. (-s), vioolbloempje.
2. VIOOL, v. (violen), zeker snarenspeeltuig dat visch wil zwemmen, bij een vischmaal behoort
uit Bene langwerpig ronde, platte, kleine kast met goede wijn, (ook) als men visch gegeten heeft,
klankgaten bestaat en met vier snaren bespannen wil men veel drinken; leven als een visch in het
is (de g, d, a en é): eene viool besnaren, met snaren water, onbekommerd, onbezorgd leven; hij ligt
bespannen; het bovenblad, onderblad, de greep eener als eene visch op het droge, geheel machteloos;
viool; eense heele, halve, driekwartviool, onderscheiding zoo stom als een visch, steeds zwijgende; boter bij
naar de grootte; de viool bespelen; — (spr. ). hij speelt de visch, gereed geld, contant; — groote visschen
de eerste viool, voert het hoogste woord, heeft den eten de kleine, de grooten verdrukken de gerinboventoon, speelt eene eerste rol, deelt de lakens gen; — groote visschen scheuren. het net, de aanzien
kunnen zich door veel dingen heenslaan; —-lijken
uit enz.; op de groote -viool spelen, den grooten heer
uithangen; — vioolspeler : hij is eerste, tweede een klein vischje, een zoet vischje, klein voordeel
viool; — de violen waren goed, het vioolspel; — met weinig moeite verkregen is vaak aangenamer
violen laten zorgen, zich niet bekommeren om het- dan een groot voordeel, dat veel moeite, zorg en
geen er gebeurt; — (Zuidn.) gevangenis, nor : in inspanning eischte; ook van elk klein gewin gede viool zitten, iern. voor de viool krijgen; — (zeew.) zegd; — men weet niet, of men visch of vleesch aan
hem heeft, het is iemand zonder karakter; visch
vioolblok. VIOOLTJE, o. (-s).
VIOOLACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie laat den mensch als hij is; hoe meer visch, hoe droever
die slechts door één geslacht, de viool, in Nader- water, hoe meer volk, hoe minder de bedeeling.
land vertegenwoordigd wordt.
VISCHJE, o. (-s).
VIOOLBAS, v. ( -sen), contrabas; ...BLAUW, o.
VISCHAAK, v. (...aken), een visschersvaartuig;
paarsblauw; ...BLOK, o. (-ken), (zeew.) een lang... AAS, o. lokspijs voor de visschen.
werpig stuk hout ter weerszijden van den boegVISCHACHTIG, bn. naar visch zweemende;
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(gemeen.) van visch houdende: ik ben niet vischachtig.
VISCHAFSLAG, m. afslag van visch; ...AFSLAGER, m. (-s), die visch afslaat.
VISCHAKTE, v. (-n), eene schriftelijke vergun
de kleine, de-nigtohevscmitug;
groote vischakte, gedeeltelijke, geheele vischpermissie; ..ANGEL, m. (-s), vischhaak; ...AREND, m.
(-en), valkachtige roofvogel (pandion haliaëtus) 45
+ 18 cM. die zich vooral met visch voedt.
VISCHBANK, v. (-en), verkoopbank op eene
vischmarkt; (bij uitbr.) vischmarkt; ...BEEN, o.
(-deren), sterke graat; ...BEK, m. zekere hout
bij dunne planken; ...BEN, v. (-nen),-verbindg
vischmand; ...BEUN, v. (-en), vischkaar; ... BEZETTING, V. de vischbezetting van een water, vischrijkdom; ...BIJT, v. (-en), bijt in het ijs gehakt
om visch te vangen; ...BLAAS, v. (...blazen),
met lucht gevulde blaas der visschen die hen
soortelijk even zwaar als het water maakt; ...BOEK,
o. (-en), beschrijving der visschen; ...BOER, m.
(-en), handelaar in visch; ...BOOM, m. (-en),
zekere Westindische boom (piscidia) welks gekneusde takken en bladen, in het water geworpen,
de visschen dronken maken en boven doen komen,
zoodat men ze met de hand kan grijpen; ...BOOT,
V. (- en), visschersboot; ...BUIK, m. (-en), buik
van een visch; —, m. en v. (-en), die gaarne visch
eet; ...BUN, v. (-nen), vischkaar.
VISCHDAG, m. (-en), dag waarop men vischt,
veel vangt; (ook R.-K.) onthoudingsdag waarop
men geen vleesch eet, b.v. Vrijdag; ...DIEFJE,
o. (-s), (nat. kist.) zeker vogeltje (sterna hirundo)
tot de groep der zeezwaluwen in de familie der
meeuwen behoorende. dat de grootte heeft van
een kauwtje en in alle landen van Europa langs
de binnenwateren gevonden wordt; ...DOBBER,
m. (-s), kurkje aan een vischtuig; ...DOODER,
m. (-s), zekere plant in Brazilië (bailleria aspera)
welker schors een vergif is voor de visschen;
...DOOP, v. vischsaus; ...DROGER, m. (-s), iem.
die visch droogt; ...DROGERIJ, v. (-en); ...DUIVEL, m. (-s), (nat. hist.) meerval; ...EMMER, m.
(-s); ...ETER, m., ... EETSTER, v. (-s), die alleen
van visch leeft; een volk van vischeters, een vischetend volk, ichtyophagern; ...FUIK, v. (-en), fuik
om mede te visschen.
VISCHGAL, v. gal van visschen; ...GAREN, o.
(-s), net waarmee visch wordt gevangen; —, garen
waarvan vischnetten worden gebreid; ... GELATINE, v. van visch bereide gelatine, kweekbodem
van bacteriën; ...GELD, o. (-en), belasting op de
visch; (ook) koopprijs van visch; ...GIER, m. (-en),
vogel die op visschen aast, zeearend of beenbreker
(haliaëtus albicilla) 60 + 30 cM.; ...GLAS, o. (...zen),
wijde karaf om daarin vischjes levend te houden;
...GRAAT, v. (...graten), been of verbeende pezen
der visschen; ...GRAATVERBAND, o. (bouwk.)
eene wijze van bestrating, kepertandwerk; ... GROM,
v. o. ingewanden der visschen; ...GROND, m. (-en),
plaats in zee waar zich veel visch ophoudt; ...GUANO, V. guano uit vischgrom bereid; ...HAAK,
m.- (...haken), vischhoek; (spr.) aan den vischhaak
bijten, zich laten verschalken, bedriegen; ...HAGEDIS, v. ( -sen), eene diersoort der voorwereld;
...HAL, v. (-len), hal waar visch verkocht wordt;
...HANDEL, m.; ...HANDELAAR, m. (-s), groothandelaar in visch; ...HOEK, m. (-en), angel
waarmede men visch vangt; ...HOUDER, m. (-s),
vischbun; ...HUID, v. (-en), handelsnaam voor de
huiden van verschillende kleine haaiensoorten;
...JAGER, m. (-s), schipper, schuit die op de
vischvangst uitgaat.
V I S CHKAAK, v. (... kaken), bek van een visch;
...KAAR, v. (...karen), bak, mand waarin men visch
levend bewaart; ...KAKER, m. (-s), die visch (b. v.
haring) kaakt of in vaten zout; ...KANIS, v. ( -sen),
zie Kanis; ...KAR, v. ( -ren), kar, dienstig tot het
vervoer van visch; ...KIEUWEN, v. mv. ademhalingsorganen der visschen; ...KOOPER, m. (-s);
...KOP, m. (-pen); ...KORF, m. (...ven), vischkanis;
...KORRELS, v. mv. (plantk.) zekere bessen
van een Levantschen boom (menispermum cocculus),
die het vermogen hebben om de visschen te bedwelmen; ...KUIT, v. (-en), kuit van visschen;
...KUITSTEEN, o. eene soort van kalksteen, uit
kleine ronde korrels ter grootte van vischeieren
bestaande, oöliet, veel in de Jura gevonden.
VISCHLEPEL, m. (-s), lepel om gekookte visch
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mede op te scheppen; ...LEVER, v. (-s); ...LIJM,
v. eene soort van lijm bereid uit het vlies dat de
zwemblaas van sommige soorten van steur inwendig
bekleedt; zij dient tot lijmen, tot het klaren van
vloeistoffen, soms als voedingsmiddel; ... LIJN, v.
(-en), vischtuig; .,.LOOD, o. ; (-en), lood bij hengelaars in gebruik om den vischhaak te laten zinken;
...LUCHT v.; ...LUIS, v. (...zen), zeker schaaldier
(caligus) dat in zoet- en zoutwater op visschen leeft;
...MAAL, o. (...malen); ...MAN, m. (-nen), man die
visch langs de huizen verkoopt; (fig.) iem. die veel
van visch houdt : ik hen geen vischman, ik houd niet
van visch; ...MAND, v. (-en); ...MARKT, v. (-en);
...MIJN. v. vischafslag; ...NET, o. (-ten), gemaasd
net om visschen te vangen; ook om visschen te
dragen; ...00G, o. (-en); ...OTTER, m. (-s), gewone otter (lutra).
VISCHPAKKER, m. (-s), inpakker van visch;
...PARTIJ, v. (-en), eenigszins feestelijke vischvangst; feestelijk vischmaal; ...PASTEI, v. (-en);
...PEKEL, v.; ...PEKELAAR, m. (-s), die visch
pekelt; ...PLAAT, v . (... platen), plaat met gaat
een vischschotel, waarop gekookte visch-jesop
opgediend wordt; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar
men visschen kan; ...POTING, v, poting van visch in
een vijver, in eene rivier enz.; ...PUT, m. k -ten),
put waarin men visch speent.
VISCHRECHT, o. recht om te visschen; ...REEP,
m.(-en), touw met vischhaken; ...REIGER., m. (-s),
reiger (ardea major cinera), die op visch aast.
VISCHRIJK, bn. ( -er, -st), ee te vischrijke rivier,
waarin veel visch is. VISCHRIJKDOM, m. VISCHRIJKHEID, v.
VISCHROOKER, m. (-s), iem. die visch rookt;
...SAUS, v. (-en), saus bij gekookte visclt.
VISCHSCHOTEL, m. (-s), schotel voor visch;
schotel met visch; ...SCHUB, v. (-ben), schub van
een visch.
VISCHSCHUBBENZIEKTE, v. verdikking en
verharding van de papillen der lederhuid en snelle
verhoorning der opperhuid, waardoor deze droog,
ruw en schilferig wordt, ook VISCHSCHUBUITSLAG, m.
VISCHSCHUIT, v. (-en); ...SLANG v. (-en),
(nat. hist.) eene groote Amerikaansche slang die van
visch leeft; ...SLOEP, v. (-en); ...SMAK, v. (-ken);

...SNOER, o. (-en), vischlijn; ..SOEP, v. (-en);
... SPAAN, v. (... spanen), lepel om visch uit te
scheppen; ...STAART, m. (-en), staart van een
visch; (zeew.) zeker houtwerk; ... STAND, m. vischrijkdom; ...STEEN. m. (-en), versteende visch;
steen met afdrukken van visch; ...STEIGER, o.
(-s ), steiger tot het aanleggen van visschersvaartuigen.
VISCHTEELT, v. aankaeeking van visch:
kunstmatige vischteelt, piscicultuur; ...TIJD, rn .
tijd om te visschen : gesloten, open vischtijd; ...TOB,
v. (-ben), ...TOBBE, v. (-n); ...TON, v. (-nen);
...TORPEDO, v. (-'s), zie TORPEDO; ...TUIG, o.
(-en), gereedschap om te visschen; ...UIL, m. (-en),
eene soort van uilen in Indië en China (smilonyx
ceylonensis), die ook visschen vangen.
VISCHVALK, m. (-en), (nat. bist) vischarend;
...VANGER, m. (-s), visscher; (plantk.) vischboom;
...VANGST, v. het vangen van visch; ...VENTER,
m. (-s), iem. die met visch vent; ...VERGIFT, o.
vergift in visschen voorkomende; ..VERGIFTIGING, v. (-en), vergiftiging ontstaan door het
eten van bedorven visch; ...VIJVER, m. (-s), besloten waterkom (in een tuin enz.) met visch;
...VROUW, v. (-en), vrouw die visch verkoopt of
uitvent.
VISCHWANT, o. netten en tuig van een vischer;
...WATER, o. water waar visch in gekookt is of
moet worden;—, (-s), (ook) uitgestrektheid water
waar men vischt, waar zich visch ophoudt; ...
WEER, v. (...weren), ruimte door samengevlochten
teenen afgesloten; ...WIJF, o. (...ven), gemeene
visehvrouw : schelden als een vischwijf; ...WIJVEN TAAL, v. gemeene taal; ... WINKEL, m. (-s), winkel waarin men visch verkoopt.
VISCOSE, v. grondstof voor kunstvezels en
kunstzijde, bereid uit cellulose.
VISEERDER, m. (-s), ijker, rooimeester; mikker;
die passen enz. viseert, die er het visa op stelt.
VISEEREN, (viseerde, heeft geviseerd), goedkeuren (eene akte enz.) door er gezien (vu, visa)
onder te plaatsen; met één oog langs een vlak,
langs palen enz zien om over de vlakte of recht-
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lijnigheid te kunnen oordeelen; mikken met een
boog of vuurwapen; beoogen; roeien, peilen (met
den viseerstok).
VISEERSTOK, m. (-ken), peilstok.
VISHNOE, m. een der drie hoofdgoden der Brahmanen.
VISIBEL, bn. zichtbaar, te zien; duidelijk; gekleed, gereed iem. te ontvangen.
VISIE, v. gezicht; inzage : ter visie liggen (van
stukken, staten, bestekken enz.); --,( ...siën),
visioen.
VISIOEN, o. (-en), gezichtsbedrog; een gezicht,
droombeeld, hersenschim.
VISIONNAIR, m. (-s), die visioenen heeft; ziener,
geestdrijver.
VISITATIE, v. (-s, ...tiën), scherp onderzoek,
huiszoeking; inz. bij het zoeken naar smokkel
contrabande; -- bezoek : O. L. V.--goedrn
visitatie, feestdag op 2 Juli, ter herinnering aan
Maria's bezoek bij Elizabeth; orde der visita tie,
vrouwelijke kloosterorde gesticht door de H. H.
Franciscus van Sales en Joanna de Chantal.
VISITATIEPOST, m. (-en), standplaats voor
rijksambtenaren aan de grenzen.
VISITE, v. (-s), bezoek : op visite zijn; visites
maken ; ontvangen; Mevrouw heeft visite; doktersvisite,
bezoek van een geneesheer; (fig.) zeer kort bezoek.
VISITEBOEKJE, o. (-s), boekje waarin men visitekaartjes bergt.
VISITEEREN, (visiteerde, heeft gevisiteerd),
nauwkeurig onderzoeken.
VISITEERIJZER, o. (-s), (art.) i1 zer om de inwendige gebreken der ziel van een kanon, van een
geweerloop te onderzoeken.
VISITEKAARTJE, o. (-s), naamkaartje dat afgegeven wordt, als men iem. wil bezoeken en dien
niet te huis vindt; ...KAMER, v. (-s), ontvangkamer; ...MIER, v. (-en), soort van mieren in
Z.-Amerika (oecodoma cephalotes).
VISITEUR, m. (-s), bezoeker; - (inz.) onderzoeker, beambte' bij een kantoor van in- en uitgaande
rechten, aan de grenzen; -- vreemdeling die Bene
vrijmetselaarsloge bezoekt.
VISITE-UUR, o. (-uren), uur dat men visites
maakt en ontvangt, gewoonlijk 's middags van
2 tot 5 uur; in Indië na 7 uur 's avonds.
VISORIUM, o. (-s), zeker letterzettersgereedschap,
Lena, .el.
1. VISSCHEN, m. m. naam van een der teekens
van den dierenriem (aangeduid door ^ ).
2. VISSCHEN, (vischte, heeft gevischt), met een
net of een hengel , isch vangen of trachten te vangen:
met den hengel, met het werpnet visschen; -- ook gezegd van andere dingen die zich in het water bevinden : pat els, barnsteen, sponzen visschen,; naar het
anker, den kabel, een drenkeling visschen, in het water
die opzoeken; -- (in spr.) naar iets vissehen, trachten
achter een geheim te komen; - in troebel water is
goed visschen, waar verwarring heerscht, doet de
oneerlijke man zijn voordeel; - achter het net vis
te laat komen; -- met een zilveren hengel-schei,
visschen, visch koopen; (ook) door geld zijn doel
bereiken; - voor eens vissczers de .ir visschen, ver
moeite doen; - elk vischt cp zijn getij, ieder-gefsch
neemt de gelegenheid waar om vooruit te komen.
3. VISSCHEN, o. visscherij, vischvangst.
VISSCHENBLOED, o. het koude bloed der visschen; (fig.) visschenbloed hebben, zeer koudbloedig,
onverschillig, onaandoenlijk van aard zijn; ...
BROEDSEL, o. (-sj, jonge vischjes tot aankweeking; ...GESLACHT, o. een geslacht van visscben.
VISSCHER, m. (-s, -en), die vischt, die zijn bedrijf
maakt van visschen en van visch verkoopes; (zeew.)
een der zware balken in het dek, waardoor de mast
gaat. VISSCHERTJE, o. (-s). VISCHSTER, (w. g.)
V. (- s).
VISSCHERIJ, v. (-en), het visschen, de vischvangst; de groote visscherij, de haringvangst; kleine
visscherij, de walvischvangst.
VISSCHERIJBERICHT, o. (-en), bericht de
visscherij betreffende; ...TENTOONSTELLING, V.
(-en), tentoonstelling van alles wat met de visscherij
in verband staat.
VISSCHERMAN, m. (...luit, visscher.
VISSCHERSBEDRIJF, o. het visschen als bedrijf;
...BEVOLKING, v.; ...BOOT, v. (-en); ...DORP,
o. (-en), dorp bijna uitsluitend van de vischvangst
levende ; ...HUT, v. (-ten); ...KNOOP m. (-en),
(zeew.) Engelsche knoop; ...LEVEN, o.; ...LIED, o.
Van Dale.
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(-eren); ...PINK, v. (-en), vaartuig voor de zee
vischvangst (inz. te Scheveningen).
VISSCHERSRING, m. pauselijke zegelring waarmede de apostolische brieven en besluiten in rood
was gezegeld worden, welke Petrus in Bene vischschuit voorstelt : de visschersring moet bij 't overlijden
van elken Paus verbroken worden.
VISSCHERSSCHUIT, v. (-en); ...VOLK, o.;
...VROUW, v. (-en).
VISSCHESTAART, v. (plantk.) (gew.) gele lisch.
VISSCHIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) vischrijk.
VISSE v. (-n), (gew., veroud.) bunzing.
VISSING, v. (-s), (zeew.) ronde of eironde opening
in de dekken gemaakt, om er de masten of kaap
-standero
te laten gaan.
VISSINGSTUK, o (-ken), elk stuk waarmede de
mast bevestigd wordt; plaats in den bodem van het
schip, waar de voet van den mast op rust.
VISTA (It.) gezicht; (kooph.) (een) wissel d vista, op
zicht; (muz.) à prima vista, van het blad af (spelen,
zingen), zonder voorbereiding.
VISUM, o. het geziene; visum repertum, schriftelijk
verslag door geneeskundigen opgemaakt, van eenig
onderzoek, door hen op gerechtelij ken last volbracht.
VITA, leven : attestatie de vita, bewijs of akte van
leven ; (spr.) vita brevis, ars longa, het leven is kort,
de kunst is lang.
VITAAL, bn. tot het leven behoorende; (fig.)
dit is eene vitale quaestie, eene levensquaestie.
VITAALZIN, m. levenszin.
VITACHTIG, bn. ( -er, -st), geneigd om te vitten
eene vitachtige oude juffrouw. VITACHTIGHEID, v.
VITALISME, o. leer van het bestaan caner levenskracht in de organische natuur. VITALIST, m.
(-en), aanhanger van het vitalisme.
VITALITEIT, v. levenskracht; vatbaarheid voor
het leven.
VITLUST, m. zucht tot vitten, tot berispen.
VITRAGE, v. (-5), als kant geweven katoenen
stoffen, voor gordijnen gebezigd.
VITRIET, o. bouwmateriaal : glas met Bene 1 cM.
dikke laag kunststeen aan de achterzijde.
VITRINE, v. (-s), glazen kast tot het uitstallen van
koopwaren.
VITRIOOL, o. V. zwavelzure metaaloxyden.
VITRIOOLAARDE, v. vitriool bevattende aarde.
VITRIOOLACHTIG, bn. op vitriool gelijkende.
VITRIOOLERTS, o. (-en). erts waaruit vitriool
gewonnen kan worden; ...FLESCH, v. (...sschen);
...GEEST, m. zure vloeistof bij de bereiding van
vitriool ontstaande; ...KIES, o. zwavelkies, in
kristallen van Bene fraaie groene kleur; ...OLIE, v.
(...lien); . STEEN v. (-en); .. WATER, o., ...ZOUT
o., .ZUUR, 0. (...zuren), (scheik.)
.
V IT SE, v. (-n), (plantk.) (gew.) veelbloemige vitse,
vogelwikke; tamme vitse. voederwikke.
VITTEN, (vitte, heeft gevit), op iem. of iets vitten,
allerlei kleingeestige aanmerkingen maken..
VITTER, m., VITSTER, v. (-s), die vit. VITTERIJ, v. (-en), kleingeestige aanmerkingen.
VITTERIG, bn. ( -er, -st), vitachtig. VITTERIG HEID, v.
VITTING, v. (-en), (bouwk.) merk, streep op een
muur, een bakenstok enz. om Bene rechte lijn, een
waterpas of hoogte aan te wijzen of weer te vinden.
VITUSDANS, m. zie ST.-VEITDANS.
VITZUCHT, v. vitlust.
VIVACITEIT, v. levendigheid, vlugheid.
VIVARIUM, o. (...ria), glazen bak ter bewaring
van levende dieren.
VIVAT, o. hij, zij leve; (oudt.) iovivat, aanhef van
eene hymne aan Jupiter, (thans) aanhef van de
meeste studentenliederen.
VIVIFICATIE, v. levendmaking.
VIVISECTIE, V. het nemen van anatomische en
physiologische proeven op levende dieren.
VIVRES, v. mv. levensmiddelen, mondbehoeften;
-GELDEN, o. mv.
1. VIZIER, o. (-en), helmmasker, helmklep; (fig.)
iem. met open vizier bestrijden; met gesloten, vizier; (art.) vizierkeep en vizierkorrel aan den mond van
een kanon, een geweer enz. geplaatst, waar men
langs ziet om te mikken, te richten ; het loodrecht
staande metalen plaatje aan een diopter of vizierliniaal; -- (spr.) iets, iem. in het vizier hebben, in de
gaten, -op 't oog hebben.
2. VIZIER, m. (-s, -en), eerste minister van een
sultan, grootwaardigbeidsbekleeder.
VIZIERKEEP, v. (...kepen), keep waardoor men
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bij het nikken kijkt; ...KORREL, v. (-s), (art.) die het bevel voert over een eskader of smaldeel,
kleine verhevenheid die men bij 't mikken juist t. w. de admiraal, de vice-admiraal of de schout in de keep moet zien; ...LIJN, v. (-en), richtlijn; bij -nacht; ... SIGNAAL, o. (... signalen), sein met
...LINIAAL, o. (...alen), diopter, een koperen be- eene of meer vlaggen; ... VERTOON, o. het ver
horizontaal liniaal aan mathematische toonen der vlag; het vlagvertoon in West- Indië,-%`egbarn
werktuigen, waarop twee van kijkspleten of gaatjes het zenden van één of meer oorlogsschepen, ten
voorziene metalen plaatjes loodrecht aangebracht teeken van macht; ... ZALM, m. (-en), soort van
zijn; ...SCHOT, o. (-en), kernschot.
zalmen met hooge en lange rugvin (thymallus).
1. VLA, v. (-'s), (gew ) cirkelvormig baksel.
1. VLAK, bn. (-ker, -st), effen, glad, zonder
2. VLA, v. (vlaas), VLADE, v. (-n), zekere vloei - diepte : de vlakke hand, de platte hand; - het
bare dessertspijs (van eieren, melk, boter, kaneel, vlakke veld, het open veld; - vlakke daken, platte; enz.). VLAATJE, o. (-s)
iets vlak maken, effen; - de vlakke mee, kalm, weinig
VLAAG, v. (vlagen), bui : wind-, regenvlagen; - bewogen; - een vlak terrein, niet begroeid of be(fig.) opwelling, aanval : in eene vlaag van toorn, bouwd; - vlakke bergen, platte; - juist, recht :
ijlhoofdigheid iets doen; bij vlagen, bij tussehen- wij zitten vlak in de zon, vlak in den wind; wij loopen
poozen. VLAAGJE, o. (-s).
in de vlakke zon, zijn door niets beschaduwd; vlak
1. VLAAK, o. (vlaken), zandbank, plaat..
voor den wind zeilen, den wind juist van achteren
2. VLAAK, v. (vlaken), losse houten vloer; horde krijgen; - ik woon vlak over de kerk; hij zit vlak
waarop men wol slaat om ze los te maken.
vóór mij; (gemeenz.) ik ben er vlak voor, geheel
VLAAM, In. (Vlamen), Vlaming.
voor; - dicht, nabij : vlak aan den kant. VLAKVLAAMSCH, bn. van Vlaanderen; de Vlaamsche HEID, V. (...heden), effenheid, vlak.
2. VLAK, o. (-ken), platte effenheid (b.v. der
beweging, het streven om in België aan de Vlaamsche
taal dezelfde rechten te geven als aan de Fransche; hand) : een schuin, horizontaal, loodrecht vlak; een
een pond Vlaamsch, eene denkbeeldige munt =
ongelijk vlak; - ( dicht.) het vlak der baren, de op6 gulden; (bouwk.) Vlaamsch verband,muurwerk uit pervlakte der zee; - (zeew.) buik, deining van
afwisselende lagen van streksche en patijtsche een schip, de scheepsbodem; - (meetk.) grens
steenera bestaande; -, o. de Vlaamsche taal.
van een lichaam : platte en gebogen vlakken; VLAG, v. ( -gen), een stuk doek van eene lichte (nat.) een hellend vlak. VLAKJE, o. (-s).
3. VLAK, V. (- ken), vlek, smet : vlakken in iets
stof, gewoonlijk vlaggendoek, dat in het algemeen
de gedaante heeft van een rechthoek van zeer ver- maken. VLAKJE, o. (-s).
VLAKDRUK, m. steendruk.
schillende afmetingen en kleuren ; men onderscheidt
VLAKEN, (vlaakte, heeft gevlaakt), wol kloppen
de natievlaggen van de seinvlaggen; -- inz. de Neder landsche vlag, door de dichters ook dundoek geheeten; (op een matten vloer).
VLAKGANG, V. (- en), (zeew.) boeiplank; ...HA- de witte vlag, vlag ten teeken van overgave, (oudt. )
Fransche koninklijke lag; - de roode vlag, bloed - MER, m. (-s), slechthamer; ...IJZER, o. (-s),
des
slechtijzer.
oorlog,
voortzetting
ten
teeken
van
vlag, vlag
1. VLAKKEN, (vlakte, heeft gevlakt), effen, vlak
geveehts; - (fig.) de roode vlag waait, hangt uit, zij
heeft de maandstonden; - de vlag strijken, neder- maken : met den slechthamer vlakken.
2. VLAKKEN, (vlakte, heeft en is gevlakt),
strijken,
voor
onderde
vour
iem.
iem.
vlag
halen; (fig.)
doen, hem als zijn meerdere erkennen; --- (fig.) welke vlekken.
VLAKKENSTIFT, v. (-en), ...ZEEP, v. stift,
vlag voert hij ?; onder welke vlag vaart hij ?, tot welke
partij behoort hij ? (ook) door wien wordt hij be- zeep om vlakken te verdrijven, uit te wasschen.
schermd ?; - met vlag en wimpel, volkomen over- VLAKKERIG, bn. ( -er, -st), vlakkig, met
winnend, onbelemmerd; met vlag en wimpel door vlakken.
VLAKKIG, bn. ( -er, -st), met vlakken.
een examen komen, met mooie cijfers slagen; - de vlag
VLAKKRUID, o. vlekkenkruid; ...MACHINE,
dekt de lading, in oorlogstijd wordt de onzijdige vlag
V. (- s), machine der meubelmakers om hout af te
der schepen door de oorlogvoerende partijen geëerbiedigd; - de vlag voeren, ten teeken van bevel- vlakken : een beitel die 3 à 4 duizend maal per
hebberschap de vlag laten waaien; de baas zijn; -dat minuut ronddraait; ...MAKEN, o. het effen- of
staat als eerre vlag op eene modderschuit, die opschik gelijkmaken; ...PAPIER, o. vloeipapier; ...PLANK,
komt niet niet de rest overeen; - (fig.) de zeemacht v. (-en), (zeew.) plank der vlakgang.
VLAKTE, v. (-n), uitgestrektheid, plat land,
(eener natie); - de vlag van eene veer, de baarden
ter weerszijden der schacht; - (plantk.) bovenste, effen grond; effen, gelijke vlakte; uitgestrekte vlakte
meestal ook het grootste bloemkroonblad eener in Siberië; vallei; (ook) vlakke zijde (van iets); in
de vlakte komen, rond voor iets uitkomen; - (diev.)
vlinderbloem. VLAGJE, VLAGGETJE, o. (-s).
2. VLAG, o. naam van vezelachtige gewassen jongens van de vlakte, misdadigers, inbrekers.
VLAKTEMAAT, v. (...maten), maat waarin de.
in den zomer in onze grachten, kanalen enz.
VLAGERIG, bn. de vlagerige wind, die met vla- grootte eener oppervlakte wordt uitgedrukt;
...UITGEBREIDHEID, v. (...heden).
gen waait.
VLAKUIT, bw. zonder eenig voorbehoud : iets
VLAGGEJONGEN, m. (-s), scheepsjongen op een
oorlogsschip; ...JONKER, m. (-s), adelborst; vlakuit weigeren.
VLAKVERHEVEN, bn. (w. g.) halfverheven.
...KAPITEIN, m. (-s), kapitein die op het admiVLAKVERSIERING, v. (-en), versiering in lijn
raalsschip het bevel heeft; ...KOORD, o. (-en),
...LIJN, V. (- en), lijn waarmede de vlag geheschen of kleur aan de oppervlakte.
VLAKWEGER, m. (-s), (zeew.) zeker houtwerk.
wordt; ...MAN, m. (...lieden), aanvoerder, gezag VLAKZIEKTE, v. (-n), huiduitslag met koorts:
voerder; (fig.) leider.
VLAGGEN, (vlagde, heeft gevlagd), eene of mazelen en roodvonk zijn vlakziekten.
VLAM, v. (-men), eene gloeiende kolom gas of
meer vlaggen uithangen (tot viering van een feest
waarin dikwijls vaste stoffen zweven : waterenz.).damp
vlaggen
gebruikestof brandt met eene weinig lichtende vlam; vlam van
VLAGGENDOEK, o. doek tot
lijk; .HEK, o. (-ken), (zeew.); ..HOOGTE, een vuur; - de vlammen sloegen het dak uit, bij
.LENGTE, v. (zeew.); ...KAART, v. (-en), een uitslaanden brand; - vlam vatten, ontbranden;
kaart waarop de vlaggen van verschillende natiën (fig.) in gloed, in geestdrift geraken; - (fig.) de
zijn afgebeeld; ...KIST, v. (-en), kist ter bewaring vlammen van de hel, het vreeselijke der verdoemevan de vlaggen.
nis; - alles in vuur en vlam zetten, eene sterke
VLAGGESCHIP of VLAGSCHIP, o. (...schepen), spanning veroorzaken; vuur en vlam spuwen, hevig
schip dat de admiraalsvlag voert; ...SPIL, v. (-len), woeden, vreeselijk uitvaren; - (fig.) hoogrood:
vlaggestok; ...SPRAAK, v. het geven van berichten de vlammen slaan hem uit (van angst); - (gemeenz.)
door middel van vlaggen; ...STOEL, m. (-en), hartstocht, liefdevlam : eene vlam voor iem. opvatten;
(zeew.) plaats waarin de vlaggestok rust; ...STOK, zijne vlam woont daar, zijn liefje; - ader, kronkem. (-ken), stok waaraan de vlag hangt of wordt ling (in marmer enz.) : het notenhout heeft mooie
geheschen; ...STROPJES, o. mv. (zeew.) zuigers vlammen; in vlammen verven; - mist, koude nevel
van de vlag; koorden ringetjes waarmede de vlag die uit zee komt opzetten, inz. 's avonds, maar
bevestigd is; ...TOUW, o. (-en), ...VAL, o. (-len), ook wel 's morgens of 's middags. VLAMMETJE,
(zeew.) vlaggelijn. o. (-s), kleine vlam; inz. om eene sigaar of eene
VLAGGEVOERDER, VLAGVOERDER, m. (-s), pijp aan te steken : heb je een vlammetje voor mij?,
admiraalsschip; (ook) de admiraal zelf; (fig.) voorste, een brandend lucifertje.
VLAMHOUTJE, o. (-s), (w. g.) lucifer.
eerste, leider.
VLAGOFFICIER, m. (-en), officier bij de marine
VLAMING, m. (-en), inboorling van Vlaanderen.
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VLAMISME, o. (-n), Vlaamsch getint woord of
uitdrukking.
VLAMKAST, v. (-en), (stoomes:) het verlengde
van den vuurhaard; ...KLEUR, v. (-en), vuur
-kleur.
VLAMKLEURIG, bn. (w. g.) vuurrood.
VLAMKOLEN, mv. droge kolensoort die brandt
met sterk roetende vlam en niet samenbakt.
VLAMMEN, (vlamde, heeft of is gevlamd), met
eene vlam branden : het vuur begint nu te vlammen;
nat hout vlamt niet; — (fig.) vlammen schieten:
zijne oogen vlamden van toorn; .- hevig verlangen,
zeer gesteld zijn (op iets) : op winst, op wraak
vlammen; - iets met vlammen verven, schilderen:
vene tafel vlammen; een muur vlammen.
VLAMMEND, bn. opvlammend, flikkerend.
VLAMMIG, bn. vlammend; met vlammen : rood
vlammig, met roode vlekken.
VLAMOVEN, in. (:5), reverbeeroven.
VLAMPIJP, v. (-en), (stoomw.) buis in een
stoomketel waardoor de vlammen geleid worden
om het verwarmend oppervlak te vergrooten : de
vlampijpen geleiden de verwarmde gassen van de
vlamkast naar de rookkast; ...KETEL, m. (-s),
(stoomw.) stoomketel met vlampijpen.
VLAMSIJSJE, o. (-s), (gew.) kneutje.
VLAMVORMIG, bn. als eene vlam.
VLAS, o. ( -sen, in de bet. van soorten van vlas),
(plantk.) een plantengeslacht (linum), tot de
familie der vlasachtigen behoorende, waarvan het
zaad het bekende lijnzaad is en de stengelvezels
-tot linnen geweven worden; slechts twee soorten
komen op het gebied onzer flora voor : het gewone
vlas, dat bij ons algemeen verbouwd wordt om de
bastvezelen van den stengel en het purgeervlas;
vlas verbouwen, uittrekken, roten, zwingelen, hekelen; - toebereide, doch ongesponnen vezelen der
vlasstengels; - (spr.) dat vlas is niet te spinnen,
daarmee is niets aan te vangen.
VLASACHTIG, bn. ( -er, -st), als vlas.
VLASACHTIGEN, v. mv. (plantk.) eene planten
(linaceeën) waarvan twee geslachten in-famile
Nederland gevonden worden : het vlas en het
.duizendgraan of dwergvlas (radiola linoides).
VLASAKKER, m. (-s), veld waarop vlas groeit;
...BAARD, m. (-en), eerste -, vroegste baard,
melkbaard; (fig.) jonge knaap, lafbek; ... BEK, m.
(-ken), vlasbaard; (plantk.) eene soort van leeuwen
(linaria vulgaris), dat algemeen op zandgrond-bekj
voorkomt; ...BEREIDING, v. het bereiden van
de vlasstengels tot vezels; ...BLAD, o. (-eren);
....BLOEM, v. (-en), bloempje der vlasplant;
....BLOUWEL, m. (-s), blouwel; ...BOER, m. (-en),
iem. die vlas verbouwt; handelaar in vlas; ... BOOM,
m. (-en), een Indische boom (antidesma), welks
bast als vlas wordt gebruikt; ... BOUW, m. vlasteelt; ...BRAAK, v. zeker werktuig om het vlas
te braken; (ook) gebroken vlas; ...BREKER, m.
(-s), die het vlas braakt; ...DODDER, ...DOTTER,
v. (plantk.) (gew.) gemeene huttentut (camelina
sativa); ...DOTTEROLIE, v.; ...DOT, v. (-ten),
bundel gezwingeld vlas of hennep dien men op
den klos doet; ...DRAAD, m. (...draden), draad
•gesponnen vlas; ...HAAR, o. (...haren), (fig.)
eerste kinhaar; blond haar; ...HAMER, m. (-s),
vlasbraak; ...HANDEL, m.; ...HANDELAAR, m.
(-s, ...laren); ...HEKEL, m. (-s), zeker werktuig
om vlas te hekelen; ...HOUT, o. (-en), vlasboom;
...HUTTENTUT, v. (plantk.) een vrij zeldzaam
kruisbloemig plantje met lichtgele bloemen (camelina dentata); ...KAM, m. (-men), vlashekel;
...KEET, v. (keten), loods voor het hekelen en
zwingelen van vlas; ...KLEUR, v. grijze kleur van
vlasdraden.
VLASKLEURIG, bn. de vlaskleur hebbende.
VLASKOOPER, M. (-s), vlashandelaar;
....KOORTS, v. koorts welke vlasarbeiders vaak
van het roten krijgen; ...KOP, m. en v. (-pen),
'(gemeen.) persoon met blonde haren; ...KOP, m.
(-pen), vlasrokken.
VLASKRUID, o. een plantengeslacht (linaria),
tot de familie der leeuwenbekachtigen behoorende,
waarvan 7 soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden : muur - leeuwenbek, pijl- of spiesbladig
-vlaskruid, valsch vlaskruid, klein vlaskruid, akker
gestreept vlaskruid en gemeen vlaskruid of-uvlaskrid,
-vlasbek; ...LAND, o. (-en), land waarop vlas verbouwd wordt; ...LEEUWENBEK, m. vlaskruid;
_..LINNEN, o. (-s), linnen van vlas geweven;
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...MARKT, v. (-en); ...PLANT, v. (-en); ...ROK
spinrokken.
-KEN,o.(s)
1. VLASSEN, bn. van vlas.
2. VLASSEN, (vlaste, heeft gevlast), als, tot vlas
worden; - het vlas uittrekken en roten; - (fig.)
op iets vlassen, op iets belust zijn, naar iets streven,
op iets loeren; -- (Zuidn.) vlas bouwen.
VLASSER, in. (-s), iem. die vlas uittrekt en
root; vlashandelaar.
VLASSERIJ, v. (-en), het bewerken van het
vlas; vlasteelt : met de vlasserij is thans niet veel
meer te verdienen.
VLASSIG, bn. ( -er, -st), vlasachtig.
VLASSPINNERIJ, v. het spinnen van vlas tot
vlasgaren; ...STENGEL, m. (-s), stengel der vlasplant; ...STOOF, v. (.. .ven), heete -luchtoven
waarin de vlasstengels onder eene warmte van 40°
IL 50 ° C. goed gedroogd worden; ...STOPPEL, m.
(-s); ...STROO, o.; ...TEELT, v. vlasbouw; ...TIJD,
m. tijd waarin er gevlast wordt; ...VELD, o. (-en),
vlasakker; ...TREKKER, m. (-s), die vlas uittrekt;
...VEZEL, m. (-s), de vlasvezel is van 4 tot 7 cM.
lang; ...VINK, m. (-en), zekere vogel met fraaie
geelgroene vederen; borst, buik en vleugelrand
zijn citroengeel; hij wordt ook groenling, groenvink,
grensel en kornuit geheeten (chloris hortensis); -vlastrekker uit den vreemde; ...WEB, o. (-ben),
weefsel van linnen; ...WIEK, v. (-en), bundeltje
gezwingeld vlas; (bijb.) blusch de rookende vlaswiek
niet uit, doof den ijver niet, waar die zich toont;
...ZAAD, o. (...zaden), lijnzaad.
VLECHT, v. (-en), wat gevlochten is, gevlochten
haarlok; eene vlecht breien, opsteken, losmaken; -trens, mat; - (ontl.) vlechtvormig bloedvat;
(geneesk.) zekere huidziekte. VLECHTJE, o. (-s).
VLECHTBAND, m. (-en), band om eene haarvlecht
vast te binden; ...DRAAD, o. gevlochten draad.
VLECHTEN, (vlocht, heeft gevlochten), kruiselings over en door elkander slaan : haar vlechten;
een bloemkrans vlechten; - papier vlechten, aangename bezigheid voor kinderen; -- teenen, manden
vlechten; - (fig.) zedenspreuken in een gesprek
vlechten, ongemerkt en juist te pas er tusschen
voegen. VLECHTING, v. (-en), het vlechten; het
gevlochtene.
VLECHTER, m. VLECHTSTER, v. (-s), die
vlecht.
VLECHTMAT, v. (-ten), gevlochten mat; van
papier gevlochten matje; ...RIET, o. riet om er
stoelzittingen van te vlechten; ...RIJS, o. (...zen),
dun hout, takjes (om te vlechten).
VLECHTSEL, o. (-s), wat gevlochten is.
VLECHTSNOER, o. (-en), in elkander gevlochten
snoer; ...VORMIG, bn. in den vorm eereer vlecht;
...WERK, o. mandewerk, haarwerk; papiervlechten, fröbelwerk.
VLEDDER, m. (-s), (gew.) (plantk.) gewone vlier.
VLEERMUIS, v. (...zen), handvleugelig zoogdier
(chiroptera); inz. de gewone of vale vleermuis (vespertilio murinus) die slechts in de schemering vliegt.
VLEERMUISJE, o. (-s).
VLEERMUISBRANDER, m. (-s), gasbrander die
eene waaiervormige vlam geeft.
VLEERMUISVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.)
zeevleermuis, zekere visch (malthe vespertilio).
VLEESCH, o. spiermassa der dieren, inz. der
warmbloedige dieren : de Katholieken eten geen
vleesch op onthoudingsdagen, wel visch; mager, vet
vleesch; gezouten, gerookt, gebraden vleesch; dat paard
zit goed in zijn vleesch, is nogal vleezig; die boerin
is net een klomp vleesch, vreeselijk dik en log; wild vleesch, dat in eene heelende wonde te veel
groeit; - de nagel is in 't vleesch gegroeid; in 't
vleesch snijden, door de huid heen; - (spr.) geen
vleesch zonder been, niets zonder gebreken; - hij
is visch noch vleesch, men weet niet wat men aan
hem heeft; weten wat voor vleesch men in de kuip
heeft, met wien men te doen heeft; - (schild.)
de vleeschkleur : hij weet het vleesch treffend weer
te geven; (fig.) de mensch, inz. in betrekking tot zijne
zinnelijke natuur : alle vleesch is sterfelijk, alle
menschen moeten sterven; den weg van alle vleesch
gaan, sterven; het gaat hem naar den vleeze, zijne
zaken gaan goed; - handelaar in warm vleesch,
in blanke slavinnen; (bijb.) het vleesch is zwak,
kan niet altijd aan de slechte neigingen weerstand
bieden; - het vleesch dooden, alle zinnelijke neigingen onderdrukken; -- zijn welig vleesch begint
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te jeuken, hij springt uit den band; — (bijb.) man en
vrouw zullen één vleesch zijn, zich vleeschelijk vermengen; — bemind vleesch hebben, gezegd van een
meisje die verscheidene vrijers kan krijgen; — zijn
eigen vleesch en bloed, zijn kind of kinderen; — het
eetbare, sappige deel der vruchten, vruchtvleesch;
—, (vleezen) eene soort van vleesch of vleeschspijs:
er moeten drie vleezen klaargemaakt worden.
VLEESCHACHTIG, bn. ( -er, -st), als vleesch,
vleezig.
VLEESCHADER, v. (-s, -en), een tak der sleutel beenader welke naar de hals- en hoofdspieren gaat;
... AFVAL, o. afval, afsnijdsel van vleesch bij
slagers; ...BAL, m. (-len), ...BALLETJE, o. (-s),
bal van gehakt vleesch, fricadel; ...BANK, v. (-en),
uitstalbank van een vleeschhouwer (inz. in de
vleeschhal); ...BLOK, o. (-ken), blok, dienende om
er vleesch op te hakken; ...BOOM, m. (-en), boom
waarop de huiden van aanzittende vleeschdeeltjes
ontdaan worden; vleeschwoekering, gezwel in den
buik; (ook) eene soort van boom op Ceylon;... BORD,
o. (-en), langwerpig plat bord om daarop vleesch
voor te snij den; ...BREUK, v. (-en), (heelk.) eene
valsche breuk die in een hard vleezig gezwel in
en bij de teelballen bestaat; ...DAG, m. (-en),
(R.-K.) dag waarop het nuttigen van vleesch
vergund is, in tegenst. met onthoudingsdag; ... DEEL EN, o. mv.
VLEESCHELIJK, bn. bw. in vleesch, naar den
vleeze; vleeschelijke gemeenschap tusschen man en
vrouw, de bijslaap, bekenning; vleeschelijke lusten,
zinnelijke lusten; vleeschelijke liefde gevoelen; —
zeer nauw vermaagschapt, in den bloede bestaande:
mijn vleeschelijke broeder. VLEESCHELIJKHEID,
v. lichamelijkheid, tastbaarheid; (fig.) vleeschelijke
lust.
VLEESCHETEND, bn. vleeschetende dieren, die
zich met vleesch voeden, in tegenst. met de plantenetende; vleeschetende planten.
VLEESCHEXTRACT, o. (-en), extract van
vleesch, inz. der verschillende vleeschzouten:
vleeschextract dient om den eetlust op te wekken;
Liebigs vleeschextract; ...GERECHT, o. (-en);
...GEZWEL, o. (-len), (geneesk.) vleeschbreuk;
ieder zacht en niet pijnlijk gezwel; ...GRATEN,
mv. peesverbeening bij de visschen.
VLEESCHHAAK, m. (...haken), haak om er een
geslacht beest aan te hangen; ...HAKMACHINE,
v. (-s), machine om vleescli fijn te hakken; ...HAL,
v. (-len), overdekte vleeschmarkt; ...HOUWER,
m. (-s), slager; ...HOUWERIJ, v. (-en), het vleeschhouwen; (ook) plaats waar vleesch verkocht wordt;
...HUID, v. (-en), (geneesk..) vleeschachtig vlies;
...IJZER, o. (-s), vaststaand ijzer waarover de
leerlooiers de huiden trekken om ze van vleeschdeelen te zuiveren: ...JUS, v. jus van gebraden
vleesch; ...KAMER, v. ( -si, kamer waar (geslacht)
vleesch bewaard wordt; ...KANT, m. (-en), zijde
waar het vleesch is in tegenst. van het vette of
de spekzijde); de vleeschkant der huide.z, de binnen
...KETEL, m. (-s), groote kookketel;... KEUR,-zijde;
v. (-en), voorschriften betreffende het toezicht over
de vleeschhouwerijen; ...KEURDER, m. (-s),
...KEURING, v. (-en); ...KIES, v. (...zen), scheur
-kies;
...KLEUR, v.
VLEESCHKLEURIG, bn. als de kleur van vleesch.
VLEESCHKLOMP, m. (-en), klomp vleesch; (fig.)
groot en zwaar vleezig mensch; ...KROON, v.
(...kronen), dikke plooi der hoeflederhuid, gelegen
onder den vleescbzoom en boven den vleeschwand
(bij paardenhoeven); ...KRUID, o. basilicum;
...KUIP, v. (-en), kuip waarin vleesch ingezouten
is ; ...MAAL, o. (...malen), maal, uit vleeschgerechten bestaande; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en),
maatschappij tot het uithallen van vleesch; ...MADE, v. (-n), eene soort van worm die op het vleesch
leeft.
VLEESCHMAKEND, bn. (heelk.) den groei van
het vleesch bevorderende.
VLEESCHMAND, v. (-en), mand der slagers om
vleesch in rond te brengen; ...MARKT, v. (-en);
...MES, o. ( -sen), groot voorsnijmes: ...NAT, o.
(kookk.) bouillon, aftreksel van de kracht uit het
vleesch; ...NAVELBREUK, v. (-en), (heelk.);
...NETBREUK, v. (-en), (heelk.); ...OFFER, o.
(-s), dierenoffer, menschenoffer (bij de ouden);
...PAN, v: (-nen), pan om vleesch in te braden;
...PASTEI, v. (-en), ...PASTEITJE, o. (-s), eene
soort van gebak; ...PIN, v. (-non), houten pin,

VLEK

in het vleesch gestoken om het bijeen te houden;
...POT, m. (-ten), pot tot het koken van vleeschspijzen; (bijb.) de vleeschpotten van Egypte, de betere
spijzen van Egypte (in tegenst. van die der woestijn);
...PRIEM, m. (-en); ...PRIJS, m. (...zen).
VLEESCHSAP, o. (-pen), sap van vleesch;
...SCHAAF, v. (...schaven), schaaf om de huiden
van vleeschdeeltjes te ontdoen; ...SCHOTEL, m.
(-s), schotel van toebereid vleesch; ...SOEP, v.
(-en); ... SPIJZEN, v. mv.; ... VATEN, o. mv.
(ontl.), spiervezels; ...VORK, v. (-en), groote vork.
VLEESCHVORMIG, bn. in den vorm van vleesch:
vleesehvormige gezwellen.
VLEESCHWONDE, v. (-n), wonde in het vleeseh :
vleeschwonden genezen spoedig; ...WORDING, v.
(godg.) menschwording (van Christus); ...WORST,
v. (-en), worst van fijngehakt vleesch; ...ZETTING,
v. (-en), wettelijke prijsbepaling van het vleesch.
VLEET, v. (vleten), kurk of vloot op een zegen
om den eenen kant omhoog te houden; — al de
haringnetten van eene schuit als zij in zee liggen; het visscherstuig bij de walvischvangst; - masten tuigwerk van een schip; — eene kleine schuit,
vlet; — een netvol; — groote menigte die niet
geteld wordt : garnalen koopt men bij de vleet; (fig.) hij heeft ze bij de vleet, in grootera overvloed; (fig.) slet, slons; - (nat. hist.) eene soort van rog
waarvan de schijf 1 M. lang en 1,3 M. breed kan
worden (raja batis).
VLEEZEN, bn. van vleesch; (bijb.) ik zal hun een
vleezen hart geven; niet in steenen tafelen, maar in
vleezen tafelen des harten.
VLEEZIG, bn. ( -er, -st), van vleesch voorzien:
de vleezige deelen des lichaams; — gezet; flink gevoed : eene vleezige koe; — sappig, eetbaar : vleezige
kersen, pruimen. VLEEZIGHEID, v. het vleezige.
VLEGEL, m. (-s), lange stok, met een anderen
korten stok aan het einde bevestigd, inz. 'dienende
om koren te dorschen; — (fig.) lomperd, boerenkinkel. VLEGELTJE, o. (-s).
VLEGELACHTIG, bn. ( -er, -st), loinp, dom, onbeleefd. VLEGELACHTIGHEID, v.
VLEGELEN, (vlegelde, heeft gevlegeld), dor schen; - elkander vlegelen, als vlegels behandelen.
VLEGELJAREN, o. mv. jaren waarin de knapen
zich recht vlegelachtig aanstellen, gewoonlijk van
het 10de tot het 13de jaar : er zijn knapen voor
wie de vlegeljaren nooit voorbijgaan.
VLEGELKAP, v. (-pen), eene beweeglijke leerera
houten kap, door middel van welke de vlegelsteel
met den vlegelknuppel vereenigd wordt; ...KLAP,
m. (-pen), riempje waarmede de vlegelknuppel aan
den vlegelstok gebonden wordt; ...KNUPPEL, m.
(-s), het korte hout waarmede men bij het dorschen
op het koren slaat; ...SLAG, m. (-en), het slaan met
den vlegel; ...STEEL, m. (...stelen), ...STOK, m.
(-ken), het langere deel van een dorschvlegel.
VLEIEN, (vleide, heeft gevleid), zaken zeggen die
een ander aangenaam, doch overdreven of ook
onwaar zijn, flikflooien, naar den mond praten :
vorsten vleien; iem. om zijn geld vleien; — iem. (of
iets) schooner maken of schilderen dan bij (of
het) is : portretschilders vleien haast altijd; de spiegel
vleit niet; — iem. eenti schoone verwachting geven:
zeg mij, zonder vleien, wat gij van de zaak denkt; aangenaam aandoen : die betoonde voorkeur vleit
mij; zoo iets vleit de zinnen; — zich vleien, zich zelven hoop geven op iets : mij vleiende met een
gunstig antwoord.
VLEIEND, bn. bw. ( -er, -st), wat vleit; streelend,
behaaglijk : vleiende woorden; beloften; vleiende taal;
vleiend spreken.
VLEIER, m., VLEISTER, v. (-s), die vleit; het
kind dat streelt. VLEIERIJ, v. (-en), al wat vleit
of streelt.
VLEITAAL, v. vleiende woorden; ...WOORD,
o. (-en); ...ZUCHT, v. begeerte om iem. naar den
mond te praten.
1. VLEK, o. (-ken), verzameling van huizen, in
straten afgedeeld, kleiner dan eene stad en grooter
dan een dorp; open stadje; plattelandsgemeente.
VLEKJE, o. (-s).
2. VLEK, v. (-ken), gedeelte eener oppervlakte,
anders gekleurd dan de rest : die tijger heeft schoone
vlekken; een wit paard met bruine vlekken; de vlekken
der zon; - door stooten, slaan of eene ziekte ontstaan : iem. blauwe vlekken knijpen; hij kreeg het
lichaam vol vlekken; - vuile plek, door slijk, vet
enz. ontstaan : dat papier zit met vlekken; wijn en
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thee maken vlekken; — ( fig.) smet (op iemands
naam enz.) : iem. eene vlek aanwrijven; (godg.) het
zonder vlek, Jezus. VLEKJE, o. (-s).
VLEKKELOOS, brr. zonder vlek of smet : een
vlekkeloos gedrag, leven; een vlekkeloozen naam hebben.
VLEKKELOOSHEID, v. zuiverheid, reinheid.
VLEKKEN, (vlekte, heeft en is gevlekt), vlekken
maken, bevlekken : die jongen vlekt zijn schrift; bezoedelen, vlekken krijgen : witte stoffen vlekken

lam

licht; olie vlekt.

VLEKKENKRUID, o. (-en), galigaan of geiten
longkruid of wolvenkruid; ...STEEN, m.-kruid,
(-en), steen om vlekken te verdrijven; ...STIFT, v.
(-en), vlakkenstift; ...WATER, o. water tot uit
vlekken, eau-de-Javelle; ...ZEEP, v.-waschingv
VLEKKIG, bn. ( -er, -st), met vlekken.
VLEKKOORTS, v. scharlakenkoorts; ...PAPIER,
•o. schuurpapier; ...TYPHUS, m.; ...ZIEKTE, v.
(-n), ziekte waarbij het lichaam vol vlekken komt:
mazelen, roodvonk, scharlakenkoorts zijn vlakziekten;
inz. eene varkensziekte : vinnigheid, gortigheid.
VLERK, v. (-en), vleugel van een vogel : de roofvogels hebben lange vlerken; — ( fig.) de vlerken
laten hangen, moedeloos neerzitten; — (gemeenz.)
blijf er met je vlerken af, met je handen; arm :
hij pakte hem bij zijne vlerk; — vleugel van een
vogel om mede te wisschen, schoon te 'maken; —
(gemeenz.) onbeleefde kerel, kinkel : een vlerk van
een vent; -- (zeew.) deel van het scheepswant
tusschen de windveeren en de hekstutten. VLERKJE , o. (-s).
1. VLERKEN, (vlerkte, heeft gevlerkt), de boegplanken over elkander slaan.
2. VLERKEN, (vlerkte, heeft gevlerkt), (Zuidn.)
die meiden vlerken maar langs de straat, slenteren,
rondloopen.
VLERKPRAUW, v. (-en), (Ind.) prauw met
bamboevlerken, zoodat zij niet omslaan kan.
VLET, v. (-ten), VLETSCHUIT, v. (-en), platboomd vaartuig, eene soort van praam.
VLETTEN, (vlette, heeft gevlet), plat leggen,
evenera (turf); — met eene vlet aarde en zoden
aanvoeren bij het leggen van een dijk.
VLETTER, m., VLETSTER, v. (-s), turvenlegger,
turvenlegster; — iem. die met eene vlet vaart.
VLEUG. v. (-en), richting van het haar, het
weefsel : hoe is de vleug van het fluweel I ; een hoed naar
de vleug borstelen; — (Zuidn. gew.) vlucht; vogelkooi.
VLEUGEL, m. (-s, -en), deel van het lichaam
van vogels en van sommige insecten, dat hun tot
het vliegen dient, vlerk : de lange en korte pennen
in de vleugels; de vleugels korten, kortwieken; die
vogels zijn gauw op de vleugels, vliegen gauw op,
zijn schuw; — op de vleugelen der liefde kwam hij
aansnellen, door liefde gedreven; de vleugelen des
tijds, der verbeelding; de vleugels laten hangen, moe
neerzitten; iem. onder zijne vleugelen nemen,-delos
onder zijn hoede; — de vleugels der kapellen zijn
met schubbetjes bedekt; — zijgedeelte van een gebouw, van een leger, van eene vloot; zijstuk (van
een net enz.); molenwiek; vleugelpiano; deel van
eene schroef (van schroefstoombooten); deel van
eene wan; — (plantk.) de beide zij delingsche
bloemkroonbladeren eener vlinderbloem; vlies vormige uitbreiding aan plantenzaden en stengels;
de vleugels van den neus, de neusvleugels; windijzer;
(pap.) de steel van den stamper die de lompen
week en - klein maakt. VLEUGELTJE, o. (-s).
VLEUGELADJUDANT, m. (-en), vroeger : die
adjudanten die de veldheer voor elken vleugel
had; (ook) adjudant van vorstelijke personen;
...ALTAAR, o. (...taren), altaar met twee draaibare luiken of vleugels; ...BATTERIJ, v. (-en);
...DEKSEL, o. (-s), vleugelschild; ...DEUR, V.
(-en), deur die uit verschillende stukken bestaat;
...EG, v. ( -gen).
VLEUGELHEK, o. (-ken), het hout waaraan de
windvaan in den top der masten genaaid is;
...HOOFDJES, o. mv. (zeew.) hoofdjes aan scheepsvleugels; ...HOREN, m. (-s), eene soort van huisjes slak; ...JICHT, v. jicht in de vleugels (der valken).
VLEUGELLAM, bn. lam aan één of beide vleugels; (fig.) iem. vleugellam maken, zoo dat hij niet veel
meer uitrichten kan; ...LOOS, bn zonder vleugels.
VLEUGELMAN, m. (-nen), flankeur; ...MOER,
V. (- en), van twee vleugels voorziene moer om
deze gemakkelijker om te draaien; ...MUUR, m.
(.. gymuren), de vleugelmuren eener brug, de zijmuren;
...PIANO, V. (-' s), vleugelvormige piano, staart-

stuk met sterken, vollen toon; ...SCHILD, o. (-en),
eene soort van harden vleugel die de eigenlijke
vleugels der insecten bedekt; ...SPIER, v. (-en),
spier waarmee de vogels hunne vleugels bewegen;
...SPIL, v. (-len), ...STOEL, m. (-en), (zeew.)
ijzeren spil waaraan het horizontale deel der windvaan op masten bevestigd is; ...VENTILATOR,
m. (-en), centrifugaal-ventilator.
VLEUGELVOETIGEN, v. mv. gevinde weekdieren.
VLEUGELVORMIG, bn. (ontl.) in den vorm van
een vleugel.
VLEUGELWORM, m. (-en), eene soort van voet
weekdier; ...ZAAD, o. (...zaden), zaad-vleugi
met een vlies omgeven.
VLEUGJE, o. (-s), kleine opflikkering : . korte
vleugjes van herstel; een vleugje voor den dood; zeer
weinig : een vleugje van hoop bleef mij over.
VLIE, o. doorvaart; inz. de doorgang uit de
Zuiderzee naar de Noordzee langs Vlieland.
VLIEBOOT, v. (-en),. (veroud.) eene zeeschuit
die de wateren van 't Vlie bevoer; (later) naam van
de vaartuigen der Watergeuzen, die niet veel beter
of grooter waren.
VLIEDBERG, m. (-en), vluchtheuvel, heuvel
van opgeworpen aarde in Zeeland om bij hooggin
waterstand daarheen te vlieden.
VLIEDEN, (vlood, heeft of is gevloden), vluchten;
tot iem. vlieden, de vlucht nemen; slechte gezelschappen vlieden, vermii den, ontvluchten.
VLIEG, v. (-en), algemeen bekend tweevleugelig
insect; — (spr.) twee vliegen in één slag, twee zaken,
twee voordeelen in eens ; — iem. eerre vlieg afvangen,
hem (in iets) voorkomen, hem verschalken; — ik
ben niet hier om vliegen te vangen, ik ben niet hier om
niets, te doen, om werkeloos te blijven; — zijn bakkes
zal vliegen vangen, hij zal klappen krijgen; — wij
slaan niets af dan vliegen, gez. waarmee men iets dat
aangeboden wordt, aanneemt: — men vangt meer
vliegen met een lepel stroop dan met een vat azijn,
zachtheid wint meer dan gestrengheid; — hij
maakt van eene vlieg een olifant, hij overdrijft alles; -een arend vangt geene vliegen, eene verheven ziel
bemoeit zich met geene kleinigheden; — dat was
eene vlieg in de melk dier partij, een tegenvaller.
VLIEGBAAN, v. (...banen), baan waar vliegoefeningen gehouden worden; ... DAG, m. (-en),
dag dat een aviateur vliegt; ...DEMONSTRATIE,
v. (-s), proefje van vliegkunst.
VLIEGEKOP, m. (-pen), kop van eene vlieg;
...MADE, v. (-n), made van eene vlieg.
VLIEGEN, (vloog, heeft of is gevlogen), door
middel van vleugels de lucht klieven, zich in de
lucht verheffen : vogels, kevers, vlinders vliegen; in
kringen vliegen, als de roofvogels; — (fig.) hooger
willen vliegen dan men kan, een hoogeren staat voeren
dan waartoe men bemiddeld is; — hij wil vliegen,
eer hij vleugels heeft, hij onderneemt iets wat zijn
krachten te boven gaat; — de vogel is gevlogen, de
schuldige heeft een goed heenkomen gezocht; —
met eene vliegmachine zich door de lucht bewegen;
— zich zeer snel bewegen : dat paard vliegt er van
door; de meid vloog het huis uit; door de straten vliegen,
rennen; waar vliegt hij heen I, waarheen gaat hij
zoo snel I; iem tegemoet vliegen, snellen; — op
iemands wenken vliegen, hem zeer snel gehoorzamen;
— in iemands armen vliegen, snellen; — iem. om
den hals vliegen, hem met vervoering omhelzen; —
iem. in het aangezicht vliegen, aanvallen, bits bejegenen; — iem. in 't haar vliegen, bij de haren
trekken; (ook fig.); — alles vliegt hem van de hand,
hij is vlug in hetgeen hij doet; — de tijd vliegt, gaat
snel. voorbij; — de oogen vliegen hem door het hoofd,
hij let verbazend snel op alles; — snel voortbewogen
worden : het stof vliegt in de lucht; de kruittoren, het
schip vloog in de lucht, ontplofte door kruit; de steen
vloog door het raam; de kogels vlogen hun om de oorgin,
gingen hun rakelings voorbij; de bijl vloog van den
steel; — in brand vliegen, snel ontbranden; — ver
de aap, het geld is gevlogen; — er een laten-dwijne:
vliegen, een wind laten; — (gemeenz.) hij ziet ze
vliegen, hij is niet goed wijs, zijn verbeelding werkt
te sterk ; — (zeew.) een touw, de schoot laten vliegen,
in eens losgooien ; — (bouwk.) vooroverhellen : de
muur, dat huis vliegt; — door vliegen in zekeren
toestand brengen : de kanarie heeft een glas stuk

gevlogen.

VLIEGENAAS, o. waarop vliegen azen.
VLIEGENBOOM, M. (- en), trosvogelkers;

VLIEGEND.

1910

...DREK, m. drek van vliegen; ...EI, o. (-eren),
...EITJE, o. (-s, eiertjes); ...ETER, m. (-s), eene
soort van kleinen moge]; ... GAAS, o. gaas om iets
tegen de vliegen te beschutten; ...JAGER, m. (-s),
zeker insect; ...KAMPERNOELIE, v. vergiftige
kampernoelie die men als vliegengift aanwendt;
...KAS, v. ( -sen), ...KAST, v. (-en), kast met gaas
afgesloten om spijzen tegen de vliegen te beschermen; ...KLAP, m. (-pen), een stok met een lap
leer aan het einde, waarvan inz. de slagers zich
bedienen om de vliegen dood te slaan; ...KLEED,
o. (-en), kleed om de vliegen af te weren van de
paarden; ...KNIP, v. (-pen), (plantk.) vliegen
vliegenkleed; ...LIJM,-vangertj;.LAP,m(p)
v. eene soort van lijm om vliegen te vangen; ...MADE,
v. (-n), larve van vliegen; ...NET, o. (-ten), vliegenkleed; ook vliegenvangertje; ...00G, o. (-en);
...PAPIER, o. papier waarop de vliegen sterven;
...PLANT, v. (-en).
VLIEGEND, bn. wat vliegt, in de wind fladdert,
zich snel voortbeweegt : _vliegende (losse) haren; vliegende steiger, hangende steiger; - vliegende (ontrolde) vaandels; - een vliegend leger, vliegende kolonnes, niet altijd op dezelfde plaats, mobiel; - vliegende
blaadjes, vlugschriften; - eene vliegende (draagbare)
brug; - vliegende distilleerinrichting, verplaatsbaar; (geneesk.) vliegend (springend) vuur; - het
vliegende paard, Pegasus; - in vliegenden draf; een vliegende storm, hevige storm; - vliegende
visschen, eene familie van weekvinnige visschen
die onder de keerkringen voorkomen en zeer ontwikkelde borstvinnen hebben, waarmede zij zich
in de lucht kunnen verheffen en zoo een eind voor
tijd als 't ware vliegen (inz.-uitsprnge,
de exocetus volitans); de vliegende zeehaan (dactylopterus volitans) bewoont de Middell. zee en den Atl.
Oceaan; - de vliegende Hollander, volgens de
legende een Hollandsch spookschip waarvan de
bemanning onder kapitein V a n S t r a t e n wegens
haar goddeloos leven tot straf veroordeeld was,
eeuwig op zee rond te zwalken; - (koophandel)
comptant (bij den verkoop van olie); - een
vliegende winkel is korter dan 3 mnd. ergens gevestigd en daardoor vrij van belasting.
VLIEGENIER, m. (-s), aviateur, iem. die met eene
vliegmachine kan vliegen.
VLIEGEN S, bw. vlug, zeer overhaast : hij ging
er vliegers heen.
VLIEGEN SOORT, v. (-en), soort van vliegen;
...STOLP, v. (-en), glazen stolp om vliegen te
vangen.
VLIEGENSVLUG, bw. zeer vlug.
VLIEGENVAL, v. (plantk.) eene Amerikaansche
plant wier witte bloembladeren tweeklappig zijn
en op de bovenvlakte en aan den rand met kleine
stékels zijn bezet; zet zich een insect op het uit
blad, dan slaan de beide helften schielijk-gesprid
samen en houden het insect gevangen.
VLIEGENVANGER, m. (-s), iem. die vliegen
vangt; - (nat. hist.) de vliegenvangers (muscicapa)
maken eene familie uit onder de zangvogels, waarvan
in ons vaderland de gewone vliegenvanger ; de zwart
of zwartgrauwe vliegenvanger en de wit--kopige
gehalsde vliegenvanger voorkomen; - kleine hagedis
der Antillen; - (plantk.) naam aan de zonnedauw
(drosera) gegeven, omdat kleine vliegjes dikwijls
blijven hangen aan het, kleverig vocht, dat uit de
kapvormige haartjes der bladen uitzweet.
VLIEGENVERGIF, o., ...VER.GIFT, o. vergif om
vliegen te dooden; ...VOGEL, m. (-s), ...VOGEL
...WAAIER., m. (-s), middel-TJE,o.(s)klibr;
tot afwering van de vliegen; ... ZWAM, v. (plantk.)
zeer vergiftige plaatzwam (agaricus muscarius),
die in den herfst veel in bosschen gevonden wordt;
zij ontleent haar naam aan de omstandigheid, dat
vliegen sterven, als zij er van eten.
VLIEGEPOOT, m. (-en), poot eener vlieg.
1. VLIEGER, m. (-s), zeker kinderspeelgoed
van papier dat in de lucht opgelaten wordt, elders
boog en draak geheeten : een vlieger oplaten; - (fig.)
die vlieger gaat niet op, die zaak gelukt niet; (zeew.)
middelstagzeil. VLIEGERTJE, o. (-s).
2. VLIEGER, m., VLIEGSTER, v. (-s), die vliegt;
aviateur, vliegenier.
VLIEGERBOM, v. (-men), bom door een vlieger
nit eene vliegmachine geworpen.
VLIEGERIJ, v. het vliegen.
VLIEGERKOORD, ...TOUW, o. (-en), koord,
touw om een vlieger op te laten; ...PIJL, m. (-en),
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pijl door een vlieger uit eene vliegmachine geworpen ; ...WEDSTRIJD, m. ,
VLIEGESCHEET, m. (...scheten), (plat.) vliegendrek : de spiegel zit vol vliegestheten; ...STRONT,
v. (plat).
VLIEGGEBIED, o. alles wat met het vliegen,
het vliegwezen in betrekking staat; ...HUID, v.
(-en), uitbreiding der huid tusschen staart en
pooten, bij de vleermuizen; ...KAMP, o. (-en),
kamp van vliegeniers; inz. waar zij zich oefenen;
...KUNST, v. kunst om met vliegtuigen zich in
de lucht te verheffen en willekeurig te bewegen.
VLIEGLUIS, v. (...zen), luis die op vliegen leeft.
VLIEGMACHINE, v. (-s), machine waarmee
menschen kunnen vliegen; ...OEFENING, v.
(-en), oefening in het vliegen; ...ONGEVAL, o.
(-len), ongeval met een vliegtuig overkomen.
VLIEGOP, v. geest van salmiak, vliegende geest..
VLIEGPARTIJ, v. (-en), snelle tocht waarbij,
men vliegend voortgaat : dat was eene vliegpartij
gisteren, wat hebben wij gevlogen; ...PROEF, v.
(...ven); ...RECORD, o.; ...SCHOOL, v. (...scholen),.
oefenplaats voor aviateurs; ... SPORT, v. het,
vliegen als sport beoefend; ...SUCCES, o.;
...TECHNIEK, v. techniek betreffende vlieg
bestuurbare luchtballons; ...TER--machines
REIN, o. (-en), terrein waar een vliegenier opstijgt en neerkomt; ...TOESTEL, o. (-len), vliegmachine; ...TUIG, o.; 1...TUIGESCADRON, o. (-s),
(mil.) escadron vliegeniers met hun toestellen;
...VELD, o. (-en), vliegterrein; ...VERTOONING,.
v. (-en), vliegdemonstratie; ...WEDSTRIJD, m.
(-en); ...WEEK, v.
VLIEGWERK, o. toestel in schouwburgen om
het tooneel plotseling te veranderen; het ging met
kunst en vliegwerk, door allerlei kunstmiddelen
kwam men er toe; ...WIEL, o. (-en), (van eene
machine) voervedel; ...ZWAM, v. (-men), vliegen
-zwam.
VLIENDER, v. (-s), (gew.) vlierboom; ...HOUT,
o. (gew.) vlierhout.
1. VLIER, v. (plantk.) een plantengeslacht
(sambucus) tot de familie der kamperfoelieachtigen
behoorende, waarvan 3 soorten in Nederland in
't wild voorkomen : de lage vlier. de gewone vlier of
vledder en de trosdragende vlier; zij hebben licht,
snel groeiend hout met veel zacht merg, witte
bloemen en zwartachtig roode zoete bessen ; (gew.) wilde vlier, zevenblad; - vlierbloesem:
vlier laten trekken; - vlierthee : vlier drinken,.
innemen.
2. VLIER, o. (-en), (gew.) broekgrond, uit beekbezinking en moerassen bestaande.
VLIERAZIJN, m. azijn van, met vlier bereid;
...BAST, v. bast van den vlierboom; ... BEI, v.
(-en), ...BES, v. ( -sen), ...BEZIE, v. (...ziën), de
zwartroode, zoetachtige bessen der vlier; ...BLOEISEL, o., ...BLOEM, v. (-en); aftreksel van vlierbloemen, zekere zweetdrank; ...BOOM, m. (-en). de
vlier; ...BOSCHJE, o. (-s), boschje van vlierboo-men; ...HEG, v. ( -gen), haag van vlierboomen;
...HOUT, o. hout der vlier zeer los met een dik
zacht merg gevuld hout.
VLIERHOUTEN, bn. van vlierhout : vlierhouten
proppenschieter.

VLIERING, v. (-en), verdieping boven den zolder.
VLIERINKJE, o. (-s).
VLIERINGKAMERTJE, o. (-s), kamertje op de
vliering; ..LUIK, o. (-en); .SPARREN, v. mv.;.
...TOUW, o. (-en); ..VENSTER, o. (-s).
VLIERKUSSENTJE, o. (-s), (geneesk.) dotje
waarin warme vlier gedaan is tot broeiing of verwarming; ...PIT, v. merg van den vlierboom;.
...PLANT, v. (-en); ...SAP, o. (-pen), sap der vlierbessen; ...STROOP, v. door inkoking verdikt
vliersap; ...STRUIK, m. (-en); ...THEE, v. thee
van den bloesem van den vlierboom; ...VLINDER,
m. (-s), 4 à 5 cM. groote vlinder met zwavelgele
vleugels met bruinen buitenrand, waarvan de rups
op de vlier leeft (ourapteryx sambucaria); ...WORTEL, m. (-s), (v. als stofn.) wortel van de vlier;
...ZWAM, v. (-men), eene soort van zwam die op
vlierstruiken leeft (exidia auricula Judae).
VLIES, o. (...zen), schapenvacht; (fab.) het gouden
vlies, door Jason veroverd, oorzaak van den tocht
der Argonauten; geen gulden vlies dan onder draken,
geen buitengewone uitkomsten dan door ongewone
stoutmoedigheid; de ridderorde van het Gulden Vlies,
Spaansche en Oostenrijksche ridderorde; schapen-
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wol; — (ontl.) velletje, huidje : vliezen om de spieren;
vliezen in het oog, het oor; de vliezen in een ei; —

voor vloed liggen; (spr.) werelds goed is eb en vloed,

nieuwe huid op eene wond; — vel op de gekookte
melk. VLIESJE, o. (-s).
VLIESACHTIG, bn. ( -er, -st), vliezig.
VLIESHARIGEN, m. mv. wolharigen, menschen
die het haar als een vlies over het hoofd hebben,
zooals de Kaffers en Negers; ...HEER, m. (-en),
... RIDDER, m. (-s), heer, ridder van het Gulden
Vlies.
VLIESVLEUGELIG, bn. (nat. hist.) vliesvleugelige
insecten (hymenoptera), insecten met vier, door
betrekkelijk weinig aderen in cellen verdeelde,
naakte vliezige vleugels.
VLIESVORMIG, bn. als een vlies.
VLIESZAAD, o. een plantengeslacht (corispermum), tot de familie der melden behoorende, waar
slechts eene soort, die dan nog maar op enkele-van
plaatsen gevonden is, in Nederland in 't wild
voorkomt : het Jlarshall's vlieszaad; ...ZWAM, v.
(-men), eene afdeeling der zwammen (hgmzenom-icetes).
VLIET, m. (-en), klein stroomend water, beek.
VLIETJE, o. (-s).
VLIETEN, (vloot, is gevloten), langzaam stroomen, kabbelen; vloeien : de tranen vloten over hare

het komt als eb en vloed, het verdwijnt en gaat,

wangen.

VLIETEND, bn. vloeiend, stroomend : een vlietend
water.

VLIETLAND, o. (-en), land gelegen tusschen den
boezem en de boezemkaden (in polders).
VLIEZIG, bn. ( -er, -st), met vliezen; vliesachtig;
(plantk.) dun, meestal doorschijnende, niet groen:
vliezige bladeren, vruchten, wortels. VLIEZIG H EID, v.
VLIJ, V. (- en), vlasband, zie AFVOERROL.
VLIJEN, (vlijde, heeft gevlijd), naast elkander
schikken, voegen : hout, turf op een stapel vlijen; —
behagen, gelegen, te pas komen : dat vlijt mij
bijzonder goed. VLIJING, v.
VLIJM, v. (-en), (heelk.) eene soort van mes om
eene ader te openen, lancet; zoo scherp als eene
vlijm, bijzonder scherp. VLIJMPJE, o. (-s), kleine
vlijm.
VLIJMEN, (vlijmde, heeft gevlijmd), met een
lancet of eene vlijm doorsteken, openen, doorvlijmen; een vlijmend wee, snijdende pijn, (fig.)
grievend hartzeer.
VLIJMKOKER, m. (-s), koker waarin eene vlijm
bewaard wordt; ...SCHERP, bn. bijzonder scherp;
...SNEDE, v. (-n), snede met eene vlijm; ...STEEK,
m. (...steken).
VLIJT, v. voortdurende ijver en nauwgezetheid
in het betrachten, uitvoeren van iets : met vlijt
studeeren, werken; aanhoudende, voortdurende vlijt;
onvermoeide vlijt betoonen.

VLIJTBETOON, o. het betoonen van vlijt.
VLIJTIG, bn. bw. ( -er, -st), VLIJTIGLIJK, bw.
voortdurend ijverig, werkzaam, naarstig.
VLINDER, m. (-s), kapel: een schubvleugelig
insect; — (fig.) ongestadig, veranderlijk mensch
(inz. in de liefde) : hij is net een vlinder. VLINDERTJE, o. (-s).
VLINDERACHTIG, bn. als een vlinder; (fig.) ongestadig, veranderlijk. VLINDERACHTIGHEID, v.
VLINDERBLOEM, v. (-en), bloem met eene
symmetrische bloemkroon, uit 5 ongelijke blaadjes
bestaande, waarvan de twee onderste (de kiel)
bootvormig vergroeid zijn, de twee zijdelingsche
(de vleugels) denzelfden vorm hebben en het bovenste (de vlag) meestal het grootst is.
VLINDERBLOEMIGEN, v. mv. eene plantenfamilie (papilionaceae) waartoe de volgende geslachten
behooren : doornstrui; bezemstruik; brem; stalkruid;
wondkruid; galega; rupsklaver; honigklaver; klaver;
rolklaver; kantvrucht; kantzaad; kroonkruid; vogel
-pot;esarc
wikke; latherus enz.

VLINDERBOOM, m. (-en), boom met vlinder
...NETJE, o. (-s), netje om vlinders te-bloemn;
vangen; ...POP, v. (-pen), pop van de rups alvorens
vlinder te zijn.
VLINDERVORMIG, bn. in den vorm van een
vlinder.
VLOED, nl. (-en), het vloeien; — (geneesk.)
bloedvloeiing uit de geslachtsdeelen eener vrouw;
witte vloed, zekere ziekte der vrouwen; -- de toestand van iets dat vloeit; groot stroomend water;
groote rivier; — wassend water; het wordt vloed;
de - vloed komt opzetten; den vloed doodzeilen, de
werking van den vloed te boven komen; — (zeew.)

komt en verdwijnt evenals de eb en de vloed; —

wordt nu minder dan meer; stortvloed, overstrooming; de vloed voerde alles mee; in den vloed omkomen; — ( fig.) groote menigte : in een vloed van
tranen; een vloed van woorden, van scheldwoorden.

VLOEDANKER, o. (-s), (zeew.) een met vloed
uitgeworpen anker; ...BORD. o. (-en), vloeiplank;
. BOSCH, o. (...sschen); ...DEUR, v. (-en), (aan
sluizen), buitendeur aan zeesluizen; ...GOLF, v.
(...ven), rondgaande golf die vloed brengt : de
loop der vloedgolven; vloedgolf eener zeebeving;

.. GRAAF, v. (...graven), kleine wetering in Overijsel; ... HAVEN, v. (-s), haven waarin men alleen
met vloed kan binnenvallen; ...PLANK, v. (-en),
damplank.
VLOEDWATER, o. water door de vloedgolven
aangevoerd; water uit eene groote rivier.
VLOEIBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar, geschikt om
te vloeien : water en lucht zijn vloeibaar; iets vloeibaar maken, smelten, verdunnen, oplossen; vloeiend.
VLOEIBAARHEID, v.
VLOEIBAARMAKING, v. het vloeibaar maken;
...WORDING, v.
VLOEIBLOK, o. (-ken), blok vloeipapier;
...BOEK, o. (-en), boek met bladen vloeipapier
gevuld, buvard; ... BORD, o. (-en), vloeiplank.
VLOEIEN, (vloeide, heeft en is gevloeid), vlieten,
zich zachtkens voortbewegen (van vochten) : bloed
dat in onze aderen vloeit; de inkt wil niet vloeien,

hij is te dik; — de inkt vloeit op dit papier, verspreidt zich; — de wond vloeit, draagt, loopt; r-de kraamvrouw vloeit, heeft Bene bloedvloeiing; —
de woorden vloeiden van zijn lippen, hij sprak met
groote gemakkelijkheid; — welluidend zijn (van
woorden en tonen) : deze verzen vloeien wel; — dat
woord vloeide mij vanzelf uit de pen, onwillekeurig
schreef ik het neer; — voortkomen : zijne ongelukken vloeiden uit zijne dwaze eigenliefde; — een
brief vloeien, met vloeipapier droogmaken. VLOEI-

ING, v. (-en), het vloeien, vlieting; (geneesk.)
vloeiing van bloed (uit open wonden); (ook) over-

matige bloedvloeiing der vrouwen.
VLOFIEND, bn. bw. ( -er, -st), gesmolten : vloeiend
metaal; — ( plantk.) met ondergedoken, door het
water heen en weer bewogen stengel; — (taalk.)
vloeiende letters : 1, m, n, r; — (fig.) gemakkelijk,
ongedwongen : hij spreekt het Engelsch vloeiend;
vloeiende stijl. VLOEIENDHEID, v. (w. g.) gemakkelijkheid.
VLOEIHOEK, m. hoek waaruit veel water toevloeit; de wind is in den vloeihoek, is Noordwest;
...IJZER, o.; ...KRISTALLEN, o. mv. de tot
dusver niet afgezonderde basis van het vloeispaat zuur; ...LIJST, V. (- en), (timm.) half hol, half bol
gebogen lijn aan lijstwerk, ook ojief en cimaas
geheeten; ...MIDDEL, o. (-s, -en), middel om iets
vloeiend te maken; inz. om een smeltingsproces
te bevorderen; ...NET, o. (-ten), drijfnet der
visschers.
VLOEIPAAL, m. (...palen), vloeipalen bij de
zeehaven; ...PAPIER, o. ongelijmd papier tot
opdroging van schrift, in sommige streken ook
kladpapier geheeten; ...PIJP, v. (-en), deel van
een ventilatie- of van een verwarmingstoestel;
...PLANK, v. (-en), plank tegen den vloed (bij
dijkbreuken, enz.); keerdam; vensterlijstje (aan de
buitenzijde); ...PUT, m. (-ten), bewaarplaats van
water tot brandblussching; — buitendijksche
oesterput, gemaakt op het bij ebbe droogvallend
slib; ... ROL, V. (- len), rol met vloeipapier.
VLOEISPAAT, o. calciumfluoride, gebezigd als
vloeimiddel bij smeltingsprocessen.
VLOEISPAATZUUR, o. oplossing van fluorwaterstof (de verbinding van fluor met waterstof)
in water; het is zóó scherp dat het zelfs glas aantast
en dient om teekeningen en opschriften op glazen
voorwerpen te brengen, doch voornamelijk om
verdeelingen en schalen voor barometers en thermometers op glas te maken.
VLOEISTOF, v. (-fen), alles wat vloeit, vocht:
de vloeistoffen kan men doen bevriezen en verdampen.

VLOEIWEIDE, v. (-n), weideland met afvalwater
bevloeid.
VLOEK, m. (-en), verwensehing : met den vloek
beladen zijn, vervloekt; de vloek eens vaders; daar
rust geen zegen op, maar vloek; — ( fig.) straf, geesal; — ramp, ongeluk, als gevolg eener vervloeking:
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er ligt een vloek op dat huis; deze man is een vloek
der menschheid; een voorwerp van vervloeking;
iedere heiligschennende uitdrukking : vloeken uit
een vloek iets bevestigen; — in een vloek-braken;mt
(of drie vloeken) en een zucht is het klaar, in een
ommezien, zonder moeite. VLOEKJE, o. (-s).
VLOEKBAAR, bn. (-der, -st), vloekwaard.
VLOEKBEEST, o. (-en), ...BEK, m. en v. (-ken),
... DIER, o. (-en), vloeker, iem. die veel
vloekt.
VLOEKEN, (vloekte, heeft gevloekt), verwen schen, den vloek uitspreken over...: iem. vloeken;
zegen hen die u vloeken; op iets vloeken, iets veraf
woorden spreken: hij-schuwen;—godlatr
vloekt als een ketter, als een ketellapper; — een
schril contrast vormen : die kleuren vloeken met
elkander.
VLOEKER, m. VLOEKSTER, v. (-s), die altijd
vloekt.
VLOEKGENOOT, m. (-en), medeplichtige (in
eene afschuwelijke misdaad); ...GESPAN, o.
vereeniging van misdadigers ; ...WAARDIG, brr.
( -er, -st, meer -, meest -), verdienende gevloekt te
worden ; ...WAARDIGHEID, v.; ...WOORD,
o. (-en), verwensching, godslastering.
VLOER, m. (-en), bodem, grond (inz. van een
vertrek): een houten, planken vloer ; — (timm.)
een vloer op wervels, de aangedreven planken van
-een vloer die niet op de ribben vastgespijkerd,
maar door latten verbonden zijn ; na het krimpen
wordt zoo'n vloer nogmaals aangedreven ; —
een steenen, marmeren vloer ; er ligt een kleed op
den vloer ; den vloer doen, opboenen ; — ( spr.) de
vloer is te koud waar zij over gaat, men houdt zeer
veel van haar ; — veel volk over den vloer hebben,
dienstpersoneel hebben ; — hij komt daar over den
vloer, bezoekt hen dikwijls ; — (spr.) mans moer
is de duivel over den vloer, eene vrouw kan het
zelden met hare schoonmoeder vinden ; — alles
n,'er den vloer halen, van zijne gewone plaats ; —
de wasch van den vloer doen, aan kant maken, in
orde brengen ; de kinderen moeten 's avonds van den
vloer, naar bed ; — bodem eener mijn, van een
oven ; — (bakk.) een vloerbrood. VLOERTJE,
o. (-s).
VLOERAFVAL, m. hetgeen van het dorschen
op den dorschvloer blijft liggen ; ...BALK, m. (-en),
(bouwk.) balk waarop de vloerdelen rusten;
...BROOD, o. (-en), brood dat zoo op den vloer
van een oven gebakken is en niet in eene bus ;
...DEEL, v. (...delen), vloerplank ; ...DWEIL,
v. (-en, dweil om den vloer te reinigen.
VLOEREN, (vloerde, heeft gevloerd), vloeren
maken, leggen ; bevloeren ; (fig.) bedekken. VLOERING, v. (-en), het vloeren ; bevloering.
VLOERHOUTEN, o. mv. (zeew.) buikleggers ;
...KLEED, o. (-en), karpet, tapijt op den vloer;
...LIGGER, m. (-s), vloerbalk ; ...MAT, v. (-ten),
mat op den vloer, meestal voor eene deur ; iem.
op de vloermat laten staan, hem aan de deur laten
wachten en niet in de kamer laten komen (uit
minachting); ...NAGEL, m. (-s), nagel om de vloerdelen mede vast te spijkeren ; ...PLANK, v. (-en);
...RIBBE, V. (- n), ribbe of balk waarop de planken
eener bevloering rusten ; ...SENTEN, v. mv.
(zeew.) vlaksent ; ...SPIJKER, nl. (-s), vloernagel ; ...STEEN, m. (-en), steen eener steenen
bevloering ; ...TAPIJT, o. (-en), vloerkleed;
...TAPEET, o. (...peten), (dicht.) het gras der
velden ; ...TEGEL, m. (-s); ...VARKEN, o. (-s),
(gew.) stoffer, varken; ...VORMER, m. (-s), vormer
van vloertegels ; ...WERK, o. (-en), bevloering,
inz. wanneer dit eenigszins kunstig is ; ...ZAND, o.
fijn wit zand, dat op den steenen vloer gestrooid
wordt ; ...ZEIL, o. (-en), zeildoek op den vloer,
bij wijze van kleed.
VLOGHAVER, v. (landb.) (gew.) wilde of gebaarde haver (avena ,fatwa).
VLOK, v. (-ken), VLOKJE, o. (-s), klein samenhangend hoopje van wol, sneeuw, stof of andere
lichte stoffen die gemakkelijk door den wind mee
-gevord
worden.
VLOKACHTIG, bn. als vlokken.
VLOKBED, o. (-den), met vlokwol gevuld bed;
...BIES, v. (...zen), (gew.) (plantk.) wollegras,
waarvan de bloesem tot vulling van bedden en
matrassen dient ; ...HAAR, o. vlokkig haar.
1. VLOKKEN, (vlokte, heeft of is gevlokt), tot
vlokken maken of worden ; — (Zui dn.) sneeuwen.
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2. VLOKKEN, v. mv. (plantk.) (gew.) smalbladig
wollegras.
VLOKKIG, bn. ( -er, -st), met of vol vlokken.
VLOKVULSEL, o. (-s), ...WOL, v. de wol die
van wollen weefsels afgeschoren wordt ; ...ZIJDE,
V. zijde van het buitenste deel van den cocon
gesponnen, losser en minder waard dan de gewone
zijde.
VLONDER, m. (-s), stootplank ; — los houten
bruggetje. VLONDERTJE, o. (-s).
VLONDERLEUNING, v. (-en), leuning langs
een vlonder. VLONDERLEUNINKJE, o. (-s).
VLOO, v. (-ien), zeker vleugelloos insect (prulex),
dat zich met het bloed van menschen en dieren
voedt : vlooien hebben, vangen, knippen, met den
nagel dooddrukken ; — hij heeft (slaap)vlooien ; —
(fig.) (gew.) hij heeft eene vloo in 't oor, hij is ongerust. VLOOITJE, o. (-s).
VLOOIACHTIG, bn. op eene vloo gelijkende.
VLOOIEBEET, m. (...beten), beet eener vloo;
moet door eene vloo achtergelaten.
VLOOIEN, (vlooide, heeft gevlooid), vlooien
vangen : een hond vlooien ; zich vlooien, zich de
vlooien afvangen ; (spr.) den aap vlooien, zie AAP.
VLOOIENKRUID, o. verschillende kruiden die
door hun geur de vlooien verdrijven of waarvan
men zulks meent.
VLOOIENSPEL, o. (-len), zeker gezelschapsspel waarbij men kleine beenen plaatjes door er
met een ander plaatje op te drukken in een bakje
moet laten springen ; ...ZAAD, o. (...zaden),
zaad van vlooienkruid.
VLOOIEPIK, m. (-ken), vlooiebeet ; ...SCHEET,
m. (...scheten), (plat) drek van vlooien.
VLOOIKLEUR, v. donkerbruin ; ...KREEFT,
m. (-en), eene soort van ringkreeft : zoetwater
(gammarus); ...NEK, m. en v. (-ken);-garnl
...ZAK, m. en v. (-ken), iem. die veel vlooien
heeft.
VLOOSPRINKHAAN, m. (...hanen), zeker bruin
diertje dat als groene larve in schuim gewikkeld
op planten voorkomt.
1. VLOOT, v. (vloten), verzameling van een
aantal schepen : eene xloot van honderd zeilen
(schepen); haringvloot, al de schepen die ter haringvangst uitgaan. VLOOTJE, o* (-s), kleine vloot,

flotille.
2. VLOOT, bn. (gew.) ondiep ; vlot.
3. VLOOT, v. (vloten), ondiepe tobbe an ongeveer 2 dM. diepte ; — dobber, drijver van een
vischsnoer, een zegennet. VLOOTJE, o. (-s),
kleine vloot, bakje, kommetje : botervlootje, azijnvlootje, melkvlootje.
VLOOTVOOGD, m. (-en), aanvoerder eener
vloot, admiraal, schout-bij-nacht.
VLOS, o. vloszijde.
VLOSSEN, bn. van vloszijde.
VLOSSIG, bn. (-er, -st), los ongetw eernd.
VLOSSIGHEID, v.
VLOSZIJDE, v. vlokzijde, ongetweernde zijde.
1. VLOT, bn bw. ( -ter g -st), (zeew.) drijvend,
dobberend ; — een schip vlot maken, krijgen, van
het droge afbrengen ; — (fig.) gemakkelijk, 'vloeiend : vlot spreken ; eene les vlot opzeggen, zonder
haperen ; — vlot werken, waarbij men opschiet ; —
eene vlotte manier van leven, gemakkelijk, vroolij k,
lustig. VLOTHEID, v.
2. VLOT, o. (-ten), boomen, balken met plankeu
of latten aan elkander verbonden om ze langs
eene rivier, kanaal enz. te vervoeren ; eenige samengebonden balken die, met een plankier bedekt,
eene soort van steiger vormen ; — (scheepsb. )
werkvlot, kielvlot; — vlottend wachthuis. VLOTJE,
o. (-s).
VLOTBAAR, bn. kunnende vlotten of drijven;
de vlottende wateren.
VLOTBALK, m. (-en), balk die tot een (hout)
vlot behoort ; ... BATTERIJ, v. (-en), (zeew.)
oorlogspraam ; ...BERG, m. (-en), bergen, uit
stoffen bestaande, die uit water neergeploft zijn,
zooals kalksteen, zandsteen enz.; ...BOOT, v. (-en);
...BRUG, v. ( -gen), brug welke uit liggers bestaat,
die op vlotten of drijvende balken rusten, waardoor
de gansche brug gemakkelijk verplaatst kan worden;
... DEEL, v. (... delen), (timm.) eene bepaalde
soort van dennen of vuren planken.
VLOTELING, m. (-en), oorlogsmatroos ; (ook)
die tot eene vloot behoort.
VLOTEMELK, v. (gew.) afgeroomde melk.
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VLOTEN, (gew.) (vlootte, heeft gevloot), afroomen, den room van de melk scheppen.
VLOTGAAND, bn. een vlotgaand schip, schip
dat weinig diepgang heeft.
VLOTGRAS, o. een plantengeslacht (glyceria),
tot de groep der zwenkgrassen behoorende, waarvan
5 soorten in Nederland voorkomen : het gewone
vlotgras of mannagras ; het liesgras of piekgras ;
het kweldergras of zilt vlotgras en het zeevlotgras
of gorsgras ; — ( fig.) zich aan het vlotgras vasthouden,
zich op iets verlaten, dat zeer onzeker is ; ...GROENSTEEN, m. doleriet ; ...HOUT, o. (-en), vlottend,
drijvend hout; (ook) kurkhout ; ...HUIS, o. (...zen),
huis op een vlot in eene rivier of een kanaal gebouwd ; ...KETTING, m. (-en), ketting waarmede
een vlot vastgemaakt wordt ; ...PLANKJE, o.
(-s), houten bordje dat men op emmers vol melk
legt om onder het dragen niet te storten ; ...SCHIPPER, m. (-s), bestuurder van een vlot ; ...SCHUIT,
v. (-en), platboomd vaartuig, vlet.
VLOTTEN, (vlotte, heeft en is gevlot), laten
drijven : hout naar de zee vlotten ; — drijven, los
vaartuigen); — losraken, van het droge-raken(v
•afraken ; — (fig.) gemakkelijk, licht gaan : het
zal wel vlotten ; vlottende schuld, die voorbijgaande,
van tijdelijker aard is ; — vlottende koopers, do
gaande en komende man, de niet vaste klanten;
Rotterdam met haar vlottende bevolking, niet vast,
'Cr aande en komende.
VLOTTER, m. (-s), iem. die houtvlotten maakt;
(vissch.) houten of kurken klosje om een sleepnet
boven water te houden ; — (stoomw.) toestelletje
om den waterstand in den stoomketel aan te
geven.
VLOTTERSBAAS, m. (...bazen), ploegbaas der
houtvlotters of houtlossers.
VLOTVAART, v. het varen met vlotten (op
•den Rijn b.v.).
VLOTVAREN, o. (plantk.) Bene soort van watervaren (salvinia natans), ook zilverschoon geheeten.
VLOUW, v. (-en), eene soort van net.
VLUCHT, v. het vliegen (der vogels): de zwaluw
-en de postduif hebben eene snelle vlucht ; — een
vogel in de vlucht schieten, terwijl hij vliegt ; —
,een bal in de vlucht vangen, terwijl hij in beweging is;
iem. in de vlucht zien, bezoeken, haastig, terloops ; —
(fig.) eene hooge vlucht nemen, hooge .gedachten,
veel omvattende plannen ; die zaken namen eene
hooge vlucht, werden zeer uitgebreid, gingen goed
vooruit ; — dichterlijke vlucht, op de vleugelen
der verbeelding ; — (-en), verzameling van vliegende vogels : eene vlucht duiven. patrijzen ; eene
soort van ruime vogelkooi ; — afstand tusschen
de twee uiterste randen der uitgespreide vleugels:
de condor heeft eene vlucht van 31/2 M.; — de vlucht
van een hert, het gewei ; — (zeew.) de vlucht van
een vlag of wimpel, het losse fladderende deel ; —
de vluchten van een haspel, de kruisspaken ; —
een schepradmolentje met 4,40 M. vlucht, afstand
tusschen de uiteinden der molenwieken; — (bouwk.)
diepte : de vlucht eener deur, de dikte van den muur
bij de deur ; —
het vlieden, wegloopen : den vijand op de vlucht
jagen ; op de vlucht slaan, vluchten ; — (gew.)
met iets in de vlucht zijn, er mede verlegen zijn.
VLUCHTBERG, m. (-en), terp in Zeeland.
VLUCHTELING, m. en v. (-en), die vlucht,
die gevlucht is. VLUCHTELINGE, v. (-n).
VLUCHTEN, (vluchtte, is gevlucht), vlieden,
op de vlucht gaan, ontvluchten ; — (zeew.) omhoog richten of pointeeren (het kanon); — (gew.) zijne
goederen in eene andere woning bergen ; hij is
bankroet gegaan, maar heeft eerst een deel zijner
meubelen gevlucht. VLUCHTING, v. (w. g.) het
vluchten, vlucht.
VLUCHTHAVEN, v. (-s), veilige haven, noodha
...HEUVEL, m. (-s), heuvel-ven,tojuchsrd;
waarheen men bij hoogen waterstand vluchten
kan; verhoogd trottoir midden op een druk plein
enz. in groote steden; ...HOOGTE, v. (-n), grootste
hoogte eener kogelbaan.
VLUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (scheik.) spel
vervliegend ; vluchtige oliën ; — geestrijk, tot
een gas vervormd : vluchtig zout ; — een vluchtige
blik, voorbijgaand ; — haastig, zonder zorg : eene
vluchtige schets, teekening ; iets vluchtig behandelen,
bespreken ; — oppervlakkig : een vluchtigen indruk
krijgen. VLUCHTIGHEID, v. (scheik.) gas-
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achtige hoedanigheid ; (fig.) het vluchtige, voor
-bijgande;
iets dat van korten duur is.
VLUCHTIGJES, bw. vluchtig : vluchtigjes iets
vermelden, aanroeren, behandelen.
VLUCHTIGMAKING, v. (scheik.) het vervluchtigen.
VLUCHTOORD, o., ...PLAATS, v. (-en), schuil
toevlucht ; ...SNELHEID, v. de vlucht -plats,
de snelheid waarmede-snelhidrcëopa,
zij zich voortbeweegt.
VLUG, bn. (van jonge vogels) in staat om te
vliegen : de vogels zijn nog niet vlug ; —, bn. bw.
(-ger, -st), vaardig, snel : vlug werken, loopen, spreken;
- vaardig, bekwaam ; vlug met de pen zijn ; vlug
in het rekenen zijn ; eene taal vlug leeren, spreken ; —
snel begrijpend, bevattelijk : dat is een vlugge
jongen; vlugvan begrip; eenvlugge kop. VLUGHEID,
v. snelheid, vaardigheid ; (fig.) die knaap heeft
veel vlugheid. is zeer bevattelijk.
VLUGSCHRIFT, o. (-en), vluchtig ontworpen
geschrift van den dag over het een of ander onderwerp van oogenblikkelijk belang ; blauwboekje,
brochure. VLUGSCHRIFTJE, o. (-s).
VLUGZAND, o. zeer fijn, door den wind voortbewogen zand ; ...ZOUT, o. (-en), (scheik.) vluchtig zout.
1. VOCAAL, v. (...talen), (taalk.) klinkletter.
2. VOCAAL, bn. tot de stem behoorende ;
vocaal concert, concert met zang : vocale (zang-)
muziek ; vocaa! gebed, dat overluid uitgesproken
wordt ; —SPELLING, v. (-en).
VOCABULAIRE, o. (-s), woordenlijst.
VOCALISE, v. (-s), (muz.) zangstudie op een klinker (of op de lettergreep la).
VOCATIE, v. (-s, ...tiën), roeping, neiging.
VOCATIEF, VOCATIVUS, m. (...tieven), (taalk.)
naamval van den aangesproken persoon.
1. VOCHT, bn. ( -er, -st), (w. g.) vochtig : telen
wordt het droeve oog niet vocht ?
2. VOCHT, o. (-en), nat, vloeistof : de vochten
noemt men vloeistoffen ; — er valt vocht, het regent
een beetje ; — (ontl.) vloeibare stof in het lichaam:
het glasachtig vocht in het oog ; de bedorven vochten,
sappen ; vocht uit den neus, snot ; — v. vochtigheid : de muur is zwart van de vocht.
VOCHTEN, (vochtte, heeft gevocht), nat, vochtig
maken : waschgoed vochten, besprenkelen ; tabak,
dek vochten ; eene wond vochten, betten.
VOCHTER, m. (-s), die vocht ; (boekdr.) die
papier vocht.
VOCHTIG, bn. ( -er, -st), nat, nattig : een vochtig
klimaat ; de lucht is vochtig ; — zijne oogen werden

vochtig, tranen kwamen hem in de oogen ; — voch-

tige muren, die door opzuiging nit een natten of
moerassiger grond steeds nat zijn : een vochtig.
huis ; vochtige warmte ; vochtige waren, dranken,
vloeistoffen. VOCHTIGHEID, v. natheid, het
vochtige.
VOCHTIGHEIDSMETER, m. (-s), toestel om
de betrekkelijke vochtigheid van den dampkring
te meten, ook hygrometer geheeten.
VOCHTKAMER, v. (-s), (drukk.) kamer waar
het papier vochtig gemaakt wordt ; ...KWAST, m.
(-en), kwast om strijkgoed enz. vochtig te maken;
...MAAT, v. (...maten), maat voor vloeistoffen;
...METER, m. (-s), werktuig om de sterkte van
dranken te bepalen, eene soort van areometer ;
roeier, peiler ; ...MENGING, v. de vermenging
der vochten in het menschelijk lichaam : gebrek
vochtmenging ; ...PLAATS, v. (-en), plaats-kige
waar iets (laken, tabak enz.) gevocht wordt ;
...TOESTEL, o. (-len), toestel aan rotatiepersen
waardoor het afrollende papier. vóór het onder
den drukcilinder komt, genat wordt ; ...WEGER,
m. (-s), vochtmeter.
VOD, v. (-den), VODDE, v. (-n), oude lap,
gescheurd doek : vodden rapen, verzamelen ; uit
vodden maakt men papier ; — die kleeren hangen
aan vodden, zijn geheel en al versleten ; -- (spr.l
iem. achter de vodden zitten, hem flink narij den,
tot zijn werk aanzetten ; — iem. bij de vodden
krijgen, bij de lurven, bij zijn kraag pakken; — (fig.)
prul, iets zonder waarde: wat zijn dat voor vodden ?;
een vod van een boek ; — voddegoed. VODJE, o.
(-s), klein vod ; lapje ; dotje.
VODDEGOED, o. (tabaksbouw) de onderste
bladen eener tabaksplant die op den grond liggen
en gewoonlijk erg stuk zijn (ook lompen en zand
-goed
geheeten).
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VODDENBAK, m. (-ken), bak om vodden in
te bewaren ; ...BANK, v. (-en), bank om vodden
op te sorteeres ; ...HANDEL, m. handel in vodden,
(ook) in oude prullen; ...HANDELAAR, m. (-s);
...HANDELAARSTER, v. (-s); ...KOOPER, m.
...KOOPSTER, v. (-s); ...KRAAM, v. (...kramen),
prullenkraam ; (fig.) prulwerk, prullaria ; ...MAN,
m. (-nen), voddenverkooper ; ...MAND, v. (-en),
mand tot berging van vodden, oud papier enz.;
...MARKT, v. (-en); ...PAKHUIS, o. (...zen);
...RAPER, m., ...RAAPSTER, v. (-s), die vodden
zoekt of gaart (om ze te verkoopen).
VODDERIJ, v. (-en), lompen, gescheurd goed ;
(fig.) prulwerk ; beuzelarij.
VODDEWERK, o . prulwerk.
VODDIG, bn. bw. ( -er, -st), uit vodden bestaande :
voddige kleeren ; — los geweven, licht rafelend:
voddig katoen, laken ; ( fig.) vuil, slordig : een voddig
wijf. VODDIGHEID, •v.
VODKA, v. Russische brandewijn.
VOEDEN, (voedde, heeft gevoed), voedsel geven
aan, (in alle bet.) onderhouden ; de dieren voeden,
hun eten geven ; die vogels voeden zich met insecten,
met zaden ; — den stoomketel voeden, van voldoende
water voorzien ; — de pomp voeden, aan den gang
houden ; een blinden haat voeden, daaraan voedsel
geven, dien aanwakkeren ; hoop voeden ; — ( spr.)
eene slang in zijn boezem voeden, een verrader
weldoen ; — voedend zijn, voedende bestanddeelen
in zich bevatten : rijst voedt meer dan aardappels ;
voedende spijzen. VOEDING, v. het voeden (inz.
der dieren); voedsel, kost ; — de voeding van eenkanaal, watertoevoer.
1. VOEDER, m. (-s), die voedt.
2. VOEDER, VOER, o. voedsel, spijs, kost,
inz. voor dieren, voor zoover de menschen het
verschaffen : voer halen, voer geven ; zevenzaad is

het beste voer voor de kanaries ; — groen voer,
versch gemaaide klaver, gras enz.; (mii.) op voer
uitgaan, gaan fourageeren ; — (gemeen.) zich op
goed voer zetten, flink eten. VOERTJE, o. (-s).

3. VOEDER, m. (-s), groot wijnvat.
VOEDERARTIKEL, o. (-en), artikel dat tot
voeder dient : handelaar in voederartikelen ; ... BAK,
m. (-ken), bak voor voeder ; ...BIETEN, mv. zoete
mangelwortelen ; ...CONTROLE, v. 'controle naar
kwaliteit en gehalte der veevoederstoffen.
VOEDEREN, VOEREN, (voederde, voerde,
heeft gevoederd, gevoerd), van voeder voorzien:

de paarden, het vee voeren ; — een kind voeren,

het eten in den mond brengen. VOEDERING,
V. (- en), het voederen.
VOEDERGEWASSEN, o. mv. planten die dienen
tot veevoeder ; ...KIST, v. (-en); ...KRIB, v.
(-ben), (in stallen); ...MAND, v. (-en); ...STROO,
o. stroo, met graan doormengd, tot voedsel
voor paarden dienende ; ...TROG, m. ( -gen), trog
voor voeder ; ...ZAK, m. (-ken).
VOEDINGSCOMMISSIE, v. (-s), (mil.) Bene commissie van officieren, belast met het aanbesteden,
keuren enz. der voedingsmiddelen voor de manschappen ; ...DOOIER, m. (-s), deel van den
dooier in een ei, dat den vormingsdooier omgeeft ;
...DRAAD, m. (...draden), draad die voor de
electrische tram enz. de electriciteit aanvoert.
VOEDINGSGEWASSEN, o. mv, planten die
dienen tot voeding van den mensch; ...INSTINCT,
o. instinct der dieren zich te voeden; ...KLEP, v.
(-pen), (stoomw.) klep waardoor het voedingswater in den stoomketel komt ; ...KRAAN, v.
(...kranen), (stoomw.) kraan om voedingswater
toe te laten ; ...LIJN, v. (-en), voedingsdraad ;
...MIDDEL, o. (-en), middel om zich mede te
voeden : keuring der voedingsmiddelen ; ...PIJP,
V. (- en), pijp, aanvoerbuis voor het voedingswater ; ...POMP, v. (-en), (stoomw.) pomp om
voedingswater op te pompen ; ...PROCES, o.
( -sen), het verloop der verandering van de spijzen
tot voedende bestanddeelen van het lichaam;
...RUIMTE, v (-n), (stoomw.) ruimte tusschen den
hoogsten en den laagsten waterspiegel (in stoom
voedend sap ; ...STOF,-ketls);.SAP,o(pn
v. (-fen), voedende bestanddeelen uit spijs en drank
afgezonderd en in het bloed opgenomen ; ...TOESTEL, o. (-len), (stoomw.) toestel om water in
den stoomketel te voeren ; ...WAARDE, v. (-n),
voedende waarde van spijzen en dranken ; ...WATER, o. (stoomw.) water dat in den stoomketel
gevoerd wordt om tot stoom te verdampen;

...WORTEL m. (-s), plantenwortel die het voedsel
uit den grond haalt.
VOEDSEL, o. spijs, al wat tot voeding kan
dienen : voedsel tot zich nemen, gebruiken ; de zieke

kan geen voedsel meer verdragen ; versterkend, gezond,
krachtig voedsel ; de planten halen haar voedsel uit
den grond ; — onderhoud : steenkool, hout dient
tot voedsel van het vuur ; — ( ook fig.) versterking :
voedsel voor den geest ; dat gaf hare ijverzucht nieuw
voedsel.

VOEDSTER, v. (-s), vrouw die voedt ; (inz.)
min ; de aarde is ons aller voedster, onderhoudt ons
allen ; (fig.) de beschaving is de voedster der kunst;
bevordert de kunst ; — (nat. hist.) moerkonijn;
moerhaas ; — plant waarop eene woekerplant leeft;
— een enkelvoudig dier dat bij de salpen zich
uit het ei ontwikkelt en waaruit door knopvorming nieuwe individuen ontstaan. VOEDSTERTJE, o. (-s).
VOEDSTEREN, (voedsterde, heeft gevoedsterd),.
(w. g.) voeden ; opkweeken.
VOEDSTERDOCHTER, v. (-s), pleegdochter;
...HEER, m. (-en), (w. g.) (fig.) beschermer;
...KIND, o. (- eren), kind van een ander dat men
grootbrengt.
VOEDSTERLING, m. en v. (-en), VOEDSTER
een voedsterling-LINGE,v.(n)oedstrki;
der muzen, een dichter.
VOEDSTERLOON, o. (-en), minneloon; ...PLANT,.
v. (-en), plant waarop eene woekerplant leeft;
...VADER, m. iem. die voedt of onderhoudt;
(fig.) beschermer ; ...VROUW, v. (-en), vrouw die
voedt ; ...ZOON, m. (-s, ...zonen), pleegzoon.
VOEDZAAM, bn. (...zamer, -st), goed voedend,
veel voedende bestanddeelen bevattend : erwten
en boonen zijn voedzame spijzen. VOEDZAAM HEID, V.
VOEG, v. (-en), plaats waar twee voorwerpen,
planken of steenen aan elkander verbonden zijn,
naad, reet, sponning ; de voegen van een muur
dichtmaken, aanstrijken, met kalk ; de voegen met

werk vullen ; de voegen van een muur uitbikken;
(mets.) liggende, streksche, doorgaande voegen;
staande voegen ; voegen in verstek. VOEGJE, o.

(-s).

VOEGBLOK, o. (-ken), voeghout.

VOEGE, v. wijs, volgorde : in dier (of dezer)
in voege dat, zoodat, weshalve.
VOEGEN, (voegde, heeft gevoegd), samen sluiten, onderling verbinden : planken in, aan
elkander voegen ; — ( mets.) de ruimten tusschen
de steenen opvullen, bijstrijken (met kalk); —
vereenigen met : twee woorden aan elkander veegen;

voege, zoodanig ;

hij wil zijn tuin bij den mijnen voegen ; zich bij
iem.. voegen, zich in iemands gezelschap begeven ;
de partij van hem volgen ; zich naar iem. voegen,
schikken ; — insluiten : hierbij voeg ik een bankje
van f 100, bij dezen brief ; — wat hebt gij hier nog
bij te voegen, nog meer te zeggen, schrijven ?; —
passen. betamen : zoo iets voegt u niet ; — geschikt zijn, gelegen komen : zoo'n groot duur huis
zou mij niet voegen, VOEGING, v. (-en), het voegen;

(recht.) de tusschenkomst van een persoon, met
machtiging van den rechter, tusschen twee geding voerende partijen ; — voegsel.
VOEGER, m. (-s), metselaar die voegt.
VOEGHOUT, o. (-en), (molenm.) balk in de kap
van een windmolen ; ...IJZER, o. (-s). (mets.)
lang smal ijzer waarmede de metselaar de voegen
tusschen de steenen met kalk opvult ; ...KALK, v.
kalk waarmede gevoegd wordt.
VOEGLIJK, bn. • ( -er, -st), gepast, met den aard
der zaak overeenkomstig en daardoor bevallig,
sierijk ; voegzaam. VOEGLIJKHEID, v. gepastheid.
VOEGMES, o. ( -sen), (hoefsm.) gereedschap
om het overtollige hoorn onder den hoef weg te
snijden ; ...MIDDEL, o. (-en), samenvoegsel;
...PASSER, m. (-s), passer van veer en schroef
voorzien om hem nauwkeuriger op maat te kunnen
zetten.
VOEGSEL, o. (-s), wat gevoegd is, wat tot voegen
dienstig is.
VOEGSPIJKER, m. (-s), (mets.) voegijzer;
...WERK, o. al de voegen van een muur : het
voegwerk is flink in orde , — het voegen van een
muur : het voegwerk aannemen.
VOEGWOORD, o. (-en), (taalk.) onverbuigbare woorden die dienen om zinnen of zindeelen
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met elkander te verbinden en daarbij het verband
aan te geven dat er tusschen bestaat.
VOEGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st),passend,
geschikt : eene voegzame gelegenheid ; - betamelijk:

voegzame verontschuldiging ; voegzaam spreken, han
optreden. VOEGZAAMHEID, v. gepast--deln,

heid, betamelijkheid.
VOELBAAR, bn. tastbaar ; (fig.) klaar, duidelijk.
VOELBAARHEID, v. tastbaarheid.
VOELDRAAD, m. (... draden), fijne voelhoorn.
VOELEN, (voelde, heeft gevoeld), door middel
der tastzenuwen gewaarworden : alles wat leeft,
voelt ; dieren voelen ook ; - ( spr.) wie niet hoeren
wil moet voelen, de ongehoorzame moet gestraft
worden ; - koude, pijn voelen -; - hij voelt geene
koude, is daar ongevoelig voor ; - eene aangename
koelte voelen; - ( rijseh.) zijn paard voelen, de
minste bewegingen ervan opmerken en daarvan
partij trekken ; (van eene zwangere vrouw) zij
voelt reeds leven, bemerkt dat de vrucht leeft ; zich ziek, niet lekker, gezond voelen ; - hij voelt
zich, heeft een hoogen dunk van zichzelf ; -

de hand uitstrekken om te voelen, betasten, waar

te nemen : in den zak, naar zijne beurs voelen ; de
dokter voelde den pols ; ( spr.) iem. den pols, aan
den tand voelen, naar zijne denkwijze, plannen
onderzoek doen ; iem. aan den tand voelen, een

examen afnemen, grondig onderzoek naar zijn
kennis doen ; (zeew.) grond voelen, met het diep
peilstok den bodem bereiken ; - (spr.)-lod,en
ik voelde geen grond meer, ik raakte bijna mijne
bezinning kwijt ; - (plat) iem. voelen, de geslachtsdeelen betasten ; - bevoelen : voel deze stof eens,

't is zeer fijn ; -

(fig.) gevoelig zijn voor : hij schijnt die beleediging, die steken niet te voelen ; - inzien : ik voelde
mijne zwakheid ; ik voelde dat ik gelijk had ; begrijpen, verstaan, gevoelen : de schoonheid van
een gedicht niet voelen ; - ik voel wel, waar hij
heen wil, ik begrijp wel, wat hij meent, wat zijne
plannen zijn ; - ik kan er alles, een weinig, veel
voor voelen, gevoelen, de waarheid, de geldigheid
ervan inzien. VOELING, v. bevoeling, het betasten ; voeling met elkander houden, met elkander
overleggen ; gemeenschappelijk optreden ; - (mi]. )
voeling met den vijand hebben, krijgen, met hem in
aanraking zijn, komen.
VOELER, m. (-s), die voelt ; voeldraad, voelhoorn, voelspriet. VOELSTER, v. (-s), die voelt.
VOELHEFBOOM, m. (-en), werktuig tot het
onderzoek van kleine onjuistheden van gedraaide
metalen voorwerpen.

VOELHOORN, ...HOREN, m. (-s), zekere hoorn
of spriet dien de meeste der gelede dieren ten getale
van twee of vier, soms vijf, vooraan op den kop
hebben en die hun tot werktuig van het gevoel dient;
(fig.) zijne voelhorens uitsteken, terrein verkennen,
zijn omgeving polsen ; ...SPIN, v. (-nen), spin
met voethoorns die zich met watervliegen voedt;
...SPRIET, m. (-en), voelhoorn.
1. VOER, o. voeder.
2.
VOER, o. (-en), wagenvracht : een voer
hooi.

3. VOER, o. voering.
VOERAGE, v. beestenvoeder.
VOERBAAI, v. baai om mede te voeren;
...BROOD, o. brood van mindere kwaliteit tot
veevoeder gebruikt.
VOERDER, m. (-s), die voert.
1. VOEREN, (voerde, heeft gevoerd), voederen
(van vee); de pomp voeren, van water voorzien.
2. VOEREN, (voerde heeft gevoerd), vervoeren:

waren naar de markt, uit het land, iem. over eene
rivier voeren ; - leiden : iem. bij de hand voeren;
iem. naar de gevangenis voeren, gevangenzetten ; soldaten in 't veld, ten strijde voeren, aanvoeren,

het bevel er over hebben ; - besturen, de leiding

hebben : •het bewind voeren ; het opzicht, de heerschappij voeren ; - oorlog voeren, in oorlog zijn ; een proces voeren, procedeeren ; - het woord voeren,
eene rede houden in eene vergadering ; - het
hoogste woord voeren, den boventoon voeren, het

meeste te zeggen hebben, (ook) het meeste praats
hebben ; - den degen voeren, hanteeren ; - hij
de pen te voeren, met de pen om te
gaan, hij kan flink schrijven ; - (zeew.) eene vlag
voeren, aan den mast vertoonen ; zeil voeren ; dragen, hebbben, houden : verboden wapens voeren;
een titel voeren, zie STAAT ; - wat voert hij in
weet uitstekend
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?, beoogt hij, heeft hij ten doel ? VOE RING, v. het voeren.
3. VOEREN, (voerde, heeft gevoerd), (kleerm.)
verdubbelen, beleggen (met voering): eene jas

zijn schild

met bont voeren ; eene japon met gaas voeren ; gevoerde handschoenen ; - ( behangers) die kam-er
moet eerst gevoerd worden, met voeringpapier beplakt.;
- een koperen ketel voeren, van binnen vertinnen.
VOERERWT, v. (-en), eene grove soort van
erwten, tot veevoeder aangewend ; ...GAAS, o.
gaas om mede te voeren ; ...HAVER, v. haver
die tot veevoeder gebruikt wordt : witte voerhaver.
1. VOERING, v. (-en), VOERINKJE, o. (-s).
(kleerm.) belegsel, stof tot voeren: de voering is door
(gescheurd, versleten); - inwendige bekleeding met
metaal van holle of doorboorde machinedeelen.
2. VOERING, v. (zeew.) (eert.) kleine koopwaren.
die de bemanning mocht aan boord nemen ; bootmansnering, kortage.
VOERINGKATOEN, o., ...LAKEN, o., ...LEDER, o., ...LINNEN, o. katoen, laken, leder,
linnen om mede te voeren ; ook VOERKATOEN
enz. geheeten ; ...LIJF, o. (...ven), lijf eener japon
van voering gemaakt ; ...NAAD, m. (...naden),.
naad in de voering ; ...ROK, m. (-ken), binnenrok
van voering ; ...STOF, v. (-fen), stof om mede
af te voeren.
VOERLOON, o. vrachtloon.
VOERMAN, m. (...lui. ...lieden), die het trekvee
voor een wagen voert ; (spr.) een oud voerman
hoort gaarne het klappen van de zweep, men wordt
gaarne herinnerd aan hetgeen men vroeger lang
beoefende, bedreef ; - iem. die koetsen en paarden
verhuurt ; - iem. die goederen van de eene plaats
naar de andere vervoert ; - (sterrenk.) wagenmenner.
VOERMEEL, o. meel om dieren te voeren ;
...PAPIER, o. grof papier dat men op behangers linnen plakt en waarover het behangselpapier
gespannen wordt.
VOERSTRAAL, m. (...stralen), lijn uit een der
brandpunten van Bene ellips naar eenig punt van
haar omtrek getrokken.
VOERTUIG, o. (-en), rijtuig, wagen ;. (fig.) de
taal is het voertuig der gedachten; ...WEZEN, o.
alles wat tot het bestuur en de inrichting van het
openbaar vervoer behoort ; inspecteur van het
voerwezen, een politie-ambtenaar in eene stad met
het toezicht over de stationneerende rijtuigen
belast ; ...WIEL, o. (-en), drijfwiel, gangwiel
aan eene machine om den gang ervan te regelen.
VOET, m. (-en), lichaamsdeel van mensch en

dier dat hun tot steun dient ; inz. bij menschen
het onderste gedeelte van het been beneden den.
enkel ; bij dieren heet dat gedeelte poot of klauw;

de memsch en de vogels hebben twee voeten ; zijn voet
is verstuikt ; - op bloote voeten gaan, zonder kousen
of schoenen aan ; op handen en voeten kruipen ; de zieke kan geen voet verzetten, van zwakte ; ik kan geen voet verzetten, of hij bemoeit er zich mede,
hij bemoeit zich met al mijn doen en laten ; -

geen voet buiten de deur zetten, niet uitgaan ; ik zet daar geen voet meer in huis, ik wil hen niet meer
bezoeken ; - voet aan wal zetten, landen ; - te
voet reizen, al wandelende, loopende ; - te voet
dienen, bij de infanterie dienen ; - het leger te
voet, het voetvolk, de infanterie ; - van het hoofd
tot de voeten gewapend, geheel en al, zwaar gewapend ; - (schild.) een portret ten voeten uit, geheel

en al, niet alleen buste ; (in spr..) de voeten onder een andermans tafel
steken, in iemands dienst zijn bij Wien men tevens
in den kost is ; -- met den eengin voet in het graf
staan, reeds oud en afgeleefd zijn ; - iem. (voor
iem.) te voet vallen, voor hem knielen, hem iets
afsmeeken ; - iem. voeten maken, op de vlucht
jagen ; - zich uit de voeten maken, vluchten ; iem. den voet lichten, hem onderkruipen ; - iem.
den voet dwars zetten, hem tegengaan, hem in zijn
pogen belemmeren, tegenwerken ; - den overwon nenen de voeten spoelen, hen in zee verdrinken ;
natte voeten hebben. dronken zijn ; - hij gaat zeven
voet diep, hij is dronken ; - iem. op den voet v: ►l gen,
van nabij ; - een (schriftelijken) aanval, betoog
op den voet volgen, punt voor punt nagaan ; de straf volgde de misdaad op den voet, bleef niet
lang uit ; - iem. iets voor de voeten gooien, verwijten - voet krijgen, invloed, steun; iem. (in het kwadf)
voet geven, sterken, stijven ; - een voet in den n
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.stijgbeugel hebben, aan het begin van zijn voorspoed,
vooruitgang zijn ; -- het heeft heel wat voeten in
de aarde, het kost heel wat moeite ; — dat gaat
zoo ver als het voeten heeft, als de omstandigheden
het toelaten ; — voet bij stuk houden, niet wijken,
niet loslaten ; (ook) van zijn onderwerp niet afdwalen ; — onder den voet geraken, in eene groote
menigte vallen en vertredenworden ; — iem.
onder den voet houden, in bedwang houden, hem
onderdrukken ; — iem. met voeten trappen, hem
onderdrukken ; — de wet met voeten treden, moedwillig overtreden ; — iets onder den voet halen,
het afbreken, sloopen ; — de grond brandt mij
onder de voeten, van ongeduld kan ik niet langer
blijven ; — iem. het gras voor de voeten wegmaaien,
hetzelfde zeggen wat een ander juist van plan
was te zeggen ; — zich met handen en voeten tegen
iets verzetten, met alle kracht ; — handen en voeten
zijn hem gebonden, hij is geheel machteloos ; —
iem. op vrije voeten stellen, de vrijheid geven ; —
voor den -voet weg iets geven, verkoopen, zonder uit
te zoeken ; — op staanden voet, dadelijk; —
spierachtige verdikking der huid bij de weekdieren die tot bewegingsorgaan dient : de slijmige
voet der slakken ; — de baard der schelpdieren ; —
(plantk.) de voet van, bollen, de schijf ; — deel eereer
kous dat den voet bedekt ; (breist.) nieuwe voeten
aanbreien ; den voet zetten, in den voet minderen ; —
afdruksel van een voet : er staan voeten in het zand;
vuile voeten op een kleed zetten ; — (slag.) vierde
deel van een stuk slachtvee : eene geslachte koe
wordt aan 4 voeten vervoerd, n.l. twee achtervoeten
en twee voorvoeten ; een voet vleesch in de kuip
hebben ; —
alles wat tot steun dient, het onderste gedeelte
van iets : de voet van eene tafel, een glas, eene lamp ;
aan den voet van een berg ; — aan den voet van den
brief, onderaan, op het einde ; ophelderende aan
aan den voet der bladzijden ; -- lengte--teknig
maat (als meetkunstig teeken door ' aangeduid):
een Amsterdamsche voet = 0,284 M.; een Rijnlandsche voet = 0,314 M.; die plank is 10 voet lang
en 1 voet breed ; drie voet in 't. vierkant ; — geen
voet wijken, toegeven, stand houden ; — versmaat :
een regel van 6 voeten, Alexandrijn ; een regel -van
5 voeten, hexameter ; --- wijze van muntberekening,
muntvoet, maatstaf ; —
wijze van doen : alles is weer op den ouden voet,
zooals het vroeger geweest is ; — op een grooten
voet leven, veel geld uitgeven ; — op gelijken voet
met elkander omgaan ; — de zaak zal op denzelfden
voet worden voortgezet, op dezelfde wijze ; -- zij
staan op een goeden, vertrouwelijken voet met elkander, zij gaan goed, vertrouwelijk met elkander
om ; — op een gespannen voet met iem. staan, niet
vriendschappelijk, zoo dat .de goede verstandhouding licht verbroken wordt ; — op voet van vrede,
van oorlog, alsof het vrede, oorlog was ; — alles
was er op Franschen voet ingericht, zooals de Franschen gewoon zijn.
VOETANGEL, m. (-s), (mil.) zeker werktuig
met vier of meer scherpe punten, waarvan eene
hoe ook het werktuig neergeworpen wordt, altijd
omhoogsteekt, ook Friesche of Spaansche ruiter
geheeten ; inz. op den grond gelegd om dieven
te weren : hier liggen voetangels en klemmen ; (ook
fig.).
VOETBAD, o. (-en), het baden der voeten;
water waarin men de voeten baadt ; vaatje of
kuipje waarin men de voeten baadt.
VOETBAL, m. (-len), veerkrachtige bal die
met den voet voortgeschopt wordt ; voetbalspel;
—CLUB, V. (- s), club tot onderlinge beoefening
van het voetballen; —MATCH, V. (- es); —SCHOEN,
m. (-en); —SPEL, o.; —WEDSTRIJD, m. (-en),
enz.
VOETBALLEN, (voetbalde, heeft gevoetbald),
het voetbalspel spelen. VOETBALLER, m. (-s).
VOETBANK, v. (-en), ...BANKJE, o. (-s),
bank, bankje tot steun der voeten ; ...BEKKEN,
o. (-s), rond voetbad ; ...BEKLEEDING, v. (-en),
bekleeding der voeten: kousen, klompen en schoenen;
...BEL, v. (-len), electr. bel met den voet in beweging gebracht (bij electrische trams); ...BLOK,
o. (-ken), omlaag vastgemaakt blok met ééne
schijf om eene daardoor geschoven talie eene
andere richting te geven ; — uitgehold blok waarin
de voeten der gevangenen gesloten werden;
...BODE, m. en v. (-n), bode te voet, boodschapper,
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boodschapster ; ...BOEI, v. (-en); ...BOOG,
m. (...bogen), boog met een steel ; ...BOOGSCHUTTER, m. (-s); ...BREED, o. zoo breed als een
voet ; (fig.) hij wijkt geen voetbreed, in 't geheel
niets ; ...BRUG, v. ( -gen), brug uitsluitend voor
voetgangers ; ...DEKKING, v. (-en), voetbekleeding ; ...DEKSEL, o. (-s), schoeisel ; ...DWEIL,
v. (-en).
VOETEERDER, m. (-s), VOETEERSTER, v.
(-s), die groote afstanden te voet aflegt.
VOETEEREN, (voeteerde, heeft en is gevoeteerd), te voet gaan, loopen, een weg te voet afleggen.
VOETELING, m. (-en), houten voet (tot passen),
leest.
VOETELOOS, bra. zonder voeten.
VOETENEINDE, ...EIND, o. uiteinde van
een bed of ledikant waar men met de voeten ligt
(in tegenst. met hoofdeinde); ...KUSSEN, o. (-s),
kussen tot steun voor de voeten als men zit;
...SCHRAPER, m. (-s), ...SCHUIER, m. (-s),
schraper, schuier om beslijkte, vuile voeten af te
vegen ; ...ZAK, m. (-ken), een met bont gevoerde
zak ter verwarming der voeten.
VOETEUVEL, o. jicht, pootje ; ...FLESCH, v.
(... sschen), eene tinnen enz. flesch die men ter
verwarming der voeten met heet water vult;
...GANGER, m., (-s), ...GANGSTER, v. die te
voet gaat ; ...GEBOORTE, v. (-n), eene wijze
van geboren worden waarbij zich de voeten het
eerst vertoonen ; ...GELD, o. (scherts.) schoppen
en trappen : iem. voetgeld geven ; ... GEWRICHT,
o. (-en), gewricht van den voet.
VOETIG, bn. (alleen in samenst.) met voeten:
vijfvoetig, zesvoetig vers.
VOETIJZER, o. (-s), voetangel ; — beugel (voor
kinderen die de Engelsche ziekte hebben); —
(zeew.) krom kalfaatijzer.
VOETING, v. het onderste deel van een rivier
-pijler.
VOETJE, o. (-s), kleine voet ; -- voetje voor
voetje loopen, langzaam ; — iem. voetjes geven,
een wenk, wat te verstaan geven door hem op
den voet te drukken ; (fig.) iem. het voetje lichten,
hem onderkruipen; — (Zuidn.) schapebout ; — (fig.)
op een voetje (bruiloft) genoodigd zijn ; voetjes voor
electr. gloeilampjes, messingen doppen waarin
de glazen bolletjes worden vastgeschroefd.
VOETJICHT, v. pootje, podagra ; ...KLAVIER,
o. (-en), (muz.) pedaal ; ...KLEEDJE, o. (-s),
kleedje voor de voeten ; ...KLUISTER, V. (- s),
voetboei ; ...KNECHT, m. (-en), soldaat te voet;
...KNOKKEL, m. (-s), knokkel aan de teenen;
...KUIL, m. (-en), (bij - de zeildoekweverij)
schuin afloopende kuil in den vloer onder het weef
waarin de voetschamels naar beneden-getouw
getrapt worden ; ...KUS, m. ( -sen), kus op den
voet ten bewijze van nederig opzien tot den gekuste; (R.-K.) kus dien men op zekeren heiligen dag
op den voet van den Paus drukt : tot den voetkus
toegelaten worden ; ... KUSSEN, o. (-s), voetenkussen ; ...LICHT, o. (in een schouwburg) licht op
het voortooneel aan de beneden-voorzijde : voor
het voetlicht komen, ten tooneele komen, zich ver
; — iets voor het voetlicht brengen, het be--tone
spreken, er de aandacht op vestigen ; ...LICHTER,
m. (-s), (w. g.) onderkruiper ; ...LIJST, v. (-en),
lijst langs den voet van een wand.
VOETMAAT, v. (...maten), maat der voeten
(inz. bij schoenwerk); lengtemaat in voeten opgegeven ; rhythmus ; ...MAT, v. (-ten), mat aan den
ingang der kamers, bij de huisdeur, vloermat om
daarop de voeten af te vegen ; ...MUURTJE, o.
(-s), muurtje onder houten schotwerk waar dit op
een steenera vloer zou rusten ; ...00G, o. (-en),
(boomkw.) zie ONDEROOG ; ...PAD, o. (-en),
pad voor voetgangers bestemd; verhoogd voetpad,
trottoir (langs de huizen); ...PLAAT, v. (...platen),
breede voetplaat bij paaljukken in zachten grond;
...PUNT, o. (-en), (sterrenk.) nadir, punt in de
ruimte lijnrecht tegenovergesteld aan het toppunt.
VOETREIS, v. (...zen), reis te voet ; ...REIZIGER, m. (-s), iem. die eene voetreis maakt;
...RIEM, m. (-en), riem die de voeten van den
roeier omsloten houdt ; ...RING, m. (-en), ring
aan den voet als sieraad (bij sommige volksstammen); (bouwk.) ringvo rmige verdikking onder
aan eene zuil boven den voet ; ... RUST, v. rust
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der voeten ; ...SCHABEL, v. (-len), voetbankje ;
...SCHAMEL, v. (-s), (wev.) schamel aan een
weefgetouw ; ...SCHRAPPER, m. (-s); ...SPIER,
v. (-en), (ontl.) spier in den voet ; ...SPOOR, o.
(...sporen), spoor dat de voet nalaat ; (fig.) iemands
voetspoor volgen, zijn voorbeeld navolgen ;
...SPRINGEN, o. (jongensspel) eene soort van
haasje -over, waarbij de bok telkens als allen gesprongen hebben, een voet verder van meet af gaat staan,
totdat een der springers er niet meer goed overgaat en den bok moet vervangen.
VOETSTAL, m. (-len), voetstuk ; ...STAP, m.
(-pen), stap, tred ; — (fig.) in iemands voetstappen
treden, iemands voetstappen drukken, hem tot voorbeeld nemen ; ...STOK, m. (-ken), maatstok waarop
voeten zijn afgedeeld ; ...STOOF, v. (...stoven).,
stoof ter verwarming der voeten.
VOETSTOOTS, bw. zooals de zaken (de goederen)
zich bevinden bij den verkoop ; iets voetstoots ver
zonder dat de koopers het te voren mogen-kopen,
onderzoeken ; — (gew.) ongeveer, naar schatting:
dat tuintje

is voetstoots 30 M 2 groot.
.

VOETSTUK, o. (-ken), eenvoudig versierd onder
middel waarvan men aan zuilen, beelden,-steldor
tropeeën, vazen enz. eene een.igszins hoogere plaats
geeft, om die meer te doen uitkomen, piedestal ; —
(fig.) zich op een voetstuk plaatsen, zich liooger
achten dan de anderen ; — (zeew.) benedenste
rand der galerij ; onderstuk van eene kast, in
tegenst. met kapstuk.
VOETTANG, v. (-en), ...TANGETJE, o. (-s), Bene
soort van knip waarmede men vogels, muizen enz.
vangt ; ...TASTERS, m. mv. (nat. hist.) eene orde
der spinachtige dieren (pedipalpi) waarvan de
kaakvoelers in lange grijptanden veranderd zijn en
waarvan de eindleden meestal schaarvormig zijn;
de schorpioenen behooren er toe ; ...TOON m.,
(muz.) de bepaalde algemeen aangenomen lengtemaat der orgelpijpen : hoe langer en wijder de
orgelpijp, hoe dieper en zwaarder de toon is ; op
blaasinstrumenten wordt ook deze uitdrukking
toegepast ; ...TREDE, v. (-n), trede (aan een rijtuig); lat (aan een weefgetouw).
VOETVAL, m. (-len), het te voet vallen, neder knieling ; voor iem. een voetval doen, om genade
te smeekere enz.; ...VEEG, m. (...vegen), voetmat,
voetdweil ; (fig.) iemands voetveeg zijn, alles van
hem moeten verdragen, hem als slaaf dienen;
...VEGER, m., ...VEEGSTER, v. (-s), die de
voeten afveegt ; (fig.) lage kruiper, kruipster;
(ook) voetdweil ; ...VOLK, o. militairen te voet,
infanterie.
VOETVORMIG, bn. een voetvormig blad, een blad
dat in twee helften gedeeld of gespleten is, terwijl
ieder van deze weer twee of meer slippen heeft.
VOETVRIJ, brr. een voetvrije rok, die de voeten
onbedekt laat.
VOETWARMER, m. (-s), eene soort van stoof,
van binnen met bont bekleed, waarin men de
voeten zet ; stoof.
VOETWASSCHING, v. (-en), het wasschen
der voeten, eene beleefdheid in de Oostersche
landen ; (R.-K.) als oefening van ootmoed door
de oversten in de kloosters, door den Paus aan
13 arme lieden op Witten Donderdag ; (ook) door
den keizer en de keizerin van Oostenrijk op Goeden
Vrijdag.
VOETWEG, m. (-en), voetpad ; ...WERK, o.
(wev.) weefsel. dat door middel van schachten en
voetplanken geweven wordt en slechts de een
kleine patronen bevat ; ... WISCH, v.-voudiger
(...sschen), voetdweil ; ...WISSCHER, m. (-s),
voetveger ; ...WORTEL, m. (-s), (ontl.) zeven
korte en dikke beenderen in den voet, die deels
boven, deels naast elkander liggen ; ...ZAK, m.
(-ken), voetenzak ; ...ZAND, o. zand waarmede de
grond bestrooid is; (fig.) in het voetzand geraken, het
onderspit delven ; (ook) omkomen ; het voetzand
kussen, uit den zadel vallen ; (ook) sneuvelen;
...ZOEKER, m. (-s), zeker vuurwerk, zwermer;
...ZOOL, v. (...zolen), onderste plat gedeelte van
den voet (tusschen don hiel en de teenen) ; sandaal, zoo], met banden om den voet vast : zeker
schoeisel bij oude en Oostersche volken.
VOGEL, ni. (-s, -en), algemeene naam der tweebeenige gevleugelde gewervelde dieren ; hun lichaam
is met veeren bedekt en zij planten zich voort door
eieren ; (jag.) eend : eene halve vogel, eene eend van
de kleinste soort ; — naar den (houten) vogel schieten
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zeker volksspel; — een vogel in de vlucht (onder
het vliegen) schieten ; — de vlucht der vogelen raad
een deel der waarzeggerskunst bij de ouden; —-plegn,
(spr.) vrij zijn als een vogel in de lucht, in de hoogstemate vrij, door niets gebonden ; — beter één vogel
in de hand dan tien in de lucht, weinig maar zekeris beter dan veel dat onzeker. is ; — vogeltjes, die
zoo vroeg zingen, zijn voor de poes, die zoo vroeg
willen genieten, komen bekaaid uit ; — den vogel'
kent men aan zijne veeren, den menseh aan zijn doen
en laten ; ieder vogeltje zingt naar het gebekt is. ieder
spreekt volgens zijn manier, zijn aard en zijn beschaving ; — de vogel is gevlogen, hij, dien men zoekt,
is ontvlucht ; — het zijn vogels van eenerlei veeren,
de een is niets beter dan de ander ; — iem. die
zeer glad en slim is en zich van de zaken niet veel
aantrekt : het is een rare, slimme vogel ; een vroolijke
vogel, een lichthart ; — (volkstaal gew.) mannelijk
geslachtsdeel. VOGELTJE, o. (-s), kleine vogel ;.
vogeltjes hebben, ongedierte hebben.
VOGELAAR, m. (-s, ...laren), die vogels zoekt
te vangen, die er jacht op maakt : de vogelaar lokt
met zoet gefluit ; — Hendrik de Vogelaar, naam van
zeker Duitsch keizer (919--936).
VOGELAAS, o. aas voor vogels ; ... BAK, m.
(-ken), ...BAKJE, o. (-s), drink-, eetbakje in eene
kooi ; ...BEK, m. (-ken), snavel.
VOGELBEKDIER, o. (-en), een zonderling
gevormd zoogdier, tot de orde der cloakdieren
behoorende, dat den bek heeft van eene eend,
den kop en het lichaam van een wolachtig zoogdier,
met zwemvliezen tusschen de teereen ; het leeft
in Nieuw-Holland en Van-Diemensland en wordt
door de kolonisten watermol geheeten (ornithoryn-

chus paradoxes).

VOGELBES, V. ( - sen), (plantk.) (gew.) gewone
lijsterbes ; ...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCHRIJVING, v. (-en), beschrijving der vogels;
...BESSEBOOM, m. (-en), sorbeboom ; ...BOEK,
o. (-en).
VOGELDIEF, m. (...ven), iem. die vogels steelt;
... DREK, m.; ... EI, o. (-ers, -eren); ... EILAND, o.
(-cal, eiland waarop alleen vogels en wel in grootera
getale, leven.
VOGELEN, (vogelde, heeft gevogeld), vogels
vangen ; — (plat) coïre.
VOGELENZANG, m. (-en), gezang der vogelen;
(zegsw.) beter in vogelenzang (vrijheid) dan in ijzers -

klank.

VOGELFLUITJE, o. (-s), fluitje om het gezang
der vogels na te bootsen, inz. om ze daardoor te
lokken ; ...GEKWEEL, o.; ...GEZANG, o.;
...GIERST, v. (plantk.) Duitsche vogelgierst, panikkoren : . . . GLAS, o. (...zen), drinkglas voor vogels ;
...GRAS, o. eene grassoort tot de groep panikgrassen van de familie der grassen behoorende,
ook wel egelgras, hanepoot, franiegras, wild panikkoorn en wild gras geheeten ; ... HANDELAAR,
m. (-s).
VOGELIJN, o. (dicht.) vogeltje.
VOGELJACHT, v. (-en), jacht op vogels ; ...KAMER, V. (- s), volière ; ...KERS, v. (-en), (plantk.)
wilde kriek ; (gew.) zwarte vogelkers, hondskers ;
...KLAUW, •m. (-en); ...KNIP, v.(-pen);.. .KOOI ,
V. (- en); ...KOOPMAN, m.; .KOP, m. (-pen),
kop van een vogel ; ...KOUW, v. (-en), (gew.)
vogelkooi ; ...KRUID, o. (plantk.) (gew.) gemeenti
muur, alzoo genoemd, omdat het blad een gezond
en gewild voedsel voor klein gevogelte, b.v. kanaries is ; ...KRUK, v. (-ken), kruk voor een vogel ;
.KUIF, v. (...ven); ...KUNDE, v. kunde, kennis,
der vogels.
VOGELLANDSCHAP, o. (-pen), landschap waarveel vogels wonen ; ...LIEFHEBBER, m. (-s).
VOGELLIJM, v. eene halfwoekerplant (viscum)
die voornamelijk op appel- en pereboomen tiert; —
eene soort van hars ; gewoonlijk uit de bessen van
de vogellijm ; ...LUIS, v. (...zen), woekerdiertjes
die op vogels leven ; ...MAND, v. (-en), mand om
vogels in te bewaren of te vervoeren ; ...MARKT, v.
(-en), plaats waar men vogels koopt en verkoopt;
...MELK, v. (plantk.) een plantengeslacht (ornithogalum), ook wel morgenster geheeten, dat
tot de familie der lelieachtigen behoort en waarvan
2 soorten in Nederland voorkomen : de scherm
knikkende vogelmelk ; ... MELKER, m.-dragen
(-s), die vogels houdt ; ...MEST, m. vogeldrek.
VOGELNEST, o. (-en), nest van een vogel:
vogelnesten uithalen ; — eetbare vogelnesten, nester
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van zekere zwaluwsoort in Ned. Indië welke als
eene lekkernij door de rijke Chineezen gebruikt
worden ; — (gymp.) hangstand aan de ringen
met hollen rug en de voeten eveneens in de
ringen ; — (plantk.) wilde peen ; kroontjeskruid;
zwarte bergpeterselie ; —GROTTEN, v. mv.,
—KLIPPEN, V. mv. waar de salanganen nestelen.
VOGELNET, o. (-ten); ...OPZETTER, m. (-s),
iem. die doode vogels opzet ; ...ORGELTJE, o.
(-s), draaiorgeltje tot africhting van zangvogels;
...PERSPECTIEF, o. (teekenk.) hij heeft deze stad
in vogelperspectief geteekend, gelijk een boven haar
op de wieken hangende vogel haar ziet ; ...POOT,
m. (-en), een poot van een vogel ; — (plantk.)
rood vingergras ; ...POOTJE, o. (-s), kleine vogel
een plantengeslacht (ornithopus)-pot;(lank.)
tot de familie der vlinderbloemigen behoorende,
waarvan maar ééne soort in Nederland in 't wild
gevonden wordt en wel het kleine vogelpootje,
een lief plantje met half witte, half rozeroode
bloemen, dat op open en bebouwden grond tiert;
...PRUIM, v. (-en), (plantk.) trosvogelkers;
...REK, o. (-ken), rek om de lantaarn van sommige
vuurtorens, waarop de op het licht aanvliegende
trekvogels kunnen zitten en uitrusten.
VOGELRIJK, bn. rijk aan vogels : eene vogelrijke eendenkooi.
VOGELROEDE, v. (-n), lijmroede om er vogels
mede te vangen ; ...ROER, o. (-s), vuurwapen
om op vogels te schieten, jachtroer ; ... SCHIET EN, o.; ...SCHRIK m. (-ken), pop (of ander
voorwerp), opgesteld om de vogels af te schrikken,
in sommige streken schuw geheeten ; ... SLAG,
o. (-en), vogelknip ; ...SLAG, m. het slaan, gezang
van een vogel ; ...SLANG, v. (-en), zekere slang
die op vogels jacht maakt ; ...SPIN, v. (-en),
de grootste soort van jachtspinnen die in Zuid Amerika zelfs kleine vogeltjes overvalt, doodt
en uitzuigt ; gewoonlijk leeft zij van insecten
(mygale avicularia), wordt tot 18 cM. lang;
...STANG, v. (-en), vogelroede ; ...STEEN, m.
(-en), (nat. gesch.) steen waarin de afdruk van
een vogel staat ; ...STOKJE, o. (-s), stokje in
eene vogelkooi ; ...STRIK, m. (-ken), strik om
vogels te verschalken ; ...TEELT, v. de teelt,
het aan- en opkweeken van vogels.
VOGELTJESZAAD, o. verschillende zaden die
den vogels tot voedsel dienen : wit vogeltjeszaad,
kanariezaad ; zwart vogeltjeszaad, koolzaad.
VOGELTUIN, m. (-en), tuin waarin zeer vele
vogels gehouden worden : vogel- en plantentuin;
...VANGEN, o.; ...VANGER. m. (-s), iem. die er
zijn werk van maakt vogels te vangen ; ...VANGST,
v.; ...VERSCHRIKKER, m. (-s), vogelschrik ;
zij ziet er uit als een vogelverschrikker, zeer leelijk,
-om bang van te worden ; ...VLUCHT, v. (-en),
het vliegen der vogels ; de vlucht, grootte der
vleugels van vogels ; — vogelperspectief ; iets in
vogelvlucht teekenen ; — ( ook) groote til.
VOGELVLUG, bw. zoo vlug als een vogel.
VOGELVOEDER, ...VOER, o. voedsel der
vogels ; ...VOET, v. (plantk.) vogelpoot.
VOGELVRIJ, bn. buiten bescherming der wet
blootgesteld aan ieders vervolging: iem. vogelvrij
verklaren.
VOGELVRIJVERKLAARDE, m. en v. (-n), die
vogelvrij verklaard is ; ...VERKLARING, v.
(-en).
VOGELWEIDE, v. (-n), (gew.) onontgonnen
hoogveen ; ...WET, v. (-ten), wet ter bescherming
- van nuttige vogels.
VOGELWICHELAAR, m. (-s), (bij de ouden)
iem. wiens taak het was, op de vlucht, het gezang
en het eten der gewijde vogels acht te slaan om
-daaruit de toekomst te voorspellen ; ...WICHELARIJ, v. (-en).
VOGELZAAD, o. zaad waarmede de vogels
gevoed worden ; ...ZANG, m. (-en); ...ZIEKTE, v.
(-n), ziekte der vogels.
VOGUE, (Fr.), v. gebruik, toeloop ; en vogue, in
zu ang, in trek.
VOILE,( Fr.) v. (-s), sluier.
1. VOL, bn. bw. ( -Ier, -st), zooveel van iets in
zich bevattend dat het geheel gevuld is, dat er
niets meer aan ontbreekt, dat er niets meer bij kan,
het tegenovergestelde van leeg : een vol glas ; eene
volle maag, eene volle beurs ; iets vol maken, gieten,
zetten ; — zich vol zuipen, zich bedrinken ; hij is
tweemaal halfvol, hij is dronken ; — hij is vol en
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zoet, hij is een vroolijke drinkebroer ; — de merrie

is vol, bevrucht ; —

— indien vol gevolgd wordt door het zelfst.
naamor., dat de zelfstandigheid noemt, waarmede
iets gevuld is, dan staat dit zelfst. nw. gewoonlijk
in den accusatief of het wordt voorafgegaan door
van ; in verheven stijl staat het ook nog in den
genitief : eene mand vol appelen ; een huis vol menschen ; zij waren vol zoeten wijns ; — het was er
vol, druk, volkrijk, er waren veel menschen ; —
het was er zoo vol als een ei, het was er stampvol ; vol blijdschap, hoop iets afwachten.; — vol verlangen
zijn ; — dagen vol van kommer, kommervolle dagen;
— met den mond vol praten, praten terwijl de mond
vol eten is ; — ergens den mond vol van hebben,
er veel over spreken ; de hecle stad is er vol over,
iedereen spreekt ervan ; waar het hart vol van is,
loopt de mond van over, waar men veel aan denkt,
spreekt men veel van ; hij is er vol van, houdt zich
daarmede in gedachten voortdurend bezig ; het hoofd vol geleerdheid hebben, veel kennis opgedaan
hebben, vaak daarbij arm aan ervaring, aan gezond verstand zijn ; — het hoofd vol hebben, zeer
veel gedachten te gelijk hebben ; — ik heb er den
buik vol van, ik heb er genoeg van, ik wil er niets
meer van weten ; — haar gemoed schoot vol, zij werd
aangedaan ; — vol op de borst zijn, zwaar verkouden
op de borst zijn ; — met den mond vol tanden staan,
niet weten wat te zeggen ; — hij steekt vol gekheid,
hij maakt voortdurend gekheid ; — in de volle
zee, in de open zee, ver van de kust ; —
de geheele oppervlakte bedekt met : de tafel
ligt vol boeken ; de boom staat in vollen bloei ; hij
zit vol ongedierte ; zijn gezicht is vol zweren ; hare
oogen schoten vol tranen ; — gevuld, opgezet, rond :
een vol gezicht, een volle boezem ; dat meisje heeft
volle dijen, vleezige, ronde dijen ; — met volle
zeilen, bol geblazen door den wind die er vlak in
waait ; — deze viool heeft een vollen toon. geeft een
mooi, rond geluid ; — volkomen, geheel en- al,
zoodat er niets ontbreekt : de volle maat, het volle
gewicht hebben ; — iem. de maat vol meten, iem.
geducht de waarheid zeggen ; — in volle wapen
geheel en al gewapend ; — in volle vlam-rusting,
staan, lustig op branden ; — de volle maan, de
naar de aarde toegekeerde zijde geheel verlicht ; —
eene volle week, volle acht dagen den tijd hebben,
niets minder dan dat ; — uit volle borst zingen,
luid, vrijmoedig ; — met volle muziek, niet van
enkele instrumenten, maar van het geheele orkest ;
— iem. de volle lading geven ; — volle melk, niet
ontroomd of aangelengd ; in vollen ernst, zonder
eenige gekheid ; — met het volste recht, in het volste
vertrouwen, waaraan niet het minste mankeert ; —
bij zijn volle verstand zijn, waaraan niets hapert ; een volle broeder, in tegenst. met halfbroeder ; —
iem. voor vol aanzien, voor recht verstandig ; (ook)
voor goed bemiddeld ; — ten volle, bw. uitdr.
geheel en al, volkomen ; — vol en bij, (zeew.) niet
te scherp aan den wind.
2. VOL, m. (wap.) een paar aan het schoudereinde met elkaar vereenigde vleugels ; demi-vol,
een enkele vleugel ; — (aviatiek) neerdalen in
vol plané, neerstrijken met stopgezetten motor.
VOLAARDE, v. eene soort van kleiaarde waar
voller zich bedient.
-vande
VOLANT, m. (-s), vederbal; strook op eene japon.
VOLAPUK, o. kunstmatige wereldtaal, uitge dacht door den predikant S c h 1 e ij e r te Litzelstetten.
VOLBANK, v. (-en), werktafel van den voller.
VOLBLOED, bn. (rijsch.) van onvermengd ras:
een volbloed hengst ; volbloed rundvee ; een volbloed
Europeaan ; ( fig.) met hart en ziel : een volbloed
liberaal.
VOLBLOEDIG, bn. ( -er, -st), rijk aan bloed:
volbloedige personen. VOLBLOEDIGHEID, v.
VOLBOUWEN, (volbouwde, heeft volbouwd),
een plein volbouwen, overal woningen bouwen.
VOLBRASSEN, (braste vol, heeft volgebrast),
(zeew.) de brassen -aanhalen om de zeilen te doen
volstaan : de zeilen volbrassen.
VOLBRENGEN, (volbracht, heeft volbracht),
voleindigen, uitvoeren, inz. met het bijbegrip van
wat moeilijk, gewichtig is: het is volbracht. VOLBRENGING, v. het volbrengen, tenuitvoerlegging.
VOLBRENGER, m., VOLBRENGSTER, v.
(=s), uit-, volvoerder, ...ster.
VOLDAAN, bn. tevreden : over iets voldaan zijn
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teekenen, voor betaald onderteekenen.
VOLDAANHEID, v.
VOLDER, m. (-s), voller ; — werktuig bij het
opstuiken gebruikt.
VOLDINGEN, (voldong, heeft voldongen), dingende naar wensch doen afloopen : eerre pleitzaak
voldingen, beslissen, ten einde brengen ; het is een
voldongen feit, waaraan niets meer te veranderen valt.
VOLDINGEND, bn. ( -er, -st), afdoend, overtuigend, beslissend : dat is voldingend bewezen.
1. VOLDOEN, (deed vol, heeft volgedaan),
vullen : een glas voldoen.
2. VOLDOEN, (voldeed, heeft voldaan), betalen:
gene rekening voldoen ; — tevredenstellen : zijn
voldaan

schuldeischers voldoen ; hij is moeilijk te voldoen;
dat antwoord voldoet mij niet ; — beantwoorden:
de meid voldoet niet aan de verwachting ; — de
nieuwe knecht voldoet heel goed, verricht zijn werk
naar wensch ; doen, nakomen hetgeen men ver

aan de wet voldoen ; aan zijn plicht, eene-plichts:
belofte voldoen, deze nakomen ; — bij een examen
vvoldoen, de vereischte cijfers behalen, slagen.

VOLDOENING, v. vervulling ; tevredenheid, genoegdoening : tot aller voldoening ; iem. voldoening
; — betaling; — (godgel.) de genoeg
aan de goddelijke gerechtigheid : de leer-doenig

vragen, geven

der voldoening.

VOLDOEND, bn. bw. ( -er, -st), toereikend,
genoegzaam, bevredigend : een voldoend antwoord
geven ; een voldoend

examen afleggen ; dit is voldoende,

meer behoeft niet. VOLDOENDHEID, v.
VOLDOENER, m., VOLDOENSTER, v. (-s),
die voldoet, die betaalt.
VOLDOENINGSLEER, v. (godgel.) leer der
goddelijke genade.
VOLDRAGEN, (voldroeg, heeft voldragen), ten
einde dragen (inz. van zwangere vrouwen); een
'voldragen kind, dat niet te vroegtijdig geboren is.
VOLE, v. (-s); vole maken, al de trekken halen
(in het omberspel); vole annoncée, wanneer dit te
voren aangekondigd is.
VOLÉE, v. haute volée, de hoogste, (adellijke)
standen.
VOLEINDEN, VOLEINDIGEN, (voleindde of
voleindigde, heeft voleind of voleindigd), geheel
voltooien : een werk voleindigen. VOLEINDING,
VOLEINDIGING, v. het voleinden ; de voleinding der eeuwen, de jongste dag.
VOLEINDER, m., VOLEINDSTER, V. (- s),
voltooier, voltooister ; (godgel.) de Voleinder
des geloofs, Christus.
VOLGAARNE, bw. zeer gaarne.
VOLGBRIEF, m. (...ven), ...BRIEFJE, o. (-s),

bestelbiljet, bewijs van aflevering ; ...DIENAAR, m.
(.. .naren), knecht, lakei.
VOLGEESTIG, bn. zeer geestig, schrander,
scherpzinnig.
VOLGELING, m. en v. (-en), aanhanger, aanhangster, leerling, leerlinge : de volgelingen van
Darwin, van Kant. VOLGELINGE, v. (-n).
VOLGEN, (volgde, heeft en is gevolgd), op
hetzelfde pad treden van iem. die of iets dat voor
voorging : hij is iem op straat gevolgd ;-gatof

iem. op den voet, op een afstand volgen ; iem., iets
met de oogen volgen, nakijken ; — een lijk volgen,
ter grafplaats geleiden ; — houden, daarlangs gaan:

een weg, de rivier volgen ; — iem. bij het spreken,
betoogen volgen, hem volle aandacht schenken ; —
wij lezen daarin als volgt, zooals hier is overgenomen;

— opeenvolgen, in betrekking tot den tijd of in
rang : de nacht volgt op den dag ; de eene donderslag
op den anderen ; ( spr.) na regen volgt zonneschijn, na lijden komt verblijden ; — die volgt,
die nu aan de beurt is ; — hij liet er dadelijk op
volgen, voegde er dadelijk aan toe ; — de eerste
luitenant volgt op den kapitein, volgt in rang ; —
goed voorgaan doet goed volgen, een goed voorbeeld
maakt dat een ander ook goed handelt ; — handelen
naar, gehoor geven aan : hij heeft een voorschrift,
den goeden raad gevolgd, dienovereenkomstig
gehandeld ; — zijn eigen hoofd volgen, eigenzinnig
zijn ; zijne lusten, neigingen volgen; hieruit volgt,
hieruit vloeit voort. VOLGING, v. (w. g.) het
volgen, gevolg.
VOLGEND, bn. later, dat naderhand komt:
de volgende dag ; het volgende gesprek, dat nog
komen zal.
VOLGENDERWIJZE, ...WIJS bw. op de hier
nader te vermelden wijze.

volgde

VOLGENS, vz. naar, overeenkomstig : volgens

het bevel ; volgens de laatste berichten.

VOLGER, m. (-s), die volgt ; — late kersen
met grooter steen en minder vruchtvleesch dan
de gewone meikersen ; — het deksel van den kaas
waarop de pers werkt en dat de portel uit-kop
de kaas drukt. VOLGSTER, v. (-s), zij die volgt.
VOLGIETEN, (goot vol, heeft volgegoten),
gietende vullen.
VOLGKAART, v. (-en), (speel)kaart die op andere
volgt : mooie volgkaarten hebben.
VOLGKOETS, v. (-en), koets die bij eene begrafeni s den lijkwagen volgt ; ... NUMMER, o. (-s),
nummer dat op een voorafgaand volgt.
VOLGOOIEN, (gooide vol, heeft volgegooid):
een kuil volgooien met zand, daarmee vullen.
VOLGORDE, V. (- n), orde waarin personen of
zaken op elkander volgen : de volgorde mijner
denkbeelden , ... REEKS, v. (-en), reeds, rij, aantal;
... RIJ, v. (-en), volgreeks.
VOLGROEID, bn. volwassen : dat meisje is
nog niet volgroeid ; rijp : volgroeide vruchten.
VOLGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), gehoorzaam,
gedwee : een volgzaam kind ; volgzaam van aard
zijn.. VOLGZAAMHEID , v.
VOLGZIEK, bn. ( -er, -st), geneigd om alles te
volgen of na te bootsen.
VOLGZIEKTE, v. (w. g.), ...ZUCHT, v. neiging
om alles na te volgen, om alles te verrichten wat
an deren doen.
VOLHAAR, o. walkhaar, haar dat bij het vollen
of walken afvalt ; ...HAMER, m. (-s), hamer om
te vollen, te walken.
VOLHANDIG, bn. druk, veel te verrichten
hebbende : het volhandig hebben ; ( gew.) die deern
is nogal volhandig, zeer gezet, dik en breed. VOLHANDIGHEID, v. drukte, veel werk, overlading
van arbeid.
VOLHARDEN, (volhardde, heeft volhard), standvastig blijven (in iets); volharden in of bij hetgeen

men aangevangen heeft ; bij eene weigering volharden, niet er van afwijken ; gij moet volharden,

volhouden. VOLHARDING, v. het volharden;
standvastigheid.
VOLHARDEND, bn. blijvende ; aanhoudende;
getrouw.
VOLHARDER, m., VOLHARDSTER, v. (-s),
iem. die volhardt.
VOLHARDINGSVERMOGEN, o. kracht om te
volharden ; (nat.) traagheid of inertie.
VOLHEID, v. het volle : in de volheid zijner
macht ; de volheid der genade Gods ; ( bijb.) de volheid der tijden, de jongste dag.
VOLHOEF, ni. (...ven), een paardenhoef waar
zool naar onder gewelfd is en onder den-vande
draagrand uitsteekt ; paard met volhoeven.
VOLHOUDEN, (hield vol, heeft volgehouden),
voortgaan zoo als men begonnen is : dat harde

loopgin kunt ge niet volhouden ; men moet niet alleen
beginnen, men moet ook volhouden ; eene bewering
volhouden, handhaven, blijven beweren : — niet
opgeven : den strijd volhouden ; — op dezelfde

wijze altijd voorstellen zooals men begonnen is:
een karakter, eene rol volhouden ; ( zeew.) vol -en
bij-houden. VOLHOUDING, v.
VOLHOUDER, m. (-s), VOLHOUDSTER, V.
(-s), die volhoudt.
VOLIÈRE, v. (-s), groote vogelkooi, inz. eene
waarin verscheidene siervogels gehouden worden;
—VOGEL, m. (-s), siervogel dien men gemakkelijk
in eene volière houden kan.
VOLIJVERIG, bn. bw. ( -er, -st), met veel ijver.
VOLJARIG, bn. (w. g.) meerderjarig, mondig.
VOLJARIGHEID, v. meerderjarigheid.
VOLK, o. (-en, -eren), menigte, verzameling
van menschen : er is veel volk op de been, op straat;
er

was veel volk op de markt ; het volk liep te hoop ; —

eene klasse van menschen die sommige eigenschappen gemeen hebben : het jonge volkje ; dat

is een raar, een teelijk volkje ; het bedelvolk ; —
(spr.) hoe later op den avond, hoe schooner volk,
scherts. gezegd tegen late bezoekers ; — arbeiders :

veel volk in zijn dienst hebben ; het volk aan 't werk
zetten, vrijgeven, ontslaan ; — ( spr.) hij kent zijn
volkje, hij weet hoe hij er mee moet omgaan ; — de
meester en meesteres van dienstboden : mijn
volk is op reis ; bij groot volk dienen ; — onder
eigen volk, en famille, zonder gezelschap van vreemden ; — bezoek : er is volk binnen ; er komt volk
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over ; — klanten, koopers in een winkel : er staat

veel volk in den winkel ; waar het volk is, is ook
de nering; volk ! uitroep om zijne komst in een
winkel enz. aan te kondigen ; — krijgsvolk : bij
welk volk dient hij ? , bij het paardenvolk of het voet
scheepsvolk ; -- de lagere standen eener-volk?;
natie : een man uit het volk ; lectuur voor het volk ;
de leiders van het volk ; het gemeene volk ; de heffe
des volks, het gepeupel ; — bewoners van een
land die afstamming, taal, zeden, overlevering
gemeen hebben en al of niet onder één hoofd ver
zijn : de volken der aarde ; het Duitsehe, het-enigd
Nederlandsche volk ; — bewoners van een zelfde
land, onder dezelfde wetten levende : het Oosten
Belgische volk ; Gods volk, de Joden -rijk;sche,t
een zeevarend, een handeldrijvend volk ; een actief
volk, dat de beschaving vooruitbrengt ; een passief
volk, dat op denzelfden trap van ontwikkeling
blijft staan. VOLKJE, o. (-s), klein volk ; (fig.)
kinderen : is het volkje nog op I
VOLKENBESCHRIJVER, m. (-s), ...BESCHRIJVING, v. (-en); ...KUNDE, v. de kennis der natuurlijke stamverscheidenheden van den mensch ;
...PSYCHOLOGIE, v. wetenschap die het geestelijk leven van grootere groepen der menschheid
nagaat ; ... RECHT, o. die grondstellingen van het
recht welke de onderlinge betrekkingen van ver
staten regelen : het stellig en het wijs -schilend
-geri
volkenrecht ; het volkenrecht schenden.
VOLKENRECHTELIJK,. bn. overeenkomstig het
volkenrecht.
VOLKETEL, m. (-s), (nijv.) ketel waarin het te
vollen vilt geweekt wordt ; ...KOM, V. (- men),
volkuip.
1. VOLKOMEN, (volkwam, heeft volkomen),
(gew. Zuidn.) nakomen ; uitvoeren.
2. VOLKOMEN, bn. bw. ( -er, -st), geheel, volmaakt : dat is volkomen gelukt ; gij hebt volkomen
vrijheid; een volkomen werk, waaraan niets ontbreekt ; — ten volle : dat is mij volkomen duidelijk;
gij hebt volkomen gelijk ; ik ben het volkomen met
u eens ; — (taalk.) volkomen klinkers. V OLKO
MENHEID, -v.
VOLKPLANTER, m. (-s), kolonist ; (ook) die
volkplantingen aanlegt. VOLKPLANTING, v.
(-en), kolonie. VOLKPLANTINKJE, o. (-s).
VOLKRIJK, bn. ( -er, -st), druk bezocht : volk rijke plaatsen ; dicht bevolkt : volkrijke steden.
VOLKRIJKHEID, v.
VOLKSAARD, m. eigenaardigheid van het volk;
...ALMANAK, m. (-ken), almanak met een voor
het volk verstaanbaren inhoud ; ...BADHUIS, o.
(...zen), badhuis voor het volk bestemd ; ...BANK,
V. (- en), voorschotbank ; ...BEDROG, o. volksdwaling ; (ook) het bedriegen van het volk ; ...BEGRIP, o. (-pen), begrip bij het volk aanwezig;
...BELANG, o. (-en), belang van het geheele
volk : groote volksbelangen staan daarbij op het
spel ; ...BESCHAVING, v. beschaving van de
lagere volksklassen ; ...BESTAAN, o.; ...BEWEGING, v. (-en). opschudding, onlusten onder het
volk ; ...BIBLIOTHEEK, v. (...theken). bibliotheek voor het volk bestemd ; ...BIJEENKOMST,
v. (-en); ...BIJGELOOF, o. onder het volk heer schend bijgeloof ; ...BLAD, o. (-en); ...BOEK,
o. (-ken); ...BOND, m. eene vereeniging tot bestrij ding van misbruik van sterken drank ; ...CONCERT, o. (-en), concert voor bet volk gegeven;
...DEUN, m. (-en), deun door iedereen, inz. door
het gemeene volk op kermissen enz. gezongen;
...DICHTER, ni. (-s), dichter van volksliederen ; ...DRACHT, v. (-en), eigenaardige kleederdracht van het volk ; ...DRANK, m. (-en) ;
...DROM, m. (-men), volksmenigte ; ...DWALING,
v. (-en). dwaling onder het volk verbreid.
VOLKSEDITIE, v. (-s), volksuitgave ; ...EEN
eenheid van het volk.
-HEID,v.
VOLKSETYMOLOGIE,v. (- en), (taalk.) vervorming
van vreemdklinkende of onbegrepen woorden door
het volk, voortspruitende uit de zucht zich zelf
die woorden te verklaren.
VOLKSFEEST, o. (-en), feest waaraan het geheele volk deelneemt ; ...GAARKEUKEN, v.
(-s), gaarkeuken waar tegen zeer lage prijzen
spijzen verstrekt worden ; ...GEBRUIK, o. (-en),
wat bij het volk algemeen gebruik is ; ....GEEST,
m. de heerschende meening en denkwijze bij het
volk ; ...GELOOF, o. geloof onder het gemeene
volk algemeen gangbaar ; ...GELUK, o.; ...GE-
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RUCHT, o. (-en), gerucht waarop niet zeer te
rekenen is, los gerucht ; ...GEWOONTE, v. (-n),
volksgebruik ; ...GEZANG, o.; ...GEZONDHEID,
v. de gezondheid van het geheele volk ; ...GODSDIENST, m. (-en), godsdienst van een volk;
...GUNST V. de gunst van het gemeene volk,
van den grooten hoop ; naar de volksgunst streven;
...HAAT, m.; ...HOOP, m. (-en);, ...HUISHOUD KUNDE, v. nationale economie ; ...INITIATIEF,
o. initiatief van het geheele volk ; ...INSTELLING, v. (-en), instelling voor het volk.
VOLKSKANKER, m. wat zeer verderfelijk voor
het geheele volk werkt : onze drinkgewoonte, jemwver
is een volkskanker.
VOLKSKARAKTER, o. (-s), karakter van
een volk ; ...KLASSE, v. (-n), de lagere klassen
of standen van een volk ; ...KLEEDING, v.
volksdracht; ...KOFFIEHUIS, o. (...zen); ...KOST
(...zen), kosthuis waar men voor betrek -HUIS,o.
weinig geld kan eten en logeeren ; ... KUNDE,-kelij
v. folklore ; ...LEGENDE, v. (-n), legende die
leeft onder een volk : de Nederlandsche volkslegenden ; ... LEGER, o. (-s), leger zoodanig ingericht, dat men in staat is de geheele weerbare
bevolking onder de wapenen te roepen ; ...LEIDER,
m. (-s), heethoofd die het volk opruit ; demagoog.
VOLKSLIED, o. (-eren), lied welks inhoud betrekking heeft op het volksleven, op gebeurtenissen,
sprookjes, zeden, gebruiken, beroepen, werkzaamheden, huiselijk verkeer der onderscheiden volks
volksliederen ge--klasenz.;dvrch
ven de liefde tot het vaderland en den vorst te
kennen (in Nederland : het Wilhelmus van Nassouwen en het Wien bloed enz. van
Tollens.
VOLKSMACHT, v. macht van het volk; ...MAN,
m. (-nen), iem. die bij het volk gezien is en veel
invloed heeft ; ...MASSA, v. (-'s); ...MEEN ING,
v. (-en), algemeen gangbare meening, inz. bij het
volk ; ...MENIGTE, v. (-n); ...MENNER, m. (-s),
volksleider ; ...NAAM, m. (...namen), naam van
een volk ; ...ONDERWIJS, o. onderwijs van het
geheele volk ; ...ONTWIKKELING, v.; ...OP LOOP, m. (-en), oploop van volk ; ...OPPER HEERSCHAPPIJ, v.; ...OPROER, o. (-en),
oproer van het volk; ...OPRUIER, m. (-s), volks-

menner ; ...OPSTAND, m. (-en); ...OVERLEVERING, v. (-en), volkslegende ; ...OVERTUIGING,
v. volksmeening ; ... PARK, o. (-en), park ten
gerieve van de lagere volksklassen aangelegd;
...PARTIJ, v. (-en), partij die de belangen van het
volk voorstaat ; ...POËZIE, v. populaire poëzie;
nationale gedichten ; ...PRAATJE, o. (-s);...REDENAAR, m. (-s); ...REGEERING, v. (-en); ...ROMAN, m. (-s), roman voor het volk geschreven,
in populaire taal ; ...SANATORIUM, o. (...ria),
sanatorium voor minder gegoeden ; ...SOUVEREINITEIT, v. oppergezag van het volk;
...SCHOOL, v. (... scholen), school voor lager
onderwijs ; ...SPEL, o. (-en), spel voor het volk,
waaraan het volk deelneemt ; ...SPRAAK, v.
spraak van de lagere volksklassen ; ...SPROOKJE,
0. (- s); ...STAM, m. (-men); ...STEM, v. (-men),
uitgesproken volksmeening ; ...STROOM, m. (-en),
volksmenigte.
VOLKSTAAL, v. de taal van het lagere volk:
iets in de volkstaal weergeven ; ... TELLING, v.
(-en), telling van het geheele volk in een rijk;
...TERM, m. (-en), woord, uitdrukking uit de
volkstaal ; ...TIRAN, m. (-nen); ...TOON, m. de
eigenaardige manier waarop het volk zich uitdrukt:
in den volkstoon geschreven boeken ; ... TREIN, m.
(-en), goedkoope trein ; excursietrein ; ...TRIBUNE, v. (-s), de publieke tribune in eene raadszaal ; ...TROTS, m.; ...UITDRUKKING, v. (-en),.
volksterm ; ...UITGAVE, v. (-n), die uitgave van
een boekwerk aan wier typographische uitvoering
minder kosten zijn besteed dan aan eene vorige
uitgave en daardoor voor,' het volk door een lage ren prijs verkrijgbaar ; ...VERDRUKKER, m.
(-s); ...VERGADERING, v. (-en); ...VERHAAL,
0. (...halen), verhaal in den volkstoon geschreven;
...VERHUIZING, v. (-en), verhuizing van een
volk ; (inz. in de geschiedenis) die reeks van gebeur tenissen, die bijna twee eeuwen, van 375 tot 568,
duurden, waarbij verschillende volken in de Romeinsche provinciën drongen en deze aan zich
onderwierpen.
VOLKSVERMAAK, o. (...vermaken), onder het

VOLKUIP.

1921

bereik van het geheele volk vallende ; ..VER
-TEGNWORDI,m.(-s)iedht
volk in regeeringscollegiën vertegenwoordigt;
...VERTEGENWOORDIGING, v. (-en); ...VERTELLING, v. (-en); ...VLIJT, v. Paleis voor
Volksvlijt (te Amsterdam); ...VOORDRACHT,
V. (- en), ...VOORLEZING, v. (-en), populaire
voordracht, voorlezing voor het volk toegankelijk en voor hen begrijpelijk, bestemd ; ...VOOROORDEEL, o. (-en); ...VOORSTELLING, v.
(-en), eene komedievoorstelling tegen verminderden
prijs ; ...VIJAND, m. (-en); ...VRIEND, m.
(-en); ...WAAN, m. volksdwaling ; ...WAPENING, v. (-en), wapening van het geheele volk;
...WIJSHEID, v. spreekwoorden bevatten opgegaarde volkswijsheid ; ... WIL, m. de uitgedrukte
wil van den grooten hoop ; ...WOEDE, v.; ...ZAAK,
V. zaak die het geheele volk aangaat ; ...ZIEKTE,
V. eene ziekte welke een groot aantal menschen te
gelijk aantast en van algemeens oorzaken afhangt.
VOLKUIP, v. (-en), houten bak waarin de stoffen in den volmolen gevold worden.
VOLLAARD, m. (-s), (gew.) eene soort van
langwerpig krentenbroodje.
VOLLEDIG, bn. bw. ( -er, -st), geheel, volkomen:
een volledig werk; een volledige uitzet, waaraan niets
ontbreekt ; eerre volledige beschrijving, waarbij
niets vergeten is. VOLLEDIGHEID, v.
VOLLEERD, bn. uitgeleerd : volleerd in de Neder
taal ; hij is volleerd in het kwaad, daarin-landsche
doorkneed ; een volleerde schurk.
VOLLEMAAN, v. stand der maan, waarbij
wij de geheele verlichte helft zien; (fig.) geheel
kaal hoofd : de volle maan schijnt bij hem.
VOLLEMAANSGEZICHT, o. (-en), dik, rond
en rood gezicht.
VOLLEN, (volde, heeft gevold), walken, een
weefsel vervilten, de vezels voller, dichter ineenwerken inz. bij de hoedenmakerij, de lakenbereiding en het zeemtouwen ; door het vollen verliest
het ruwdoek van 25 °/ o tot 50°/ ° der grootte. VOLLING,
v. (-en), het vollen : de volling geschiedt gewoonlijk
onder toevoeging van verschillende bijtende en ontvettende stoffen ; de koude volling (in matig warme
vloeistof) geschiedt langzamer doch gelijker dan de
warme volling (in een bad van ongeveer 170' C.).
VOLLER, m. (-s), die volt. VOLLERIJ, v. het
vollen ; —, (-en), plaats waar gevold wordt.
VOLLERSAARDE, v. vettige klei, gemeenlijk
van eene grijze of groenachtig grijze kleur, tot
het vollen van laken gebezigd ; ...DISTEL, v.
(-s), ...KAARDE, v. (plantk.) weverskaarde;
...MOLEN, m. (-s), volmolen ; ...WERK, o. wat
gevold wordt of moet worden ; het vollen ; ...ZEEP,
v. sterk ontvettende zeep.
VOLLOOPEN, (het liep vol, is volgeloopen): het
, vat is volgeloopen ; de kerk loopt vol, er komen veel
menschen in.
VOLMAAKT, bn. bw. ( -er, -st), juist zooals
behoort, alle wezenlijke bestanddeelen en eigen
behoorlijke mate bevattende, waaraan-schapeni
niets ontbreekt, voortreffelijk, uitstekend : God
alleen is volmaakt; dat is een volmaakt schilder; in
de wereld is niets volmaakt, is niets zonder gebreken ;
een volmaakt geluk genieten ; volmaakte liefde vindt
men zelden ; (R.-K.) een volmaakt berouw, • leed
zijn zonden alleen uit liefde tot God ; —-weznovr
(taalk.) volmaakt verleden tijd ; — geheel : ik ben
volmaakt gezond, volmaakt wel ; — ( muz.) volmaakt
akkoord, zuivere prime (grondtoon), groote terts en
zuivere quint ; volmaakte consonanten, de octaven,
quinten, quarten. VOLMAAKTHEID, v. (...heden), naar de volmaaktheid streven.
VOLMACHINE, v. (-s), machine om te vollen.
VOLMACHT, v. (-en), eene overeenkomst
waarbij iem. aan een ander de macht geeft of den
last opdraagt, om eene zaak voor den lastgever
in diens naam te verrichten ; het schriftelijk bewijs
van zulk eene volmacht.
VOLMACHTBRIEF, m. (...ven), bewijs van
volmacht ; ...HEBBER, ...ONTVANGER, m.
(-s), mandataris.
VOLMACHTIGEN, (volmachtigde, heeft gevolmachtigd), volmacht geven, machtigen.
VOLMACHTVERLEENER, m. (-s), commettant,
committent ; lid van een dijks- of polderbestuur.
1. VOLMAKEN, (maakte vol, heeft volgemdakt),
de flesschen volmaken, geheel vullen ; eene som
volmaken, er het ontbrekende bijvoegen.
Van Dale.
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2. VOLMAKEN, (volmaakte, heeft volmaakt),
voltooien, veredelen : het lezen van goede werken
volnaakt het verstand. VOLMAKING, v. voltooiing,
veredeling : naar volmaking streven.
VOLMOLEN, m. (-s), een molenwerk waarmede
gevold wordt.
VOLMONDIG, bn. bw. ( -er, -st), onbewimpeld;
duidelijk ; (fig.) rondborstig : volmondig iets bekennen, verklaren.
VOLONTAIR, m. (-s), iem. die iets vrijwillig
doet, zonder ertoe verplicht te zijn, gewoonlijk
tevens zonder loon te ontvangen : volontair gevraagd ; als volontair werkzaam zijn.
VOLOP, bw. overvloedig : er was volop te eten;
ik had volop werk.
VOLPRIJZEN, (volprees, heeft volprezen), naar
volle verdienste prijzen : de nooit volprezen deugd.
VOLSCHENKEN, (schonk vol, heeft volgeschonken), schenkende iets vullen.
VOLSCHOON, bn. zeer schoon : eene volschoone
maagd.
VOLSLAGEN, ba. bw. ( -er, -st), geheel, ten
volle : daar kan eene volslagen japon uit ; de vol
breedte van iets ; volkomen : een volslagen-slagen
gek, in hooge mate.
VOLSMIJTEN, (smeet vol, heeft volgesmeten),
zoo lang in iets smijten, tot het vol is.
VOLSTAAN, (volstond, heeft volstaan), voldoen:
dat kan volstaan, dat is voldoende ; (zeew.) de
volle werking van den wind ondervinden (van een
zeil).
VOLSTAMPER, m. (-s), stamper eener volmachine.
VOLSTANDIG, bn. ( -er, -st), standvastig:
volstandig in het goede.
VOLSTOK, m. (-ken), stok der hoedenmakers
waarmede zij het haar ineenvollen.
VOLSTORTEN, (stortte vol, heeft volgestort),
zooveel in iets storten dat het geheel vol is ; (fig.)
een kapitaal volstorten, geheel bijeenbrengen door er
alle aandeelen van te nemen.
VOLSTREKT, bn. bw. ( -er, -st), VOLSTREKTELIJK, bw. (w. g.) onbeperkt, onbepaald : de
volstrekte macht bezitten ; — ( rekenk.) volstrekte
waarde van een cijfer, waarde die het cijfer, op
zichzelf beschouwd, heeft ; - de volstrekte meerderheid, één meer dan de helft ; ik wil het volstrekt
niet hebben, heelemaal niet. VOLSTREKTHEID, v.
VOLSTROOMEN, (het stroomde vol, is volgestroomd), stroomende vol worden.
VOLT, m. (-s), (electr.) eenheid van de electromotorische kracht : 1 volt is de electromotorische
kracht om door een weerstand van 1 Ohm een
stroom van 1 Ampère te doen gaan.
VOLTAFEL, V. (-s), tafel waarop de vollers
werken.
VOLTAIRE, m. (-s), eene soort van fauteuil.
VOLTALLIG, bn. ( -er, -st), in vol getal : wij
waren voltallig, allen aanwezig ; een leger voltallig
maken, op de vereischte sterkte brengen. VOL
-TALIGHED,v.
VOLTAMETER, m. (-s), (electr.) toestel om door
electrolyse de sterkte van een galvanischen stroom
te doen kennen.
1. VOLTE, v. volheid ; gedrang (van volk): in
de volte raakten wij van elkander af ; hij verdween
in de volte, toen zagen wij hem niet meer.
2. VOLTE, v. (-s), snelle wending, zwenking;
(rijsch.) het snelle wenden van een paard in de
manège ; (schermk.) zwenking om een slag te
ontwijken ; (dansk.) snelle wending ; (kaartsp.)
de volte slaan, in een spel kaarten eene of meer
kaarten ongemerkt wisselen.
VOLTEEKEND, bn. de leening was volteekend,
voor het gevraagde bedrag was ingeschreven.
VOLTIGEERDER, m. (-s), die voltigeert op een
paard, aan den zweefmolen enz.
VOLTIGEEREN, (voltigeerde, heeft gevoltigeerd), voltes maken (in alle bet.); (gymn.) het
rondzweven aan den zweefmolen ; (mil.) de vijandelijke ruiters kwamen om ons heen voltigeeren,
telkens plotseling aanvallen en weer wegtrekken,
om ons heen zwermen.
VOLTIGEERPAARD, o. (-en), (rijsch.) houten
paard waarop men voltigeeren leert.
VOLTIGEUR, m. (-s), lichte ruiter ; (ook) soldaat (bij het Fransche leger onder Napoleon I)
the de vereischte lengte niet bezat en met een licht,
kort dragondersgeweer gewapend was.
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VOLTOBBE, v. (-n), volkuip.
VOLTOOIEN, (voltooide, heeft voltooid), vol
geheel afwerken : een werk voltooien.-eindg,
VOLTOOIING, v. (-en), voleinding, afwerking:
dat werk nadert zijne voltooiing, is bijna klaar.
VOLTOOIER, m., VOLTOOISTER, v. (-s), die
voltooit of afwerkt.
VOLTREKKEN, (voltrok, heeft voltrokken),
wat bevolen of besloten is uitvoeren, verrichten:
een vonnis voltrekken

; een huwelijk voltrekken,

sluiten ; eene plechtigheid voltrekken, vieren.
VOLTREKKING, v. (-en), het voltrekken.
VOLTREKKER, m. (-s), die voltrekt.
VOLTROG, m. ( -gen), trog, bak waarin gevold
wordt.
VOLUBILITEIT, v. welbespraaktheid, radheid
van tong.
VOLUIT, bw. ten volle, van het begin tot het
einde : zijn naam voluit schrijven, met naam en
toenaam.
VOLUME, o. (-n), boekdeel, rol (perkament
enz.); inhoud, omvang : het volume ener stof.
VOLUMINEUS, bn. (...zer, -t), dik, lijvig (inz.
van boeken); omvangrijk.
VOLUPTUEUS, bn. (...zer, -t), wellustig, wulpsch.
VOLUTA, v. (-'s), (bouwk.) spiraalvormig ver
bij consoles en kapiteelen.
-bindgstuk
VOLVAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), volkomen
gereed, bereid : zich volwaardig betoon -en. VOL
-VARDIGHE,v.
VOLVOERDER, m. VOLVOERSTER, v. (-s),
die iets verricht of uitvoert.
VOLVOEREN, (volvoerde, heeft volvoerd), uit
volbrengen : een last volvoeren. VOLVOE--voern,
RING, v. het volvoeren.
VOLVOETIG, bn. volhoevig : een volvoetig paard.
VOLVOETIGHEID, v.
VOLWASSEN, bn. volgroeid, den vollen wasdom
bereikt hebbende : volwassen personen ; die boom

is
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niet volwassen.

VOLWASSENE, m. en v. (-n), iem. die volwassen
is : de doop der volwassenen.
VOLWERPEN, (wierp vol, heeft volgeworpen),
zoo lang in iets werpen, tot het vol is.
VOLWICHTIG, bn. het volle (wettige) gewicht
hebbende : volwichtige goudstukken ; dat zijn vol
gronden, verontschuldigingen.

-wichtge

gevlochten ijzer- of staaldraad boven op den schoorsteen van locomotieven enz. om de vonken op te
vangen ; ...ZIEN, o. (geneesk.) eene zwakheid,
ongesteldheid der oogen.
VONKVRIJ, bn. vonkvrije lucifers, waarvan de
koppen na het aansteken niet afvallen, doordat
het houtje wel verkoolt, maar niet verbrandt.
VONNIS, o. ( -sen), uitspraak, beslissing (inz.
in rechten): een vonnis vellen, wijzen, strijken.
VONNISSEN, (vonniste, heeft gevonnist), een
vonnis uitspreken (over). VONNISSING, v.
VONT, v. (-en), doopvont, wijwatervat ; -WATER, o. doopwater, wijwater.
VOOGD, m. (-en), iem. the voor de belangen
van anderen waakt, en alsdan in samenstellingen
voorkomende, als : vlootvoogd, kerkvoogd, stadvoogd
enz.; - inz. iem. wien door de wet of de overheid
of door een familieraad de taak is opgedragen om
voor de belangen van de minderjarige weezen te
zorgen ; toeziende voogd, iem. die aangesteld is om
toe te zien, dat de belangen van minderjarigen
door den voogd of de voogdes niet worden ver
VOOGDES, v. ( -sen), bestuurster;-warlosd.'
vrouw die het toezicht over de minderjarigen
heeft : de moeder is de natuurlijke voogdes van hare
kinderen.

VOOGDIJ, v. (-en), hoedanigheid, macht van
voogd ; raad van voogdij, voor een minderjarigen
vorst ; -RAAD, m. (...raden), college van personen geschikt en bereid om zich het lot van minderjarigen aan te trekken (ingesteld bij de kinderwet
van 6 Febr. 1901). VOOGDIJSCHAP, v. (-pen),
rang, waardigheid van voogd.
VOOIS, v. (...zen), (Zuidn.) zangwijs.
VOOR, VORE, v. (voren), ploegsnede.
1.
2. VOOR, vz. voorafgaand, vroeger in den tijd
zijn of geschieden : voor 7 uur ; voor Zondag, voor

Paschen ; voor dien tijd ; voor dag en dauw aan het
werk zijn, zeer vroeg ; voor dezen geloofde men aan
spoken, vroeger ; voor een paar dagen, een paar.
dagen geleden, (ook) gedurende een paar dagen ; -

een tijdduur geeft het te kennen in : hij is voor
zijn leven geborgen ; hij heeft voor altijd genoeg;
ik zeg u eens voor altijd ; voor ditmaal, voor heden,

wat dezen keer, wat heden betreft ; - het geeft
de betrekking van de toegekeerde zijde van eene
zelfstandigheid tot eene andere te kennen in:

VOLZALIG, bn. zeer gelukkig.
VOLZEE, bw. bij volle zee ; -, v. vloed.
VOLZIN, m. (-nen), (taalk.) een woord of eene
reeks van woorden waardoor eene gedachte wordt
uitgedrukt ; inz. samengestelde volzin, periode :
in flink afgeronde volzinnen spreken. VOLZINNETJE, o. (-s).
VOMATIE, v. (-s), braken, opgeven.
VOMEEREN, (vomeerde, heeft gevomeerd),
braken, spuwen, overgeven.
VOMITIEF, o. (...ven), braakmiddel.
VOND, m. (-en), wat men vindt : een vond doen;
dat was een prachtige voord, uitvinding ; (ook) vinding, gedachte ; hij weet allerlei vonden, listen,
streken.
VONDEL, m. (-s), losse brug of plank over eene
sloot, vlonder.
VONDELING, m. en v. (-en), gevonden kind;
een kind te vondeling leggen. VONDELINGE, v.
(-n). • VONDELINGETJE, o. (-s).
VONDELINGSHUIS, o. (...zen), gesticht voor
vondelingen.
VONDER, m. (-s), vlonder.
VONDRECHT, o. recht van den vinder.
VONDST, v. (-en), vond.
VONK, v. (-en), brandend deeltje, vurig sprankje:

ik sta voor de tafel ; voor het huis staat een boom;
voor de deur staan, (ook) op straat ; (spr.) het ongeluk staat voor de deur, is te wachten ; het ligt voor
de hand, het is nogal natuurlijk ; een doel voor oogen
hebben, daarnaar streven ; houd altijd God voor
oogen, vrees en denk bij alles aan God ; voor het
venster zitten, om naar buiten te kijken ; de vijand
lag voor de poort, voor de stad, belegerde haar ; (zeew.) het schip ligt voor anker, is geankerd ; voor
anker komen, het anker uitwerpen ; voor den wind
zeilen, zóó dat de wind juist van achteren in de
zeilen blaast ; (spr.) het gaat hem voor den wind, uit

eergevoel. VONKJE, o. (-s).

komst te hebben ; eene strekking, bestemming, doel geeft het te
kennen in : dat is goed voor de koorts ; stof voor

de vonken vlogen overal heen ; electrische vonken;
(fig.) greintje, beetje : hij heeft geen vonkje moed,
VONKDOEK, o. (w. g.) uitgebrande stof, tonder;
lont.
VONKELEN, (het vonkelde, heeft gevonkeld),
vonken schieten of om zich verspreiden. (In overdr. bet. schrijft men fonkelen). VONKELING, v.
het vonkelen.
VONKEN, (vonkte, heeft en is gevonkt), vonkelen, beginnen te branden.
VONKENMETER, m. (-s), (electr.) werktuig om
de kracht der electrische vonken te meten ; ...SAS,
V. Chineesch vuur ; bij de gewone sas is een grof
poedervormig metaal gevoegd waarvan de deeltjes
afzonderlijk verbranden ; ...VANGER, m. (-s),

naar wensch; - in tegenwoordigheid van:-steknd,

op eens stond hij voor mij ; voor het gerecht verschij
nen, verklaren ; voor mij, notaris, verscheen ; voor
eene vergadering spreken, ten aanhooren der aan
dat kan ik voor God , en iedereen verant--wezign;
woorden, ik ken mij hierin niet in het minste schuldig ; voor den dag komen, verschijnen ; met iets
voor den dag komen, daarmede aandragen, het bespreken enz.; - voor iem. den hoed afnemen, om
-

hem te groeten of hoogachting te betoonen ; voor

iem. vreezen, schrikken, vrees, schrik in zijne tegenwoordigheid gevoelen ; voor iem. vluchten, zich
verbergen ; iem. voor iets waarschuwen, zijne aan-

dacht daarop vestigen, dat het verkeerd is ; ik
vrees voor zijn leven., ik vrees dat hij sterven zal. ;.
voor de toekomst vreezen, vreezen eene slechte toe-

eene japon ; dat is geen kost voor kinderen ; iets
voor zich houden ; waar doet gij dat voor ?; gevoel,
zin voor het schoone hebben; - met betrekking tot;
dat is nuttig voor u ; dat is voor mij te duur ; dat is
goed genoeg voor hem ; - ten voordeele of ten
behoeve van : voor iem. strijden ; voor iem., eene
wet stemmen ; ik ben er voor ; ik ben voor iem., ik
kies zijne partij; het broodvoor zijn gezinverdienen; in de plaats van : voor iem. in dienst treden ; ik
zal voor hem betalen ; goed, borg voor iem. blijven ;
neem den goeden wil voor de daad ; iem. knollen
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voor citroenen verkoopes, hem beetnemen, bedriegen;

- in ruil voor : iets voor een gulden koopes ; voor
een appel en een ei iets wegdoen, zeer goedkoop
verkoopen ; iem. voor iets bestraffen, prijzen ;
wat krijgt hij voor zijne moeite ?-, wat krijgt hij in
ruil daarvoor ?; - ieder voorwerp op zichzelf
beschouwd : voetje voor voetje gaan, zeer langzaam ;
woord voor woord iets navertellen, zonder iets te
vergeten ; stuk voor stuk nakijken, elk stuk afzonderlijk ; man voor man ; - gelijkstaande met : iets
voor waar aannemen, gelooven dat het waar is;
iem. voor den gek houden ; iem. voor een ander aanzien, zich in den persoon vergissen ; hij gaat voor
rijk door, men gelooft dat hij rijk is ; iem. uitmaken • voor al wat mooi en leelijk is, hem geducht
uitmaken ; hij gaf zich voor dokter uit, beweerde
dokter te zijn ; voor St. Nicolaas spelen, als St.
Nicolaas optreden ; iets voor ernst opnemen, als
ernst ; hij bleef voor dood liggen, als dood ; - ten
opzichte van : voor zijn leeftijd is hij nog kras;
voor een meisje is zij veel te vrij, als meisje is zij te
vrij; ik voor mij, voor zooveel mij aangaat, wat mij
betreft ; -, bw. er is iem,. voor, in het voorhuis, in de
voorkamer ; de meid is voor, voorin het huis ; het
rijtuig is voor, voor de deur ; hij begaat de eene
dwaasheid voor, de andere na ; voor en na, telkens ; -, voegw. voordat : voor hij vertrok, was ik
reeds weg.
3. VOOR, o. wat ten gunste van iets pleit:
het voor en tegen hooren ; alles heeft zijn voor en
tegen ; - ( zeew.) voorste gedeelte van een schip,
bak.
VOORAAN, bw. op de voorste plaats, in de
eerste rij enz.
VOORAANZITTING, v. zij (de Schriftgeleerden
en Farizeërs) beminnen de vooraanzitting op de
maaltijden. (Matth. 23, vs. 6).
VOORAF, bw. in de eerste plaats.
VOORAFBESTAAN, (bestond vooraf, heeft voor afbestaan), (w. g.) vroeger bestaan dan.
VOORAFBETALING, v. (-en), vooruitbetaling.
VOORAFGAAN, (ging vooraf, is voorafgegaan),
in de eerste plaats gaan ; vooruitgaan ; eerst vermeld
worden.
VOORAFGAAND, bn. vorig, vroeger komende:
de voorafgaande bezigheden, gesprekken ; de voor
(voorloopige) bepalingen, premissen, pre--afgnde
liminariën.
VOORAFLICHTEN, (lichtte vooraf, heeft voorafgelicht, vroeger opnemen.
VOORAFREKENING, v. (-en), vroegere rekening ; ... SPRAAK, v. (... spraken), toespraak,
als inleiding, iets anders voorafgaande.
VOORAL, bw. bovenal, voornamelijk : vergeet
vooral uw plicht niet ; vooral nu moet ieder voor
-zichtg
zijn.
VOORALEER, voegw. ter inleiding van een
tijdbepalenden bijzin : ik ga niet weg, vooraleer
gij toegestemd hebt.
VOORALSNOG, bw. vooreerst : vooralsnog is
er geen haast bij.
VOORARBEID m. arbeid die den hoofdarbeid
voorafgaat.
VOORARBEIDEN, (arbeidde voor, heeft voor gearbeid), in tegenwoordigheid van een ander
arbeiden om hem den arbeid te toonen, te leerera ;
arbeiden voor een ander arbeidt.
VOORARM, m. (-en), (ontl.) deel van den arm
tusschen elleboog en pols ; -SPIER, v. (-en),
(ontl.) spier van den voorarm.
VOORARREST, o. voorloopig arrest : in voor
-arest
zitten.
VOORAVOND, m. (-en), vroegavond ; in den
vooravond ; - tijd die iets gewichtigs voorafgaat :
-wij staan aan den vooravond van groote gebeurtenissen.
VOORBAAN, v. voorste deel der baan ; ...BAAT,
v. voorloopige handeling : bij voorbaat mijn dank;
u bij voorbaat dank zeggende, vooruit, voorloopig.
VOORBABBELEN, (babbelde voor, heeft voor gebabbeld), babbelende voorzeggen : iem. iets

voorbabbelen.

VOORBANK, v. (-en), voorste bank (in een
rijtuig, in een schouwburg). VOORBANKJE,
o. (-s).
VOORBARIG, bn. bw. ( -er, -st), te haastig, onbedacht, te vroeg : voorbarig spreken, antwoorden;
(gew.) een voorbarig kind, dat voor zijn leeftijd zeer

VOORBEZIT.

ontwikkeld is. VOORBARIGHEID, v. (...heden),
onbesuisdheid, onbedachtzaamheid.
VOORBEDACHT, bn bw. VOORBEDACHTE
vooraf bedacht of overlegd, opzettelijk;-LIJK,bw.
(recht.) met voorbedachten rade, met overleg, vullens
en wetens ; voorbedachtelijk roerde hij dat punt aan,
met voordacht. VOORBEDACHTHEID, v. opzettelijkheid; omzichtigheid.
VOORBEDE, v. (-n), voorafgaand gebed; voorspraak; verdediging : de voorbede der heiligen.
VOORBEDING, o. (-en), voorwaarde : onder voor
-bedingva,
(voorbehoud).
VOORBEDINGEN, (bedong voor , heeft voorbedongen), te voren bedingen, voorwaarden stellen,
VOORBEDUIDEN, (beduidde voor, heeft voor beduid), te voren aanduiden.
VOORBEDUIDSEL, o. (-s, -en), voorteeken.
VOORBEELD, o. (-en), iets dat nagevolgd wordt
of moet worden : voorbeelden bij het teekenen,
schrijven; goede voorbeelden stellen, navolgen; (fig.)
ten voorbeeld strekken; aan iemand een voorbeeld
nemen; dat is zonder voorbeeld, zonder weerga;
toonbeeld, mode: hij is een voorbeeld van verdraagzaamheid; iets wat tot opheldering strekt : laat ik
u een voorbeeld geven; bij ieder belangrijk woord is een
of meer voorbeelden opgenomen; bij voorbeeld. VOORBEELDJE, o. (-s).
VOORBEELDELOOS, bn. (...zer, -st), zonder
voorbeeld, onvergelijkelijk.
VOORBEELDIG, bn. bw. ( -er, -st), navolgenswaard : een voorbeeldig gedrag ; dat is voorbeeldig
geschreven, bijzonder mooi. VOORBEELDIG
V.
-HEID,
VOORBEEN, j. (-en), een der twee voorste beenen,
van vier- of meervoetige dieren: linker voorbeen,
rechter voorbeen.
VOORBEHOEDEND, bn. bewarend, beschermend; voorbehoedende maatregelen nemen, ter voor
-komingva
iets; voorbehoedende artsenijen.
VOORBEHOEDMIDDEL, o. (-en), middel ter
behoeding tegen iets : voorbehoedmiddelen tegen
zwangerschap.
VOORBEHOEDSEL, o. (-s, -en), voorbehoedmiddel.
VOORBEHOUD, o. uitzondering, voorwaarde:
iets zonder voorbehoud beloven, prijzen; - iets onder
voorbehoud mededeelen, melden, zonder voor de volle
waarheid in te staan.
VOORBEHOUDEN, (ZICH), (behield zich voor,
heeft zich voorbehouden), zich het recht of de vrij heid tot iets bedingen : hij behield zich voor, daarop
later terug te komen; hem was de eer voorbehouden, hij
zou de eer deelachtig worden. VOORBEHOUDING,
V. (- en), voorbehoud.
VOORBEREIDEN, (bereidde voor, heeft voorbereid), vooraf alles inrichten, gereedmaken : een
feest voorbereiden; alles tot de ontvangst der gasten
voorbereiden; eene grootsche onderneming voorbereiden;
zich, iem. voor een examen voorbereiden, gereedmaken,
klaarmaken; - iem. op iets voorbereiden, langzamerhand, behoedzaam ergens mede inlichten: iem. op
eene treurige tijding voorbereiden. • VOORBEREIDING, v. (-en), toebereidsel, gereedmaking; (ook
vroeger) avond vóór het nachtmaal; (nu) 'het voorbereiden tot het Avondmaal des Heeren : Zondag is
het voorbereiding.
VOORBEREIDER, m. (- s), die voorbereidt.
VOORBEREIDINGSKLASSE, v. (-n), klasse
waarin de leerlingen voor de gewone school voorbereid worden; ...LES, v. ( -sen), ...PREEK, v.
(-en), ...SCHOOL, v. (...scholen), les, preek, school
om tot iets voor te bereiden.
VOORBEREIDSEL, o. (-s, -en), alles wat tot
voorbereiding dient.
VOORBERICHT, o. (-en), voorrede, inleiding.
VOORBESCHIKKEN, (beschikte voor, heeft
voorbeschikt), voorafbepalen, vooraf vermaken (bij
laatsten wil); (godg.) vooraf bestemmen : kan God
menschen tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt
hebben ? VOORBESCHIKK.ING, v. (godg.) zie
PREDESTINATIE.
VOORBESTAAN, o. vroeger bestaan : (godg.) het
voorbestaan der ziel.
VOORBESTEMMEN, (bestemde voor, heeft voor
vroeger bestemmen; voorbeschikken :-bestmd),
hij was tot groote dingen voorbestemd: VOORBESTEMMING, v.
VOORBEZIT, o. (recht.) voorloopig bezit van
een nog betwist goed.
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VOORBIDDEN, (bad voor, heeft voorgebeden),
een gebed vóórdoen (tot voorbeeld); vroeger, vooraf
bidden; ten aanhooren van anderen bidden : in de
kerk voorbidden. VOORBIDDING, v. (-en), voorspraak.
VOORBIDDER, m. (-s), voorzanger; (fig.) bemiddelaar.
VOORBIECHT, v. (R. K.) algemeen belijdenis
van schuld des biechtelings vóór dat hij tot de
bijzondere zijner begane zonden overgaat en die
noemt.
VOORBIJ, vz. aan de voorzijde langs iets gaan
en verder gaan : hij gaat voorbij het huis; - verder
dan : hij woont voorbij het stadhuis; -, bw. hetwelk
de richting eener beweging langs iem. of iets aanduidt : laat mij voorbij; - verder : het onweer trekt
voorbij; ons lijden zal weldra voorbij zijn, ten einde
zijn; die tijden zijn voorbij, bestaan niet meer.
( Voorbij vormt met verschillende werkw. scheidbare samenstellingen die dan beteekenen : door de
werking komen of brengen in den toestand, door
voorbij uitgedrukt. Voor de vervoeging dier werkw.
zie men bij de enkelvoudige).
VOORBIJBRENGEN, brengen langs, verder dan;
...DRAGEN; ...DRAVEN; ... DRIJVEN; ...DRINGEN; ...FLADDEREN.
VOORBIJGAAN, ter zijde laten (onder het gaan);
iem. voorbijgaan, (ook) geen acht op hem slaan,
niet bezoeken ; ik ga dit met stilzwijgen voorbij, hierover spreek ik niet; - bij die promotie werd hij voor
hij werd niet bevorderd; - verzuimen,-bijgean,
veronachtzamen : de gelegenheid laten voorbijgaan;
- overtreffen : hij is al zijne kameraden op school
voorbijgegaan, heeft hen ter zijde bgelaten bij het
leeren; -, o. in het voorbijgaan, terloops.
VOORBIJGAAND, bn. vluchtig, vergankelijk.
VOORBIJGANG, m. (-en), het voorbijgaan; (ster
verschijnsel dat eene der binnenplaneten,-renk.)ht
Mercurius of Venus, zich in hare loopbaan juist of
bijna juist tusschen de aarde en de zon bevindt,
zoodat de planeet, met hare niet verlichte helft
naar ons toegekeerd, als eene kleine, ronde, scherp
begrensde vlek van het Oosten naar het Westen
over de zonneschijf trekt, ook overgang en vroeger
doorgang geheeten; - met voorbijgang van.
VOORBIJGANGER, m., VOORBIJGANGSTER,
v. (-s), die voorbijgaat.
VOORBIJGROEIEN, sneller groeien, in het
gloeien overtreffen; ...IJLEN, voorbijsnellen;
...JAGEN; ...KOMEN, ...LATEN, toelaten . dat
iem. of iets voorbijgaat; ...LEEREN, in het leeren
overtreffen (een ander); ...LEIDEN; ...LOOPEN;
...MARCHEEREN; ...PRATEN (ZICH); (fig.)
verpraten : zijn neus voorbijpraten, meer zeggen dan
noodig of nuttig is; ..REIKEN; ...RENNEN;
...RIJDEN; ...SLUIPEN, ongemerkt voorbijsluipen;
...SNELLEN, de jaren snellen voorbij; .. .STAP PEN; ...STEVENEN; ...STREVEN, zijn concurrenten voorbijstreven; ...STROOMEN, men zag eene
ontelbare volksmenigte voorbijstroomen; ...TREKKEN, voorbijreizen; voorbijgaan : het onweer trok
voorbij; ...VAREN; ...VLIEGEN, de tijd vliegt
voorbij; ...VLIETEN, voorbijvloeien; ...WANDELEN; ...ZEILEN; ...ZIEN, niet bemerken, over
't hoofd zien : eene fout voorbijzien; ...ZWEMMEN.
VOORBINDEN, (bond voor, heeft voorgebonden),
aan de voorzijde (iets) vastbinden : een schootsvel
voorbinden voor het lichaam binden.
VOORBINT, o. (-en), (landti.) een der touwen
waarmee een weesboom op een volgeladen hooi wagen vastgebonden wordt.
VOORBLAZEN, (blies voor, heeft voorgeblazen),
op een blaasinstrument voorspelen.
VOORBODE, m. en v. (-n), voorlooper, vroegere
verkondiger; (fig.) voorteeken : dat was een voorbode
van den storm; de zwaluwen zijn de voorboden der
lente; voorgevoel; ...BOEG, m. (-en), (zeew.) de
boeg; ...BOEZEM, m. (-s); ...BOOR, v. (...boren),
spitsboor, zeker gereedschap; ...BORST, v. (-en),
voorste gedeelte der borst; (slag.) deel van een rund;
...BOUT, m. (-en), ijzeren stang aan de voorzijde
(van iets); voorste schouder (van een geslacht dier);
... BOUW, m. bij het ontginnen van heide wordt vaak
een voorbouw van lupinen toegepast; ... BRAMRA,
v. (...raas); ...BRAMSTENG, v. (-en), de tweede verlenging van den fokkemast; ... BRAMZEIL, o.
(-en), (zeew.) het derde zeil van . den voortop of
voorsten mast van onderen af gerekend.
VOORBRENGEN, (bracht voor, heeft voorge-
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bracht), aan de voorzijde brengen: het rijtuig voor
de paarden voor het rijtuig spannen en het-breng,
voor de deur brengen; (ook fig.) voorstellen, uiten,
vertoonen : vreemde plannen voorbrengen; iets tot
zijne verontschuldiging voorbrengen.
VOORBURG, m. (-en), bolwerk, versterkt buiten
...BUUR, m. (...buren), buurman voor in-werk;
huis.
VOOR- CHRISTELIJK, bn. voor -christelijke tijden,
de tijden vóór Christus.
VOORCIJFEREN, (cijferde voor, heeft voorgecijferd), iem. voorcijferen, in zijn bijzijn cijferen met
het doel dat hij het nadoet om het hem te leeren;
iem. iets voorcijferen, voorrekenen, uit elkander
zetten. VOORCIJFERING, v.
VOORDACHT, v. opzettelijkheid ; met voordacht
iets doen, opzettelijk, na er eerst over gedacht te
hebben; zonder voordacht.
VOORDAK, o. (-en), dak aan de voorzijde;
...DANS, m. (-en), inleidende dans.
VOORDANSEN, (danste voor, heeft voorgedanst),
ter navolging dansen; het eerst • , het voorst dan
kreupel wil altijd voordansen, de weet -sen;(pr.)
zijn altijd voorbarig.
-niet
VOORDANSER, m. (-s); ...DANSERES, v. ( -sen);
...DANSSTER, V. (- s), die voordanst.
VOORDAT, vw. ter inleiding van een tijdbepalenden bijwoordelijken zin, alvorens.
VOORDE, v. (-n), doorwaadbare plaats in een
beekje ; (ook) rijweg door Bene beek.
VOORDEEL, o. (-en). (oorspr.) voorste deel:hetgeen iem. bij Bene verdeeling vooruit ontvangt;
- (thans) winst : met voordeel verkoopen; nut, profijt : met voordeel iets aanwenden; hij is in zijn voordeel veranderd, hij ziet er beter uit ; zijn voordeel
doen met iets, zich iets ten nutte maken; gunstige
omstandigheid. VOORDEELTJE, o. (-s), winstje,
buitenkansje.
VOORDEELIG, bn. bw. ( -er, -st), winstgevend:
eene voordeelige zaak; voordeelig koopen, goedkoop;
nuttig; gunstig : op voordeelige voorwaarden; dat
huis staat daar voordeelig, op een gunstiger stand;
er voordeelig (goed) uitzien. VOORDEELIGHEID, v.
VOORDEUR, V. (- en), huisdeur voor aan de straat;
-MAT, v. (-ten), mat aan de voordeur.
1. VOORDEWIND, bw. (zeew.) den wind recht
van achteren; (fig.) het gaat hem voordewind, recht
voordeelig.
2. VOORDEWIND, m. (zeew.) voordeelige
wind.
VOORDEZEN, bw. eertijds, vroeger.
VOORDIENEN, (diende voor, heeft voorgediend),
de spijzen opbrengen (aan tafel); (ook) voorsnijden.
VOORDIENING, v. het voordienen.
VOORDIENER, m. (-s), VOORDIENSTER, v.
(-s), die voordient.
VOORDOCHTER, v. (-s), dochter uit een vroeger
huwelijk; (ook) onechte dochter.
VOORDOEN, (deed voor, heeft voorgedaan),
vroeger doen; (spr.) voorgedaan en nabedacht heeft
menigeen in leed gebracht, eerst doen en dan denken
is recht verkeerd; - voorspelden, voorbinden : een
voorschoot voordoen; -- 'doen als voorbeeld voor anderen : iem. iets voordoen; - vertoonen, uistallen :
goed voorgedaan is half verkocht; - zich voordoen,
zich voorstellen, zich laten doorgaan voor; - hij
weet zich goed voor te doen, hij komt goed voor den
dag; - de gelegenheid doet zich nu voor, biedt zich
nu aan, is er nu.
VOORDOFT, v. (-en), voorste roeibank. in Bene
boot of sloep.
VOORDRAAIEN, (draaide voor, heeft voorgedraaid), vooraf draaien; draaien (om te laten nadoen).
VOORDRACHT, v. (-en), het voordragen; wijze van
voordragen : eene goede, schoone voordracht hebben;
de mondelinge voordracht; - hetgeen men voordraagt,
spreekt, opzegt of voorleest : eene voordracht houden;
voordrachtjes van buiten leeren, korte komediestukjes;
voordracht voor één heer en twee dames, waarin één.
heer en twee dames optreden; - lijst der candidaten waaruit Bene benoeming moet plaats hebben :
nummer, één op de voordracht staan; de voordracht
op5naken, inzenden. VOORDRACHTJE, o. (-s).
VOORDRAGEN, (droeg voor, heeft voorgedragen),
naar voren dragen ; vooruitdragen : hij liet zich.
eene lantaarn voordragen; - ten gehoore
brengen : een gedicht voordragen; iets voordragen, Bene
voordracht houden, een kort komediestukje op-
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voeren; — ienn. voordragen, als candidaat op de voor
-dracht
plaatsen. VOORDRAGING, v. (-en).
VOORDWARSTOUW o. (-en).
VOOREB v., VOOREBBE, v. begin der ebbe.
VOOREERGISTEREN, bw. de dag vóór eergisteren, drie dagen geleden.
VOOREERST, bw. in den eersten tijd, voorloopig,
vooralsnog, voorshands, in afwachting van.
VOOREILANDEN, o. mv. (aardr.) de Antillen;
...EINDE, o. (-n), boveneinde; ...END, o. (-en),
(landb., gew.) op een stuk land : dat einde van elken
akker, waar de voren eindigen; (fig.) het voorend opdoen, het laatste gedeelte van den arbeid verrichten,
omdat de voorenden van een stuk land het laatst
geploegd worden.
VOORETTEN, (ette voor, heeft voorgeët), een
stuk hooiland eerst als weiland bezigen, wanneer er
in het voorjaar te weinig gras is.
VOORFLUITEN, (floot voor, heeft voorgefloten),
op eene fluit voorspelen; het fluiten voordoen.
VOORGAAN, (ging voor, is voorgegaan), naar
voren gaan : ik hoor volk, ik zal even voorgaan; —
voor iem. gaan : volg maar, ik zal voorgaan; — ( spr.)
goed voorgaan doet goed volgen, een goed voorbeeld
geven; — iem. in het goede voorgaan; — vroeger (dan
iem. of iets) gaan : de oudste gaat voor; — iem. naar
eene betere wereld voorgaan, eerder sterven; — de
voorkeur hebben : zaken gaan voor; het belangrijkste
moet voorgaan; — vooruit -, harder loopen (bv. van
een horloge),
VOORGAAND, bn. vorig, vroeger : de voorgaande
(laatst verloopen) week; eene voorgaande (vroegere)
bepaling.

VOORGAATS, bw. (schippersterm) voor het gat,
d. i. nog in zee, maar reeds bij den ingang der
haven of den mond eener rivier : het schip bleef
voorgaats liggen.

VOORGANG, m. het voorgaan, voorbeeld : ik
heb op uw voorgang ook eene vrouw genomen.

VOORGANGER, m. (-s), iem. die voorgaat,
(ook) die het voorbeeld geeft; voorganger der geineente, leider, predikant; degene welke vóór iem.
een post bekleed heeft : onder mijn voorganger was
het ook zoo, tijdens zijn beheer, bestuur; — (zeew.)
voorste eind van het touw (aan het anker vast).
VOORGANGSTER, v. (-s).
VOORGEBED, o. (-en), voorafgaand gebed; ...GEBERGTE, o. (-n), kaap, hoogland (in zee vooruit
plaats waar-steknd);.GEBORCHT,o(bij.)
de zielen der rechtvaardigen van het O. V. de komst
van Christus afwachtten; ...GEBOUW, o. (-en),
voorste gedeelte van een gebouw; ...GEITOUW,
o. (-en), (zeew.) voorgording.
VOORGEMELD, ...GENOEMD, bn. bovengemeld.
VOORGERECHT, o. (-en), eerste gerecht (bij
maaltijden); ...GESLACHT, o. (-en), vroegere geslachten : ons voorgeslacht, onze voorouders; voorgeslachten gingen henen; ,...GESTOELTE, o. (-n),
eeregestoelte: zij beminnen de voorgestoelten in de
synagogen (Matth. 23, vs. 6).
VOORGEVALLENE, o. gebeurde.
VOORGEVEL, m. (-s), voorzijde (van een gebouw),
(ook) . bovengevel; — (scherts.) hij heeft een goeden
voorgevel, een grooten neus. VOORGEVELTJE,
o. (-s).
1. VOORGEVEN, (gaf voor, heeft voorgegeven),
vroeger geven, vooruitgeven; (iem.) een zeker voorrecht geven (in het spel) : bij het biljarten 10 punten
voorgeven; bij een wedloop 25 passen voorgeven; —
— beweren, voorwenden : hij gaf voor, ziek te zijn.

VOORGEVING, v. het voorgeven.
2. VOORGEVEN, o. voorwendsel, bewering:
volgens zijn voorgeven was hij thuis.

VOORGEVOEL, o. hetgeen men te voren gevoelt,
ingeving; gewaarwording van iets dat gebeuren of
komen moet : ergens een voorgevoel van hebben.
VOORGEVOELEN, (voorgevoelde, heeft voorgevoeld), (w. g.) vooruit gevoelen, ontwaren.
VOORGEZANG, o. (-en), voorzang ; ...GIFT,
v. (-en), gift die iem. vooruit krijgt, vóór
anderen, gewoonlijk ook meer dan anderen; wedren
met voorgift, waarbij men den zwakkeren wat voor
-geft.
VOORGISTEREN, bw. eergisteren.
VOORGOED, bw. voor altijd : dat is nu voorgoed
uit; bepaald, beslist : ik heb voorgoed geweigerd; iem.
voorgoed de waarheid zeggen.

VOORGOOCHELEN, (goochelde voor, heeft voor gegoocheld), voordoen in het goochelen; door zins-

bedrog doen gelooven.VOORGOOCHELING,v.(-en)
het voorgoochelen.
VOORGOOI, V. recht om de eerste gooi te doen
(in sommige dobbelspelen) : de winner heeft de voorgooi.

VOORGOOIEN, (gooide voor, heeft voorgegooid),
werpen, smijten voor iemands voeten; (ook) ver
-wijten.
VOORGORDING, v. (-en), voorgeitouw;
...GRACHT, v. (-en), ingang eener gracht of sloot;
... GRAS, o. de eerste snede van het hooiland, in
tegenst. met nagras.
VOORGROND, m. (-en), voorste gedeelte van een
grond of vloer enz.; — voorste gedeelte van eene
landstreek, van een tafereel, of eener schilderij :
op den voorgrond ziet men een molen; — ( fig.) op den
voorgrond raken, de aandacht trekken; — (toon.)
gedeelte van het tooneel dat het dichtst bij het publiek is; hij plaatst zich altijd op den voorgrond, hij
wil altijd de eerste zijn; — dat staat bij mij op den
voorgrond, dat heb ik het meest in de gedachten,
dat acht ik het meest van gewicht; — op den voorgrond stel ik, als inleiding; dat neemt den voorgrond
in, vraagt het meest onze aandacht.
VOORHAAK, m. voorste haak; ...HAAR, o.
voorste haar van het hoofd of eene pruik;... HAARD,
m. (-en), (smelt.) ruimte voor de kroes van een
hoogoven waarin het gesmolten ijzer vloeit waarin'
het gietgat is; — (waterb.) voorste gedeelte van den
waterloop waarin het water opgestuwd wordt (bij
molens die door water gedreven worden); ...HAK,
m. (-ken), (ontl.) hak van den voorpoot bij koeien
en paarden, het grootste der handwortelbeentjes.
VOORHAKEN, (haakte voor, heeft voorgehaakt),
het haken voordoen, zoodat een ander het afzien
en leerera kan; — met haken vasthechten voor iets.
VOORHALEN, (haalde voor, heeft voorgehaald),
naar voren halen; — (zeew.) de schooten geheel voorhalen, op hun gat halen.
VOORHALS, m. (...zen), (molenm.) het dunnere
deel van den molenas, vooraan bij den kop, waarom
de as draait; ...HAMER, m. (-s), groote smidshamer, moker; strijdhamer; ...HAND, v. (-en),
(ontl.) deel van de hand bij den pols; (rijsch.) het
voorste gedeelte van een paard, de deelen die zich
voor den ruiter of het zadel bevinden, in tegenstelling
van achterhand; (kaartsp.) aan de voorhand zijn of
zitten, het eerst moeten uitspelen; (fig.) de voorkeur
hebben.
VOORHANDEN, bn. bw. aanwezig , in voorraad:
er was geen geld meer voorhanden; opruiming van alle
voorhanden goederen.

VOORHANDSCH, bn. voorhandsche titel, ook
Fransche titel, verkorte titel voorin een boek vóór
den volledigen titel gedrukt.
VOORHANG, m. (-en), VOORHANGSEL, o.
(-s, -en), behangsel, gordijn : de voorhang van den
tempel scheurde.

VOORHANGEN, (hing voor, heeft voorgehangen),
ophangen, voor iets hangen: de gordijnen, een slot
voorhangen; — ( fig.) iem. in eene vereeniging voor
als nieuw lid voorstellen; zich laten voor --hange,
hangen.
VOORHAR, v. ( -ren), (aan eene sluisdeur) voorste
stijl eener deur; ...HARING, m. (-en), (als stofn.v.
gmv.) grasharing; ...HAVEN, v. (-s), ingang eener
haven, vluchthaven; (ook) reede.
1. VOORHEBBEN, (had voor, heeft voorgehad),
voor het lijf hebben : een schort voorhebben; - voor
zich zien : zij had den verkeerde voor, iem. dien zij
voor een ander hield, (fig.) iem. bij wien zij haar doel
niet kon bereiken; — gij vergeet wien gij voorhebt,
tegenover wien gij staat; — vooruit hebben (in
het spel); boven anderen bezitten : hij heeft veel voor,
in zijn voordeel; — wat heeft hij voor ?, wat wil of
bedoelt hij ?; wat heeft hij met hem voor ?, welke
plannen heeft hij hem betreffende; — ik heb het
goed met u voor, ik bedoel het goed met u; —
in twist zijn met : wat hebt gij te zamen voor ?, waarover kibbelt gij ?
2. VOORHEBBEN, o. voornemen.
VOORHEEN, bw. eertijds, vroeger.
VOORHISTORISCH, bn. voorhistorisch tijdperk,
tijdperk waarvan geene geschiedenis bekend is; in
voorhistorische tijden, in overoude tijden.
VOORHOEDE, v. (-n), deel van Bene troepen
dat dient om die afdeeling gedurende-afdeling
den marsch te beveiligen, verkenningsdiensten te
verrichten enz.; (ook) voorste afdeeling eener vloot.
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VOORHOEF, m. (...iaen), hoef aan een voorpoot;
...HOF, o. (...ven), voorplaats, voorplein; ingang,
portaal: het voorhof van den tempel van Salomo;
- (ontl.) voorste gedeelte van het doolhof (het
inwendige oor); - (plantk.) voorste gedeelte van
een huidmondje; ...HOFSTRAP, v. (-pen), (ontl.)
voorste deel van het slakkenhuis dat in het voorhof
uitkomt ; ...HOFSZENUW, v. (-en), voorste tak
der gehoorzenuw; ... HOND, m. zeker sterrenbeeld.
VOORHOOFD, o. (-en), (ontl.) voorste gedeelte
van het hoofd boven de wenkbrauwen; (fig.) iem.
als voor het voorhoofd slaan, hem verbazen; (fig.) een stalen voorhoofd hebben, onbeschaamd
zijn; - (gew.) (landb.) het niet doorgreppeld gedeelte van het land dat doorloopt langs het hoofd
der verschillende akkers. VOORHOOFDJE, o. (-s).
VOORHOOFDSADER, v. (-s, -en), bloedader in
het voorhoofd; ...BAND, m. (-en), band dien men
tot sieraad over het voorhoofd draagt; hoofdband
der Joden, waarop zij den naam van God of eene
schriftuurplaats schrijven; ...BEEN, o. (- deren),
(ontl.) been dat aan de voorzijde de schedelholte
begrenst; ...BOEZEM, m. (-s), (ontl.) holte in het
voorhoofdsbeen; ...DOORN, m. (-s); (ontl.);
...HAAR, o. bosje haar op het voorhoofd, inz. bij
paarden; ...KNOBBEL, m. (-s), twee knobbels
op het voorhoofd waar de verbeening begonnen
is; ...NAAD, m. (...naden), naad in het voorhoofdsbeen; ...RIMPEL, m. (-s), rimpel op het voorhoofd;
...RIMPELAAR, m. (-s), fronsspier der wenk
...SIERSEL, o. (-s), hoofdband, wrong,-brauwen;
sévigné, ferronnière.
VOORHOUDEN, (hield voor, heeft voorgehouden), voor iets, naar voren houden : de kinderen
moeten hunne schorten voorh.omden; met een geweer
voorhouden, iets verder mikken dan een zich bewegend stuk wild zich bevindt; - voor iem. houden : een kind een koekje voorhouden; - iem. een
spiegel voorhouden, zoodat hij daarin zien kan,
(fig.) zoodat hij zijn verkeerd gedrag inziet; onder het oog brengen, verwijten : iem. zijn slecht
gedrag voorhouden; iem. het goede, zijn plicht voor
d en.
-hou
VOORHOUT, o. klein bosch vóór een grooter.
VOORHUICHELEN, (huichelde voor, heeft voor gehuicheld), in tegenwoordigheid van een ander
huichelachtig handelen.
VOORHUID, v. (-en), (ontl.) huidje dat het
voorste gedeelte, den eikel van het mannelijk
lid of den clitoris omgeeft : besnijding der voorhuid.
VOORHUIDSGEZWEL, o. (-len), (heelk.) gezwel
aan de voorhuid; ...ONTSTEKING, v.; ...TOOMPJE, o. (-s), peesje dat de voorhuid aan den eikel
of clitoris verbindt; ...VERNAUWING, v. (heelk.)
Spaansche kraag.
VOORHUILEN, (huilde voor, heeft voorgehuild),
in iemands tegenwoordigheid huilen; of met eene
huilende stem iets zeggen, verklaren.
VOORHUIS, o. ( ...zen), voorste gedeelte eener
woning; portaal. VOORHUISJE, o. (-s).
VOORIJZER, o. (-s), hoefijzer aan den voorpoot.
VOORIN, bw. in het voorste gedeelte van iets:
voorin het boek; voorin het schip, den wagen; hij
kwam voorin, door de voordeur binnen.
VOOR- INDIË, o. schiereiland tusschen de golf
van Bengalen en de Arabische zee. VOORINDISCH,
bn. van, uit Voor-Indië.
VOORINGENOMEN, bn. ( -er, -st), gunstig gestemd (voor iem. of iets), partijdig. VOORINGENOMENHEID, v. neiging tot, voorliefde, partijdigheid : dwaze, blinde vooringenomenheid; (ook)
verbeelding.
VOORINNEMEN, (nam voorin, heeft vooringenomen), gunstig stemmen, aan zich trekken;
innemen.
VOORJAAR, o. (...jaren), lente.
VOORJAARSBLOEM, v. (-en), lentebloem;
...BOLGEWAS, o. ( -sen); ...HOUT, o.; ...KOORTS,
v. (-en), koorts ontstaan door het voorjaarsweer;
...MANTEL, m. (-s); ...MORGEN, m. (-s);
... NACHTEVENING, V. (- en), begin der lente;
...OPRUIMING, v. (-en), opruiming in het voorjaar : groote voorjaarsopruiming met 10 /o korting;
...REGEN, m. (-s); ...REIS, v. (...zen); ...TENTOONSTELLING, v. (-en), (van bloemen en
planten b.v.); ...VEILING, v. (-en), openbare
verkooping in het voorjaar; ...VERGADERING,
v. (-en); ...WEDER, ...WEER, o.; ...ZITTING,
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de vergadering in het voorjaar van de Prov.
Staten, in tegenst. met de najaarszitting.
VOORJAGEN, (jaagde, joeg voor, heeft en is
voorgejaagd), (w. g.) vooruitjagen.
VOORJARIG, bn. van het voorafgaande jaar:
een voorjarig nest.
VOORKAKELEN, (kakelde voor, heeft voorgekakeld), voorbabbelen, voorzeggen.
VOORKALF, o. (...ven), (art.) frontkalf; ...KAMER, v. (-s), kamer aan de voorzijde van een
huis; ...KANAAL, o. (...nalen), de inlaatsluis is
door een voorkanaal van de rivier gescheiden; ...KANT,
m. (-en), voorzijde; ...KASTEEL, o. (-en), (zeew.)
verdieping op het voorste gedeelte van het bovenste
scheepsdek.
VOORKAUWEN, (kauwde voor, heeft voorgekauwd), vooruit, vroeger, voor een ander kauwen:
een kind het eten voorkauwen; - ( fig.) woord voor
woord (aan een ander) voorzeggen : men moet hem
alle antwoorden voorkauwen.
VOORKENNIS, v. voorwetenschap, vroegere
kennis; onderrichting, wetenschap; dat gebeurde
buiten mijne voorkennis, ik wist er niets van; ...KEU KEN, v. (-s), ingang der keuken; kleine keuken
(vóór de hoofdkeuken), kombuis; ...KEUR, v.
keuze (van het een boven het ander) : aan iets
de voorkeur geven; bij voorkeur ga ik naar Gelderland,
het liefst; als ik het huis verkoop, heeft hij de voorkeur,
kan hij het eerst koopen, heeft hij daarin een voorrecht; ...KIEM, v. (-en), (plantk.) kiemdrager en
kiemkogel der zaadjes van sporeplanten; ...KIEUWIGEN, mv. (nat. hist.) eene groote groep van
zee-, huisjesslakken en eenige zoetwaterslakken
(prosobranchia) tot de orde der vlakpootigen behoorende; ...KIND, o. ( -eren, -ers), kind uit een
vroeger huwelijk; (ook) onecht kind.
VOORKLAPPEN, (klapte voor, heeft voorgeklapt), voorbabbelen.
VOORKLAUTEREN, (klauterde voor, heeft en
is voorgeklauterd), vooraf klauteren, vooruit klauteren; voordoen in het klauteren.
VOORKLIMMEN, (klom voor, heeft en is voor geklommen), voordoen in het klimmen; vooruit klimmen.
1. 'VOORKOMEN, (kwam voor, is voorgekomen),
vroeger komen, eerder komen, vooruitkomen : bij
het schaatsenrijden trachtte hij mij voor te komen;
laat een rijtuig voorkomen, voor de deur; - naar
voren komen : vader is achter, maar hij zal dadelijk
voorkomen; - voor' iem. verschijnen : morgen moet
hij voorkomen; heden komt de zaak van V. voor,
zal heden behandeld worden voor den rechter; gebeuren, zich voordoen : zulk een geval is mij
nog niet voorgekomen; dat geval komt vaak voor; aangetroffen worden : die planten komen overal
voor; - schijnen : dat komt mij vreemd, zonderling,
bekend voor; - hij is zoo oud niet als hij u. voorkomt,
schijnt te zijn.
2. VOORKOMEN, (voorkwam, heeft voorkomen),
beletten, verhinderen, afweren : eene ziekte, een
kwaad voorkomen is beter dan herstellen; iemands
plannen voorkomen. VOORKOMING, v. het voorkomen, beletten.
3. VOORKOMEN, o. uiterlijk : het voorkomen
eener plant, van een dier; dat meisje heeft een prachtig
voorkomen; - wijze van zich voor te doen : hij
heeft een gunstig voorkomen; - (fig.) nu krijgt de
zaak een geheel ander voorkomen, nu schijnt zij
geheel anders te zijn.
VOORKOMEND, bn. ( -er, -st), innemend, vriendelijk, gedienstig : een voorkomend man; iem. voor
behandelen; - gebeurlijk : bij voorkomende-komend
gevallen; bij voorkomende gelegenheid, als de gelegenheid zich voordoet. VOORKOMENDHEID, V.
vriendelijkheid,minzaamheid, gedienstigheid; dienstbetoon.
VOORKOOP, m. (-en), vroegere koop, voor de
markt begonnen is : iets in voorkoop nemen.
VOORKOOPEN, (kocht voor, heeft voorgekocht),
vroeger koopen, opkoopen.
VOORKOOPER, m., VOORKOOPSTER, V. (- s),
die voorkoopt.
VOORKOPLICHT, o. (-en), licht aan de bovenvoorzijde van eene electrische tram.
VOORKRIJGEN, (kreeg voor, heeft voorgekregen), vroeger krijgen, ontvangen, iets vooruit bekomen; (spel) hij krijgt vier punten voor; - plaatsen,
binden, spannen voor...: het kind krijgt een slabbetje voor.
V.
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VOORKWARTIER, o. (-en), voorbout eener koe.
VOORLAADKANON, o. (-nen), kanon dat van
voren geladen wordt.
VOORLAATST, bn. een vóór het laatst of de
laatste : het voorlaatste huis; op den voorlaatsten
.dag des jaars.
VOORLADER, m. (-s), vuurwapen dat van voren
.geladen wordt, inz. handvuurwapen.
VOORLAND, o. (-en), uiterwaard; de dijk heeft
hier een breed voorland; (w. g.) zandige oever;
grensland; — (zeew.) land dat men bereiken wil;
lot, bestemming; dat is uw voorland, daartoe zult
gij moeten komen ; gij hebt geen ander voorland,
gij zult er aan moeten gelooven.
VOORLANG, bw. sedert lang.
VOORLAST, m. (zeew.) last, lading aan de
voorzijde.
VOORLASTIG, bn. te zwaren voorlast hebbende
en daardoor van voren te diep in het water liggende.
VOORLATEN, (liet voor, heeft voorgelaten), laten
voorgaan : waarom zou ik hem voorlaten ?; — toegang verleenen : hij zocht gehoor bij den vorst,
doch men liet hem niet voor; — in de voorkamer
laten : ik heb mijnheer A. voorgelaten.
VOORLEDEN, bn. zie VERLEDEN.
VOORLEDER, ...LEER, o. leer aan het voorste
gedeelte van iets : van die schoenen is het voorleer
stuk.
VOORLEGGEN, (legde, leide voor, heeft voorgelegd, -geleid), voor iets leggen : leg er een steen voor
(voor het rad); hij legt hem er voor, hij kust op
den mond; — voor (een ander) nederleggen, ver
: de koopman legde ons verschillende stoffen-tone
iuoor; - iem. zijne plannen voorleggen, uiteenzetten
aan iemands oordeel onderwerpen : iem. eene vraag
voorleggen. VOORLEGGING, v. het voorleggen.
VOORLEIDEN, (leidde voor, heeft voorgeleid),
naar voren, naar buiten leiden : een paard voorleiden.
VOORLEIDING, v. het voorleiden.
VOORLELLEN, (lelde voor, heeft voorgeleid),
(gemeenz.) tot vervelens toe voorpraten, voorzeggen.
VOORLEZEN, (las voor, heeft voorgelezen),
lezen voor of ten aanhooren van een ander : iem.
een brief, de krant voorlezen. VOORLEZING, v.
(-en), het voorlezen; het voorgelezene; voordracht:
voorlezingen houden.
VOORLEZER, m. (-s), VOORLEZERES, v. ( -sen),
die voorleest : vaste voorlezer, in vergaderingen,
aan het hof enz.
VOORLICHTEN, (lichtte voor, heeft voorgelicht),
voor iem. licht uitdragen : iem. met eene lantaarn
voorlichten; — (fig.) onderrichten : iem. omtrent
eerre zaak voorlichten. VOORLICHTING, v. het
voorlichten; onderricht, aanwijzing.
VOORLICHTER, m., VOORLICHTSTER, v. (-s),
die voorlicht : optreden als voorlichter zijner tijdge-nooten.
VOORLIEFDE, v. vooringenomenheid : iets met
voorliefde doen, gaarne; voorliefde voor iets hebben.
VOORLIEGEN, (loog voor, heeft voorgelogen),
wijsmaken, op de mouw spelden, onbeschaamd
liegen : iem. wat voorliegen.
VOORLIGGEN, (lag voor, heeft voorgelegen), voor
(iets anders), aan de voorzijde .liggen of geplaatst
zijn; in de voorkamer liggen : uw hoed ligt voor.
VOORLIGGER, m. (-s), die voorligt; (scheik.)
Bene soort van distilleerkolf.
VOORLIJF, o. (...ven), voorste gedeelte van den
buik, van een vrouwenkleed, van eene fuik.
1. VOORLIJK, o. (-en), (zeew.) het dunne touw
waarmede de voorkant van een gaffel -, een emmer ,of een stagzeil omboord is.
2. VOORLIJK, bn. ( -er, -st), vroeg ontwikkeld:
een voorlijk kind; -- wij zijn dit jaar niets voorlijk,
wij hebben een achterlijken zomer enz.; — (zeew.)
de wind wordt voorlijk, komt meer recht van voren
waaien. VOORLIJKHEID, v.
VOORLOEF, m. (...ven), (timm.) inkeping van
een dwarsregel aan den voorkant; ...LOK, v.
(-ken), lok aan den voorkant.
VOORLONGROOM, v. (-s), verblijf der adel -.
borsten op een schip.
VOORLOOP, v. eerste aftreksel van brandewijn
of jenever, wat bij het distilleeren het eerst overgaat, dus het sterkst is.
VOORLOOPEN, (liep voor, heeft en is voorgeloopen), eerst, vooraf loopen; vooruitloopen; — sneller
loopen dan het behoort : mijn horloge loopt voor.
VOORLOOPER, m. (-s), die vooruitloopt; (fig.)
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voorbode : Johannes de Dooper was de voorlooper
van Christus; (zeew.) zeker klein stuk vlaggendoek;
voorste gedeelte van een tros, eene lijn; — (timm.)
lange en zware blokschaaf waarmede hout in 't
ruw wordt bewerkt; — (jag.) voorpooten van
het haas.
VOORLOOPIG, bn. bw. voorafgaande : de voor
werkzaamheden; — eerste : de voorloopige-lopige
berichten; — voorshands, in afwachting van iets
meer bepaalds, meer beslists : voorloopige aankondiging, van eene verkooping b.v.; voorloopige inlichtingen; - een voorloopig verdrag aangaan, dat
later door een definitief verdrag moet gevolgd
worden; — de voorloopige regeering, in afwachting
van een gevestigd bewind; - alles blijft voorloopiq
zooals het is, in den eersten tijd, voorshands.
VOORLUIK, o. (-en), (zeew.) luik aan het voorschip; ...MAAG, v. (...magen), kliermaag (der
vogels).
VOORMAALS, bw. eertijds, voorheen : voormaals
en thans.
VOORMAAND, v. (-en), begin der maand.
VOORMAKEN, (maakte voor, heeft voorge
-makt),vorden matbosen.
1. VOORMALEN, (maalde voor, heeft voorgemalen), eerst, vooruitmalen.
2. VOORMALEN, (maalde voor, heeft voorgemalen), het malen of schilderen voordoen.
VOORMALIG, bn. vorig, vroeger : de voormalige
bezitters.
VOORMAN, m. (...lieden, ...lui), iem. die in eene
rij voor een ander staat of gaat : achter zijn voorman
blijven; zich op zijn voorman richten, juist achter
hem; — (spr.) iem. op zijn voorman zetten, hem
nadrukkelijk op zijn plicht wijzen, duchtig onder
handen nemen; — (oorl.) eerste flankeur; — die
voor een ander zit, speelt : de voorman moet geven; —
iem. die voor een ander zit te roeien; - onderbaas,
iem. die eenige andere werklieden voorgaat, leidt,
beveelt, ploegbaas : een voorman in eene smederij;
de voorlieden bij het rangeeren van treinen.
VOORMARS, v. (-en), (zeew.) mars aan den
voormast; —LIJZEIL, o. (-en), (zeew.); —ZEIL,
o. (-en), (zeew.); (fig.) met het voormarszeil betalen,
zijn schuldeischers ontloopen.
VOORMAST, m. (-en), voorste mast op een. schip.
VOORMELD, bn. voornoemd, te voren vermeld.
VOORMETEN, (mat voor, heeft voorgemeten),
voor eens anderen oogen meten, om te doen zien,
dat men eerlijk meet.
VOORMIDDAG, m. (-en), morgenuren vóór
twaalven.
VOORMIDDAGBEURT, v. (-en), (van predikanten
om te preeken); ...BEZOEK, o. (-en), ...DIENST,
m. (-en), (in de kerk), beurt, bezoek, dienst in
de morgenuren; ...KERK, v. voormiddagdienst;
...PREEK, v. (-en); ...SCHOOL, v. (...scholen);
... WACHT, v. (zeew.) wacht van 8 tot 12 uren.
VOORMIDDERNACHT, m. (-en), eerste helft van
den nacht tot 12 uur.
VOORMIS, v. (R.-K.) lithurgische inleiding tot
de eigenlijke offerande der mis.
VOORMOLEN, m. (-s); ...MOUW, v. (-en),
voorste gedeelte eener mouw; kort mouwtje (boven
den arm), polsje; ...MUUR, m. (...muren), muur
aan de voorzijde van iets; vooruitstaande muur,
bolwerk; (fig.) krachtig verdedigingsmiddel.
VOORN, m. (-s), zie VOREN.
VOORNAAIEN, (naaide voor, heeft voorgenaaid),
vooraf -, vooruit naaien; naaien om te laten nadoen.
VOORNAALD, v. (-en), platte gouden reep, met
edelgesteenten versierd die vóór aan eene vrouwe kap over het voorhoofd ligt.
1. VOORNAAM, m. (...namen), doopnaam : zijn
voornaam is Piet.
2. VOORNAAM, bn. (...namer, -st), aanzienlijk,
belangrijk, gewichtig : de voornaamste oorzaken,
redenen; de voorname straten eener stad, de hoofd straten; de voornaamste (aanzienlijkste) lieden der
stad; — ook wel zelfst. gebruikt : het voorname.
VOORNAAMSVERANDERING, v. (-en), verandering van voornaam.
VOORNAAMWOORD, o. (-en), (taalk.) woord dat
de zelfstandigheden aanduidt, zonder ze te noemen,
in tegenst. met de zelfst. naames.
VOORNACHT, m. (-en), begin, eerste uren van
den nacht.
VOORNAMELIJK, bw. hoofdzakelijk, in de eerste
plaats.
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1. VOORNEMEN, (nam voor, heeft voorgenomen), voor zich nemen, doen : neem een servet
voor; besluiten tot, plan hebben : ik nam mij voor,
terug te keeren.
2. VOORNEMEN, o. (-s), plan, ontwerp : schoone,
flinke voornemens hebben; voornemens zijn, het plan
hebben tot.
VOORNOEMD, bn. bovengenoemd, voormeld :
de Minister voornoemd; Burgemeester en (Vethouders
voornoemd; de Directeur voornoemd.
VOORNOEMDE, m. en v. (-n), iem. die te voren
genoemd is.
VOORNOEN, m. (gew.) voormiddag; ...OEFENING, v. (-en), inleidende, voorafgaande oefening;
...OEVER, m. (-s), oever aan den voorkant; ...ONDER, o. (-s), (zeew.) benedendeel van het schip
bij den boeg.
VOORONDERSTELD, vw. in de vooronderstelling : voorondersteld dat hij gelijk had.
VOORONDERSTELLEN, (vooronderstelde, heeft
voorondersteld), de mogelijkheid (van iets) aannemen, voor mogelijk houden (dat), vermoeden:
kwaadwilligheid kan ik niet vooronderstellen. VOOR
aanneming (van iets)-ONDERSTLIG,v.(-en)
voor mogelijk : ik ga van de vooronderstelling uit,
dat...; hypothese: bij vooronderstelling, hypothetisch.
VOOROORDEEL, o. (-en), voorloopig oordeel,
te vroeg oordeel, geloof zonder overtuiging : de
heerschende vooroordeelen, de heerschende begrippen,
die niet logisch ontwikkeld of gevormd zijn:
vooroordeelen af eggen,
VOOROP, bw. voor iets anders, aan de voorzijde; (fig.) in de eerste plaats; bovenal.
(Met eenige werkw. van beweging vormt het
scheidbare samenstellingen; voor de vervoeging er
van zie men de enkelvoudige werkw.)
VOOROPGAAN, het eerst gaan; dat moet vooropgaan, voorafgaan; ...LOOPEN, voorloepen; ...RIJDEN, het eerst rijden; ...STELLEN, vooruitstellen, -aannemen; ... ZETTEN.
VOOROUDERLIJK, bn. van de voorouders.
VOOROUDERS, ...OUDEREN, m. mv. voorvaderen, stamouders; de voorouders, de ouden.
VOOROVEN, m. voorste deel, mond van den
oven.
VOOROVER, bw. naar de voorzijde; met de voorzijde gekeerd naar; gebukt; hellend. ( Voorover
vormt met vele werkw. scheidbare samenstellingen,
die dan een brengen, komen of zijn in den toestand,
door voorover uitgedrukt, te kennen geven; voor
de vervoeging ziè men de enkelvoudige).
VOOROVERBUIGEN, het hoofd vooroverbuigen;
... BUKKEN; ... GAAN, onder het gaan zich voor
van ouderdom voorovergaan; ...HAN--overbuign:
GEN; ...HELLEN; ...HOUDEN; ...LEGGEN;
...LIGGEN.
VOOROVERLEDENE, m. en v. (-n), die vroeger
dan een ander gestorven is.
VOOROVERLIJDEN, o. vroeger, vooraf sterven:
bij vooroverlijden treden als erfgenamen op...
VOOROVERLOOPEN, voorovergaan; (zeew.) voorbij den boeg van een schip heerzeilen; ... STAAN;
...VALLEN; ...ZAKKEN, het huis zakt vooróver;
...ZITTEN.
VOORPAAL, m. (...palen), paal die voor een ander
staat, de voorste in eene rij is; ...PAARD, o. (-en),
paard, voor een ander gespannen; ...PAND, o. (-en),
(kleerm.) voorstuk (van eene jas, een vest, enz.).
VOORPASSEN, (paste voor, heeft voorgepast),
voor het lijf passen.
VOORPLAAT, v. (...platen), plaat (van ijzer
enz.) aan de voorzijde; ...PLAATS, v. (-en), plaats,
erf voor een gebouw (in tegenst. van binnenplaats);
voorste plaats in eene loge (in eene komedie b.v.);
...PLECHT, v. (-en), (zeees.) voorste bovendeel
van een vaartuig; ...PLEIN, o. (-en), open ruimte
(voor een gebouw, kasteel ens.); hellend voorplein,
esplanade; ...POORT, v. (-en), koetspoort, inrijpoort; ...POOT, m. (-en), voorste poot; ...POR TAAL, o. (...talen), groot portaal, ingang; ...POST,
m. (-en), (oorl.) vooruitstaande schildwacht; (ook)
post op den uitkijk.
VOORPOSTENDIENST, m. troepen die van
het leger zijn afgezonderd om slagvaardig te
blijven en voor de veiligheid van het gebied
te waken, terwijl het overige rust ; ... GEVECHT, o. (-en), gevecht tusschen de voorpotsen; ...LINIE, v. (-s, ...niën), (mil.) linie der
voorposten.
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VOORPRATEN, (praatte voor, heeft voorgepraat), iem. voorzeggen wat hij spreken moet.
VOORPREDIKEN, ...PREEKEN, (predikte,
preekte voor, heeft voorgepredikt, -gepreekt),
predikende vermanen, voor oogera houden.
VOORPREVELEN, (prevelde voor, heeft voorgepreveld), prevelende voorzeggen.
VOORPROEF, v. (...ven), ...PROEVE, v. (-n),
voorafgaand onderzoek, voorafgaande proef; voorsmaak; (fig.) voorloopige ondervinding. VOORPROEFJE, o. (-s), daar heeft hij nu reeds een
voorproefje van.
VOORPROEVEN, (proefde voor, heeft voorgeproefd), voorafproeven.
VOORPROEVER, m., ...PROEFSTER, v. (-s),
die vooraf (de spijzen en dranken) proeft (oudt.
aan de hoven).
VOORRAAD, m. hoeveelheid, menigte (van iets)
die voorhanden is : veel, een grooten voorraad van
iets hebben; voorraad opdoen; — (fig.) levensmiddelen : voorraad voor den winter inkoppen.
VOORRAADKAMER, v. (-s), provisiekamer,
proviandkamer; ...KELDER, m. (-s); ...SCHUUR,
v. (... schuren), bewaarplaats van graan; — (fig.)
land hetwelk zooveel graan oplevert, dat het ook
andere landen er van voorzien kan.
VOORRAAM, . o. (...ramen), raam in den voor
(timen.) los raam voor het gewone raam-gevl;
tijdens herfst en winter aangebracht, om het tochten
en beslaan te voorkomen; ...RAD, o. (-eren) ;
voorwiel.
VOORRADIG, bn. (kooph.) in voorraad.
VOORRANG, m. eerste, hoogste rang : om den
voorrang twisten; — voorkeur : den voorrang hebben.
VOORRECHT, o. (-en), recht (aan gemeenten of
personen) boven anderen toegekend; begunstiging,
voorkeur, privilege : de voorrechten van den adel; —
gunst, gave : de voorrechten van zijn stand genieten.
VOORREDE, v. (-nen), beschouwing, uiteenzetting van bijzonderheden enz. voor een werk geplaatst, voorbericht, inleiding. VOORREDETJE,
o. (-s).
VOORREGEERING, v. (-en), (w. g.) voorafgaande
regeering.
VOORREKENEN, (rekende voor, heeft voorgerekend), het rekenen voordoen; — rekenende opsommen ten aanhooren van een ander : ik zal je
voorrekenen, hoe ik met het geld sta, uiteenzetten.
VOORRIEM, m. (-en), voorste riem.
VOORRIJDEN, (reed voor, heeft en is voorgereden), vooraanrij den, het eerst rijden (te paard, in
een rijtuig, op schaatsen, op een rijwiel enz.); voor
: hij is mij voorgereden; — voorkomen (met-uitrjden
een rijtuig enz.)
VOORRIJDER, m., VOORRIJDSTER, v. (-s),
die voorrijdt; inz. die bij een zesspan het voorste
paar paarden bestuurt; ...ROEIER, m. (-s), voorste
man in eene sloep; ...SCHANS, v. (-en), (vest.)
buitenwerk.
VOORSCHENKEN, (schonk voor, heeft voorgeschonken), (w. g.) vooruitgeven.
VOORSCHIETEN, (schoot voor, heeft voorgeschoten), vooraf, vroeger schieten; schietende (met snelheid) vooruit, voorwaarts komen : het water schoot
vooruit; — (geld) betalen voor een ander in afwachting van teruggave : ik zal het even voorschieten;
--- (ook) geld aan iem. leenen, in mindering van eene
later te betalen som : iem. op zijn loon voorschieten.
VOORSCHIETER, m. (-s), die voorschiet.
VOORSCHIJN, Te —, bw. uitdr. voor den dag;
te voorschijn komen, zich laten zien; te voorschijn
brengen, toonen; te voorschijn treden, voor den dag
treden.
VOORSCHIP, o. voorsteven, boeg; —, (...schepen),
schip dat vooruitzeilt; ...SCHOEN, m. (-en), voorste
gedeelte van een schoen of laars.
VOORSCHOENEN, (voorschoende, heeft gevoorschoend), het voorste gedeelte van een schoen of
laars vernieuwen.
VOORSCHOOT, m. (-en), schorteldoek, boezelaar;
...SCHOT, o. (-ten), het voorschieten : in voorschot
zijn; voorgeschoten geld : iem. een voorschot geven;
om voorschot vragen.
VOORSCHOTBANK, v. (-en), eene instelling die
geldelijke voorschotten tegen interest geeft.
VOORSCHREVEN, bn. voormeld, bovengemeld,
voornoemd.
VOORSCHRIFT, o. (-en), voorbeeld om na te
schrijven; — (fig.) bevel, regeling : nieuwe voorschrif-
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ten geven; les, vermaning : zich aan de voorschriften
houden.
VOORSCHRIJVEN, (schreef voor, heeft voorgeschreven), vooraf, eerst schrijven; — schrijvende
voordoen; aan een kind een schrift voorschrijven, om
het te laten naschrijven; — (wetten, lessen) ter
nakoming stellen; rust voorschrijven; een recept
voorschrijven, een geneesmiddel ten gebruike aan
voorschrijven;-raden.VORSCHIJNG,v.het
voorschrift; recept.
VOORSCHUIVEN, (schoof voor, heeft voorgeschoven), schuiven voor, naar voren. VOORSCHUIVING, v. het voorschuiven.
VOORSCHUTTEN, (schutte voor, is voorgeschut),
het eerst door eene schutsluis gaan. VOORSCHUT TING, v. vaartuigen met buskruit of oorlogsammunutie, onder bijzondere vlag geladen, Ri?ksmarineschepen, stoomschepen genieten recht van voorschutting.
VOORSHANDS, bw. vooreerst, voorloopig.
VOORSLAAN, (sloeg voor, heeft voorgeslagen),
eerst, vooraf - slaan; (bij een balspel) hij moet voor
te vroeg slaan : de klok slaat een uur voor;-slan;—
— vóór iets slaan: eene plank voorslaan, voor eene
opening b. v.; — (fig.) voorstellen : iem. een middel
voorslaan; — voordoen met slaan : iem. de maat
voorslaan.
VOORSLAANDER, m. (-s), (gew.) (smed.) smid
die den voorhamer hanteert.
VOORSLAG, m. (-en), het voorslaan, voorstellen;
-- eerste slag (bij dorschers, smeden): den voorslag
hebben; (ook in het bal- of kolfspel); -(muz.) korte voorslag, eene achtste noot met een
dwarsstreepje, voor eene hoofdnoot, die aan deze
zoo weinig mogelijk van haar tijdduur ontneemt;
lange voorslag, een nootje vóór eene hoofdnoot, die
aan deze zooveel tijdduur ontneemt als aan dat
nootje wordt gegeven; dubbele voorslag, twee kleine
noten bij een hoofdnoot; een slepende voorslag bestaat uit twee of meer trapsgewijze opvolgende
noten; — (fig.) voorstel : iem. een voorslag doen; den
voorslag aannemen.
2. VOORSLAG, o. enkele slag vóór het spelen of
slaan van eene klok; (oliem.) het eerste of voorloopige slaan van het zaad, in tegenst. met naslag; —
voorslagsblok.
VOORSLAGSBLOK, o. (-ken), (oliem.) het ijzeren
blok van het voorslag waarin de koeken worden
geslagen; ...KOEK, m. (-en), (oliem.) lijnkoek in het
voorslag gemaakt en bestemd om in het naslag
nog eens geslagen te worden; ...VUISTER, o. (-s),
(oliem.) het vuister waarop het meel voor het
voorslag wordt gewarmd.
VOORSLEMPHOUT, o. (-en), (zeew.) het voorste
slemphout.
VOORSMAAK, m. vroegere smaak (van iets); den
voorsmaak (eene voorloopige gewaarwording) hebben
van iets (ook fig.). VOORSMAAKJE, o. (-s).
VOORSMIJTEN, (smeet voor, heeft voorgesmeten), voor iem., smijten ; eerst smijten.
VOORSNIJDEN, (sneed voor, heeft voorgesneden),
eerst, voorafsnijden; — (inz.) vleesch of gevogelte
kleinsnijden ter bediening van de gasten; voor iem.
ter navolging snijden.
VOORSNIJDER, m., VOORSNIJDSTER, v. (-s),
die voorsnijdt.
VOORSNIJMES, o. ( -sen), ...VORK, v. (-en), mes
en vork waarvan men zich bij het voorsnijden
bedient.
VOORSPAN, o. (-nen), paarden voor een rijtuig
gespannen.
VOORSPANNEN, (spande voor, heeft voorgespannen), voor iets spannen : een doek voorspannen;
— vroeger, vooraf spannen; --- paarden voor een
rijtuig spannen.
VOORSPANT, o. (-en), (zeew.) spant van het voorschip.
VOORSPANWAGEN, m. (-s), eene motorfiets met
voorspanwagen, wagentje dat voor de fiets vastgemaakt wordt.
VOORSPEL, o. (-en), vroeger, voorafgaand spel;
proloog; (fig.) begin -. het voorspel van den oorlog.
VOORSPELDDOEK, m. (-en), VOORSPELDDOEKJE, o. (-s), slab, slabbetje, kwijldoekje.
VOORSPELDEN, (speldde voor, heeft voorgespeld), voor het lichaam of de borst met spelden
bevestigen.
VOORSPELDER, m. (-s), VOORSPELDERTJE,
o. (-s), voorspelddoek, ...doekje.
VOORSPELEN, (speelde voor, heeft voorgespeeld),
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spelende voordoen : een muziekstuk voorspelen; een
vogel een wijsje op 't vogelorgeltje voorspelen; — in
tegenwoordigheid van een ander spelen; — (org.)
een voorspel spelen; — eerst spelen : wie speelt voor ?
VOORSPELER, m. VOORSPEELSTER, v. (-s),
die eerst of vooraf speelt; — die uitspeelt (eene
kaart); die (aan een ander iets) voorspeelt.
1. VOORSPELLEN, (voorspelde, heeft voorspeld),
vooruitzeggen, te voren aankondigen, profeteeren.
VOORSPELLING, v. (-en), voorzegging, profetie:
de gave der voorspelling genieten.
2. VOORSPELLEN, (spelde voor, heeft voorgespeld), (woorden) spellen om het te laten nadoen.
VOORSPELLER, m. (-s), VOORSPELSTER, v.
(-s), die voorspelt.
VOORSPIEGELEN, (spiegelde voor, heeft voorgespiegeld), doen hopen, voorstellen : hij spiegelde
haar 't gelukkigste huwelijk voor; zich eene gelukkige
toekomst voorspiegelen. VOORSPIEGELING, v.
(-en).
VOORSPIJS, v. (...zen), eerste, vroegste gerecht.
VOORSPINMACHINE, v. (-s), ...MOLEN, m.
(-s), machine, molen om grof mede te spinnen.
VOORSPINNEN, (spon voor, heeft voorgesponnen), grofspinnen; — iem. voorspinnen, hem het
spinnen leeren.
VOORSPITS, v. (-en), spits uiteinde; uiterste
voorhoede (van een leger); ...SPOED, m. geluk,
vooruitgang (van zaken) : voorspoed genieten; iem.
voorspoed toewenschen, succes.
VOORSPOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), gelukkig,
vooruitgaande : hij is voorspoedig in alles; een voor
dat heel geen tegenspoed heeft; eene-spoedigkn,
voorspoedige reis, zonder ongevallen. V O O RSPO E
DIGLIJK, bw. op voorspoedige wijze.
VOORSPOOK, o. (...spoken), onheilspellend
spook; (fig.) voorafgaand blijk van een naderend
ongeluk; ...SPRAAK, v. verdediging, bemiddeling;
het voorspreken : voorspraak van, aan iem. hebben;
_, m. en v, (...spraken), verdediger, verdedigster.
VOORSPREKEN, (sprak voor, heeft voorgesproken), in iemands tegenwoordigheid ter navolging
spreken : kinderen iets voorspreken en laten nazeggen;
eerst, vooraf spreken; — in iemands voordeel spreken : hij spreekt zijn broeder voor; — verdedigen.
VOORSPREKING, v. het voorspreken; voorspraak.
VOORSPREKER, m., VOORSPREEKSTER,
v. (-s), die voorspreekt.
VOORSPRONG, m. sprong vooruit : een voor
hebben, een stuk voor zijn; (ook fig.).
-sprong
VOORSTAAN, (stond voor, heeft voorgestaan),
voor iets staan, vooraanstaan : de grootste moet voor
aan de buitendeur staan, wachten; met-stan;—
koopwaren voorstaan, ze ter markt brengen, ze op
de openbare straat (in een kruiwagen, op een stalletje) te koop aanbieden; — voor den geest zweven,
zich herinneren : er staat mij zoo iets van voor, ik her inner het mij eenigszins; het staat mij nog levendig,
duidelijk voor; — zich op iets laten voorstaan, er veel
roem op dragen; zich op geld, op zijne kennis, op
zijne geboorte laten voorstaan; — optreden voor, ten
behoeve van, verdedigen : iemands belangen voorstaan; — iem. voorstaan, zijne partij kiezen.
VOORSTAD, v. (...steden), buitenwijk.
VOORSTAMELEN, (stamelde voor, heeft voorgestameld), stamelende voorzeggen.
VOORSTAND, m. (w. g.) bevordering, steun.
VOORSTANDER, m., VOORSTANDSTER, v.
(-s), bevorderaar, beschermer : voorstander van algemeen kies- en stemrecht; voorstander van de kunst.
VOORSTANDERKLIER, v. (-en), (ontl.) kastanje
klier bij de monding van den zaadleider,-vormige
wier eiwitachtige afscheiding voor en tijdens de
zaaduitstorting in de urinebuis treedt en zich met
het zaad vermengt.
VOORSTAP, m. (-pen), voorste -, eerste tred;
...STAPEL, m. (-s), voorste stapel (van een stoel).
VOORSTAPPEN, (stapte voor, heeft en is voor gestapt), het eerst -, vooruitstappen.
VOORSTE, bn. het meest vooruit, vooraan : in
het voorste huis wonen; op de voorste bank zitten; de
voorste vinger, de wijsvinger; — ,o, voorste deel; —
m. en v. (-n), de eerste, die het meest vooruit is;
altijd Haantje (Pietje) de voorste, overal de eerste.
VOORSTEEK, m. (...steken), (naaist., kleerm.)
rijgsteek die snel doet vorderen, platte steek.
VOORSTEKEN, (stak voor, heeft voorgestoken),
voor iets anders steken ; aan de voorzijde (vast)steken; — (gew.) iem. voorsteken, begunstigen boven
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anderen; (ook) door ijverig werken iem. voorbij

-lern.
VOORSTEL, o. (-len), het voorstellen; voorslag,
zaak die men voorstelt : iem. een voorstel doen; — een
voorstel aanhouden, daaromtrent nog niets beslissen;
(wisk.) opgave, werkstuk : rekenkundige voorstellen;
— (taalk.) oordeel, door woorden uitgedrukt,
volzin; — (rijt.) voorste deel (van een rijtuig).VOORSTELLETJE, o. (-s).
VOORSTELLEN, (stelde voor, heeft voorgesteld),
voor (iets) stellen, zetten, plaatsen; — iem. persoonlijk bekendmaken : ie7n. aan zijne familie voorstellen; zich laten voorstellen; hij is aan de koningin
voorgesteld, voor het eerst bij haar binnengeleid; —
vertoonen, de rol spelen van: hij stelt in dat stuk
Othello voor; -- van avond wordt Faust voorgesteld, opgevoerd, gespeeld; — het tooneel stelt eene huiskamer
voor, moet die weergeven; — kenbaar maken : de
groene kleur stelt klei, de gele zand voor; — uiteen
goed doen kennen : iem. het nut en de schade-zetn,
van iets voorstellen; — zich voorstellen, zich verbeelden : ik stel mij voor dat dit onmogelijk is; — herinneren : ik kan hem mij niet meer voorstellen; —
voor den geest halen : zich iets levendig; in geuren en
kleuren voorstellen kunnen; — ik stel mij voor, heden
uit te gaan, neem mij voor, ben van plan; — aan het
oordeel, 'aan de beslissing van iem. onderwerpen:
ik stelde hem voor , samen te gaan, maakte hem dien
voorslag.
VOORSTELLER, m. VOORSTELSTER, v. (-s),
die voorstelt (in alle bet.).
VOORSTELLING, v. (-en), het voorstellen (in alle
bet.); vertooning : naar de voorstelling gaan; ergens
eene voorstelling van maken, eene schets, afbeelding;
(fig.) zich eene voorstelling van iets maken, een denk
-beld.
VOORSTELLINGSGAVE, v. gave om zich iets
voor te stellen; ...KRACHT, v. kracht, vermogen
waarmede men zich iets voorstelt; ...RECHT, o.
recht om iets voor te stellen (b. v. in de Tweede
Kamer); ...VERMOGEN, o.; ...WIJZE, v. (-n),
wijze van iets voor te stellen.
VOORSTEMMEN, (stemde voor, heeft voorgestemd), zijne stem voor iets of iem. uitbrengen.
VOORSTENG, v. (-en), (zeew.) steng aan den
voormast; ...STAG, o. (-en), stag aan de voorsteng;
...STEVEN, m. (-s), (zeew.) verzameling der kromme
stukken die het voorste gedeelte van een schip
uitmaken; ...STOOT, m. eerste stoot (in het spel);
(bouwk.) uitstek.
VOORSTOOT, v. stopwal, maagdenwas, de was
waarmede de bijen de reten en gaten in hare korven
dichtstoppen.
VOORSTOOTEN, (stiet, stootte voor, heeft voor
-geston),
vooraf, eerst stooten.
VOORSTRAAT, v. (...straten), eene der hoofd
-straen,ig.m
achterstraat.
VOORSTRIJDEN, (streed voor, heeft voorgestreden), vooraf, het eerst strij den; verdedigen.
VOORSTRIJKEN, (streek voor, heeft voorgestreken), in iemands tegenwoordigheid strijken om
het hem te leeren.
VOORSTUK, o. (-ken), stuk van het voorste deel,
voorste gedeelte (van iets) : voorstuk van een kanon;
borststuk : voorstuk van eene koe; — tooneelstuk dat
op een speelavond het eerst vertoond wordt.
VOORT, bw. dadelijk, terstond : ik kom voort bij
u; — op weg, vertrokken, de schuit, de trein is v , rt;
hij is voort, verdwenen; —, tw. voort ! voort ! vooruit,
verder weg ! ( Voort vormt met een zeer groot aantal
werkw. scheidbare samenstellingen, waarin het
meestal eene voortduring te kennen geeft; voor de
vervoeging dier werkw. zie men bij de enkelvoudige.)
VOORTAAN, bw. in het vervolg: voortaan zal ik
mijn best doen.
VOORTADEMEN, verder ademen.
VOORTAFEL, v. (-en), voorste deel eener tafel;
vroegere tafel of maaltijd; voorgerecht.
VOORTAFELEN, vroeger, voouiteten.
VOORTAND, m. (-en), snijtand.
VOORTARBEIDEN, verder, vlijtig arbeiden;
...BABBELEN, verder, ijveriger babbelen; ...BAKKEN; ...BAZUINEN; ...BEDELEN; ...BEUZELEN, voortgaan met beuzelen; ...BEWEGEN,
voortkrijgen : hij kan dien steen niet voortbewegen;
zich voortbewegen, zich bewegen; ...BIDDEN,
verder, vlijtiger bidden; ...BIEDEN verder bieden;
...BIJTEN; ...BINDEN; ...BLAFFEN; ...BLAZ E N, verder blazen; wegblazen; ...BLEEKEN,
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verder bleekera; ... BLIKSEMEN, verder bliksemen,
wegbliksemen; ...BLOEDEN, verder bloeden, niet
ophouden met bloeden; ...BLOEIEN, verder
bloeien.
VOORTBOENEN, voortgaan met boenen; (fig.) iem
voortboenen, verjagen; ... BOEREN, verder gaan
met boeren, het boerenbedrijf voortzetten; laat
hem maar voortboeren, stil zijn gang gaan; ...BOER TEN, verder boerten; ...BONZEN, voortgaan met
bonzen; ...BOOMEN, verder boomera; wegboomen;
...BORGEN, verder borgen; ...BORSTELEN,
voortgaan met borstelen; ...BOUWEN, verder
bouwen, vlijtiger bouwen; ...BREIEN; ...BREKEN.
VOORTBRENGEN, verder brengen, dragen; —
baren, telen ; kinderen voortbrengen; vruchten voort
scheppen : voortbrengende verbeeldings--breng;—
kracht; God heeft alles voortgebracht; — veroorzaken;
— uiten, spreken : hij kon geen woord voortbrengen.
...BRENGING, v. het voortbrengen.
VOORTBRENGER, m., ...BRENGSTER, v. (-s),
die voortbrengt; schepper, teler, teelster.
VOORTBRENGINGSKRACHT, v., ...VERMOGEN, o. de kracht, het vermogen iets te kunnen
voortbrengen.
VOORTBRENGSEL, o. (-s, -en), alles wat voort
-gebrachtis,podu.
VOORTBRIESCHEN, verder brieschen; ...BRODDELEN; ...BROEIEN; ...BROMMEN; .. .BRON ZEN; ...BROUWEN; ...BRUISEN; ...BRULLEN;
...BUIGEN; ...BUILEN; ...BULDEREN; ...CIJFEREN; ...DAMMEN; ...DAMPEN; ...DANSEN,
blijven doordansen; dansende zich verwijderen;
...DARTELEN, verder dartelen; ...DEELEN;
... DELVEN; ... DEMPEN; ... DICHTEN; ... DIEPEN; ... DIJKEN; ... DINGEN.
VOORTDOBBELEN; ...DOEN, voortgaan (met
de verrichting van een werk b. v.), (gew.) goed voort
goed zijne zaken doen; ...DOLEN, verder-doen,
dolen; ...DOMMELEN; ...DONDEREN, wegdon deren, heendonderen, verder donderen; ...DOOIEN,
aanhoudend dooien; ...DOPPEN, verder doppen:
...DORSCHEN, ,...DOUWEN, verder douwen;
voortduwen; ...DRAAIEN, verder draaien; ...DRAGEN, verder dragen, wegdragen ; een stoel voort dragen; voortgaan met dragen : hij kon niet voort dragen; ...DRAVEN, verder draven, wegdreven;
... DRENTELEN; ... DRIBBELEN, verder dribbelen, doordribbelen; ...DREUNEN; ...DRIJVEN,
wegdrijven, heendrijven, verjagen; aanzetten (tot
werken); ...DRIJVING, v. het voortdrijven, verjaging; ...DRIJVER, m., ...DRIJFSTER, v. (-s),
die voortdrijft; ... DRINGEN, wegdringen; verder
dringen, doordringen; voortgaan met dringen;
...DROGEN, nog meer drogen; ...DROOMEN,
verder .droomen; ...DROPPELEN, ...DRUPPELEN, verder druppelen; ... DRUKKEN, verder
drukken; ...DUREN, aanhouden, blijven bestaan;
... DURING, v. bij voortduring, aanhoudend.
VOORTDUREND, bn. wat voortduurt, niet ophoudt.
VOORTDURVEN, (Dit. ww. kan alleen voorkomen
in zinnen , waarin woordellipse bestaat, als : hij
durft niet voort (gaan enz.) ; ... DUTTEN, verder
dutten.
VOORTDUUR, m. het voortduren : bij voortduur,
steeds voortgaande.
VOORTDUWEN, verder, voor zich uit duwen of
blijven stooten; ...DWALEN, verder dwalen;
...DWEPEN, dwepen.
VOORTEEKEN, o. (-s, -en), kenteeken (eener ophanden zijnde gebeurtenis of verschijning) : dat is
een goed voorteeken; de voorteekenen van een storm;
aan voorteekenen gelooven, bijgeloovig zijn.
VOORTEEKENEN, (teekende voor, heeft voorgeteekend), iem. iets voorteekenen, in zijn bijzijn iets
teekenen om het hem te leeren; ...TEEKENING, v.
het voorteekenen; — (-en). (muz.) de vóór op den notenbalk geplaatste teekens ter aanduiding van de
toonhoogte door den sleutel, van de toonsoort door
kruisen of mollen en van de maatsoort door cijfers.
VOORTEGGEN, voortgaan met eggen.
VOORTELLEN, (telde voor, heeft voorgeteld),
voor iemands oogen tellen (geld enz.). VOORTELLING, V.
VOORTEMPEL, m. (-s), voorportaal, voorhof
eens tempels; ...TENT, v. voorste deel, ingang eener
tent; (zeew.) tent die vóór den fokkemast wordt
geheschen.
VOORTENTEN, verder anten.
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wind stellen; (van het ijs) zich kruiende verwijderen. VOORTKRUIING, v.
VOORTKRUIPEN, verder kruipen; sneller kruipen; ...KUCHEN, blijven kuchen; ...KUIEREN;
...KUIPEN; ...KUNNEN, verder kunnen; ik kan niet
voort, ik kan niet loopen, verder komen of werken.
(VOORTKUNNEN is evenmin eene echte samen
als VOORTDURVEN, VOORTMOGEN,-steling
VOORTMOETEN. Deze werkwoorden komen alleen voor in elliptische uitdrukkingen, waarbij
steeds een of ander werkw. in de onbep. wijs gedacht moet worden.); ...KWEEKEN, voortgaan
met kweeken; kweekende te voorschijn doen komen : bloemen uit zaad voortkweeken; ...KWEELEN,
verder kweelen; ... LACHEN, blijven lachen;
...LAVEEREN; ...LEEREN; ...LEIDEN, verder
leiden; wegvoeren; ...LEKKEN, verder lekken;
...LEVEN, verder leven, in leven blijven; ... LEZEN, verder lezen; ...LIEGEN, aanhoudend liegen;
...LOEIEN, aanhouden met loeien; ...LOKKEN,
al lokkende doen voortgaan; ...LOOPEN, verder
loopen, doorloopen : hij blijft maar voortloopen;
sneller loopen : loop wat voort; vluchten; - zich
verspreiden : de aderen loopera door het gansche
lichaam voort; dat praatje liep terstond voort door
de geheele stad.
VOORTMAAIEN, verder maaien; sneller maaien;
...MAKEN, verder maken; zich spoeden : maak
wat voort met uw werk; - zich voortmaken, vluchten,
zich uit de voeten maken; ...MALEN, verder
malen; snel malen; ...MANGELEN, voortgaan met
mangelen; ...MARCHEEREN, voorwaarts marcheeren; ...MARTELEN, verder martelen; .. .MATTEN, verder matten; sneller matten; ...MAUWEN,
niet ophouden met mauwen; ...MELKEN; ...MENNEN; ...METEN; ...METSELEN; ...MIJMEREN;
...MOETEN, verder moeten; ik moet voort, ik
moet op weg, ik moet vluchten; wij moeten steeds
voort (altijd werken); ...MOGEN, verder mogen
(gaan, werken enz.), zie VOORTKUNNEN.
VOORTMOMPELEN, verder mompelen; ...MOORDEN; ...MORREN; ...MUNTEN; ...NAAIEN;
...NIEZEN, verder niezen, voortgaan met niezen.
VOORTOCHT, m. (-en), voorhoede; ...TOONEEL,
o. (-en), het voorste gedeelte van een tooneel (in
een schouwburg).
VOORTOOVEREN, (tooverde voor, heeft voor
-getovrd), n
voordoen.
VOORTOP, m. (-pen), voorste top.
VOORTPAKKEN, verder pakken; zich voortpakken, zich uit de voeten maken; ...PAPPEN, voortgaan met pappen; ...PEINZEN, verder peinzen;
VOORTIJDS, bw. eertijds.
...PENNEN, voortschrijven; ...PERSEN, verder
VOORTIJLEN, voortsnellen; hard wegloopen;
...IJLEN, verder ijlen (in de koorts); ...JAGEN, persen; ...PLAKKEN.
VOORTPLANTEN, verder planten : plant maar
verder jagen; wegjagen; ...JANKEN, verder jan
voort; plantende vermeerderen : den wijnstok door
...JUICHEN, verder juichen; ...KAARTEN,-ken;
doorgaan . met kaarten; ...KAATSEN, verder afleggers voortplanten; zijn geslacht voortplanten,
kaatsen; ...KAKELEN; ...KAMMEN; ...KAMPEN; kinderen voortbrengen; - (fig.) verder verspreiden
(gevoelens, meeningen, haat, liefde, het geloof,
...KARNEN, voortgaan met karnen; ...KAUWEN,
verder kauwen ; ...KEGELEN; ...KERMEN; kunsten en wetenschappen); - zich voortplanten,
...KERVEN ; ...KEUVELEN ; ...KIBBELEN, zich vermenigvuldigen; zich verbreiden : het geluid
voortgaan met kibbelen, twisten; ...KIEMEN, en het licht planten zich voort door golvingen. VOORT verder kiemen; ...KIEZEN; ...KIJVEN; ...KLAD- PLANTING, v. het voortplanten (in alle bet.).
VOORTPLANTER, m.; ...PLANTSTER, v. (-s),
DEN; ...KLAGEN; ...KLAPPEN; ...KLEUTEdie voortplant; (fig.) bevorderaar.
REN; ...KLIMMEN; ...KLINKEN; ...KLOVEN;
VOORTPLEITEN, verder pleiten; ...PLOEGEN;
...KLOPPEN, voortgaan met kloppen; ...KNAB...PLOOIEN; ...PLUKKEN; ...PLUNDEREN,
BELEN; ...KNEDEN; ...KNIBBELEN; ...KNIEZEN; ...KNIKKEREN, verder knikkeren, weg - voortgaan met plunderen; ...POMPEN; ...POTEN ;
...PRATEN; ...PREDIKEN, ...PREEKEN T
knikkeren; (fig.) verjagen : iem. voortknikkeren;
...PREVELEN; ...RAKEN, verder raken; weg...KNOEIEN, verder knoeien; ...KOKEN; ...KOL
raken, verloren gaan; ...RANSELEN, voortgaan
-VEN,
voortgaan met kolven.
VOORTKOMEN, wegkomen : maak dat je voort- met ranselen (met slagen te geven); door ranselen
verdrijven.
komt; - vooruitkomen : ik kan niet meer voort
VOORTRAP, v. (-pen), trap aan de voorzijde van
moe ben ik; (fig.) hij moet . maar in de-komen,z
wereld zien voort te komen, zijn bestaan te vinden; - een huis.
VOORTRAZEN, verder razen of tieren.
opkomen (uit de aarde), uitspruiten : het gezaaide
VOORTREDEN, (trad voor, is voorgetreden),
komt goed voort; - afstammen : uit dat huwelijk
zijn vier kinderen voortgekomen; - voortvloeien, naar voren stappen, op den voorgrond komen;
volgen : daaruit komen de grootste ondeugden voort; voorkomen.
VOORTREDENEEREN, voortgaan met rede
zijne ziekte kwam voort uit eene slechte spijsvertering.
-ner.
VOORTKOMEN, o. VOORTKOMING, v. het
VOORTREFFELIJK, bn. bw. ( -er, -st), uitmunvoortkomen (in alle bet.).
VOORTKOOPEN, verder koopen; ...KOUTEN; tend, uitstekend; op uitstekende wijze. VOOR
uitstekendheid.
-TREFLIJKHD,v.
...KRAAIEN; ...KRABBEN; ...KREUNEN;
VOORTREGEEREN, verder regeeren, aan de re... KRIJGEN, verder krijgen, wegkrijgen : ik kan
REGENEN,
aanhoudend
dat paard niet voortkrijgen; ...KRIJTEN, verder geering blijven; ...
krijten; ...KRUIEN, verder kruien, wegkruien; regenen.
VOORTREIN, m. (-en), spoortrein die vroeger
(fig.) iem. voortkruien, ondersteunen, in de wereld
vooruithelpen; een molen voortkruien, beter op den vertrekt of vertrokken is.

VOORTERREIN, o. (-en), (vestingb.) het terrein
rondom eene vesting binnen eene bepaalde
ruimte.
VOORTETEN, verder eten; ... ETSEN, verder etsen;
...ETTEREN; ...FLADDEREN; ...FLIKKEREN;
...FLONKEREN; ...FLUISTEREN; ...FNIEZEN;
...FOKKEN.
VOORTGAAN, verder gaan, vooruitkomen : eene
slak gaat bijna niet voort; vervolgen, voortzetten :
met zijn werk voortgaan; met eene vertelling voortgaan;
ga voort, spreek verder; - doorgaan, plaats hebben:
de reis zal voortgaan; ...GALOPPEEREN, in galop
voortrijden.
VOORTGANG, m. (-en), vooruitgang, vordering;
doorzetting; voortgang met iets maken, iets bespoedigen ; de zaak zal geen voortgang hebben, er gebeurt
niets van, zij gebeurt niet.
VOORTGAPEN, ...GEEUWEN, verder gapen
of geeuwen.
VOORTGETOGEN, voortgegaan, voortgereisd.
VOORTGEVEN, verder geven, rondgeven; weg
...GIETEN, verder gieten; ...GILLEN,-gevn;
blijven gillen; ...GLANZEN; ...GLIJDEN; ...GLIMMEN; ...GLINSTEREN; ...GLIPPEN, glippende
vooruitgaan; ...GLOEIEN.
VOORTGOLVEN, ...GONZEN; ...GOOCHELEN;
...GOOIEN, verder gooien; weggooien; ...GRAVEN;
...GRIJPEN; ...GROEIEN, doorgaan met groeien;
...GROMMEN; ...HAASTEN (ZICH), hard voort
zich ,voortspoeden; ...HAGELEN, verder-lopen,
hagelen; ...HALEN, verder halen; weghalen;
...HANDELEN, verder handelen; ...HARKEN,
voortgaan met harken; ...HASPELEN; ...HEIEN;
...HELPEN, verder helpen; weghelpen; iem. aan
eene som voorthelpen, hem zooveel hulp verleenen,
dat hij ze verder kan uitrekenen ; iem. in de wereld
voorthelpen, hem ondersteunen, tot een bestaan
brengen; ...HENGELEN, verder hengelen; ...HIJGEN; ...HIJSCHEN; ...HIKKEN; ...HINKEN;
...HINNEKEN, voortgaan met hinneken; ...HOEPELEN, verder hoepelen; weghoepelen; ...HOESTEN, verder hoesten; ...HOLLEN, verder hollen;
...HOMPELEN, hompelende voortgaan; ...HOOIEN, verder hooien; ...HOPEN, verder hopen,
met hoop vervuld blijven; ...HOUWEN, verder
houwen.
VOORTHUICHELEN, verder huichelen; ...HUILEN, verder huilen; ...HUPPELEN, verder huppelen; weghuppelen.
VOORTIJD, m. (-en), voorjaar, lente; - zeer
oude tijd, vroegere eeuwen.
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VOORTREIZEN, verder reizen; ... REKENEN,
voortgaan met rekenen.
VOORTREKKEN, (VOOR - TREKKEN), (trok
voor, heeft voorgetrokken), trekkende voor iets
halen : de gordijnen voortrekken.; - verkiezen voor :
iem. boven de anderen voortrekken; - de voorkeur
geven aan : ik trek dat voor.
VOORTREKKEN (VOORT - REKKEN), (rekte
voort, heeft voortgerekt), verder rekken; ... RENNEN, verder rennen; ...RIJDEN, verder rijden,
doorrijden; ...RIJVEN, voortharken; ...ROCHELEN, voortgaan met rochelen; ...ROEIEN, verder
roeien, doorroeien; ...ROESTEN, verder roesten;
invreten door de roest; ...ROLLEN, verder rollen;
wegrollen; ...RONKEN, verder ronken; ...ROOKEN; ... ROSSEN, voortgaan met hard te rijden;
voortgaan met roskammen; (fig.) voortgaan met
rossen (afranselen); ...RUKKEN, verder rukken;
voorwaarts rukken; wegrukken.
VOORTREKKER, m. (-s), in Zuid-Afrika iemand,
die met de zijnen vooruittrok, om nieuwe landbouw
-veldnop
te zoeken.
VOORTS, bw. wijders, dan, bovendien : en zoo
voorts, en wat er nog kan volgen, bijkomt.
VOORTSCHAFFEN, verder schaffen of bezorgen;
(gew.) maken dat iem. of iets wegkomt; ...SCHA
voortgaan met schaken; ...SCHARRELEN,-KEN,
verder scharrelen; ...SCHAVEN; ...SCHELLEN;
...SCHENKEN; ...SCHEPEN, verder schepen;
(fig.) iem. voortschepen, zich van hem ontdoen,
hem wegzenden; - zich voortschepen, te scheep
vertrekken; zijne biezen pakken, zich wegpakken;
...SCHEREN, verder scheren; -- zich voortscheren,
zich wegpakken; scheer je voort, ruk uit, pak je
biezen; ...SCHERMEN, voortgaan met schermen;
...SCHERTSEN, verder schertsen.
VOORT SCHIETEN, verder schieten (op iets);
verder vorderen; nog een ruk en het zal wel voort schieten, vooruitkomen; - (w. g.) (fig.) het werk
schiet goed voort, komt goed vooruit; wel groeien,
welig opschieten; ...SCHIKKEN, verder schikken,
regelen; ...SCHILDEREN, verder schilderen;
...SCHILLEN, verder. sneller schillen; ...SCHOFFELEN, verder ; sneller schoffelen; ...SCHOPPEN,
verder schoppen; (fig.) bevorderen : iern. voortschoppen; ...SCHRAPEN, verder, sneller schrapen;
... SCHRAPPEN; ... SCHREEUWEN, aanhouden
met schreeuwen; ...SCHREIEN, verder schreien;
...SCHRIJDEN, voortmarcheeren; ... SCHRIJVEN,
verder, sneller schrijven; ...SCHROBBEN;
...SCHUIEREN; ...SCHUIVEN; ...SCHUREN;
...SJOUWEN, voortgaan met sjouwen.
VOORTSLAAN, verder slaan : een bal voortslaan,
wegslaan; - met slaan wegdrijven : iem. voort slaan; - aanhouden met slaan : de vink blijft maar
voortslaan; - (w. g.) zich uitbreiden, verspreiden:
de besmetting sloeg steeds voort; ...SLACHTEN,
verder slachten; ...SLAPEN, verder slapen, doorslapen; ...SLEEPEN, verder sleepera, wegsleepen;
...SLENTEREN; ...SLEUREN, hij laat die zaak
maar voortsleuren, handelt haar niet af; verder
sleuren; wegsleuren; ...SLIEREN, vooruitslieren;
...SLIJPEN, verder, sneller slijpen; ...SLINGEREN, slingerende voortgaan of voortbewogen
worden : het schip werd door de golven voort geslingerd;
...SLOFFEN; ...SLOVEN, verder sloven; ...SLUIMEREN, verder sluimeren; ...SLUIPEN, verder
sluipen; wegsluipen; ...SMEDEN; ...SMELTEN;
...SMEULEN; SMIJTEN, verder smijten, weg
...SMULLEN, verder smul--smijten;.SMOEN
len. voortgaan met smullen.
VOORTSNAPPEN, verder snappen; ...SNEEUWEN, verder, aanhoudend sneeuwen; ...SNELLEN,
verder snellen, wegsnellen; ...SNIJDEN; .. .SNIK KEN; ...SNOEIEN; ...SNORKEN; ...SNURKEN;
...SOLDEEREN, voortgaan met soldeeren; .. .SPA DEN; ...SPARTELEN; ...SPELEN; ...SPELLEN;
...SPINNEN; ...SPITTEN; ...SPOEDEN, verder
spoeden; zich voortspoeden, haast maken; ijlings
vertrekken; ...SPOTTEN; ...SPREKEN; ...SPRINGEN, verder springen : het hert is voortgesprongen; wegspringen : plotseling sprong hij voort; al springende voortkomen; - voortkomen, voortspruiten:
wie weet wat daaruit zal voortspringen; ... SPRUITEN,
verder spruiten : die planten spruiten aardig voort; ontspruiten, opschieten, groeien; afstammen : uit
dat geslacht sproten keizers en koningen voort; (fig.) voortkomen : daar kan niets dan nadeel uit
voortspruiten.

VOORTVRAGEN.

VOORT STAMELEN, verder stamelen; ... STAMPEN; ...STAPPEN, verder stappen; hard stappen;
...STELEN; ...STEUNEN, blijven steunen; ...STEVENEN; ...STIJVEN; ...STOEIEN; ...STOKEN;
...STOOMEN, verder stoomera, doorstoomen ;
wegstoomen; ...STOOTENT, verder stooten, weg
(ook) verstooten; ...STORMEN, verder-stoen,
stormen, doorstormen; (fig.) razen, tieren : laat
hem . stil voortstormen; ...STOVEN, verder stoven;
...STREVEN; ...STRIJDEN; ...STRIJKEN;
...STROMPELEN; ...STROOIEN, verder strooien;
wegstrooier; uitstrooien; ...STROOMEN; ...STUDEEREN, verder studeeren; ...STUIVEN, verder
stuiven; (fig.) snel, schielijk voortgaan : de ruiters
stoven voort als de wind; ...STUREN, verder sturen
(een schip); wegsturen, wegzenden; ...STUWEN,
verder stuwen.
VOORTSUFFEN, verder suffen; ...SUKKELEN,
verder sukkelen; voortgaan met talmen; ...TAPPEN, verder tappen; ...TEEKENEN, verder,
sneller teekenen.
VOORTTELEN, verder telen; (ook) voortplanten:
bladluizen telen verschrikkelijk snel voort; - door
teling in stand blijven en toenemen : brandnetels
telen erg voort. VOORTTELING, v. het voorttelen:
tot de voortteling ongeschikt, niet in staat.
VOORTTELLEN, verder, sneller tellen; ...TIK
verder tikken, slaan; ...TIMMEREN, blijve -KEN,
timmeren; sneller timmeren; ... TOBBEN; .. .TORNEN; ...TARNEN; ...TORSEN, verder torsen;
wegdragen; ...TRAPPEN, voortgaan met trappen;
een bal voorttrappen, door trappen vooruitbrengen;
iem. voorttrappen, wegtrappen; - zich door trappen
verplaatsen : op eene fiets zich snel voorttrappen;
...TREDEN, verder, voorwaarts treden, komen;
...TREKKEN, verder trekken, gaan, marcheeren;
verder (mede)sleepen; ...TREUREN; ...TRIPPELEN; ...TROEVEN; ...TROMMELEN; ...TROMPETTEN, verder trompetten; uittrompetten; (fig.)
uitbazuinen; ...TUIMELEN, voortgaan met, verder
tuimelen; ...TWISTEN, blijven twisten.
VOORTURNEN, (turnde voor, heeft voorgeturnd),
(gymn.) de gymnastische oefeningen voordoen,
voorwerken. VOORTURNER, m. (-s).
VOORTVAREN, verder varen : de boot is voort
vervolgen, voortgaan : „ En", voer de-gevarn;
spreker voort...
VOORTVAREND, bn. bw. ( -er, -st), driftig,
ijverig : een voortvarend man; de jeugd is voortvarend.
VOORTVARENDHEID, v. drift, ijver; spoed.
VOORTVASTEN, verder vasten; ...VECHTEN,
voortgaan met vechten; ...VEGEN, voortgaan met
vegen; ...VERTELLEN, voortgaan met vertellen;
verder vertellen, ruchtbaar maken : alle nieuwtjes
vertelt hij voort; ...VERVEN, verder, sneller verven;
...VISSCHEN; ...VLECHTEN; ...VLIEDEN, verder vlieden; wegvluchten; ...VLIEGEN, verder
vliegen, wegvliegen, heenvliegen; ...VLIETEN,
verder vlieten; ...VLOEIEN, verder vloeien, stroomen; (heelk.) die vrouw bleef voortvloeien en moest
getamponneerd worden; het water in de rivier vloeit
altijd voort; - (fig.) daaruit vloeit voort, dat...
daaruit volgt; ...VLOEKEN, voortgaan met vloeken; ...VLUCHTEN, verder vluchten, wegvluchten.
VOORTVLUCHTIG, bn. op de vlucht; vluchtend:
een voortvluchtig misdadiger.
VOORTVLUCHTIGE, m. en v. (-n), vluchteling;
deserteur.
VOORTVRAGEN, voortgaan met vragen; ...VRETEN, aanhouden met eten; snel vreten; ...VRIEZEN, verder vriezen, doorvriezer; ...VUREN;
...WAAIEN, verder waaien, doorwaaien, sterk
waaien; wegwaaien; ...WAGGELEN, waggelende
voortgaan; ...WANDELEN, verder wandelen;
...WASSCHEN; ...WASSEN; ...WEENEN; ...WEGEN; ...WENTELEN; ... WERKEN; ...WERPEN, verder werpen; voor zich uit werpen, smijten;
...WEVEN; ...WIEDEN, verder, sneller wieden;
...WIEGEN; ...WIELEN, verder ronddraaien;
onophoudelijk rondwielen; - voortgaan met
wielrijden; zich door wielrijden verplaatsen; ... WILLEN (Dit werkes. kan slechts voorkomen in zinnen,
waarin woordellipse bestaat : ik wil voort (gaan,
rijden enz.) ; .. .WINNEN; .. .WITTEN; .. .WOE DEN; ...WOEKEREN; ...WORMEN; ...WOR STELEN; ...WRINGEN; ...WROETEN; ...WURMEN, voortgaan met wurmen; ...ZAAIEN; ...ZA
...ZEGGEN, verder zeggen, verspreiden;-GEN;
zegt het voort (formulier onder aankondigingen);

VOORTZETTER.
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...ZEILEN; ...ZEN DEN; ...ZETTEN, vervolgen,
aanhouden. VOORTZETTING, v. het voortzetten,
vervolg.
VOORTZETTER, m., VOORTZETSTER, v. (-s),
die voortzet; vervolger, vervolgster.
VOORTZINGEN, verder zingen; ...ZOEKEN,
verder zoeken; ...ZONDIGEN; ...ZOOGEN; ...ZOOMEN; ...ZUCHTEN; ...ZWEEPEN, met zweepslagen voortjagen; voortslingeren : het schip werd
door de golven voortgezweept; ... Z W E E T E N, verder
zweeten, doorzweeten; ...ZWEMMEN; ...ZWEREN;
...ZWOEGEN, voortgaan met zwoegen.
VOORUIT, bn. bw. aan de voorzijde, vóór een
ander of iets anders : hij is ons een heel eind vooruit;
(zeew.) de mannen vooruit, de bemanning voor
schip, de matrozen; - vroeger, te voren:-ophet
ik moet u vooruit zeggen, dat ik het niet met u
eens ben. ( Vooruit vormt met een groot aantal
werkw. scheidbare samenstellingen, met de beteekenis van 1 naar voren, voorwaarts en 2 te
voren, vroeger. Voor de vervoeging der werkw. zie

men bij de enkelvoudige).
VOORUITBESTELLEN, vroeger bestellen dan
men noodig heeft; ...BESTELLING, v. (-en), bij
vooruitbestelling is het 10 °/ o minder; ... BETALEN,
vroeger betalen; ...BETALING, v. (-en), bij vooruit
te voldoen; ...BOEREN, al boerende voor -betaling
langzamerhand zijn zaken vooruit -uitkomen;
meer gegoed worden; ...BRENGEN,-breng,
...DRAVEN, ...DRIJVEN, ...DRINGEN, ...DUWEN, naar voren brengen, draven enz.
VOORUITGAAN, vroeger, voor een ander uitgaan : mijn broeder is vast vooruitgegaan; met het
leeren vooruitgaan, vorderingen maken; (fig.) vorderen; de zieke gaat vooruit, neemt langzaam in
beterschap toe; in bloei toenemen : de zaken gaan
vooruit.

VOORUITGANG, m. vordering : er is vooruitgang
bij zijne studie te bespeuren; de zieke is aan den
vooruitgang; de partij van den vooruitgang, eene
staatkundige partij tegenover de reactionnairen.
VOORUITGEVEN, vroeger geven dan noodig is;
eerder geven dan aan anderen : geld, eten vooruit -

geven.

VOORUITHEBBEN, vroeger hebben : bij die erfenis heeft hij veel vooruitgehad; — uitsteken boven
een ander: hij heeft dit vooruit (in zijn voordeel)
dat...; hij heeft bij mij een streepje vooruit, ik sta
hem iets toe, dat ik een ander niet veroorloof;
...HELPEN, iem. vooruithelpen, helpen vooruit
te komen; ...IJLEN, ...JAGEN, voor de anderen
uit ijlen, jagen; ...KOMEN, vooraf komen : een
schip kwam vooruit; (gymn.) twee passen vooruit
voorwaarts komen; — (fig.) hij zal wel-komen,
vooruitkomen, zal wel vorderingen maken, eene
mooie betrekking krijgen; iem. vooruitkomen, verder

komen dan een ander (eig. en fig.).
VOORUITLOOPEN, vóór anderen, vroeger loopen;
anderen achter zich laten; — (fig.) de gebeurtenissen
vooruitloopen, niet de gebeurtenissen afwachten,
maar reeds te voren zijn oordeel vellen, zijn besluit
nemen; - den tijd vooruitloopen, niet den gang
van zaken afwachten; - den rechter vooruitloopen,
reeds een oordeel vellen vóór de rechter met het
onderzoek klaar is; - het verhaal vooruitloopen, reeds
naar het einde vernemen, niet geregeld volgen.
VOORUITMAKEN, vroeger maken : werk vooruit maken; vroeger vermaken (bij testament). VOOR UITMAKING, v. (-en), het vooruitmaken.
VOORUITNEMEN, vroeger nemen; opnemen:
geld vooruitnemen; :..RAKEN; ...REIZEN; ...REN
...RIJDEN, vroeger rijden; ...SNELLEN;-NE;
... SPRINGEN, naar voren springen; (bouw k. )
met een uitstek vooruitkomen : vooruitspringende
hoeken; ...STEKEN; ...STREVEN, naar voren
streven; streven vooruit te komen.
VOORUITSTREVEND, bn. het nieuwere en
betere zoekend, vijand van sleur en eigenwaan;
vooruitstrevend liberaal.

VOORUITVLIEGEN; ...ZEILEN; ...ZENDEN.
VOORUITZICHT, o. (-en), verwachting : hij
heeft goede, mooie vooruitzichten.

VOORUITZIEN, vroeger zien; (fig.) voorspellen:

dat kon men reeds lang vooruitzien.

VOORUITZIEND, bn. voorzichtig.
VOORVADER, m. (-s, -en), voorzaat, stamvader,
aartsvader.
VOORVADERLIJK, bn. als, van de voorvaderen;
aartsvaderlijk : de voorvaderlijke gebruiken.

VOORVAL, o. (-len), gebeurtenis : een vreemd, een
zonderling voorval. VOORVALLETJE, o. (-s).
VOORVALLEN, (viel voor, is voorgevallen), gebeuren, voorkomen : er is iets vreemds voorgevallen.
VOORVECHTEN, (vocht voor, heeft voorgevochten), vroeger, vóór (anderen) vechten; (iem.)
verdedigen.
VOORVECHTER, in. (-s), verdediger, kamp
kampioen; ruziezoeker, vechtersbaas; iem.-vechtr,
die zijne zaak ijverig verdedigt; stout en roekeloos
mensch; ...VECHTSTER, v. (-s).
VOORVENSTER, o. venster aan de voorzijde.
VOORVERKOOP, m. verkoop vooruit van
toegangskaarten (voor iets waarnaar veel toeloop is).
VOORVERTALEN, (vertaalde voor, heeft voor vertaald), ten aanhooren van iem. vertalen, zoodat
deze het leert.
VOORVERTELLEN, (vertelde voor, heeft voor verteld), eene vertelling voordoen.
VOORVERTREK, o. (-ken), vertrek aan de voor
zijkamer; (ook) wachtkamer, antichambre:-zijde;
...VIJL, v. (-en), zekere vijl der horlogemakers;
...VINGER, m. (-s), wijsvinger; ...VINKENNET,
o. (-ten), (zeew.) (op koopvaardijschepen); ...VLAK,
o. (-ken), vlak aan de voorzijde; ...VLEUGEL, m.
(-s), voorste deel van een vleugel; een van het
eerste paar vleugels, bij viervleugelige insecten.
VOORVLIEGEN, (vloog voor, heeft en is voor
vroeger vliegen, vooruitvliegen; voor een-gevlon),
ander vliegen met het doel het den ander te leeren.
VOORVLOED, m. het begin van den vloed;
...VLOT, o. (-ten), vlot voor een ander; voorste
gedeelte van een vlot.
VOORVOEGEN, (voegde voor, heeft voorgevoegd), voegen voor iets. VOORVOEGING, v.
VOORVOEGSEL, o. (-s), het voorgevoegde; inz.
(spraakk.) letters of lettergrepen die, zonder zelf
woorden te zijn, dienen om door vooraanhechting
van een woord een nieuw woord te vormen.
VOORVOET, m. (-en), voorpoot; (slag.) voorste
vierde gedeelte eener geslachte koe; benedendeel
van een voorpoot : de voorvoet bestaat uit schenkel

en mergpijp.

VOORWAAR, bw. van wijze om iets sterk te
bevestigen : voorzeker, stellig : voorwaar, ik zeg u.
VOORWAARDE, v. (-n), beding : voorwaarden
stellen, die eerst ingewilligd, werkelijkheid moeten
worden, vóór men zich aan het overeengekomene
houdt; - ik sta het u toe, onder voorwaarde, met
de bedinging; op voorwaarden trouwen.
VOORWAARDELIJK, bn. bw. met, onder voorwaarde : voorwaardelijk iets toegeven; - ( taalk.) de
voorwaardelijke wijs, de vormen der werkw. die
aangeven dat de spreker de gedachte enkel wil
opgevat hebben als eene gedachte; voorwaardelijke
zin, die eene voorwaarde bevat.
VOORWAARTS, bw. vooruit; voorwaarts gaan,
komen; voorwaarts, marsch ! ( commando-woord).
VOORWAARTSCH, bn. voortgaand : eene voor
beweging.

-wartsche

VOORWACHT, v. (-en), voorpost, voorhoede;
...WAGEN, m. (-s), (art.) een tweeraderig voertuig,
bestemd om affuiten, hetzij afzonderlijk, hetzij met
het daarop geplaatste geschut te vervoeren; ...WAL,
m. (-len), vooruitstekende wal; ... WAND, m. (-en),
voormuur; ...WANT, o. (zeees.) voorste gedeelte
van het want; ...WARMER, in. (-s), (stoomm.)
deden eener stoomketel waarin het water voorverwarmd wordt; ...WARMING, v.; ...WEDSTRIJD,
m. (-en), voorafgaande, voorloopige wedstrijd;
...WEER, v. (...veren), voorwal.
VOORWEGEN, (woog voor, heeft voorgewogen),
voor iemands oogen wegen.
VOORWENDEN, (wendde voor, heeft voorgewend), voorgeven, opperen : redenen voorwenden
die niet bestaan; een naam voorwenden, valsch opgeven. VOORWENDING, v. het voorwenden.
VOORWENDSEL, o. (-s, -en), uitvlucht, schijn:
voorwendsels zoeken; valsche verschooning : onder
voorwendsel van vriendschap; ...WENDSELTJE, o.
(-s); ...WERELD, v. de aarde met hetgeen zich
daarop bevond vóór dat zij door den mensch werd
bewoond; ...WERELDLIJK, bn. uit de voorwereld:
voorwereldlijke dieren, planten; ...WERK, o. (vest.)
werk vóór een ander, verschansing vóór Bene
andere; - (boekb.) inleiding (tot een werk); voorplaat; titel, voorbericht en inhoud (van een boek); (horl.) het voorwerk van een uurwerk, de wijzers
met de wijzerplaat.
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VOORWERKEN, (werkte voor, heeft voorgewerkt), een werk, eene handeling voordoen.
VOORWERKER, m. (-s), die voorwerkt, inz. bij
gymnastische oefeningen.
VOORWERP, o. (-en), zaak : verschillende voorwerpen van smaak; iets wezenlijks of denkbeeldigs; —
doel: het voorwerp van mijn onderzoek is . . . ; —
(fig.) persoon : een geliefd voorwerp; — (nat. list.)
individu; — (taalk.) bepalingen die de zelfstandigheden beteekenen die noodzakelijk bij de werking
of de hoedanigheid, door het gezegde uitgedrukt,
zijn betrokken, die daarop invloed uitoefenen of
den invloed ondergaan : in de spraakk. onderscheidt
men lijdend, belanghebbend en oorzakelijk voorwerp.
VOORWERPJE, o. (-s).
VOORWERPELIJK, bn. vertaling van objectief,
zakelijk.
VOORWERPEN, (wierp voor, heeft voorgeworpen), voor (iem. anders) werpen, voor de voeten
werpen : een hond een been voorwerpen; — (w. g.)
(fig.) verwijten, tegenwerpen. VOORWERPING, V.
VOORWERPGLAS, o. (...zen), voorste glas van
een verrekijker dat naar het voorwerp gericht is
(in tegenst. met oogglas).
VOORWERPSEL, o. (-s), hetgeen men voor
(iem.) werpt; uitwerpsel; (w. g.) verwijt.
VOORWERPSNAAM, m. (...namen), naam van
een voorwerp (in tegenst. van stofnaam en verzamel naam); ...ZIN, m. (-nen), (taalk.) bijzin die den
dienst doet van lijdend voorwerp.
VOORWETEN, o. voorkennis : het is buiten mijn'
voorweten.
VOORWETEND, bn." te voren bekend met,
vooruitwetend. VOORWETENDHEID, v. voor
-wetnschap.
VOORWETENSCHAP, v. het weten te voren.
VOORWIEL, o. (-en) ,t voorste wiel van een wagen,
een rijwiel enz.; (scherts.) een gulden : leen me
even een voorwiel.
VOORWIMPEL, m. (-s), wimpel aan den voormast; ...WIND, m. gunstige wind die het schip
recht voor zich uit drijft; ...WINKEL, m. (-s),
voorste deel van een winkel; ...WINTER, m. (-s),
begin van den winter; ...WOLF, m. (...ven),
(molenm.) het van boven schuin toeloopende
houten voorschot van de molenkap boven de as;
...WOORD, o. (-en), kort voorbericht, een woord
vooraf; ...WORP, m. voorgooi; ... ZAAL, v. (... zalen), groote voorkamer; ...ZAAT, m. (...zaten),
voorvader, stamvader, stammoeder; ...ZANG, m.
(-en), eerste zang, aanhef.
VOORZANGER, m. (-s), die (in de kerk) de
gemeente in het gezang voorgaat.
VOORZANGERSAMBT, o. waardigheid, ambt
van voorzanger ; ...PLAATS, v. (-en) ; ...POST,
m. (-en).
VOORZANGERSCHAP, o. waardigheid van
voorzanger.
VOORZEGGEN, (zeide voor, heeft voorgezegd of
voorgezeid), voor een ander zeggen, influisteren:
men heeft hem alle antwoorden voorgezegd ; — aan een
ander (iets) opzeggen of voorlezen om te laten
nazeggen of naschrij ven : iem. een brief voorzeggen,
dicteeren; —, (voorzeide, heeft voorzegd of voorzeid),
voorspellen. VOORZEGGING, v. (-en), het voorzeggen, dicteering ; voorspelling.
VOORZEGGEND, bn. voorspellend.
VOORZEGGER, m., VOORZEGSTER, v. (-s),
die voorzegt, dicteert ; — die voorspelt. VOOR
waarzeggerskunst.
-ZEGKUND,v.
VOORZEIL, o. (-en), zeil dat vóór het algemeene
zeilpunt geplaatst is ; ...ZEILER, m. (-s), schip
dat vooruitzeilt.
VOORZEKER, bw. zeker, zeer stellig.
VOORZET, m. (-ten), eerste, vroegere zet (in
het spel): den voorzet hebben ; iem. den voorzet laten.
VOORZETSEL, o. (-s), (taalk.) de voorzetsels
duiden verschillende betrekkingen aan, die er
tusschen twee zelfstandigheden bestaan, en wel
voornamelijk betrekkingen van plaats en tijd.
VOORZETTEN, (zette voor, heeft voorgezet),
voor (iets anders) zetten, vooruitzetten : het rechterbeen voorzetten ; — ( fig.) zijn beste beentje voorzetten,
zijn uiterste best doen ; — de luiken voorzetten,
voor de ramen zetten ; — aanbieden : iets aan
tafel voorzetten ; — ten toon stellen.
VOORZICHTIG, bn. bw. ( -er, -st), omzichtig,
behoedzaam : voorzichtig te werk gaan ; voorzichtig in zijn spreken zijn. VOORZICHTIGHEID, v.

VORDEREN.

behoedzaamheid, omzichtigheid ; — (spr.) voorzichtigheid is de moeder der wijsheid of van de porseleinkast.
VOORZICHTIGHEIDSHALVE, bw. uit voorzichtigheid ; ...MAATREGEL, m. (-s, -en), maatregel uit voorzichtigheid getroffen.
VOORZICHTIGJES, bw. voorzichtig.
VOORZIEN, (voorzag, heeft voorzien), vooruit,
vroeger zien : dat heb ik voorzien ; — daarin heeft
de wet voorzien, dat is bij de wet geregeld ; — wij
zullen daarin voorzien, wij zullen het verhelpen,
er voor zorgen ; — in eene behoefte voorzien, daarin
te gemoet komen ; — verzorgen van, verschaffen:
iem. van geld, van levensmiddelen voorzien; de
booten van roeiers voorzien, ze bemannen ; —
zich voorzien van, zich in het bezit stellen
van, zich (iets) aanschaffen ; zich van geld,
van boeken voorzien ; — ( zeew.) een touw voorzien,
bekleeden ; — (fig.) het op iem. voorzien hebben,
op hem gemunt hebben ; ik heb het niet op hem
voorzien, ik vertrouw hem niet. VOORZIENING,
v. (-en), het voorzien.
VOORZIEND, bn. vooruitziend, zorgend, omzichtig.
VOORZIENIG, bn. vooruit zorgend.
VOORZIENIGHEID, v. (veroud.) het voorzien:
door zijne voorzienigheid heeft hij 't onheil afgeweerd ;
— de voortdurende werking van het Opperwezen
op het geschapene, door onderhouding en bestiering : Gods voorzienigheid ; de Godheid.
VOORZIJDE, v. (-n), voorste zijde ; ...ZIJTAKEL, m. (-s), (zeew.).
VOORZIN, m. (-nen), (taalk.) in een samengestelden zin de zin die een of meer andere voorafgaat, in tegenst. met nazin.
VOORZINGEN, (zong voor, heeft voorgezongen),
vooruitzingen ; aanheffen ; zingen voor een ander,
ter navolging zingen ; — (spr.) dat is hem niet in
de wieg voorgezongen, hij heeft nooit gedacht, dat
hij daartoe komen zou ; — (als zubst.) o.
VOORZINGER, m. (-s), die een gezang aanheft.
VOORZITTEN, (zat voor, heeft voorgezeten),
vooraan, aan de voorzijde zitten ; de voornaamste
plaats innemen ; — (fig.) eene vergadering leiden,
presideeren. VOORZITTING, v. het voorzitten;
onder voorzitting (onder het voorzitterschap,
presidium) van ...
VOORZITTER, m. (-s, -en), leider eener vergadering ; president ; ondervoorzitter, vice-president. VOORZITSTER, v. (-s).
VOORZITTERSCHAP, o. betrekking van voorzitter : het voorzitterschap bekleeden, voorzitter
zijn ; — tijd dat iem. voorzitter is : dat was nog
onder zijn voorzitterschap.
VOORZITTERSHAMER, m. (-s), hamer van
den voorzitter, ...PLAATS, v. (-en); ...STOEL,
m. (-en), stoel waarop de voorzitter zit ; voor
-ziterspla;
...ZETEL, m. (-s).
VOORZOLDER, m. (-s), het voorste gedeelte
van den zolder ; ...ZOMER, m. (-s), begin van den
zomer ; ...ZOOM, m. (-en), zoom aan den voorkantvan iets ; ...ZOON, m. (...zonen, -s), zoon uit een
vroeger huwelijk ; (ook) onwettige zoon ; ...ZORG,
V. (- en), het zorgen voor iets : uit voorzorg iets
doen ; met de nodige voorzorg iets verrichten ; —,
(-en), voorbehoedmiddel.
VOORZORGSKAS, v. ( -sen), geld dat men
uit voorzorg ter zijde legt, bespaart ; ...MAATREGEL, m. (-s), maatregel dien men uit voorzorg
neemt.
VOORZWEMMEN, (zwom voor, heeft en is
voorgezwommen), vroeger zwemmen, vooruit zwemmen ; zwemmende voordoen.
VOOS, bn. (...zer, -t), bijna zonder sap en daardoor taai, sponsachtig, vol luchtgaten (van sommige
aardvruchten): de radijzen zijn voos ; — kwaadsappig : een voos lichaam hebben ; — ( fig.) bedoren, niet in orde : vooze toestanden. VOOSHEID, v.
VOOSACHTIG, bn. een weinig voos.
VORACITEIT, v. vraatzucht (inz. van dieren).
VORDE, v. (-n), (gew.) voorde.
1. VORDEREN, (vorderde, heeft gevorderd),
eischen, vragen : geld vorderen ; hoeveel hebt gij te
vorderen ?; rekenschap vorderen ; — aanspraak maken op : dat vordert eerbied. VORDERING, v.
(-en), eisch, vraag ; schuldvordering, pretentie.
2.
VORDEREN, (vorderde, is gevorderd),.
vooruitkomen, voortgaan : het werk vordert toch,
al is het langzaam ; in eene wetenschap flink vor-
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deren, vooruitgaan. VORDERING, v. (-en),
vooruitgang : vorderingen maken.
VORDERLIJK, bn. ( -er, -st), (w g.) voordeelig,
nuttig.
VORE, VOOR, V. (voren), gleuf, insnijding
(van den ploeg): die ploeg maakt breede, dipe voren ;
— groef, rimpel: een gezicht vol voren en rimpels.
1. VOREN, VOORN, m. (-s), een algemeen
verbreide zoetwatervisch (leuciscus rutilis), tot de
familie der karpers behoorende, kan 3 dM. lang
worden. VORENTJE, VOORNTJE, o. (-s).
2. VOREN, bw. dat altijd voorafgegaan wordt
door een der voorzetsels : naar, van, tot of te ; naar
voren, naar het voorste gedeelte (van het huis by.);
kom wat naar voren (vooruit); — te voren, vroeger,
alvorens : ik heb hem te voren gewaarschuwd ; —
bezie het gebouw eens van voren, het voorste gedeelte ; — van voren beschouwd, voordat het geschied
is ; — den vijand van voren aanvallen, in het front;
hij kreeg den wind van voren, een geduchten uitbrander.
VORENSTAAND, bn. wat voorafgaat, staat,
aangevoerd is.
VORIG, bn. vroeger, voorgaande : in mijne
vorige betrekking ; in vorige tijden ; de vorige prijzen
waren lager ; — onmiddellijk voorafgaande : het
vorige jaar, de vorige maand, dag.
VORK, v. (-en), werktuig, van twee of meer
tanden voorzien om iets aan vast te steken en
omhoog te brengen : dit eet men met eene vork;
het hooi met eene vork omhoogsteken ; — mestvoyk ;
drietand ; — (spr.) hij weet hoe de vork in den steel
zit, hij weet wat er van de zaak is. VORKJE, o.
(-s), kleine vork ; kleine hoeveelheid die men
te gelijk aan de vork steekt : neem een vorkje sla.
VORKACHTIG, bn. op eene vork gelijkende.
VORKBEEN, o. (- deren), (ontl.) V-vormig
been der vogels dat met de sleutelbeenderen der
zoogdieren overeenkomt.
1. VORKEN, v. mv. (plantk.) (gew.) drie
-deligtanz.
2. VORKEN, (vorkte, heeft gevorkt), (gew.)
(landb.) met de vork aangeven (bossen hooi,
koren enz.).
VORKESTEEL, m. (...stelen), steel van eene
vork.
VORKHECHT, o. (-en), hecht van eene vork;
...KRUIS, o. (-en), (wapenk.) vorkvormig kruis;
...SCHOOT, m. (. . .schooten), (smed.) schoot waarvan de staart met vorkvorm bewerkt is ; ... STOK,
m. (-ken), stok van eene vork ; vorkvormige stok.
VORKSWIJS, VORKSWIJZE, bw. in den
vorm eener vork.
VORKTAND, m. (-en), tand, punt eener vork;
...VORM, m. (-en), vorm eener vork ; ...VORMIG, bn.
VORM, m. (-en), uiterlijke gedaante, fatsoen : de
aarde heeft den vorm van een sinaasappel ; de vorm
van een hoed ; — uiterlijk : de verschillende vormen
der kristallen ; dieren met plompen, slanken vorm;
planten van uiteenloopenden vorm ; — de juiste
gestalte die iets hebben moet, de wijze van samen
een contract in den vorm opmaken ; naar-steling:
of in den vorm, zooals het behoort, in forma ; —
de wijze 'van zich voor te doen : hij heeft nette
vormen over zich ; — iem. zonder vormen, zonder
nette manieren ; — voor den vorm iem. vragen,
verzoeken, omdat het zoo behoort, niet omdat men
het meent ; — de vormen in acht nemen, beleef dheden ; — (fig.) iets in een anderen vorm gieten,
daaraan een ander voorkomen geven ; — iets
een nieuwen vorm geven ; de verschillende leervormen ;
— (drukk.) het zetsel, in een raam vereenigd, dat
alzoo gedrukt wordt ; lettergietersmatrijs; — (pap).
werktuig van draad waarop het papier geschept
wordt ; — (katoendr.) houten plaat met figuren
die op de stof worden gedrukt ; — (in de metaal
een in klei afgedrukt model : het aanstampen-gietrj)
der vormen ; (bij knoopenmakers) ronde schijf
van hout, been, enz., die met kemelshaar enz.
overtrokken wordt. VORMPJE, o. (-s), kleine
vorm.
VORMAARDE, v. vormklei ; ...BAAN, v. (...banen, steenb.) de baan bij eene steenfabriek waarop
de gevormde steenen te drogen worden gelegd.
VORMBAAR, bn. vatbaar voor vorming. VORM
-BARHEID,v.
VORMBAK, m. (-ken), bak om iets in te vormen;
...BANK, v. (-en), (smelt.) draaibank om daarop de

vormen der kanonnen te maken ; ...BREKER, in.
(-s), zeker werktuig tot het breken der gietvormen ;
...DRAAD, m. (.. .draden), metalen draad aan den
rand der vormen (iu de papierfabrieken); ...DRAAIER, m. (-s), vormmaker ; ...DRIFT, v. aandrif t
om te vormen.
VORMELIJK, bn. bw. ( -er, -st), gehecht aan
vormen, aan étiquette: hij is altijd zoo vormelijk,
zoo stijf ; een verzoek zeer vormelijk opstellen, in
den vereischten vorm. VORMELIJKHEID, v.
ik kan die vormelijkheid niet velen.
VORMELING, m. en v. (R.-K.) degene die gevormd wordt.
VORMEN, (vormde, heeft gevormd), een zekeren
vorm aannemen : die straten vormen een kruis ; —
een kring vormen, in een kring gaan zitten of staan;
— uitmaken, zijn : de Maas vormt de noordelijke
grens van Noord - Brabant ; het vogelbekdier vormt
den overgang der viervoetige dieren tot de vogels ; —
een zekeren vorm geven : brood, flesschen, figuren
vormen ; de mensch is gevormd naar Gods beeld;
een -welgevormd meisje ; — maken : een leger vormen;
nieuwe woorden vormen door afleiding en samen
plannen, ontwerpen vormen ; — bescha --steling;
ven, leerera, onderrichten : de jeugd, jonge harten
vormen ; — den smaak, iemands karakter vormen,
geleidelijk ontwikkelen ; — (R.-K.) het vormsel
toedienen ; — zich vormen, zich samenstellen, ontstaan : zoo vormt zich het veen ; de klei vormt zich
uit bezinkingen ; ( fig.) zich beschaven. VORMING, v. (-en), het vormen ; beschaving, leering.
VORMEND, bn. voortbrengend : de vormende
kracht der planten ; — boetseerend : vormende oefeningen ; — beschavend : degelijke lectuur is nogal
vormend voor den geest.
VORMENSPRAAK, v. beteekenis der vormen.
VORMER, m.(-s),(VORMSTER, v. (-s), die vormt
(in alle bet.), inz. iem. die steenen vormt ; (fig.)
beschaver, leider : de onderwijzer is de vormer
der jeugd ; (R.-K.) bedienaar van het H. Vormsel..
VORMGIETER, m. (-s), iem. die in vormen
giet;...HANDTEEKENEN, o. handteekenen toegepast op het ambacht ; ...HOUT, o. (-en), ...IJZER,
o. (-s), gereedschappen om te vormen.
VORMINGSDOOIER, m. (-s), plaats in den
eidooier waar de vorming van den jongen vogel
begint ; hij is omgeven door den voedingsdooier.
VORMKAST, v. (-en), (metaalgieterij); ...KLEI,
v. boetseerklei ; ...KRACHT, v. kracht die ondersteld werd de voortbrenging der organische weef
bij 't leven teweeg te brengen.
-sel
VORMLEER, v. de leer van den vorm of de.
gedaante der dingen, en van de onderscheidene
afmetingen en betrekkingen, waarnaar de vorm
en de grenzen hunner uitgebreidheid aangeduid en
beoordeeld worden ; (paed.) aanschouwelijke
meetkunde ; — (taalk.) onderdeel der taalkunde
dat zich bezig houdt met den vorm der voorden voorzoover deze beheerscbt worden door
buiging en afleiding ; — (muz.) oefening waardoor
de technische vaardigheid wordt verkregen, het
gevoelsleven schoon te verklanken.
VORMLOOS, VORMELOOS, bn. zonder vorm,
ongevormd, wanvormig : een vormelooze klomp.
VORMLOOSHEID, v.
VORMMACHINE, v. (-s); ...MAKER, m. (-s),
iem. die vormen maakt ; ...NAAD, m. (...naden),
naad of voeg van de vormstukken op een gegoten
voorwerp.
VORMNAAM, m. (...namen), (R.-K.) naam dien
de vormelingen naar hun peter of haar meter
ontvangen bij de toediening van 't H. Vormsel.
VORMOOG, o. (-en), (in de ijzersm.) (bij hoog
...OPMAKER, m. (-s), (boekdr.) die het-ovens);
gezette in den vorm brengt, metteur en pages;
...PLAAT, v. (...platen), (hoedenm.) ijzeren plaat
om de hoeden op te strijken ; ...PLANK, v. (-en),
plank voor de schijfvormen der waswerkers;
... RAAM, o. (...ramen), (papierm.) vierkant
raam met een vlechtwerk van koperdraad waarmede
de vellen papier geschept worden ; — (drukk.)
eene soort van ijzeren raam waarin de tot blad
een vel druks samen -zijdenvrgltso
opgesloten worden ; ...ROL, v. (-len),-gevodn
(drukk.) rol waarmede een drukvorm geïnkt wordt ;
...SCHIJF, v. (...ven); ...SCHOOL, v. (...scholen),
normaalschool.
VORMSEL, o. (R.-K.) sacrament waarin door
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de oplegging der handen van den bisschop, de
zalving en heilige woorden de gedoopte kracht ontvangt om het geloof standvastig te belij den, zoowel
inwendig als in uiterlijker levenswandel.
VORMSNIJDER, m. (-s), ...SNIJDSTER, v.
(-s), die vormen in hout of metaal snijdt ; ...TAFEL,
v. (-s), tafel om lichte voorwerpen op te vormen:
bij de hoedenmakers, de steenbakkers enz.;
...ZAND, o. zand, aangemengd om mede te vormen;
mager, vet vormzand, met een laag, hoog kleigehalte ; ...ZIJDE, v. (-n), zijde die gevormd is.
VORSCH, m. (-en), kikvorsch. VORSCHJE, o.
(-s), kleine vorsch.
VORSCHBEET, v. (plantk.) duitblad, waterplant met cirkelronde, aan den voet hartvormig
ingesneden, lederachtige bladeren en witte bloemen die in Juli en Augustus bloeien (hydrocharis
morsus ranse).
VORSCHEN, (vorschte, heeft gevorscht), onderzoek doen naar.
VORSCHENPOEL, m. (-en), kikkersloot.
VORSCHSTEEN, m. (-en), (delfst.) een groene
holle steen waarvan het midden een oog verbeeldt,
ook paddensteen geheeten.
1. VORST, m. (-en), prins, regeerder, opperheer
van een rijk : souvereine vorst ; inz. beheerscher
van een vorstendom : de vorst van Monaco ; —
de vorst der duisternis, de duivel ; — (fig.) de eerste
in eenig vak ; de vorst der Nederlandsche schilders.
VORSTJE, o. (-s).
2. VORST, v. (-en), bovenste dakpan ; (ook)
nok (van een huis): hij zat op de vorst van het dak. ,
3. VORST, v. koude, vriezend weder : wij krijgen vorst ; bij vorst, wanneer het vriest. VORSTJE,
o. (-s).
VORSTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), van een vorst:
het vorstelijk paleis ; als een vorst : vorstelijk leven ;
iem. vorstelijk ontvangen, prachtig, heerlijk ; vorstelijk betalen, ruim.
VORSTENBANK, v. (-en), eertijds de bank der
vorsten op de rijksdagen ; ...BLOED, o. het vorstenbloed stroomt hem door de aderen, hij is van
vorstelijke afkomst ; ...DEUGD, v. deugd der
vorsten ; ...DOCHTER, v. (-s); ...DOM, o. (-men),
land door een vorst of prins geregeerd ; ... GESLACHT, o. (-en); ...GUNST, v. gunst, bevoorrechting door vorsten ; ...HAND, v. (-en); ...HOF,
o. (...hoven); ...HUIS, o. (...zen); ...KIND, o.
(-eren); ..KROON, v. (...kronen); ..LAND, o.
(-en), land waarover een vorst regeert : Java is
verdeeld in het Gouvernementsgebied en de twee
vorstenlanden ; vorstenlanden, tabak uit Soerakarta,
en D j okj okarta ; sigaren van die tabak gemaakt;
...MOORD, m. (-en) ; .TELG, m. en v. (-en) ;
...ZOON, m. (-s, . .zonen).
VORSTER, m. . (-s), houtvester, boschopziener.
VORSTGRENS, v. (...zen), grens van het vriezen
(vgl. sneeuwgrens): de vorstgrens lag op 2000 M.
hoogte.
VORSTIG, bn. vriezend, koud : vorstig weer.
VORSTIN, v. (-nen), gemalin van een vorst ;
beheerscheres.
VORSTLOOD, o. deklood op de nok van een
huis ; ...PAN, v. (-nen), nokpan ; ...PLAAT, v.
(...platen), vorstlood.
VORSTVRIJ, bn. vrij van vorst : vorstvrije kelders, waarin het niet kan vriezen.
VOS, m. ( -sen), zeker zoogdier (canis vulpes),
van bruinroode kleur, met dik behaarden staart
en loodrecht gespleten pupil, tot het geslacht der
honden in de familie der roofdieren behoorende,
bekend om zijn diefachtigen aard ; (spr.) de vos
verliest wel zijne haren, maar niet zijne streken,
al wordt men ouder, toch verliest men zijn aangeboren aard niet, (ook) een slecht mensch is nooit te
vertrouwen ; — als de vos de passie preekt, boer, pas
op je ganzen, vertrouw een huichelaar het allerminst ;
men moet vossen met vossen vangen, tegenover slimheid moet men met sluwheid te werk gaan ; (fig.)
listig mensch : een oude vos, iem. die van alle markten te huis is ; — paard met eene bruinroode kleur;
mensch met roode haren ; - (in ijzersmelterijen)
het tot een klomp verzamelde gezuiverde ijzer;
de groote vos of groote aurelia, eene vlindersoort
(vanessa polychloros); de kleine vos of schoenlapper
(vanessa urticae). VOSJE, o. (-s).
VOSAAP, •.. (...apen), eene soort vanAmerikaansche apen met spitsen snuit als de vos (lemur);
de maki behoort ertoe.
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VOSACHTIG, bn. op een vos gelijkende; vos
-kleurig.
VOSGANS, v. (...zen), eene soort van boomgans in Z. Europa en Afrika (chenalopex aegyptiacus).
VOSKLEURIG, bn. bruinrood, kaneelkleurig.
VOSKONIJN, o. (-en), haas der Pampas : een
Braziliaansch dier van 't geslacht der stinkdieren
(lepus viscacia); ...MERRIE, v. (-s), voskleurige
merrie ; ...PAARD, o. (-en), voskleurig paard.
VOSSEN, (voste, heeft gevost), blokken, hengsten,
onafgebroken studeeren. VOSSER, m. (-s), die
vost.
VOSSE(N)BONT, o. pelswerk van vossevel.
VOSSEKOP, m. (-pen), kop van een vos; ...KUIL,
m. (-en), vossenhol.
VOSSENBEZIE, v. (...ziën), (plantk.) (rubes
coesius).
VOSSE(N)DREK, m. drek van vossen.
VOSSENEEND, v. (-en), eene soort van wilde
eend of gans die in de lente ons land bezoekt en
op de aarde nestelt, ook bergeend en brandeend geheeten (tadorna damiatica) ; ... GAT, o. (-en),
vossenhol ; ...HAAR, o.; ...HOL, o. (-en); ...HUID,
v. (-en), huid van een vos ; — (spr.) in eene vossen huid steken, zeer slim zijn ; — de vossenhuid aan de
leeuwenhuid naaien, slimheid aan kracht en moed
paren ; ..JACHT, v. (-en); ...JAGER, m. (-s);
...JONG, o. (-en); ...KLEM, v. (-men), ...KUIL,
m. (-en), klem, kuil om vossen te vangen ; ...VAL,
v. (-len), val om vossen te vangen ; ...ZIEKTE, v.
het uitvallen der haren bij vossen en schapen;
het vroegtijdig uitvallen van het hoofdhaar.
VOSSEPOOT, m. (-en), poot van een vos.
VO S SE STAART, m. (-en), staart van een vos;
— (spr.) iem. met een vossestaart geeselen, zacht
kastijden ; — (plantk.) een plantengeslacht (alopecurus) tot de familie der grassen en wel tot die
der staartgrassen behoorende, waarvan 5 soorten
in Nederland in 't wild voorkomen : rosse vossestaart ; botkruid ; duist ; geknikte vossestaart en
boldragende vossestaart.
VOSSEVEL, o. (-len), huid van een vos ; (fig.)
het vossevel aandoen, list te baat nemen.
VOSVISCH, m. (...sschen), zeevos (squalus
vulpes).
VOTA, v. mv. stemmen.
VOTANT, m. (-s), stemuitbrenger.
VOTATIE, v. het stemmen.
VOTEEREN, (voteerde, heeft gevoteerd.), stemmen.
VOTIEF, bn. ten gevolge eener gelofte ; —GESCHENK, o. (-en), (R.-K.) geschenk krachtens
eene belofte, na een verhoord gebed, uit dankbaarheid aangeboden ; —MIS, v. ( -sen), (R.-K.) mis
tengevolge eener gelofte ; —STEEN, m. (-en),
geloftesteen ; —TAFEL, v. (-s), geloftetafel,
bord of paneel met opschrift of schildering, krach
belofte of verkregen gunst geschonken.-tens
VOTUM, o. (-s), gelofte ; stem : votum consultativum, raadgevende stem ; - een votum van ver
blijk van vertrouwen door eene vergade--trouwen,
ring aan iem. (bv. een minister, bestuurder enz.)
gegeven.
VOUTKAMERTJE, o. (-s), (Zuidn.) opkamer,
kelderkamer.
VOUW, v. (-en), plooi : een stuk goed in dezelfde
vouwen opvouwen ; de vouwen uit iets strijken ; vouw in een boek, ezelsoor ; - (fig.) iets in de beste
vouw slaan, iets in der minne schikken. VOUWTJE,
o. (-s), kleine vouw; - (spr.) laten we daar een vouw
bij leggen, een oogenblik bij stilstaan, over-tje
praten.
VOUWBAAR, . bn. gevouwen kunnende worden.
VOUWBEEN, o. (-en), zeker plat stukje been
enz. om papier te vouwen of te snijden, ook papiermes geheeten ; ...BLIND, o. (-en), openslaand
vensterluik ; ...BOOT, v. (-en), opvouwbare boot;
...BORD, o. (-en), zeker lakenbereiderswerktuig;
... DEUR, v. (-en), dubbele, in tweeën openslaande
deur ; ...DOEK, m. (-en), ...DOEKJE, o. (-s),
compres ; ...DOOS, v. (...zen), doos met papieren
om daarvan figuren te vouwen.
VOUWEN, (vouwde, heeft gevouwen), in vouwen
leggen : het linnengoed, de couranten, gedrukte
vellen vouwen ; - de handen vouwen, ze ineenleggen
(tot bidden); - gevouwen worden : dit linnen
vouwt niet gemakkelijk. VOUWING, v. (-en),
het vouwen ; plooiing.
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VOUWER, m., VOUWSTER, v. (-s), die vouwt;
courantenvouwer ; plooier, plooister.
VOUWINGSGEBERGTE, o. (-n), gebergte door
plooiing der aardkorst ontstaan.
VOUWKAMER, v. (-s), in 't algem. kamer waar
iets gevouwen wordt ; in 't bijz. aan couranten drukkerijen, het lokaal waar de couranten gevouwen worden ; ...MACHINE, v. (-s), machine om
iets te vouwen inz. aan rotatiepersen ; ...MES, o.
( -sen), knipmes ; vouwbeen ; ...SCHERM, o.
(-en), ...SCHUT, o. (-ten), kamerscherm, vuurscherm dat samengevouwen kan `orden ; ...STOEL,
m. (-en), ...STOELTJE, o. (-s), zetel die toegeslagen
kan worden ; ...TAFEL, v. (-s), klaptafel ; ...WAGEN, m. (-s), opvouwbare kinderwagen.
VOX, v. stem ; vox populi vox Dei, de stem van
het volk is de stem van God ; — vox hurnana, de
menschelijke stem, een register op het orgel.
VRAAG, v. (vragen), ondervraging, iets waarop
een antwoord moet gegeven worden ; iem. eene
vraag doen ; vragen stellen ; vragen beantwoorden;
op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven,
dat kan ik niet beantwoorden ; — dat is de vraag
niet, daarover handelt het hier niet ; — het is nog
de vraag, of . . . , het is onzeker ; — vragen in een
vragenboek : hoeveel vragen moet gil leeren ?; —
blinde vraag, eene onbeantwoorde vraag, waarop
dus de leerling het antwoord, hetzij in den bijbel,
hetzij door eigen nadenken moet zoeken ; in tegenst.
van deze vragen worden de vragen, waarvan
het antwoord in het vragenboek is opgegeven,
niet zelden ziende vragen genoemd ; — (kaartsp.)
spel dat men in deze of gene kleur wenscht te
spelen ; — (kooph.) er is veel vraag naar dat artikel, het wordt zeer gezocht ; — (gew.) plaats waar
gevraagd wordt, inz. de consistorie of catechisatie:
gaat gij ook al naar de vraag, naar de catechisatie?
VRAAGJE, o. (-s).
VRAAGACHTIG, bn. ( -er, -st), nieuwsgierig.
VRAAGAL, m. en v. (-len), nieuwsgierig, weetgierig mensch.
VRAAGBAAK, v. (...baken), bus waarin men
geschreven vragen steekt, waarvan men de beantwoording wenscht ; — (fig.) geleerde, tot wien
men zich om de oplossing van moeilijke vragen
wendt ; bij uitbr. ook van een wetenschappelijk
boekwerk gezegd, dat bij moeilijke vraagpunten
geraadpleegd wordt.
VRAAGGESPREK, o. (-ken), interview.
VRAAGPUNT, o. (-en), onderwerp ter beantwoording ; (recht.) verhoor op vraagpunten ; ... SPEL,
o. (-en), vragen opgeven : zeker gezelschapsspel ; —,
(-len), van kaartspelers ; ...STAART, m. en v.
(-en), (Zuidn.) vraagal ; ...STUK, o. (-ken), vraag;
(rekenk.) opgave : een moeilijk vraagstuk.
VRAAGSWIJZE, VRAAGSWIJS, bw. vragen
-derwijz,
bij, in vragen.
VRAAGTEEKEN, o. (-s), een der leesteekens
waarmee eene vraag aangeduid wordt (I).
VRAAGWIJZE, v. wijze van vragen ; ...WOORD,
o. (-en), ...WOORDJE, o. (-s), woord, woordje
waarmede men vraagt.
VRAAGZIEK, ...ZUCHTIG, bn. ( -er, -st), overdreven lust tot vragen betoonende.
VRAAGZIEKTE, ...ZUCHT, v. nieuwsgierigbeid zich in allerhande ongepaste vragen betoonende.
VRAAT, m. (vraten), gulzigaard.
VRAATACHTIG, bn. ( -er, -st), gulzig. VRAAT
-ACHTIGED,v.
VRAATLUST, m. (w. g.), ...ZUCHT, v. gulzigheid.
VRAATZUCHTIG, bn. ( -er, -st), vraatzucht
betoonende.
VRACHT, v. (-en), lading van een wagen, een
vaartuig : vracht varen, rijden ; — last, dracht,
wat men draagt : eene zware vracht aan iets hebben;
— wat men in eens vervoert : eene vracht hout,
zand ; — groote menigte : hij heeft eene vracht
boeken ; — goederen die tegen betaling vervoerd
`orden : vracht naar Rotterdam inhebben ; vracht
zoeken ; — vrachtgeld, vervoerloon : de vracht passen,
zijn passagiersgeld juist aftellen ; — (spr.) hij
heeft de vracht in, hij is dronken ; de vracht beethebben, geld hebben gewonnen ; — alle vrachtje
helpen, veel kleintjes maken een groote ; — voor
halve vracht meevaren, slechts de helft van de vracht
betalen, (fig.) weinig geteld worden. VRACHTJE,
o. (-s).
VRACHTAGENT, m. t-en), cargadoor ; ...AUTO,
Van Dale.

VREDEBODE.

m. (-'s), auto gebouwd voor goederenvervoer ;
...BOOT, v. (-en), boot die goederen vervoert (in
tegenst. van passagiersboot); ...BRIEF, m. (...ven),
...CEEL, v. (-en), gedagteekend schrijven aan den
voerman of schipper meegegeven waarop zijn naam,
die des afzenders, die van den geadresseerde, de
koopwaren, haar gewicht enz. vermeld staan;
...CONTRACT, o. (-en); ...GELD, o. (-en), vracht loon ; ...GOED, o. (-eren), goederen die vervoerd
worden, in tegenst. met passagiersgoed ; ... KAR, v.
( -ren), vrachtwagen ; ...LIJST, v. (-en), lijst der
ingeladen goederen ; ...LOON, o. (-en); ...PAARD,
o. (-en); ...RIJDER, m. (-s), die uitsluitend goederen vervoert ; ...SCHIP, o. (...schepen); ...SCHIP
vrachtvaarder ; ...SCHUIT, v.-PER,m.(s)
(-en); ...SLEDE, v. (-n); ...STOOMBOOT, v.
(-en); ...TARIEF, o. (...ven); ...VAARDER, m.
(-s), transportschip ; (ook) gezagvoerder op zoodanig vaartuig ; ...VAART, v.; ...VOERMAN, m.
(...lui, ...lieden), iem. die vrachtgoed vervoert.
VRACHTVRIJ, bn. franco, de vracht of het
porto door den afzender betaald.
VRACHTWAGEN, m. (-s), vervoerwagen, transportwagen.
VRAGEN, (vraagde, vroeg, heeft gevraagd),
ondervragen, vernemen naar ; eene vraag doen:
iem. iets vragen; iem. op zijn geweien af vragen,
dat hij geheel naar waarheid zal antwoorden ; -in den blinde vragen, zonder er bij na te
denken of een antwoord mogelijk, noodig
is ; — (spr.) door vragen wordt men wijs, wat men
niet weet, daarnaar kan men vragen ; — door
vragen komt men te Rome ; — naar den bekenden
weg vragen, zich houden alsof men van iets onkundig is ; — (kaartsp.) in harten, ruiten vragen, kaarten van die kleur uitspelen ; — vernemen : naar
iemands gezondheid vragen ; naar iem. vragen,
inlichtingen omtrent hem inwinnen ; — vorderen:
voldoening vragen ; hoeveel vraagt gij voor deze stof
welken prijs ?; die kleur wordt weinig gevraagd,-fen?
gekocht ; — om raad vragen, raadplegen ; vraag
er hem maar eens naar ; — hij vraagt weinig naar
zijne ouders, bekreunt zich weinig om hen ; daar
vraag ik niet naar, daar geef ik niets om ; —
verzoeken : een meisje (om hare hand) vragen,
ten huwelijk vragen ; iem ten dans vragen ; verlof,
permissie vragen ; geld ter leen vragen ; — ( spr.)
hij zou iem. het hemd van het lijf vragen, hij zou
iem. alles afvragen, uithooren ; — uitnoodigen :
iem. op een partijtje, op de thee, ten eten vragen;
hij laat zich geen tweemal vragen, hij slaat dadelijk
toe.
VRAGENBOEK, o. (-en), boek waarin de hoofd waarheden van den Christelijken godsdienst in
vragen en antwoorden vervat zijn ; catechismus.
VRAGENBUS, v. ( -sen), bus waar men vragen
kan deponeeren ; rubriek in krant en tijdschrift
voor vragen en antwoorden ; ... DAG, m. (-en),
dag dat de leden der Tweede Kamer vragen tot
de regeering kunnen richten.
VRAGENDERWIJZE, VRAGENDERWIJS, bw.
bij wijze van vragen.
VRAGENLIJST, v. (-en), lijst van vragen:
de vragenlijst beantwoorden.
VRAGER, m., VRAAGSTER, v. (-s), die vraagt.
VRANK, ook FRANK, bn. bw. ongedeerd;
vrank en vrij, volkomen vrij.
VRATIG, bn. ( -er, -st), vraatzuchtig. VRATIGHEID, v.
VREDE, m. ook VREE, het tegenovergesteldevan
oorlog of strijd : vrede stichten, de onenigheid doen
ophouden ; — vrede sluiten, den oorlog beëindigen;
den vrede verbreken ; — de kosten van den gewapenden
vrede ; zij leven op voet van gewapenden vrede ; —
goede verstandhouding : met iem. in vrede leven ; —
de vrede Gods of Gods vrede, tusschentijd van Zaterdagavond tot Maandagmorgen, gedurende welken
(in de middeleeuwen) het vuistrecht niet geldig
was ; — rust, kalmte : vrede zij met u (heilwensch);
— iem. met vrede laten, ongestoord, ongemoeid ; --(Ind.) zich op voet van vrede stellen, zich in huis
gemakkelijk kleeden.
VREDEBODE, m. en v. (-n), bode van den vrede;
...BOND, m. (-en), bond tot bevordering van den
vrede ; ...BREKER, m. (-s), ...BREEKSTER, v.
(-s), iem. die den vrede verbreekt ; ...BREUK, v.
(-en), het kwam tot eene vredebreuk ; ... FEEST, o.
(-en); ...GERECHT, o. (-en), (veroud.) gerecht dat
thans door het kantongerecht vervangen is:
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(oudt.) gebied eens vrederechters; ...HANDEL, m.,
...HANDELING, v. (-en), onderhandeling over
den vrede ; ...KRANS, m. (-en); ...KROON, v.
(...kronen); ...KUS, m. ( -sen), verzoeningskus.
VREDELIEVEND, bn. bw. ( -er, -st), tot vrede
geneigd : een vredelievend vorst ; vredelievend optreden, om den vrede te bevorderen. VREDE
-LIEVNDH,v.
VREDEMAKER, m., ...MAAKSTER, v. (-s),
bevrediger, bevredigster ; verzoener, verzoenster.
VREDEMINNEND, bn. (w. g.) vredelievend.
VREDEOFFER, . o. (-s), dank- en gelofteoffer
der oude Joden ; ...RAAD, m. (...raden), vergadering die over den vrede moet handelen ; ...RECHTER, m. (-s), (oudt.) rechter in het eerste ressort
(voor kleine gedingen), kantonrechter.
VREDESAPOSTEL, m. (-en, -s), die als bemiddelaar voor den vrede optreedt ; ...BERICHT, o.
(-en), tijding van vrede ; ...BESLUIT, o. (-en),
besluit tot vrede ; ...BEWEGING, v. algemeen
streven naar een duurzamen vrede.
. VREDESCONFERENTIE, v. (...tiën, -s), samenkomst van afgevaardigden aller natiën, waar de
rechten en verplichtingen van oorlogvoerenden en
neutralen worden vastgesteld ; ...CONGRES, o.
( -sen), internationaal congres over den wereldvrede ; ...EFFECT, o. (-en), sterkte van het leger
in vredestijd ; ...MANIFEST, o. (-en).
VREDESNAAM (IN) bw. uitdr. in naam, tot
bevordering van den vrede : doe het in vredes -

naam.

VREDESONDERHANDELING, v. (-en), onderhandeling over den vrede ; ...PALEIS, o. paleis
in den Haag voor de vredesconferentiën ; ...PARTIJ, v. partij voor den vrede ; ...PIJP, v. (-en),
pijp die de wilden als blijk van vrede of van
goede ontvangst tot rooken aanbieden ; ...PRELIMINAIREN, ...PRELIMINARIËN, v. mv. voor
vredesvoorwaarden ; ...PUNT, o. (-en),-lopige
eene der bepalingen van een vredesverdrag.
VREDESTEMPEL, m. (-s), (oudt.) tempel van
Janus.
VREDESTICHTER, m., ... STICHTSTER, v.
(-s), vredemaker, vredemaakster.
VREDESTIJD, m. (-en), tijd van vrede : in
vredestijd; ...VERBOND, o.; ...VERDRAG, o.
(-en), verdrag waarbij vrede gesloten wordt;
...VOORSLAG, m. (-en), ...VOORSTEL, o. (-len),
voorstel tot vrede ; ...VOORWAARDE, v. (-n),
voorwaarde waaronder vrede gesloten wordt of
kan worden.
VREDETEEKEN, o. (-s), teeken van vrede,
als : de olijftak, de witte vlag.
VREDEVERSTOORDER, m. (-s), ...VERSTOORSTER, v. (-s); ...VLAG, v. ( -gen), witte vlag;
..VORST, m. (-en), vorst die den vrede stichtte;
de Messias ; ...VEREENIGING, v. (-en), vredebond ; ....VRIEND, m. (-en), ...VUUR, o. (...vuren), vuur ontstoken ter eere van den vrede;
...WENSCH, m. (-en); ...WOORD, o. (-en),
..ZANG, m. (-en), lied ter verheerlijking van
den vrede.
VREDIG, bn. bw. ( -er, -st), vreedzaam, rustig,
ongemoeid, ongestoord. VREDIGLIJK, bw.
VREE, m. zie VREDE.
VREEBAZUIN, v. (-en), ...TROMPET, V.
(-ten), bazuin, trompet waardoor de vrede ver
-kondig
wordt.
VREEDING, v. (-en), (gew.) haag, heining.
VREEDZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), in vrede,
kalm, rustig ; vreedzaam leven ; een vreedzaam
karakter. VREEDZAAMHEID, V.
VREEMD, bn. bw. ( -er, -st), verwijderd, uit
vreemde volken ; vreemde-hemsc,buitnlad:
planten ; vreemde talen ; — van andere maagschap
dan de onze : vreemde kinderen opvoeden ; — in
vreemde handen overgaan, het eigendom worden
van iem. die niet tot de familie behoort ; — vreemde
ogen dwingen, een vreemde heeft vaak meer ontzag dan iem. die bekend is ; — aan anderen toebehoorende : een vreemd paard ; — onbekend : een
vreemde koopman ; — ongewoon, zonderling, raar:
dat komt mij vreemd voor ; zich vreemd kleeden;
vreemd doen ; — verbaasd : vreemd opzien ; vreemd
opkijken.
VREEMDE, in den vreemde verkeeren, omdolen,
in het buitenland.
VREEMDELIJK, bw. (w. g.) op vreemde wijze.
1. VREEMDELING, m. (-en), (gew.) ortolaan.

VRETEN.

2. VREEMDELING, m. en v.( -en), buitenlander,
buitenlandsche (vrouw); onverwachte gast ; onbekende ; er zijn veel vreemdelingen in de stad ; aanwezige die geen lid is (in eene vergadering); een vreemdeling in Jeruzalem zijn, ergens zich niet thuis,
niet op zijn plaats gevoelen ; (ook) onbekend zijn
met het onderwerp waarover men spreekt.
VREEMDELINGE, v. (-n).
VREEMDELINGENBEZOEK, o. bezoek van
vreemdelingen ; ...BOEK, o. (-en), register waarin
vreemde bezoekers eener sociëteit enz. hun naam
schrijven ; ...BUREAU, o. (-'s), bureau in eene
groote stad dat aan vreemdelingen allerlei inlichtingen verstrekt ; ... VERKEER, o. verkeer der
vreemdelingen : vereeniging tot bevordering van het
vreemdelingenverkeer ; ...WET, v. wet van 13 Aug.
1849 tot regeling der toelating en uitzetting van
vreemdelingen.
VREEMDELINGSCHAP, v. hoedanigheid van
vreemdeling ; (ook) het buitenland : in vreemde
dolen, in ballingschap.
-lingschap
VREEMDELINGSRECHT, o. het recht dat een
vreemdeling heeft ; het recht van den vorst of
de overheid eener plaats ten opzichte der vreemdelingen of buitenlanders, volgens hetwelk den
vorst het vermogen toevalt van een buitenlander,
die zonder kinderen sterft.
VREEMDENLEGIOEN, o. (-en), afdeeling krijgsvolk uit aangeworven vreemdelingen bestaande;
inz. in het Fransche leger in Afrika.
VREEMDHEID, v. het vreemd zijn ; iets vreemds;
zonderlingheid, rare inval.
VREEMDIGHEID, v. (...heden), vreemdheid ;
zonderlingheid.
VREEMDSLACHTIG, bn., ...SOORTIG, bn.
( -er, -st), ongelijksoortig ; zonderling ; de vreemdsoortigste zaken zijn hier vereenigd. VREEMD
-SORTIGHED,v.
VREES, (in hoog. st.) VREEZE, v. (vreezen),
angstig gevoel voor iets dreigende : gegronde, ongegronde vrees hebben, waarvoor men gronden, geen
gronden heeft ; vrees koesteren, vrees hebben ; —
schrik : de vijanden verspreidden vrees en schrik,
angst en vrees ; vrees voor spoken, voor onweer;
hij liet het uit vrees, omdat hij vreesde ; — kinderlijk gevoel waarbij men bang is . iem. ongevallig te
zijn : het kind liet het uit vrees voor zijne ouders;
— (spr.) de vreeze des Heeren is het beginsel der
wijsheid.
VREESAANJAGING, v. het aanjagen van vrees.
VREESACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), met vrees:
vreesachtig rondzien ; de haas is zeer vreesachtig,
schuw. VREESACHTIGHEID, v. (...heden), het
gevoel van angst of vrees; — vreesachtige han
-deling.
VREESELIJK, VREESLIJK, bn. bw. ( -er, -st),
vreeswekkend, angstwekkend : een vreeselijk gezicht ; een vreeselijk onweer ; — (fig.) verbazend,
ontzettend : een vreeselijk leven maken ; — zeer:
vreeselijk slecht, op schrikkelijke wijze ; —, tw.
uiting van verwondering : wel vreeselijk, wat is het
koud. VREESELIJKHEID, v. (...heden), use
lijkheid.
VREETPARTIJ, v. (-en), zwelgerij ; ...WOLF,
m. (...ven), vraat ; ...ZAK, m. en v. (-ken), vraat.
VREEVUUR, o. (...vuren), vreugdevuur ; (zeew.)
St. -Elmusvuur.
VREEZE, v. zie VREES.
VREEZEN, (vreesde, heeft gevreesd), vrees
voor iem. of iets gevoelen : voor iem. of iets vreezen,
bang voor iem. of iets zijn ; — den dood vreezen,
bang zijn voor den dood ; — (ook) vreezem dat iem.
of iets eenig kwaad zal ondervinden : ik vrees
voor den zieke, dat hij niet beter wordt ; — ontzien, duchten : God, zijne ouders vreezen.
1. VREK. bn. (-ker, -st), gierig.
2. VREK, m. (-ken), gierigaard. VREKJE,
o. (-s).
VREKAARD, m. (-s), (Zuidn.) vrek.
VREKACHTIG, VREKKIG, bn. bw. ( -er, -st),
als, van een vrek : gierig, inhalig : vrekkig leven;
zich vrekkig betoonen. VREKACHTIGHEID, v.
VREKHEID, VREKKIGHEID, v. gierigheid,
schrokkigheid.
VRET, o. (-ten), (Zuidn.) zekere zweer.
VRETEN, (vrat, heeft gevreten), (plat) gulzig
eten : die gulzigaard eet niet, hij vreet ; voedsel
nuttigen (van dieren), knagen ; — o. voeder voor
dieren.

VRETER.
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VRETER, m. (-s), VREETSTER, v. (-s), vraat,
gulzige eter, eetster.
VRETERIJ, v. (plat) vreetpartij.
VREUGDE, VREUGD, v. gevoel, gewaar
blijdschap : aan j*m. vreugde beleven,-wordingva
vreugde door hem hebben ; lie meer zielen, hoe
meer vreugd, hoe grooter gezelschap, hoe meer
plezier ; uitgelaten (hoogste trap van) vreugde ; —
(fig.) voorwerp van vreugde, geluk : hij is de vreugde
zijner ouders.

VREUGDEBEDRIJF, o. (...ven), feestviering;
openbare vreugdebedrijven, volksfeesten ; ...BETOON, o. betoon van vreugde : er was veel vreugde
dat huis : ... DAG, m. (-en), feestdag;-betoni

gelukkige dag ; ...DANS, m. ( -en); ...FEEST, o.
(-en), een vreugdevol feest.
VREUGDEGALM, m. (-en), ...GEJUB E L, o.,
... GEJUICH, o. als uiting van vreugde ; ... GEROEP, o., ...GEZANG, o. (-en), gezang uit vreugde ;
...KREET, m. (...kreten); ...JAAR, o. (...jaren),
jaar waarin veel vreugde is ; ...LIED, o. (-eren).
VREUGDELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
vreugde : eene vreugdelooze jeugd ; een vreugde-

loos leven leiden.

VREUGDEMAAL, o. (...malen), feestmaal;
...ROEP, m. vreugdekreten ; ... SCHOT, o. (-en);
...STOF, v. reden tot vreugde, tot blijdschap;
...STOORDER, m., ...STOORSTER, V. (- s);
... TRAAN, m. (... tranen), traan door de vreugde
opgeweld.
VREUGDEVOL, bn. vol vreugde.
VREUGDEVUUR, o. (...vuren), ... VUURTJE, o.
(-s), vuur bij feestelijke gelegenheden ontstoken;
...ZANG, m. (-en), vreugdelied.
VREUGDIG, bn. ( -er, -st), verheugd, verblijd.
VRIEND, (gemeenz.) VRIND, m. (-en), persoon
waaraan men door vriendschapsbanden verbonden
is ; persoon die vol genegenheid voor iem. of iets
is : hij is de vriend mijner jeugd, in onze jeugd waren
wij reeds vrienden ; iem. te vriend houden, iemands
vriendschap trachten te behouden ; — (spr.) vrienden kijven, vrienden blijven, vrienden, die twist
krijgen, worden spoedig verzoend ; — dikke vrienden zijn, groote vrienden, zeer op elkander gesteld
zijn ; — kwade vrienden zijn, oneenig zijn ; —
(bij kooplieden) persoon met wien men handel
drijft ; — man, kind enz. (dien of dat men toespreekt); — liefhebber : ik ben een vriend van

visschen ; hij is een vriend van het spel ; ik ben geen
vriend van opsnijden, daar houd ik niet van.

VRIENDJE, VRINDJE, o. (-s), kleine vriend;
(fig.) knaap : zeg eens, vriendje!
VRIENDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), minzaam,
voorkomend, innemend, zacht : eene vriendelijke

oude dame lachte vriendelijk ; vriendelijk aanzien;
vriendelijke woorden ; iem. vriendelijk vragen ; —
de zon schijnt zoo vriendelijk, uitlokkend ; vriendelijk
weertje, aangenaam. VRIENDELIJKHEID, v.

(...heden), minzaamheid, voorkomendheid.
VRIENDELOOS, bn. zonder vriend of vrienden.
VRIENDENDIENST, in. (-en), dienst dien vrienden elkander bewijzen ; ...FEEST, o. (-en), feest
van vrienden onder elkander ; ...GROET, m.
.(-en); ...KRING, m. (-en), gezelschap van vrienden ; .MAAL, o. (...malen).
VRIENDHOUDEND, bn. ( -er, -st). (oorspr.
zijn vrienden genegen, welwillend voor zijn vrienden) ; — (thans) gehecht aan zijne vrienden.
VRIENDIN, v. (-nen), VRIENDINNE, v. (-n).
VRIENDINNETJE, o. (-s).
VRIENDINNENKRING, m. (-en), kring, gezelschap
van vriendinnen.
VRIENDLIEF, m. lieve vriend. VRIENDJE LIEF, o. lief vriendje.
VRIENDSCHAP, v. hoedanigheid van, (ook)
gevoel van een vriend, genegenheid : vriendschap
sluiten ; uit vriendschap iets doen ; de vriendschap
opzeggen, ophouden vrienden te zijn ; —, (-pen),
dienstbetoon : de eene vriendschap is de andere
waard ; iem. veel vriendschap bewijzen ; —

woord waarmede men iem. aanspreekt, dien men
niet kent : zeg eens, vriendschap, kunt gij mij ook
zeggen waarde apotheker P. woont; (gemeenz.) (w. g.)
Lem. dien men niet kent : wie is die vriendschap I
VRIENDSCHAPPELIJK, bn. bw. ( -er, -st), als
vriend, met, uit vriendschap : vriendschappelijk

met elkander omgaan ; vriendschappelijk verkeer;
iem. vriendschappelijk behandelen ; een vriendschappelijke raad ; — ( sport) vriendschappelijke wed-
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strijd, buiten de competitie om. VRIENDSCHAP

-PELIJKHD,v.
VRIENDSCHAPSBAND, m. (-en), band die
vrienden aan elkander verbindt ; ...BEKER, m.
(-s), beker die aan een vriendendisch rondgaat;
...BETOON, o.; ...BETREKKING, v. (-en);
...BETUIGING, v. (-en), betoon, betuiging van
vriendschap ; ...BLIJK, o. (-en); ...DIENST, in.
(-en), dienst uit vriendschap bewezen ; ..DISCH,
m.; LIED, o. (- eren), ...PLICHT, m.
(-en), plicht van vrienden tegenover elkander;
...TAAL, v.; ...TEEKEN, o. (-s); ...VERBOND, o.
(-en).
VRIESBAK, m. (-ken), bak waarin men iets
laat bevriezen ; ...GANS, v. (...zen), ganzen die
's winters uit het Noorden bij ons komen en hier
vorst voorspellen ; ...KAMER, v. (-s), koelkamer;
...KAST, v. (-en), hooge vriesbak ; ...MENGSEL,
o. (-s), koudmakend mengsel.
VRIESPUNT, o. het vaste punt van warmte
waarbij het water begint te bevriezen en sneeuw
en ijs beginnen te smelten, dat op de schaal van den
thermometer volgens R é a u m u r en C e l s i u s
door nul, waarom het ook nulpunt wordt geheeten,
en die van F a h r e n h e i t door 32 graden wordt
aangewezen ; ...WEDER, ...WEER, o. vriezend
weer.
VRIEZEN, (het vroor, heeft gevroren, soms
nog : gevrozen), door de vorst van een vloeibaar
in een vast lichaam overgaan : het water vroor
tot ijs ; het vriest, de temperatuur is beneden het
vriespunt ; het vriest een steendik, dat het kraakt,
het vriest zeer hard ; — door de vorst in zekeren
toestand komen : de waterflesch is stukgevroren ; — door vorst ontstaan : er vroor ijs aan
zijn baard ; er vroren bloemen op de ruiten.

VRIJ, bn. bw. ( -er, -st), zonder alles wat als eene
beperking, belemmering, dwang, verplichting gelden kan ; hij leeft vrij -van zorgen, onbezorgd;

een paard vrij van gebreken ; vrij van belasting,
van schuld, geene belasting, schuld te betalen
hebben ; hij heeft vrij vuur en licht, behoeft dat niet
te betalen ; — vrij wijn en bier, opschrift der Oud
herbergen ; nu is hij vrij van koorts,-holandsce
zonder koorts ; — hij bleef vrij van straf, kreeg
geene straf ; — vrij van dienst hebben, geen dienst
moeten verrichten ; — een vrij uur, een vrije dag,

waarop men niets te doen heeft, waarop men vrijaf
heeft ; — iem. op vrije voeten stellen, zoodat hij
gaan kan waarheen hij wil, inz. iem. uit de gevangenis ontslaan ; — de handen vrij hebben, zich
vrij, ongehinderd bewegen kunnen ; — den doorgang vrij maken, beletselen verwijderen ; — aan
iets den vrijen loop laten, in niets belemmeren (aan
zijne gedachten, tranen enz.); — (nat.) de vrije
val der lichamen, zie VAL ; — een vrij uitzicht
hebben, onbelemmerd ; — het vrije veld, waarin
niets het uitzicht belemmert, het open veld ; —
onder den vrijen hemel, onder den blooten hemel ; —
die kamer is vrij, niet betrokken, niet in gebruik
genomen, (ook) daar kan men vrij spreken ; —
een huis vrij op naam, dan betaalt de kooper de
overdrachtskosten ; — een vrij huis, onbelast, onbezwaard, (ook) dat op zichzelf staat, niet aan andere
verbonden is ; — (plantk.) vrije bloemdeelen, die
niet met elkander vergroeid zijn ; —
onbeperkt in zijn doen en laten : een vrij man
zijn ; — de jacht is hier vrij, door niets gebonden ;
eene vrije rijksstad, onmiddellijk onder den keizer
staande en van andere vorsten onafhankelijk ; —
wij leven in een vrij land, waar iedereen zeer veel
vrijheid geniet ; — zoo vrij als een vogeltje in de
lucht, - zeer vrij, door niets gebonden ; — (recht.)
vrij schip, vrij goed, de vlag dekt de koopwaar
(in oorlogstijd); — (sport) een vrije schop ; — ik ben
niet meer vrij, ik heb mijn woord reeds voor iets
gegeven, ik heb mij reeds tot iets verbonden, (ook)
ik ben reeds verloofd ; — dat meisje is nog vrij, is
nog niet verloofd ; — zij heeft nog twee dansen
vrij, te vergeven ; — zich vrij loten ; — heeft de
mensch een vrijen wil I, is hij in zijn willen geheel
onbeperkt I ; — dat staat u vrij, kunt ge doen naar
ge verkiest ; — hij had de vrije keus, niets oefende
daarop invloed uit ; — vrije arbeid, tegenst. van
gedwongen of contractarbeid ; het recht der vrije
gedachte ; — de vrije gemeente, godsdienstige ver
zonder dogmatischer grondslag ; — vrije-enig
liefde, huwelijksleven zonder burgerlijke of kerke like echtverbintenis ; — iem. de vrije hand laten,
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hem in niets binden ; — gij kunt hier vrij spreken,
behoeft u door niets te laten weerhouden ; —

vrij denken, zonder vooroordeelen,; — eene vrije
houding aannemen, vrijmoedig, vrijpostig ; — vrij
met iem. omgaan, zonder plichtplegingen ; —
niet te vrij, zei de deern, niet te familiaar ; — vrij
zijn, vrijmoedig ; — een vrije stijl, ongedwongen ; —
vrije verzen, van verschillende versvoeten ; —
de vrije kunsten, (in de middeleeuwen) de kunsten

der vrije mannen, n. 1. spraakkunst, muziek, sterren
; — iets vrij vertalen, niet woordelijk ; —-kundez.
tamelijk, redelijk : dit artikel is vrij lang ; zij
is vrij leelijk ; dat is vrij hoog. ( Vrij vormt met
een groot aantal ww. scheidbare samenstellingen,
waarvan alleen de voornaamste opgenomen zijn).
VRIJAF, bw. verlof : vrijaf hebben, geven.
VRIJAGE, v. (-s), vrijerij, minnehandel.
VRIJBILJET, o. (-ten), verlofpas, geleibrief;
gratis toegangsbewijs voor de komedie enz.
VRIJBLIJVEN, (bleef vrij, is vrijgebleven),
onbezocht blijven : die stad bleef vrij van overstrooming ; — ongehuwd blijven : vele jongelieden
blijven tegenwoordig vrij ; — verschoond blijven
(bv. van een onaangenaam bezoek); — niet zwanger
worden : zij bleef een jaar vrij.
VRIJBOER, m. (-en), boer op eigen grond.
VRIJBORSTIG, bn. bw. ( -er, -st), rondborstig.
VRIJBORSTIGHEID, v. rondborstigheid.
VRIJBRIEF, m. (...ven), verlofbrief.
VRIJBUIT, m. buit ter zee gemaakt ; op vrijbuit varen, als kaper.
VRIJBUITEN, (vrijbuitte, heeft gevrijbuit), plunderen ; als kaper varen, op roof uitgaan.
VRIJBUITER, m. (-s), zeeroover die overal op
buit gaat ; kaperschip ; kaperkapitein. VRIJBUITERIJ, v. (-en), zeeroof ; (fig.) journalistieke

vrijbuiterij.

VRIJBURG, m. (-en), (w. g.) versterkt kasteel,
fort ; (fig.) schuilplaats.
VRIJDAG, m. (-en), zesde dag der week ; Goede
Vrijdag, de Vrijdag vóór Paschen.
VRIJDAGAVOND, m. (-en), ...MIDDAG, m.
(-en), ...MORGEN, m. (-s), ...NACHT, m. (-en),
...00HTEND, m. (-en), avond, middag, enz.
van Vrijdag.
VRIJDAGSBEURT, v. (-en), beurt op Vrijdag.
VRIJDAGSCH, bn. op Vrijdag : de Vrijdagsche
markt.

VRIJDAGSMARKT, v. Vrijdagsche markt ; plein
waar men 's Vrijdags markt houdt.
VRIJDEN, ook VRIJEN, (vrijdde, heeft gevrijd),
zie BEVRIJDEN, VRIJDING, v. bevrijding.
VRIJDENKER, m., VRIJDENKSTER, v. (-s),
iem. die alle dogmatisch geloof verwerpt. VRIJ
vrijdenken.
-DENKRIJ,v.het
VRIJDINGEN, (dong vrij, heeft vrijgedongen),
vrijpleiten.
VRIJDOBBELEN, (dobbelde vrij, heeft en is
vrijgedobbeld), door dobbelen (zich) vrijmaken;
door geluk ergens van vrij worden of vrij blij ven.
VRIJDOM, m. (-men), ontheffing, vrijstelling:

vrijdom van belasting, inkomend recht enz. genieten;
vrijdom van briefport voor ambtenaren ; voorrecht,
privilege : de vrijdommen van den adel ; rechts-

gebied (eener vrije stad).
1. VRIJE, o. de vrije, open lucht : in 't vrije
vertoeven.

2. VRIJE, o. (-n), rechtsgebied eener vrije stad.
VRIJEIGEN, bn. (leenst.) huiseigen, tusschen
vrij en eigen instaande.
VRIJELIJK, bw. op vrije wijze.
1. VRIJEN, zie VRIJDEN.
2. VRIJEN, (vrijde, heeft gevrijd, (ook) vree,
heeft gevreeën), (veroud.) liefhebben ; — (thans)
minnekoozen : die twee zitten lekker te vrijen ; —
tot een huwelijk aanzoeken : hij vrijt eene weduwe;
— tot een huwelijk pogingen aanwenden : hij

vrijt naar (om, over) mijne buurmansdochter ; die
twee vrijen reeds sedert vijf jaar ; — (fig.) om iemands
gunst vrijen, tot het verwerven van iemands gunst

allerlei middelen aanwenden.
VRIJER, m. (-s), minnaar ; (ook) jonkman;
een oude vrijer, een bejaard jonkman, vrijgezel.
VRIJERTJE, o. (-s).
VRIJ -ERFLEEN, o. (-en), (leenst.) zie VRIJLEEN.
VRIJERIJ, v. (-en), minnehandel, vrijage.
VRIJERSCHAP, VRIJSTERSCHAP, o. hoed anigheid van vrijer, vrijster ; ongehuwde staat.

VRIJJAAR.

VRIJGEBOREN, bn. niet in slavernij of lijf
-eignschap
geboren.
VRIJGEBORENE, m. en v. (-n), die niet in
slavernij of lijfeigenschap geboren is ; ...GEEST, m.
(-en), vrijdenker ; ...GEESTERIJ, v.
VRIJGELATENE, m. en v. (-n), vrij geworden
slaaf (inz. bij de oude Romeinen en Grieken);
...GELEIBRIEF, m. (...ven), brief waarbij men
vrijen doorgang bij een vijand verkrijgt ; ...GELEIDE, o. konvooi, gewapende bedekking.
VRIJGEVEN, (gaf vrij, heeft vrijgegeven), verlof
geven.
VRIJGEVIG, bn. bw. ( -er, -st), mild, onbekrompen : hij is zeer vrijgevig. VRIJGEVIGHEID, y.
VRIJGEZEL, m. (-len), ongehuwde ; ...GRAAF,
m. (...graven), veemrechter ; ...GRAAFSCHAP, o.
(leenst.) (inz.) Franche-comté (in het oude Frankrijk).
VRIJHANDEL, m. handel vrij van alle belemmeringen, inz. van alle in- en uitvoerrechten.
VRIJHANDELSMAN, m. (-nen), iem. die den
vrijhandel voorstaat.
VRIJHANDELSTELSEL, o. stelsel van den
vrijhandel.
VRIJHAVEN, v. (-s), eene haven welke de regeering, om bijzondere reden, van de algemeene
tolwetten ontheven heeft en waarin dus de schepen
van alle natiën, zonder betaling van rechten,
kunnen binnenloopen en handel drijven.
VRIJHEER, m. (-en), edelman die alleen den
keizer of koning boven zich erkende, in rang op
den graaf volgende, baron.
VRIJHEERLIJK, bn. bw. van een, als een
baron.
VRIJHEERLIJKHEID, v. (...heden), baronie ;
...HEERSCHAP, o. hoedanigheid van vrijheer.
VRIJHEID, v. het tegenovergestelde van gevangenschap en slavernij : zijne vrijheid herkrijgen, niet meer gevangen gehouden worden;
veel vrijheid genieten ; — losheid, vaardigheid:

die schilder heeft eene groote vrijheid in 't
penseel ; — maatschappelijke en burgerlijke
onafhankelijkheid : burgerlijke vrijheid ; vrijheid
blijheid ; vrijheid van beweging, van spreken,
van drukpers ; —, (... heden), daad die van den

gewonen regel afwijkt, de gewone grenzen overschrij dt : zich vrijheden veroorloven ; dichterlijke
vrijheid, terzijdestelling van een taal- of spelregel ; — vrijmoedigheid : ik neem de vrijheid, u te
herinneren ; — vrijdom ; — privilege : de vrijheden

van den adel.

VRIJHEIDLIEVEND, bn., ...MINNEND, bn.
van de vrijheid houdend.
VRIJHEIDSBOOM, m. (-en), meiboom niet eene
roode muts op den top, welke ten tijde der omwenteling in Frankrijk (en ook in Nederland) als een
teeken van vrijheid op publieke plaatsen werd
geplant ; ...GEEST, m. zucht naar, aanmoediging
tot vrijheid.
VRIJHEIDSGEZIND, bn. voor de vrijheid
gezind.
VRIJHEIDSGEZINDE, m. en v. (-n), die voor
de vrijheid is, strijdt ; de vrijheidsgezinden, de liberalen ; ...HOED, m. (-en), hoed als zinnebeeld
der vrijheid ; ...LIEFDE, v. liefde tot de vrijheid;
...MAAGD, v. eene maagd als zinnebeeld der
vrijheid ; ...MIN, v.; ..MUTS, v. (-en), roode,
phrygische muts ; ...00RLOG, m. (-en), oorlog
om de vrijheid te verkrijgen ; Noordamerikaansche
vrijheidsoorlog ; ... VAAN, v. (...vanen); ...ZIN,
m. zin, liefde tot de vrijheid ; ...ZOON, m. (.. .zo nen); ...ZUCHT, v. zucht, dorst naar vrijheid.
VRIJHOF, m. (...ven), (leenst.) vrije boerderij,
meierij .
VRIJHOUDEN, (hield vrij, heeft vrijgehouden),
de kosten (voor een ander) betalen : ik ga mee,
als ge me vrijhoudt ; — behoeden voor : de jeugd
van de besmetting der zonde vrijhouden ; — ( zeew.)
-een anker vrijhouden, klaar houden ; — een schip
van water vrijhouden, vlottend houden.
VRIJJAAR, o. (...jaren), het 7de of 49ste jaar
(bij de oude Israëlieten), gedurende hetwelk de
akkers moesten braak liggen, of waarin men zonder
loon dienen moest ; ...KAART, v. (-en), kaart
waarmede men nog een slag kan halen, wanneer
reeds al de troeven zijn uitgespeeld; een biljet
of bewijs dat iem. vrijen toegang tot iets geeft, of
dat hem recht geeft van een openbaar middel
van vervoer kosteloos gebruik te maken : eene
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vrijkaart voor een concert, voor de komedie ; eene
vrijkaart voor de tram; ...KAARTJE o. (-s).
VRIJKENNEN, (kende vrij, heeft vrijgekend),
vrijspreken : ik ken hem daarvan vrij, ik weet dat

hij deze of gene ondeugd niet bezit. VRIJKENNING, V. het vrijkennen.
VRIJKEUREN, (keurde vrij, heeft vrijgekeurd),
voor vrij (onschuldig, niet dienstplichtig) verklaren.
VRIJKOMEN, (kwam vrij, is vrijgekomen),
ontslagen worden (van iets), uit de gevangenis;
(fig.) van iets afkomen : met den schrik vrijkomen.
VRIJKOOP, m. lossing, aflossing.
VRIJKOOPEN, (kocht vrij, heeft vrijgekocht),
loskoopen, iemands vrijheid koopen ; door afkoop
van belastingen vrijmaken ; zich vrijkoopen, losgeld
betalen ; (in het kaartspel) den inzet hernieuwen
om verder te spelen. VRIJKOOPING, v. (-en),
het vrijkoopen ; verlossing.
VRIJKORPS, o. (-en), een korps militairen die
in oorlogstijd vrijwillig dienst nemen en zelven
in hun uitrusting en onderhoud voorzien.
VRIJLATEN, (liet vrij, heeft vrijgelaten), de
vrijheid geven (aan); een gevangene vrijlaten ; —
(fig.) verlof, vrijheid geven tot : ik laat u daarin
vrij ; — niet bezwaren : iem. van iets vrijlaten.
VRIJLATING, V. (- en), het vrijlaten (in alle bet.).
VRIJLEEN, o. (- en), (leepst.) leengoed welks
bezitter niet tot diensten verplicht is.
VRIJLING, m. en v. (-en), (w. g.) een vrij persoon,
veelal een vrijgelatene. VRIJLINGE, v. (-n).
VRIJLOOPEN, (liep vrij, is vrijgeloopen), de
vrijheid bewaren ; niet in gevangenschap, niet in
krijgsdienst geraken : toevallig liep hij vrij ; —
iets misgaan : straf is hij vrijgeloopen ; - niet
zwanger `orden (van vrouwen): zij loopt nogal

lang vrij.

VRIJLOT, o. (- en), lot waarvoor men niet betaalt : op tien loten heeft men één vrijlot.
VRIJLOTEN, (lootte vrij, heeft en is vrijgeloot),
bij loting vrijkomen ( bv. voor den krijgsdienst).
VRIJMACHT, v. vrije, onbeperkte macht,
meest van God.
VRIJMACHTIG, bn. ( -er, -st), eene vrije, onbeperkte macht hebbende : Gods vrijmachtige wil.
VRIJMACHTIGHEID, v.
VRIJMAKEN, (maakte vrij, heeft vrijgemaakt),
de vrijheid geven aan : iem. van den dienst vrij
loskoopen ; — (scheik.) ontbinden.-maken,h
VRIJMAKING, v. (-en), het vrijmaken ; los
-koping.
VRIJMAKER, m. (-s), bevrijder.
VRIJMAN, m. (-nen), onafhankelijk mensch;
zakkendrager te Rotterdam die niet behoeft te
loten doch gekozen kan worden ; (fig.) iem. die
tot niets verplicht is ; ...MARKT, v. (-en), eene van
vrijheden voorziene markt : de Arnhemsche vrijmarkt ; ... METSELAAR, m. (-s, ...laren), lid der
vrijmetselarij ; ...METSELAARSCHAP, o. hoedanigheid van vrijmetselaar.
VRIJMETSELAARSLOGE, v. (-s), plaats van
bijeenkomst der vrijmetselaars ; ...ORDE, v.
(-n), ..TEEKEN, o. (-s), orde, teeken der vrij
-metslar.
VRIJMETSELARIJ, v. een geheim genootschap,
over de gansche aarde verspreid, dat zich ten doel
stelt, overal verlichting en beschaving te brengen;
vele gebruiken en symbolen zijn aan het metselen
ontleend.
VRIJMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), VRIJMOEDIG LIJK, bw. niet bevreesd, onbeschroomd : een vrijmoedige kerel ; vrijmoedig spreken. VRIJMOEDIGHEID, v. onbeschroomdheid, rondborstigheld.
VRIJNEN, (vrijnde, heeft gevrijnd), (steenh.)
met zeer smalle groefjes behouwen : arduinsteen
vrijnen, gradeeren ; als gevrijnd arduin schilderen.
VRIJPLAATS, v. (-en), wijkplaats, schuilplaats;
— (oudt.) plaats werwaarts de misdadigers konden
de wijk nemen.
VRIJPLEITEN, (pleitte vrij, heeft vrijgepleit),
iem. onschuldig doen verklaren (door voor hem
te pleiten).
VRIJPOSTIG, bn. bw. ( -er, -st), VRIJPOSTIG LIJK, bw. zeer vrij, stout : die snaak is vrijpostig
genoeg ; iem. vrijpostig behandelen. VRIJPOSTIGHEID, v. (...heden), te groote vrijmoedigheid,
stoutheid.
VRIJRAKEN, (raakte vrij, is vrijgeraakt),
vrijkomen.
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VRIJSCHOOL, v. (...scholen), school voor
kosteloos onderwijs ; ...SCHOT, o. (-en), schot
eens wilddiefs ; ...SCHUTTER, m. (-s), wilddief, strooper.
VRIJSPRAAK, v. vonnis van vrijverklaring.
VRIJSPREEKSTER, v. (-s), VRIJSPREKER,
m. (-s), rechter die de onschuld uitspreekt.
VRIJSPREKEN, (sprak vrij, heeft vrijgesproken),
vrij, onschuldig, niet schuldig verklaren. VRIJ
-SPREKING,v.(en)
VRIJSTAAN, (stond vrij, heeft vrijgestaan), de
vrijheid hebben van ; het staat uvrij, het is u vergund.
VRIJSTAAT, m. (...staten); ...STAD, V. (...steden), rijksstad ; vrijplaats.
VRIJSTELLEN, (stelde vrij, heeft vrijgesteld),
de vrijheid geven aan ; iem. van den dienst vrijstellen, hem voor den dienst ongeschikt verklaren;
(ook) ontslag geven ; iem. van de voogdij vrijstellen,
meerderjarig verklaren. VRIJSTELLING, v. (-en),
het vrijstellen ; bewijs dat men aan de militie enz.
voldaan heeft.
VRIJSTER, v. (-s), minnares : hij bezoekt zijn vrijster druk ; — meisje dat oud genoeg is om gevrijd
te worden; — (fig.) vrijster worden, de maandstonden
beginnen te krijgen ; — woord waarmede men eene
jonge dochter uit den minderen stand, die men geen
bijzonderen titel wil of kan geven, aanspreekt : zeg
eens, vrijster, waar woont mijnheer B.
VRIJSTERSCHAP, o. ongehuwde staat eener
vrouw ; ...ZIEKTE, v. zneisjesziekte, bleeke gelaatskleur, uit stoornis in de maandelijksche zuiveringen
geboren.
VRIJTHOF, o. (veroud.) omheinde plaats ; kerkhof ; wandelplein.
VRIJTREKKEN, (trok vrij, heeft vrijgetrokken),
vrijloten.
VRIJUIT, bw. onbewimpeld, onbelemmerd, zonder
schroom, rondborstig : vrijuit spreken.
VRIJVALLEN, (viel vrij, is vrijgevallen), openvallen, vrijkomen : als er een plaatsje in het hofjee

vrijvalt.

VRIJVAREN, (voer vrij, heeft vrijgevaren), (zeew.)
(van eene schuit) van schuld vrijmaken (door varen).
VRIJVECHTEN, (vocht vrij, heeft vrijgevochten),
vechtende vrijmaken, bevrijden.
VRIJVERKLAREN, (verklaarde vrij, heeft vrijverklaard), onschuldig verklaren ; onafhankelijk verklaren. VRIJVERKLARING, v. (-en).
VRIJVROUW, v. (-en), barones ; bezitster eener
vrije heerlijkheid.
VRIJWAARDER, m., VRIJWAARSTER, V.
(-s), waarborger, waarborgster.
VRIJWAREN, (vrijwaarde, heeft gevrijwaard),

iem. (tegen iets) waarborgen, ergens voor behoeden.
VRIJWARING, v. (-en), het vrijwaren.
VRIJWIEL, o. rijwiel met vrijwiel, waarbij het
achterrad kan vooruitdraaien zonder dat de tandraderen zich bewegen.
VRIJWIELEN, (vrijwielde, heeft gevrijwield),
fietsen en daarbij van het vrijwiel gefiruik maken.
VRIJWIELER, m. (-s), vrijwielfiets.
VRIJWIELFIETS, v. (-en), fiets met vrijwiel.
VRIJWILLIG, bn. bw. uit vrije beweging, ongedwongen : vrijwillige bijdragen, giften ; vrijwillige
verkooping(niet op rechterlijk gezag); vrijwillig dienst nemen. VRIJWILLIGHEID, v.
VRIJWILLIGER, m. (-s), soldaat die vrijwillig
dienst genomen heeft : het leger bestaat uit vrijwilligers en milicien ; het is een echte vrijwilliger, die in
alles zijn eigen wil doet, zich niets laat zeggen.
VRIJWILLIGERSKORPS, o. (-en).
VRIJZETTEN, (zette vrij, heeft vrijgezet), (zeew.)
iets zóó zetten dat het vrij staat, niet tegen iets
anders stooten kan ; — het anker vrijzetten, beletten
dat het, bij 't ophalen, tegen 't schip stoot.
VRIJZINNIG, bn. bw. ( - er, -st), liberaal : de vrij
partij ; vrijzinnig denken. VRIJZINNIG -zinge
-HEID,v.
VRIJZINNIG-DEMOCRAAT, m. (...craten), iem.
die meer vooruitstrevend is dan de gewone liberalen
of vrijzinnigen.
VRIND, m. (-en), vriend.
VROED, bn. bw. ( -er, -st), wijs, ervaren, voorzichtig : vroom en vroed. VROEDHEID, V.
VROEDGODIN, v. (fab.) beschermster der zwangere vrouwen, Lucina.
VROEDKUNDE, v. verloskunde, obstetrie.
VROEDKUNDIG, bn. betreffende de vroedkunde:
vroedkundige hulp verleenen, verloskundig.
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VROEDKUNDIGE, m. en v. (-n); ...MEESTER,
m. (-s), verloskundige, accoucheur.
VROEDSCHAP, V. (- pen), (gesch.) stedelijke regeering, raad ; - m. (-pen), lid van de vroedschap.
VROEDSCHAPSBANK, v. (-en), plaats, zetel der
vroedschap (in den raad, in de kerk enz.); ...LID,
o. (...leden); ...PENNING, m. (-en); ...PLAATS, v.
(-en); ...VERGADERING, v. (-en), vergadering der
vroedschap.
VROEDSTER, v. (-s), (gew.) wijfjeskonijn, ...haas.
VROEDVROUW, v. (-en), vrouw die de verlos
uitoefent. VROEDVROUWENLOON, o. -kunde
VROEG, bn. bw. ( -er, -st), het tegendeel Van laat:
ik ben vroeg gekomen ; kom morgen wat vroeger ; vroeg of laat moet het toch gebeuren, nu of later, op den
een of anderen tijd ; - voor, bij of kort na zonsopgang : vroeg in den morgen, in den vroegen morgen ;
- vroeg opstaan ; het is nog vroeg ; - een vroege
dood, het sterven op jeugdigen leeftijd ; - tijdig,
vroeg in den tijd : vroege kersen, die het eerst rijp
zijn ; wij hebben een vroegen zomer, het was spoedig
zomerweer.
'*VROEGBEURT, v. (-en), vroegdienst ; ...BLOEM,
v. (-en), lentebloem, inz. madeliefje en primula;
... DIENST, m. ochtendkerk.
VROEGELING, m. (-en), jong dier in het voorjaar
geboren ; kind kort na de bruiloft geboren ; vruchten,
groenten die vroeg in den tijd zijn.
VROEGELING, v. een plantengeslacht (erophila)
tot de familie der kruisbloemigen behoorende, op
open zandige gronden.
VROEGER, bw. eertijds.
VROEGGEBOORTE, v. (-n), te vroege geboorte;
...JAAR, o.(. . .jaren),het vroege voorjaar; ...KERK,
v. (R.-.K.) stille mis in den morgen, ongeveer 7 uur,
in tegenst. met de hoogmis die om 10 uur gezongen
wordt ; ...KOST, m. ontbijt ; ...METTE, v....MIS,
v. vroegkerk ; vroege dienst op eersten Kerstdag;
...PREEK, v. (-en), godsdienstoefening in den vroegen ochtend.
VROEGRIJP, bn. vroeg ontwikkeld: vroegrijpe
druiven ; ( ook fig.) te vroeg ontwikkeld : vroegrijpe
wonderkinderen. VROEGRIJPHEID, V. vroege ontwikkeling.
VROEGSCHEPEN, o. mv. (zeew.) schepen die eene
koopvaardijvloot voorafgaan ; (spr.) met de vroegschepen, zeer vroeg ; ...SCHOOL, v. (...scholen),
school 's morgens vroeg gehouden.
VROEGTE, v. de vroege morgen : in de vroegte ; (spr.) de vroegte wint, wat men 's morgens vroeg doet,
heeft men reeds gedaan.
VROEGTIJDIG, bn. bw. ( -er, -st), vroeg, niet baat:
vroegtijdig opstaan, komen. VROEGTIJDIGHEID,
v. vroegte.
VROME, m. en v. (-n), die vroom, die godvruchtig
is ; een valsche vrome, schijnheilige, tartuffe ; eene
fijne zus ; den vrome uithangen, spelen, zich vroom
aanstellen. VROMELIJK, bw. op vrome wijze, stil,
ingetogen.
VROMIGHEID, v. (...heden), vrome levenswijze,
vrome handeling.
VROMMES, o. (gew.) geringschattende benaming
voor vrouw (=vrouwmensch).
VROOLIJK, bn. bw. ( -er, -st), opgeruimd, verheugd : een vroolijk mensch ; een vroolijk hart hebben ;
- het is een vroolijk Fransje, een opgeruimd mensch;
- zich over iets, iem. vroolijk maken ; dat is vroolijk,
(iron.) dat is zeer onaangenaam ; - een vroolijk
leventje ervan nemen, los, losbandig ; - druk, leven
eene vroolijke straat ; - licht, gezellig : een-dig:
vroolilk behang in eene kamer. VROOLIJKHEID, v.
blijdschap, opgeruimdheid.
VROOM, bn. (vromer, -st), onschuldig, zonder list
en bedrog : een vroom kind ; vroom handelen ; een
vrome ziel ; - godvruchtig : een vroom man ; vroom
leven ; vrome werken ; - een vroom bedrog, bedrog
waarmede men de zaak van den godsdienst meent te
bevorderen ; - schijnvroom :.vroom voor de wereld ;
- dit behoort tot de vrome wenschen, tot die zaken
welke goed zijn, maar niet licht verwezenlijkt worden. VROOMHEID, v. onschuld ; godsvrucht, godsdienstigheid ; dapperheid.
VROON, o. (-en), - DIENST, m. (-en), (Nederd.
rechtsoudh.) heereredienst, arbeid van den lijfeigene
ten dienste van zijn heer ; verschuldigde dwangarbeid ; -GELD, o. (-en), geld waarvoor men zich
van de vroondiensten kon vrijkoopen ; -GOED,
o. ( -eren) ; -HEER, m. (-en), iem. die recht op
vroondienst had ; -LAND, o. (-en), land waaraan
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vroonrecht verbonden was ; -MEESTER, m. (-s) ;
- RECHT,o.(-en), recht op vroondienst ; -VISCH,
m. (...sschen); -VISSCHERIJ, v. (-en), visscherij
waarvan den vroonheer een deel der opbrengst toekwam; -WATER, o. (-en), vischwater met vroon recht.
VROUW, v. (-en), echtgenoote ; vrouwelijk persoon die huwbaar is ; man en vrouw, echtpaar ; eene
vrouw nemen, in het huwelijk treden ; de vrouw (meesteres) des huizes ; - zij is eene vrouw, zij is zwak of
onbestendig ; - Onze Lieve Vrouwe, de Maagd
Maria ; - eene speelkaart met eene vrouw : harten
ruitenvrouw. VROUWTJE, o. (-s), kleine-vrouw,
vrouw.
VROUWACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als, van eene
vrouw : eene vrouwachtige vrees ; - verwijfd : zich
vrouwachtig aanstellen ; - hij is heel niet vrouw
hij houdt niets van de vrouwen. VROUW -achtig,
zwakheid, onbestendigheid ; ver -ACHTIGED,v.
-wijfdhe.
VROUWEBEELD, o. (-en), beeld eener vrouw;
...BROEDER, m. (-s), zekere karmelietermonnik.
VROUWELIJK, bn. als, tot eene vrouw behoorende : de vrouwelijke personen ; het vrouwelijke geslacht ; - de vrouwelijke bevalligheden, natuurlijke
bevalligheden der vrouw ; - de vrouwelijke handwerken, bezigheden, handwerken, bezigheden der
vrouw ; - vrouwelijke deugden ; - zacht, beschroomd : vrouwelijke manieren hebben ; - (taalk.)
het vrouwelijk geslacht ; een vrouwelijk woord ; (dichtk.) een vrouwelijke regel ; vrouwelijk rijm, met
onbetoonde eindlettergreep ; - (plantk.) vrouwe lijke bloem, bloem waarin alleen stampers aanwezig
zijn. VROUWELIJKHEID, v. het vrouwelijk zijn;
(ontl.) schaamdeelen der vrouw.
VROUWENAARD, m. aard der vrouw : plagen is
vrouwenaard ; ... ADEL, m.; ...ADER, v. (-en, -s),
(ontl.) ader aan de binnenzijde van de dij, moederader ; ...ARBEID, m. arbeid der vrouwen ; ...ARTS,
m. (-en), arts voor vrouwenziekten ; ...BEUL, m.
(-en), iem. die zijne vrouw mishandelt ; ...BEWEGING, v. het streven der vrouw naar meer vrijheid
en zelfstandigheid ; ...BOND, m. (-en), verbond van
vrouwen ; bond ter bevordering van de belangen der
vrouw ; ... BORST, v. (-en), borst eener vrouw, zoowel de geheele borst als alleen de boezem;... BROEK,

v. (-en); ...CEL, v. (-len), gevangeniscel voor vrouwen; ...DAG, m. (R.-K.), zie LICHTMIS; ...DEUGD,
v.; ...DIENAAR, m. (-s, ...naren), laffe vleier der
vrouwen ; ...DIENST, m. (-en), laffe kruiperij voor
de vrouwen ; ...DISTEL, v. (-s), (plantk.) mariadistel (silybum marianum), eene soort van distel ;
...DOEK, m. (-en), omslagdoek, halsdoek ; - ...DOKTER, m. (-s), dokter voor vrouwen, inz. voor vrouwenziekten ; ...DRACHT, v.; ...DRANK, m. (-en).
VROUWENGEK, m. (-ken), die verzot is op vrouwen ; ... GESNAP, o.; ... GESTALTE, v. (-n), gestalte
eener vrouw ; ...GLAS, o. (delfst.) marlaglas, vrouwenij s ; ... GOED, o. kleeren, kleedingstukken van,
voor vrouwen ; ...GRIL, v. (-len), vrouwelijke gril;
...GUNST, v. (-en), gunst eener vrouw.
VROUWENHAAR, o. haren der vrouw, zoowel
hoofdhaar als schaamhaar ; - (plantk.) venushaar
(adiantum capillusveneris); (ook) eene soort van reukgras, steenbreekvaren en anjelier ; ...HAAT, m.
haat tegen, (ook) van de vrouw ; ...HAND, v. (-en),
hand eener vrouw ; -, v. gmv. het is eene vrouwen
vrouwenschrift ; ...HANDSCHOEN, m. (-en);-hand,
...HATER, m. (-s); ...HEMD, o. i-en); ...HOED, m.
(-en); ...HUIS, o. (...zen), gesticht voor (inz. oude)
vrouwen.
VROUWENIJS, o. eene soort van gips dat in grootbladige, parelmoerglanzende en doorzichtige massa's
voorkomt ; ...JAK, o. (-ken), ...JAKJE, o. (-s), jak,
jakje voor vrouwen ; ...KAPSEL, o. (-s); ...KERK,
v. Lieve -Vrouwenkerk ; afgezonderde plaats der
vrouwen in eene kerk ; ...KIESRECHT, o. recht
der vrouwen om, evenals de mannen, het kiesrecht
uit te oefenen ; ...KLAP, m. praatjes der vrouwen;
...KLEED, o. (-eren); ...KLEEDING, v....KLEERMAKER, m. (-s); ...KLOOSTER, o. (-s); ...KOORN
o. (plantk.) helm : eene grassoort, ook zandhaver en
ijle rogge geheeten ; ...KOUS, v. (-en); ...KRAAG,
m. ( .kragen); ...KRACHT, v. lichaamskracht,
zielskracht der vrouw ; ...KRUID, o. (-en), (plantk.)
heilig vrouwenkruid, eene samengesteldbloemige
plant (arnica montana), ook wolverlei, valkruid en
wondkruid geheeten.
VROUWENLEEN, o. (-en), (leenst.) konkelleen,
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leengoed dat ook aan vrouwelijke erfgenamen kon
overgaan ; ...LIEFDE, v. liefde van of tot de vrouw;
...LIST, V. (- en), list eener vrouw ; ...LUST, m. (-en),
lust eener (zwangere) vrouw ; ...MANTEL, m. (-s),
mantel eener vrouw ; (plantk.) (gew.) onze -lievevrouwenmantel, gemeen leeuwenklauw (alchemilla
vulgaris); ...MELK, v. zog eener vrouw ; ...MIN, v.
vrouwenliefde ; ...MOORD, m. (-en), moord op eene
vrouw gepleegd ; ...MOORDER, m. (-s); ...MUTS,
v. (-en), muts eener vrouw; ... NAAM, m. (.. .namen);
...00G, o. (-en); ...ORDE, v. (-n), orde voor vrouwen;
...PELS, m. ( -zen), pelsmantel voor vrouwen ;
...POORT, v. poort der Onze-Lieve -Vrouwenkerk;
...PRAAT, m., ...PRAATJE, o. (-s), gesnap van
vrouwen.
VROUWENRAAD, m. raad van vrouwen ; onbetrouwbare raad ; ...REGEERING, V. regeering der
vrouw, inz. in het huisgezin ; ...ROK, m. (-ken);
...ROOF, m. het schaken van vrouwen ; ...ROOSJE,
o. (-s), zekere plant, koekoeksbloem.
VROUWEN SCHENDER, m. (-s), iem. die vrouwen
of meisjes schendt of onteert ; ...SCHENDING, v.
(-en), ...SCHENNIS, v.; ...SCHOEN, m. (-en),
...SCHOENTJE, o. (-s), schoen van eene vrouw;
(plantk.) mariaschoen : een pronkgewas (cypripedilum); ...SCHRIFT, o.; ...SIERAAD, o....(raden);
...SLAAF, m. (...slaven), vrouwengek; ...SPIEGEL,
m. (-s), (plantk.) venusspiegel, vrij algemeen tusschen
het koren voorkomend ; ...SPUIT, v. (-en), spuit om
de zwangerschap bij de vrouw te voorkomen ;
...STEM, V. (- men), stem eener vrouw ; ...TONG,
v. mv. (plantk.) (gew.) ratelpopulier, esp ; ...VEREERDER, m. (-s), iem. die de vrouwen vereert;
...VERKRACHTER, m. (-s), vrouwenschender;
...VLEESCH, o. vleesch der vrouwen ; (spr.) hij
heeft geen vrouwenvleeseh, hij geeft niets om de vrouwen ; .VOET, m. (-en); ...VRIEND, m. (-en);
...WERK, o.; ...ZADEL, o. (-s), zadel voor rijdende
vrouwen ; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte der vrouwen.
VROUWLIEF, V. lieve vrouw. VROUWTJE LIEF, V.
VROUWMENSCH, o. (...lieden, ...lui), gering
-schatend
benaming der vrouw.
VROUWSPERSOON, o. (...sonen), (minachtend)
vrouw.
VROUWTJESAPPEL, m. (-s), eene soort van
appel.
VROUWVOLK, o. vrouwen : het vrouwvolk na-
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VROUWZIEK, bn. verslingerd op de vrouwen.
VRUCHT, v. (-en), deel der plant dat uit den
stamper (het vruchtbeginsel) ontstaat ; inz. eetbaar
plantgewas, ooft : veld-, tuin- en boornvruehten ; sappige, frissche vruchten ; vroege, late vruchten ; vruchten
inmaken, konfijten ; - ( spr.) verboden vrucht smaakt
het lekkerst, iets wat verboden, ongeoorloofd is (inz.
op het gebied der zonde); aan de vruchten kent men den
boom, zie BOOM; - jong van een dier, kind van
een mensch, inz. wanneer het nog ongeboren is : zij
voelde de vrucht,leven in haar schoot ; eene onvoldragen
vrucht werpen, ter wereld brengen ; de vrucht afdrijven,
de zwangerschap doen ophouden ; - opbrengst,
uitwerking, uitslag : de vruchten van den arbeid ; de
vrucht zijner toewijding ; de vruchten van een onderzoek ; -- voordeel, winst : met vrucht iets aanwenden;
dat zal veel goede vruchten opleveren ; - zonder
vrucht, vruchteloos, zonder resultaat. VRUCHTJE . o. (-s).
VRUCHTAFDRIJVEND, bn wat de vrucht afdrijft, doodt en losmaakt : een vruchtafdrijvend
middel.
VRUCHTAFDRIJVING, v.het afdrijven dervrucht.
VRUCHTBAAR, bn. (-der, -st), veel vruchten
voortbrengende : mest maakt het land vruchtbaar;
een vruchtbaar jaar, waarin de oogst overvloedig is;
- eene vruchtbare vrouw, vrouw die veel kinderen
baart ; zij is niet meer vruchtbaar, kan geene kinderen
meer krijgen ; - groeizaam : vruchtbaar weer, een
vruchtbaar regentje; - loonend,veel opleverende:
een vruchtbaar onderzoek ; dat is een vruchtbaar werk;
een vruchtbaar schrijver, iem. die veel schrijft.
VRUCHTBAARHEID, v.
VRUCHTBAARMAKEND, bn. wat vruchtbaar
maakt.
VRUCHTBEGINSEL, o. (-s), (plantk.) het benedenste deel van den stamper, waarin de eitjes of
aanstaande zaden voorhanden zijn ; ...BEKLEEDSEL, o. (-s), zaadhulsel; ...BLAD]bREN, o. mv. die
bladeren eener bloem, die met elkander vergroeien
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en zoo den stamper vormen; ...BODEM, m. (-s)„
(plantk.) de bloembodem of dat deel ervan dat de
stampers draagt ; ...BOOM, m. (-en), boom die ooft
oplevert.
VRUCHTBRENGEND, ...DRAGEND, bn. vruchten voortbrengend ; met vruchten beladen ; (fig.)
winstgevend.
VRUCHTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder
vrucht, van vrucht ontbloot ; (fig.) vergeefsch, tevergeefs : vruchtelooze moeite ; alles bleef vruchteloos.
VRUCHTELOOSHEID, v. gebrek aan vrucht; (fig.)
vergeefsche moeite.
VRUCHTEN, (veroud.) vreezen. (Dit vruchten
leeft nog in : godsvrucht).
VRUCHTENIJS, o. ijs met vruchtensap bereid;
...MESJE, o. (-s), mesje om fijne vruchten te schillen;
...PERS, v. (-en), pers voor vruchten ; ...SAP, o.
sap van vruchten ; ...SCHAAL, v. (...schalen),
schaal om vruchten op te zetten ; ...TENTOONSTELLING, v. (-en); ...TIJD, m.; ...WIJN, m. gegist vruchtensap.
VRUCHTGEBRUIK, o. (recht.) een zakelijk recht
om van eens anders goed de vruchten te trekken,
alsof men zelf eigenaar daarvan ware, mits zorgende,
dat de zaak zelve in stand blijve ; ... GEBRUIKER,
m., ...GEBRUIKSTER, v. (-s), (recht.) iem. die het
vruchtgebruik van iets heeft, die alleen de renten
(van eene hoofdsom of van een eigendom) trekt;
...GENOT, o.
. VRUCHTGODIN, v. (fab.) Pomona, Ceres;
...HOKJE, o. (-s), (plantk.) deel eener samenge
stelde vrucht ; ...HOOPJE, o. (-s), (plantk.) bij de
varens de kleine hoopjes sporen aan den onderkant
der bladeren ; ...HOUT, o. hout van vruchtboomen,
inz. dat veel vruchten draagt : de boomer- snoeien om
meer vruchthout te krijgen ; ... HULSEL, o. (-s), zaad
;...KIEM, v.(-en), kiem der vrucht;... KLUIS,-hulse
V. (...zen), deel eener dopvrucht; ...KNOP, m.(-pen),
kiem ; .KORF, m. (...ven); ..KORFJE, o. (-s),;
...LEVEN, o. het leven der vrucht, inz. der dierlijke
vrucht ; ...MAAND, v. (-en), Oogstmaand, Augustus ; 19 Aug. tot 19 Sept. (in den kalender der eerste
Fransche omwenteling), Fructidor ; ...MAND, v.
(-en), ...MANDJE, o. (-s), ooftmand.
VRUCHTSCHEEDE, v. (-n), vruchthulsel;
...STEEL, m. (...stelen), ...STEELTJE, o. (-s),
steel of steeltje aan de vrucht ; ...STEEN, m. (-en),
versteende vrucht ; ...STUK, o. (-ken), een schilder
waarop vruchten afgebeeld zijn ; ...SUIKER,-stuk
V. glucose, knobbelvormige suiker in de druiven,
vijgen en vele andere suikerachtige vruchten, ook in
honig, in den wortel van hondsgras enz.; ...TAK, m.
(-ken), tak met -vruchten beladen ; ...VLEESCH, o.
sappig eetbaar deel eener vrucht ; ...VLIES, o.
(...zen), vlies om Bene vrucht, lamsvlies; .. .VOL GING, V. wisselbouw.
VRUCHTVORMIG, bn. in den vorm eener vrucht.
VRUCHTVORMING, v. het vormen der vrucht;
...WATER, o. het vocht waarin de ongeboren vrucht
leeft, ook lamsvocht geheeten ; ...ZETTING, v. het
bevruchten der vruchtkiem.
VUCHT, VUCHTENBOOM, m. (-en), (plantk.)
grove den (pinus silvestris).
VUCHTENHOUT, o. hout van vuchten.
VUE (à), bw. uitdrukk. op zicht (van wissels).
VUIG, bn. bw. ( -er, -st), gemeen, laag, slecht : de
vuige laster ; aan zijne vuige (dierlijke) lusten voldoen.
VUIGHEID, v.
1. VUIL, bn. bw. ( -er, -st), onrein, morsig : vuile
handen, kleeren hebben, er vuil uitzien ; vuile straten,
met modder bedekt ; zich vuil maken; (spr.) zijne
handen ergens niet aan vuil maken, zich met eene
vuile zaak niet bemoeien, er zich niet mede inlaten;
vuil bewerkt, slordig ; een kleed. vuil snijden, rekenen op het insnijden,
zoodat de patronen goed samenkomen ; - reeds
gebruikt : vuil linnengoed ; ( drukk.) eene vuile proef;
die pijp is vuil ; ( spr.) daar zal hij eene vuile pijp aan
rooken, dat zal hem leelijk opbreken; - vuil weer,
buiig weer; (fig.) het zal vuil weer geven, er zal wat
komen kijken, oppassen zal de boodschap zijn ; (zeew.) een vuil schip, welks kiel met schelpen,
zeewier enz. begroeid is ; - eene vuile kust, met
verborgen klippen bezet ; -- een vuile grond, waarin
het anker niet houdt ; - vuil water maken, door de
modder zeilen zonder vast te raken ; - niet frisch :
eene vuile kleur ; - bedorven : een vuil ei ; eene
vuile wonde, vervuild ; eene vuile maag hebben;
vuile lucht (onzuivere) inademen ; - laag, gemeen,
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plat : vuile uitdrukkingen ; vuile taal, vuile moppen;
hij is vuil in den mond, slaat veel vuile taal uit ; —
een vuil liedje, een gemeen, plat liedje ; — een vuil
dichter, vervaardiger van vuile liedjes ; — eene
vuile zaak, in tegenst. met eene eerlijke zaak ; —, o.
vuilnis : het vuil opgeven, wegwerpen. VUILHEID,
v. (...heden), morsigheid ; gemeenheid ; zedeloos
-heid.
2. VUIL, m., VUILEN mv. vuile gronden, gevaar
om over te zeilen of waarin het anker niet-lijk
houdt.
VUILAARD, m. (-s), (Zuidn.) vuilik.
VUILAARDII, bn. bw. ( -er, -st), gemeen, op
vuile, gemeene wijze. VUILAARDIGHEID, v.
(...heden), (fig.) vuilheid, gemeenheid.
VUILBEK, m. en v. (-ken), onzedelijk persoon,
die altijd vuile taal uitslaat.
VUILBEKKEN, (vuilbekte, heeft gevuilbekt),
vuile taal spreken.
VUILBEKKERIJ, v. gemeene, onzedelijke taal.
VUILBOOM, m. (-en), (plantk.) plant met okselstandige bloemen die groenachtig witte bloem kronen hebben (frangula alnus), ook stinkhout,
sprakel en kraaibessen geheeten ; ... BRAS, m.
( -sen), (zeew.) tobbe of kuip waarin het vleesch
ververseht wordt ; (spr.) hij trekt aan den vuilbras,
hij werkt door, of verkeerd, tot eigen schade,
omdat wie aan den vuilbras trok het vuile water
over het lijf kreeg ; (fig.) zeer morsig mensch,
VUILERIK, m. (-en), VUILDERIK, m. (-en)-*
(Zuidn.) vuilik.
VUILIGHEID, v. (...heden), vuile zaak ; drek,
uitwerpsel ; (fig.) vuilheid.
VUILIK, m. (-en), die vuil of morsig is ; (fig.)
zedeloos, vuilaardig mensch.
VUILMAKEN, (maakte vuil, heeft vuilgemaakt),
vuil maken.
VUILNEUS, m. en v. (...zen), snotneus.
VUILNIS, o. en V. vuil dat men van den vloer,
de straat enz. samenveegt ; —BAK, m. (-ken),
bak waarin men het huisvuil eengen tijd bewaart;
—BELT, v. (-en), vuilnishoop ; —BLIK, o. (-ken),
blik waarop men het vuilnis van den grond opveegt ;
—BOER, m. (-en), vuilnisman die het huis- en
straatvuil ophaalt en naar de vuilnisbelt brengt ;
—EMMER, m. (-s); —HOK, o. (-ken); —HOOP,
m. (-en); ...KAR, v. ( -ren); —MAN, m. (-nen,
...lui), karreman ; —PUT, m. (-ten); —SCHOP,
V. (- pen); —SCHUIT, V. (- en), baggerschuit,
baggerpraam, schuit waarmee vuilnis vervoerd
wordt.
VUILPOES, V. (gemeenz.) vuil, onzindelijk
kind of mensch.
VUILTE, v. vuilheid, vuilnis ; het vuile.
VUILTONG, m. en v. (-en), (fig.) iem. die gedurig
lastert.
VUILNISVERBRANDING, v. verbranding van
het straatvuil ; ...VERBRANDINGSOVEN, m. (-s).
VUIST, V. (- en), dichtgesloten hand : eene vuist
maken, als teeken van bedreiging ; elkander met
vuisten slaan ; met den degen in de vuist, in de hand ;
— (spr.) dat past als eene vuist op een oog, als Bene
tang op een varken, dat past heelemaal niet ; —
steek eens eene vuist op, als je geen hand hebt, doe
eens het onmogelijke ; - uit het vuistje eten, droog,
uit de hand ; — in zijne vuist of in het vuistje lachen,
zich in stilte over eens anders nadeel of ongeluk
verheugen ; — voor de vuist spreken, onvoorbereid;
zware scheepssmidshamer ; in verschillende machines : stamper, dik uiteinde van een arm enz.
VUISTJE, o. (-s).
VUISTBAL, m. (-len), stevige handbal ; —SPEL,
o. zeker balspel ; —SPELER, m. (-s).
VUISTER, m. (-s), (gew. en oliesi.) vuurhaard.
VUISTGEVECHT, o. (-en), gevecht met de vuist,
bokspartij ; ...HANDSCHOEN, m. (-en), handschoen zonder vingers ; ...HAMER, m. (-s), moker;
...RECHT, o. recht van den sterkste, middel
recht ; ...SLAG, m. (-en), slag met Bene-euwsch
vuist ; ...VECHTER, m. (-s), iem. die bedreven
is in het vuistgevecht ; bokser.
VUISTVOL, V. (w. g.) eene handvol.
VUIZER, m. (-s), (Zuidn.) snaak. guit.
VULAARDE, v. vollersaarde ; ...BIER, o. Bene
soort van dun bier, scharrebier.
VULCANUS, m. (myth.) god van het vuur.
VULGAIR, bn. (-der, -st), gemeen, alledaagsch.
ordinair.
VULGARISEEREN, (vulgariseerde, heeft gevul-
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gariseerd), onder het volk brengen, gemeengoed
maken.
VULGARITEIT, v. alledaagschheid, platheid.
VULGATA, v. kerkelijk goedgekeurde latijnsche
bijbelvertaling.
VULGO, bn. in het gewone leven, gemeenzaam.
VULGUS, o. gemeen volk ; grauw.
VULHAAR, o. opvulsel ; ...HAARD, m. (-en),
soort van vulkachel ; ...HOUT, o. (-en), hout
tot opvulling dienende.
1. VULKAAN, m. (lab.) god des vuurs.
2. VULKAAN, m. (.. .kanen), vuurspuwende berg;
werkzame vulkanen, die van tijd tot tijd werken ;
uitgedoofde vulkanen, die in historische tijden niet
meer werkten, zij zijn kenbaar aan hun vorm en
bouw ; gelaagde vulkanen, die opgebouwd zijn
uit verschillende lagen van lava, tuf, enz.; —
(fig.) wij loopen, slapen op een vulkaan, ons dreigt
nog verborgen, een groot gevaar. VULKAANTJE,
o. (-s).
VULKACHEL, v. (-s), Bene kachel van eigenaardige constructie, die men voor langen tijd in
eens van brandstof kan voorzien en waarvan
gewoonlijk de verbranding nauwkeurig geregeld
kan worden.
VULKANENRIJ, v. (-en), rij van vulkanen.
VULKANISCH, bn. wat met de vulkanen in
verband staat : vulkanische bergen, vulkanen ; vulkanische eilanden, eilanden opgebouwd door de
uitwerpselen van onderzeesche vulkanen ; — vulkanische steenen, steenen die de blijken van de
werking van het onderaardsche vuur dragen ; —
vulkanische asch, asch die bij vulkanische uitbar
neervalt ; - vulkanische gronden, gronden-stinge
die door de werking der tegenwoordige vulkanen
zijn ontstaan ; — vulkanische planten, die te midden
van de uitwerpselen van een vulkaan groeien.
VULKANISEEREN, (vulkaniseerde, heeft gevulkaniseerd), in 't vuur bewerken ; innig met
zwavel verbinden : caoutchouc vulkaniseeren ; in
vuur en gloed zetten ; in groote geestdrift doen
ontvlammen.
VULKANISME, o. alle verschijnselen aan de
oppervlakte der aarde die met hare inwendige
temperatuur in verband staan ; leer der vulkasten.
VULKANIST, m. (-en), persoon die het ontstaan
van bergen en dalen toeschrijft aan hevige vul
-kanischervolutë.
VULLEN, (vulde, heeft gevuld), vol maken:
de zakken, manden vullen ; — iem. de handen vullen,
hem omkoopen ; — zijne maag vullen, flink eten ; —
stoelen en bedden vullen, opvullen ; — in de keukens,
een uitgenomen dier enz. met iets volstoppen ; (zeew.) de wind vult de zeilen, doet ze bolstaan ; —
aanvullen, een rand of lijst om een paneel, een
kleed maken dat anders te klein zou zijn, ook
bossen geheeten.
VULLERIJ, v. (-en), afdeeling caner lucifersfabriek waar de koppen aan de lucifers gemaakt
worden.
VULLING, v. (-en), het vullen ; (scheepsb.)
balken tusschen de andere ingebracht om ze meer
vastheid, stevigheid te geven ; (timm.) lijstwerk
tegen of over het kussen van een paneel: ingeschoven, overgeschoven vulling ; — vulsteen ; vulstof;
— (zeet.) vullingsgaten.
VULLINGSGAT, o. (-en), (zeew.) zoggat, kleine
openingen in een schip om het water naar de pompen te geleiden ; ...KETTING, m. (-en); ...PLANK,
V. (- en), (zeew.) plank langs de vulling van een
schip ; ...SPANT, o. (-en), vuilspant ; ...STUK,
o. (-ken) ; ...TOUW, o. (-en), (zeew.).
VULLIS, o. (volkstaal) vuilnis; ook scheldwoord.
VULPEN, V. (- nen), —HOUDER, m. (- s), schrijfpen met hollen houder dien men met inkt kan
vullen en waarmee men dan zeer lang kan schrij ven.
VULSEL, o. (-s), al wat dient om te vullen;
(inz.) haar, wol enz.; vulwoord ; (kookk.) gehakt.
VULSPANT, o. (-en), (zeew.) tusschenspant;
...STEEN, m. (-en), (mets.) steen om te vullen,
stopsteen ; ...STOF v. (-fen), stof om te vullen;
(nijv.) stof waarvan de luciferskoppen gemaakt
worden ; ...STOK, m. (-ken), stok om iets op te
vullen ; ...STUK, o. (-ken), (bouwk.) een stuk
hout om iets te vullen.
VULWAS, o. (beeldh.); ...WIJN, m. wijn waar
een vat wordt aangevuld ; ... WOORD, o.-me
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(-en), stopwoord ; ...ZIJDE, v. zijde tot herstel
-lingder
gebroken draden.
VUNS, bn. bw. (...zer, -t), VUNZIG, bn. ( -er, -st),
duf, vochtig, muf ; slordig. VUNSHEID v., VUNZIGHEID, V. vochtigheid, mufheid, slordigheid.
1. VUREN, (vuurde, heeft gevuurd), vuur geven
(uit een vuurwapen) op..., afschieten : op den
vijand vuren ; - ( zeew.) lichten (van het water); (Zuidn.) weerlichten ; — (veend.) droge turf aan
vuren zetten. VURING, v. (-en).
2. VUREN, bn. van vurenhout.
VURENHOUT, o. hout van den fijnen den (picea
excelsa) of spar en van den groven den (pinus
silvestris).
VURENHOUTEN, bn. van vurenhout.
VURIG, bn. bw. ( -er, -st), vonkelend, brandend,
gloeiend : vurige kolen ; vurige pijlen ; — op vuur
gelijkende : vurige oogen, vurige blikken iern. toewerpen ; -- hartstochtelijk : vurige liefde ; een
vurigminnaar ; vurig kussen, omhelzen ; vurig
iets verlangen ; een vurig gebed ; -- (heelk.) brandig :
eene vurige wonde ; — (landb.) vurig koren, door
het vuur aangetast ; — met huiduitslag : een
-vurig gezicht ; — vurig hout, waarin het vuur is.
VURIGHEID, v. (...heden), het vurige, brand ;
levendigheid, ijver ; (heelk.) de vurigheid der huid;
de vurigheid van het koren, zekere ziekte van het
koren. VURIGLIJK, bw. met vuur.
VUUR, o. (vuren), gloed, brandende voorwerpen,
inz. het vuur in eene kachel, een haard, eene stoom
om te verwarmen, op te koken, metalen-machine
te doen gloeien of smelten of water tot stoom te
verdampen : vuur aanleggen, aanmaken ; het vuur
oppoken, aanblazen ; vuur blusschen, uitdooven,
laten uitgaan ; vuur slaan, met het vuurslag ; mag ik wat vuur, heb ie ook vuur voor mij I om pijp
of sigaar aan te steken ; — (in spr.) het vuur (der
tweedracht) aanblazen, den twist heviger maken ; —
hij vat dadelijk vuur, wordt dadelijk kwaad ; dat was olie in het vuur, daardoor verergerde zijn
toorn ; — hij kreeg een klap op de oogen, dat het
vuur er uitsprong ; — er staat voor hem een potje
te v-uur, hij heeft eene scherpe berisping te wachten;
- iern. het vuur na aan de schenen leggen, iem.
eene zaak moeilijk maken ; — met vuur spelen,
gevaarlijk spel spelen ; - iem. ten vure doemen,
tot den brandstapel veroordeelen ; - voor iem.
door een of door het vuur loopen, alles voor iem.
doen ; — de kastanjes voor een ander uit het vuur
halen, zelf den last en de moeite van iets hebben en
een ander de voordeelen ; — vuur en vlam spuwen,
toornig zijn ; — het huis staat in vuur en vlam,
in laaien gloed ; — zoo rood als vuur zijn, eene
hoogroode kleur hebben ; — in het vuur vergulden,
zie vergulden ; hij is • in ' het vuur verguld, zijne
gelaatskleur verraadt dronkenschap ; — het vuur
van den hemel, de bliksem ; de hemel staat in vuur,
is prachtig rood gekleurd door avond- of morgen
(ook) de eene bliksemstraal volgt op den-rod,
anderen ; - de machine staat in 't vuur, de machine
doet dienst, in tegenst. met koud staan ; —
het schieten met een vuurwapen : vuur geven;
een levendig, goed onderhouden vuur ; den vijand,
eene vesting onder v-uur nemen, beschieten ; —
in 't vuur gaan, in het gevecht ; — hij is in 't vuur
geweest, heeft den slag meegemaakt, (ook) heeft
ondervinding opgedaan ; — tusschen twee vuren
raken, van weerskanten beschoten worden, (ook)
in 't nauw, in de klem raken ; - ik heb wel voor
heeter vuren gestaan, in grooter nood of gevaar
verkeerd, het harder te verantwoorden gehad ; een land te vuur en te zwaard verwoesten, er alles
uitplunderen en moorden ; —
een mengsel dat onder veel lichtontwikkeling
verbrandt : Bengaalsch vuur ; Grieksch vuur, een
vuurwerk dat door water niet gebluscht kan worden;
— vuurtoren, kustlicht : het vuur van Scheveningen;
draaiend vuur, draaiend kustlicht ; drijvend vuur,
vuurschip dat tot baken dient ; — lantaarn op
zeeschepen ; — een groote hoop turf in de venen ; —
(fig.) drift, nadruk, levendigheid : met vuur spreken, iets vertellen ; — het vuur der jeugd, jeugdige
voortvarendheid ; — oogen vol vuur, vol levendigheid ; - het vuur van een diamant, de schittering ; - het vuur der koorts, de gloed, de hitte ; zekere ziekte : koudvuur ; St. Antonievuur ; —
ziekte, brand in het koren ; bederf in het hout,
waardoor het er gaat uitzien als rood- en geel kleurig verkoold hout. VUURTJE, o. (-s).
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VUURAANBIDDER, m., ...AANBIDSTER,v. (-s),
heiden, die het vuur als eene godheid aanbidt
...AANBIDDING, v.
VUURBAAK, v. (...baken), vuurtoren ; ...BAL,
m. (-len), eene soort van vuurwerk ; (art.) holle,
met schroot gevulde kogel.
VUURBESTENDIG, bn. bestand tegen het
vuur, vuurvast.
VUURBLIK, m. (-ken), (zeew.) kustvuur (sein);
... BOK, m. ( -ken), ijzeren gestel om daarop een
vuur aan te maken, inz. werktuig der loodgieters;
... BOL, m. (-len), vurig luchtverschijnsel, meteoorsteen ; ...BOOT, v. (-en), (gew.) vuurtoren.
VUURBRAKEND, bn. wat vuur braakt, uitwerpt.
VUURBRUG, v. ( -gen), (stoomm.) plaats waarop
de roosterijzers achteraan rusten ; ... BUIS, v.
(...zen), vlampijp ; ...DEKKER, m. (-s), vuur stolp, haardstolp ; ... DEKSEL, o. (-s), deksel
om het vuur te dooven ; ...DEUR, v. (-en), deur
voor eene stookplaats bij eene stoommachine ;
...DISCIPLINE, v. (mil.) discipline der soldaten
die in 't vuur zijn ; ...DIENST, m. vuuraalabidding ; ... DOOD, m. dood in 't vuur, brandstapel:
ten vuurdood veroordeeld ; ... DOOP, m. den vuur
ontvangen, voor de eerste maal in 't vuur-dop
zijn ; ...ETER, m. (-s), kunstenaar, goochelaar,
die schijnt vuur te eten ; kachel die veel brandstof
gebruikt, zonder evenredige warmte te geven.
VUURGANG, v. (-en), (stoomw.) gang van het
vuur; stoomketel met inwendige vuurgang; ...GEEST,
m. (-en), (fab.) toovergeest, die in 't vuur heet te
wonen ; salamander ; ...GELD, o. (-en), geld van
de schepen geheven om de kosten voor verlichting te
bestrijden; ...GEVECHT, o. (-en), (mil.); ...GLOED,
m.; ...HAAK, m. (...haken), ijzeren werktuig om
vuur aan te vatten; ...HAARD, m. (-en), stookplaats.
VUURHOUDEND, bn. niet spoedig verbrandend:
vuurhoudende turf.
VUURIJZER, o. (-s), pook ; groote vuurbok
...KAST, v. (-en), (stoomm.) ruimte waarin het
vuur eener stoommachine ligt ; ...KEI, m. (-en),
keisteen die, -met een hard voorwerp, inz. een
vuurslag geslagen, vuurvonken doet te voorschijn
komen ; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) eene lichtgevende keversoort (pyrophorus); ..KIST, v. (-en),
(oudt.) eene met kruit, kogels, schroot enz. gevulde
kist die op schepen, in plaats van eene mijn werd
gebruikt, wanneer de vijand aan boord wilde
komen ; ...KLEED, o. (-en), groen leder; (zeew.)
natte huid waarmede men de barrings tegen 't
werpen van granaten placht te bedekken;
...KLEUR, v. kleur van het vuur.
VUURKLEURIG, bn. met Bene vuurkleur:

vuurkleurige granaat.
VUURKOGEL, m. (-s), (zeew.) gloeiende kogel
om iets in brand te schieten ; ...KOLK, v. (-en),
haardkolk, aschkolk ; (ook) krater van een vulkaan ; (fig.) hel, vagevuur ; ...KOLOM, v. (-men),
zuil van vuur ; ...KORF, m. (...ven), korf van
gevlochten ijzerdraad, om daarmede het boven veen in brand te steken ; ...KRUID, o. (plantk.)
(gew.) fijnbladige raket, Bene kruisbloemige plant
(sisymbrium sophia); ...LAK, o. eene soort van
zwart lakvernis ; ...LANTAARN, v. (-s, -en), lichttoren, baak; scheepslantaren ; ...LIJN, v. (-en),
(vest.) de richting in welke de projectielen, hetzij
van het geschut, hetzij van klein geweer, over
Bene borstwering of door Bene embrasure worden
voortgedreven ; streek waar de projectielen neer
...LIJVEN, o. mv. (nat. hist.) een ge--komen;
slacht van manteldieren in warme zeeën, met
een sterk lichtend vermogen (pyrosoma).
VUURMAKER, m. (-s), een bosje kurk of krullen
met terpentijn of hars besmeerd waarmede men
gemakkelijk vuur maakt ; — (gew.) stoker aan
eene pannenfabriek ; ...MAND, v. (-en), mand
tot droging van kindergoed ; ...MANDENKLEED,
o. (-en), kleed over eene vuurmand om er de warmte
in te houden ; ...MANDENKOMFOOR, o. (...foren), komfoor in eene vuurmand ; ...METER, m.
(-s), werktuig tot bepaling van den hittegraad;
pyrometer ; ...MOLEN, m. (-s), vuurrad ; ...MOND,
m. (-en), algemeen benaming voor een stuk geschut;
...OVEN, m. (-s).
VUUROVERWICHT, o. (mil.) vuuroverwicht (ver) krijgen, zóó vuren dat de vijand wijkt.
VUURPAD, v. (-den), (nat. bist.) zekere pad
(bombinator) van boven vuilbruin en van onderen
geelrood van kleur ; bij aanraking buigt zij kop
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en pooten boven den rug bij elkander en schijnt
dan een klompje vuur ; zij bewoont het grootste
gedeelte van het gematigde en warme Europa.
VUURPIJL, m. (-en), (vuurw.) pijl die uit een
vuurwerk schiet of bij vreugdevuren wordt gebruikt;
pijl die onder het afschieten ontbrandt ; (oorl.)
congrevische vuurpijlen, eene soort van pijlen wier
vuur bijna onuitbluschbaar is; -AFFUIT, V. en o.
(-en), -BOK, m. (-ken), -TOESTEL, o. en m.
(-len), toestel om vuurpijlen op te richten en dan
af te schieten.
VUURPLAAT, v. (...platen), ijzeren plaat waarop
of waartegen het haardvuur rust ; ...POEL, m.;
...POMP, v. (-en), (nat.) cilinder waarin men door
samenpersing der lucht zooveel warmte ontwikkelt,
dat een stukje zwam ontbrandt ; ...POOK, m.
(...poken); ...POT, m. (-ten), ijzeren pot tot komfoor dienende ; (vuurw.) zwermdoos, springpot.
VUURPROEF, v. (...ven), iedere proef waarbij
men de degelijkheid van iets door middel van het
vuur onderzoekt ; zeker godsoordeel (in de middel
om met behulp van vuur bewijs van schuld-euwn)
of onschuld te erlangen ; (fig.) de vuurproef doorstaan, eene lange, moeilijke proef doorstaan.
VUURRAD, o. (-eren), (vuurw.) rad dat rond
vuur uitwerpt ; ...REGEN, m. (-s), een-draiten
regen van vuur, inz. bij vuurwerk ; ...ROER, o.
(-s), (veroud.) geweer, snaphaan.
VUURROOD, bn. rood als vuur : zij werd vuurrood, hoogrood van schaamte.
VUURROOK, m. rook van het vuur ; ...ROOS,
V. (...rozen), ...ROOSJE, o. (-s), adonisbloem ;
...SCHERM, o. (-en), scherm om tegen te sterke
uitstraling van vuur te beschutten ; werktuig
om het vuur rondom den smeltkroes te houden;
.SCHIP, o. (...schepen), schip dat tot kustlicht
dient ; brander ; (Zuidn.) stoomboot ; ...SCHOOF,
V. (...ven), vuurkast, pijlkast, zeker kunstvuurwerk ;
..SCHOP, v. (-pen), werktuig om het vuur (uit
den oven enz.) te halen ; ... SEIN, o. (-en), een met
vuur gegeven sein ; ...SLAG, o. (-en), een stuk
staal waarmede 'vonken uit een vuursteen wordt
geslagen ; ...SMID, m. (...smeden), smid die het
ijzer gloeiend bewerkt, in tegenat. met bankwerker;
...SNELHEID, v. (mil.); ...SPEER. v. (...speren),
zeker kunstvuurwerk ; ...SPRANK, v. (-en).
:..SPRANKEL, v. (-s), vuurvonk.
VUURSPUWEND, bn. waaruit vuur opstijgt,
vuurbrakend : vuurspuwende berg.
VUURSTAAL, o. stuk staal van een vuurslag;
...STEEN, m. (-en), zekere steen die, geslagen
wordende, vonken geeft ; (ook) eene soort van
steen waartoe de vuursteen behoort; ...STEENGEWEER, o. (...geweren), geweer dat met een
'uurslag afgeschoten werd ; ...STOLP, V. (- en),

vuurdekker, haardstolp ; ...STOOF, v. (.. .stoven);
...STRAAL, m. (...stralen), straal van vuur,
bliksemstraal ; ...STROOM, m. (-en), stroom van
vuur ; ...TANG, v. (-en), ijzeren tang om vuur
aan te vatten ; ....TEST, v. (-en), vuurpotje (inz.
in vuurstoven).
VUURTJE, o. (-s), klein vuur : een vuurtje stoken;
- (fig.) het ging als een loopend vuurtje door de
stad, in korten tijd wist iedereen het, sprak ervan.
VUURTOREN, m. (-s), toren aan de kust die
's avonds en 's nachts een sterk licht uitstraalt
om den schepelingen nabij de kust eene veilige
vaart te verzekeren.
VUURVAST, bn. bestand tegen het vuur;
vuurvaste steenen, steenen die volkomen aan de
grootste hitte weerstand bieden en daarom gebezigd worden tot het bouwen der gewelven van
bakovens, het ommetselen van ketels, fornuizen enz.
VUURVLAM, v. (-men), vlam van vuur;
...VLIEGJE, o.(-s),vuurkevertje; ...VLINDERTJE.
o. (-s), vlindersoort waarvan de voorvleugels roodgoud de achtervleugels zwartbruin zijn (chrysophanus phlaeus); ...VOGELTJE, o. (-s), een dunsnavelig wevervogeltje, soort van prachtvink
(habropyga minima), purperkleurig wijnrood, in
M. Afrika, 10 cM. lang ; ...VONK, v. (-en); ...VRETER, m. (-s), visureter ; voortvarend militair;
...WAGEN, m. (-s), draagbare oven ; ijzeren kruiwagen waarmede de gloeiende cokes uit eene gasfabriek gereden worden ; (fab.) zonnewagen;
...WAPEN, o. (-s), schietgeweer.
VUURWERK, o. (-en), werk dat in het vuur
verricht wordt ; - voorwerpen gevuld met ontploffende, brandbare en lichtgevende mengsels,
die in den oorlog (ernstvuurwerk) en bij feesten
en openbare vermakelijkheden (kunstvuurwerk)
gebruikt worden ; - vertooning met kunstvuur
: naar het vuurwerk gaan zien ; ... WERKER,-wer
...WERKMAKER, m. (-s), iem. die vuurwerk
maakt ; vuursnud ; ...WERKERIJ, v. het gereedmaken en vullen der projectielen met ontplofbare
stoffen, het vervaardigen van ontstekingsmiddelen,
sassen, vuurpijlen, buskruitsoorten, fakkels, licht
patronen enz.; ...WERKERSBAAS, m.-kogels,
(...bazen); ...WERKERSKNOOP, m. (-en), mastknoop ; ...WERKERSKUNST, v. pyrotechnie;
...WERKERSPRIEM, m. (-en).
VUURWORTEL, v. (-s), (plantk.) breedbladige
vuurwortel, eene plant die in het wild niet dikwijls
voorkomt, maar in tuinen wordt aangekweekt;
zij wordt ook mater en moederkruid geheeten,
(chrysanthemum parthenium); (ook) gew. naam
voor de wrangwortel.
VUURZEE, v. (fig.) eene zee van vuur ; ...ZUIL,
v. (-en), zuil van vlammen.

W, v. (-'s), de 23ste letter van het alphabet; al de namen en woorden in een adres- of woordenboek die met W beginnen; in afkortingen :
- West of Westen; W.
- watercloset; W
W. C.
waarnemend; Wd.
- woordenboek; wfb.
- weduwe; - Weduwen en JV eezen; W en W.
- Wetboek;
W etb.
W. g.
- was geteekend (op afschriften); -

W. v. B. R. - Wetboek van Burgerlijke Rechts vordering;
W. v. K.
- Wetboek van Koophandel;
W. v. S.
Wetboek
van Strafrecht.
WAADBAAR, bn. (-der, -st), waardoor men
waden kan : eene waadbare plaats in eene rivier.
WAADPOOT, m. (-en), lange vogelpoot waar
scheen tot aan het ondereinde naakt is:-vande
lange waadpooten heeten steltpooten ; ...VOGEL,
m. (-s), (nat. hist.) vogel met waadpooten, stelt
-loper.
1. WAAG, v. (wagen), toestel om te wegen;
de Romeinsche waag, de unster ; (fig.) in
de waag (waagschaal) stellen ; (fig.) in de waag
houden, in twijfel laten ; - plaats, gebouw waar
van overheidswege goederen gewogen worden ; (ook) zekere gewichtshoeveelheid (inz. bij visch).

w. i.
1V. I.
W. L.
W. P. K.
W

- weinig gebruikelijk; - werktuigkundig ingenieur; - West- Indië;
- Westerlengte; - waterpaardekracht; -
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2. WAAG, m. het wagen, waagstuk : het is
een heele waag.
WAAGBALK, m. (-en), dwarsbalk eener waag;
...BRIEFJE, o. (-s), briefje waarop het gewicht
vermeld staat van hetgeen in de stadswaag gewogen
is ; ...DRAGER, m. (-s), werker in de. waag;
en),
...DRAGERSGILD, o. (-en); ...GELD,
loon voor het wegen in de stadswaag ; ...GEWICHT, o. (-en), gewichten die bij eene openbare
waag gebruikt worden.
WAAGHALS, m. en v. (...zen), vermetele, iem.
die roekeloos zijn leven waagt of zich in gevaar
-lijke
ondernemingen steekt.
WAAGHALZERIJ, v. (-en), vermetelheid, roekelooze onderneming.
WAAGKNIE, v. (-ën), (zeew.) zeker houtwerk,
pompknie.
WAAGMEESTER, m. (-s), opzichter der waag,
beëedigd weger ; ...MEESTERSCHAP, o. ambt,
betrekking van waagmeester ; ...SCHAAL, v.
(...schalen), een der twee bakken of bladen van
de balans ; (fig.) zijn leven in de waagschaal stellen,
blootstellen, roekeloos wagen; hij heeft alles in
de waagschaal gesteld, hij heeft alles op het spel
gezet, er aan gewaagd.
WAAGSPEL, o. (-en), kansspel ; waag
-stuk.
WAAGSTER, v. (-s), zij die waagt, die roekeloos handelt.
WAAGSTUK, o. (-ken), (fig.) gewaagde onderneming.
waagdrager.
WAAGWERKER, m. (WAAI, v. (-en), zie WADE 1.
WAAIBOOM, m. (-en), (Zuidn.) boom die vrij
in den grond staat en niet tegen een muur of latten
geleid is : perziken van een waaiboom.
WAAIEN, (waaide, of woei, heeft gewaaid),
wind maken, blazen (van den wind): het waait
hard ; er waait een storm ; — waaiende verkoelen,
lucht aanbrengen door middel van een waaier :
zij waaide zich met een zijden waaier; — door den
wind in beweging gebracht zijn : de vlaggen waaien
van allen kant, wapperen ; — het papier waait
van de tafel, wordt door den wind meegevoerd ;
(spr.) met alle winden waaien, met alle partijen
meegaan, geen eigen meening hebben ; — (fig.)
het is mij door het hoofd gewaaid, het is mij ontgaan,
ik heb het vergeten ; — (spr.) het zal er waaien,
het zal er onstuimig toegaan, er zal hevig getwist,
gevochten worden ; — ik liet hem maar waaien,
heengaan, (ook) ik keek niet meer naar hem om,
liet hem aan zijn lot over; — (gemeenz.) laat waaien
dat, bekommer u daar niet verder om.
WAAIER, m. (-s), die waait, blaast, wind aanbrengt ; -- zeker werktuig dat, in beweging gebracht, dient om het aangezicht te verkoelen
(inz. bij dames in gebruik): een zijden, ivoren waaier;
de waaier van een pauwestaart, de uitgespreide
staartvederen ; — zeker ijzeren of houten . af schutsel bij stoepen voor huizen ; — deel van eene
waaiersluis, zie aldaar. WAAIERTJE, o. (-s),
kleine waaier.
WAAIERBEEN, o. (-en), been van een waaier;
...BOOM, m. (-en), een kleine boom welks takken
zich waaiervormig verdeelen ; ...BRAND +'R, m.
(-s), gasbek die eene waaiervormige vlam voort
...DEUR, v. (-en), eene soort van sluis -brengt;
zie WAAIERSLUIS ; ...DOOS, v. (...zen),-deur,
doos om een of meer waaiers in te bewaren.
WAAIERDUIF, V. (...ven), soort van kroonduif
op N. Guinea (megapelia victoriae).
WAAIERPALM, m. (-en), benaming van eiken
palmboom met waaiervormige bladeren ; inz.
de Westindische wijnpalm (mauritia vinifera),
ook op Madagascar, de Soenda- eilanden enz.
WAAIERSLUIS, v. (...zen), sluis waarvan de
deuren bij elken waterstand gemakkelijk geopend
kunnen worden. In de achterhar van de puntdeur
is eene tweede deur, langer dan de eerste, waaier
genaamd, ten sterkste verbonden ; deze waaier
draait zoo nauwkeurig mogelijk in eene deurkas;
riolen, van schuiven voorzien, stellen het buitenmet het binnenwater en het water in de deurkas
met elkander in gemeenschap.
WAAIERTONGIGEN, mv. (nat. bist.) eene groep
van zeeslakken waarvan de tong, behalve uit de
middelplaten, uit een aantal waaiervormig geplaatste zijplaten bestaat (rhipidoglossa).
WAAIERVORMIG, bn. in den vorm van een

o. (-

s),
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waaier : waaiervormige bladeren; waaiervormige
planten ; waaiervormige voelsprieten.
WAAIERWIEL, o. (-en), scheprad met korte as
waarvan de buitenste straalijzers eene schuine
richting hebben, ten einde den noodigen steun.
voor de planken te hebben.
WAAK, v. (waken), het waken, het wachthouden,.
bewaken, wacht : de waak hebben ; ( oudt.) (in den
nacht) eene zekere tijdruimte gedurende welke men
waakte : de nacht werd oudtijds in vier waken verdeeld ; — (eert.) derde waak, onderluitenant bij
de Oost-Indische compagnie.
WAAKHOND, m. (-en), wachthond, hond die een
huis en erf bewaakt; ...LOON, o. (-en), loon dat men
voor het waken betaalt of ontvangt ; ...PLAATS.
V. (- en), plaats, waar men waakt, wachtpost ;.
...ROK, m. (-ken), baaivanger ; ...ROL, v. (-len),
lijst der personen die met het waken belast zijn.
WAAKSCH, bn. ( -er, -t), waakzaam : een waak
hond. WAAKSCHHEID, v.
-sche
WAAKSTER, v. (-s), ziekenoppasster ; baker.
WAAKTOREN, m. (-s), torentje waarop wacht
gehouden wordt; ...VLAM, v. (-men), kleine vlam
van een gasbrander die altijd blijft doorbranden.
WAAKZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), ijverig
wakende : een waakzame hond; — zorgvuldig, oplettend : hij is voor zijne zaak zeer waakzaam; — opmerkzaam : een waakzaam oog over iets houden.
1. WAAL, v. (walen), diepe waterkolk, door eene
dijkbreuk ontstaan, ook wel weel en wiel geheeten;
poel, moeras, een overblijfsel eener vroegere dijkbreuk; — (zeew.) met palen omgeven kant waar
de schepen in eene zeehaven veilig kunnen liggen.
2. WAAL, v. (walen), (art.) ijzeren mal, vormplaat.
3. WAAL, m. (Walen), inboorling der Waalsche
provinciën in België, vooral van Luikerland.
4. WAAL, v. naam eener rivier in Gelderland.
WAALKLINKER, m. (-s), eene soort van steen
langs de Waal gebakken; ...MOP, m. (-pen), groote
soort van waalsteenen.
WAALSCH, of WALLONSCH, bn. FranschHervormd; de Waalsche kerk, Fransch-Hervormd
kerkgenootschap; (ook) kerk waar de dienst in de
Fransche taal wordt verricht; —, o, de taal der
Walen of Wallonnen in België.
WAALSCHSPREKEND, bn. waar men Waalsch
spreekt : de waalschsprekende bevolking van België.
WAALSTEEN, m. (-en), waalklinker;...WORTEL,
v. (plantk., geur.) smeerwortel; wilde vlier.
1. WAAN, bn. (gew.) gebrekkig, verkeerd, waaraan iets ontbreekt : de wane kant van hout, van bal
planken, latten, die niet gekantrecht is, waaraan-ken,
iets van den bast zit ; —, o. (gew.) de wane kant
van hout.
2. WAAN, o. witte hazelaar (zeker boomgewas).
3. WAAN, m. ijdele gedachte, verkeerde meening,
onjuist begrip; iem. in den waan brengen; in den
waan verkeeren.
2. WAAN, o. (zeew.) in waan houden, eenig timmerwerk in den vereischten toestand houden.
WAANDENKBEELD, o. (-en), verkeerd, onjuist
denkbeeld.
WAANGELOOF, o. bijgeloof.
WAANGELOOVIG, bn. ( -er, -st), bijgeloovig.
WAANVOORSTELLING, v. (-en), valsche, ver keerde voorstelling.
WAANWIJS, bn. bw. (...zer, -t), eigenwijs, verwaand: een waanwijze gek; waanwijze opmerkingen,
die getuigen van hoogmoedigheid, inbeelding..
WAANWIJSHEID, V. laatdunkendheid, inbeelding.
WAANWIJZE, m. (-n), ingebeelde gek.
WAANZIN, m. krankzinnigheid.
WAANZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), krankzinnig.
WAANZINNIGE, m. en V. (- n), krankzinnige.
WAANZINNIGHEID, V. waanzin.
1. WAAR, v. (waren), koopmansgoed. handels
zijne waren uistallen; goede waar verkoopen;-artikel:
— (fig.) goede waar prijst zichzelve, wat goed is, behoeft geene aanbeveling; —zijne waar aan den man
weten te brengen, goed verkoopen, hoog doen waar
-- alle waar is naar zijn geld, het goedkoope-dern;
kan men niet zoo degelijk verwachten als het dure.
2. WAAR bn. niet valsch, echt; iets als waar
aannemen; iem. iets voor waar vertellen; — (is het)
niet waar I, vraag die de bevestiging door een ander
uitlokt; -- dat blijft eeuwig waar; zoo waar als tweemaal twee vier is, het is aan geen twijfel onderhevig :
-- zeker. waarlijk. wezenlijk : een waar vrieml;
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het ware geloof hebben; de ware liefde alleen maakt
gelukkig; de ware oorzaak is wat anders; - de ware
tijd, zie TIJD; - dat is de ware (behoorlijke, geschikte) plaats voor die schilderij; - rechte : 't is een'
ware losbol, deugniet, -, bw. (gemeenz.) zoo waar
(als) ik leef; zoo waar als (ik) hier sta; zoo waar
als God leeft; zoo waar (waarlijk) helpe mij God almachtig; - dat is je ware,

3. WAAR, bw. ter plaatse, op welke plaats ?
waar woont hij?
4. WAAR, voegw. het dorp waar hij geboren is;
waar ik altijd mijn best gedaan heb, is zoo'n verwijt
zeer hard.
WAARAAN, voornaamwoordelijk bw. Samenstellingen van waar met een ander bijwoord vervangen
het vragend of het betrekkelijk vnwd. voorafgegaan door het voorz. dat met 't bijwoord overeenkomt : waaraan denkt gij ?, aan wat; de zaak waar
hij belangeloos zijne krachten wijdde, aan welke.-an
Men zie dus voor deze woorden bedoelde voorzetsels.
WAARACHTER, vn. bw. achter wien, wie, wat;
na hetwelk, hetgeen.
1. WAARACHTIG, bn, naar de waarheid zweemcnde, eenigszins waar:
Het is waarachtig, Jan.
Gij zijt een eerlijk man.
Waarachtig is het; maar
Dat is wat min dan waar.
2. WAARACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), WAARACHTIGLIJK, bw. waar, zeker; echt ; God is waarachtig;
is Jezus waarachtig opgestaan ? ; de waarachtige
liefde; - als tw. zoo waar als God : waarachtig,
dat is zoo !; wel wis en waarachtig.
3. WAARACHTIG, bn. (zeew.) steenachtig:
waarachtige grond.
WAARACHTIGHEID, v. waarheid, waarheidsliefde.
WAARBENEDEN, vn. bw. beneden wat; ... BIJ,
vn. bw. : een middel waarbij ik baat gevonden heb,
bij wat ; waarbij zijn wij gebleven I.
WAARBORG, m. (-en), onderpand, zekerheid:
iets ten waarborg geven; dat is een waarborg voor de
toekomst; borg, borgtocht : hij heeft goede waarborgen.
WAARBORGEN, (waarborgde, heeft gewaarborgd), instaan voor (iets) : gewaarborgd goud.
WAARBORGING, v. (-en).
WAARBORGFONDS, o. (-en), fonds, kapitaal
dat tot waarborg eener richtige uitbetaling, nakoming van contracten dient; ...GELD, o. geld dat
men voor het waarborgen betaalt; ...KAPITAAL, o.
(...talen), waarborgfonds; ...MAATSCHAPPIJ, v.
(-en), assurantie -maatschappij; ...SOM, v. (-men),
waarborgfonds; waarborggeld.
WAARBORGSTEMPEL, m. (-s), teeken tot
waarborg van echtheid (op gouden en zilveren
voorwerpen).
WAARBOVEN, vn. bw.: de menschen waarboven
hij woont, boven wie.
1. WAARD, m. (-en), herbergier; (fig). de rekening
buiten den waard maken, zich misrekenen; - (spr.)
zooals de waard is, vertrouwt hij zijne gasten, men
beoordeelt een ander veelal naar zichzelven.
2. WAARD, WOORD, WOERD, m. (-en), mannetjeseend, in sommige streken ook wertel geheeten.
WAARDJE, WOORDJE, WOERDJE, o. (-s).
3. WAARD, m. (-en), (gew.) wilg.
4. WAARD, v. (-en), laagliggend land dat dikwijls
onder water loopt : uiterwaarden; - ingedijkt land:
de Bommeler waard.
5. WAARD, bn. bw. waarde hebbende ; dit is vijf
gulden waard, vijf gulden mag men er voor geven; hij is niet waard (verdient niet), dat...; dat is wel
de moeite waard, daarvoor mag men wel eenige
moeite overhebben; - een goed begin is een daalder
waard, een goed begin is veel waard; - (fig.) de
kool is het sop niet waard, de zaak is van te weinig
gewicht om er zooveel omslag van te maken; -,
( -er, -st) , dierbaar : waarde, waardste vriend; nooit
heb ik waarder vriend gehad dan hem.
WAARDE, v. (-n),prij s, waardij : onder de waarde
verkoopes; - zekere geldsom die voor iets betaald
moet of kan worden, om in het bezit er van te
raken; bedrag (b. v. van een wisselbrief); waarde
ontvangen, waarde genoten, waarde in rekening; - de
innerlijke waarde, de waarde die iets altijd behoudt ;
- in waarde (eere) houden, achten, zorg dragen
(voor); van nul en geener waarde, nietig; - (muz.)
waarde eener noot, de tijdduur aan haar toegekend;
allooi (van goud of zilver).
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WAARDEBEPALING, v. (-en), bepaling der
waarde.
WAARDEERBAAR, bn. te schatten, op prijos te
stellen : een waardeerbaar vriend.
WAARDEERDER, m., WAARDEERSTER, V.
(-s), schatter, schatster die de waarde of den prijs
van iets bepaalt of vaststelt.
WAARDEEREN, (waardeerde, heeft gewaardeerd), de waarde (van iets) bepalen, schatten:
hoe hoog waardeert gij die kast ?; - ( fig.) op prijs
stellen : iemands hulp, tegenwoordigheid waardeeren;
uw zeer gewaardeerd oordeel. WAARDEERING, v.
(-en), het waardeeren, schatting, bepaling van
waarde of prijs.
WAARDELEER, v. onderdeel der staathuishoudkunde, betreffende de waarde der producten.
WAARDELOOS, bn. van Beene waarde.
WAARDENHOUT, o. (gew.) amandelbladige wilg
(salix amygdalina); evenzoo : de schietwilg, de
waterwilg en de bindwilg.
WAARDEPAPIER, o. de beste papiersoort the
men gebruikt voor effecten, bankpapier enz.;
...VERMINDERING, V. (- en), vermindering in
waarde : de waardevermindering van den grond;
premie voor waardevermindering, bij vervoer van
vrachtgoederen.
WAARDGELD, o. (-en), (oudt.) soldij, belooning
voor verrichten dienst.
WAARDGELDER, m. (-s), (oudt.) iem. die voor
geld waarde of wacht hield, inz. (vad. gesch.)
krijgsvolk dat aangenomen werd en geld trok, om
de stad te beschermen.
WAARDHOUT, o. hout dat op waarden groeit,
inz. wilgen- en elzenhout.
WAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), WAARDIGLIJK,
bw. dierbaar, achting, eerbied verdienende : een
waardig man; een waardig voorkomen hebben; eene
waardige houding aannemen; een waardig gedrag; zich iets waardig maken, toonen dat men iets waardig
is. WAARDIGHEID, v. eervolle verdienste, hoedanigheid van iets dat waardig is : de waardigheid
van iets uit het oog verliezen; - hij rekende dat beneden
zijne waardigheid, hij achtte zich te hoog daarvoor;
- grootheid van handelen, edelheid : met ernst en
waardigheid; - ,(... heden), eereambt, eerepost, aan
betrekking : hij bekleedde daar de bisschop--zienljk
pelijke waardigheid; iem. van zijne ambten en waardigheden vervallen verklaren.
WAARDIGHEIDSBEKLEEDER, m. (-s), the een
aanzienlijk ambt waarneemt : een der opperste
waardigheidsbekleeders aan het hof.
WAARDIJ, v. waarde, prijs.
WAARDIJN, m. (-en, -s), (oudt.) muntmeester;
onderzoeker van het gehalte des gelds.
WAARDIN, v. (-nen), vrouw van een waard;
herbergierster. WAARDINNETJE, o. (-s).
WAARDLAND, o. (-en), laaggelegen land, inz.
met gras of met waardhout begroeid.
WAA OOR, vn. bw. waardoor werd hij ziek ?,
door wa ik weet waardoor dat komt, de reden.
1. WAARDSCHAP, o. (w. g.) beroep van waard
of herbergier; waardschap drijven, herberg houden.
2. WAARDSCHAP, v. (-pen), (gew.) samenkomst,
gezelschap, gastmaal.
WAARDSCHAPPEN, (waardschapte, heeft gewaardschapt), (gew.) gastmaal houden.
WAARDSMAN, WAARSMAN, m. (-nen), (gew.)
lid van een dijks- of polderbestuur.
WAARDSTEK, v. (-ken), stek voor waardhout.
WAARGEEST, m. (-en), de geest van een afgestorvene die, volgens een oud bijgeloof, na de afscheiding van het lichaam des nachts in zijne vorige
woning kwam waren of spoken.
WAARGOED, o. (zeew.) voorwerpen ter herstelling, inz. voorraad van touwen en rondhouten.
WAARHEEN, vn bw. waarheen zullen wij gaan ?;
den kant waarheen hij gaat.
WAARHEID, v. het ware; overeenstemming van
het denkbeeld met zijn voorwerp, van een verhaal
of bericht met eene zaak, van wat men zegt met
hetgeen men denkt : de waarheid zoeken; - de
nuchtere waarheid zeggen, de waarheid en niets meer;
- dat is bezijden de waarheid, niet geheel juist; de waarheid te kort doen, onwaar zijn; -- de waarheid
huldigen, waar zijn ; - dat is in strijd met de waar
dat strijdt tegen de waarheid; - er is veel waar -heid;
schilderij; de waarheid wil niet altijd gezegd-heidn
zijn; (fig.) iem. (eens flink) de waarheid zeggen, hem
berispen, hem verwijtingen doen; -- in waarheid
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inderdaad, werkelijk; -, mv. (...heden), iets dat
waar is : de waarheden van den godsdienst; wiskundige
waarheden; dat zijn historische waarheden.
WAARHEIDLIEVEND, ...MINNEND, bn. ( -er,
-st), altijd waarheid sprekende : een waarheidlievend
mensch.

WAARHEIDSLIEFDE, v. liefde tot de waarheid:
zijne waarheidsliefde is boven verdenking.

WAARHEIDSPREKER, m. (-s), iem. die de
waarheid spreekt.
WAARHEIDSZIN, m. gevoel voor de waarheid;
...ZUCHT, v. zucht tot de waarheid.
WAARIN, vn. bw. waarin schuilt de fout ?; zeg
mij waarin ik gefaald heb, in welk opzicht; de tijd
waarin wij leven, gedurende welken; ...LANGS,
vn. bw.
WAARLIJK, bw. in waarheid : ik ben er waarlijk
verlegen mee, dat men mij zooveel goedheid bewijst;
stellig, zeker : dat is waarlijk jammer.
WAARLOOS, bn. zonder toezicht, zonder bescherming : waarloos rondloopen; - ( zeew.) al wat
ingescheept wordt om een voorwerp van gelijken
aard te vervangen : waarloos rondhout; waarloos touw.
WAARMAKEN, (maakte waar, heeft waargemaakt), de waarheid aan den dag brengen, bewijzen,
staven, bekrachtigen : „je bent een dief !" - „dat
zul je me waarmaken ", dat moet gij mij bewijzen.
WAARMAKING, v. (-en), bekrachtiging.
WAARMEDE, vn. bw. waarmee sloeg hij ?, met
wat; waarmee kan ik u dienen ?; de boot waarmee ik
vertrek.
WAARMERK, o. (-en), bekrachtiging door handteekening of eenig ander schriftelijk teeken : het
waarmerk van echtheid.
WAARMERKEN, (waarmerkte, heeft gewaarmerkt), onderteekenen, bekrachtigen, legaliseeren:
een gewaannerkt afschrift. WAARMERKING, v.
het waarmerken ; waarmerk.
WAARMERKER, m. (-s), die waarmerkt.
WAARNA, bw. na afloop of verloop van : waarna
als spreker optrad...; ...NAAR, vn bw. naar wat,
hetwelk, hetgeen : waarnaar smaakt dat ?; de regel
waarnaar men leven moet; ... NAAST, vn. bw.
WAARNEEMBAAR, bn. waargenomen kunnende
worden : waarneembaar voor het oog. WAARNEEM BAARHEID, v.
WAARNEMEN, (nam waar, heeft waargenomen),
in acht nemen, acht slaan op : zijn plicht waarnemen;
behoorlijk zijne zaken waarnemen, besturen; iemands
zaken waarnemen; - men moet de gelegenheid waarnemen, daarvan gebruik maken, partij trekken; zijn tijd waarnemen, wel besteden; - de wacht waar
betrekken, hebben; - doe de groeten thuis -nem!,
- ik hoop het waar te nemen, ik hoop er om te denken,
het niet te vergeten; - wind en weder waarnemen,
doorstaan, verduren, (ook fig.) met veel onaangenaamheden te kampen hebben; - (zeew.) een touw
waarnemen, aanvatten; - een ambt waarnemen,
bekleeden (tijdelijk of voorgoed); - gadeslaan,
letten op : een verschijnsel waarnemen; die bijzonderheden zijn alleen met het gewapend oog waar te nemen;
- dat heb ik dikwijls waargenomen, opgemerkt; (zeew.) beschouwen, opmeten : waargenomen
breedte. WAARNEMING, v. (-en), het waarnemen
(in alle bet.).
WAARNEMER, m., WAARNEEMSTER, v.
(-s), die gadeslaat enz.; die tijdelijk eene betrekking
vervult.
WAARNEMINGSPLAATS, v. (-en), plaats van
waar men waarneemt; ...POST, m. (-en), deltkingswal met omgebogen vleugel ; ...VERMOGEN, o.
vermogen der ziel tot het ontvangen van indrukken
enz.
WAARNEVENS, vn. bw. een huis waarnevens een
tuin.
WAAROM, vn. bw. om wat ? om welke reden ?
met welk doel ? : waarom doet hij dat ? hij ging heen,
zonder te zeggen waarom; ik weet wel, waarom hij zoo
vlijtig is; ...OMHEEN, vn. bw.; ...OMSTREEKS,
vn. bw.; ...OMTRENT, vn. bw. omtrent welke
plaats : waaromtrent woont hij ?; aangaande wat,
hetwelk : waaromtrent zijn zij het niet eens ?;
...ONDER, vn. bw. : hij had een schat van boeken,
waaronder de meest zeldzame; te midden van, in
gezelschap van; beneden (iets); waaronder lag het ?;
...OP, vn. bw. waarop zit hij ?; waarop ik antwoordde;
... OVER, vn. bw. waarover is hij kwaad ? , om welke
reden; de zaak waarover ik gesproken heb.
1. WAARSCHAP, v. (w. g.) verzekering, waarborg.
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2. WAARSCHAP, in. (-pen), vóór 1864, de naam
van heemraden in Drechterland.
WAARSCHAPPIJ, v. heemraadschap (vóór 1864).
WAARSCHIJNLIJK, bn. bw. ( -er, -st), vermoede lijk : hij zal waarschijnlijk komen; gij hebt waarschijnlijk gelijk.
WAARSCHIJNLIJKHEID, v. • vermoedelijke
waarheid; -, (...heden), waarschijnlijk voorval;
(rekenk.) wiskundige waarschijnlijkheid eener gebeurtenis, de verhouding tusschen het aantal kansen,
die voor de gebeurtenis gunstig zijn en het geheele
aantal kansen, mits men aanneme, dat alle kansen
even mogelijk zijn.
WAARSCHIJNLIJKHEIDSLEER, v. (bij Jezuïeten) die stelling dat met een goed geweten een gevoelen of bevel kan gevolgd worden, indien hetdoor
drie of vier, ja door twee personen van grooten naam,
desnoods door één wordt voorgeschreven, ofschoon
het overigens strijdig zij met het oordeel van hem,
die het volgt, of ook van hem, die het aanprijst;
... REKENING, v. kansrekening.
WAARSCHUWEN, (waarschuwde, heeft gewaarschuwd), de aandacht vestigen op : iem. voor een
gevaar waarschuwen; ik waarschuw u als vriend; men heeft mij voor hem gewaarschuwd, men heeft mij
kennis gegeven dat hij niet te vertrouwen is; verwittigen : waarschuw mij als gij klaar zijt; vermanen : ik waarschuw je voor de laatste maal.
WAARSCHUWER, m., WAARSCHUWSTER,
V. (- s), die waarschuwt.
WAARSCHUWING, v. (-en), vermaning : hij
slaat alle waarschuwingen in den wind; - bewijs, aan
herinnering : van den ontvanger eene-schrijvngto
waarschuwing krijgen, wegens achterstallige belas ting.
WAARSCHUWINGSCOMMANDO, o. (-'s), bevel
wat er gedaan moet worden; daarop volgt het uit
-voeringscmad,
om het uit te voeren.
WAARTEEKEN, o. (-s), (w. g.) bewijs van waarheid of echtheid.
WAARTEEKENEN, (waarteekende, heeft gewaarteekend), (w. g.) met een waarteeken merken.
WAARTEGEN, vn. bw. een raad waartegen niets
in te brengen valt; ...TEGENOVER, vn. bw.; ...TOEvn. bw. men weet niet waartoe de armoede iem. brengen kan, tot wat; waartoe meer te zeggen, om welke
reden, tot welk nut; ...TUSSCHEN, vn. bw.;
... UIT, vn. bw.; ... VAN, vn. bw. waarvan maakt gij
dat ?; eene gelegenheid waarvan ieder gebruik zal
maken; ...VOOR, vn. bw. waarvoor zou ik dat doen?;
dat is iets waarvoor ik veel gevoel.
WAARZEGGEN, (zegde, zeide waar, heeft waar
vooruit zeggen wat gebeuren of-gezd,i)
komen zal; iem. waarzeggen, hem de toekomst voor
waarzeggen.-speln.WARZEGIN,v(-en)ht
WAARZEGGER, m. (-s), profeet; boek waarin
voorzeggingen van toekomstig geluk of ongeluk beschreven staan. WAARZEGSTER, v. (-s), profetes.
WAARZEGGERIJ, v. (-en), de kunst van den
waarzegger; waarzegging.
WAARZEIL, o. (-en), (zeew.) waarloos zeil, zeil
i n voorraad.
WAARZOO, bw. (volkstaal) waar, op welke
plaats : waarzoo ligt het I.
WAARZONDER, vn. bw. (volkstaal) zonder
wat.
WAAS, o zeker vocht, aan dauw gelijk, op kersen,
pruimen, druiven enz.; (fig.) het waas der schoonheid,
de blos; zweem : een waas van treurigheid.
1. WACHT, v. het opletten, gadeslaan, oppassen,
waken (inz. voor de veiligheid van iets of iem.):
de wacht houden; zijne wacht staan, op zijne beurt
de wacht hebben; -, (-en), plaats waar gewaakt
wordt, inz. militair wachthuis : de wacht betrekken;
op wacht staan; - de personen die waken ; wachten
uitzetten : de wacht aflossen, de wakende persoon of
personen door andere vervangen; - tijd dat er gewacht wordt; - (zeew.) kwartier, waaktijd; eerste
wacht, van 8 uur tot middernacht ; hondenwacht,
van middernacht tot 4 uur; dagwacht, van 4 tot
8 uur 's morgens; voormiddargwacht, van 8 tot 12 uur;
namiddagwacht, van 12 tot 4 uur; platvoetwacht,
van 4 tot 8 uur 's avonds; - (spr.) iets in de wacht
sleepen, wederrechtelijk in bezit nemen; iem. in de
wacht sleepen, hem zijne vrijheid ontnemen; iem.de
wacht aanzeggen, ernstig waarschuwen.
2. WACHT, m. (-en), iem. die de wacht houdt.
WACHTBAK, m. (-ken), (suikerb.) bak waarin
het dunsap opgevangen wordt ; ...BED, o. (-den',
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tuinbed waarop verspeende plantjes eengen tijd
geplant worden.
WACHTEL, o. (-s), (gew.) kwartel, zekere -vogel,
WACHTELTJE, m. (-s), kleine wachtel.
WACHTELBEENTJE,
s), (gew.) wachtel fluitje.
WACHTELEN, (wachtelde, heeft gewachteld),
(gew.) wachtels vangen; wachtels slaan (van
kwartels).
WACHTELFLUIT, v. (-en), lokiluitje om wachtels
te vangen; ...HOND, m. (-en), speurhond, staande
hond; ...KONING, m. (-en), kwartelkoning; enz.
WACHTEN, (wachtte, heeft gewacht), ergens in
zekere houding blijven of zich ophouden, tot iem.
of iets komt : wacht maar tot ik kom; ik kan niet
langer wachten; --- met het eten op iem. wachten, niet
beginnen te eten vóór hij gekomen is; op eene goede
gelegenheid wachten; — (fig.) daar wacht ik hem, daar
zal ik hem toonera, dat ik sterker (machtiger enz.)
ben dan hij; — (spr.) daar is wel wachten maar geen
vasten naar, dit zal zoo spoedig niet gebeuren; —
(gemeenz.) wachten tot je een ons weegt, ontzettend
lang wachten; — als bedreiging : wacht, ik kom bene
wacht, dat zal ik je betaald zetten; — verbeiden,-den!;
tegemoet zien ' ik wacht mijn vriend; hem wacht eerre
belooning, eene zware straf; — verwachten : ik heb
geld te wachten; daar wacht u schande en oneer, die
zullen daar uw deel zijn ; wanneer wachten zij u ?; —
zich voor iets wachten, op zijne hoede zijn, oppassen:
wacht u voor de ondeugd, vermijd de ondeugd; wacht
u voor tocht, neem u daarvoor in acht; — (gew.)
bewaken, hoeden : koeien, varkens, schapen wachten.
WACHTER, m. (-s), die zorg voor iem. draagt,
oppasser; waker, bewaker; (gew.) klapekster; —
(sterrenk.) maan, bijplaneet, satelliet; (bij b.) (fig.)
wachter, wat is er van den nacht ?, hoe is het met de
zaken gesteld ?
WACHTGELD, o. (-en), voorloopige bezoldiging
(in afwachting van eene vaste); geld voor het wacht houden; geld dat een ambtenaar ontvangt, die niet
meer in werkelijker dienst, doch nog niet gepen sionneerd is : iem. op wachtgeld stellen; ...GELDEB,,
in. (-s), ambtenaar, op wachtgeld gesteld; ... GLAS,
0. (...zen), (zeew.) zandlooper.
WACHTHEBBEND, bn. die de wacht heeft : de
wachthebbende officier.
WACHTHOND, m. (-en), waakhond; ...HOU
uitkijker; ...HUIS, o. (...zen),-DER,m.(s)zew
huis waar wachthebbende personen zich bevinden;
...HUISJE, o. (-s), schilderhuis; ...KAMER, v.
(-s), kamer in een wachthuis; kamer waar men moet
wachten, alvorens toegelaten te worden; — kamer
waar reizigers wachten, totdat de spoortrein enz.
vertrekt; ...LIJST, v. (-en), (mil.) lijst der personen
die op wacht moeten trekken; (zeew.) wachtrol;
...LOON, o. (-en), loon voor het doen der wachten.
WACHTMEESTER, m. (-s), onderofficier der
cavalerie en der artillerie; ook der marechaussees
te voet; ...PARADE, v. (-s), (mil.) parade dergenen
die op wacht trekken; ...PLAATS, v. (-en), plaats
waar gewacht of gewaakt wordt; waar de wacht
wordt betrokken; ...POST, m. (-en), post waar men
een wacht zet; ... ROL, v. (-len), (zeew.) lijst waarop
de indeeling der wachten is aangeteekend.
WACHTSCH, bn. ( -er, meest -), waakzaam (van
honden). WACIITSCHHEID, v.
WACHTSCHIP, o. (...schepen), oud, meestal
afgekeurd oorlogsschip dat in eene haven ligt om
er tijdelijk volk op te bergen of jongens voor den
zeedienst op te leiden; ...SCHOT, o. (-en), (zeew.)
avondschot of nachtschot; ...SLOEP, v. (-en),
sloep van de ronde; ...SLUIS, v. (...zen), reservewaterkeering die eerre spuikom aan de landzijde
afsluit; ...TEEKEN, o. (-s), (mil.) zeker sein voor
de patrouilles; ...TOREN, m. (-5), toren waarop
wacht gehouden wordt; ...VUUR, o. (...vuren),
vuur bij een te velde liggende wacht aangestoken;
...WOORD, o. (-en), (zeew., mil.) afwisselend herkenningswoord, parool : het wachtwoord geven, gaan
halen; (fig.) leus.
WAD, o. (-den), ondiepte in het water (te voet
door te gaan), droge plaats die alleen bij vloed
onder staat.
WADDENVAARDER, m. (-s), platboomd vaar
-tuigerbvandW.
1.WADE, V. (- n), waai, knieschijf (in deze bet.
'V. g.); holligheid boven de kuit.
2.WADE, v. , (-n), lijkwade; — naam van een
trekvischnet met een zak in het midden.
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1.WADEN, (waadde, heeft en is gewaad), door
ondiep water of eene andere vloeistof gaan : men
kon door het bloed wel waden, er lag zeer veel bloed.
2. WADEN, (waadde, heeft gewaad), (w. g.)
(een lijk) het doodskleed aandoen.
WADI, V. (-' s), woestijndal met steile wanden,
droge rivierbedding.
WADSCHIP, o. (...schepen), waddenvaarder.
WAFEL, v. (-en, -s), zeker luchtig gebak van
bloem, melk, eieren enz., dat in een wafelijzer
gebakken wordt; — (gemeen.) mond, wauwel.
WAFELTJE, o. (-s).
WAFELACHTIG, bn. als eene wafel; (gew.) van
wafels houdende.
WAFELBAKKER, m., ...BAKSTER, v. (-s), die
wafels bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en); ...BESLAG,
...DEEG, o. mengsel (van melk, water, eieren,
suiker enz.) waarvan wafels worden gemaakt;
...HUIS, o. (...zen), plaats waar wafels gebakken
en verkocht worden; ...IJZER, o. (-s), ijzeren
vorm die uit twee op elkander sluitende ijzers bestaat, die van binnen geruit zijn; -- geruit signet
ter verzegeling van brieven; ...KRAAM, v. (...kramen), verplaatsbare tent (inz. op kermissen),
waar wafels gebakken, gekocht en genuttigd worden; ...MEISJE, o. (-s), meisje dat wafels te koop
vent.
WAFELVORMIG, bn. in den vorm eener wafel.
WAFFEL, v. (-s), (volkst.) wauwel, mond : hou
toch je waffel, zwijg toch stil.
1. WAGEN, (waagde, heeft gewaagd), ondernemen, beproeven : ik waag het niet te doen; —
zich aan onzekere kansen blootstellen; het er op
wagen, de onderneming doen; — die niet waagt,
die niet wint, die niets onderneemt, kan niets
gelukken, met stilzitten verdient men geen geld; —
frisch gewaagd is half gewonnen, de fortuin begunstigt den moedige; — ik zal een gulden wagen; —
in de waagschaal stellen, op het spel zetten : zijn
leven wagen om een drenkeling te redden; die generaal
waagt zichzelven te veel; waag u nog niet op het ijs;
ik zal er mij niet aan wagen, ik zal het niet probeeren; -- die twee zijn aan elkander gewaagd,
staan elkander, geven elkander in niets toe; gewaagde uitdrukkingen, op of iets over de grens
der betamelijkheid.
2. WAGEN, (oudt.) wiegen, waggelen, schudden; thans alleen fig. gebruikt in den zin van:
gewag maken : het gansche land zal er van wagen
(gewagen); de gansche stad waagt er van.
3. WAGEN, m. (-s), voertuig, rijtuig : een wagen
op twee, drie of vier wielen; een wagen inspannen;
iets met een wagen vervoeren; — (spr.) hij is er het
vijfde rad aan den wagen, hij is er te veel; — krakende wagens loopen het langst, zwakke personen
zijn soms taal van leven; — de wagen gaat daar
niet recht, de boel is daar niet flink in orde, daar
is iets niet in den haak; — naam van zeker gesternte : de Groote Wagen, de Groote Beer (sterrenbeeld). WAGENTJE, o. (-s).
WAGENAS, v. ( -sen), as van een wagen; ...BANK,
v. (-en), bank in een wagen; ...BINT, o. (-en),
lang dik touw om de weesboom of ponder op den
volgeladen hooiwagen vast te binden; ...BOOM,
m. (-en), boom tusschen het voor- en achterstel
van een wagen; ...BURG, m. (-en), eenige wagens
op of naast elkander geplaatst als beletsel, om
zich daarachter te verdedigen; ...DISSEL, m. (-s),
deel van het onderstel van een rij - of voertuig;
...HOK, o. (-ken), bergplaats voor wagens; ...HUIF,
v. (...ven), dekkleed over een wagen; ...HUIS, o.
(...zen), bewaarplaats voor rij- of voertuigen;
...HUUR, v. geld dat voor het gebruik van een
rij - of voertuig betaald wordt.
WAGENKAMER, v. (-s), (Ind.) remise voor
rijtuigen; ...KAP, v. (-pen), wagenhuif; ...KETTING, m. (-en), ketting aan een wagen om mee
te remmen; ...KILOMETER, m. (-s), rit van 1
wagen 1 KM. ver (eenheid voor spoor- en tramstatistieken enz.); ...KLEED, o. (-en); ...KRAT,
o. (-ten), zie KRAT; ...KUSSEN, o. (-s); ...LADDER, V. (-s), zijstuk van een boerenwagen; ...LADING, v. (-en); ...LENS, ...LUNS, v. (...zen),
de spie welke het wiel belet van zijne as te draaien;
...MAKEN, o. het maken van wagens : een jongen
op het wagenmaken doen; ..MAKER, m. (-s),
vervaardiger van rij- en voertuigen; ...MAKERIJ,
V. het wagenmaken, wagenmakersbedrijf; —, (-en),
plaats waar wagens gemaakt worden.
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WAGENMAKERSGEREEDSCHAP, o. (-pen),
...KNECHT, m. (-en), ...WERK, o., ...WINKEL,
m. (-s), gereedschap, knecht, winkel van een wagenmaker.
WAGENMAN, m. (-nen), (sterrenk.) zeker noordelijk sterrenbeeld; ...MEESTER, m. (-s), opzichter over spoor- of tramwagens; ...MENNER,
m. (-s), voerman; ...PAARD, o. (-en), trekpaard
voor een wagen of rijtuig, in tegenst. met rijpaard;
...PARK, o. (-en), (art.); ...RAD, o. (-eren), wiel;
... REEP, m. (-en), trekreep, leireep; ... RENSPEL,
o. (-en), wedren met wagens.
WAGENSCHOT, o. rechtdradig en gladde dunne
eiken planken, gezaagd uit over de volle lengte
gekloofde stukken, die slechts aan ééne zijde wankant en spint hebben; —ZAGER, m. (-s).
WAGENSCHOTTEN, bn. van wagenschot gemaakt.
WAGENSCHOUW, v. onderzoek der rijtuigen;
...SCHUUR, v. (...schuren), bewaarplaats voor
rij- of voertuigen; loods; ...SLAG, m. (-en), wagen
...SMEER, o. smeer voor wagenassen om-spor;
de wrijving te verminderen; ...SNELHEID, v.
(...heden); ...SPOOR, o. (...sporen), indruksel,
door de wielen op den weg achtergelaten; ...STEL,
o. (-len), benedendeel van een rij- of voertuig.
WAGENVERHUURDER, m. (-s), iem. die wagens
en rijtuigen verhuurt ; ...VERHUURDERIJ, v.
(-en), bedrijf van wagenverhuurder; plaats waar
wagens enz. verhuurd worden; ...VOERDER, m.
(-s), bestuurder van eene electr. tram.
WAGENVOL, o. zooveel als op een wagen geladen kan worden; ...VRACHT, v. (-en), wagen huur; (ook) zooveel als op een wagen geladen kan
worden; ...WEG, m. (-en), rijweg; (eert.) op zeekaarten der Oostindische compagnie; aangeteekende
vaart; ...WIEL, o. (-en).
WAGENWIJD, bw.; wagenwijd open, zeer wijd
open, zoo wijd open, dat er een wagen door kan:
de deur stond wagenwijd open.
WAGENWIP, v. (-pen), werktuig om de wielen
van een rijtuig op te lichten; ...ZEEL, o. (-en);
...ZEIL, o. (-en), wagenhuif.
WAGENZIEK, bn. onpasselijk, misselijk geworden door het rijden op of in een wagen.
1. WAGER, m. (-s), die waagt, die iets gevaar
onzekere onderneemt. WAGERIJ, v. 't-lijksof
was eene heele wagerij.
2. WAGER, m. (-s), (zeew.) weger.
WAGEREN, (wagerde, heeft gewagerd), van
binnen bekleeden (een schip).
WAGERINGEN, v. mv. binnenplanken van een
schip.
WAGGE, v. (-n), (Zuidn.) slobkous.
WAGGELBEENEN, (waggelbeende, heeft gewag
onvast loopen, waggelen (als eene eend).-gelbnd),
WAGGELEN, (waggelde, heeft gewaggeld), heen
en weder zwikken, niet vast staan, wankelen:
deze stoel waggelt; hij waggelt, zoo dronken is hij.
WAGGELING, v. (-en), het waggelen.
WAGGELEND, bn. ( -er, -st), onvast, wankelend:
een waggelende gang; (fig.) een waggelende troon,
waarvan het bezit onzeker is.
WAGON, m. (-s), rijtuig (inz. op spoorwegen);
—LADING, v. (-en), wat in een wagon geladen kan
worden : eene wagonlading steenkolen.
WAGON-LIT (Fr.), m. (wagons-lits), spoorwagen
met slaapgelegenheid.
WAJANG, v. (-s), (Ind.) schaduwentheater, of
voorstelling daardoor gegeven; —POP, v. (-pen);
—VOORSTELLING, v. (-en).
1. WAK, o. (-ken), zwakke plaats in het ijs,
gat in het ijs.
2. WAK, bn. (-ker, -st), vochtig : wak weer; het
is een wakke winter, een zachte, een kwakkelwinter;
wakke zaden en granen. WAKHEID, v. vochtigheid.
WAKEL, v. (plantk.) jeneverbes, jeneverstruik.
WAKELHOUT, o. (plantk.) vuilboom.
WAKEN, (waakte, heeft gewaakt), niet slapen:
ik kan niet waken; — bij iem. wakker blijven om
voor hem zorg te dragen, op te passen : bij een
zieke waken; — een wakend oog houden (op, over) :
voor de belangen der zaak waken; — ( zeew.) boven
komen (van eene rots, klip enz.) : die zandbanken
waken met de eb. WAKING, v. het waken.
WAKEND, bn. oplettend, waakzaam; gade
eene wakende boei, Bene boei welke de-slande;
plaats aanwijst, waar het anker ligt; (fig.) een
wakend oog over (of op) iets (of iem.) houden, nauwauw-
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keurig toezien, al de handelingen van iem.
nagaan.
WAKER, m. (-s), oppasser, wachter; waakzame
hond; — (zeew.) regeeringsbeambte, belast met het
toezicht over de ingescheepte goederen; — (zeew.)
waker, of Spaansche waker, windwijzer op een
masttop; — zeedijk onmiddellijk langs de zee.
WAKERDIJK, m. (-en), dijk onmiddellijk langs
de zee; ...HEK, o. (-ken), (zeew.) hout van den
topstaander op de schenen enz., ook vleugelhek
geheeten; ...HOOFDJES, o. mv. (zeew.) druif van
een vleugel.
WAKERSLOON, o. (-en), loon dat men voor het
waken ontvangt of betaalt.
WAKERSTOEL, m. (-en), (zeew.) wakerhek;
...STOK, m. (-ken), (zeew.) vleugelspil: spil van
een windwijzer.
WAKKER, bn. bw. niet slapend : wakker zijn;
wakker worden, ontwaken; — iets bij iem. wakker
maken, iem. iets herinneren; — (spr.) slapende
honden moet men niet wakker maken, dingen, die
lang geleden zijn, moeten in het vergeetboek blijven; — waakzaam : hij is altijd even wakker; —,
(-der, -st), vlug, bekwaam : een wakkere knaap; —
sterk, moedig : een wakker paard; — lustig, vroolijk :
een wakker meisje; — met ijver, krachtig : eene
zaak wakker aanpakken, doorzetten; — als tw.
moed ! WAKKERHEID, v. kracht, moed, sterkte;
ijver, waakzaamheid, naarstigheid, schranderheid.
WAKKEREN, (wakkerde, is gewakkerd), opsteken, in kracht toenemen : de wind wakkert; tot
bloei geraken, goed gaan (b.v. van Bene nering);
—, aanwakkeren, opwekken.
WAL, m. (-len), Bene hooge en breede ophooging van aarde om iets tegen te houden, inz. rondom
Bene plaats om die in tijd van oorlog te beschermen : eene stad met wallen omringen; de oude wallen
slechten; — waterkant (eener kade enz.); oever,
zoom, boord (eener rivier); (zeew.) aan wal (land)
gaan; aan wal blijven, zich niet aan boord begeven;
van wal steken, afzeilen, afvaren, vertrekken, (ook
fig.) een begin met iets maken; (fig.) aan hooger
wal zijn, door de fortuin begunstigd worden;
(fig.) aan lager wal zijn, tegenspoed ondervinden;
(spr.) dat raakt kant noch wal, dat is heel ongerijmd; iem. van den wal in de sloot helpen, hem
verkeerd raden, onhandig helpen; langs den wal
zeilen, kalm, voorzichtig, zonder buitensporigheden,
zuinig; (fig.) de beste stuurlui staan aan wal, zie op
STUURMAN; — gracht; — wallen onder de oogen
hebben, verdieping, holle oogen hebben. WAL
kleine wal; (spr.) bij het walletje-LETJ,o.(s)
langs, bijna, het scheelde zeer weinig.

WALBAAS, m. (...bazen), walkapitein.
WALBEER, m. (...beren), ...BES, v. ( -sen),
(plantk.), (gew.) blauwe boschbes (vaccinium myrtillus).
WALBESCHOEIING, V. (- en), beschoeiing, beplanking van den wal.
WALDBES, v. ( -sen), (gew.) blauwe boschbes.
WALDENZEN, m. mv. bewoners van het Waad land; zeker Hervormd kerkgenootschap, gesticht
door Petrus Waldus, een vermogend inwoner
van Lyon; in 1184 werd de banvloek over hen
uitgesproken.
WALDFLUIT, v. (-en), (muz.) een orgelfiuitwerk
van 2, 4 en 8 voet toon.
WALDHOORN, ...HOREN, m. (-s), jachthoren,
zeker koperen blaasinstrument zonder ventielen,
vroeger enkel op jacht in bosschen, wouden enz.
gebruikt; 't heeft een zachten, teederen, aandoen
toon; — geknakte scheut van een groven-lijken
den, die later weer rechtop is gegroeid.
WALDHOORNBLAZER, m. (-s), die den waldhoorn blaast.
WALDHOORNIST, m. (-en), waldhoornblazer.
WALDIEPER, m. (-s), baggerman, uitdieper der
grachten; ... DIJKER, m. (-s), graver.
WALDMEISTER, m. (plantk.) lieve-vrouwenbedstroo (asperula odorata).
WALDSTEDEN, v. mv. .de vier steden (woudsteden) Uri, Schwyz, Unterwalden en Luzern
die den strijd tegen de Habsburgers aanbonden.
WALDUIKER, m. (-s), (gew.) tapuit : zekere
vogel.
WALDWOL, v. eene op wol gelijkende zelfstandigheid die een papierfabrikant (in 1840) uit dennennaalden bereid heeft; dient tot vulling van
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kussenstoelen enz. en met wol of katoen geweven
tot gezondheidsflanel.
WALEN, (waalde, heeft gewaald), beginnen te
verloopen : het tij begon reeds te walen; wellen;
(zeew.) draaien, ongestadig zijn : eene walende
kompasnaald, die zeer langzaam hare richting
neemt; (fig.) wankelen, weifelen.
WALENGANG, v. gang, op groote schepen, die
op het koebrugdek tegen boord het schip rondloopt, als 't ware rondwaalt en dient om den timmerman bij een gevecht de grondschoten te doen
stoppen.
WALG, v. afkeer, afgrijzen, weerzin : ergens eene
walg van hebben; hem steekt de walg, hij walgt
ervan; (fig.) hij is eene walg in mijn oog, ik heb
een grooten afkeer van hem.
WALGACHTIG, bn. ( -er, -st), walglijk. WALG
-ACHTIGED,v.
WALGANG, v. dat gedeelte eener versterking,
waarop het geschut is geplaatst en naar de buitenzijde door de borstwering begrensd wordt; (zeew.)
zeker deel van het schip.
WALGEN, (walgde, heeft gewalgd), zulk een afkeer gevoelen, dat men op het punt is om te braken; walging veroorzaken : ik walg er van, of het
walgt mij; tot walgens toe. WALGING, v. (-en),
afkeer; misselijkheid, braking.
WALGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), afkeer verwekkende. WALGLIJKHEID, v.
WALGVOGEL, m. (-s), zie DODAARS.
WALHAAK, m. (... haken), haak om te wallen,
de landerijen op te slooten.
WALHALLA, v. (fab.) paradijs, hemel der in
den krijg verslagenen (bij de oude Germanen);
naam van een tempel in Beieren, aan de nagedachtenis van groote mannen gewijd; -- naam van
vele vergaderzalen.
WALING, v. (-en), (zeew.) draaiing, kentering;
(fig.) weifeling.
WALK, V. (zuivelber.) gedroogde leb in boterpekel of in warm water met zout geweekt, tot
stremsel dienende.
WALKAMER, v. (-s), kamer wier vensters op
een wal uitzicht geven; ...KANT, m. (-en), zoom,
rand van eene kade; ...KAPITEIN, m. (-s); ...KAT,
V. (- ten), (vest.) hut op een bolwerk.
WALKBANK, v. (-en), gereedschap in een volmolen.
WALKELDER, m. (-s), kelder die op den wal
uitgang geeft.
WALKEN, (walkte, heeft gewalkt), vollen; (hoedenm.) het haar of vilt door eene stootende beweging vast ineenwerken; - aarde walken, ten
tweeden male doorkneden. WALKING, v.
WALKER, m. (-s), the walkt; kleikneder op
eene pannenfabriek.
WALKERIJ, v. (-en), walkplaats.
WALKHAAR, o. volhaar; ...HAMER, m. (-s),
stamper van een walkmolen; ...MACHINE, v. (-s),
machine om te walken; ...MOLEN, m. (-s), vol
...PLAATS, v. (-en); ...STOK, m. (-ken);-molen;
...TAFEL, v. (-s), voltafel.
WALKRUID, o. walstroo.
WALKYREN, WALKUREN, v. mv. (Noordsche
myth.) godinnen van het slagveld en de overwinning, door haar vader Odin uitgezonden om de
gesneuvelden naar Walhalla te voeren.
WALLEKANT, m. waterkant, in tegenst. met
den huizenkant eener kade.
1. WALLEN, (walde, heeft gewald), den wal van
het land opmaken, door den slappen kant af te
steken en op het land te halen en de sloot van
ruigte te zuiveren.
2. WALLEN, (Zuidn.) zachtjes koken.
3. WALLEN, mv. (nat. hist.) eene familie der
walvischachtige zoogdieren met twee gescheiden
blaasgaten en met baarden in den bovenkaak; de
geslachten der walvisschen en der vinvisschen behooren er toe.
WALLENDISTEL, v. (-s), (plantk.) (gew.) kruis
paardendistel (eryngium campestre), alge--distelof
meen aan zandige wegen en dijken, ook in de
duinen.
WALM, m. (-en), dikke, vettige rook : walm
eener olielamp; (gew.) damp, stoom; - (gew.)
dakstroo, rieten dak. WALMPJE, o. (-s).
WALMACHTIG, bn. ( -er, -st), op walm gelijkende.
WALMEN, (walmde, heeft gewalmd), walm op-

geven : de lamp walmt; dampen, wasemen. WAL MING, v. (-en), uitdamping.
WALMGAT, o. (-en), (zeew.) het holle gedeelte
voor aan de schacht van het roer onder eiken
vingerling gemaakt, om vrijen doortocht te laten
aan die van den voorsteven; (ook) zoggat.
WALMIG, bn. vol walm.
WALMTE, v. wasem; damp; (Zuidn.) gloed.
WALMUUR, m. (...muren), muur aan een
waterkant.
WALMVANGER, m. (-s), toestelletje boven
lampen om den walm op te vangen.
WALNOOT, v. (...noten), okkernoot; -, m. voor
den boom.
WALNOTEBOOM, m. (-en), okkernoteboom.
WALPOORT, v. (-en), de deur op de sloot die
de walstoep veler huizen afsluit.
WALPURGISNACHT, m. nacht van 30 April
op' 1 Mei, feestnacht der heksen op den Bloksberg.
WALRAND, m. (-en), berm; ...RIF, o. (-fen),
damrif.
WALRUS, m. ( -sen), vinpootig zoogdier, wordt
7 M. lang, met twee sterke, lang uitgegroeide, naar
beneden gerichte hoektanden, die als ivoor in den
handel komen (trichechus rosmarus). WALRUSJE,

o. (-s).

WALRUSSENVANGST, v. vangst van wal

-rusen.
WALRUSTAND, m. (-en), tand van een walrus.
WALS, v. (-en), geliefkoosde dans in 3 /4 maat;
muziek die daarbij gespeeld wordt : eene wals•
spelen; - houten of stalen cilinder waarvan er
gewoonlijk twee tegen elkander draaien om iets
te pletten, te harden en te vormen : de meeste
walsmachines hebben twee walsen; de walsen vang
een mangel, de mangelrollen. WALSJE, o. (-s).
1. WALSCHOT, o. eene vetachtige stof uit den
grooten kop van den potvisch verkregen; bij het.
levende dier is het vloeibaar : een groote potvisch
levert wel 5000 K.G. walschot; (gen.) gezuiverd
vast gedeelte hiervan.
2. WALSCHOT, o. (plantk., gew.) bitterzoet.
WALSEN, (walste, heeft gewalst), eene wals
dansen : zij kan keurig walsen; - (zuivelb.) boter
walsen, eenige malen in de machine heen en weer
gooien en er dan weer uithalen; - met walsen
pletten, harden en vormen : ijzer walsen; een
steenslagweg walsen, met eene zware wals of rol
vast ineenrollen.
WALSER, m. (-s), WALSERES, v. ( -sen), die
walst.
WALSHOUT, o. (plantk. gew.) bitterzoet.
WALSLA, v. (plantk., gew.) gemeene veldsla.
WALSMACHINE, v. (-s), machine om te walsen;
...STOEL, m. (-en), waarin de walsen door middel
van draagpotten rusten.
WALSTEMPEL, m. (-s), (scherts.) danshuis;
...TEMPO, o. het snelle tempo eener wals.
WALSTOEP, v. (-en), stoep aan het water om
het goed te spoelen of de vaten te wasschen : langs
de Zaan vindt men zoowel steenen als houten walstoepen.
WALSTROO, o. (plantk.) een plantengeslacht.
(galium), tot de familie der sterbladigen behoorende
met vierkanten stengel, in kransen geplaatste
blaadjes en uiterst kleine bloempjes, waarvan 11
soorten in Nederland in 't wild gevonden worden:
kruisbladig walstroo; echt walstroo; Noordsch wal
zacht walstroo; steenminnend-stro;bchwal
walstroo; kleverig walstroo; moeras -walstroo; drie hoornig walstroo; kleefkruid (kleeg, klet, klissen,
katteklauw, klift, toegel, rijpeltocht, wilde klimmer)
en Engelsche walstroo.
WALSWERK, o. (-en), gewalst werk; walsfabriek;
...WERKTUIG, o. (-en), walsmachine.
WALVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.) een geslacht uit de familie der wallen, zich onderschei dende doordat de rugvin ontbreekt : een walvisch
(balaena) kan wel 26 M. lang worden en een gewicht
van 2000 centenaars bereiken.
WALVISCHAAS, o. (...azen), (nat. bist.)- eene
vinpootige zeeslak die bij milli oenen in de noordelijke zeeën voorkomt, hoogstens 4 cM. lang
wordt en den walvisschen tot voedsel dient (clip
borealis), ook zeekapel geheeten.
WALVISCHACHTIG, bn. als een walvisch; (nat.
hist.) de orde der walvischachtige zoogdieren (cetacea),
eene orde van zoogdieren die in de zeeën leven;
hunne achterste ledematen zijn tot een horizontalen
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staart vergroeid, de neusgaten zijn op den kop
geplaatst.
WALVISCHBAARDEN, m. mv. baleinen;
...BEEN, o. (- deren), been van een walvisch;
...BEK, m. (-ken), een walvischbek is 5 tot 6 M.
lang en 3 tot 4 M. breed; ...DOODER, m. (-s),
bijnaam, gegeven aan den noordkaper of butskop;
...KINNEBAK, m. (-ken); ...LUIS, V. (...zen),
zeker schaaldier (cyamus) dat zich aan de huid
van den Noordschen walvisch hecht, voornamelijk
aan de vinnen of voorpooten, waarin het gaten
maakt, zoo groot alsof een vogel een stuk uit de
vinnen gebeten had; ...POKKEN, mv. walvischluizen; ...RIB, v. (-ben); ...SPEK, o.; ...STAART,
m. (-en), staart van een walvisch; —, gmv. naam
eener ster; ...TRAAN, v. olie of vet van walvis schen; ...VAARDER, ...VANGER, m. (-s), Groen
schip dat ter walvischvangst vaart;-landsvre,
gezagvoerder op zulk een schip; ...VANGST, v.
WALVLAKTE v. (-n), walvlakte der maan, cirkel
langwerpige streken op de maan, door-vormigef
een wal of rand omgeven, waarbinnen vaak onregelmatige bergen voorkomen; ...VOET, m. (-en),
(vestingb.) binnenwaartsche benedenhelling van
de walgracht; ... VUUR, o. (mil.) hekvuur.
WALWORTEL, v. (plantk. gew.) smeerwortel.
WAM, v. (-men), kossem, halskwabbe van een
rund; walvischbaard; opengesneden buik van een
visch; (leerl.) middengedeelte eener huid. WAMMETJE, o. (-s).
WAMBUIS, o. (...zen), eene soort van kleedingstuk dat het lijf van den hals tot aan het middel
bedekt : een lederen wambuis zonder mouwen;. zie
WAMMES.
WAMBUISKNOOP, m. (-en), (plantk., gew.) witte
ganzenbloem.
WAMEN, (waamde, heeft gewaamd), de modder
roeren, de modder doen opwellen : de rivier, het tij
waamt.

WAMMEN, (wamde, heeft gewamd), het ingewand van visch uithalen.
WAMMES, o. wambuis : op zijn wammes krijgen,
slaag krijgen, (ook) er slecht afkomen; — (spr.)
mettertijd komt Hannes in 't wammes, van lieverlede
bereikt men zijn oogmerk, langzaam gaat zeker.
WAMBUISJE, o. (-s).
WAMSTUK, o. (-ken), borststuk van een rund;
(van een visch) stuk van den buik.
1. WAN, v. (-nen), werktuig om het koren te
zuiveren van kaf, strootjes enz. door die weg te
schudden of te blazen.
2. WAN, bn. verkeerd, valsch, slecht, waaraan iets
ontbreekt : de wanne kant van liet hout, de wankant;
(gew.) een wanne zak, zak die niet vol is; eene wanne
flesch, die aangebroken is.
3. WAN, o. (-nen), (zeew.) lek, lekkage; -- holte
in den wankant van het hout welke niet kan weggenomen worden zonder het hout in omtrek te doen
verliezen; — een ijzer waaraan in 't midden eene
lijn is vastgemaakt, dienende om in het spongat van
ledige vaten te steken en die daarmede op te hijschen.
WANBEDRIJF, o. (...ven), misdrijf, overtreding;
...BEGRIP, o. (-pen), verkeerd begrip, waan;
...BEHEER, o. slecht beheer : onder zijn wanbeheer
is de geheele zaak verloopen; ...BELEID, o. verkeerd
overleg; ...BERAAD, o.; ...BESEF, o.; ...BESLUIT,
o. (-en), valsche gevolgtrekking; ...BESTUUR, o.
slecht, verkeerd bestuur; ...BETALER, m. (-s),
slechte betaler, niet-betaler; ...BETALING, v.
(-en), slechte betaling, niet-betaling.
WANBOF, m. (gemeenz.) slecht toeval, tegen
-valertj.
WANBOFFEN, (wanbofte, heeft gewanboft),
ongelukkig
zijn,
tegenspoed
hebben.
(gemeenz.)
WANBOFFER, m. (-s), (gemeenz.) iem. die niet
gelukkig is en nogal veel tegenspoed heeft.
WAND, m. (-en), loodrechte gladde vlakte als
grens van een vertrek, eene ruimte : de wanden
.eener kamer; houten wand; steenen wand, muur; zij
kleeft aan den wand van morsigheid, zij is uiterst
vuil; — binnenzijde van een schip; — steile kant
van een rots; -- (veearts.) holle wand, gebrek aan
den paardenhoef, waarbij de verbinding tusschen
den hoorn- en vleeschwand is opgeheven : losse
-wand, gebrek aan de voorhoeven, waardoor de ver
zool in de witte lijn is op--bindgvawe
geheven.
WANDAAD, v. (...daden), misdaad, slechte daad.
WANDALEN, m. mv. zie VANDALEN.
Van Dale.

WANDGEDIERTE.

WANDALMANAK, in.. (-ken), almanak die aan
den wand opgehangen wordt; ...BANK, v. (-en),
lange bank langs den wand geplaatst of daaraan
bevestigd; ...BEEN, o. (- deren), een der twee
zijhoofdbeenderen; ...BEKLEEDING, v. (-en),
(timm.) lambrizeering, bekleeding van den wand
met hout of tapijten.
WANDEL, m. het wandelen : hij is op zijn wandel;
-- afstand om te wandelen : dat is nog een heele
wandel; — gedrag, leefwijze, omgang : iemands
handel en wandel, zijne gedragingen.
WANDELAAR, m. (-s, - laren), WANDELAARSTER, v. (-s), die wandelt; voorbijganger, voorbij
reiziger, reizigster; de Joodsche wandelaar,-ganster;
persoon die, volgens de legende, gedoemd is eeuwig
rond te dolen.
WANDELBRUG, v. ( -gen), brug voor voetgangers; ...COLLECTIE, v. (-s), rondgaande collectie;
...DREEF, v. (...dreven), laan, lommerrijke weg
die tot wandelen uitlokt.
WANDELEN, (wandelde, heeft en is gewandeld),
gaan : (bij b.) hij sprong op en wandelde; ik wandel in
uwe waarheid, ik wijk niet van den rechten weg
af; — (fig.) op den rechten weg wandelen, zich goed
gedragen; -- gemakkelijk en zonder zich in te
spannen gaan : ik zal hier wat heen en weer wandelen;
- tot uitspanning langzaam en gemakkelijk gaan:
ik ga eens wandelen; wij zijn naar Delft gewandeld;
wij hebben een uurtje gewandeld. WANDELING, v.

(-en), het wandelen; — wandelplaats; — afstand
dien men wandelende aflegt; - (fig.) er is weinig
goudgeld, veel papier in de wandeling. in omloop;
in de wandeling (gewoonlijk) wordt dit zoo genoeind.
WANDELEND, bn. wat wandelt; (nat. hist.) het
wandelende blad, (phyllium siccifolium) een recht
familie der spoken behoorende,-vleuginsctod
waarvan het wijfje sterk op een verdord blad
gelijkt; de wandelende takken, eenige soorten van
spooksprinkhanen (bacillus, bacteria) die sterk op
takjes gelijken, de geoorde stoksprinkhaan wordt
bv. 246 mM. lang en 3 mM. breed; - hij is een
wandelend geraamte, is verbazend mager; - een
wandelend woordenboek, iem. die veel woorden kent;
— (gew.) wandelende maden, wanneer bij onverdeelde gronden elk een volgend jaar een volgend
perceel kreeg.
WANDELGANG, v. (-en), de wandelgangen der
Kamers, de couloirs.
WANDELHANDSCHOEN, ni. (-en), handschoenen
die men op de wandeling aan heeft; ...HOED, m.
(-en); ...HOOFD, o. (-en), wandelpier; ...KAART,
v. (-en), kaart met de wandelwegen eener plaats
en in haar omtrek; ...KLEED, o. (-eren), ...KOSTUUM, (...kostumen), kleed, kostuum dat men op
de wandeling aan heeft; ...LAAN, v. (...lanen),
wandelplaats met twee of meer rijen boomen bezet;
...LEERAAR, m. (-s, ...leeraren), rondreizend
leeraar, iem. die nu hier, dan daar onderwijs geeft;
in ons land had men ze in 1891 voor het teekenen, in
'93 en '94 voor het landbouwonderwijs; ...PAD, o.
(-en), pad voor voetgangers; ...PIER, v. (-en), zeer
lange en betrekkelijk smalle brug in zee, uitsluitend
voor wandelaars bestemd; ...PLAATS, v. (-en),
plaats om te wandelen; ... RIJDEN, o. het te paard
rijden tot ontspanning; ...RIT, m. (-ten), toertje
te paard of in een rijtuig; ...SCHOENEN,m . mv. ;
...SPIEREN, V. mv. (zeew.) verschansingleiers;
...SPORT, v.; ..STAF, m. (...ven), stok eens
voetreizigers; ..STOK, m. (-ken): ...TIJD, m. tijd
bestemd om te wandelen; het schoone jaargetijde;
...TOILET, o. (-ten), toilet om te wandelen; ...VOETEN, m. mv. onderste deel der gangpooten bij
vogels waarvan de middel- en de buitenteen aan
den wortel vergroeid zijn, zooals bij de zangvogels;
...WEER, o. weer geschikt om te wandelen; ...WEG,
m. (-en).
WANDGEDIERTE, o. wandluizen; ...KAART, v.
(-en), kaart welke aan den wand voor Bene schoolklasse gehangen wordt en aan bijzondere eischen
(duidelijkheid en juistheid) voldoen moet; ...KA
...KLOK, v.-LENDR,m.(s)wandlk;
(-ken), hangklok; ... LAMP, v. (-en), lamp aan een
muur vastgehecht; ...LUIS, v. (...zen), weegluis,
zeker ongedierte (cimex lectularius); ...PIJLER, m.
(-s), pilaster; ...PLAAT, v. (...platen), plaat die aan
den schoolwand gehangen en bij het onderwijs gebruikt kan worden; ...SCHOOR, m. (.. .schoren),
(bouwk.) muurstut; ...SCHILDERING, v. (-en),
muurschildering; ...STAN DIG, bn. (plantk.) wan123
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neer de zaaddragers aan den wand der vrucht zitten,
heeten deze wandstandig; ...TEGEL, m. (-s), tegel
tot wandbekleeding dienende; ...TEKST, m. (-en),
bijbeltekst op karton gedrukt, om aan den wand te
hangen; ...VERSIERING, v. (-en), versiering van
den wand : dat is eene aardige wandversiering.
WANEN, (waande, heeft gewaand), zich verbeelden, voorstellen, meenen (inz. iets dat niet - zoo
is als men het zich voorstelt) : hij waande zich ver
ING, v. het wanen, verbeelding. -ongelijkt.WAN
WANG, v. (-en), koon, deel van het aangezicht:
zachte, fluweelen wangen; tranen biggelden over hare
wangen; - ( zeew.) zijstuk, klamp (tegen een mast

om dien te stutten); - (gew.) dam, dijk. WANGETJE, o. (-s).
WANGBEEN, o. (-deren), (onti.) jukbeen.
WANGEBRUIK, o. (-en), verkeerd gebruik, misbruik; ...GEDRAG, o. (wangedragingen), slecht gedrag; ...GEDROCHT, o. (-en), monster, afzichtelijk
voorwerp; ... GELOOF o. bijgeloof; ongeloof, wantrouwen.
WANGELOOVIG, bn. bijgeloovig. WANGELOOVIGHEID, v.
WANGELUID, o. (-en), valsche toon; onaangename klank.
1. WANGEN, (wangde, heeft gewangd), (Zuidn.,
gemeenz.) eten.
2. WANGEN, (wangde, heeft gewangd), (zeew.)
van wangen of schalen voorzien, met zijstukken
vastzetten : een mast wangen.
WANGKLIER, v. (-en), (ontl.) speekselklier aan
de binnenzijde der wangen; ...KUILTJE, o. (-s),
kuiltje in de wangen; ...KWABBE, v. (-n), dikke,
neerhangende wang; ...SPIER, v. (-en), (ontl.)
spieren der wangen; ... STUK, o. (-ken), (oliesl.)
Bene der gladde ijzeren platen waarmede de laad in
het blok aan weerskanten is bekleed; ...TASCH, v.
(...schen), ...ZAK, m. (-ken), bij sommige dieren
eene groote ruimte tusschen de wangen en de tanden
waarin zij voedsel kunnen bess aren.
WANGUNNEN, (w. g.) misgunnen.
WANGUNST, v. hevige afgunst, nijd.
WANGUNSTIG, bn. ( -er, -st), afgunstig. WANGTJNSTIGHEID v.
WANHEBBELIJKHEID, v. (...heden), slordigheid.
WANHOOP, v. die toestand welke geen uitkomst meer ziet in de treurige omstandigheden,
vertwijfeling : iem. tot wanhoop brengen; in wanhoop
geraken; vechten met den moed der wanhoop.

WANHOOPSKREET, m. (...kreten), kreet uit
wanhoop geslaakt.
WANHOPEN, (wanhoopte, heeft gewanhoopt),
alle hoop verloren hebben, vertwijfelen: aan iemands

herstel, aan zijn geluk wanhopen.

WANHOPEND, ( -er, -st), WANHOPIG, bn. ( -er,
-st), zonder hoop meer, in vertwijfeling : wanhopig
worden, zijn; wat uit wanhoop geschiedt : een wanhopig besluit; waarvan niets goeds meer te wachten
is : de zaken staan er wanhopig bij.
WANHOUT, o. slecht, bedorven hout; hout dat
niet overal bekantrecht is.
WANKANT, m. (-en), ruwe zijde, de borstzijde
van het hout.
WANKANTIG, bn. met een wankant : wankantig
hout, wanhout.
WANKEL, bn. bw. ( -er, -st), onzeker, ongewis,
onbestendig : het wankele geluk; - onvast : die tafel
staat wankel. WANKELHEID, v. onstandvastigheid, onzekerheid.
WANKELBAAR, bn. bw. (-der, -st), onvast, onbestendig : een wankelbaar mensch; -- aarzelend:
wankelbaar in zijn besluit; -- veranderlijk : een wankelbaar evenwicht, onstandvastig. WANKELBAARHEID, v. onstandvastigheid.
WANKELEN, (wankelde, heeft gewankeld), zich
langzaam heen en weer bewegen; onvast zijn, niet
vast staan ; in zijn besluit, in het geloof wankelen,
weifelen. WANKELING, v. (-en), het wankelen;
aarzeling, besluiteloosheid.
WANKELMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), besluiteloos;
een wankelmoedig mensch, zonder zelfvertrouwen.
WANKELMOEDIGHEID, v. besluiteloosheid.
WANKEN, (wankte, heeft gewankt), wankelen.
WANKLANK, m. (-en), onaangenaam geluid:
geen wanklank verstoorde de algemeene ,feestvreugde,

valsche toon.
WANKLINKEND, bn. ( -er, -st), wanluidend.

WANTROUWEN.
WANKOERS, nl. (-en), (zeew.) verkeerde, afwijkende koers.
WANLUIDEND, bn. bw. ( -er, -st), slecht klinkend,
onaangenaam, hard voor het gehoor; niet overeen
een ander geluid. WANLUIDEND--stemnd
HEID, v.
WANLUST, m. onmatige begeerte, ongeregelde
lust; gebrek aan eetlust; afkeer, tegenzin.
WANLUSTIG, bn. ( -er, -st), zonder eetlust; neer
moedeloos, verdrietig. WANLUSTIG--slachtig,
HEID, v. neerslachtigheid.
WANMAND, v. (-en), ...MOLEN, m. (-s), mand,
molen om te wannen.
WANNEER, bw. op welken tijd, op welk tijdstip:

wanneer komt de trein ? ; wanneer hebt ge hem gezien I;

- onder welke omstandigheden : wanneer zijn twee

driehoeken aan elkander gelijk ?; wanneer is een getal

deelbaar door 12 ?; - voegw. ter inleiding van een
tijdbepalenden of een voorwaardelijken zin:

wanneer de zon ondergaat, wordt het koel; hij zou
beter opschieten, wanneer hij meer zijn best deed.

WANNEN, (wande, heeft gewand), met eene wanmand schuddend zuiveren; door een wanmolen
veel wind maken, om daarmee het lichtere kaf en
kleine strootjes weg te blazen en zoo het gedorschte
koren te zuiveren. WANNING, v. het wannen.
WANNER, m. (-s), die want.
WANOOGST, m. slechte oogst; ...ORDE, v. ordeloosheid, gebrek aan orde : bij hem is alles in de
grootste wanorde; -- ongeregelde, wettelooze toestand : wanorde heerschte overal; - verwarring:

iemands haren, kleeren in wanorde brengen.

WANORDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), in wanorde,
ordeloos, ongeregeld, verward; zonder beheer.
WANPRAESTATIE, v. (-s), het niet nakomen
van verplichtingen.
WANRUIMTE, v. (-n), (zeew.) ledige plaats (op
een schip).
WANSCHAPEN, bn. ( -er, -st), kwalijk, gebrekkig
geschapen, misvormd, gedrochtelijk : een wanschapen kind. WANSCHAPENHEID, v.
WANSCHEPSEL, o. (-s), gedrocht, monster, mis
-gebort.
WANSMAAK, m. (... smaken), verkeerde, slechte
smaak : de wansmaak der achttiende eeuw.
WANSMAKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), een slechten
smaak hebbende; walglijk; (fig.) naar een valschen
smaak gekozen. WANSMAKELIJKHEID, v.
WANSPELLING, v. (-en), verkeerde spelling;
...SPRAAK, v. onjuiste spraak.
WANSTALTIG, bn. ( -er, -st), misvormd, gedrochtelijk, monsterachtig, mismaakt. WANSTALTIGHEID, v.
WANSTAND, m. leelijkheid : een wanstand geven,
misstaan; ...STROOK, v. (-en), (zeew.) ongelijkheid
van het boord.
1. WANT, v. (-en), handschoen met slechts een
duim, vuisthandschoen. WANTJE, o. (-s).
2. WANT, o. (manuf.) Bene soort van grof laken.
3. WANT, o. visscherstuig, net; - zijn want
droog houden, geen vergeefsche moeite doen ; (zeew.) al het touwwerk aan boord ; staand en
loopend want, het vaste en losse touwwerk; - (fig.)
zijn staand en loopend want in orde brengen, zijne
kleeding in orde schikken; - (fig.) hij heeft geenwant naar het schip, hij heeft geene vrouw die hem
past; - te veel wants overhoophalen, te veel omslag
maken; - vierkant zijn onder zijn staand en loopend
want, van alle markten thuis zijn. tot alles kunnen
gebruikt worden.
4. WANT, redengevend voegw. vermits, aangezien, daar : hij kan niet komen, want hij is ziek.
WANTAAL, v. misslag tegen de taalregels; verkeerde verbuiging, vervoeging (van een woord);
onjuiste woordschikking.
WANTEN, (wantte, heeft gewant), (zeew.) het
want in orde brengen; (fig.) hij weet van wanten, hij
weet er alles van, is goed op de hoogte.
WANTGAREN, o. (zeet.); ...HAAK, m. (...haken),
(zeew.); ...HAALDERS, m. mv. zeker deel van de
netten bij de haringvangst; ...HALER, m. (-s) %
hij die de netten sleept bij de haringvangst.
WANTIJ, o. (-en), (zeew.) draaiing, tegenstroom,
onregelmatige ebbe en vloed.
WANTKLOOT, m. (-en), (zeew.) kloot, cilindervormig hout om het loopend want klaar te houden;
...KNOOP, m. (- en), (zeew.) knoop ter verbinding
van twee einden touw.
1. WANTROUWEN, o., ...TROUWIGHEID, v.

WANTROUWEN
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gebrek aan vertrouwen, mistrouwen, achterdocht;
wantrouwen koesteren, voeden; kwaad vertrouwen.
2. WANTROUWEN, (wantrouwde, heeft gewantrouwd), geen vertrouwen hebben of stellen (in),
mistrouwen: iem. wantrouwen; hem moet gij wantrouwen, hij is niet te vertrouwen.
WANTROUWIG, bn. bw. ( -er, -st), met wantrouwen; argwanend, achterdochtig : wantrouwig van
aard; iem. wantrouwig aanzien. WANTROUWIG HEID, v. wantrouwen.
WANTS, v. (-en), eene onderorde der snaveldragende insecten, waarvan de voorste vleugels half
hoornachtig, half vliezig zijn, waarom zij ook halfvleugeligen (hemniptera) heeten; duizenden soorten
behooren er toe, o. a. ook de weegluis (cimex lectularius) een ongevleugeld insect van licht of donker
bruiachtige kleur, dat in bedsteden en in spleten
van muren en houtwerk leeft.
WANTSCHAAR, v. (...scharen), droogscheerdersschaar; ...SLAG, m. (-en), (zeew.) touwwerk, samen
uit touwen, die reeds afzonderlijk waren-gestld
gestrengeld geweest.
WANVANGST, v. gebrekkige, slechte vangst;
wij hebben wanvangst, wij hebben niets gevangen.
WANVERHOUDING, v. (-en), slechte verhouding.
WANVOEGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), niet welvoeglijk, ongepast, onbehoorlijk, onvoegzaam : een
wanvoeglijk gesprek; zich wanvoeglijk gedragen.

WANVOEGLIJKHEID, v.
WANVRACHT, v. de vrachtprijs dien men moet
betalen, als de lading niet geschiedt; ...VRUCHT,
v. (-en), misdracht; misgeboorte.
WANZEIL, o. (-en), zeefdoek, ziftlaken voor het
gezifte of gewande graan.
WANZIJ, ...ZIJDE, v. (...zijden), de ruwe zijde
van het hout.
WANZIJDIG, bn. (timm.) wankantig.
1. WAPEN, o. (-s, -en), ieder werktuig of ding
om er zich mede te verdedigen of iem. aan te vallen,
inz. die in den oorlog gebruikt worden; (bij uitbr.) de
ledematen en lichaamsdeelen van dieren, die tot
verdediging of aanval dienen; te wapen loopen,
snellen, de wapens opnemen;- met de blanke wapens,
getrokken sabel, geveld bajonet; - verboden wapens;
de wapens neerleggen, den strijd opgeven; te wapen!
vat de wapens op !, trekt ten strijde ! zij had
geen ander wapen dan hare tranen, middel van
verdediging ; (fig.) zich een wapen van iets maken,
iets als krachtig middel aanwenden (om zijne
begeerte door te drijven); - iem. met zijne eigen
wapens bestrijden, zijne eigen woorden tegen hem
keeren, (ook) hem op dezelfde wijze bestrijden.
2. WAPEN, o. (-s), afdeeling van een leger,
onderscheiden naar het hoofdwapen dat de sol-

daten voeren : het wapen der infanterie; de bereden
wapens; bij verschillende wapens gediend hebben.

3. WAPEN, o. (-s), onderscheidingsteeken van een
vorstelijk of adellijk geslacht, dat gewoonlijk uit
een met figuren bedekt schild bestaat : het wapen
van Amsterdam, het blazoen; figuur welke het
voornaamste deel van zulk een schild uitmaakt:
hij voert een arend in zijn wapen; - (fig.) hij voert iets

in zijn wapen, hij is wat van zins; - (fig.) grootsch
in zijn wapen zijn, trotsch zijn.

WAPENBALK, m. (-en), (wapenk.) balk in een
wapen; ...BEELD, o. (-en), (wapenk.) beeld als
onderscheidingsteeken in een wapen; ... BIJL, v.
(-en), strijdbijl; ...BOEK, o. (-en), boek waarin de
wapens der adellijke geslachten opgeteekend staan,
het gulden boek; ...BORD, o. (-en), schild waarop
het wapen geschilderd . is; (zeew.) naambord van
het schip; ...BRIEF, m. (...ven), brief van een
vorst of regeering waarin iem. een wapen gegeven
wordt; ...BROEDER, m. (-s), spitsbroeder, deelgenoot in een strijd, kameraad in den militairen
dienst; ...CONTROLEUR, m. (-s), een ambtenaar
aan 's Rijks geweerwinkel te Delft; ... DOS, m.
schitterende wapenrusting; ...DRAGER, m. (-s),
(eert.) schildknaap.
WAPENEN, (wapende, heeft gewapend), van
wapenen voorzien, uitrusten : de burgers wapenen;
zich met een pistool, een stok wapenen; van top tot teen
gewapend; - versterken, in staat van tegenweer
brengen : eene vesting wapenen; - versterken : de
oogen met een bril wapenen; zijn hart tegen de ver
wapenen; - zich wapenen, zich van wapens-leidng

voorzien; -- zich beschutten (tegen): zich tegen de
koude wapenen; zich voorzien van : wapen u met

geduld.

WARANDE.

WAPENFABRIEK, v. (-en); ...FEIT, o. (-en),
krijgsverrichting; ...GEKLETTER, o. het gekletter
der wapens in den strijd; ... GELUK, o. het geluk
met de wapens, de overwinning : het wisselvallig
wapengelvk; ...HANDEL, m. oefening in het gebruik van wapenen : zich in den wapenhandel
oefenen; ...HERAUT, m. (-en), (oudt.) verkondiger
van oorlog of vrede (bij de Romeinen); (thans)
wapenkoning.
WAPENING, v. (-en), krijgstoerusting; het in
staat van tegenweer stellen; uitrusting : officier
van wapening; - algemeen wapening, oproeping
van alle weerbare mannen ten strijde; -- versterking : enkele en dubbele wapening bij gewapend
beton.

WAPENKAMER, v. (-s), bewaarplaats van
wapenen; ...KENNER, ni. (-s), wapenkundige;
...KNECHT, m. (-en), schildknaap; ...KONING,
m. (-en), zekere hofbeambte (inz. bij de inhuldiging
van een vorst); ...KREET, m. (...kreten), oor
leus; ...KUNDE, v. kennis van het-logskret,
ontstaan, het breken (briseeren) en in gelijke termen
beschrijven der wapenschilden, heraldiek.
WAPENKUNDIG, bn. bedreven in de heraldiek.
WAPENKUNDIGE, m. (-n), kenner der heraldiek.
WAPENLIJST, v. (-en), lijst van wapenen.
WAPENLOOS, bn. zonder wapenen, van wapenen beroofd.
WAPENMAGAZIJN, o. (-en), (mil.) arsenaal;
...MAKER, m. (-s), vervaardiger van wapenen;
...MAKKER, m. (-s), krijgskameraad; ...MANTEL,
m. (-s), (wapenk.) hermelijnen grond waarop het
schild staat; ...MEESTER, m. (-s); ...OEFENING,
v. (-en), oefening in den wapenhandel; ...PLAATS,
V. (-en), plaats waar militairen in den wapenhandel
geoefend worden, drilveld; plaats waar men wapens
en krijgsvoorraad bijeenbrengt, om het leger
daarvan te voorzien; ...PRAAL, v., ...PRACHT,
v. zegeteeken, tropee; zegevierende intocht; ... REGISTER, o. (-s), wapenboek; ...REK, o. (-ken),
toestel waartegen geweren enz. geplaatst worden;
...RIEM, m. (-en), bandelier; ...RING, m. (-en),
metalen ring aan een wapenrok, ring met een
geslachtswapen; ...ROEM, m. krijgsroem; ...ROK,
m. (-ken), maliënkolder (zekere kleeding); (ook)
eene soort van militaire jas; ... RUSTING, v. (-en),
harnas; kleeding en wapenen van een oorlogsman.
WAPENSCHILD, o. (-en), bord waarop een
adellijk wapen is geschilderd, blazoen; ...SCHILDER, m. (-s), iem. die een wapen, een blazoen
kan schilderen; ...SC^-ORSING, v. (-en), het tij
staken der vija ,' elijkheden (in een oorlog);-delijk
...SCHOUWING, v. (-en), monstering (van troe-

pen), inspectie, revue; ...SMID, m. (...smeden),
vervaardiger van oorlogswapenen; ...SNIJDER,
m. (-s), graveur van familiewapens (op metaal enz.);
...SOORT, v. (-en), de wapensoorten van ons
leger zijn : infanterie, cavalerie, artillerie, pionniers
en mitrailleurafdeeling; ...SPREUK, v. (-en),
(wapenk.) devies; ...STANDAARD, ...STANDERD,
m. (-s), groot vaandel; ...STILSTAND, m. het
tijdelijk staken der vijandelijkheden (van langeren
duur dan Bene wapenschorsing); ...STOK, m.
(-ken), wapenrek; stok, staf van hout of gummi
die tot wapen dient : de politieagenten hier zijn
voorzien van een wapenstok; ...STUK, o. (-ken),
deel eener wapenrusting; ... TUIG, o. oorlogswerktuig; ...VELD, o. (-en), veld op, vak van
een wapenschild; ...VLAK, o. (-ken), (zeew.)
schilderwerk op den achtersteven; ... ZAAL, v.
(...zalen), wapenkamer; ...ZUIL, v. (-en), tropee.
WAPPER, m. (-s), wip (eener ophaalbrug enz.),
bascule.
WAPPEREN, (wapperde, heeft gewapperd), heen
en weder waaien, fladderen (door den wind) : de
vlaggen wapperen; de zeilen wapperen.

WAR, v. verwarring, verwarde toestand : alles
ligt in de war, ongeregeld; het' garen is in de war,
verward; - iem. in de war maken, zich doen vergissen; zijn hoofd is in de war, hij is niet wel bij
't hoofd, heeft zijn volle verstand niet; - (timm.)
kwast, knoest in hout, inz. in wortelhout waarvan
de ringen als verwarde figuren door elkander
loopen; - (vissch.) kunstmatig vervormde plek
in 't water waarheen de visch wordt gelokt en
waar fuiken of netten worden uitgezet.
WARANDE, v. (-n), eig. diergaarde; open plaats
waar konijnen enz. bewaard worden; - wandel dreef, wandelpark.
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WARATJE.

WARATJE, bw. verzachtende uitdr. voor waar

-achtig.

WARBOEL, m. (-en), verwarring : alles was er
één groote warboel.
WARDSCHE KAS of KIST, v. kist met glazen
wanden tot het vervoer van levende planten uit
tropische landen.
WARELOOS, bn. bw. (...zer, -t), (w. g.) onachtzaam, onoplettend; nalatig; verkwistend.
WAREMPEL, WAREMPELTJES, bw. verzachtende uitdr. voor waarachtig.
1. WAREN, (waarde, heeft gewaard), spoken, hier
en daar verschijnen; ronddwalen, zich ophouden.
2. WAREN, (waarde, heeft gewaard), (w. g.)
beschermen.
3. WAREN, v. mv. zie WAAR; handelsgoederen;
(fig.) hij handelt in natte waren, hij besteedt al
zijn geld aan sterken drank.
WARENDIG, WARENTIG, bw. verzachtende
uitdr. voor waarachtig.
WARENHUIS, o. (...zen), groot verkoophuis
van kleinhandel in waren van allerlei branches,
op den voet van grootbedrijf; — uitgestrekte
broeikas in 't Westland met verschillende afdeelingen voor verschillende doeleinden.
WARENKENNER, m. (-s); ...KENNIS, v. kennis
van koopwaren, de wetenschap die ons de handelswaren met betrekking tot hare soorten, herkomst,
bestanddeelen, vervalschingen, het gebruik enz.
leert kennen; ...KUNDE, v., ...LEER, v. .
WARGAREN, o. garen dat in de war is, garen
niet behoorlijk in draden; -, mv. (-s), (fig.) ver
zaak; ...GEEST, m. (-en), iem. die verward-warde
denkt ; rustverstoorder.
WARGEESTIG, bn. ( -er, -st), verward van
zinnen.
WARHOOFD, m. en v. (-en), warkop; ...HOOP,
m. (-en), verwarde hoop.
WARING, v. (-en), (zeew.) halfdek, gangboord,
overloop op kleine vaartuigen.
WARINGIN, m. (-s), een zware hooge boom in
Indië, tot het geslacht ficus behoorende, dien de
inlanders als heilig beschouwen.
WARKLOMP, M. (- en), verwarde klomp; ...KOP,
m. (-pen), wargeest.
WARKRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht
(cuscuta) met bladerloozen stengel, waaraan in
bundels groeiende bloemen voorkomen, tot de
familie der windeachtigen behoorende, waarvan 3
soorten in Nederland in 't wild voorkomen : het
Europeesche warkruid, het tijmkruid en het vlas
ook wijnels, wilde klin"Lme en winsels of seide
geheeten.
WARM, bn. bw. ( -er, -st), minder dan heet:
warm weer; warme spijzen; warme baden; het is
warm vandaag; — een warmen dag hebben, (fig.)
waarop men zich erg inspannen, waarop men
hevig strijden moet; — melk warm van de koe,
pas gemolken; — eene warme kamer, waarin gestookt wordt; — de natuurlijke warmte des lichaams
bijeenhoudend : eene warme jas; zich warm kleeden; —
er warm in zitten, warm gekleed zijn; (fig.) goed
bemiddeld zijn; — (fig.) hartelijk, welgemeend: ,een
warm onthaal vinden; een warme handdruk; —
het ging er warm toe, er werd hevig gestreden; —
(fig.) warm worden, boos, kwaad worden; — iem.
het hoofd warm maken, iem. opwinden, tot drift
aanhitsen, hem lastig zijn; — een warm voorstander
der kunst; — hartstochtelijk :' warme liefdesbetuigingen; een warme vrijer; (ook in betrekking tot
de geslachtsdrift) geil, wellustig : die meid is warm;
zich warm maken, de geslachtsdrift prikkelen; hij
is warm van natuur, de geslachtsdrift werkt sterk
bij hem; — (schild.) warme kleuren, warm van toon,
die het schoonheidsgevoel aangenaam aandoen.
WARM- BADINRICHTING, v. (-en), inrichting
waar men warme baden kan nemen.
s), kapbeitel.
WARMBEITEL,
WARMBLOEDIG, bn. met warm bloed : warmbloedige dieren.
WARMBREUKIG, bn. (smed.) warmbreukig ijzer,
zwavelijzer dat, warm zijnde, zeer broos is, in
tegenst. met koudbreukig ijzer, phosphorijzer dat
alleen bij gloeihitte goed te bewerken is. WARMBREUKIGHEID, V.
WARMEN, (warmde, heeft gewarmd), warm
maken, worden : zijne handen, voeten warmen;
gewarmde spijs, eten van den vorigere dag weder
heet gemaakt; zich warmen, zich bij het vuur, bij de

m. (-

WARRELBOEL.

kachel plaatsen om het warm te krijgen. WARMING,
V. het warmen, verwarming.
WARMLOOPEN, o. het warnloopen der assen.
WARMOES, o. moesgroente.
WARMOESHOF, m. (...ven), ...LAND, o. (-en),
...TUIN, m. (-en), hof, grond, tuin waar moesgroenten geteeld worden.
WARMOEZENIER, m. (-s, -en), WARMOEZENIERSTER, v. (-s), warmoezier, -ster.
WARMOEZIER, m., WARMOEZIERSTER, v.
(-s), die moesgroenten teelt en verkoopt.
WARMPAN, v. (-nen), beddepan, pan om een
bed 's winters te warmen.
WARMPJES, bw. warm, aangenaam warm; het
is nogal warmpjes; (fig.) er warmpjes in zitten, het
goed kunnen stellen.
WARMTE, v. gewaarwording die wij hebben als
wij in de nabijheid van warme voorwerpen komen,
(ook) de oorzaak dezer gewaarwording : veel warmte
verdragen kunnen; de warmte der kachel verkwikt
'S winters; er heerscht heden eene ondraaglijke warmte,
temperatuur; de warmte van het bloed, de temperatuur; — (nat.) moleculaire beweging : de warmte zet
alle dingen uit; eigen warmte, dierlijke warmte, de
warmte die de dieren hebben als gevolg der stof
— stralende warmte, warmte opgewekt-wiselng;
door een warm voorwerp dat zich op eenigen
afstand bevindt, in tegenst. met geleidingswarmte,
waarbij het verwarmende voorwerp met dat wat
verwarmd wordt, in aanraking is; — vrije warmte,
die waar te nemen is; — gebonden, latente warmte,
die niet waar te nemen is; - soortelijke warmte,
de verhouding tusschen de hoeveelheden warmte
die eene zekere gewichtshoeveelheid der stof en
die eene gelijke hoeveelheid water voor dezelfde
rijzing in temperatuur behoeven : water heeft de
grootste soortelijke warmte; — ( fig.) gloed, vuur:
iem. met warmte verdedigen, toespreken; de warmte
van zijn stijl, zijner verbeelding.
WARMTEBRON, v. (-nen), bron, oorzaak der
warmte : de voornaamste warmtebron is de zon;
...BUIS, v. (...zen), buis waardoor iets verwarmd
wordt; ...CAPACITEIT, v. soortelijke warmte;
..- EENHEID, v. (...-eenheden), (nat.) hoeveelheid warmte noodig om 1 K.G. water 1° C. in
temperatuur te doen stijgen, calori.

WARMTE-EQUATOR, m. (nat.) isotherm, welke
de plaatsen met de hoogste jaartemperatuur met
elkander verbindt; ...-EQUIVALENT, o. getal
(424) dat uitdrukt hoeveel arbeidseenheden 1
calori opleveren; ...GELEIDER, m. (-s), stof die
de warmte gemakkelijk geleidt : metalen zijn goede
warmtegeleiders; ...GELEIDING, v. (-en), het
voortgeleiden der warmte; ...GRAAD, m. (...graden),
graad op een thermometer; sterkte der warmte in
eene stof aanwezig : den warmtegraad der lucht
nagaan; ... LEER, v. leer, wetenschap der warmte;
...LEIDER, m. (-s), warmtegeleider.
WARMTEMETER, m. (-s), toestel om den warmtegraad van iets te bepalen, thermometer; toestel
om de soortelijke warmte eener stof te bepalen,
calorimeter; ...ONTWIKKELING, v.; ...STOF, v.
naam waaronder men vroeger de warmte aanduidde,
toen men zich die voorstelde als eene uiterst fijne
vloeistof; ...STRAAL, m. (...stralen), richting
waarin de warmtegolven zich voortplanten; de
warmtegolven zelf : donkere warmtestralen, alleen
voor het gevoel waarneembaar; lichtgevende warmte
lichtstralen, tevens warmtestralen.
-stralen,
WARMWATERBAK, m. (-ken), (stoomw.) ijzeren
vergaarbak voor den gecondenseerden stoom;
...BORD, o. (-en), bord door warm water warm
gehouden; ...BUIS, v. (...zen), buis waardoor warm
water vloeit om zoodoende eene ruimte te verwarmen; ...KRAAN, v. (...kranen), kraan waaruit
men warm water kan laten vloeien.
WARNEST, o. (-en), (fig.) een warnest van straatjes
en stegen, waarin men gemakkelijk verwart.
WARNET, o. (-ten), net dat verward is; (ook fig.).
WARONG, V. (- s), (Ind.) Chineesche of soms
inlandsche open winkel van eerste levensbehoeften,
benoodigdheden voor de huishouding, enz.; —HOUDER, m. (-s); ...HOUDSTER, v. (- s).
WARRANT (Eng.), v. (-s), volmacht; bevel tot
inhechtenisneming (in Engeland); patent, octrooi,
waarborg voor de fabrieksmerken.
WARREL, m. (-s), het katoen, het garen is in
den warrel, is verward, in de war.
WARRELBOEL, in. (gew.) warboel.
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WARRELEN, (warrelde, heeft gewarreld), heen
en weder slingeren, draaien; in de war raken, ver
eene warrelende zee, woelende golven.-waren;
WARRELING, v. (-en), het warrelen.
WARRELKLOMP, m. (-en), verwarde menigte;
...TROEP, m. (gew.) warboel; ...WIND, m. (-en),
dwarrelwind.
WARREN, (warde, heeft en is geward), in ver
brengen of komen; met elkander-waring,de
(liggen) warren, oneenig zijn. WARRING, v. het
warren, verwarring.
WARRIG, bn. (gew.) onhandelbaar, koppig,
twistziek : een warrige kerel; — ( timm.) vol warren
en kwasten : warrig hout.
WARS, bn. afkeerig : wars van vleierij.
WARSTRUIK, m. (-en), een eigenaardige Indische struik (quisqualis Indica).
WARTAAL, v. onsamenhangende woorden, nonsens : wartaal spreken, zeggen.
WARTEL, m. (-s), (zeew.) eene soort van kleinen
ketting of haak, draaiende op het end van een
ketting en waarvan men bij 't spinnen van schiemansgaren gebruik maakt.
WARTELBLOK, o. (-ken), (zeew.) draaiblok;
(bij touwslagers) draaihaak, nahanger; ...HAAK,
m. (...haken), (zeew.) taliehaak waarvan de kop
uit eene zeer sterke ijzeren plaat bestaat, op welke
hij draait en waarvan de beide zijden zich sluiten
over elkander als een beugel, waarin men eene
kous vastklinkt om den strop te ontvangen van
het blok, voor 't welk hij dienen moet, om de
daardoor loopende touwen uit elkander te houden;
... TALIE, v. (-s, ...liën), (zeew.).
WARWINKEL, in. verwarde boel: het is hier
een echte warwinkel; (ook fig.)
WARZIEK, bn. ( -er, -st), twistziek.
1. WAS, m. groei; — toeneming, vermeerdering:
er is was op de bavenrivieren, hooger waterstand.
2. WAS, o. v. de algemeene naam voor eenige
uit koolstof, waterstof en zuurstof samengestelde
verbindingen, die in vele eigenschappen met de
vetten overeenkomen; de belangrijkste en meest
bekende soort van was is die, welke de bijen voortbrengen en afgescheiden wordt uit de honingraten:

gele, witte was; iets in was afdrukken, met was bestrijken; in was boetseeren; — ( mil.) leer in de slappe
was zetten, het poetsen, blinkend maken; hij zit
goed in de slappe was, hij heeft duiten.

WASACHTIG, bn. als was, op was gelijkende.
WASAFDRUK, m. (-ken), afdruk in was.
WASAPPEL, m. (-s, -en), (tuinb.) eene appel soort die eene kleur als gele was heeft; ... BAL, m.
(-len), een bal was om garen te wassen; (schoenen. )
mengsel van was en zwavel, om de hakken van
een schoen of laars wit te maken; ...BLEEK,
...BLEEKERIJ, V. (- en), plaats waar was gebleekt
wordt; ...BLEEKER, m. (-s); ...BLOEM, v. (-en),
bloem gemaakt van was; (plantk.) hondstong;
...BOETSEERDER, m. (-s), iem. die in was boetseert; ...BOETSEERKUNST, v.
WASBOOM, m. (-en), zekere Noordamerikaansche
heester (myrica cerifera), uit welks vruchten door
uitkoken een groenachtig was wordt verkregen, dat
tot vervaardiging van welriekende kaarsen dient;
Nederlandsche of Brabantsche was, geurige gagel.
WA S CH, v. het wasschen : wij hebben deze week
de wasch; -- er is veel goed in de wasch, bij het
waschgoed; -- bij iem. in de wasch zijn, door hem
zijn vuil waschgoed laten wasschen; -, V. (wasschen), linnengoed enz. dat gewasschen moet
worden of gewasschen is; de groote wasch, de grootere
stukken; de fijne wasch, de kleinere stukken die
meer zorg vereischen; de vuile wasch geven; de

schoone wasch thuis krijgen, aan kant maken, op-

vouwen en wegleggen. WASCHJE, o. (-s).
WASCHBAAS, m. (...bazen), (mil.) man van de
waschvrouw; ...BAD, o. (-en), bad om zich te
wasschen; kuip daarvoor bestemd; ... BAK, m.
(-ken), bak waarin men zich of iets wascht; (ook)
eene soort van bak om edele metalen te zuiveren;
...BANK, v. (-en), bank welke tot wasschen dient,
inz. wolkammersgereedschap ter ontvetting of ontzweeting der wol; ...BEER, m. (...beren), (nat.
hist.) zekere beer in Amerika (procyon lotor) die,
naar men vroeger beweerde, niets eet zonder het
vooraf in water gewasschen te hebben; ...BEKKEN,
o. (-s), waschkom om het gezicht en de handen
in te wasschen; ...BLEEK, v. (-en), het bleeken
van gewasschen goed; bleekveld; ...BOEK, o.

(-en), boek waarin het goed wordt opgeteekend,
dat gewasschen moet worden; ...BOORD, o. (-en),
(scheepst.) verhooging van de boorden voor het
inslaan der golven; ...BORD, o. (-en), plankje
waarover gegolfd zink geslagen is, waarop men
vuil goed wascht.
WASCHDAG, m. (-en), dag waarop gewasschen
wordt (linnengoed enz.); ...DOEK, m. (-en), natte
doek, afneemdoek.
WASCHECHT, bn. in de wasch niet ver
-kleurnd.
WASCHGELD, o. geld dat men voor het
wasschen betaalt; tweehonderd gulden loon en zes
en twintig gulden waschgeld, bij het huren van
dienstboden; ...GOED, o. kleedingstukken enz.
die gewasschen zijn of moeten worden; ...GOED KNIJPER, m. (-s), houten knijpertje om het
natte goed aan de drooglijn vast te knijpen;
... GOUD, o. korrelig, fijn goud dat uit rivierzand
en goudhoudende aarde gewasschen wordt; ...HAMER, m. (-s), eene soort van waschstamper;
...HOK, o. (-ken), .HUIS, o. (...zen), plaats
waar gewasschen wordt; ...INRICHTING, v. (-en),
publiek waschhuis; ...KAN, v. (-nen), lampetkan;
...KETEL, m. (-s), ketel waarin waschwater heet
gemaakt wordt; ...KOLK, v. (-en), meertje op
de heide, waarin men de schapen wascht; ...KOM,
v. (-men), steenen waschbekken; ...KOT, o. (-ten),
(gew.) waschhok; ...KUIP, v. (-en), kuip waarin
de wasch gedaan of waarin gewasschen wordt.
WASCHLAP, m. (-pen), waschdoek; ...LIJST,
v. (-en), lijst der waschgoederen; ...LOON, o. (-en),
geld voor het wasschen betaald of ontvangen;
...MACHINE, v. (-s), machine om te wasschen;
...MAN, m. wasscher van beroep; ...MAND, v. (-en),
mand waarin het waschgoed verzonden wordt;
...MEESTER, m. (-s), opzichter over het linnengoed;
...MEID, v. (-en), dienstbode met het wasschen
van linnengoed belast; meid eener waschinrichting;
...MEISJE, o. (-s); ...MOLEN, m. (-s), waschbank;
...PENSEEL, o. (-en), penseel der teekenaars
om daarmee de kleuren te laten ineenvloeien of
weg te wasschen; ...PLAATS, v. (-en); ...STAMPER,
m. (-s), houten stamper om het vuile linnengoed
schoon te stampen; ...STEL, o. (-len), waschkom,
waschkan, zeepbakje en kambakje op eene waschtafel.
WASCHSTER, v. (-s), zij die wascht.
WASCHTAFEL, v. (-s), tafel waaraan men zich
wascht en die er op ingericht is; ook eene soort
van, gewoonlijk driehoekig, tafeltje waarop men
de waschtobbe plaatst, wanneer het linnengoed gewasschen wordt; ...TOBBE, v. (-n); ...TOESTEL,
o. (-len), toestel om iets te wasschen : waschtoestel
voor lompen; ...TON, v. (- nen); ...VROUW, v.
(-en), vrouw die uit wasschen gaat; (bij militairen)
vrouw die het vuil linnen der soldaten wascht;
...WAGEN, m. (-s), bleekerswagen; ...WATER, o.
water om in te wasschen; water waarin iets gewasschen is; ...ZAK, m. (-ken), zak waarin de
wasch naar den bleeker gezonden wordt.
WASDOEK, o. gewast linnen; met een vernis
overtrokken weefsel, om het waterdicht te maken;
—FABRICAGE, v. het maken van wasdoek.
WASDOM, m. groei, toeneming : de wasdom der
planten.

WASDRAAD, m. (...draden), draad met was
bestreken.
WASEM, m. (-s), damp, uitwaseming inz. van
kokende of gistende zelfstandigheden; adem.
WASEMEN, (wasemde, heeft gewasemd), damp
verspreiden, van zich geven. WASEMING, v. het
wasemen.
WASEMIG, bn. ( -er, -st), dampig.
WASEMPIJP, v. (-en), pijp om den wasem van
een kokendere ketel af te voeren.
WASFABRIEK, v. (-en), plaats waar was bereid
wordt; ...FABRIKANT, m. (-en); ...FAKKEL,
v. (-s), brandende, zeer dikke waskaars; ... FIGUUR,
0. (...figuren), figuur in was gemaakt.
WASGEEL, bn. zoo geel als ongezuiverd was:

de zieke zag wasgeel.

WASHANDEL, m. in- en verkoop van was;
...HUID, v. weeke, zachte, dikwijls gekleurde
huid waarmede de snavel van sommige vogels
aan den wortel omgeven is.
WASJE, o. (-s), wasrol.
WASKAARS, v. (-en), kaars van was; stearine
kaars; ...KAARSEN FABRIEK, v. (-en); .. .KA -
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NEN, V. mv. overschot van gesmolten was;
...KLEUR, v.
WASKLEURIG, bn. de kleur van was hebbende.
WASKOEK, m. (-en), platte ronde koek van
gestold was; ...LAP, m. (-pen), lap die, met was
bestreken, tot het wrijven van houtwerk gebezigd
wordt; ...LICHT, o. (-en), waskaars; ...LICHT FABRIEK, V. (- en); ...LICHTGELD, o. (-en);
...LUCIFER, m. (-s), lucifer van was; ...OPAAL,
o. waskleurig opaal.
WASPALM, m. (-en), ...PALMBOOM, m. (-en),
zekere soort van palmboom in de Andes van Peru
(ceroxylon); de stam van dezen boom zweet eenti
witte massa uit, die op bijenwas gelijkt en als
zoodanig gebruikt wordt.
WASPAPIER, o. met gesmolten was doortrokken
papier, dienende voor luchtdichte afsluiting en ver
thans meer door perkamentpapier en-paking;
stanniol verdrongen.
WASPEER, v. (...peren), eene soort van peer
die waskleurig is; ...PIT, v. (-ten), lange dunne
opgerolde waskaars om gas aan te steken; ...PITJE,
o. (-s), wasstiftje op een drij vertj e in olie, als
nachtlichtje enz. dienende; ...PLANT, v. (-en),
plant die op bladeren enz. was uitzweet; plant
wier sappen tot wasbereiding dienen; ...PLEISTER,
v. (-s), zeker heelmiddel; ...PRUIM, v. (-en),
(tuinb.) wazige zachte pruim; ...ROL, v. (-len),
rol van met was omgeven katoen, om lampen enz.
aan te steken.
1. WASSCHEN, (wiesch, waschte, heeft gewas schen), door middel van water of andere vloeistof
schoonmaken : zich de handen, het gezicht wasschen;
een kind wasschep; borden en schotels wasschen; het
vuile goed wasschen; (boekdr.) de drukvormen wasschen, met een in loog gedoopten borstel de onreinheden verwijderen; erts wasschen, door water van
aarddeelen zuiveren; -- (fig.) dat is den moriaan
gewassehen, zie MORIAAN; -- iem. het hoofd of
de ooren wasschep, hem geducht doorhalen, scherp
berispen; — iem. den rug wasschen, hem afrossen; —
(fig.) ik zal dat varken wel wasschen, ik zal dat
wel in orde brengen; — (spr.) als de eene hand de
andere wascht, worden zij beide schoon, wederkeerige
hulp maakt het werk gemakkelijk; ik wasch mijne
handen in onschuld, ik kan het niet helpen; zonder het begrip van schoonmaken : de melk
wasschen, met water verdunnen; de oogen met
boorwater wasschen, betten; iem. die in zwijm ligt,
met azijn wasschep, opfrisschen; - (teekenk.) eene
kleur met water allengs van het donkere tot het
lichte doen overgaan; - (kaartsp.) doorschudden
(de kaarten); dooreenschuiven (steepen van het
dominospel).
2. WASSCHEN, o. wassching; voetbad; het nat
vingers van den priester (bij de mis):-makendr
WASSCHER, m. (-s),. die wascht, bleeker. WASSCHERIJ, V. (- en), bleekerij, waschplaats.
WASSCHIJF, v. (...ven), waskoek.
WASSCHILDER, m. (-s), die in was schildert;
...SCHILDEREN, o. het schilderen op een met
was doortrokken muur, wat buitengewoon duur
moet zijn, ook encaustiek schilderen geheeten;-zam
...SCHILDERWERK, o.
1. WASSEN, (wies, is gewassen), grooter worden, opschieten : de planten wassen en gedijen; die
jongen is flink uit de kluiten gewassen, hij is haast
volwassen; . - tieren, opkomen : op dit land wast
koren; in Frankrijk wassen vurige wijnen; - meer
worden, hooger. grooter worden : het water wast
2 dM., wordt 2 dM. hooger; wassende maan, de
maan als zij schijnbaar in grootte toeneemt.
WASSING, v . het wassen, de groei, toeneming.
2. WASSEN, (waste, heeft gewast), met was bestrijken : gewast taf; beddetijk wassen; - met was
poetsen : het leergoed wassen, in de was zetten.
3. WASSEN, bn. van was (vervaardigd); een
wassen beeld, van was vervaardigd afbeeldsel van
mensch of dier; - het is maar een wassen neus, het
is bloot voor den vorm.
WASSENAAR, m. (-s), (w. g.) wassende maan.
WASSENBEELDENSPEL, o. (-len), tent waarin
wassen beelden te zien zijn.
WASSMEERSEL, o. (-s), smeersel uit was bestaande; ...STEEN, m. (-en), (v. gmv. als stofn.)
eene soort van peksteen.
WAT, vragend voornw., meestal zelfstandig gebruikt en naar zaken vragende : wat is er ?; wat
hebt ge daar ?; wat is er van uw dienst ?; zoowel in de

WATER.

rechtstreeksche vraag : hij vraagt : wat doet gij ? als
in de niet rechtstreeksche vraag : hij vraagt, wat gij
doet; - wat ?, als uiting dat men iem. niet goed
verstaan heeft en hem uitnoodigt zijn zeggen of
vragen te herhalen; - in verbinding met de voorzetsels aan, te, naar, met enz. wordt het gewoonlijk
vervangen door het overeenkomstige voornaamwoordelijk bw. dat met waar begint : waaraan (aan wat)
denkt gij ?; waarin (in wat) bewaart hij het ? bijvoegelijk gebruikt kan het zoowel naar personen als naar zaken vragen en beteekent dan welk,
hoedanig : wat man is dat ?; wat vleesch is het lekkerst ?;
wat wind heeft hem dal aangewaaid ? ; - gewoonlijk
is het in deze bet. vergezeld van voor, voor een
(waarbij voor dan niet de kracht van een voorzetsel
heeft) : wat voor een man is dat ?, wat voor man is dat ?,
de gewone wijze van vragen en in beteekenis ver
wat een man is dat ? wat man is-schilendva:
dat ?; wat voor weer is het ?; - wat kan ook van het
zelfst. naamor. gescheiden voorkomen : wat is dat
voor een man ? in uitroepende zinnen dient het meer om de
kracht der uitdrukking te verhoogen, dan wel te
vragen en is dan vaak vergezeld van al, een : wat beste
boter !; wat lekkere kersen !; wat al banaliteit !; wat
al .fouten in dat opstel !; wat een ezel is dat !; wat een
ongelukken op één dag !; wat een brood eet hij daar ! -, betrekkelijk voornw. : doe dat wat ik u zeg;
dat is juist wat ik hebben moet; hij vroeg iets wat ik
niet wist; weet gij wat ik gedaan heb ?; het gebruik
van wat is noodig na dat, datgene en alles; -, onbepaald voornw, iets : ik zie wat; ik heb u
wat te vertellen; dat is wat anders; wat hij ook zegge,vertrouw hem niet; -, onbepaald hooftelw. eene kleine hoeveelheid
of een klein aantal te kennen gevende, eenig, eenige :
geef mij wat suiker; hier zijn wat kersen; hij vroeg
om wat geld; -, bw. van hoeveelheid en graad, een weinig:
hij is wat lui en wat vervelend; hij bleef wat rusten;
het eten is wat aangebrand; de melk is iet of wat zuur,
zeer weinig; blijf nog wat, eene korte poos; - vrij
wat, betrekkelijk veel : hij is vrij wat vooruitgegaan;
— heel wat, zeer veel: ik heb heel wat verdiend; —
in hooge mate (dan heeft wat den klemtoon) : hij
is wat knap; hij vertelt wat aardig; wij zijn wat ge-

lukkig; -

-, bw. van wijze, hoe : wat is 't vandaag koud!,
hoe koud is het vandaag; -- wat ongelukkig !, hoe
ongelukkig is dat !; wat zijt gij goed !; - wat duur!,
uitroep als men iets duur vindt; - waarom : wat
lacht gij toch ? wat plaagt gij toch altijd ? -, tw. wat ! komt hij niet ?; och wat ! hij oppassen!;
toe wat, maak voort; -, o. (-ten), in de loterij, een nummer waarop een
prijs gevallen is, in tegenst. met een niet : hij heeft
een wat en ik heb twee nieten.
WATER, o. (-s, - eren), eene over de geheele aarde
verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur,
reuk of smaak heeft en uit 1 volume zuurstof en
2 volumen waterstof bestaat : water om te drinken,
te koken, te wasschen; zuiver, gedistilleerd water; —
hard,water, bronwater; — zacht water, regen- en rivier
— zout water, waarin zout opgelost is, in-water;
tegenst. daarmee zoet water, drinkbaar water; —
brak water, , vermenging van zoet en zeewater; —
frisch, helder, klaar water; water uit de bron, de pomp,
de zee; een emmer, een glas, een druppel water; — de
zon haalt water, schijnt zoo bleek dat men regen kan
verwachten; — het schip krijgt water in, heeft een
lek; — bloemen in het water zetten, om ze frisch en
fleurig te houden; — iets uit het water eten, alleen
gekookt en met niets anders toebereid; — op water
en brood zitten, in de gevangenis zitten en niets dan
water en brood krijgen; — zij gelijken op elkander
als twee druppels water, zij gelijken volkomen op
elkander; — (in spr.) zij is zoo gauw als water, zij is
erg bij de hand; — water in de zee dragen, onnoodig
werk verrichten; -- dat kan al het water van de zee
niet afwasschen, dat is niet tegen te spreken, (ook)
daaraan is nu niets meer te veranderen; — veel
water om iets vuilmaken, veel onnoodigen omslag
maken; — het is of mij een emmer (koud) water over
den rug gegoten wordt, ik ben zeer huiverig, dat is
eene geduchte ontgoocheling; — zich aan koud water
branden, overal zwarigheden in zien; — ' t was of ik
water zag branden, ik stond uiterst verwonderd te
kijken; — zij zijn als water en vuur, het zijn gezworen vijanden; -- water in zijn wijn doen, zich
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een weinig temperen, zijn eischen verminderen;
(ook) meer door de vingers zien, toegeven, meer
verdragen; - het is water en melk, flauwe kost; het is water en wind, geene voedzame spijs; - regen:
-er is veel water gevallen; het water des hemels; eene min of meer groote hoeveelheid water in
slooten, meren, rivieren, kanalen enz., inz. als vaar
: de binnenwateren, de waterwegen binnen de-water
grenzen van het land ; de buitenwateren; een klein,
groot, smal, diep water; in diep water zijn, in de
volle zee; - te water reizen, een weg per schip of
boot afleggen; - een schip te water laten, van stapel
laten loopen; - te water gaan, gaan zwemmen; iem. uit het water halen, een drenkeling redden; het water treedt buiten de oevers, overstroomt de
omstreken; - al het land staat onder water, is overstroomd; - een land onder water zetten, laten overstroomen, inz. ter verdediging; - open water, niet
bevroren, in tegenst. met dicht water, dat toegevroren is; - met betrekking tot de zee : hoog water,
vloed; - laag water, ebbe; -- hol, verbolgen water, onstuimige zee; - slecht water, kalme, effen zee; stil water, tusschen vloed en ebbe; - (in spr.) zoo
gezond als een vischje in het water, zeer gezond; leven als een vischje in het water, onbekommerd,
zeer gemakkelijk; - in zulk water vangt men zulke
visschen, van zulk slag van volk moet men zulke
dingen verwachten, (ook) van zulke daden heeft
men zulke gevolgen te wachten; - in troebel water
is het goed visschen, zie TROEBEL; - de zotten
dragen het water uit en de wijzen vangen de visch,
moeite voor iets doen, waarvan anderen de voordeden genieten; - stille waters hebben diepe gronden,
die het minst spreken, zijn dikwijls het slimst; als het water stil staat, stinkt het, wie niets doet, vervalt tot kwaad; - hij kan niet de zon in het water
zien schijnen, hij is gauw wangunstig, afgunstig; dat is water op zijn molen, dat dient hem; - als het
water iem. in den mond loopt, leert hij eerst zwemmen,
in den nood leert men zich inspannen en behelpen;
- Gods water over Gods akker laten loopen, zich om
niets bekommeren; - waar de dijk het laagst is, loopt
het water het eerst over, rampen treffen arme lieden
het eerst ; - het water loopt altijd naar zee, rijke of
gegoede lieden krijgen vaak groote voordeelen ; -over het water wonen ook menschen, gezond verstand
treft men overal aan; - die partij is in het water gevallen, is mislukt; - zijn geld in het water gooien, onnoodig, nutteloos uitgeven; - het water komt hem
tot aan de lippen, de nood is bij hem hoog gestegen;
- zich met moeite boven water houden, ternauwernood
zich redden kunnen; - boven water en wind zijn,
binnen zijn, boven Jan zijn, buiten gevaar, in goeden
doen verkeeren; - tusschen water en wind, juist
aan de waterlijn; tusschen water en wind zijn, weifelen, geene partij kiezen; - hij is weer boven water
gekomen, hij is weer teruggekomen, na lang afwezig geweest te zijn enz.; in die wateren treft men
veel noordenwind, kruisen zeeroovers; - spijkers op
laag water zoeken, zie SPIJKER; verschillende waterachtige bestanddeelen uit het
lichaam, als tranen, zweet, urine enz. : hare oogen
stonden vol water, vol tranen ; zich tot water schreien,
lachen, hevig schreien, lachen; - het water liep hem
Langs het gezicht, den rug, het zweet; - zijn water
bozen, wateren ; zijn water laten loopen, onwillekeurig loozen ; hoog water hebben, moeten wateren;
pijn op het water hebben, pijn gevoelen als men
watert; iemands water bekijken; - waterzucht : hij
heeft het water; het water in de knie hebben, het lidwater; men heeft hem het water afgetapt; - het water
komt mij in den mond, ik watertand, heb een hevig
verlangen naar; - de bevalling is ophanden, het water
is reeds gebroken, het vruchtwater; vloeistof die er meer of min als water uitziet:
réukwateren, welriekende wateren; minerale wateren;
gedistilleerde wateren, sterke dranken; hij is onder
water, hij is beschonken; (ook) hij is op sjouw. aan
den rol; (nijv.) golvende weerschijn van geweven stoffen:
het water van dat moor is bijzonder fraai; - glans,
helderheid : diamant van liet eerste, zuiverste water;
(fig.) roarer van het eerste, zuiverste water, in hoogen
graad. WATERTJE, o. (-s).
WATERAANDRANG, m. bij het graven van putten
is de wateraandrang vaak bezwarend, het aandringen
van het grondwater; - drang tot urineeren.
WATERACHTIG, bn. ( -er, -st), als water; voch
vol water; (fig.) niét krachtig, zonder pit, laf -tig,;
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waterachtig voedsel; waterachtig bier. WATERACH-

TIGHEID, v. het uitzien als water; scherpheid in
het bloed; (fig.) het laffe, smakelooze.
WATERADER, v. (-s, -en), ader van eene springbron; (ontl.) een der vaten welke het waterachtige
vocht naar het bloed voeren.
WATERAFDRIJVEND, bn. (geneesk.) de urineloozing bevorderend : waterafdrijvende middelen.
WATERAFLEIDING, v. (-en), het geven van eene
andere richting aan den loop eener rivier; ...AFSLUITING, v. (-en), gasafsluiting door eene kolom
water bij gashouders, ventilatoren enz.; ...AFTAP
goeden staat houden van-PING,v.(en)hti
eene bevaarbare rivier; (geneesk.) het laten weg
uit eene lichaams--lopenvacht ig
holte; ...AFVOER, m.; ...AHORNBOOM, m. (-en),
gemeene ahornboom; ...ALANT, m. (-en), (plantk.)
(gew.) eschdoorn; ...ALOË, v. (-'s), (plantk.) (gew.)
scheeren (stratiotes); ...ANANAS, tn. ( -sen), (plantk.)
watersalade ; ...ANDOORN, m. (-s), (plantk.)
gemeene wolfspoot (lycopus europaeus); ...APPEL,
m. (-s, -en), zie FLESCHAPPEL.
WATERBAAN, v. (...banen), waterweg;
... BAARS, m. (... zen), baars die gekookt en zonder
saus gegeten wordt ; ...BAD, o. (-en), inrichting om
iets beneden 100° C. gelijkmatig te verwarmen; gewoonlijk een metalen draadwerk dat men in ver
hangt en waarin het te verwarmen-warmdte
voorwerp zich bevindt; - doop; ...BAK, m. (-ken),
bewaarplaats voor water; bak waarin water wordt
opgevangen; regenbak; (ook) zoutzieders-, papier
bak om in te wateren, te-makersgdchpnz.;
urineeren; ...BAKJE, o. (-s).
WATERBALLAST, m. ballast van water (in
de moderne schepen); ...BALK, m. (-en), (scheepst.)
balk die het ruim van achter afsluit; ...BED, o.
(-den), wanneer men schepen drijvende per spoor
wil vervoeren, laat men ze rusten op een waterbed,
in water; ...BEEK, v. (...beken), vliet; ...BEESTJE, o. (-s), (nat. bist.) eene soort van doodgraver
die in het water leeft; ...BEHANDELING, v.
geneeskundige behandeling met water; ...BEKKEN,
o. (-s).
WATERBEL, v. (-len), luchtblaas in of op het
water; ...BERG, m. (-en), zeer hooge golf of baar;
... BERGING,v. ruimte in watergangen en slooten;
...BERICHT, o. (-en), bericht omtrent den waterstand onzer rivieren, vooral des winters; ...BESCHRIJVING, v. beschrijving der wateren van
een land; ...BETONIE, v. (plantk.) (scrofularia
alata) gevleugeld helmkruid; ...BEWONER, m.
(-s), dier dat het water bewoont : de visschen zijn
waterbewoners.
WATERBEZIE, v. (...ziën), (plantk.) een plantengeslacht (comarum palustre) tot de familie der
roosachtigen behoorende, waarvan slechts ééne soort
op enkele plaatsen in Nederland in 't wild voor
: gemeene of roode waterbezie, ook waterhanepoot-komt
en moerasvijfblad geheeten.
WATERBEZWAAR, o. hinder van water, te veel
aan water : de sluis behoeft niet per etmaal het totale
waterbezwaar af te voeren.
WATERBIES, v. een plantengeslacht (heleocharis),
tot de familie der cypergrassen behoorende, waar
soorten in Nederland voorkomen : gemeene-van4
waterbies; naaldwaterbies; veelstengelige en slanke
waterbies; ... BIEZEN, v. mv. (plantk.) welriekende
waterbiezen, pijptorkruid; ...BITTER, o. wateraloë;
zekere plant; ...BLAAS, v. (...blazen), pisblaas;
(ook) blaar door eene trekpleister of door branding
veroorzaakt; ...BLAASBREUK, v. (-en), (heelk.)
blaasbreuk; ...BLAASJE, o. (-s), waterbel; een der
vliezige zakjes met een waterachtig vocht in het
hoofd, de borst enz. van een mensch, waardoor
hij geweldig lijdt; ... BLAD, o. (-en), (gew.) groote
weegbree, zekere Amerikaansche plant (hydrophyllum 1.
WATERBLAUW, bn. zoo blauw als water; -, o.
kleur van water; ...BLAZER, m. (-s), zeedier dat
water uitspuit, inz. de dolfijn; ...BLOEM, v. (-en),
in of dicht bij het water groeiende bloem; ...BLOEMPJE, o. (-s); ...BOBBEL, m. (-s), waterblaas;
...BOELKENSKRUID, o. (plantk.) driedeelig
tandzaad (bidens tripartitus) en knikkend tandzaad
(bidens cernuus); ... BOER, m. (-en), leverancier
van water, inz. van versch drinkwater; ...BOOM.
m. (-en), (plantk.) Amerikaansche olijfboom.
WATERBORDEN, o. mv. (zeew.) planken die
op het scheepsboord gezet en afgenomen kunnen
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-- loozen; bloed wateren; - met waterachtig vocht
worden om het water te laten wegloopen; (timm.)
bedekt worden: zijne oogen wateren, zijn vochtig; de over de windveering gelegde planken waarlangs
(fig.) de mond watert mij daarvan, ik krijg er trek in;
het water afdruipt op de pannen; (molenm.) de boven
-- (zeew.) uit het oog verliezen ten gevolge van de
aan het molenlijf langs het riet aangebrachte planrondheid der aarde; uit het gezicht verdwijnen.
ken voor het afwateren; ...BOT, v. (-ten), (plantk.)
2. WATEREN, o. mv. (zeew.) kogels die in en uit
waterloot; bot die men gekookt zonder saus opdient;
het water springen.
...BOTERBLOEIIF, v. (-en), dotterbloem.
WATER-EN- VUURBAAS, m. (...bazen), iem.
WATERBOUWKUNDE, v. de kennis vereischt
die heet water en vuur verkoopt; ...NERING,
tot het ontwerpen en aanleggen van werken, om
V. (- en), waar water en vuur verkocht wordt;
de stroomen of de zee binnen vooraf aangewezen
...-VROUW, v. (-en); ... -ZAAK, v. (...zaken).
grenzen te beperken, met name dijken, zeeweringen,
WATEREPPE, v. (plantk.) eerste watereppe,
sluizen enz.; ook de kennis tot het graven van kanavergiftige of groote waterscheerling; smalbladige
len, hetzij ter bevordering van handel en welvaart,
watereppe, breedbladige watereppe en knoopbloemige
hetzij om den afvoer van het water naar behooren
watereppe, drie schermbloemige planten, met witte
te doen plaats hebben.
bloemen, die alle drie in of langs slooten, vijvers,
WATERBOUWKUNDIG, bn. op de waterbouwvaarten enz. gevonden worden (sium latifolium);
kunde betrekking hebbende.
...FEEST, o. (-en), feest op het water, in vaartuigen
WATERBOUWKUNDIGE, m. (-n), iem. die in de
gevierd; ...FILTER, m. (-s), filter om water te zuiwaterbouwkunde ervaren is.
veren; ...FLESCH, v. (...sschen), fiesch bestemd om
WATERBREMS, v. (...zen), watervlieg;
er water in te doen; (ook) eene soort van bedwar...BREUK, v. (-en), (heelk.) ophooping van water
mer; ... GAASVLIEGEN, v. mv. (nat. hist) eene
in de omhullende vliezen van den zaadstreng en de
familie der netvleugelige insecten, die zonder cocon
zaadballen, met opzwelling gepaard; ...BRIJ, v.
verpoppen (sialidae); ... GAL, v. (geneesk.) heldere
met water gekookte pap; ...BRON, v. (-nen),
gal; ...GAL, ...GEIL, v. (plantk.) (gew.) wilde
bron die water geeft; ...BROOD, o. (-en),
spurrie; ...GAMANDER, v. (plantk.) eene soort
brood waarvan het deeg met water en niet
van gamander (teucrium scordium), ook waterlook
met melk gemengd is; ...BROODJE, o. (-s);
geheeten.
...BUIK, m. (-en), waterzucht in den onder
WATERGANG, v. (-en), loop van het water;
gaarne water-buik;,m.env()di
drinkt; ...BUIS, v. (...zen), buis of pijp eener eene uitwateringssluis met 3 watergangen, openingen;
de afmetingen der sluizen en watergangen, tocht
waterleiding; ...BUIZENKETEL, m. (-s), (stoomw.)
dikke plank die aan weerszijden-sloten;(zw.)
stoomketel uit waterbuizen bestaande; ...BUNGEvan het dek is aangebracht, tot hetwelk zij mede
V. (plantk.) beekpunge (veronica beccapunga);
...CHOCOLADE, v. chocolade met heet water behoort; ...GARF, v. (...ven), watersprong welks
stralen schoofvormig opstijgen.
klaargemaakt; ...CIRCULATIE, v. de omloop
WATERGAS, o. het inwerkingsproduct van overvan water in eene stoommachine van lage drukverhitten stoom (200 tot 240° C.) op gloeiende
king; ... CLOSET, o. (-s), geheim gemak waar de
cokes (1100 C.); daardoor ontstaat kooloxyde en
faecaliën met water worden weggespoeld; ... DAM,
waterstof dat met eene blauwe vlam verbrandt,
m. (-men), dijk, havenhoofd; ...DAMP, m. (-en),
en daarom ook blauwgas heet; het wordt lichtgevend
damp die uit het water opstijgt; ...DEEL, o. (-en),
waterhoudend deel van iets; (ook) hoeveelheid water gemaakt (gecarbureerd) door toevoeging van ontledingsprodueten van olie; thans veelal cokesgas
in het een of ander mengsel.
geheeten; -INSTALLATIE, v. (-s); -TEER, v.
WATERDICHT, bn. ondoordringbaar voor het
afvalproduct van watergas : watergasteer is eene
water, impermeabel; eene waterdichte regenjas;
waterdichte laarzen; eene waterdichte bevloering; gewilde brandstof voor Dieselmotoren, en voor de
ovens in glasfabrieken.
waterdichte beschotten op zeeschepen.
WATERGAT, o. (-en), gat in een muur waarWATERDIER, o. (-en), dier dat in het water
door het water kan wegvloeien; holte onder de
leeft; ...DISTEL, v. (-s), (plantk.) moerasveder wortels der boomen; gat vol water; (fig.) modderdistel (cirsium oleraceum); ...DOKTER, m. (-s),
poel, waterige plek; .:.GEBIED, o. (eener gemeente
dokter die de watergeneeswijze voorstaat; ...DOOP,
b. v. ); ... GEBINT, o. (-en), meer samengestelde
m. doop met water.
beschoeiing; ...GEBIT, o. (-ten), watertoom; een
WATERDOORLATEND, bn. het waterdoorlatend
uit kogeltjes en ringen bestaand mondstuk;
vermogen der Nederlandsche baksteenen is klein,
...GEEST, m. (-en), (fab.) eene soort van nimf, bezij laten weinig water door.
schermgeest van het water; ...GELD, o. molengeld;
WATERDORPEL, m. (-s), (timm.) dorpel om het
...GENEESINRICHTING, v. (-en), inrichting waar
inwateren en vooral het injagen van water door
den wind te voorkomen of te verminderen : aan men met water geneest, bv. te Laag -Soeren in
Gelderland; ...GENEESKUNDE, v. die geneesonze achterramen zijn waterdorpels aangebracht;
kunde die met water geneest : de watergeneeskunde
...DRACHT, v. (zeew.) diepgang (van een schip);
...DRAGER, m., ... DRAAGSTER, v. (-s), die volgens Kneipp.
WATERGENTIAAN, v. (plantk.) eene plant
water draagt, in de huizen bezorgt; ...DRIE(limnanthemum nymphaeoides) tot de familie der
BLAD, o. (plantk.) waterklaver (menyanthes trifogentiaanachtigen behoorende, die in slooten, grachten
liata); ...DRINKER, m. (-s); ...DRINKSTER, v.
en vaarten wordt aangetroffen en welker bloem (-s), die water drinkt; ...DROP, m. het afloopen,
bladen geel gekleurd zijn; ...GERECHT, o. (-en),
afdruipen van het water van boven neer; goot;
rechtbank ter beslissing van de geschillen over
waterdroppel; ...DROPPEL, m. (-s), neervalwaterloopen, waterwegen enz.; ...GETIJ, o. vloed
lend waterbolletje; ...DRUKMACHINE, v. (-s),
en ebbe.
machine waarbij een zuiger door den druk van het
WATERGEUS, in. (...zen), (Ned. gesch.) naam
water bewogen wordt en zoo de overige deelen in
waarmede de vluchtelingen van allerlei stand en
beweging brengt; ... DRUP, m. waterdrop; ... D RUPberoep werden bestempeld, die, bij het begin van
PEL, m. (-s), waterdroppel; ... DUIVEL, m. (-s),
den opstand tegen Spanje, Nederland hadden ver
watergeest; ... DUIZENDBLAD, o. (plantk.) vederaan boord hunner schepen de schrik van-laten
kruid (myriophyllum); (ook) waterviolier (hottonia
vriend en vijand waren.
palustris) en blaasjeskruid (utricularia vulgaris).
o. waterwild; ...GEWATERGEVOGELTE,
WATEREEND, v. (-en), (vuurw.) waterzwermer,
ZICHT, o. (-en), gezicht over of op het water;
eene soort van vuurwerk dat in 't water schiet en
...GEZWEL, o. (-len), (geneesk.) een met water
onuitgedoofd er uitkomt; ...EEREPRIJS, V.
gevuld gezwel; ...GIETER, m. (-en), werktuig waar(plantk.) eene soort van eereprijs (veronica anagallis),
mede water over iets gegoten wordt; ...GLANS, m.
die ook als artsenijplant wordt gebruikt; ...EMMER,
helderheid, glans : waterglans eener parel; ...GLAS,
in. (-s), emmer waarin water gehaald of bewaard
0. (... zen), glas waaruit water gedronken wordt ; wordt.
glas waarin (inz. door een zieke) de urine geloosd
1. WATEREN, (waterde, heeft gewaterd), met
wordt; - (scheik.) kiezelzure potasch, oplosbaar
water besproeien, begieten : in droge zomers moeten
in kokend water; oplossing hiervan om verschillende
de tuinen flink gewaterd worden; (wijn) met water
voorwerpen te verglazen, te lijmen enz.; ...GOD,
vermengen; - (verschillende stoffen, b.v. zijde)
m. (-en), (fab.) Neptunus, Triton; ...GODIN, v.
van de gewone daarop voorkomende golvingen
(-nen), (fab.) najade, nereïde; ...GOLF, v. (...ven),
voorzien; door middel van heete ijzers figuren inbaar; ...GOOT, v. (...goten), geleiding voor het
drukken; - laten drinken, naar het wed brengen
riool; ...GOUDSBLOEM, v. (-en),dotterwater,
(paarden); - zijn water loozen : ik moet even wateren;
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bloem; ...GRACHT, v. (-en), breede sloot; ...GRAS,
o.; watergras met stekende aren, gele zegge of riet
...GROEF, V. (...ven), ...GROEVE, v. (-n),-gras;
greppel.
WATERHALER, m. (-s), die water haalt en naar
eene bepaalde plaats brengt; schuit die zoetwater
haalt en brengt ter plaatse waar het ontbreekt;
...HAMER, m. (-s), (natuurk.) polshamer, eene
luchtledige glazen buis ten deele met water gevuld, dat door de warmte der hand reeds begint te
koken; ...HANEVOET, m. blaartrekkende boter bloem (ranunculus sceleratus), dat elders jeukkruid
wordt geheeten; (ook) waterbezie; ...HELD, m. (-en),
zeeheld.
WATERHELDER, bn. zoo helder als water.
WATERHEN, v. (-nen), waterhoen; ...HENNEP,
m. (plantk.) leverkruid, eene op hennep gelijkende
plant; ...HOEFBLAD, o. (plantk.) groot hoefblad.
WATERHOEN, o. (-ders), het waterhoen (gallinula
chloropus), een ralvogel met roode voorhoofdsplaat
en groene pooten; het kleine waterhoentje (porzana
pusilla) is hier vrij zeldzaam, wordt 15 + 5 cM.; het
kleinste waterhoentje (porzana pygmaea) is 1 cM.
korter en heeft roodachtig grijze pooten.
WATERHOL, o. (-en), (timm.) groeve onder in
de waterlijst van eene deur geschaafd, om te
zorgen dat het afloopende water niet onder de
lijst terug zal loopen; ...HOND, m. (-en), een hond
welke afgericht is om waterwild uit het water te
halen, poedel; ...HONDJE, o. (-s).
WATERHOOFD, o. (-en), (geneesk.) zeer dik,
door het water opgezet hoofd, hersenwaterzucht.
WATERHOOGTE, v. hoogte, stand van het
water; hoogte van den waterdruk bij gashouders:
voor persgas is het gewenscht 1400 mM. waterhoogte
te hebben, voor gewoon gas is 35 à 50 mM. waterhoogte genoeg.
WATERHOOS, v. (...zen), waterkolom door een
draaistorm van geringe middellijn opgetrokken,
kan groote verwoestingen aanrichten; ...HOOZING,
v. (-en), het uithoozen van water; ...HORLOGE,
o. (-s), wateruurwerk.
WATERHOUDEND, bn. water bevattende : waterhoudende grondlagen.
WATERHOUDER, m. (-s), de waterhouder eener
locomotief, bak waarin het water gehouden wordt;
... HUID, v. (-en), (ontl.) huidje of vlies waarbinnen het vruchtwater besloten is.
WATERIG, bn. ( -er, -st), als water, waterachtig:
waterige soep; waterige wijn; het waterig vocht in
het oog ; (fig.) zonder pit : een waterige stijl.
WATERIGHEID, v. waterachtige hoedanigheid.
WATERING, v. besproeiing; wetering, breede
sloot; beekje.
WATERJUFFER, v. (-s), (nat. hist.) eene familie
van netvleugelige insecten (libellula) die een zeer
lang en dun lichaam hebben, in de nabijheid van
het water van andere insecten leven en lang kunnen vliegen, inz. de kleinere soorten hiervan;
...KAARDEN, v. mv. (plantk.) duitbladachtigen;
...KAARS, v. (-en), zeker kunstvuurwerk; ...KAMER, v. (-s), (Ind.) vertrek in de bijgebouwen
waar het water in groote potten bewaard wordt;
... KAN, V. (-nen), vaatwerk waar water in gedaan
wordt; ...KANKER, m. (geneesk.) waterkoudvuur,
in den mond; ...KANT, m. (-en), wal, kant van
het water, oever; ...KARAF, ...KRAF, v. (-fen);
...KAS, v. ( -sen), zeker papiermakersgereedschap;
...KASTANJE, v. (-s), waternoot (trapa natans);
...KASTELEIN, m. (-s), kastelein midden in het
veld aan het water wonende, die 's winters op
schaatsen druk bezoek heeft; ...KEERING, v.
(-en), dam, dijk, havenhoofd, sluiswerken; ...KEERINGSWERKEN, o. mv.; ...KEGEL, m. (-s),
watereend, eene soort van vuurwerk.
WATERKERS, v. (plantk.) een plantengeslacht
(nasturtium) tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan 3 soorten : de gemeene waterkers; de moeraswaterkers of wilde waterradijs en de
tweeslachtige waterkers in of langs slooten gevonden
worden, terwijl eene vierde soort, de akker- of
waterraket, op vochtige akkers en op muren voorkomt; alleen de gemeene waterkers draagt witte, de
andere drie soorten daarentegen gele bloemen.
WATERKERVEL, v. (plantk.) (gew.) watervenkel (oenanthe aquatica); ...KETEL, m. (-s),
ketel waarin water gekookt wordt; brouwketel;
...KEVER, m. (-s), een in het water levende kever
met harige zwempooten; ...KIJKER, m. (-s),
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piskijker; ...KIKVORSCH, m. (-en), de in het
water levende kikvorsch, in tegenst. met den loof en landkikvorsch; ...KIPJE, o. (-s), een veel in
ons land voorkomende ralvogel (rallus aquaticus),
23 + 5 cM.; ...KISTING, v. (-en), kistdam; ...KLAVER, v. waterdrieblad, eene gentiaanachtige plant,
die alleen in of aan slooten of op moerasachtige
plaatsen, vooral op veengrond, gevonden wordt;
hare bloembladen hebben eene licht rozeroode
kleur (menyanthes trifoliata); ...KLEP, v. (-pen),
(stoomw.) zekere klep die den verdichten waterdamp laat wegvloeien; ...KLERK, m. (-en), (fig.)
schrijver op een cargadoorskantoor; ...KLEUR, v.
kleur van water, eigenaardig blauwgroen.
WATERKLEURIG, bn. de waterkleur hebbende.
WATERKLIERKRUID, o. (plantk.) waterbetonie;
...KLIEVER, m. (-s), (nat. bist.) zekere Amerikaansche vogel met een zonderlingen snavel, zijnde
het bovendeel veel korter dan het benedendeel en
daarom ook verkeerdsnavel geheeten (rhynchops);
...KNOOP, m. (-en), (zeew.) schildknoop; ...KNOTSEN, v. mv. (plantk.) (gew.) lischdodden of duikelaars, Bene plantenfamilie; ...KOLK, v. (-en);
...KOM, v. (-men), bekken; ...KONING, m. beheerscher des waters; ...KORSTMOS, o. (plantk.).
WATERKOUD, bn. koud en vochtig : het is
nogal waterkoud.
WATERKOUDVUUR, o. (geneesk.) begint met
verzwering aan de binnenvlakte van de wang en
leidt veelal tot gangreneuze verwoesting van de
wangen, de lippen, het tandvleesch en de nabij gelegen gedeelten van het aangezicht (noma).
WATERKRAAN, v. (...kranen), kraan waarmede
eene waterbuis afgesloten wordt; ...KRACHT, v.
arbeidsvermogen van water dat naar Bene lagere
plaats kan stroomen of vallen : de waterkracht dier
beek is enorm; ...KRACHTMACHINE, v. (-s),
waterrad, waterturbine en waterdrukmotor;
...KRIMP, v. waterkrimp van laken, krimpen door
water; ...KROOS, o. (plantk.) waterlinze, eendenkroos; ...KRUID, o. (plantk.) (gew.) ruiterkruid;
...KRUIK, v. (-en), vaatwerk waar water in gedaan wordt; -- (plantk.) (gew.) witte waterkruik,
witte plomp; ...KUIP, v. (-en), waschbak; ...KUNDE, v. kennis, leer van het water en zijne eigenschappen, hydrologie.
WATERKUNDIG, bn. wat op de waterkunde betrekking heeft.
WATERKUNDIGE, m. (-n), iem. in de waterkunde ervaren.
WATERKUSSEN, o. (-s), gummi-zak met water
gevuld en tot kussen dienende; ...KUUR, v.
(... kuren), (geneesk.) watergeneeswij ze : eene waterkuur volgen, toepassen; ...KWAST, m. (-en), kwast
om kleuren te doen ineenvloeien; ...LAAG, v.
(...lagen); ...LAK, o. (-ken), oplossing van schellak
in borax; ...LAARS, v. (...zen), waterdichte laars;
...LAND, o. waterachtig land; ...LANDER, m.
(-s), bewoner van Waterland (in Noord -Holland);
(fig.) daar komen de waterlanders (al moor den dag),
hij (zij) begint te schreien; ...LEEUW, m. (-en),
zeeleeuw, zeker dier; ...LEEUWERIK, m. (-en),
(nat. kist.) Florentijnsche leeuwerik; ...LEGGER,
m. (-s), (zeew.) vat waarin zoetwater aan boord
bewaard wordt; zoetwaterschuit (eertijds te Amsterdam).
WATERLEIDING, v. (-en), loop van het water;
het brengen van het water door pijpen of buizen
in zekere richting; de daartoe noodige pijpen of
buizen; inz.. de pijpen en buizen en alles wat daar t behoort, die tegenwoordig in vele groote gemeenten aangelegd worden, om daardoor drinkbaar
water, dat op zekere plaats (het pompstation) opgepompt en gezuiverd wordt, naar de verschillende
woningen te voeren.
WATERLEIDINGSBUIS, v. (...zen), buis der
waterleiding; ...CONCESSIE, v. (-s, ...siën), concessie voor het aanleggen eener waterleiding;
...KUNDE, v.; ...RECHT, o.; ...SCHADE, v.
schade door een lek aan de waterleiding.
WATERLELIE, v. (-s, ...liën), plomp; ...LELIES,
V. mv. (plantk.) eene plantenfamilie (nymphaeaceae)
waartoe twee geslachten behooren : de gele plompen
(nuphar luteum), ook kankerbloem en boterkarn
geheeten; en de witte plompen (nymphaea alba),
ook waterroos en witte watertulpen genoemd.
WATERLIJN, v. (-en), grens tusschen het ingedompelde en het zich boven water bevindende
gedeelte van een schip : het lek zat onder de water-
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lijn; watermerk (in papier); ...LINIE, v. (krijgsw.)
eene door inundatiën zeer sterke verdedigingslinie : Nieuwe Hollandsche waterlinie; ...LINS, v.
(...zen), (plantk.) (gew.) kroos of eendenkroos;
... LINT, o. (plantk.) egelskop; ... LINZE, v.
(plantk.) waterlias; ...LISCH, o. (plantk.) gemeene
zwanenbloem (butomus umbellatus) : eene sierlijke
plant met fraaie roode bloemen, in een enkelvoudig
scherm vereenigd; ...LONGSLAKKEN, v. mv.
(nat. hist.) eene familie van inlandsche slakken,
tot de onderorde der longslakken behoorende
(limnaeidae); ... LOOF, o. (plantk.) waterblad;
(bouwk.) zeker sieraad; ...LOOK, o. watergamander,
eene in het water groeiende soort van gamander
(teucrium scordium); ...LOOP, m. richting van
het water in zijn loop; watergang.
WATERLOOPER, m. (-s), gemeenschappelijke
naam voor de oeverloopers en de ruiters (vogels); soort van insecten die zich snel op de oppervlakte
van het water bewegen (hydrometri-cdae, ploteres).
WATERLOOS, bn. zonder water; droog.
WATERLOOT, v. (...loten), snelgroeiende tak
die geen vrucht zal geven; ...LOOZEN, o. pissen,
wateren.
WATERLOOZEND, bn. (geneesk.) pisafdrijvend.
WATERLOOZING, v. het wateren, urineeren; -,
(-en), het afloopen, doen afloopen van het water;
...LOSSING, v. waterontlasting; ...LUIS, v.
(...zen), waterwants, zeker insect; ...MACHINE,
V. (- s), machine om geweven stoffen te wateren;
...MACHT, v. zeemacht, oorlogsvloot; ...MAN, m.
(-nen), verkooper van drinkwater; naam van een
der teekenen van den dierenriem tusschen den
Steenbok en de Visschen (aangeduid door );
...MANDERKRUID, o. (plantk.) waterlook; .. .MELOEN, m. (-en), eene soort van meloen met zwarte
zaden en sappig, aangenaam smakend vrucht
warme oorden zeer overvloedig,-vlesch,din
maar bij ons niet gekweekt wordt (citrullus citrullus);
..MERK, o. (-en), eigenaardig figuur in papier,
dat daarin bij de bereiding ontstaat; ...METER,
m. (-s), hydrometer, zie dit woord; werktuig om
de hoeveelheid van het gebruikte water van eene
waterleiding te bepalen; ...MICROSCOOP. m.
(...copen); ...MIJN, v. (-en), zeemijn; ...MIJT, v.
(-en), (nat. hist.) eene soort van mijt (hydrachna)
die men in vele stilstaande wateren, bij kleiland
en veengrond aantreft, ...MOLEN, m. (-s), molen
dienende om het water uit een polder te malen;
(ook) molen die door water gedreven wordt; machine om geweven stoffen te wateren; ...MOLENAAR, m. (-s).
WATERMOS, o. eene soort van mos dat in het
water groeit; ook eene plant, tot de familie der
draadwieren behoorende, welke in zoetwater
groeit (confervaceae); ...MOT, v. (-ten), schietmot,
eene boven water vliegende motsoort, tot de orde
der peesvleugeligen behoorende (phryganeidae); ...MOTOR, m. (-s, -en),, een motor die door de kracht
van stroomend of vallend water in beweging wordt.
gebracht; ...MUG, v. ( -gen), eene kleine soort
van muggen die aan wateren leven; ...MUIS, v.
(...zen), zeker knaagdier; ...MUIZENOOR, o. (-en),
(plantk.) vergeet-mij-niet; ...MUNT, v. verschillende soorten van munt die in het water groeien
(mentha aquatics); ...MUUR, v. een plantengeslacht
(malachium aquaticum), tot de familie der muur
behoorende, waarvan slechts ééne soort-achtigen
vrij algemeen in Nederland in 't wild voorkomt:
de gemeene watermuur; ...NACHTEGAAL, m.
(...galen), naam voor het witvlekblauwborstje
(erithacus cyaneculus); ...NAVEL, v. (plantk.)
een vooral in moerassigen veengrond algemeen
voorkomend schermbloemig plantje (hydrocotyle
vulgaris); ...NAVELBREUK, v. (-en), (heelk.);
...NIKKER, m. (-s), watergeest; ...NIMF, v. (-en),
(fab.) najade, nereïde; (nat. hist.) waterjuffer; ook
(plantk.); ...NOOD, m. gebrek aan water; ...NOOT,
v. (...noten), waterkastanje; een plantengeslacht,
tot de familie der wederikachtigen behoorende,
waarvan maar ééne soort en dan nog zeer zelden
in Nederland in 't wild wordt gevonden (trapa
natans).
WATERONTLASTING, v. afvoer van het overtollige water : de waterontlasting der polders; ...00G,
o. waterzucht in 't oog; ...OPAAL, m. (...opalen),
waterachtige opaal; wit schelpvormig veldspaat,
ook maansteen, zonnesteen, wolfs- en visschenoog
geheeten; ...OPBRENGST, v. de wateropbrengst
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van dit stoomgemaal is ruim 18 M 3 . per minuut;
...OPVOERWERKTUIG, o. (-en), werktuig om
water op te voeren.
WATERPAARDEKRACHT, v. paardekracht bij
watermotoren en -turbines; ...PAD, o. (-en), pad
bij, door of in het water; ...PAND, o. (-en), kanaalpand; ...PARTIJ, v. (-en), een partijtje op 't
water; eene plek gronds waar op kunstige wijze
waterwerken zijn aangelegd : de waterpartij in de
Scheveningsche boschjes.
1. WATERPAS, o. ( -sen), zeker werktuig om
te onderzoeken of iets horizontaal, volkomen
even hoog is; timmermans waterpas, een plankje
voorzien van een schietloodje; luchtbel-waterpas of
libel, een hermetisch gesloten glazen buisje, zóóver
met water gevuld, dat er zich slechts eene kleine
luchtbel in gevormd heeft; dit glazen buisje is
omsloten door een van koper, dat in de bovenzijde
in 't midden eene opening heeft ter grootte van
de waterbel.
2. WATERPAS, bn. bw. horizontaal, evenwijdig
aan den horizon of een waterspiegel: waterpasse
lijnen; iets waterpas maken.
WATERPASBAKEN, o. (-s), lat met eene maat
beschilderd en gebruikt bij het water--verdling
passen; .. LIJN, v. (-en), lijn die waterpas loopt;
...METER, m. (-s), zeker werktuig; iem. die waterpast.
WATERPASSEN, (waterpaste, heeft gewaterpást), waterpas maken; gelijkzetten; (zeew.) een
schip waterpassen, onderzoeken of het voor- of
achterlastig gaat. WATERPASSING, v. (-en).
WATERPASVLAK, o. (-ken), vlak dat waterpas is.
WATERPEIL, o. (-en), peil, hoogte van het
water; werktuig om de waterhoogte te meten;
-GLAS, o. (...zen), (stoomm.) dikke glazen buis
in verbinding met den stoomketel, om het peil van
het ketelwater aan te geven; -KRAAN, v. (...kranen), kraan waardoor men de hoogte van het ketelwater kan aangeven; --STOK, m. (-ken),watermaat.
WATERPEPER, v. (plantk.) scherpe duizendknoop (polygonum hydropiper), ook bitterplant en
bittertong geheeten; ...PERS, v. (-en), hydraulische
pers; (pap.) pers onder 'welke het water uit het
papier tusschen de vilten wordt geperst; ...PEST,
v. (plantk.) een . zeer lastig onkruid dat zeer snel
geheele slooten dichtgroeit (elodea canadensis) ;
sedert 1868 in ons land voorkomende; ...PETERSELIE, v. watereppe; ...PIEPER, m. (-s), eene
vogelsoort in de bergstreken van Europa (anthus
aquaticus), 11 + 7 cM.; ...PIJP, v. (-en), pijp waar
water doorloopt; ...PILAAR, m. (...laren), zeker
kunstvuurwerk; watergarf, zie aldaar; ...PIMPERNEL, v. watereereprijs; ...PISSEBED, v. (-den),
(nat. bist.) in het water levende soorten van pissebedden (asellidae); ...PLAATS, v. (-en), plaats
waar gewaterd wordt; (zeew.) plaats waar zoetwater
aan boord wordt of werd genomen; ...PLANT, v.
(-en), in of dicht bij het water groeiende plant;
...PLAS, m. ( -sen), groote hoeveelheid water, poel;
de groote waterplas, de zee, oceaan; ...PLOMP, v.
(-en), (plantk.) witte plomp; ...POEL, m. (-en).
WATERPOKKEN, v. mv. zekere huiduitslag,
windpokken; ...POLITIE, v. politie die .voor de
veiligheid te water waakt; ...POLO, o. waterbalspel;
...POMP, v. (-en), werktuig om door middel van een
zuiger water op te voeren; ....POORT, v. (-en),
poort aan den waterkant; ...PORSELEIN, o.
(plantk.) wilde porselein; ...POT, m. (-ten), pot om
water in te doen; kamerpot, nachtpot, pispot;
...PROEF, v. "(...ven), ordalie, godsgerecht, beproeving door middel van water of iem. onschuldig
was (in de middeleeuwen).
1. WATERPROEF, bn. bestand tegen het water,
ondoordringbaar voor water.
2. WATERPROEF, o. eene soort van stof die tegen
het water bestand is en inz. dient om regenmantels
voor dames en regenjassen van te maken, waarom
het dan ook niet zelden regengoed genoemd wordt.
WATERPROOF (Eng.) ondoordringbaar voor
water; stof die zoo is.
WATERPRUIM, v. (-en); ...PUIST, v. (-en),
(geneesk.) eene met een waterachtig vocht gevulde
blaas; blaar die schielijk komt en weer verdwijnt;
...PUNGE, v. eene plant (samolus valerandi), tot
de familie der sleutelbloemigen behoorende, die vrij
algemeen langs slooten, in venen en op moerassige
gronden voorkomt; ...PUT, m. (-ten), in den grond
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gegraven vergaarplaats voor water; ...RAAF, v.
(...raven), (nat. , hist) aalscholver, schollevaar;
...RAD, o. (-eren), rad van een watermolen; naarmate het water er boven of onder tegenaan stroomt
of in het midden, onderscheidt men ze in bovenslags-,
onderslags- en middelslagsraderen; ...RADIJS, v.
(plantk, gew.) moeraswaterkers; ... RAKET, v.
(-ten), zeker kunstvuurwerk; —, v. gmv. (plantk.
gew.) akkerwaterkers; ...RAL, m. (-len), waterkipje; ...RAM, m. (-men), hydraulische pers.
WATERRANONKEL, v. (-s), een plantengeslacht
(batrachium) tot de familie der ranonkelachtigen
behoorende, waarvan 9 soorten in Nederland in 't
wild voorkomen : de klimopbladige waterranonkel;
de haarbladige waterranonkel; de wijdbladige waterranonkel; de drijvende waterranonkel; de witbloemige
waterranonkel; de Baudot's waterranonkel of Ondersoort; Petiver's waterranonkel; de zilte waterranonkel;
en de ongelijkbladige waterranonkel.
WATERRAT, v. (-ten), zeker knaagdier; ...RESERVOIR, o. (-s); ...RIETGRAS, o. eene soort
van rietgras; klein waterrietgras.
WATERRIJK, bn. ( -er, -st), ruim van water voor
-zien;
rijk aan rivieren (van een land).
WATERROOS, v. (...rozen), (plantk., gew.) witte
plomp; ...ROT, m. (- ten), iem. die uitstekend
zwemmen kan; zeeman; ... RUIM, o. (zeew.) gedeelte van het ruim waarin het water bewaard
wordt ; ...RUIT, v. poelruit, zekere plant, tot de
ranonkelachtigen behoorende (thalictrum flavum)
die algemeen in moerassige streken voorkomt;
...RUPS, v. (-en); ...SALADE, v. waterananas
(pistia) ; ... SALAMANDER, m. (-s), (nat. hist.)
soort van in het water levende salamanders (triton).
WATERSCHADE, v. schade door water veroorzaakt, inz. bij het blusschen van brand en door het
lekken van een schip; wegens waterschade te koop
tegen spotprijzen.
WATERSCHAP, o. (-pen), benaming van ieder
distrikt, polder of heemraadschap, aan het hoofd
waarvan een bestuur geplaatst is, dat voor de
belangen der waterloozing zorgt en de maatregelen
beraamt en ten uitvoer brengt. om den grond tegen
overstrooming te beveiligen : het waterschap van de
sluis aan de WWielingen.
WATERSCHAPSBESTUUR, o. (...besturen), bestuur van een waterschap; :..REGLEMENT, o. (-en).
WATERSCHAT, m. (fig.) overvloed van water;
...SCHEERLING, v. (-en), eene vergiftige schermbloemige plant (cicuta virosa), welke in moerassige
veenstreken, aan de kanten van plassen, slooten,
vaarten enz. voorkomt en soms ook wel groote
waterseheerling, dollekervel en eerste watereppe wordt
geheeten; ...SCHEPRAD, o. (-eren); ...SCHEIDING, v. (-en), de lijn welke twee naburige stroomgebieden van elkander scheidt; ...SCHEUT, v.,
waterloot; ...SCHILDPAD, v. (-den), in het water
levende schildpad, in tegenst. met landschildpad;
... SCHIP, o. (... schepen), schip dienende om water
aan te voeren; ...SCHOENEN, m. mv. zeker schoei sel (van hout) dienende om er mede op de opper vlakte des waters te loopen; ...SCHOOT, m. (-en),
(zeew.) schoot van het onderste lijzeil; ... SCHO RPIOEN, m. (-en), schorpioen die in 't water leeft;
(ook) een halfschildvleugelig insect; ...SCHOUT,
m. (-en), hoofdambtenaar van politie die de orde
onder het scheepsvolk en de schepen handhaaft en
o. a. belast is met het aanmonsteren van matrozen
voor visschersvaartuigen; — (Ind.) hoofd der waterpolitie, belast met het onderzoek der schepen;
...SCHOUW, v. onderzoek naar den toestand der
waterwegen; ...SCHROEF, v. (...ven), schroef van
Archimedes; ...SCHUIF, v. (...ven), de waterschuif van een gasornament, waar de afsluiting met
water plaats heeft; ...SCHUIMER, m. (-s), arbeider
die de stadsgrachten van drijvend vuil moet zuiveren; ...SCHUIT, v. (-en), schuit tot aanvoer van
drinkwater.
WATERSCHUW, bn. bevreesd voor, afkeerig
van het water; met de hondsdolheid behept.
WATERSCHUWER, in. (-s), (geneesk.) iem. die
het water vreest, die een afkeer heeft van het water;
... SCHUWHEID, v. watervrees.
WATERSLAG, m. (-en), (bouwk.) afdekking van
steenen beeren enz.
WATERSLAK, v. (-ken), (nat. hist.), in het water
levende slakkensoort; ...SLANG, v. (-en), eene zeer
venijnige soort van slangen (hydrophidae) die in de
keerkringsstreken, gewoonlijk in de volle zee, leven
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en zich hoofdzakelijk met visschen en schaaldieren.
voeden; — (sterrenk.) een zuidelijk sterrenbeeld;
(zeew.) waterbuis van leer of zeildoek; .. SLOOF,
v. (. . .slooven), het houten juk dat b.v. bij brugwerken ter hoogte van den gewonen waterspiegel op de
ingeheide palen wordt aangebracht, waarop dan
weder palen (opzetters genaamd), worden geplaatst
om tot de brughoogte te komen; ...SNIJDER, in.
(-s), waterkliever; ...SNIP, v. (-pen), zekere vogel
(gallinago caelestis), 23 + 3 cM.; zijn snavel is
7 cM. lang.
WATERSNOOD m. rampen, onheilen door eene
overstrooming veroorzaakt.
WATERSNOODCOMMISSIE, v. (-s, ...siën), eene
commissie die in tijd van watersnood in de behoeften
en nooden van de bewoners der geteisterde streken
tracht te voorzien.
WATERSPEENKRUID, o. gevleugeld helmkruid;
...SPIEGEL, m. oppervlakte van het water;
...SPIN, v. (-nen), zeker spinachtig dier (argyroneta
aquatica) dat in staande wateren leeft en zich met
waterinsecten en kleine schaaldieren voedt;
...SPITSMUIS, v. (...zen), (nat. hist.) in het water
levende spitsmuis (sorex fodiens); ...SPITTEN, o.
(veend.) onder water staande veengrond met den
spitter bewerken, een zware veenarbeid; ...SPOOR,
o. (sporen), teeken op de oppervlakte des waters
door een varend schip achtergelaten; aangewezen
waterweg; ...SPORT, v. sport bij, in of op het
water, zooals roeien, zwemmen enz.
WATERSPREEUW, m. (-en), eene soort van
spreeuw (cinclus aquaticus) die de zonderlinge eigenschap heeft van te water te gaan en daaronder op
den bodem voort te loopen of zelfs met behulp zijner
vleugels te zwemmen en dus eig. onder water te
vliegen; in ons land komt hij zelden voor.
WATERSPRONG, m. (-en), hoeveelheid water
met een straal opgevoerd (b. v. van een fontein of
springbron); ...SPUIT, v. (-en), toestel om water op
te voeren; brandspuit.
WATERSTAAT, m. (in 't algem.) de gesteldheid
van eene grootere of kleinere uitgestrektheid gronds
ten opzichte van het water, dat zich daarin bevindt
of waarmede het omgeven is; — (in 't bijz.) de
zorg der hoogere regeering om den grondeigendom
der ingezetenen te beveiligen tegen overstroomingen
en de echten der onderscheidene waterschapsbesturen te regelen; - de minister van waterstaat, handel
en nijverheid, die met de zorg voor alles, wat tot
waterstaat, handel en nijverheid van ons land betrekking heeft, daaronder posterijen en telegrafie
begrepen, is belast.
WATERSTAATSBELANG, o. (-en), belang van
den waterstaat; ...BESTUUR, o.; ...KERK, v.
(-en), kerk in het begin der 19de eeuw met rijks
gebouwd; daartoe moest het Ministerie-subide
van Waterstaat het ontwerp goedkeuren; vandaar
de naam; ...WERKEN, o. mv.
WATERSTAG, o. (-en), (zeew.) zeker touwwerk,
stag van den voorsteven naar den boegspriet;
...STAND, m. (-en), hoogtestand van het water
(in eene rivier enz.); ...STATION, o. (-s), pompstation eener waterleiding; plaats waar een locomotief water inneemt; ...STEEN, m. (-en), goot
...STERREN, v. mv. (plantk., gew.) ruiter -ste-n;
kruid ; ...STOEP, v. (-en), houten of steenen stoepje
aan den waterkant, walstoep; ...STOF, v. (scheik.)
of ...STOFGAS, o. eene gassoort 14 -maal zoo licht
als de dampkringslucht, een der bestanddeelen
van het water; ... STOOF, v. (.. .stoven), eene stoof
die met heet water gevuld wordt; ...STRAAL, m.
(...stralen), uitspringend, uitstroomend water;
...STREEP, v. (...strepen), golvende streep op
eene schelp; ...STROOM, m. (-en); ...STUIFBAD,
o. (-en), (geneesk.); ...STUIFTOESTEL, o. (-len),
toestel om de lucht in een vertrek vochtig te maken.
WATERTANDEN, (watertandde, heeft gewatertand), lust in, begeerte tot iets hebben, inz. van spijs
of drank, zoodat het water ervan in den mond komt :
die vruchten doen mij watertanden; - ( fig.) vurig
begeeren : dit doet mi! watertanden.
WATERTOCHT, m. (-en), ...TOCHTJE, o. (-s),
tocht op het water; reis ter zee of op eene rivier;
... TOL, m. (-len), tolgeld dat men voor het bevaren
van zekere vaarwaters betalen moet; ... TON, v.
(-nen), ton met of voor water; ...TOOM, m. (-en),
watergebit; ...TOR, v. (-ren), waterkever; ... TOREN, m. (-s), toren waarin men het gezuiverde
water ten behoeve eener waterleiding oppompt tot
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rende, waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild
zulk eene hoogte, dat het uit kracht der communivoorkomen : de drijvende -, de ranonkelachtige, -,
catie tot op de hoogste verdiepingen der stad kan
komen; ... T O RKRUI D, o. waterkervel; ... TRAPen de groote waterweegbree; ...WEEGBREEEN,
v. mv. eene plantenfamilie waarvan drie geslachten
PER, ...TREDER, m. (-s), die op het water loopt;
in Nederland voorkomen : de waterweegbree, het
iem. die rechtop in het water kan staan zonder den
bodem te raken; (fig., dicht.) schip; ...TUIN, m.
pijlkruid en de zwanenbloem.
(-en), tuin of vlechtwerk tegen het water; tuin in
WATERWEEGKUNDE, v. hydrostatica.
WATERWEEGLUIS, v. (...zen), eene waterwants
of op het water; ...TULP, v. (-en), witte plomp;
(cymex stagnorum); ...WEG, m. (-en), weg te
...TWIST, o. garen op watermolens vervaardigd;
eene soort van geweven wit goed; ...UURGLAS, o.
water: de Nieuwe il'aterweg, van Rotterdam naar zee;
( -zen), wateruurwerk; ...UURWERK, o. (-en), een
...WEGER, m. (-s), zeker werktuig; ...WEL, v.
(-len), bron; ...WERK, o. (-en), bouwwerk in het
uurwerk door water gedreven; werktuig hetwelk
door uitloopend water de uren aanwijst.
water opgetrokken; waterkeering; toestel bij de
WATERVAL, m. (-len), het vallen van het water
waterbouwkundigen in gebruik; fontein, springvan eene steile hoogte of helling naar beneden;
bron; ...WERKTUIG, o. (-en), hydraulische machine, ...WICHELAAR, m. (-s), iem. the uit water
plaats waar zulks geschiedt; ...VALERIAAN, v.
(plantk.) gewone valeriaan die langs den watervoorspelt; ...WICHELARIJ, v.
kant groeit (valeriana officinalis); ...VARENS, v.
WATERWIJDING, v. (-en), een hoog feest hetwelk
mv. eene plantenfamilie (salviniaceeën), waarvan
in de Grieksche kerk den 6den Januari, in de lente
2 geslachten in Nederland voorkomen, nl. het vlot en in den zomer ter gedachtenis van den doop van
varen en het roodkroos pilkruid; ...VAT, o. (-en),
Jezus in de Jordaan gewoonlijk gevierd wordt; dit
vat waarin water wordt bewaard; (ontl.) deel der
geschiedt door het indompelen van heiligenbeelden
blaas; watervaten, hoofdorganen der opslorping;
in 't water; (R. K.) wijding van het water op Zaterdag vóór Paschen en vóór Pinksteren, waarbij het
...VATBREUK, v. (-en), (heelk.) breuk in een der
watervaten; ...VEIL, o. (plantk.) klein waterveil,
ook met H. Oliën gemengd wordt; (ook) zegening
puntkroos (lemna trisulea) ; ... VELD, o. (fig.) het
van het water en vermenging met gewijd zout op
water, de oppervlakte des waters; ...VENKEL, v.
iederen Zondag vóór de hoogmis.
(plantk.) waterkervel; ...VERF, v. ( -ven), eene soort
WATERWILD, o. watergevogelte, inz. eenden : de
van verf die men alleen met water of met gomwater
jacht is geopend op het waterwild; ...WILG, m. (-en),
eene soort van wilgeboom (salix viminalis);
aanmengt; teekening in waterverf of sapverf, aquarel ;
...WIND, m. (-en), zeewind; (fig. - ) frissche koelte;
...VERFTEEKENING, v. (-en); ...VERGULDING,
v. vergulding volgens den natten weg; ... VER...WOLFSMELK, v. (plantk.) zeewolfsmelk
(euphorbia paralias); ...WONDKRUID, o. (plantk.)
KLEURING, v. (-en), verandering in de kleuren
van het water, welke op zee doorgaans wordt waareene soort van tweetand; ...WORM, m. (-en), een in
genomen op sommige breedten of boven een rif
't water levende worm.
WATERZAK, m. (-ken), lederen zak waarin
of bank; ...VERPLAATSING, v. (-en), (zeew.)
ruimte door eenig lichaam in het water ingenomen;
water bewaard of vervoerd wordt; deel eener
inz. de plaats welke de kiel van een schip in het
Duitsche tabakspijp waarin bij het rooken het vocht
water beslaat: schepen van 5000 ton waterverplaatsing;
valt; ...ZAK, m. en v. (-ken), iem. die veel water
drinkt; ...ZALM, m. (-en), gekookte zalm die in
...VERSPERRING, v. (-en); ...VERVAL, o.
(zeew.) verschil van diepte bij hoog of laag water;
warm water wordt voorgediend; ...ZEIL, o. (-en),
(zeew.) een zeil dat men bij stil weder aan de zijden
...VERVERSCHING, v. het ververschen van
van het schip onder de benedenste bijzeilen bewater; ...VERVERSCHINGSKANAAL, o. (...kanalen), kanaal dat dienen moet om het water in
vestigt; (fig.) met een waterzeil thuiskomen, in het
grachten en vijvers te ververschen; ...VIJZEL,v.
water gelegen hebben en doornat zijn; ...ZIJDE,
(-s), waterschroef; ...VIOLIER, v. (-en), eene sleuv. (- n), waterkant; ...ZIJP, v. (-en), waterloop;
...ZOO, v. in water gekookte visch; ...ZONNETJE,
telbloemige plant (hottonia palustris), met talrijke
groote en fijngevinde bladen, die dicht aan de
o. zon die bleek schijnt en water gaat halen;
...ZUCHT, v. ziekelijke ophooping van water in
oppervlakte van het water groeit; ...VIOOL, v.
(plantk., gew.) gemeen veldkers; ...VISCH, m.
het weefsel der organen of in de holten des
lichaams.
(... sschen), visch die zonder saus gegeten wordt;
...VLAAG, v. (...vlagen), (zeew.) regenvlaag;
WATERZUCHTIG, bn. ( -er, -st), aan waterzucht
...VLAK, v. (-ken), vlak door water veroorzaakt; . lijdende.
WATERZURING, v. eene soort van zuring
-, o. (fig.) oppervlakte des waters.
(rumex hydrolopathun), die langs den waterkant
WATERVLIEG, v. (-en), waterbrems : zeker
insect; ...VLIEGTUIG, o. (-en), hydroplaan;
groeit; ...ZWALUW, v. (-en), oeverzwaluw;
...VLIER, v. (plantk.) sneeuwbal; ...VLIES, o.
...ZWAVEL, v. (scheik.) ; ...ZWERMER, m. (-s),
(.. .zen), (ontl.) vlies van het vruchtwater; ... VLOED,
watervuurwerk; ...ZWIJN, o. (-en), zeker Zuid
knaagdier, 1 M. lang (hydrochoerus-ameriknsch
m. (-en), overstrooming; zondvloed; ...VLOO, v.
capybara), waarvan het vleesch gegeten wordt.
(-ien), de watervlooien (cladocera) behooren tot de
orde der taksprietigen onder de schaaldieren; de
WATJE, o. (-s), een propje watten dat men in
getakte watervloo (daphnia pulex) komt in groote
het oor stopt, enz.
menigte in onze stilstaande wateren voor; .. .VO
WATJEKOU, m. (gemeenz.) opstopper, stoot,
V Oslag : ik gaf hem een watjekou.
GEL, m. (-s), eene soort van vogels welke korte
WATT, v. (-s), (electr.) de kracht van 1 joule
pooten hebben en wier teenen veelal van groote
(1 K.G. 102 mM. ) per sec.; een kilowatt = 1 1 /3 P. K.
zwemvliezen voorzien zijn; ...VOLK, o. volk
dat in het water leeft, - de waterdieren; zeevarend
WATTEEREN, (watteerde, heeft gewatteerd),
volk; ...VOORRAAD, m.; ...VOORZIENING, v.
met watten vullen of voeren : een gewatteerde mantel.
1. WATTEN, v. mv. gezuiverde ontvette zaadhet vraagstuk der watervoorziening, het voorzien in
drinkwater. haren van verschillende soorten boomwo] of katoen;
antiseptische watten van Bunsen.
WATERVREES, v. vrees, afkeer voor water;
2. WATTEN, bn. van watten gemaakt.
- hondsdolheid.
WATERVRIJ, bn. vrij van water : watervrije
WATTENFABRIEK, v. (-en), fabriek van watten;
zwavelzure kalk; - vrij van overstrooming : hoogere
...FABRIKANT, m. (-en).
WATTUUR, o. de arbeid van 1 Watt gedurende
streken blijven langer watervrij.
1 uur.
WATERVULKAAN, m. (...kanen), vulkaan die
WAUW, bn. ( -er, -st), (zeew.) voordeelig (van
water uitwerpt; ...VUURBAL, m. (-len), zeker kunst
den wind).
...VUURPIJL, m. (-en), waterraket,-vurwek;
WAUWELAAR, m., WAUWELAARSTER, v.
over het water voortschietend vuurwerk; ...VUUR (-s), die wauwelt.
WERK, o. vuurwerk dat op of onder water brandt,
WAUWELEN, (wauwelde, heeft gewauweld), lang
bv. Grieksch vuur, watervuurballen, -vuurpijlen;
en vervelend praten; (Zuidra.) kauwen, knabbelen.
...WAAG, v. (...wagen), hydrostatische balans;
WAUWELPARTIJ, v. (-en), lang en vervelend
...WAGEN, m. (-en), sproeiwagen; ...WANTSEN, v.
gesnap.
mv. (nat. hist.) eene groep der wantsen (hydrocores),
WAWELEN,
(gew.) zie WAUWELEN.
die in het water leven en zich met dierlijke sappen
WAYWODE, m. (-n), titel der voormalige vorsten
voeden; ...WEDERIK, v. (plantk.) trosdragende
van Moldavië en Wallachije; titel der stadhouders
wederik.
in 't vroegere koninkrijk Polen.
WATERWEEGBREE, v. een plantengeslacht
WAZIG, bn. met een w aas bedekt : in het wazig
(alisma) tot de familie der waterweegbreeën behoo-
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verschiet, op zeer grooten afstand waar de omtrek

wegdommelen.
-ken
WE, pers, vnw. WIJ.
WEB, (-ben), WEBBE, v. o. (-n), weefsel, stuk
linnen; spinneweb, weefsel dat de spin vervaardigt
en waarin zij verblijf houdt; - baard van eene veer;
(zeew.) een web scheren, zie WEBSCHEREN.
WEBBETJE, o. (-s).
WEBSCHEREN, (alleen gebruikelijk in de onbep.
wijs), de latten spijkeren naar welke het beloop
van een schip moet gemaakt worden; (ook) zekere
verrichting der wevers.
1. WED, o. (-den), waadbare plaats; plaats om
paarden te drenken en te waden; de paarden naar
het wed brengen, paardenwed.
2. WED. v. (w. g.) weddenschap, wedstrijd; (fig. )
in de wed, zoo hard of zoo goed men kan.
WEDANA, m. (-'s), (Ind.) inlandsch districtshoofd op Java.
WEDDE, v. (-n), bezoldiging, vaste belooning:
eene wedde van f 4000 's jaars genieten.

WEDDEN, (wedde, heeft gewed), iets beweren
tegenover de bewering van anderen : ik wed tien
tegen een; ik wed om vijf gulden, dat het waar is,

wanneer het niet waar is, betaal ik vijf gulden; -

ik wil wedden en goeddoen, ik ben er zeker van dat

het mij gelukken zou, als ik het ondernam. WEDDING, v. het wedden, weddenschap; - (zeew.) eene
maand soldij.
WEDDENSCHAP, v. (-pen), het wedden; eene
weddenschap aangaan, bepalen wat geschieden zal,
wanneer het blijkt dat degeen, die wedt, onjuist
heeft geoordeeld. WEDDENSCHAPJE, o. (-s).
WEDDER, m. WEDSTER, v. (-s), the wedt.
1. WEDER, m. (-s), WEER, m. (-en), (gew.) ram.
2. WEDER, gewoonlijk WEER, o. luchtsgesteldheid : welk weder is het ? of wat is het voor weer ?, is
het koud of warm, helder of somber, droog of regen
stil of onstuimig, enz ? - (zeew.) zwaar weer,-achtig,
storm; - 't is geen weer, 't is zeer slecht weer; (spr.) mooi weer en geen haring, het doet zich goed
voor, maar men heeft er niet aan; - wind en weder
dienen hem, het gaat hem naar wensch; wind en
weder dienende, gewone formule bij het uitschrijven
van ij swedstrij den ; mooi weer spelen, verkwistend
leven; (ook) iem. uiterst vriendelijk en voorkomend behandelen ; mooi weer met iets spelen,
daarmee pronken; - hij speelt mooi weer met een
ander zijn geld, hij leeft verkwistend met het geld
van een ander; geen mooi weer op iets hebben, geen
gunstig onthaal met iets vinden; door weer en wind
gaan; - onweer, donder : het weer is er ingeslagen;
tegen het weer beschut zijn. WEERTJE, o. (-s).
3. WEDER, gewoonlijk WEER, bw. opnieuw,
nog eens, herhaald: het regent al weer; nu vraagt hij
weer; ik doe het nooit weer; -- terug : de reis heen
en weer.
(Neder en weer vormen met een zeer groot aantal
werkw. scheidbare samenstellingen en beteekenen
dan meestal nog eens, opnieuw, bij herhaling, terug

de handeling verrichten; bv. WEDERAANKLEEDEN, opnieuw, nog eens aankleeden; ...AAN
eens moed inspreken; ...AAN--MOEDIGNnog
SPANNEN, paarden die afgespannen waren weder
voor den wagen spannen; ...AANTREKKEN;
... AANVULLEN; ... AFBREKEN; ... AFKOMEN;
...AFSCHRIJVEN; ...AFSTAAN; ...AFVAAR DIGEN; enz. Bij dergelijke werkw. zie men de
enkelvoudige, zoowel voor de beteekenis als voor
de vervoeging).
WEDERAFVALLIG, bn. opnieuw, voor de tweede
maal van godsdienst of partij veranderende.
WEDERANTWOORD, o. (-en), antwoord op een
antwoord, dupliek ; ...ANTWOORDEN, hernemen,
hervatten, opnieuw antwoorden; ...BEDING, o.
(-en), tegenbeding; ...BEDINGEN, een tegenbeding
maken ; ...BEGEEREN, terugbegeeren; ...BEKOMEN, herkrijgen, terugerlangen : een gevonden
voorwerp tegen advertentiekosten weder te bekomen;
herstellen (van eene ziekte) : hij is wederbekonzen;
zijne krachten wederbekomen; ...BEKOMING, v.;

...BELOONEN; ...BELOONING, v. (-en.); ...BELOVEN; ...BESCHULDIGEN; ...BESCHULDIGING, v. (-en).
WEDERBETAALBAAR, bn. terug te betalen,
aflosbaar.
WEDERBETALING, v. (-en), het weder betalen;
...BIJTEN; ...BOUWEN, herbouwen; ...BRENG E N, terugbrengen; ...BRENGER, m. (-s),

...BRENGSTER, v. (-s); ...DIENEN, wederdienst
bewijzen, wederkeerig dienst doen; ...DIENST, m.
(-en), dienst bewezen na er een ontvangen te hebben:
iem. wederdiensten bewijzen; tot wederdienst bereid.

WEDERDOOD, v. (plantk.) steenbreek : eene soort
van 't geslacht streepvaren.
WEDERDOOP, m. herhaalde doop; ...DOOPEN,
herdoopen; ...DOOPER, m. (-s), aanhanger van
zekere godsdienstsekte die den doop der volwassenen voorstond; ...DOOPERIJ, v. anabaptisme;
...DRUK, m. (-ken), weerdruk; ...EISCH, m. hereisch, tegeneisch.
WEDEREISCHEN, nog eens eischen, hereischen,
tegeneischen; ... ERLANGEN, terugerlangen.
WEDERGAAF, ...GAVE, v. teruggave, het
teruggeven.
WEDERGA(DE), v. een van twee dingen die een
paar vormen; gelijke : ik wenschte zijne wedergade
wel eens te zien; hij heeft zijne wedergade niet, een
tweede zooals hij bestaat niet; zonder wedergade,
voorbeeldeloos ; zie WEERGA.
WEDERGALM, m. weergalm.
WEDERGALMEN, weergalmen.
WEDERGEBOORTE, v. gemoedsvernieuwing bij
welke de mensch, naar den geest als opnieuw, door
kracht van Boven, geboren wordende uit den zon
staat van een leven buiten Christus, over--digen
gaat tot een heilig leven in Christus : daar is geene
zaligheid zonder de wedergeboorte in Jezus Christus:
-- wedergeboorte der klassieke oudheid, renaissance.

WEDERGEBOREN, bn. herboren, opnieuw ontstaan.
WEDERGEVEN, teruggeven, hergeven. WEDER
wedergeven.
-GEVIN,v.het
WEDERGLOED, In. weerglans, weerschijn;
...GROET, m. tegengroet; groet ter beantwoording
van anderen; (zeew.) tegengroet met het geschut.
WEDERGROETEN, teruggroeten.
WEDERGUNST, v. (-en), wederzijdsche gunst.
WEDERHALEN, nog eens, opnieuw halen;
... HEBBEN, terughebben, terugkrijgen.
WEDERHELFT, v. (-en), een der twee deelen
waaruit iets bestaat; (fig.) echtgenoot, echtgenoote :
iets voor zijne wederhelft medebrengen.
WEDERHOOR, o. het recht van hoor en wederhoor
toepassen, beide partijen aanhooren.

WEDERHOOREN, nog eens hooren; (ook) de
tegenpartij hooren : men moet hooren en wederhooren,
men moet zich van alle kanten laten inlichten.
WEDERHOORING, v. (recht.) wederhooring der
getuigen.

WEDERHOORIG, bn. ( -er, -st), koppig, stijf-

hoofdig. WEDERHOORIGHEID, v.

WE(D)ERHOUDEN, (we(d)erhield, heeft we(d)erhouden) terughouden, tegenhouden, afhouden, beletten : het slechte weer we(d)erhield mij te gaan.
WEERHOUDING, v.
WEDERIK, v. een plantengeslacht (lysimachia),
tot de familie der sleutelbloemigen behoorende,
waarvan 4 soorten bij ons in 't wild voorkomen, als:
de trosdragende wederik; de gemeene wederik, ook
wel groote gele wederik, gele veenwortel en wilde wilg
geheeten; de rondbladige wederik of penningkruid
en de boschwederik; (ook) een plantengeslacht
(oenothera). gewoonlijk onagra geheeten, tot de
familie der wederikachtigen behoorende, waarvan
twee soorten bij ons voorkomen : de gele wederik
of St.- Teunisbloem en de stekelige wederik.
WEDERIKACHTIGEN, v. mv. (plantk.) eene
plantenfamilie waartoe de geslachten basterdwederik,
onagra of wederik en waternoot behooren.
WEDERINKOOP, m. het terugkoopen : huis
van verkoop met recht van wederinkoop, een clandestien
pandjeshuis.
WEDERINSTORTING, v. (-en), (geneesk.) opnieuw
ziek worden na pas hersteld te zijn; zieker worden
na ten deele te zijn gebeterd.
WEDERKAATSEN, zie WEERKAATSEN.
WEDERKANS, v. (-en), revanche; ...KANT, m.
weerkant; ...KEER, m. terugkeer; ...KEEREN,
terugkeeren.
WEDERKEERIG, bn. bw. van weerskanten
komende; onderling, wederzijdsch, wederzijds:

elkander wederkeerig beminnen, haten; wederkeerige
vriendschap; wederkeerige hulp verleenen; (taalk.) een
wederkeerig werkwoord, werkwoord waarbij het

onderwerp, waarvan de werking uitgaat, tevens
het voorwerp is, dat die werking ondergaat. WEDERKEERIGHEID, v. het wederkeerige; stelsel
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van wederkeerigheid, reciprociteitstelsel, het behandelen van een ander op denzelfden voet als men
door hem behandeld wordt.
WEDERKEERLIJK, bn. (recht.) terugvallend.
WEDERKEERLIJKHEID, v.
WE(D)ERKOMEN, terugkomen; nog eens komen:
hij zal morgen wederkomen; zulk eene gelegenheid
komt nooit weer.
WEDERKOMST, v. het terugkomen.
WEDERKOOPEN, terugkoopen; ...KRIJGEN,
terugontvangen, terugerlangen, bekomen, inhalen;
... L E E RE N, nog eens leeren, overleeren.
WE(D)ERLEGBAAR, bn. tegengesproken kunnende worden : wat gij aanvoert is niet wederlegbaar.
WEDERLEGBAARHEID, v.
WE(D)ERLEGGEN, (we(d)erlegde, -leide, heeft
we(d)erlegd, -leid), beantwoorden met tegenbewijsgronden; tegenspreken : eene stelling, bewering
weerleggen. WE(D)ERLEGGING, v. het weerleggen; —, (-en), tegenredeneeering.
WEDERLEGGER, m. (-s), WEDERLEGSTER,
v. (-s), die wederlegt.
WE(D)ERLEVEREN, opnieuw, nog eens leveren;
(fig.) terugbetalen : pas op, dien gemeengin streek
lever Ik je weer. WEDERLEVERING, v.
WEDERLIEFDE, v. wederkeerige liefde, liefde
van den persoon, die bemind wordt, tot den persoon, die bemint; ...LOON, o. belooning, vergelding.
WEDERLOONEN, beloonen.
WEDERMIN, wederliefde.
WEDERMINNEN, dengene beminnen door wien
men bemind wordt; ...NEMEN, terugnemen, hernemen; ...NOODIGEN.
WE(D)EROM, bw. nog eens, nogmaals, bij herhaling; terug.
WEDEROMSTUIT, m. zie WEEROMSTUIT.
WEDERONTMOETING, v. (-en), ontmoeting na
eene of meer voorgaande ontmoetingen; ...OPBOUW, m. herbouw.
WE(D)EROPBOUWEN, herbouwen; ...OPBOUWING, v.; ...OPRICHTEN; ...OPRICHTING, v.;
...OPRICHTER, m. (-s); ...OPSTANDING, v.
herrijzenis na den dood.
WEDEROPVATTING, v. het weder ter hand
nemen van een arbeid, b. v. dien men vroeger heeft
ter zijde gelegd.
WEDEROPZEGGENS, tot wederopzeggens iem. een
huis verhuren, totdat men het weder opzegt.
WEDEROVERHALING, v. (scheik.) herhaalde
overhaling; ...PARTIJ, v. (-en), tegenpartij, tegen
-strev;.PARTIJDE,m(-s)
WEDERRECHTELIJK, bn. bw. ( -er, -st), in
strijd met het recht, onwettig : wederrechtelijke
inbezitneming. WEDERRECHTELIJKHEID, v.
strijdigheid met de wet.
WEDERROEPELIJ`K, bn. herroepelijk, in te
trekken. WEDERROEPELIJKHEID, v.
WE(D)ERROEPEN, (we(d)erriep, heeftwe(d)erroepen), herroepen, intrekken : een bevel, eene uitspraak,
eene leer wederroepen. WEDERROEPING, v.
WEDERSCHELDEN, opnieuw schelden; terug schelden.
WEDER SPALT, v. muiterij.
WEDERSPALTIG, bn. bw. ( -er, -st), weerspannig.
WE(D)ERSPANNELING, m. en v. (-en), iem. die
we(d)erspannig is; inz. die zich tegen het wettig
gezag verzet. WE(D)ERSPANNELINGE, v. (-n).
WE(D)ERSPANNIG, bn. ( -er, -st), koppig, tegenstribbelend, ongehoorzaam; wederspannig aan de
wet verklaren (in criminele zaken, wanneer een
beschuldigde voortvluchtig is; ter vervanging van
het bij verstek veroordeelen). WE(D)ERSPANNIGHEID, v.
WEDERSPOED, m. tegenspoed; ...SPRAAK, v.
tegenspraak; antwoord; ...SPREEKSTER, v. (-s);
...SPREKER, m. (-s), die tegenspreekt.
WE(D)ERSPREKEN, (we(d)ersprak, heeft we(d)ersproken), tegenspreken : iem. moederspreken; die
berichten van gisteren zijn heden we(d)ersproken.
WE(D)ERSPREKING, v. (-en).
WE(D)ERSTAAN, (we(d)erstond, heeft we(d)er staan), zich verzetten tegen : den vijand wederstaan;
we(d)erstand bieden aan : de verleiding niet kunnen
weerstaan; zich kanten tegen : wie zou mij durven
weerstaan ?
WE(D)ERSTAANBAAR, bn. te weerstaan.
WE(D)ERSTAND, m. verzet, tegenstand : moedig,
dapper we(d)erstand bieden; — spanning, veerkracht:

WEDLOOP.

de we(d)erstand der lucht wordt grooter, naarmate liet
volume kleiner wordt.
WEDERSTANDER, m. (-s), tegenstander.
WE(D)ERSTANDSVERMOGEN, o. vermogen om
we(d)erstand te bieden, om iets te kunnen we(d)er staan, ook om iets te kunnen doorstaan.
WEDERSTOOT, m. (-en), tegenstoot, terugstoot;
wederstand; tegenspoed.
WE(D)ERSTREVEN, (we(d)erstreefde, . heeft
we(d)erstreefd), zich verzetten tegen, we(d)er stand bieden; belemmeren, verhinderen : in alles,
wat ik onderneem, weerstreeft hij mij. WE(D)ER STREVING, v. (-en).
WE(D)ERSTREVER, m., ...STREEFSTER, v.
(-s), die we(d)erstreeft.
WE(D)ERSTREVIG, bn. bw. ( -er, -st), koppig,
we(d)erspannig. WE(D)ERSTREVIGHEID, v.
WEDERSTUIT, m. zie weerstuit.
WEDERSTUREN, terugsturen.
WEDERTIJ, o. we(d)erstroom, keerende stroom.
1. WE(D)ERVAREN, (we(d)ervoer, is we(d)er
gebeuren, overkomen : hem is een groot geluk,-varen),
ongeluk wedervaren; hem zijn vreemde dingen wedervaren; iem. recht laten wedervaren, het recht tegenover hem in acht nemen.
2. WE(D)ERVAREN, o. gebeurtenis, voorval, lotgeval : vertel mij uw wedervaren.
WEDERVERGELDEN, met gelijke munt betalen,
teruggeven (op dezelfde wijze als men iets ontvangen of ondervonden heeft) : iem. wedervergelden wat
hij misdeed, getuigt van wraaklust; beloonen : het zal
u wedervergolden worden. WEDERVERGELDING,
v. weerwraak : recht van wedervergelding.
WEDERVERHURING, v. (-en), het opnieuw verhuren.
WE(D)ERVERKIESBAAR, bn. herkozen kunnende worden : de aftredende leden zijn niet wederverkiesbaar.
WEDERVERKOOPER, m. (-s), iem. die iets
koopt met het doel om het weder te verkoopen:
wederverkoopers genieten flink rabat.
WEDERVERPACHTING, v. (-en), het opnieuw
verpachten.
WEDERVERSCHIJNEN, zich opnieuw vertoonen. WEDERVERSCHIJNING, v.
WE(D)ERVINDEN, hervinden, terugvinden : hij
kon zijn boek niet we(d)ervinden; de verloren zielerust
wedervinden.
WE(D)ERVRAAG, (...vragen), vraag waarmede
eene andere vraag beantwoord wordt.
WEDERWAARDIG, bn., bw. niet behaaglijk,
onaangenaam, onbevallig; verachtend. WEDERWAARDIGHEID, v. (...heden), onbehaaglijkheid;
verachting; (fig.) tegenspoed, ramp : hij heeft heel
wat wederwaardigheden des levens.
WE(D)ERWERKING, v.terugwerking;...WOORD,
o. (-en), antwoord; ...WRAAK, v. wedervergelding; ...ZEE, v. tegenzee.
WE(D)ERZEGGEN, herzeggen; afwijzen, weigeren; tegenspreken; ...ZENDEN, terugzenden,
...ZENDING, v. het terugzenden, renvooi; ...ZIEN;
nog eens zien, terugzien : na dien tijd heb ik hem
niet we(d)ergezien.
WE(D)ERZIEN, o. het wederzien was aandoenlijk;
tot we(d)erziens, in de hoop u nog eens te zien;
hoop op zalig wederzien, hoop elkander te ontmoeten
hiernamaals.
WEDERZIJDE, v. tegenzijde, tegenovergestelde
zijde; keerzijde; van wederzijde, van dezen en genen
kant.
WEDERZIJDS, bw., WEDERZIJDSCH, bn.
wederkeerig, van beide zijden : het wederzijdsch
huwelijksbedrog; wederzijdsche hulp, vriendschap;
onderling : (recht.) de wederzijdsche rechten waren
scherp omschreven.
WEDERZIN, m. zie weerzin.
WEDGWOOD, o. eene soort van Engelsch aardewerk, alzoo genoemd naar den uitvinder Josiah
Wedgwood.
WEDIJVER, m. eene zucht om anderen in ver
talenten te evenaren of te overtreffen:-dienst,
er heerscht tusschen hen een edele wedijver.
WEDIJVEREN, (wedijverde, heeft gewedijverd),
trachten de overhand te verkrijgen, zijn best doen
om anderen vooruit te komen : met elkander wedijveren in hulpbetoon.
WEDLOOP, m. (-en), het loopen om het hardst
(van menschen en paarden) : naar een wedloop gaan
kijken; (ook fig.).
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WEDLOOPEN, (alleen gebruikelijk in de onbepaalde wijs) met elkander een wedloop houden:
met iem. wedloopen.

WEDLOOPER, m., WEDLOOPSTER, V. (- s),
die deelneemt aan een wedloop.
WEDONO, m. (-'s), districtshoofd in Middenen Oostelijk Java, elders demang geheeten.
WEDPRIJS, m. (...zen), prijs bij het wedloopen;
prijs gesteld op het winnen eener weddenschap;
... REN, m. (-nen), het rijden om het hardst (van
losse of bespannen paarden) : de wedrennen te
Clingendaal; een wedren met hindernissen; ...STRIJD,
m. (-en), het strijden of worstelen om te zien wie
de sterkste is ; (fig.) wedijver, verrichting (welke
ook) van twee of meer personen om een uitgeloofden
prijs te behalen : wedstrijd in het biljarten; met iem,
een wedstrijd aangaan; er was een edele wedstrijd
wie het meeste hulp zou bieden; (ook) mededinging,
concurrentie, naijver.
WEDUWAAL, m. (...alen), wielewaal, zie aldaar.
WEDUWE, v. (-n), ook WEDUW, WEEUW,
(-en), vrouw wier man overleden is; onbestorven
weduwe, vrouw die door haar echtgenoot tijdelijk
of voorgoed verlaten is. WEEUWTJE, o. (-s).
WEDUWENBEURS, v. (...zen), weduwenfonds;
... DRACHT, v. dracht eener weduwe; ... FONDS,
WEDUWFONDS, o. (-en); weduwen- en weezenfonds, instelling tot uitkeering van geld aan weduwen
en weezen; ...KAS, v. ( -sen), gelden bestemd tot
het ondersteunen van weduwen ; ...KLEED, o.
(-eren); ...VERBRANDING v. het levend verbranden der weduwe in Eng. Indië, vroeger op
Bali enz.
WEDUWGELD, o., ...GIFT, v. (-en), geld dat
eene weduwe geniet; lijftocht, som gelds, door den
man vastgesteld voor zijne vrouw, ingeval hij komt
te overlijden; ...JAAR, o. jaar dat eene vrouw
weduwe is; eerste jaar na het overlijden van de
echtgenoot, waarin zij nog inkomen geniet; .. .LEVEN, o. het leven als weduwe : zij werd het weduwleven moede en hertrouwde.
WEDUWLIJK, bn. als weduwe: de weduwlijke
staat.
WEDUWNAAR, soms WEEUWENAAR, m.
(-s, ...naren), man wiens vrouw overleden is.
WEDUWNAARSPIJN, v. (-en), hevige pijn die
spoedig voorbijgaat, inz. wanneer men de gevoelszenuw in de groeve van den elboog raakt.
WEDUWSCHAP, o. toestand van iem. die weduwe
of weduwnaar is.
WEDUWSCHAT, m. geld of goed dat voor eene
vrouw wordt vastgesteld, als zij weduwe wordt;
...SLUIER, m. (-s), lange rouwsluier eener weduwe;
...STAAT, m. weduwschap; ...VROUW, v. (-en),
weduwe.
WEDVAART, v. (-en), hardzeilpartij; hardroeipartil
1. WEE, o.(-ën), smart. pijn : het doet me wee,
het doet mij zeer; inz. de (barens)weeën, pijnen
eener barende vrouw : de lichte, valsche weeën, die
het baren een geruimen tijd voorafgaan; de zware
weeën, die het baren onmiddellijk voorafgaan of
vergezellen; - ongeluk, ramp : wee over iem. uit
- kommer, verdriet.
-roepn;
2. WEE, bn. flauwhartig : wee worden, zijn; door
het lange vasten wordt men wee. WEEHEID, v.
3. WEE, tw. ach ! helaas ! wee mij !, ik ben zeer
te beklagen; wee u ! ongeluk over u!
WEEDASCH, v. eene soort van potasch waarvan
men zich bedient bij de bereiding van verven,
zeepen enz.; -TON, v. (-nen); -ZOUT, o. loogzout; alkali.
1. WEEDE, v. een plantengeslacht (isatis), tot
de familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan
slechts ééne soort op enkele plaatsen bij ons in
't wild gevonden wordt : de verversweede of pastelweede (isatis tinctoria).

2. WEEDE, v. de blauwe verfstof, uit de weede
verkregen, grootendeels door de indigo verdrongen.
WEEDEBAD, o. (-en), bad om iets met weedeblauw te verven; ... BLAUW, o. blauwe verfstof
uit de weedeplant verkregen; ...BLOEM, v. (-en),
gele bloem der weede; ...PLANT, v. (-en); ...VERVER, m. (-s).
WEEDOM, m. smart, lijden; onheil; droefheid,
verdriet.
WEEFBAAR, bn. wat geweven kan worden:
weefbare vezels. WEEFBAARHEID, v.
WEEFBLAD, o. (-en), weefkam; ...FOUT, v.

(-en), fout in het weven : voor de weeffouten worden
de wevers gekort; ...GETOUW, ...TOUW, o. (-en),
toestel waaraan de wevers arbeiden; ...KAM, m.
(-men), een langwerpig vierkant raam met vele uit
staal, messing of riet vervaardigde, platte en dunne,
zeer glad afgewerkte stiften of tanden tusschen
de lange zijden, waartusschen de gansche breedte
van den ketting gaat; ...KUNST, v. de kunst van
weven; ...LADE, v. (-n), houten lade waarin de
weefkam ligt en die den inslag na eiken sprong
van de schietspoel aandrijft; ...LOON, o.; ...LIJ NEN, V. mv. (zeew.) touwladder, wevelingen;
...RIET, o. (-en), weefkam waarvan de tanden
uit riet bestaan; ...SCHOOL, v. (...scholen), school
waar onderricht in het weven gegeven wordt;
...SCHUUR, v. (...schuren), deel eener woning
waar een huiswever zijn bedrijf uitoefent.
WEEFSEL, o. (-s, -en), wat geweven is, geweven
stof : katoenen, linnen, zijden weefsels; - wijze
waarop iets geweven is : effen, keper, damast weefsels; - ( ontl.) deelen waaruit de organen zijn
samengesteld : celweefsel, vaatweefsel, naarmate het
uit cellen of vaten bestaat; - (fig.) een weefsel van
leugen en bedrog, eene samenvoeging, ondereen menging.
WEEFSELLEER, v. de leer betreffende de weefsels van het dierlijk lichaam en de planten, histologie.
WEEFSTER, v. (-s), zij die weeft.
WEEFSTOEL, m. (-en), weeftouw; ...STUK,
o. (-ken), stuk goed dat geweven wordt, dat nog
op den weefstoel staat.
WEEG, v. (-en), (veroud. en gew.) wand, muur; het leeft nog in weegluis = wandluis en in de verouderde uitdrukking : een huis dak -, glas- en weeg dicht houden; (gew.) houten zijwand, beschot.
WEEGBAAR, bn. wat gewogen kan worden:
de kleinste weegbare hoeveelheden. WEEGBAARHEID, v.
WEEGBLAD, o. (plantk.) weegbree.
WEEGBOONTJE, o. (-s), naam van eene kleine
boon waarvan de Indianen zich bedienen om te
wegen.
WEEGBREE, v. een plantengeslacht (plantago)
tot de familie der weegbreeachtigen behoorende, waarvan 6 soorten in Nederland in 't wild voorkomen,
als : lancetbladige weegbree, ook wel smalbladige of
kleine weegbree, hondsribbe, hondetong, tonge, hondsbloem en mannetjesplanten geheeten; groote weegbree,
ook wegebladen, treewegen, platvoet, weegwortel,
wijkerblad, vrouwtjesplantein en konijnenblad geheeten; de ruige weegbree; de zee- weegbree, ook zeehartshoorn, krokkeling of reie geheeten, de vindeelige
weegbree en de zandweegbree; - de kleine weegbree
is eene andere benaming van het breukkruid (herniaria glabra).

WEEGBREEACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie waartoe twee geslachten onzer flora behooren : het oeverkruid en de weegbree.
WEEGBRUG, v. ( -gen), inrichting om het gewicht van zware wagens te wegen; - bascule.
WEEGGLAS, o. (...zen), (natuurk.) vochtmeter,
areometer; ...HAAK, m. (...haken), unster, werk
om de zwaarte van voorwerpen te leeren-tuig
kennen; ..HUIS, 0. (...zen), (Zuidn.) waag; ...KANIS, m. (-en), ronde korf waarin de visch wordt
afgewogen; ...KRUID, o. zekere plant; ...KUNDE,
v. statica, deel der hoogere wiskunde; ...LOON,
o. (-en), vergoeding voor het wegen van vracht goederen aan eene waag enz.; ...LUIS, v. (...zen),
wandluis; ...SCHAAL, v. (...schalen), bekken
waarin of waarmede gewogen wordt; de weegschalen
met de balans; naam van een der teekenen van
; sterrenbeeld;
den dierenriem (aangeduid door
...SCHEET, m. (...scheten), (gew.) zweertje op
het ooglid, strontje; ...STEEN, m. (-en), (eert.)
steen als gewicht gebruikt; ...STEMPEL, m. (-s),
stempel onder een vrachtbrief van het spoor.
WEEGSTER, v. (-s), zij die weegt.
WEEGWORTEL, v. (plantk., gew.) groote weegbree.
1. WEEK, v. (weken), tijdsverloop van zeven
dagen : bij de week werken; per week verdienen; over
eene week, na verloop van zeven dagen; binnen
eene week, voordat zeven dagen verloopen zijn;
de goede week, de week van Paschen; - de werkdagen, in tegenstelling met Zondag : door of in
de week draagt hij eene pet; door de week ga ik nooit
uit; - weekgeld : hij heeft eene mooie week gemaakt;
zij maken weken van 20 à 25 gulden; - weekbeurt :

-n-)
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de week hebben; sergeant, korporaal van de week,
die de weekbeurt heeft. WEEKJE, o. (-s), kleine
week : nog maar een weekje.
2. WEEK, o. (ontl.) het weeke van den buik
tusschen de ribben en de heupen.
3. WEEK, v. het weekera : in de week leggen, zetten, laten week worden; boonera, erwten in de week
zetten; de wasch in de week zetten, het vuil ervan
laten losweeken.
4. WEEK, bn. ( -er, -st), niet hard, zacht, slap:
week brood; nieuwe aardappelen zijn soms week;
week vleesch hebben, slap, (ook) mollig; leer met olie
week maken; zwak, broos : week ijzer; een gezwel
met pappen week maken, zoodat het doorbreekt of
doorgestoken kan worden; — zwak, vertroeteld:
een week gestel; — eene weeke levenswijze, die ver
— daarvan werd mij het hart week, aangedaan;-wijft;
hij is week van hart, teergevoelig; (ook) niet moedig,
laf. WEEKHEID, v. toestand van iets dat week
is; • (fig.) weekhartigheid, verwijfdheid; lafheid;
gebrek aan veerkracht.
WEEKACHTIG, bn. ( -er, -st), een weinig zwak.
WEEKACHTIGHEID, v.
WEEKBAK, m. (-ken), bak waarin iets geweekt
wordt.
WEEKBAKKEN, bra. (gew.) niet hard gebakken
(van brood).
WEEKBEEN, o. (- deren), (w. g.) kraakbeen.
WEEKBEENIG, bn. met weekbeen.
WEEKBERICHT, o. (-en), bericht over eene week
loopende; overzicht van den handel b.v. in de afgeloopen week; ...BEURT, v. (-en); de weekbeurt
hebben, (in kloosters, kazernes enz.) aan de beurt
zijn om den dienst of arbeid te verrichten, die beurtelings elke week door een ander gedaan wordt; —
(bij predikanten) de beurt om in de week voor de
gemeente op te treden; ...BLAD, o. (-en), nieuws
letterkundig blad dat eenmaal in de week ver -of
...BLADSCHRIJVER, m. (-s); ...BOEKJE,-schijnt;
o. (-s), boekje waarin verschillende zaken elke
week opgeteekend worden, inz. boodschappen : de
kruidenierswaren op het (week)boekje halen; ... BRIEFJE, o. (-s), briefje dat wekelijks wordt gegeven,
b. v. het briefje dat ambachtslieden wekelijks aan
hun patroon geven, waarop de verschillende uren
vermeld zijn, bij wien en aan wat zij in die week
gewerkt hebben; ... DIENST, m. weekbeurt : weekdienst hebLen.
WEEKDIER, o. (-en), dier met een week lichaam,
zonder beenig skelet, gewoonlijk van een mantel
of eene schelp voorzien ter beschutting en van een
voet om zich te bewegen : de weekdieren (mollusca)
worden in 5 klassen verdeeld.
WEEKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), week, zacht;
teeder : een weekelijk gestel; eerre weekelijke opvoeding
bederft; verwijfd : eene weekelijke levenswijze; weekelijke zeden. WEEKELIJK.HEID, v.
WEEKELING, m. en v. (-en), vertroeteld mensch,
WEEKELINGE, v. (-n).
WEEKEN, (weekte, heeft en is geweekt), het
harde aan iets ontnemen, week, zacht maken:
stokvisch, boorren, erwten weeken; — ( spr.) daar kunt
gij uwe boomtjes op weeken, daar kunt gij vast op
rekenen; die oude vrouw weekt haar brood; -- laten
uittrekken (b.v. het zout uit de haring enz.); — in
het water lenig laten worden : teenen, leer weeken; —
roten : vlas, hennep weeken. WEEKING, v. het
weeken.
WEEKER, m. (-s), die weekt.
WEEKGELD, o. (-en), loon dat elke week ver
betaald wordt.
-dienof
WEEKHARTIG, bn. bw. ( -er, -st), zachtaardig,
niet streng, medelijdend : weekhartig van nature.
WEEKHARTIGHEID, v.
WEEKHOEVIG, bn. met weeke, zachte hoeven;
...HUIDIG, bn. met weeke huid; — de weekhuidigen,
eene familie van kevers waarvan lichaamsbekleeding
en dekschilden lederachtig en week zijn (malacodermata).
WEEKHUUR, v. (...huren), huurpenningen, elke
week te betalen.
WEEKKUIP, v. (-en), kuip om iets in de week
te zetten; ...KUIT, v. (-en), (Zuidn.) hom (van een
visch).
WEEKLACHT, v. (-en), jammerklacht; ...KLAGE, v. (-n), weeklacht.
WEEKLAGEN, (weeklaagde, heeft geweeklaagd),
treuren, jammeren : hij doet niets dan weeklagen.
WEEKLIJST, v. (-en), lijst welke iedere week
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opgemaakt wordt, gewoonlijk van verdiend loon,
boeten enz. : de week loopt van Vrijdag tot Vrijdag
en dan wordt 's Zaterdags de weeklijst opgemaakt;
weeklijst voor de rondbrengers der courant, lijst waar
zij de couranten moeten bezorgen; ...LIJSTJE, o.
(-s), weekbriefje; ...LOON, o. (-en), zooveel men
in eene week verdient.
WEEKMAKEN, (maakte week, heeft weekgemaakt), weeken; verteederen. WEEKMAKING, v.
WEEKMAKEND, bn. wat week maakt : weekmakende pappen; weekmakende pleister.
WEEKMARKT, v. (-en), markt die eens in de
week gehouden wordt; ...MEISJE, o. (-s), dienstmeisje dat bij de week gehuurd wordt.
WEEKMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), weekhartig.
WEEKPAND, o. (-en), pand dat voor den tijd
van eene week in de bank van leaning gebracht
wordt.
WEEKPLAATS, v. (-en), plaats waar hennep
of vlas geweekt wordt.
WEEKSCHALIG, bn. weekschalige dieren.
WEEKSCHRIFT, o. (-en), weekblad; ...STAAT,
m. (...staten), staat, lijst die elke week opgemaakt
wordt.
WEEKVINNIG, bra met weeke vinnen : weekvinnige visschen, eene orde der visschen, gekenmerkt
door de weekheid hunner in leedjes afgedeelde
vinstralen, welke naar de punt toe meestal gespleten zijn (annacanthini).
WEEKVLEUGELIGEN, m. mv. weekhuidigen.
WEEL, o. (-en), dik touw met dunnere zijlijnen
waaraan kubben bevestigd zijn, met een anker
in den grond bevestigd.
WEELDE, v. overdaad : weelde aan tafel, aan
meubelen, in kleeren; luxe : de weelde stijgt ten top;
de weelde geeft duizenden menschen eene kostwinning;
in weelde leven; — dartelheid, wellust: hij weet van
weelde niet, wat hij doen zal; — zij doet dat niet uit
weelde, de nood dwingt er haar toe; — groote overvloed, pracht : de weelde van den Indischen plantengroei.
WEELDEARTIKEL, o. (-en), artikel van weelde;
dat is nog geen weeldeartikel, daaraan bestaat beslist behoefte.
WEELDEHOF, m. (...ven), weelderige hof.
WEELDERIG, soms WEELDIG, bn. bw. ( -er,
-st), ruim, overvloedig, in groote pracht : weelderige
plantengroei; weelderig ingerichte zalen; — in overdaad : een weelderig leven leiden; zijne kinderen
weelderig opvoeden; — jong, vurig : een weelderig
paard; — vurig, zinnelijk : een weelderig jongmensch;
— wulpsch, wellustig : een weelderige dans, houding.
WEELDERIGHEID, v. te ruime groei; overdaad,
buitensporig zingenot; wellust, wulpschheid.
WEELDETUIN, m. (-en), weelderig ingerichte
tuin.
WEEMOED, m., WEEMOEDIGHEID, v. zacht
treurige stemming des gemoeds : met weemoed iets
vernemen; mijn hart is met weemoed vervuld.
WEEMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), licht aangedaan : weemoedig kijken; teergevoelig, mistroostig:
weemoedige woorden.
WEENEN, (weende, heeft geweend), schreien,
tranen storten : van verdriet, van blijdschap, van
ontroering veeenen ; — weenende doen vloeien:
heete tranen weenen; (fig.) bloed weenen, bloedige
tranen storten. WEENING, v. het weenen; geween:
(bijb.) daar zal weening zijn en knersing der tanden.
1. WEENER, m., WEENSTER, v. (-s), die tranen
stort.
2. WEENER, m. (-s), inwoner der stad Weenen.
3. WEENER, bn. uit, van Weenen; de Weener
bladen, dagbladen die te Weenen worden uitgegeven; Weener stoelen.
WEENERVLOER, m. (-en), (timm.) vloer in
keperverband zonder blinden vloer, waar de vloer
uiteinden op de balken rusten. -strokenmd
WEEPSCH, bn. ( -er, meest -), (gew.) laf, zouteloos,
flauw, smakeloos. WEEPSCHHEID, v.
1. WEER, WEDER, m. (-en), gesneden ram;
(Zuidn.) schaap; (sterrenk.) hamel, ram.
2. WEER, v. verdediging tot lijfsbehoud, weerstand : zich te weer stellen, weer bieden , zich verdedigen; beweging; veel weers (moeite) hebben; —
vroeg in de weer zijn, vroeg op, vroeg aan den arbeid
zijn.
3. WEER, v. (weren) , een wal, muur enz.
waarachter men zich verdedigt; — haag; — afgetuinde plaats aan de zee om visch te vangen; ge-
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vlochten ijzerwerk tot afsluiting van water, waar weerklinken, echo; (fig.) zijne woorden vonden weerklank, men luisterde daarnaar, volgde ze op.
gevangen visch in fuiken bewaard wordt.
WEERKLINKEN, (weerklonk, heeft weerklon4. WEER, o. eelt, verharding der huid (inz. aan
ken), weergalmen.
handen en voeten).
WEERKUNDE, v. leer, kennis der lucht en van
5. WEER, o. zie WEDER : het weer is nogal goed,
hare verschijnselen.
onstuli Lig, buiig.
WEERKUNDIG, bn. tot de weerkunde behooren5. WEER, bw. zie WEDER en de samenstellinde; weerkundige (meteorologische) waarnemingen.
gen met dit woord.
WEERKUNDIGE, m. en v. (-n), die bedreven is
WEERAAL, in. (...alen), donderaal.
in de meteorologie.
WEERACHTIG, bn. eeltachtig.
WEERLICHT, o. weerschijn van zeer ver ver
WEERBAAR, bn. (-der, -st), verdedigbaar; in
bliksems waarvan de donder niet gehoord-wijder
staat tegenstand te bieden (inz. met wapenen); de
weerbare bevolking, de strijdbare; die vesting is niet kan worden; -, v. (verwensching) loop naar de
weerbaar, te verdedigen, houdbaar. WEERBAAR- weerlicht; (gemeenz.) als de weerlicht, zeer snel,
schielijk.
HEID . v. toestand van verdediging.
WEERLICHTEN, (het weerlichtte, heeft geweerWEERBAARHEIDSBOND, o. bond om de
licht), bliksemen aan den rand van den gezichtsweerbaarheid te bevorderen.
einder.
WEERBARSTIG, bn. bw. ( -er, -st), koppig, stijf
WEERLICHTS, tw. drommels ! : wel weerlichts.
: die jongen is weerbarstig; weerbarstig han--hofdig
WEERLICHTSCH, bn. vervloekt, drommelsch `.
delen. WEERBARSTIGHEID, v. koppigheid,
weerlichtsche kwajongen.
stijfhoofdigheid.
WEERLOOS bn. (...zer, -st), zonder verdediging:
WEERBERICHT, o. (-en), bericht omtrent de te
het weerloos lam; weerloos staan; (fig.) zwak : weerverwachten weersgesteldheid; ... BLOEM, v. (-en),
boze vrouwen slaan. WEERLOOSHEID, v. weerbloem wier ontluiking zich regelt naar de weersboze toestand.
gesteldheid, den zonneschijn enz.
WEERMACHT, v. macht , kracht waarmede
WEERBORSTEL, m. (-s), (in het haar), de haren
men zich verdedigen kan.
die in eene andere richting staan; ...BRUILOFT,
WEERMANNETJE, o. (-s), mannetje van een
v. (-en), maaltijd aan jonggetrouwden gegeven,
weerhuisje, dat door eene verandering van stand
wier bruiloft men bijgewoond heeft; ...DAK, o.
of houding de vochtigheid der lucht aanduidt.
(-en), af dak; .. DAM, m. (-men) ; ... DRUK, m.
WEERMIDDELEN, o. mv. verdedigingsmiddelen.
herdruk; (boekdr.) hetgeen aan de weerzijde van
WEERNAT, o. bouillon van schapevleesch.
een reeds bedrukt blad wordt gedrukt, in tegen
WEEROM, bw. opnieuw, nog eens : nu vraag ik
-stelingm
schoondruk.
WEEREN, (bijna alleen gebruikelijk in de onbe- weerom : „Waarom deedt gij dat" ? ; - terug : hier is
paalde wijs) : als het we maar weeren wil, gunstig het weerom.
WEEROMKOMEN, terugkomen : hij komt nooit
weer wil zijn; het weert op zijn dak, het loopt hem
weerom.
mee.
WEEROMREIS, v. (...zen), terug -, tehuisreis;
WE ,RGA, v. zie WEDERGADE, wat weerga,
...SLAG, m. (-en), terugslag (in het kegelspel);
drommels; loop naar de weerga, loop naar den duivel;
...STUIT, m. weerstuit, terugstuit : ik moest van
de weerga zal je halen.
WEERGAASCH, bn. bw. drommelsch : wel den weeromstuit lachen, ik moest lachen, omdat
weergasche kwajongen; hij was weergaasch gauw anderen zoo hartelijk lachten,
WEEROMSTUITEN, (stuitte weerom, is weerom terug; zij was weergaasch mooi.
WEERGAL, V. (- len), rood wolkje (voorteeken gestuit), terugstuiten.
WEEROOG, o. (-en), (geneesk.) gerstekorrel,
van buiig weder).
WEERGALM, m. teruggekaatste galm, vage echo. zekere oogkwaal.
WEERPIJN, v. (-en), pijn door eene andere verWEERGALMEN, (weergalmde, heeft weeroorzaakt; (ook fig.).
galmd), met een weergalm weerklinken, herhalen:
WEERPLAAT, v. (...platen), plaat van een weerhet vreugdegejuich weergalmde van alle kanten; (fig.)
mijne ooren weergalmen van zijne klacht, tuiten. glas.
WEERPLICHT, m. verplichting om tot de weerWEERGALOOS, bn. bw. zonder gelijke, voor
baarheid des lands de wapens te dragen.
zijn weergalooze moed; hij is weergaloos-beldos:
WEERPLICHTIG, bn. verplicht tot het dragen
knap, vlug.
WEERGELD, o. (oude rechtspleging) boete die der wapens ter veiligheid van het land. WEERmen wegens doodslag of zware beleediging moest PLICHTIGHEID, v.
WEERPROFEET, m. (...feten), weervoorspeller.
betalen.
WEERSCHAAP, o. (...schapen), hamel.
WEERGLANS, m. terugstraling; terugkaatsende
WEERSCHIJN, m. terugschijnsel, weerkaatsing:
glans; (fig.) roem, " vermaardheid, luister.
WEERGLAS, o. (...zen), (natuurk.) barometer; zijde met een weerschijn, éénkleurige zij den stof, met
somtijds barometer en thermometer op Bene zelfde een ketting van eene andere kleur, die door het
opvallen der lichtstralen als het ware twee kleuren
plank; zeker werktuig dat de weersverandering
door het troebel worden der vloeistoffen, waar- vertoont.
WEERSCHIJNEN, (weerscheen, heeft weerschemede 't gevuld is, moet aanwijzen, baroscoop;
(fig.) zijn lichaam is een weerglas, hij is hoogst nen), terugschijnen; flikkeren (van twee kleuren
gevoelig voor elke weersverandering.
op elkander).
WEERSCHIJNSEL, o. (-s), weerschijn.
WEERHAAK, m. (...haken), eene soort van
WEERSGESTELDHEID, v. (...heden), gesteldhaakje of punt aan een angel, een pijl enz. dat in
tegengestelde richting als het voorwerp loopt en, heid, toestand van het weer.
als het in iets gedrongen is, er slechts met moeite
WEERSKANTEN, VAN WEERSKANTEN,
AAN WEERSKANTEN, bw. uitdr. van, aan beide
kan uitgehaald worden; vischhoek.
WEERHAAN, m. (...hanen), windwijzer in de zij den.
WEERSLAG, m. (-en), donderslag; - terugslag,
gedaante van een haan op een gebouw; (fig.) iem.
die met alle winden waait, onbestendig mensch; het terugslaan.
bw. weerlichts.
HAN
WEERSLAGS,
...
ERIJ, v. (w. g.) politieke weerhaneri?, altijd
van partij veranderende.
WEERSLAGSCH, bn. weerlichtsch.
WEERSMAAK, m. afkeer, tegenzin, walging;
WEERHOUT, o. (plantk., gew.) bitterzoet;
...HUISJE, o. (-s), hygrometer in de gedaante onaangename nasmaak.
van een huisje; ...KAART, v. (-en), kaart waarop
WEERSPANNIG, bn. bw. ( -er, -st), wederspanhet weer graphisch voorgesteld is : synoptische nl
WEERSPIEGELEN, (weerspiegelde, heeft weerweerkaarten.
WEERKAATSEN, (weerkaatste, heeft weer- spiegeld), terugspiegelen : het landhuis weerspiegelde
kaatst), terugkaatsen : spiegels weerkaatsen het licht. in den vijver.
WEERSTAAN, wederstaan.
WEERKAATSING, v.
WEERSTAND, m. verzet, tegenstand : weerstand
WEERKANT, m. wederzijde, tegenzijde.
WEERKAUWEN, (weerkauwde, heeft weer- bieden; fig.) zich niet laten doorboren, verdrijven:
kauwd), herkauwen.
hun harnas bood weerstand; (nat.) elke kracht of
WEERKENNER, m. (-s), weerkundige; ...KEN- lichaam die Bene kracht tegenwerkt, belemmert
NIS, v.
of opheft.
WEERSTANDSKAS, v. ( -sen), fonds door werk WEERKLANK, m. herhaling van het geluid, het
Van Dale.
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lieden bijeengebracht, om daaruit te kunnen putten
in hun strijd om betere arbeidsvoorwaarden.
WEERSTANDSVERMOGEN, o. kracht van weerstand te bieden, taaiheid : veel, weinig weerstands
bezitten.

-vermogn

WEERSTREVEN, wederstreven.
WEERSTROOM, m. (zeew.) keerende stroom.
WEERSTUIT, m. het terugstuiten : daar allen
lachten, lachte ik van (door) den weerstuit.

WEERSVERANDERING, v. (-en), verandering
van het weer.
WEERSZIJDEN, VAN WEERSZIJDEN, AAN
WEERSZIJDEN, bw. uitdr. van, aan beide kanten.
WEERTAFEL, v. (-s), tafel der waargenomen
weersgesteldheid.
WEERTIJ, o. (-en), ebbe; — (spr.) alle tij heeft
zijn weertij, alles is aan verandering onderworpen.
WEERVISCH, m. (...sschen), (nat.hist.) smeerling,
donderaal.
WEERVLOED, m. keerende vloed.
WEERVOORSPELLER, m. (-s), weerprofeet.
WEERVOORSPELLING, v. (-en).
WEERWEIDE, v. (veearts.) bloedpis onder 't vee.
WEERWERK, o. werk dat groote inspanning ver eischt; (gew.) iem. weerwerk geven, op iemands
schelden, sarren ingaan en hem zoo aan den gang
houden.
WEERWIJS, bn. bedreven in de weerkunde.
WEERWIJZER, m. (-s), weerglas; wijzer van een
wijzerbarometer.
WEERWIL, m. spijt, tegenzin : -iets met weerwil
doen; in weerwil van, ondanks, desniettegenstaande:
in weerwil van zijne vlijt slaagde hij niet.

WEERWOLF. m. (...ven), mensch die zich in een
wolf kan veranderen, mensch in wolvengedaante;
(fig.) onhandelbaar mensch.
WEERWOLFSZIEKTE, v. eene soort van waanzin.
WEERWOLVEN, (weerwolfde, heeft geweer
zich in een weerwolf veranderen : hij kan-wolfd),
weerwolven.

WEERWRAAK, v. wedervergelding : weerwraak
nemen.

WEERZANG, m. (-en), tegenzang.
WEERZIEK, bn. ongesteld ten gevolge van
het weder.
WEERZIN, m. tegenzin : hij deed het meet weerzin.
WEERZINNIG, bn. bw. afwijzend, weigerend,
met tegenzin: weerzinnig antwoorden.
WEES, m. en v. (weezen), WEEZE, v. (-n), kind
dat vader of moeder of beiden verloren heeft : heele
of halve weezen, die beide ouders of één van beide
verloren hebben : vaderlooze wees, moederlooze wees.
WEESJE, o. (-s), jonge wees.
WEESBOOM, m. (-en), boom of paal die boven
op een voer hooi vastgebonden ligt; ...BOONTJE,
o. (-s), paternostererwt.
WEES' GEGROET, o. (-en), (R. K.) kort gebed
tot de H. Maagd met de woorden : Ave Maria
(wees gegroet, Maria) beginnende.
WEESGOED, o. goed, kleerera die de weezen
in een weeshuis dragen; ...HUIS, o. (...zen), gesticht ter verzorging van weezen; ...HUISMOEDER, v. (-s), ...HUISVADER, m. (-s), vrouw, man
die aan het hoofd van een weeshuis staan.
WEESJE, o. (-s), priëeltje.
WEESJONGEN, m. (-s), jongen die in een weeshuis grootgebracht wordt; ...KAMER, v. (-s), instelling tot het beheer der bezittingen van weezen,
of van nalatenschappen wier eigenaren onbekend
zijn : cie weeskamer te Batavia, Soerabaja; ...KIND,
o. (-ers, -eren), kind in een weeshuis grootgebracht;
— eenige soorten van spannerachtige uilen (catocala) waarvan de rupsen zich als spanrupsen bewegen en op boomen leven : het blauwe weeskind
(C. fraxini) met 10 cM. vlucht; het gewone roode
weeskind (C. nupta); ...KLEED, o. (-eren), bijzondere kleeding der in een gesticht verpleegde weeskinderen; ...MEESTER, m. (-s), ...HEER, m. (-en),
lid eener weeskamer; (ook) bestuurder van een
weeshuis; ...MEISJE, o. (-s).
WEESPIJP, v. (-en), (stoomw.) spuipijp van den
warmwaterbak.
WEESVADER, m., ...MOEDER, v. (-s), bestuur
een weeshuis; ...SCHOOL, v.-der,bstu in
(...scholen), school voor lager onderwijs aan een
weeshuis verbonden.
WEET, v. kennis , wetenschap : het is eene heele
tveet, wat tegenwoordig gevraagd wordt; - kennis-
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Beving: de weet van iets krijgen; de weet laten doen,
kennis geven van iemands geboorte of overlijden; —
hij heeft er Beene weet van, hij is er zich niets van
bewust; — nergens weet van hebben, door niets aangedaan worden, 'voor alles ongevoelig of onverschillig zijn; — het is maar eene weet, men moet er
maar den slag van hebben, aan gewoon zijn. WEETJE, o. alleen gebruikelijk in de uitdrukking : h ij
weet zijn weetje wel, hij is niet dom, weet wel wat
hij zeggen moet.
WEETAL, m. en v. (-len), waanwijze, iein. die
zich verbeeldt alles te weten, van alles meer ver
te hebben dan anderen.
-stand
WEETGIERIG, bn. bw. ( -er, -st), gaarne wetende,
leerende : een weetgierig kind; iets weetgierig gadeslaan. WEETGIERIGHEID, v. zucht om te weten,
leergierigheid.
WEETGRAAG, bn. (...grager, -st), gaarne studeerende ; de weetgrage jeugd.
WEETLUST, m. leerlust.
WEETNIET, m. en v. (-en), domoor.
WEEUW, v. (-en), weduwe; (tuinm.) ween-wen,
in den bak overwinterende planten. WEEUWTJE,
o. (-s), jonge weduwe; - (nat. hist.) nonnetje, soort
van zaagbekeend (mergus albellus), 50 cM.
WEEUWKROP, v. (-pen), ..PLANT, v. (-en),
plant in het najaar op een beschut plekje gezet.
om daar den winter door te brengen, ten einde
vroeg in 't voorjaar door te groeien en spoedig zaad
te geven; inz. van koolplanten en kropsla.
WEERWORTEL, v. (plantk., gew.) tormentil,
eene soort van ganzerik.
WEEZE, v. (-n), zie op WEES.
WEEZENFONDS, o. (-en), ...GELD, o. (-en),
...GOED, o. (-eren), ...KAS, v. ( -sen), gelden, goederen aan weezen toebehoorende; fondsen waaruit
in het onderhoud van behoeftige weezen wordt voorzien; ...BLEEDING, v.; ...PENNINGEN, m.
mv.; ...STAAT, m. toestand, staat van wees te zijn;
...VERPLEGING, v. verpleging der weezen.
1. WEG, m. (-en), pad , gebaand gedeelte gronds
(geschikt om beloopen of bereden te worden); inz.
tot verbinding van twee plaatsen : groote, gebaande
weg; de weg naar Delft; — een holle weg, weg die
veel lager is dan de grond aan weerskanten, ravijn;-- een bedekte weg, waar men tegen het vuur van den
vijand beschut is; — kunstwegen, bestraat, kunstmatig gehard; — zich op weg begeven, ergens heengaan; — onder weg zijn; hij is op weg naar Leiden,
hij gaat in de richting van Leiden; —denzelfden weg
houden, in dezelfde richting gaan; — den weg weten; - naar den weg vragen, vragen in welke richting men
gaan moet; — (fig.) naar den bekenden weg vragen,
vragen naar iets dat men zelf zeer goed weet; —dat
is bekend als de weg naar Kralingen, dat is zeer
bekend; — zoo oud als de weg naar Rome, zeer oud;
— hij is altijd bij den weg, hij is altijd op straat; —
aan den weg timmeren, in het publiek optreden; die
aan den weg timmert, lijdt veel aanstoots, vindt veel
berechts, wie in het publiek optreedt, moet velerlei
aanmerkingen, veler oordeel hooren; — op den rechten, goeden, verkeerden weg zijn, in de, goede, ver-

keerde richting gaan, (ook fig.) zich goed, slecht
gedragen; — iem. op den rechten weg brengen, hem
terechtwijzen (ook fig.); — op weg helpen, raken, op,
dreef; — hij is op weg beroemd te worden, op deze
wijze zal hij beroemd worden; — hij zal zijn weg
wel maken, hij za] wel in de wereld vooruitkomen; -den weg door het leven vinden; — langs dezen weg
slaagt gij, als gij op deze wijze te werk gaat; — dat
ligt op uw weg, hiertoe zijt gij min of meer verplicht;
— het ligt niet op mijn weg, u daarover te onderhouden,.
het is mijn plicht niet; — iem. in den weg staan, hem
den doortocht verhinderen, belemmeren; — hij
staat mij daar niets in den weg, voor mijn part blijft
hij daar staan; — die stoelen staan daar in den weg,
belemmeren den doortocht; — het vet zit hemt niet inden weg, hindert hem niet, hij is mager; — daar zit mij
iets in den weg, iets maakt mij kregel; — iem . iets
in den weg leggen, iets doen waarover hij kwaad
wordt; — hij staat mij in den weg, belet dat ik mijn
doel kan bereiken; — er is iets in den weg gekomen,
er hebben zich zwarigheden voorgedaan; - hijzal mij nog wel eens in den weg komen, ik zal hem

nog wel eens ontmoeten, spreken, ik zal nog wel
eens met hem afrekenen; — voor iem. uit den weg
gaan, ter zijde treden om hem te laten voorbijgaan,
(ook fig.) hem mijden, (ook) zich zijn mindere
achten; - zwarigheden uit den weg ruimen, v erw ij --

WEG .

WEGDRUTIPEN

197'

deren, ze doen vervallen; — iern uit den weg ruiinen,
hem dooden; — net elkander over weg kunznèn, met
iem. kunnen omgaan, zich met iem. kunnen ver
— hij ging zijns weegs, hij vervolgde zijn-dragen;
weg; -- den weg der deugd bewandelen, een deugd
leven leiden; — den weg van alle vleesch gaan,-zam
sterven; — de wegen der Voorzienigheid, de beschikkingen Gods; — met zijn tijd, zijn geld geen
weg weten, niet weten hoe daarmee aan te vangen; —
afstand tusschen twee plaatsen : dat is nog een
heele weg; een grooten weg nog voor zich hebben, nog

moeten afleggen; — te halver wege omkeeren, (ook
fig.) vóór men zijn doel bereikt heeft, het opgeven; —
doortocht : zich een weg banen door de bosschen; het
water heeft zich een weg gebaand; — middel, wijze:
zich van slinksche wegen bedienen, slinksche wegen
gaan; dat is de kortste, de zekerste weg, de kortste,

zekerste wijze om zijn doel te bereiken; — (scheik.)
langs den drogen weg, door verwarming; langs den
natten -weg, door oplossing; (ontl.) de eerste wegen
van het voedsel, het spijsverteringsorgaan, in tegenst.
met de latere wegen waarlangs de voedende bestand
bloed worden opgenomen, door het-delniht
bloed worden omgezet enz. WEGJE, o. (-s)..
2. WEG, v. ( -gen), WEGGE, v. (-n), in den vorm
eener wig, aan beide zijden spits toeloopend : eene
, weg boter; — broodje in dezen vorm, vaak van fijn
tarwemeel met krenten en sukade. WEGJE, WEGGETJE, o. (-s).
3.. WEG, bw. (eene verwijdering of een vertrek
aanduidende) : hij is weg, hij is vertrokken, (ook) hij
ligt bewusteloos, (ook) hij is verloren; ver weg, verre
verwijderd; de hand weg, neem deze weg; hoofd weg!
pas op uw hoofd !; de sleutel is weg, zoekgeraakt; —
onafgebroken : achter elkander weg; in eens weg.
4. WEG, tw. verwijder u !; weg met deze gedachte!,
verre van mij om hieraan te denken !; weg met de
ministers !, als uitroep van misnoegdheid over hunne
regeeringsdaden.
(i Veg vormt met werkw. een groot aantal scheidbare
samenstellingen, waarvan alleen de voornaamste.
hier gegeven zijn).
WEGADEMEN, (ademde weg, heeft weggeademd),
door ademhalen wegnemen of doen verdwijnen.
WEGARBEIDEN, (arbeidde weg, heeft wegge arbeid), door arbeiden wegnemen.
WEGASEMEN, (asemde weg, heeft wegge
-asemd),wgn.
WEGBAGGEREN, (baggerde weg, heeft wegge
uitbaggeren: eene ondiepte in de rivierweg--bagerd),
baggeren.

WEGBANNEN, (bande weg, heeft weggebannen),
verdrijven, verjagen; (fig.) alle vrees wegbannen.
WEGBEITELEN, (beitelde weg, heeft wegge
beitel doen verdwijnen.
-beitld),mn
WEGBEPLANTING, v. (-en).
WEGBERGEN, (borg weg, heeft weggeborgen),
bewaren, wegsluiten; (fig.) die jongen kan heel wat
wegbergen, kan veel eten.
WEGBERM, m. (-en), (gew.) verhevenheid of
rug van den weg tusschen de wagensporen.
WEGBIJTEN, (beet weg, heeft weggebeten), bijtende wegnemen; door bijtmiddelen weggenomen
worden : wratten met helschen steen wegbijten.
WEGBIKKEN, (bikte weg, heeft weggebikt), bik
wegnemen : die scherpe kant moet weggebikt-kend
worden.

WEGBLAZEN, (blies weg, heeft weggeblazen),
blazende verdrijven, wegnemen : den rook eener
sigaar wegblazen; het stof van de tafel wegblazen.

WEGBLIJVEN, (bleef weg, is weggebleven),
niet komen, afwezig blijven, uitblijven :uit de school
wegblijven; ik kan van die partij niet wegblijven; niet
terugkomen : de koorts is weggebleven; (ergens) niet
geplaatst worden : dat woord moet hier wegblijven.
WEGBLIKSEMEN, (bliksemde weg, heeft weggebliksemd), (plat.) als een bliksem doen verdwijnen,
wegdonderen; met bedreigingen verjagen.
WEGBOEGSEEREN, (boegseerde weg, heeft
weggeboegseerd), een schip voorttrekken aan het
sleeptouw.
WEGBOENDEREN, (boenderde weg, heeft weg.
geboenderd), wegjagen.
WEGBOENEN, (boende weg, heeft weggeboend)
door boenen wegnemen, doen verwijnen; (fig.
wegjagen : iemand wegboenen.
WEGBONJOUREN, (bonjourde weg, heeft wegge
bonjourd), (gemeenz.) iem. afschepen, zonder geldig<
reden wegsturen.

WEGBOOMEN, (boomde weg, heeft weggeboomd),
(zeew.) met een boom wegduwen (een vaartuig).
WEGBORSTELEN, (borstelde weg, heeft wegge
borstelen wegnemen, doen ver -borsteld),
-dwijne.
WEGBRADEN, (braadde weg, heeft en is wegge braden), door braden doen verdwijnen; —, al bradende verdwijnen : al het vet is weggebraden.
WEGBRANDEN, (brandde weg, heeft en is weggebrand), brandende wegnemen: eene wrat wegbranden;
verbranden : verscheidene huizen zijn weggebrand.
WEGBREKEN, (brak weg, heeft en is weggebroken), afbreken, brekende wegnemen : een muur,
een huis wegbreken; al het ijs is weggebroken. WEG-

BREKING, v.
WEGBRENGEN, (bracht weg, heeft weggebracht),
elders heenbrengen, vervoeren : brieven, kranten,
boodschappen wegbrengen; vergezellen naar huis :
ik zal u een eindje wegbrengen; in verzekerde bewaring brengen : de dief werd weggebracht. WEGBRENGING, v.
WEGBROKKELEN, (brokkelde weg, is en heeft
weggebrokkeld), in brokken uit elkander vallen:
die muur brokkelt weg; in brokken uit elkander doen
vallen. WEGBROKKELING, v.
WEGBRUG, v. ( -gen), brug die tot weg dient, inz.
over eene spoorbaan die in eene diepe ingraving ligt.
WEGCIJFEREN, (cijferde weg, heeft weggecijferd),
(fig.) door redeneering vernietigen, doen verdwijnen :
dat valt niet weg te cijferen, te ontkennen. WEG
-CIJFERNG,v.
WEGDAMPEN, (dampte weg, is weggedampt), al
dampende weggaan : de boot dampte weg; in damp
vervliegen : deze vluchtige oliën dampen snel weg.
WEGDANSEN, (danste weg, heeft en is wegge danst), dansende weg- of opnemen (b. v. stof van
den grond); dansende zich verwijderen.
WEGDARTELEN, (dartelde weg, is weggedarteld), dartelende weggaan.
WEGDENKEN, (dacht weg, heeft weggedacht),
zich voorstellen dat iets niet aanwezig is, als niet
bestaande : het bijbegrip van dit woord wegdenken.
WEGDIEVEN ; (diefde weg, heeft weggediefd),
(gemeen.) wegstelen.
WEGDISTEL, v. (-s), soort van distel, die bij ons
aan wegen enz. vrij zeldzaam voorkomt (onopordon
acanthium).

WEGDOEN, (deed weg, heeft weggedaan), niet
bewaren : die papieren en blaadjes doe ik weg; — zich
(van iets) ontdoen : ik moet mijne paarden wegdoen,
kan ze niet langerthouden; boeken wegdoen, verkoopen,
weggeven; — wegsluiten, bewaren; — wegnemen:
doe dat weg.

WEGDOEZELEN, (doezelde weg, heeft wegge
doezelende doen verdwijnen; scherpe-doezl),

lijnen wegdoezelen; (ook fig.) de contrasten wegdoezelen.

WEGDOOIEN, (dooide weg, is weggedooid), door
den dooi smelten, weggenomen worden : al de sneeuw
is weggedooid.

WEGDOORN, v. zie WEGEDOORN.
WEGDOUWEN, (douwde weg, heeft wegge
wegduwen.
-douw),
WEGDRAAIEN, (draaide weg, heeft en is wegge.
draaiende verwijderen; zich uit de voeten-drai),
maken, heengaan.
WEGDRAGEN, (droeg weg, heeft weggedragen),
dragende verwijderen, naar elders brengen : een pak
wegdragen; hij werd voor dood weggedragen; den prijs
wegdragen, behalen; dit draagt mijne goedkeuring
weg, ik vind het goed.

WEGDRAVEN, (draafde weg, is weggedraafd),
zich in een draf verwijderen.
WEGDRIBBELEN, (dribbelde weg, is weggedribbeld), dribbelende heengaan.
WEGDRIJVEN, (dreef weg, heeft en is wegge
drijvende verwijderen, zich verwijderen;-drevn),
ergens vandaan drijven; iemands vee wegdrijven,
stelen; (zeew.) afdrijven, heendrijven : het schip is
weggedreven; het ijs drijft weg.

WEGDRINGEN, (drong weg, heeft en is weggedrongen), dringende verwijderen, door dringen
ruimte of plaats maken : iem. wegdringen.
WEGDROGEN, (droogde weg, is weggedroogd),
door droging afvallen, verwijderd worden; opdrogen,
uitdampen.
WEGDROSSEN, (droste weg, is weggedrost), (ge
vluchten.
-menz.)
WEGDRUIPEN, (droop weg, is weggedropen),
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droppelsgewijze wegvloeien; (fig.) stil heengaan, zich
uit de voeten maken.
WEGDRUKKEN, (drukte weg, heeft weggedrukt),
drukkende verwijderen, door drukken wegnemen.
WEGDUIKEN, (dook weg, is weggedoken), duikende zich verwijderen, door duiken onzichtbaar
worden.
WEGDURVEN, ...KUNNEN, ...TOETEN,
...MOGEN, ...WILLEN, kunnen evenals de ww.
... DOORDURVEN, ...MOETEN, ...MOGEN,
... WILLEN, slechts voorkomen in zinnen, waarin
woordellipse bestaat : hij durft, kan, mag, wil niet
weg, (gaan, loopen).
WEGDUWEN, (duwde weg, heeft weggeduwd),
duwende verwijderen.
WEGDWALEN, (dwaalde weg, is weggedwaald),
dwalende zich verwijderen.
WEGDWEILEN, (dweilde weg, heeft wegge
dweil af- of wegnemen.
-dweil),mtn
WEGEBLADEN, o. mv. (plantk., gew.) groote
weegbree.
WEGEDOORN, WEGEDOREN, v. gemeene wegedoorn, eene plant, tot de familie der wegedoorn
behoorende. die in bosschen en in struik--achtigen
gewas, ook in de duinen voorkomt, doch vrij zeldzaam (rhamnus catarctica)
WEGEDOORNACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie waartoe in Nederland de gemeene wegedoorn
en den vuilboom behooren.
WEGEDOORNBES, v. ( -sen), ...BEZIE, v.
(...ziën), bes van de wegedoorn, duinbes.
WEGEL, WEGELING, m. (-en), (Zuidn.) weg.
WEGEN, (woog, heeft gewogen), de zwaarte, het
gewicht onderzoeken : koffie, suiker, vleesch wegen;
zich wegen; - zwaar zijn, zeker gewicht hebben:
dit pak weegt 1 K. G.; hij weegt niet zwaar; (fig.)
zwaar bij dent. wegen, in achting en vertrouwen bij
iem. staan; - hij weegt niet zwaar, hij is geen hoog
heeft niet veel verstand; -- wat het zwaarste-vliegr,
is, moet het zwaarste wegen, het belangrijkste gaat
vóór; - zijne woorden wegen, nauwkeurig op de

beteekenis ervan acht geven; - overleggen, bepeinzen : na lang wikken en wegen iets besluiten.
WEGING, v. (-en).
WEGENBOUW, m. het bouwen, aanleggen van
wegen.
WEGENS, vz. ter oorzake van : wegens ziekte
moest hij thuisblijven; - om, ten opzichte van : iem.
wegens zijne vlijt prijzen; - aangaande, betreffende:
wegens dit verzuim heb ik mij te verontschuldigen.

WEGENSCHENDER, m. (-s), straatroover, struik
-rove.WEGNSCIDRJ,v.struikoej
1. WEGER, m. (-s), die weegt.
2. WEGER, m. (-s), (zeew.) plank of plaat, tegen
het binnenoppervlak der inhouten geplaatst, in
de richting van voren naar achter.
WEGEREN, (wegerde, heeft gewegerd), wegers
aanbrengen, een schip van binnen beplanken.
WEGERING, v. al de planken waarmede de romp
van een schip van binnen is bekleed.
WEGETEN, (at weg, heeft weggegeten), etende
doen verdwijnen.
WEGETTEREN, (etterde weg, is weggeëtterd),
verdwijnen ten gevolge van ettering. WEGETTERING, v.
WEGFLADDEREN, (fladderde weg, is wegge fiadderd), fladderende heengaan.
WEGFROMMELEN, (frommelde weg, heeft weggefrommeld), ijlings wegstoppen.
WEGGAAN, (ging weg, is weggegaan), heengaan,
zich verwijderen, vertrekken : de anderen zijn reeds
weggegaan; verdwijnen : die vlakken gaan niet weg.
WEGGALOPPEEREN, (galoppeerde weg, is weg gegaloppeerd), in galop zich verwijderen.
WEGGAPPEN, (gapte weg, heeft weggegapt), stil
wegnemen.
WEGGELD, o. (-en), belasting voor het onderhoud
der wegen, tol.
WEGGEVEN, (gaf weg, heeft weggegeven), aan
anderen geven, schenken, zich ontdoen (van iets):
hij geeft alles weg.

WEGGIETEN, (goot weg, heeft weggegoten), uit
om niet meer te gebruiken : vuil water weg -gietn
-gietn.

WEGGLIJDEN, (gleed weg, is weggegleden), glijdende zich verwijderen.
WEGGOOIEN, (gooide weg, heeft weggegooid),
van zich gooien, wegwerpen : oud papier weggooien;
(fig.) verwerpen : gij moet dit zoo niet weggooien, het
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is wel waard, dat gij er over denkt; iets ver weggooien,
betuigen dat men er zich niet mede inlaat; zich zelf
weggooien, onwaardig handelen, optreden; men kan
zich zelf toch niet weggooien, men dient een gepast
gevoel van eigenwaarde te bezitten.
WEGGRAS,. o. (plantk.) varkensgras : eene alge
soort van duizendknoop (polygonuin av1(u--men
lare).

WEGGRAVEN, (groef weg, heeft wegge
gravende wegnemen : vele duinen worden-graven),
weggegraven. WEGGRAVING, v.
WEGGRIJPEN, (greep weg, heeft weggegrepen),
grijpende wegnemeíi : een paar kersen weggrijpen.
WEGHAASTEN, (ZICH), (haastte zich weg, heeft
zich weggehaast), ijlings, met spoed zich verwijderen.
WEGHAKKEN, (hakte weg, heeft weggehakt),
met bijlslagen enz. wegnemen, doen verdwijnen:
de tuinman moet de onderste takken van dien boom
weghakken. WEGHAKKING, v.

WEGHALEN, (haalde weg, heeft weggehaald),
medenemen, ontvoeren : men haalt hier alles weg;
ik word weggehaald, men roept mij weg; een misdadiger weghalen, om hein gevangen te zetten. WEG HALING, v.
WEGHANGEN, (hing weg, heeft weggehangen),
hangen (iets), op zekere plaats (om het te bewaren) :
het wintergoed weghangen.

WEGHARKEN, (harkte weg, heeft weggeharkt),
met de hark verwijderen : de dorre bladeren uit den
tuin wegharken.

WEGHEBBEN, (had weg, heeft weggehad), reeds
ontvangen hebben : zijn loon weghebben; hij had den
slag weg, vóór hij er aan dacht; de kneep weghebben,
de kneep kennen; - hij heeft het weg, is onpasselijk.

is door eene verkoudheid enz. bevangen, (ook) is
verliefd; (ook) is in zijn hersens gekrenkt; - zi j
heeft het spek al weg, zij is zwanger; - gelijken op:
hij heeft veel weg van zijn vader; het heeft er veel van
weg, of je hem bedriegen wilt, het heeft er allen

schijn van.
. WEGHELPEN, (hielp weg, heeft weggeholpen),
(iem.) ondersteunen in de vlucht, zorgen dat iem.
vertrekken kan.
WEGHINKEN, (hinkte weg, is weggehinkt), hinkende heengaan.
WEGHOUDEN, (hield weg, heeft weggehouden),
verborgen, achteraf houden.
WEGHOUWEN, (hieuw weg, heeft weggehouwen),
met bij l slagen wegnemen.
WEGHUPPELEN, (huppelde weg, is weggehuppeld), huppelende zich verwijderen.
WEGIJLEN, (ijlde weg, is weggeijld), spoedig
weggaan.
WEGJAGEN, (jaagde, joeg weg, heeft weggejaagd),
heendrijven : de vogels, katten wegjagen; wegzenden,
ontslaan (wegens wangedrag enz.) : de meid, zijne
bedienden wegjagen.

WEGKAATSEN, (kaatste weg, heeft wegge kaatst), kaatsende verdrijven.
WEGKABBELEN, (kabbelde weg, heeft en is weg gekabbeld), (van water) al kabbelende wegnemen:
de rivier kabbelt allengs de oevers weg; de oevers kabbelen weg.

WEGKAMMEN, (kamde weg, heeft weggekamd),
al kammende wegnemen : kam uw haar van uw
voorhoofd weg.

WEGKANKEREN, (kankerde weg, is wegge
weggevreten worden door den kanker:-kanerd),
hare borst is geheel weggekankerd. W E GKN KERING, v.
WEGKANT, m. (-en), wegzijde.
WEGKAPEN, (kaapte weg, heeft weggekaapt),
ongemerkt wegnemen; op zee buitmaken (schepen).
WEGKAPPEN, (kapte weg, heeft weggekapt),
weghakken : de heesters wegkappen; (taalk.) afkappen.
WEGKIJKEN, (keek weg, heeft weggekeken),
iem. wegkijken, zoo kijken, dat iem. geen lust heeft
om langer te blijven.
WEGKNAGEN, (knaagde weg, heelt en is wegge
knagende wegnemen; doorknaagd, afge--knagd),
knaagd worden; door verdriet of hartzeer verteerd
worden.
WEGKNIJPEN, (kneep weg, heeft en is weggeknepen), door knijpen doen verwijnen : een peesknoop
wegknijpen; (gemeenz.) stil weggaan: hij kneep weg.
WEGKNIPPEN, (knipte weg, heeft weggeknipt),
met eene schaar wegnemen : onder den arm moet het
goed nog wat weggeknipt; -- door het knippen
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met de vingers doen wegspringen : stofjes van zijn
goed wegknippen; kersepitten wegknippen.
WEGKOMEN, (kwam weg, is weggekomen),
zoek, verloren raken : ik begrijp niet, hoe -mijne pen
kan wegk neen; — ontkomen, ontsnappen : uit de
gevangenis wegkomen; - ik kan niet van, hein weg
hem verlaten; — goed wegkomen, voordeel-komen,
bij iets behalen; (ook) uit eene moeilijkheid geraken;
(ook) eene goede betrekking krijgen.
WEGKOOPEN, (kocht weg, heeft weggekocht),
alles opkoopen.
WEGKORTING, v. het verkorten van den weg,
tijdkorting op weg : zijn gezelschap was eeme aangename wegkorting.

WEGKRABBELEN, (krabbelde weg, heeft weg gekrabbeld), wegkrabben.
WEGKRABBEN, (krabde weg, heeft wegge
krabbende wegnemen : vlakken wegkrabben.-krabd),
WEGKRIJGEN, (kreeg weg, heeft weggekregen.),
(iets of iem. ) van zijne plaats krijgen : ik kan die
zware kist niet wegkrijgen; —doen vertrekken : wij
konden hem niet wegkrijgen, hij bleef plakken; —
uitwisschen : die vlakken kan eten wel wegkrijgen; —
wegnemen ; ergens den slag van wegkrijgen, de kunst
om iets te doen verstaan; — ik heb het weggekregen, ik
heb eene verkoudheid enz. opgedaan, (ook) ik ben
verliefd geworden.
WEGKRIMPEN, (kromp weg, is weggekrompen),
krimpende verminderen, kleiner of korter worden:
van pijn wegkrimpen, ineenkrimpen.

WEGKRUID, o. weggras, zekere plant.
WEGKRUIEN, (kruide, krooi weg, heeft en is weg gekruid, -gekrooien), met een kruiwagen wegvoeren : steepen, turf wegkruien; door de ijsschotsen
medegevoerd of weggedreven worden; een molen
anders op den wind stellen.
WEGKRUIMELEN, (kruimelde weg, is wegge kruimeld), kruimelende wegnemen; door kruimeling verdwijnen.
WEGKRUIPEN, (kroop weg, is weggekropen),
kruipende zich verwijderen : de slak kroop weg; (fig.)
zich verbergen : de kinderen zijn weggekropen.
WEGKUIEREN, (kuierde weg, is weggekuierd),
heenkuieren, kuierende zich verwijderen.
WEGKUNNEN, (konde, kon weg, heeft wegge
zie WEGDURVEN; hoe laat kan ik weg?,-kund),
^beggaan, vertrekken ; dat kan weg, «- eggebracht,'
weggegooid worden; (fig.) hij kan er goed mee weg,
hij gaat er gemakkelijk mee om (met een arbeid
b. v.), (ook van eene spijs) er veel van kunnen eten.
WEGKUSSEN, (kuste weg, heeft weggekust),

door kussen doen verdwijnen : iemands tranen, weg A ussen. 1
WEGKWIJNEN, (kwijnde weg, is weggekwijnd),
kwijnende wegteren, mager of ziek worden : wegkwijnen van verdriet. WEGKWIJNING, v.

WEGLATEN, (liet weg, heeft weggelaten), laten
vertrekken : zij wilden mij niet weglaten; -- iem.
weglaten, niet uitnoodigen; — achterlaten, niet
bezigen, overslaan; — niet plaatsen (onder het
schrijven enz.); — niet lezen (een gedeelte van een
brief enz.); — vergeten. WEGLATING, v. het
weglaten; —, (-en), wat weggelaten is.
WEGLATINGSTEEKEN, o. (-s), teeken dat
eene of meer letters van een woord zijn weggelaten.
WEGLAVEEREN, (laveerde weg, is weggelaveerd), laveerende zich verwijderen.
WEGLEGGEN, (legde weg, heeft weggelegd,
-geleid), ter zijde leggen : leg dat boek weg; — uit het
oog wegnemen; — bergen, onder slot bewaren; —
(gemeenz.) de meid is bezig met de kinderen weg te leggen, in bed te leggen; — (fig.) sparen, overleggen:

geld voor de vacantie, voor de feesten wegleggen; (fig.) voor hen, was die eer weggelegd, hij was bestemd
om die eer te genieten.

WEGLEIDEN, (leidde weg, heeft weggeleid),
leidende wegvoeren : een kind bij de hand wegleiden.
WEGLEIDING, V.

WEGLEKKEN, (lekte weg, is en heeft weggelekt),
lekkende verloren gaan; weglikken. WEGLEK KING, v.
WEGLIKKEN, (likte weg, heeft weggelikt), lik

-kend
wegnemen.
WEGLOKKEN, (lokte weg, heeft weggelokt,
door list van de eene plaats naar de andere lokken:
een hond weglokken.
WEGLOODSEN, (loodste weg, heeft weggeloodst),
uitloodsen.
WEGLOOPEN, (liep weg, is weggeloopen), heen-
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gaan, vluchten, zich ijlings verwijderen : - onze hond
is weggeloopen; de weggeloopen slaven; de jongen liep
weg en ik kon hem niet krijgen; — plotseling den
dienst verlaten : de meid is weggeloopen; — deserteeren (van militairen); — stil met iem. weggaan:
zijne dochter is met den kantoorbediende weggeloopen;
— (fig.) (hoog) met iens. of iets wegloopen, het er
hoog mee ophebben, veel werk van iem. of iets
maken; — wegvloeien (van water enz.): het. water
laten wegloopen; — weglekken : er is wijn, olie uit
het vat weggeloopen.

WEGLOOPER , nl ., WEGLOOPSTER, v. (-s),
die wegloopt.
WEGMAAIEN, (maaide weg, heeft weggemaaid),
maaiende wegnemen : het gras wegmaaien; (fig.)
iern. het gras voor de voeten wegmaaien, zie GRAS.
WEGMAAIING, v.
WEGMAKEN, (maakte weg, heeft weggemaakt),
doen verdwijnen : vlakken wegmaken; — zoekmaken,
doen verloren gaan : die jongen maakt alles weg; —
(drukk.) distribueeren : ge kunt die circulaire wel
wegmaken, er moeten geen meer van gedrukt worden; —
(fig.) verkwisten; — hij werd weggemaakt, bewuste
gemaakt; — zich wegmaken, zich uit de voeten-los
maken, een goed heenkomen zoeken.
WEGMALEN, (maalde weg, heeft weggemalen),
malende wegnemen : het water uit een polder weg , malen. WEGMALING, v.
WEGMARCHEEREN, (marcheerde weg, is wegge
heengaan, vertrekken (inz. van mili--marched),
tairen). WEGM ARCHEERING, v.
WEGMETER, m. (-s), afstandsmeter, zeker werktuig om den weg te meten dien men aflegt.
WEGMINDEREN, (minderde weg, heeft wegge
minderen doen verdwijnen : ze moet-rnide),o
6 steken wegminderen.
WEGMOETEN, zie WEGDURVEN.
WEGMOFFELEN, (moffelde weg, heeft weggemoffeld), behendig wegnemen, doen verdwijnen:
toen ik aankwam, moffelde hij wat weg.

WEGMOGEN, zie WEGDURVEN.
WEGMOLMEN, (molmde weg, is weggemolmd),
tot molm overgaan (inz. van hout).
WEGNEMEN, (nam weg, heeft weggenomen),
(iets) van zijne plaats nemen : neem die fiesch eens
weg; — ontnemen : iemands pen wegnemen; — doen
ophouden : dit zal veel tijd wegnemen, vorderen,
kosten; — verdrijven : citroensap neemt de inktvlekken weg; — (fig.) beletten, verhinderen : dit -zeemt
niet weg, desniettegenstaande, dan toch. WEGNEMING, v.
WEGOPZICHTER, m.. (-s), opzichter over een
weg (van een spoor b. v.) ; ...OPZIENER, nl. (-s).
WEGPAKKEN, (pakte weg, heeft weggepakt),
inpakken : zijne boeken wegpakken, om ze voor
niet meer te gebruiken; — pakkende, grij --lopig
pende wegnemen : appels, peren wegpakken; zich wegpakken, zich verwijderen : pak-je weg,
schurk !; — stil heengaan, zich uit de voeten maken:
hij heeft zich weggepakt.
WEGPAPPEN, (papte weg, heeft weggepapt),
door middel van pappen doen verdwijnen.
WEGPESTEN, (pestte weg, heeft weggepest),
(plat) iem. wegpesten, iem. zoo pesten, dat hij niet
langer blijven wil of kan.
WEGPLEISTEREN, (pleisterde weg, heeft wegge
middel van bepleistering onzicht--pleistrd),o
baar maken.
WEGPLUKKEN, (plukte weg, heeft weggeplukt),

plukkende wegnemen.
WEGPOEIEREN, (poeierde weg, heeft wegge poeierd), (gemeenz.) wegjagen, doen ophoepelen:
iem. 'wegpoeieren.
WEGPOETSEN, (poetste weg, heeft weggepoetst),
poetsende doen verdwijnen; (fig.) heimelijk wegnemen; (gew.) wegboenen.

WEGPRATEN, (praatte weg, heeft weggepraat),
door middel van praten doen verdwijnen : eindelijk
had ik hem weggepraat; ontraden : dat valt niet weg
te praten; — hij praatte wat weg, wat sprak hij
niet al !
WEGRAKEN, (raakte weg, is weggeraakt). verloren gaan : er raken lederen dag mnbillioemen spelden
weg; — verdwijnen : die verzwering raakt al weg;
— ergens vandaan raken : hoe zal ik hier 'wegraken.
WEGRAPEN, (raapte weg, heeft weggeraapt),
oprapen om weg te nemen, oni te bergen; (fig.)
wegrukken : de dood, de pest, de cholera heeft veel
, menschen weggeraapt.

WEGREDENEEREN.

WEGREDENEEREN, (redeneerde weg, heeft weggeredeneerd), door redeneeren wegnemen, doen ver
iemands zorgen wegredeneeren; dat valt niet-dwijne:
weg te redeneeren.

WEGREIS, v. vertrek.
WEGREIZEN, (reisde weg, is weggereisd), vertrek
-ken,
zich op reis begeven.
WEGRIJDEN, (reed weg, is en heeft weggereden),
te paard in een rijtuig, op schaatsen, op een rijwiel
enz. vertrekken; vervoeren te paard; per wagen enz.
WEGROEIEN, (roeide weg, heeft en is wegge
roeiende wegbrengen : iem. wegroeien; zich-roeid),
roeiende verwijderen : hij is weggeroeid.
WEGROEPEN, (riep weg, heeft weggeroepen),
(iem.) ergens vandaan roepen; roepende (iem.) bij
zich doen komen.
WEGROESTEN, (roestte weg, is weggeroest), bedorven, verteerd worden door den roest : dat ijzer

is heelemaal weggeroest.

WEGROLLEN, (rolde weg, heeft en is weggerold),
rollende zich verwijderen of doen verwijderen : de
tonnen rollen weg; tonnen wegrollen; rollende zoek
raken, verloren gaan : het dubbeltje is weggerold.
WEGROOVEN, (roofde weg, heeft weggeroofd),
ontnemen, stelen.
WEGROTTEN, (rotte weg, is weggerot), te niet
gaan door verrotting. WEGROTTING, v.
WEGRUIMEN, (ruimde weg, heeft weggeruimd),
wegnemen om ruimte te maken; opruimen, schikken, regelen (huisraad enz.); zwarigheden wegruimen,
doen verdwijnen. WEGRUIMING, v.
WEGRUKKEN, (rukte weg, heeft en is weggerukt), rukkende wegnemen : iem., iets wegrukken,
wegnemen; -- (fig.) ten grave sleepera : hij werd plot-

seling uit ons midden weggerukt.

WEGSCHAVEN, (schaafde weg, heeft wegge
-schafd),(tim.e
schaaf wegnemen.
WEGSCHEIDING, v. (-en), kruisweg, punt waar
twee of meer wegen uitloopen.
WEGSCHELLEN, (schelde weg, heeft wegge scheld), wegbellen; (gew.) wegschillen.
WEGSCHENKEN, (schonk weg, heeft wegge
geven : een rijwiel weg -schonke),tg
uitschenken : er zijn 80 flesschen wijn weg -schenk;
-geschonk.
WEGSCHENKING, v.
WEGSCHEPPEN, (schepte weg, heeft wegge schept), scheppende wegnemen : zand wegscheppen.
1. WEGSCHEREN, (schoor weg ,heeft wegge
middel van een scheermes weg--schoren),d
nemen.
2. WEGSCHEREN (ZICH), (scheerde zich weg,
heeft zich weggescheerd), zich verwijderen : scheer
je weg !, ga heen !.
WEGSCHEUREN, (scheurde weg, heeft en is weg
scheurende wegnemen, van zijne plaats-geschurd),
rukken : behangpapier wegscheuren; (fig.) wie zal
haar uit mijn armen wegscheuren; -- stuk scheuren:

die stof scheurt dadelijk weg, zij is veel te los..

WEGSCHIETEN, (schoot weg, heeft en is wegge
middel van een schot of schoten doen-schoten),dr
verdwijnen : den vijand wegschieten; - al schietende
verbruiken : kruit, hagel, enz. wegschieten; - zich
ijlings verwijderen : de snoek schoot weg.
WEGSCHIKKEN, (schikte weg, is weggeschikt),
schikken om plaats te maken; opschuiven.
WEGSCHILLEN, (schilde weg, heeft weggeschild),
schillende wegnemen : de meid schilt de aardappelen

zoo dik, ze schilt alle bloem weg.
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WEGSCHOFFELEN, (schoffelde weg, heeft en is
weggeschoffeld), met de schoffel wegnemen; (fig.)
heengaan.
WEGSCHOPPEN, (schopte weg, heeft weggeschopt), door schoppen (met den voet) doen ver
vertrappen : een steen, iem. wegschoppen;-dwijne,
- met de schop wegnemen : puin wegschoppen.
WEGSCHOUW, v. inspectie over den weg, onderzoek naar den toestand van een weg.
WEGSCHOUWER, m. (-s), opzichter over den
weg.
WEGSCHRAPEN, (schraapte weg, heeft wegge schraapt), schrapende wegnemen.
WEGSCHRAPPEN, (schrapte weg, heeft weggeschrapt), wegschrapen; doorhalen, eene streep over
of door iets halen (in geschriften enz.).
WEGSCHUDDEN, (schudde weg, heeft wegge schud), schuddende doen verloren gaan.
WEGSCHUIEREN, (schuierde weg, heeft wegge
schuierende wegnemen.
-schuierd),
WEGSCHUILEN, (school weg, is weggescholen),

zich verbergen : achter een boom, achter iein. weg -

schuilen.

WEGSCHUIMEN, (schuimde weg, heeft wegge
schuim (van iets) wegnemen.
-schuimd),et
WEGSCHUIVEN, (schoof weg, heeft en is wegge
schuivende verplaatsen : een stoel, het-schoven),
gordijn wegschuiven; opschuiven : schuif wat weg.
WEGSCHUIVING, v.
WEGSCHUREN, (schuurde weg, heeft en is wegge
schuren wegnemen : roestvlakken-schurd),o
wegschuren; door schuring verteerd worden, ver
dunner worden. WEGSCHURING , v.-minder,
WEGSIJPELEN, (sijpelde weg, is weggesijpeld),
sijpelende wegvloeien, verloren gaan.
WEGSJOUWEN, (sjouwde weg, heeft en is weg
moeite wegbrengen; met veel in--gesjouwd),mt
spanning zich verwijderen.
WEGSLAAN, (sloeg weg, heeft en is weggeslagen),
door slagen -van zijne plaats brengen : een bal weg
slaande verwijderen : iem. van de deur weg -slan;
schijven nemen (in het damspel) ; -weg--slan;
geslagen worden : bij dien storm zijn er groote stukken

land weggeslagen.

WEGSLEEPEN, (sleepte weg, heeft weggesleept),
sleepende wegnemen, verwijderen : die hond sleept

alles weg; een zwaar pak wegsleepen; de stroom sleepte
het schip weg; (fig.) medesleepen : wij waren door
zijne redevoering weggesleept.

WEGSLEÈPEND, bn. ( -er, -st), bijzonder schoon,

wat het gemoed onwederstaanbaar meevoert : weg sleepende muziek; wegsleepende taal; zijn stijl is weg sleepend.
WEGSLENTEREN, (slenterde weg, is wegge
-slentrd),
slenterend heengaan.
WEGSLIJPEN, (sleep weg, heeft weggeslepen),
slijpende wegnemen, doen verdwijnen.
WEGSLIJTEN, (sleet weg, is weggesleten), afslijten, door het gebruiken verminderen (in waarde
enz.). WEGSLIJTING, v.
WEGSLINGEREN, (slingerde weg, heeft en is weg
een slinger of slingerende weg -geslinrd),mt
een steen wegslingeren; zij wilde hem onzhel--werpn:
zen, maar hij slingerde haar weg; - slingerende weg
-raken;
slingerend heengaan.
WEGSLINKEN, (slonk weg, is weggeslonken), dunner worden, verminderen : het gezwel is weggeslonken;
dat vleesch is bij het braden weggeslonken, veel minder
in volume geworden.
WEGSLUIPEN, (sloop weg, is weggeslopen),
stilletjes heengaan.
WEGSLUITEN, (sloot weg, heeft weggesloten),
achter slot bergen : geld, papier wegsluiten. WEGSLUITING, v.
WEGSMAKKEN, (smakte weg. heeft wegge smakt), met een smak wegwerpen.
WEGSMELTEN, (smolt weg, is weggesmolten),
smeltende verdwijnen : de sneeuw is weggesmolten;
(fig.) in tranen wegsmelten, bitter weenen. WEG
-SMELTING,v.
WEGSMIJTEN, (smeet weg, heeft weggesmeten),
weggooien.
WEGSNAPPEN, (snapte weg, heeft en is weggesnapt), snappende wegnemen : de groote hond
snapte het been weg ;
ging hij weg.

- ongemerkt snapte hij weg,

WEGSNELLEN, (snelde weg, is weggesneld),
met snelheid heengaan.
WEGSNIJDEN, (sneed weg, heeft weggesneden),
snijdende wegnemen : likdoorns wegsnijden ; de
onderste takken wegsnijden ; ( gemeenz.) (met zijn)
haastig weggaan. WEGSNIJDING, v.
WEGSNOEIEN, (snoeide weg, heeft wegge
een snoeimes wegnemen : eenige-snoeid),mt
takken wegsiweien. WEGSNOEIING, v.
WEGSNORREN, (snorde weg, is weggesnord),
met snorrend geluid wegvliegen : de pijl snorde
weg.

WEGSPATTEN, (spatte weg, is w-eggespat),
in spatten verloren gaan.
WEGSPITTEN, (spitte weg, heeft weggespit),
spittende wegnemen.
WEGSPOEDEN, (spoedde weg, is weggespoed),
zich wegspoeden, ijlings heengaan.
WEGSPOELEN, (spoelde weg, heeft en is weggespoeld), spoelende wegnemen : de rivier heeft een
stuk van den oever weggespoeld ; - afkabbelen
(door het water): groote stukken spoelen weg ; spoelende verwijderen : spoel dat vuil van de straat;
- (fig.) zijne zorgen wegspoelen, door sterke dranken
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te gebruiken, er niet aan denken ; - afdrijven,
wegdrijven. WEGSPOELING, v.
WEGSPOREN, (spoorde weg, is weggespoord),
niet den spoorwagen wegrijden.
WEGSPRINGEN, (sprong weg, is weggesprongen),
springende zich verwijderen : de herten sprongen
weg ; - met een sprong verloren gaan : er is een
stukje van weggesprongen.

WEGSPUITEN, (spoot weg, heeft weggespoten),
met eene spuit verwijderen.
WEGSPUWEN, (spuwde weg, heeft weggespuwd),
spuwende wegwerpen : tabakssap wegspuwen.
WEGSTAPPEN, (stapte weg, is weggestapt),
stappende heengaan.
WEGSTEKEN, (stak weg, heeft weggestoken),
met een scherp voorwerp (een beitel, Bene schop)
stekende wegnemen : al de turf zal hier spoedig
weggestoken zijn ; - verbergen, in den zak steken:
steek -uwe beurs weg.

WEGSTELEN, (stal weg, heeft weggestolen),
ontrooven, wegnemen, kapen : men steelt hier
alles zeeg ; - ( gemeenz.) zich wegstelen, zich heimelijk uit de voeten maken.
WEGSTERVEN, (stierf weg, is weggestorven),
langzaam den dood tegemoet gaan, kwijnende
verteerd worden : de teringlijder sterft langzaam
weg.

WEGSTEVENEN, (stevende weg, is weggestevend), vertrekken (van een schip).
WEGSTOFFEN, (stofte weg, heeft weggestoft),
met een stoffer of bezem wegnemen.
WEGSTOMMELEN, (stommelde weg, is en
heeft weggestommeld), stommelend verwijderen:
wij hoorden hem wegstommelen ; die meid stommelt
alles weg, weet niet waar zij de dingen laat.
WEGSTOMPEN, (stompte weg, heeft wegge stompt), stompende wegjagen : iem. wegstompen.
WEGSTOOMEN, (stoomde weg, is weggestoomd),
met eene stoomboot of een' spoorwagen weggaan.
WEGSTOOTEN, (stiet, stootte weg, heeft wegge
verwijderen : een steen weg -stoen), d
-stoen;im.wg

WEGSTOPPEN, (stopte weg, heeft weggestopt),
verbergen : wie heeft mijn potlood weggestopt ?
WEGSTORMEN, (stormde weg, heeft en is weg
stormwind weggenomen worden:-gestormd),
het dak stormde weg ; ( mil.) met een storm terug
: den vijand wegstormen ; met geweld doen-drijven
heengaan.
WEGSTOUWEN, (stouwde weg, heeft wegge
stuwende wegpakken ; (zeew.) de lading-stouwd),
naar eisch in het schip plaatsen en vastzetten;
(fig.) die knaap kan heel wat wegstouwen, kan
veel eten.
WEGSTRIJKEN, (streek weg, heeft en is weggestreken), iets van zijne plaats strijken : de vouwen
uit het linnengoed strijken ; strijk het haar van het
voorhoofd weg ; - naar zich toehalen, tot zch nemen :
het geld wegstrijken ; - ( gemeenz.) ongemerkt heen-

gaan.
WEGSTROO, o. (plantk.) lieve -vrouwen -bedstroo.
WEGSTROOIEN, (strooide weg, heeft wegge
-stroid),
verspreiden.
WEGSTROOMEN, (stroomde weg, is weggestroomd), wegvloeien.
WEGSTROOPEN, (stroopte weg, heeft wegge stroopt), afstroopen (een vel); - al stroopende
wegro oven.
WEGSTUITEN, (stuitte weg, is weggestuit),
afstuiten'
WEGSTUIVEN, (stoof weg, is weggestoven),
stuivende verdwijnen : het zand stuift weg ; onstuimig heengaan. zich zeer snel verwijderen:
de vijanden stoven weg, toen wij naderden.

WEGSTUREN, (stuurde weg, heeft weggestuurd), (een schip) uit de haven brengen ; wegzenden : ieee. wegsturen ; -- ontslag, gedaan
geven : het losse werkvolk wegsturen.
WEGSTUWEN, (stuwde weg, heeft wegge
-stuwd),
wegstouwen.
WEGSUKKELEN, (sukkelde weg, is wegge
sukkelende, zeer langzaam heengaan;-sukeld),
een ziekelijk leven slijten.
WEGTIEGEN, (toog weg, is weggetogen), wegtrekken. (Alleen het verl. deelw. en de onvolm.
verl. tijd zijn in gebruik).
WEGTIJEN, (tijde weg, is weggetijd), door het
getij medegevoerd worden.
WEGTIMMEREN, (timmerde weg, heeft wegge-
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timrnerd), door (of onder) tirnmerwerk bedekken:
(den tijd) met timmeren doorbrengen.
WEGTOOVEREN, (tooverde weg, heeft wegge
doen verdwijnen ; (fig.)-toverd), ij
op wonderlijke wijze doen verdwijnen.
WEGTORSEN, (torste weg, heeft weggetorst),
een zwaren last wegdragen.
WEGTRAPPEN, (trapte weg, heeft weggetrapt), trappende verjagen, doen verwijderen:
iem., een hond wegtrappen ; op de rijwielen met
dubbele versnelling kan men snel wegtrappen, weg -

peddelen; door ergens op te trappen, het doen
verdwijnen : het spoor wegtrappen.
WEGTREDEN, (trad weg, heeft en is wegge treden), door ergens op te treden, het doen verdwij nen : het spoor wegtreden ; heengaan : hij is wegge-

treden.

WEGTREKKEN, (trok . weg, heeft en is wegge
trekkende, met een ruk weghalen of-troken),
wegnemen : iem. bij den arm wegtrekken ; zijn
hand wegtrekken ; - heengaan. zich op weg of
op marsch begeven : de soldaten trekken weg ; heengaan, overdrijven : het onweer is weggetrokken.
WEGTREUREN, (treurde weg, is weggetreurd),
treurende wegkwijnen.
WEGTRIPPELEN, (trippelde weg. is wegge
-tripeld),
trippelende heengaan.
WEGTROONEN, (troonde weg, heeft weggetroond), weglokken, iem. doen heengaan : iem.
wegtroonen.

WEGVAGEN, (vaagde weg, heeft weggevaagd),
wegvegen, wegnemen, uitwisschen.
WEGVALLEN, (viel weg, is weggevallen), van
zijne plaats vallen, neervallen ; niet meer mede gerekend worden, uitgelaten worden : deze uit
moet wegvallen ; er is een regel weggevallen ;-druking

ophouden van kracht te zijn (van eene wet enz.).
WEGVANGEN, (ving weg, heeft weggevangen),
vangende wegnemen : de rupsen wegvangen.
WEGVAREN, (voer weg, heeft en is weggevaren),
per vaartuig wegbrengen : steenen, puin wegvaren;
zich in eene schuit of boot verwijderen ; (fig.) snel
verdwijnen : hij voer als de wind weg.
WEGVEGEN, (veegde weg, heeft weggeveegd),
met den stoffer of bezem wegnemen : het, vuil van
den vloer wegvegen ; - op onzachte wijze geheel
verdrijven : de vijanden wegvegen ; - wegwisschen :
veeg uwe tranen weg ; - ( seheepsb.) een schip
wegvegen, besnijden, vorm en loop bepalen : dat
schip is goed weggeveegd.

WEGVENEN, (veende weg, heeft weggeveend),
uitvenen : een turfgrond wegvenen.
WEGVIJLEN, (vijlde weg, heeft weggevijld),
met eene vijl wegnemen.
WEGVISSCHEN, (vischte weg, heeft wegge
wegnemen : alle baars is hier-vischt),end
weggevischt , ( fig.) wegvangen, wegnemen : iem-.
iets voor den neus wegvisschen.

WEGVLIEDEN, (vlood weg, is weggevloden)
op de vlucht gaan.
WEGVLIEGEN, (vloog weg, is weggevlogen),
vliegende zich verwijderen : de kanarievogel is
weggevlogen ; - snel heengaan : ik vloog weg ; het schip vloog weg, het zeilde snel weg.
WEGVLIETEN, (vloot weg, is weggevloten),
wegvloeien.
WEGVLOEIEN, (vloeide weg, is weggevloeid),
heenvloeien ; - (vroedk.) die vrouw vloeide weg,
zij had hevige vloeiingen.
WEGVLOEKEN, (vloekte weg, heeft wegge vloekt), door vloeken verdrijven.
WEGVLOTTEN, (vlotte weg, heeft weggevlot),
met of op een vlot vervoeren.
WEGVLUCHTEN, (vluchtte -weg, is weggevlucht), door de vlucht zich redden.
WEGVOEREN, (voerde weg, heeft weggevoerd),
van de eene plaats naar de andere brengen : iem.
gevankelijk wegvoeren. WEGVOERING, v.
WEGVRETEN, (vrat weg, heeft weggevreten),
vretende verteren : de rupsen hebben de kool weggevreten ; roest vreet het ijzer weg.

WEGWAAIEN, (waaide, woei weg, heeft en is
weggewaaid), door den wind weggevoerd worden:
doe de deur dicht, al mijne papieren waaien weg;
de wind heeft zijn hoed weggewaaid.

WEGWACHTER, m. (-s), spoorwegwvachter.
WEGWANDELEN, (wandelde weg, is wegge
wandelende zich verwijderen.
-wandel),
WEGWASSCHEN, (wiesch weg, heeft wegge-
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wasschen), wasschende wegnemen : vuil van de
handen wegwasschen ; (gew.) al de vaten (borden
enz.) wasschen, schoonmaken.
WEGWEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd op den
weg.
WEGWENSCHEN, (wenschte weg , heeft wegge
dat iem. zich verwijdere :-wenscht),
iem. wegwensehen.
WEGWENTELEN, (wentelde weg, heeft wegge
wentelende verwijderen : een zwaren-wentld),
steen wei/wentelen.
WEGWERKEN, (werkte weg, heeft weggewerkt),
wegruimen ; veel werk afdoen : hij heeft keel wat
weggewerkt.

WEGWERKER, m. (-s), arbeider aan den weg,
inz. aan een spoorweg.
WEGWERPEN, (wierp weg, heeft weggeworpen), van zich werpen : zijne kleeren wegwerpen:
een steen wegwerpen ; kaarten wegwerpen, om daar
andere te koopen ; — (fig.) verwerpen, niet-vor
aannemen : eene beweegreden, een aanbod, een
voorstel wegwerpen ; — zich wegwerpen, zich ver
zich te schande maken : zij heeft zich wegge -lagen,
-worpen,
leidt een schandelijk leven.
WEGWERPSEL, o. vuilnis.
WEGWIJKEN, (week weg, is weggeweken),
opschuiven ; (fig.) zich verwijderen ; (schild.)
verkleinen : die figuur wijkt niet genoeg weg ; (fig.)
toegeven ; inkrimpen.
WEGWIJS, bn. den weg wetende (eig. en fig.):
iem. wegwijs maken ; hij is wegwijs, weet hoe hij
iets moet aanleggen.
WEGWIJZER, m. (-s), gids, geleider : een weg
nemen ; — paal met een plankje of hand-wijzer
eraan in de richting van den weg, waarvan de naam
erop vermeld staat, inz. op kruiswegen ; — gids,
handleiding: een wegwijzer bij het practische rekenen;
— (zeew.) lange, smalle kast die, in verscheidene
gaten of kepen, ettelijke elkander volgende schijven
bevat, duizendbeen ; — (heelk.) een werktuig dat
de wondheelers bij 't steensnijden gebruiken.
WEGWIJZERTJE, o. (-s).
WEGWILLEN, (wilde weg, heeft weggewild),
zie op WEGDURVEN ; hij wil weg (gaan); het
water wil weg (vloeien).
WEGWINDEN, (wond weg, heeft weggewonden),
vindende wegnemen, door middel van een windas van de eene plaats naar de andere brengen.
WEGWIPPEN, (wipte weg, is weggewipt), met
een wip zich verwijderen : het vogeltje wipte weg ; —
even weggaan : zij is even weggewipt.
WEGWISSCHEN, (wischte weg, heeft wegge
zijn tranen wegwisschen, wisschende weg--wischt),
nemen ; uitwisschen, uitvegen, doorhalen, schrappen.
WEGWRIJVEN, (wreef weg, heeft weggewreven),
door middel van wrijven • wegnemen, uitdoen,
doen verdwijnen : eene doffe plek wegwrijven ; —
een peesknoop, kiespijn wegwrijven, door massage
doen verdwijnen.
WEGZAGEN, (zaagde weg, heeft weggezaagd),
zagende wegnemen : de uitstekende deelgin wegzagen.
WEGZAKKEN, (zakte weg, is weggezakt),
naar beneden zakken en zoo verdwijnen, bezwijken:
onder het ijs wegzakken ; de schoren zijn weggezakt;
hier zakt de grond weg, verzakt. WEGZAKKING,
V. (- en), wegzakking van den bodem.
WEGZEILEN, (zeilde weg, is weggezeild), zeilende zich verwijderen.
WEGZENDEN, (zond weg, heeft weggezonden),
ergens heenzenden, afzenden : de koopwaren we zenden ; — iem. wegzenden, wegsturen. WEGZENDING, v.
WEGZETTEN, ( zette weg, heeft weggezet),
ter zijde zetten : - de koffers wegzetten ; — op zijne
plaats zetten : de stoelen, de glazen wegzetten ; —
bewaren : vleesch voor den volgenden dag wegzetten.
WEGZEVEN, (zeefde weg, heeft weggezeefd),
wegziften.
WEGZIFTEN, (ziftte weg, heeft weggezift),
ziftende verloren doen gaan.
WEGZIJDE, v. (-n), wegkant, zijde naar den
weg gericht (bv. van een tuin).
WEGZIJGEN, (zeeg weg, is en heeft weggezegen), al zijgende verloren gaan ; zachtjes wegvloeien ; zijgende verloren doen gaan.
WEGZINKEN, (zonk weg, is weggezonken),
neder zinken ; zinkende verdwijnen : onder het
ijs wegzinken ; in een moeras wegzinken.
WEGZWEMMEN, (zwom weg, is weggezwom-
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men), zwemmende verdwijnen ; zich zwemmende
verwijderen.
WEGZWERVEN, (zwierf weg, is weggezworven), wegdwalen.
WEGZWEVEN, (zweefde weg, is weggezw-eefd),
heenzweven, zwevende uit het gezicht gaan.
1. WEI, v. (-den), weide.
2. WEI, v. eene dunne, zoete vloeistof die, na
de afscheiding van de kaasstof, van de melk overblijft, hui ; — (geneesk.) waterachtig deel van het
bloed.
WEIACHTIG, bn. ( -er, -st), op wei of hui gelijkende ; (geneesk.) waterachtig (van bloed).
WEIACHTIGHEID, v.
WEIBOER, m. (-en), iem. die wei verkoopt;
...BOTER, v. boter uit wei of hui gekarnd, in
tegenst. met goeboter.
1. WEIDE, v. (-n), gras en kruiden welke het vee
buiten zoekt en waarmee het zich voedt : de schapen vinden daar hunne weide ; — veld, land waarop de beesten grazen : de koeien loopera in de wei;
het is goed voor een menseh, eens in de wei te loopes,
buiten in het vrije veld tot ontspanning rondloopen.
2. WEIDE, o. (jag.) ingewand.
WEIDEBLOEM, v. (-en), WEIBLOEMPJE,
o. (-s), bloem die in de weide groeit, inz. madeliefje.
WEIDEGELD, o. weigeld ; ... GRAAF, m.
(...graven), ...RECHTER, m. (-s), opziener der
weilanden ; ...GRAS, o. gras dat op de weide
groeit ; ...GROEN, o., ...GROND, m. (-en), braakliggende grond : het was maar weidegrond en daar
•is uitstekend weiland van gemaakt ; ... HUUR, v.
geld dat men voor het huren eener weide betaalt;
...KLAVER, v. gewone klaver.
WEIDEN, (weidde, heeft geweid), grazen, voed
zoeken (inz. van herten); laten grazen, naar de-sel
weide brengen ; koeien weiden, hoeden ; — (fig.)
zijne oogen weiden, laten rondgaan ; — zijne oogen
aan iets weiden, verlustigen. WEIDING, V. het
weiden.
WEIDENBOUW, in. het verzorgen der weiden.
WEIDENERTS, o. ijzeroer.
WEIDEPAD, o. (-en), pad naar of door Bene weide.
WEIDER, m. (-s), die het vee laat grazen.
WEIDERECHT, o. weigeld ; — recht om het
vee ergens te laten grazen.
WEIDERIJ, v. (-en), veehouderij.
WEI(DE)VELD, o. (-en), grasland ; ...VOGEL,
m. (-s), (nat. hist.) vogel die in de weiden nestelt.
WEIDEWOND, bn. (jag.) het haas is weidewond,
aangeschoten in den onderbuik.
WEIDMAN, m (...lieden, ...lui), weiman ; ...MES,
o. ( -sen), jachtmes, weimes.
WEIDSCH, bn. ( -er, meest -), prachtig, luisterrijk,
met praal : een weidsche titel ; in weidschen. dos,
zeer prachtig getooid. WEIDSCHHEID, v. pracht,
praal.
WEIDSPEL, o. (-en), zie WEISPEL.
WEIFELAAR, m. (-s), besluiteloos mensch.
WEIFELAARSTER, v. (-s).
WEIFELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), besluiteloos,
aarzelend : nog weifelachtig zijn ; een weifelachtig
antwoord, dat niet beslist is.
WEIFELEN, (weifelde, heeft geweifeld), aarzelen,
besluiteloos zijn : lang weifelen, alvorens te besluiten ;
(zeew.) laveeren. WEIFELING, v. (-en), besluiteloosheid, aarzeling.
WEIFELIG, bn. ( -er, -st), weifelachtig.
WEIFELMOEDIG, bn. ( -er, -st), weifelend.
WEIFELMOEDIGHEID, v.
WEIFELWILLIG, bn. (Zuidn.) veranderlijk.
WEIGELD, o. geld dat voor het gebruik eener
weide betaald wordt.
WEIGERAAR, m. (-s, ...raren), WEIGERAAR STER. V. (- s), die weigert.
WEIGERACHTIG, bn. ( -er, -st), niet toestaande,
niet inwilligende : een weigerachtig antwoord bekomen ; niet gewillig, weerbarstig : een weigerachtig
man.
WEIGEREN, (weigerde, heeft geweigerd), niet
toestaan, inwilligen ; afwijzend beschikken (op),
afslaan : iem. iets weigeren ; een verzoek, hulp weigeren ; voedsel weigeren, niet willen eten ; weigeren
te betalen ; — den eed weigeren, niet willen zweren ; —
niet afgaan, ketsen : het geweer weigert ; — ( zeet.)
dat schip weigert te wenden, wil niet oploeven.
WEIGERING, v. (-en), het weigeren ; het gewei
-gerd.

WEIGERIG.
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WEIGERIG, bn. weigerachtig.
WEIGROEN, o. groen als het gras op de weide;
...GROND, m. (-en), weidegrond.
WEIKAAS, V. (...kazen), kaas van wei of hui
gemaakt ; afgeschepte kaas, kaas van taptemelk
gemaakt ; niet goed uitgeperste kaas ; ...KOKER,
m. (-s), arbeider in eene melksuikerfabriek;
_..KUUR, v. behandeling van zieken met wei.
WEILAND, o. (-en), veld waarop het vee graast;
een weiland aansnijden, tot bouwland omploegen.
WEILAM, o. (-meren), lam dat niet wei gevoed
wordt.
WEIMAN, m. (...lieden ...lui), jager ; ...MES, o.
( -sen), jachtmes.
WEINIG, onbep. hoofdtelw. (minder, minst),
in geringe hoeveelheid, het tegenovergestelde van
veel ; hij verdient weinig geld ; ik heb er weinig zin
in ; dat kost u weinig moeite ; in weinig tijds, in korten
tijd ; binnen weinige uren, een paar uren ; met
weinig tevreden zijn; - weinig, maar uit een goed
hart, gezegde waarmede men een geschenk aanbiedt
dat men zelf te klein, te gering acht ; weinigen
wisten het ; dat is al te weinig, veel(s) te weinig;
(hetzelfde wat bij veel opgemerkt is, geldt ook voor

weinig); -

bw. van hoeveelheid en graad : ik geef er weinig
om ; hij eet •weinig ; - hij weet er weinig van, heeft
daar niet veel verstand van, (ook) is er vrij ongevoelig voor, trekt het zich niet veel aan ; - bw.
van tij d : zelden, niet dikwijls : hij is weinig thuis;
ik kont er weinig ; -, o. een weinig, eene geringe hoeveelheid:
geef snij een weinig brood ; het weinige dat ik bezit;
een weinig zuurdeesem verzuurt het geheele brood;
een weinig slapen, sluimerens. WEINIGHEID, v.

(wig. g.). WEINIGJE, o. eene zeer geringe hoeveelheid : het scheelde maar een weinigje, heel weinig.
WEINIGTE, v. ongenoegzaamheid, het onvoldoende.
WEIPER S, v. (-en), pers om de wei of hui uit
de kaas te persen.
WEISCHUIT, v. (-en), kleine jagersschuit, lichte
schuit (die over de weiden heen gedragen kan
worden).
WEISPEL, o. (-en), jachtspel.
WEIT, v. tarwe ; (gew.) valsche weit, gemeene
zandhaver ; wilde weit, eene soort van zwartkoren,
ook paardsbloem en dolik geheeten.
WEITAKKER, m. (-s), tarwe -akker.
WEITASCH, v. (...sschen), jagerstasch, jagers
-bergzak.
WEITEBLOEM,v., ...BROOD, o. (-en), ...KOEK,
m. (-en), ...KORREL, v. (-s)....MEEL, o, bloem,
brood, koek, korrel, meel van weit of tarwe;
... STROO, o. tarwestroo.
WEITHALM, m. (-en), halm, aar van welt;
...SCHOOF, v. (...ven), samengebonden weit halmen.
WEIVAATJE, o. (-s), vaatje waar de wei of de
hui in gedaan wordt ; ...VLIES, o. (...zen), (ontl.)
vlies van een glad gekruist bindweefsel dat de
wanden van inwendige holten bekleedt, bv. het
borstvlies, het buikvlies, het hartezakje, het
spinnewebvlies der hersenen en van het ruggemerg
en de eigenscheederok van den bal.
WEKELIJKS, bw. alle week eens, eenmaal in
of om de week, bij de week : wekelijks eens samen
hij verdient wekelijks 12 gulden ; deze-komen;
courant verschijnt wekelijks, eenmaal per week.
WEKELIJKSCH, bn. per week : het wekelijksche
loon ; wekelijksche krant ; van de week, tot de week
behoorende : wekel'i jksch nieuws.

WEKGEZANG, o. (-en), ...MUZIEK, v. (w. g.)
gezang, muziek in den ochtendstond.
WEKKEN, (wekte, heeft gewekt), wakker maken,
doen ontwaken : wek mij morgen om (i uur ; ( fig.)
leeringen wekken, maar voorbeelden trekken ; dat
wekte den moed der soldaten ; dat moet uwe aandacht
wekken ; ( fig.) veroorzaken, teweegbrengen : ongeiboegen wekken.
WEKKER, in. (-s), die wekt, porder : Jan, de
wekker ; - zekere inrichting aan een uurwerk,

bestaande uit een hamer, die op het uur, waarop
men een daarmede in verbinding staanden wijzer
gezet heeft, met snelle slagen tegen de klok slaat,
tot het gewicht of de veer is afgeloopen en dient
om iem. op een bepaald uur te wekken : den wekker
op 4 uur zetten ; - eene klok, die niet slaat, doch
de uren aanwijst en een wekker heeft. WEKKER-
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TJE, o. (-s). WEKSTER, v. (-s), zij die wekt,
porster.
WEKKERKLOK, v. (-ken), klok met een wekker.
WEKKERKLOKJE, o. (-s).
WEKSTEM, v. (-men), stem om iem. te wekken,
zeer luide stem.
1. WEL, v. (-len), (org.) deel dat den toets met
de klep eener pijp verbindt; - (timm.) deel eener
traptrede dat over het daaronder staande stoot bord heenloopt.
2. WEL, V. (- len), bron, plaats waar s-ater
uit den grond opkomt ; - gewone waterstand
onder den grond. WELLETJE, o. (-s).
3. WEL, bn. bw. (beter, best), goed in orde,
zooals het behoort, waarop niets te zeggen valt,
waaraan niets ontbreekt : hij heeft mij niet wel
behandeld ; ( spr.) die wel doet, wel ontmoet ; dde wel
en zie niet om, doe het goede zonder op de gevolgen
te letten, zonder dank of lof daarvoor te wadhten ;
ziet gij wel, dat ik gelijk heb ? ; -vrij wel, tamelijk
- wel bekome het u, een wensch na het eten of na
het niezen ; - wel te rusten, wensch bij het slapen
gaan, het scheiden 's avonds laat ; -- iem. teel
mogen lijden of zetten, genegenheid voor hem hebben;
- hij heeft het er wel, hij heeft het daar goed. naar
wensch ; - het wel hebben, er wel aan toe zijt- ; --wel varen, er warmpjes in zitten, een goed bestaan
hebben ; - indien ik het wel heb, als ik mij niet
bedrieg ; - 't is wel, eene uitdrukking waaxmede
men te kennen geeft, dat men iets goedkeurt,
iets toestemt, of ook dat men iem. begrijpt ; dat weet gij wel, dat weet gij heel goed ; --- met
betrekking tot iemands gezondheid : gezond,
in een behoorlijken staat, aangenaam, gelukkig:
ik ben niet wel ; hij voelt zich nu wel, niet al te wel;
- het gaat hem wel, hij scheelt nogal niets ; niet wel bij het hoofd zijn, niet goed wijs zijn ; wel te moede, welgemoed ; - om aan iets meer

kracht bij te zetten, zoodat er niets tegenin te
brengen is : ja wel, hij zal het wel rdoen ;, geel

zeker, dat doe ik ; daar is nog wel p'aats ; heden
niet, maar morgen wel ; - in toegevender zin:
hij heeft wel een hoofd, maar geen herseiien ;
hij is wel rijk, maar niet gelukkig ; het is wel
waar dat ik het beloofd heb, maar he is mij
onmogelijk te komen ; - vermoeden of twijfel
wordt uitgedrukt in : hij zal wel niet konten, waarschijnlijk komt hij niet ; gij zult wel moe zijn, teel
honger hebben ; hij zal het wel niet met opzet gedaan
hebben ; kunt gij 't wel doen ? zijt ge wel in staat
om het te doen ?; - ik heb hein wel in gen• drie
jaar gezien; - bij betrekkingen van getal, maat en
tijd : ten naasten bij, ongeveer : dat zijn er teel
honderd ; dat weegt wel 4 KG.; dat is wel eén uur
geleden ; die stad ligt wel een uur ver ; - ter inleiding
eener vraag : wel ! hoe denkt gij er over ? ; wel ! wat
zegt gij daarvan ?; - somtijds wordt het gebruikt

in plaats van waarom, waarom niet, hoe zoo,
niet waar, : ik kon mijne les niet leeren, wel l; gij
gelooft mij niet , wel ?
4. WEL, o. het wel en wee des levens.
5. WEL, tw.; -wel ! wat hebt gij te zeggen ?; wel '.
wat heeft hij u geantwoord ?; wel, wel !; if zou
hein alles geven wat hij vraagt ? ja wel ! (morgen
brengen); wel hem (gelukkig hij), die 't vaderland
?neer dan zichzelf bemint.

WELAAN, tw. komaan ! uitroep waarmee me n
iets beslist, aan het werk gaat, zich of anderen
aanmoedigt.
WELBAAR, bn. geschikt om geweld te worden:
welbaar ijzer en staal. WELBAARHEID, v.
WELBALK, m. (-en), een zware balk aan den
waterkant waartegen schepen liggen.
WELBEARBEID, bn. goed, degelijk bearbeid ;
...BEBOUWD, bn. goed bebouwd : een welbebouwde
grond ; ... BEDACHT, bn. bw. goed overlegd,
rijpelijk overwogen : een welbedacht plan ; welbedacht handelen. WELBEDACHTHEID, v. rijpe
overweging.
WELBEGREPEN, bn. goed begrepen : het welbegrepen belang , ... BEHAAGLIJK, bn. b«°. ( -er,
-st), aangenaam : zich welbehaaglijk voelen. WEL BEHAAGLIJKHEID, v.
WELBEHAGEN, o. goedvinden, believen : doe
het naar uw welbehagen ; welgevallen, genoegen:
ergens welbehagen in vinden.

WELBEKEND, bn. goed bekend : een welbekend
persoon ; ... BEKLANT, bn. vele klanten hebbende:
een welbeklante winkel.

WVELBEIiO IEN.
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WELBEKOMEN, o. goede uitslag ; goede spijs
: drinken op het welbekomen van den-verting
maaltijd.

WELBEKOOKT, bn. (fig.) goed overlegd, rijpelijk overwogen : eene welbekookte onderneming,
in tegenst. niet onbekookt ; ... BELEID, bn. goed
bestuurd, ... BEMAND, bn. goed van bemanning
voorzien : een welbemand schip ; ... BEMIND, bn.
zeer bemind : welbeminde dochter; ...BEMUURD,
bn. goed van muren voorzien : eene welbemuurde
vesting ; ... BERAAMD, bn. goed beraamd : welberaanule plannen ; ... BERADEN, bn. flink beraden:
welberaden optreden, spreken; ...BEREID, bn. goed
gereedgemaakt ; (fig.) tafeltje welbereid ; .. . BERUCHT, bn. zeer berucht.
WELBESPRAAKT, bn. ( -er, -st), goed kunnende
spreken ; welsprekend ; (fig.) met eene. gladde
tong : welbespraakt zijn. WELBESPRAAKTHEID, v.
WELBESTEED, bn. goed besteed : een welbesteed leven achter zich hebben ; ... BETIMMERD,
bn. goed betimmerd : een welbetimmerd huis;
...BEVOEGD, bn. zeer bevoegd : van welbevoegde
zijde werd ons opgemerkt ; ... BEVOLKT, bn.
eenre welbevolkte streek ; ... BEWAAKT, bn. goed
bewaakt : eene welbewaakte vesting , ... BEWAARD,
bn. goed bewaard : dien God bewaart, is welbewaard ;
... BEWALD, bn. goed van wallen of sterke muren
voorzien ; ...BEWERKT, bn.; ...BEWOOND,
bn.. welbevolkt.
WELBEZEILD, bn. ( -er, -st), snelzeilend : een
welbe:eild schip. WELBEZEILDHEID, v. snel
zeilen : de schepen zullen zich naar hunne-heidnt
welbezeildheid rangschikken.

WELBEZOCHT, bn. goed bezocht : in eene
welbezochte vergadering, waar velen aanwezig waren;
een welbezocht café, welbeklant.

WELBOOM, in. (-en), gestel eener klok.
WELBOOR, v. (...boren), grondboor om naar
wellen te zoeken.
WELBOORD, o. de minst doorbakken klinkers,
voor ovens en haardsteden gebruikt, omdat zij
geene vochtigheid, maar wel groote hitte te doorstaan hebben.
WELBOOT, v. (-en), Bene soort van Hollandsche
boot.

WELBORD, o. (-en), raam in een orgel waarop
de wellen geplaatst zijn.
WELDAAD, v. (...daden), goede, edele daad:
ieiii. weldaden bewijzen; gunstbewijs : van de wel
leven ; (fig.) iets dat ons bijzonder aangenaam-da
of nuttig is : daarmee bewijst gij ons eene
weldaad.

WELDADIG, bn. bw. ( -er, -st), WELDADIGLIJK, bw. weldoende, liefdadig, goed voor armen
en behoeftigen : hij geeft weldadig een gedeelte zijner'
inkoari.sten aan de armen ; weldadige mensehen ; heilzaam : een weldadige regen ; een weldadiger
invloed ergens op hebben ; die algemeens hulpvaar digheid doet weldadig aan.
. WELDADIGHEID, v. liefdadigheid, het wel
eigenschap van iets, dat men als eens weldaad-doen;
beschouwt ; Maatschappij van il%eldadigheid, eene
vereeniging, in 1818 opgericht, die zich ten doel
stelde door het aanleggen van volkplantingen in
nog niet ontgonnen heidestreken van ons vader
behoeftigen te ondersteunen, hun arbeid te-land
verschaffen en hen zedelijk te verbeteren.
WELDADIGHEIDSBAZAR, m. (-s), bazar met
een weldadig doel ondernomen.
WELDENKEND, bn. goed, degelijk denikend :
elk weldenkend mensch zal dit moeten toestemmen ; in. en v. (-en), alle weldenkenden zijn het hierover
eens.

1. WELDOEN, (deed wel, heeft welgedaan),
goed doen, weldaden verspreiden, helpen, onder
bijstaan : behoeftigen, liefdadige stich--steun,
tingen enz. weldoen.
2. WELDOEN, o. weldadigheid.
WELDOEND, bn. weldadig.
WELDOENER, m. (-s). WELDOENSTER, v.
(-s),, lem. die weldoet : zijn weldoener bedriegen
is s? td.
WELDOORDACHT, bn. goed doordacht : een
weldoordacht plan ; eene weldoordachte verhandeZing; ...DOORKNEED, bn.; ...DOORVOED,
bn. goed doorvoed : weldoorvoede mensehen weten
niet ?vat honger is.
WELDORPEL, m. (-s), houten dorpel onder een

WELGEVOED.

raam of deur met een ingeschaafd hol, ter verwij dering van ingewaterden regen.
WELDRA, bw. eerlang, binnenkort, zeer spoedig : hij is weldra klaar.
WELEDEL, bn. zekere titel: weledele heer.
WELEDELHEID, v. (...heden).
WELEDELACHTBAAR, bn. titel van burgemeesters en wethouders, leden van den gemeente
leden der arrondissementsrecht--rad;vne
bank, van den kantonrechter enz. WELEDEL ACHTBAARHEID, v. (...heden), persoon die
den titel van weledelachtbaar heeft.
WELEDELGEBOREN, bn. weledelgeboren heer,
titel van iem. van eenig aanzien, van netten stand.
WELEDELGESTRENG, bn. weledelgestrenge heer,
titel van hoofdambtenaren, officieren en rechters,
...ZEERGELEERD, bn. titel voor geleerden,
doctoren.
WELEENS, bw. te eeniger tijd ; ik ben weleens
bij hem geweest.
WELEER, bw. voormaals, voorheen, eertijds,
in vroegenen tijd.
WELEERWAARD, WELEERWAARDE, WEL EERWAARDIG, bn. titel voor geestelijken,
(dominee, kapelaan, rabbijn). WELEERWAARDIGHEID, v.
WELFBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) boog van
een gewelf.
WELFOVEN, m. (-s), oven met een gewelf.
WELFSEL, o. (-en, -s), eerwulf, gewelf.
WELGAAN, (het ging wel, heeft welgegaan),
gelukkken, goed loopen: de zaken gaan wel; geen
tegenslag ondervinden (niet iets): het gaat heal
in alles wel.
WELGAT, o. (-en), opening, mond eener bron
of wel.
WELGEAARD, ba. van Bene goede inborst,
edeldenkend, braaf: een welgeaard man; ...GEBEKT,
bn. met een goed gevormden bek ; (fig.) welbespraakt, rad van tong ; ...GEBOREN, bn. titel
van een adellijk heer ; ...GEBOUWD, bn. goed
gebouwd, flink van lijf en leden : een welgebouwd
meisje.

WELGEDAAN, bn. (...daner, -st), goed gedaan
of verricht : dat is welgedaan ; gezond van voorkomen : er welgedaan uitzien. WELGEDAANHEID, v.
WELGEGOED, bn. ( -er, -st), bemiddeld : de
welgegoeden; ...GEGROND, bn. op goede grond
rustende : welgegronde redenen. WELGE--slagen
GRONDHEID, v. hechtheid.
WELGELEGEN, bn. ( -er, -st), eene goede (gunstige, aangename) ligging hebbende: een welgelegen
huis; .,.GELIEFD, bn. zeer geliefd : mijne welgeliefde vrouw ; ... GELIJKEND, bn. goed gelijkende:
een welgelijkend portret.

WELGELUKKEN, o. goede uitslag.
WELGELUKKIG, bn. zeer gelukkig ; ...GELUKZALIG, bn. hoogst gelukkig ; ... GEMAAKT, brr.
( -er, -st), goed samengesteld, gevormd : er wel
uitzien. WELGEMAAKTHEID, v.
-gemakt
WELGEMANIERD, ba. bw. ( -er, -st), beleefd,
beschaafd (van manieren), in tegenst. met ongemanierd. WELGEMANIERDHEID, v.
WELGEMEEND, bn. oprecht ; met Bene goede
bedoeling : iem. welgemneenden raad geven ; een
welgemeend huwelijksaanzoek.

WELGEMOED, bn. tevreden, opgeruimd : wel
ergens heengaan. WELGEMOEDHEID, v.-gemod
tevredenheid, gerustheid ; ' vroolijkheid.
WELGEMUTST, bn. in eene goede luim : hij
is vandaag welgemutst ; ... GEORDEND, bn.
goed geordend : een welgeordend huisgezin ; een
welgeordende staat ; ... GESCHAPEN, bn. naar
behooren gevormd, gezond van lijf en leden:
bevallen van een welgeschapen zoon ; ... GESTELD,
bn. gezond ; bemiddeld : het zijn welgestelde m.enschen. WELGESTELDHEID, v.
WELGETROFFEN, bn. goed gelijkend.
WELGEVALLEN, o. goeddunken, goedvinden,
welbehagen : de vorst betuigde zijn welgevallen;
handel naar welgevallen.

WELGEVALLIG, bn. ( -er, -st), wat wel, goed
gevalt : iets welgevallig opnemen ; dat het u welgevallig zij, moge het u behagen. WELGEVALLIG
-HEID,v.
WIELGEVOED, bn. goed gevoed : een welgen oed
paard ; ... GEVORMD, bn. een welgevormd meisje ;
...GEZETEN, bn. bemiddeld, in zeer gunstige

WELGEZIND.

1979

(geldelijke) omstandigheden : de welgezeten burgerij.
WELGEZETENHEID, v.
WELGEZIND, bn. ( -er, -st), met goede voor
iem. welgezind zijn. WELGEZINDE,-nems:
in. en v. (-n), die welgezind is : de welgezinden
zelfs waren ontevreden. WELGEZINDHEID, v.
goede bedoeling.
WELGLOEIHITTE, v. (smed.) het levendig
witgloeien waarbij ijzer zich aaneenwellen laat.
WELGROND, m. (-en). grond waar wellen of
bronnen worden aangetroffen.
WELHAAK, m. (...haken), pikhaak der koren maaiers.
WELHAAST, bw. weldra, eerlang, binnenkort:
het is welhaast gedaan ; hij zal welhaast hier zijn.

WELHEBBEND, bn. bemiddeld, welgesteld.
WELHITTE, v. hitte waarbij metalen zich laten
aaneenwellen : staal heeft eene lagere welhitte dan
ijzer.
WELIG, bn. bw. ( -er, -st), goed, ruim groeiende,
tierig : de planten groeien hier welig ; een welige
plantengroei ; — vruchtbaar : welige weiden ; — welig
vleesch, vleeschuitwas in eene wond. WELIGHEID,

v. vruchtbaarheid, ruime groei, overvloed ; sponsachtige uitwas.
WELIJZER, o. (-s), ijzer, geschikt om aaneen
te worden ; — gebogen ijzer dat de stellers-gewld
in de glasfabrieken gebruiken om het glas van de
blaaspijp te wellen.
WELINGELICHT, bn. van welingelichte zijde
iets vernemen.

WELINGERICHT, bn. goed ingericht : een
welingericht huis.

WELK, vragend voornw., zoowel naar personen
als naar zaken vragende : het komt altijd bijvoeg lijk voor ; is het zelfst. nw. niet uitgedrukt, dan is
het weggelaten om herhaling te voorkomen:

WELSPREKEND.

buiten tegen raamkozijnen ter betere aansluiting
aan het metselwerk.
WELLE, V. (-n), (gew.) kant eener bevaarbare
rivier waar schepen liggen om geladen of gelost
te worden.
1. WELLEN, (welde, is geweld), ontspringen,
opwaarts stijgen, opborrelen : het water welt hier
uit den grond. WELLING, v. (-en), opborreling:
eene welling in het bloed.
2. WELLEN, (welde, heeft geweld), doen koken,
licht opkoken : versche metworst even in de pan
laten wellen ; vruchten wellen om ze in te maken;
gewelde boter ; — (sined.) gloeiende metalen aan
ijzer : om ijzer en staal aan elkander-enhamr,iz.
te wellen, moet men ze snel tot welhitte brengen, de
aaneen te wellen plaatsen zooveel doenlijk van de lucht
afsluiten door er welpoeder op te strooien en dan
krachtig aaneenhameren of samenpersen.
WELLETJE, o. (-s), dunne waterstraal ; het
eventjes koken.
WELLETJES, bw. (gemeenz.) wel: 't is zoo
welletjes. 1
WELLEVEND, bn. bw. ( -er, -st), beleefd, beschaafd, welgemanierd : een wellevend man ; zich
wellevend gedragen. WELLEVENDHEID, v. welgemanierdheid.
WELLICHT, bw. misschien.
WELLUIDEND, bn. bw. ( -er, -st), aangenaam
klinkend, zoet voor het oor : eene welluidende
stem ; welluidende verzen. WELLUIDENDHEID, v.
(in de taal en in de muziek) de afwisseling der
geluiden, welke een aangenamen indruk op het
gehoor maakt en den smaak voor het schoone
bevredigt.
WELLUIDENDHEIDSHALVE, bw. voor de
welluidendheid, om deze te bevorderen.
WELLUST, m. (-en), zielsgenot, zeer groot

welke vorst zal dat doen ?; welke plaats is voor mij ?;
welke ran die boeken zijn van u 3; — in uitroepende

genoegen : 't is een wellust goed te doen ; zijn omgang
was mijn wellust (dicht.); — inz. de hoogste graad
van zinnelijk genoegen, zingenot, hetwelk uit de
vleeschelijke vermenging bestaat ; dierlijke, schaam^ telooze wellust ; zich aan den wellust overgeven.

een leugens spelt hij u op de mouw
—, betrekkelijk voornw. de man welken gij gezien
hebt, is hier ; de genitief en datief worden meestal
omschreven met waarvan, waaraan, inz. wanneer
het op zaken betrekking heeft : het boek waarvan
gij spraakt, van welk ; de zaak waaraan hij zich
wijdt, aan welke ; ook in verbinding met de andere
voorz. wordt welk vaak vervangen door de overeenkomstige voornw. bw.; — het betrekkelijk
voornw. welk komt bijvoeglijk voor in : wij verkoopen
koffie en thee, welke artikelen veel aftrek vinden (om

zingenot overgeeft ; (fig.) epicurist, sybariet.
WELLUSTELINGE, v. (-n).
WELLUSTIG, bn. bw. ( -er, -st), naar zingenot
hakende : een wellustig man ; wellustig zijn ; zucht
naar zingenot opw-ekkende : een wellustig leven
leiden ; wellustig dansen. WELLUSTIGHEID,

samen te. vatten); zij keek mij telkens van terzijde
aan, welke beweging ik aan nieuwsgierigheid toeschreef ; — hoedanig : welk uw voornemen ook zij,
onderneem niets zonder uw vader te raadplegen.

inz. ijzer of staal aaneengeweld zijn.
WELNEMEN, o. welbehagen : onder, net uw
welnemen, als het u aangenaam is, als gij er niets
tegen hebt.
WELNU, tw. nu dan : welnu, laat eens hooren.
WELOPGEVOED, bn. eene goede opvoeding
genoten hebbende : welopgevoede kinderen.
WELOVEN, m. (-s), oven waarin men metalen
tot welhitte brengt om ze aaneen te wellen.
WELP, WULP, o. (-en), jong van sommige
dieren inz. van eene leeuwin ; ook van beren

zinnen dient het meer om de kracht der uitdrukking te verhoogen dan wel om te vragen en is dan
gewoonlijk gevolgd door een (in dit geval blijft
welk' onvérbogen); welk eene dwaasheid !; welk

een meervoudig antecedent onder één woord

WELKEN, (welkte, heeft gewelkt), verflensen,
de frissche levenskracht en het noodige levens sap derven : de bloemen welken ras ; de grijsaard
welkte gelijk eene dorre loot.

WELKIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) verwelkend,
verwelkt.
WELKLINKEND, bn. welluidend : welklinkende
tonen.

WELKOM, bw. gelegen komende : iem. welkom
heeten, hem bij zijne aankomst begroeten, ontvangen ; — bn. (meer -, meest -), aangenaam : hij is
mij welkom, zijne komst is mij aangenaam ; een

welkome gast ; niets kon mij meer welkom zijn;
—, tw. welkom, welkom hier ! welkom thuis!,
—, o. of WELKOMST, v. (fig.) onthaal, gegeven
door leerlingen bij hunne eerste komst.
WELKOMST, v. onthaal, begroeting bij aan
iem. eene blijde welkomst bereiden ; iemands-komst:
welkomst vieren ; eene soort van bokaal, drinkglas.
WELKOMSTGESCHENK, o. (-en), ...GROET, m.
(-en), ...LIED, o. (-eren), ...MAAL, o. (...malen),
geschenk, groet, lied, maal waarmee iemand welkom
geheeten wordt, waarmee iemands welkomst
gevierd wordt.
WELKOMTHUIS, o. geschenk dat neen bij zijne
tehuiskomst van eene reis aan een der huisgenooten geeft.
WELLATJE, o. (-s), (timm.) latje onder tegen de
trede eener trap gespijkerd om den naad tusschen
stootbord en aantrede te bedekken ; — dun latje

WELLUSTELING, m. en v. (-en), die zich aan

geilheid, onkuischheid.
WELMEENEND, bn. ( -er, -st), met goede bedoelingen, oprecht : iem. een welmeenenden raad geren.
WELMEENENDHEID, v. oprechtheid.
WELMIDDEL, o. (-en), welpoeder ; ...NAAD, ni.
(...naden), plaats waar twee stukken metaal,

honden enz. WELPJE, WULPJE, o. (-s).
WELPOEDER, o. poeder dat men op de opper
strooit van een paar stukken metaal, waar-vlakte
zij aan elkander geweld moeten worden.
WELPOMP, v. (-en), toestel om het water eener
wel of bron opwaarts te voeren ; ...PUT, in. ( - ten),
gegraven put voor bronwater.
WELRIEKEND, bn. ( -er, -st), een aangenamen
geur of reuk hebbende : welriekende wateren ; het
welriekend viooltje. WELRIEKENDHEID, v. (w.g.).
WELSLAGEN, o. goede afloop : drinken op het

welslagen der onderneming.
WELSMAKEND, bn. aangenaam op de tong:
welsmakende spijzen, dranken.
WELSPREKEND, bn. bw. ( -er, -st), goed kunnende spreken, indruk makende door taal en voordracht : die predikant is zeer welsprekend ; eega
welsprekend voorbeeld, dat indruk maakt ; een
welsprekende stijl. WELSPREKENDHEID, V. de
kunst om in den meest gepastere vorm in prozastijl het woord te voeren, inz. in het openbaar :
de uiterlijke zrelsprekendheid beoefenen, onderwijzen.

WELSTAAL.
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WELSTAAL, o. (smed.) zacht staal dat zich
wellen laat.
WELSTAAN, (het stond wel, heeft welgestaan),
passend zijn, geschikt zijn : die jas staat u wel;
behoorlijk zijn : het staat niet wel, overal zich op den
voorgrond te plaatsen.

WELSTAANSHALVE, bw. voor de welvoeg lijkheid, om niet achter te blijven (in... ): welstaans-

halve kon hij niet thuisblijven.
WELSTAND, in. toestand van voorspoed, geluk
gunstige omstandigheden : de landbouw is-kige,
in goeden welstand ; -- goede gezondheid : naar
iemands welstand vernemen ; - goed voorkomen,
goed uiterlijk : elkander in welstand ontmoeten.
WELSTEE, v. (-ën), (smed.) plaats waar twee
stukken metaal aaneengeweld zijn ; ...STEEN, m.
(-en), (glasb.) vierkante steen waarop de stellers
in glasfabrieken het glas al blazende heen en weer
rollen ; ...STUK, o. (-ken), (timm.) de bovenste
trede eener trap welke gelijk met het bovenvlak
van den vloer moet komen.
WELTER, m. (-s), (gew.) stuk, rol, kluit : een

welter boter op de markt koopgin.

WELTEVREDEN, bn. goed tevreden : welte-

vreden zijn.

WELTSCHMERZ (Hd.) v. ziekelijke smart over
de nooden en ellende om ons.
WELVAART, v. of WELVAREN, o. voorspoed,
geluk : welvaart genieten ; goede gezondheid:
naar iemands welvaren vernemen.

WELVAREN, (voer wel, • heeft welgevaren), in
welstand verkeeren, gezond zijn : allen varen wel ;
in gunstige omstandigheden zijn, bloeien, vooruitkomen : handel, landbouw en veeteelt varen wel.
WELVAREND, bn. ( -er, -st), gezond : er wel
uitzien ; voorspoedig, bloeiende : de koloniën-varend
zijn welvarend. WELVARENDHEID, v. goede
gezondheid ; voorspoed.
WELVEN, (welfde, heeft gewelfd), van boven
boogswijze dichttimmeren of metselen : een kelder
welven ; (fig.) naar boven en beneden eene boog
gedaante geven : gebogen : een gewelfd-vormige
voorhoofd ; (fig.) krom : gewelfde rug. WELVING,
v. het welven ; -, (-en), welfsel, verwelf, verwulf.
WELVERBONDEN, bn. goed verbonden ; .. .VER EENIGD, bn.; ...VERKNOCHT, bn. goed in
elkander gewerkt, pittig : welverknochte verzen;

...VERDIEND, bn. behoorlijk verdiend : eene
...VER
goed versterkt, behoorlijk afge--SCHANT,bn.
sloten ; ...VERSIERD, bn.; ...VERSNEDEN. bn.
(fig.) eene welversneden pen hebben, flink kunnen
schrijven.
WELVERSTAANDE, vw. wel te verstaan, mits,
met dien verstande.
WELVERSTERKT, bn. goed versterkt : eene
welversterkte vesting ; ...VOEGEND, bn. bevallig;
...VOEGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), ...VOEGZAAM,
bn. bw. (...zamer, -st), beleefd, gemanierd, passend,
betamelijk : dat is niet welvoeglijk ; zich welvoeglijk
gedragen.
WELVOEGLIJKHEID, v. goede manieren: dat
welverdiende belooning, bestraffing ;

is met de welvoeglijkheid in strijd.

WELVOEGLIJKHEIDSHALVE, bw. welstaanshalve.
WELVOORZIEN, bn. ruim, in overvloed : een
welvoorziene voorraad, kelder, beurs.

WELWATER, o. bronwater, water dat naar
boven welt ; -PUT, m. (-ten).
WELWEZEN, o. welzijn.
WELWIJS, bn. genoegzaam wijs.
WELWILLEND, bn. bw. ( -er, -st), goed, gunstig
gezind : iem. welwillend zijn , gedienstig : wel
personen ; goedgunstig, beleefd : dat is-wilend
mij welwillend afgestaan. WELWILLENDHEID, v.
gunstige gezindheid ; -, (...heden), bewijs van
welwillendheid.
WELZALIG, bn. zeer zalig, gelukzalig.
WELZAND, o. drijfzand, zandige strook gronds
waaruit het water opwelt of opborrelt en waarin
alles wegzinkt ; - (smed.) kleihoudend zand, fijn
leem, fijngestooten groen glas of zand--gewrvn
steen dat men als welpoeder gebruikt.
WELZIJN, o. welvaart, geluk, voorspoed;
goede gezondheid : ap uw welzijn ! (heildronk).
WEM, m. (-men), (zeew.) ankerhand, verbreed
uiteinde van een ankerarm.
WEMELEN, (het wemelde, heeft gewemeld),
door elkander zich bewegen (b.v. kruipen, loopen,

WENSCHER.

vliegen enz.), krioelen : de straten wemelden van
menschen ; het wemelt daar van de mieren ; - (fig.)
in overvloed voorhanden zijn: zijn opstel wemelde
van fouten. WEMELING, v. het weivelen, gewemel.
1. WEN, v. (-nen), kropgezwel aan den hals
van menschen. WENNETJE, o. (-s).
2. WEN, voegw. (dichtk.) wanneer, als (ook
Zuidn.).
WENDELBOOM, m. (-en), wielboom ; ...TRAP,
v. (-pen), wenteltrap.
WENDEN, (wendde, heeft gewend), draaien,
keeren, eene andere richting geven : een schip
wenden ; het schip wendt, gaat over een anderen
boeg liggen; - (fig.) het over een anderen boeg wenden, 'iets van eene geheel andere zijde beschouwen,
iets op andere gronden verdedigen of bestrijden,
(ook) iets op andere wijze aanvangen ; - zich
niet meer weten te wenden of te keeren, ten einde - raad
zijn ; - zich tot ieee. wenden, hem aanspreken,
zich bij hem vervoegen, (ook) bij iem. gaan, aan
iem. schrijven ; wend u tot mij onz raad, hulp enz.
als gij het behoeft ; - (fig.) iets wenden en keergin,
aan alle kanten bezien ; - (gew.) omspitten,
omgraven : een akker wenden ; - omzetten : het
hooi wenden ; (kleerm.) (n' g.) eerie jas wenden,
keeren. WENDING, v. het wenden ; -, (-en),omkeering, omdraaiing, draai.
WENDER, m. (-s), die draait of keert.
WENDINGSPUNT, o. (-en), punt waar iem. of
iets wendt.
WENK, m. (-en), beweging (van de oogen, het
hoofd, de handen enz.) om aan te toonen hetgeen
men wil, sein, oogwenk. knik : iem. een wenk geven;
(fig.) iem. op zijne wenken bedienen, op iemands
wenken vliegen, dadelijk alles doen wat hij beveelt ; van iemands wenken afhangen, geheel te zijner
beschikking staan ; (fig.) waarschuwing, geheime
mededeeling : hij kreeg een wenk, zich in acht te nemen.
WENKBRAUW, v. (-en), haar aan den boven
oogkassen : schoon gevormde wenkbrau--rande
wen ; de wenkbrauwen fronsen, ten teeken van
misnoegdheid, bij diep nadenken enz. WENKBRAUWTJE, o. (-s); ---BOOG, m. (...bogen);
-SPIER, v. (-en), (ontl.) spier waarmee de wenk
-brauwen
bewogen worden.
WENKEN, (wenkte, heeft gewenkt), een wenk
geven, knikken met de oogen ; roepen, een sein
geven met de hand : iem. wenken ; (zeew.) (comm.)
wenk aan voor, gooi de boelijns van het voormarszeil en voorbramzeil en fok los.
WENKVLIES, o. (...zen), , bij de vogels : een
halfdoorzichtig derde ooglid, dat zich van den
binnenhoek van 't oog uitgaande beweegt.
WENNEN, (wende, heeft en is gewend), gewoon
maken, raken, worden, zich gewennen, tot eene
gewoonte maken : aan den arbeid, aan het niets

doen wennen ; men kan overal aan 'wennen ; dat
zal wel wennen, later zal dat wel beter, gemak
gaan ; jong gewend, oud gedaan ; hij kan-kelijr
daar niet wennen, aarden, de omstandigheden enz.

gewoon worden.
WENSCH, m. (-en), de uiting van een verlangen
bij het bewustzijn der onzekerheid of men het
begeerde voorwerp wel erlangen kan : een ivensch

koesteren, uiten, verhooren; God heeft mijne wenschen verhoord ; - vrome wenschen, wenschen die
waarschijnlijk niet zullen vervuld worden, pia
vota ; - wat verlangd wordt : wat is uw wench ? ; heilbede, gelukwensch, felicitatie : een wench
opzeggen ; iem. zijne beste wenschen bieden ; v^erjaarwensch enz.; - het gaat naar wensch, het laat niets

te wenschen over. WENSCHJE, o. (-s), een kleine
wensch.
WENSCHELIJK, bn. bw. ( -er, -st), te wenschen,
gewenseht : het is wenschelijk, dat allen komen;
er is niets wenschelijker dan... ; al wat wenschelijk

is, nieuwjaarsbegroeting. WENSCHELIJKHEID,
v. het wenschelijke (van iets).
W EN S CHEN, (wenschte, heeft gewenscht), een
wensch koesteren, te kennen geven : wenschen
rijk te zijn ; wat wenscht gij ?; - begeeren, ver
ik wensch naar rust ; er blijft nog veel te-lange:
wenschen over, het is verre van volmaakt ; toebidden : iem. goeden morgen wenschen ; iem.
geluk, gezondheid, een prettigen zomer wenschen ; (taalk.) de wenschende wijs, de bijvoegende wijs.

WENSCHING, v. het wenschen ; -, (-en), wensch;
verlangen.
WENSCHER, in. (-s), die wenscht.

WENSCHHOED.
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WENSCHHOED, in. (-en), (in de sprookjes)
een hoedje door welks bewegi ng een wensch, dien
men uit, aanstonds bevredigd wordt : 1 ortunat'us
en zijt wensehhoedje. WENSCHHOEDJE, o. (-s).
WENSEL, o. WENST, v. (gemeenz.) aanwensel,
gewoonte : het zijn maar dwaze wensels.
WENTELAAR, m. (-s), (wev.) kaardtrommel,
poedel ; — (nat. hist.) meerval (silurus), Egyptische wentelaar, nijlmeerval.
WENTELAS, v. ( -sen), (in stampmolens) de as
die door het wentelwiel in beweging wordt gebracht
en waarin de. schenen of spaken steken die de
stampers optillen en doen neervallen ; ... BROODJES, o. mv. zeker luchtig gebak, wentelteefjes.
WENTELEN, (wentelde, heeft gewenteld), draai en, keeren" rollen : een steen wentelen ; iets wentelen enz keeren ; zich wentelen, zich om (iets) heen
bewegen : de hemellichamen wentelen (zich) ons
hunne assen ; zich al liggende omwenden : de
paarden wentelen (zich) in het gras. WENTELING,
V. (-en), het wentelen, draaiing, keering : de wenteling der aarde oen hare as ; rolling ; slingering.
WENTELSPIL, v. (-len), ... STOK, in. (-ken),
as van eene wentel- of slingertrap ; stevige stok
of paal bij een jong boompje of plant ; ...STEEN,
m. (-en), steenen rol of cilinder ; ...TEEFJE,
o. (-s), sneden wittebrood of beschuit, in melk en
kaneel gedoopt, met suiker bestrooid en dan even
in de pan met boter gebakken ; ...TRAP, v. (-pen),
slingertrap ; — (nat. hist.) een slakkenhorentje
(scalaria) dat in zee aan onze kusten voorkomt en 10
tot 12 zeer ronde omgangen heeft, die scherp van
elkander gescheiden zijn. langzaám en geleidelijk
in grootte toenemen, zoodat de hoorn op een steeds
versmallend wenteltrapje gelukt.
WENTELTRAPVORMIG, bn. in den vorm eener
wenteltrap.
WENTELWIEL, o. (-en), drijfwiel eener wentel as.
WEPEL, bn. (veroud. Zuidn.) ledig, ijdel: de
ton is -wepel ; dat huis staat wepel, is onbewoond;
openstaande : de pastory zal wepel zijn ; hij of
zij is wepel, de vrouw of de man is gestorven of
ongetrouwd ; wepel te paard zitten, zonder zadel
te paard zitten.
WEPELDORENKNOP, m. (-pen), (gew.) zeker
sponsachtig uitwas van de wilde roos, rozespons.
WERDA, (Hd. .ver da ?, wie is daar) tw. dat
een op post staande schildwacht een naderend,
hem onbekend persoon toeroept met het doel om
te vernemen of die persoon een vriend of een vijand
is ; (ook subst.) -, o. het werda weerklonk.
WERELD, v. (-en), het heelal. de hemel en de
aarde niet alles wat zij bevatten: God schiep de wereld
in zes dagen; — deel der oneindige ruimte : de hemel
met zijne tallooze werelden ; — in het jaar der wereld
sur, de schepping ; naar de andere wereld verhuizen,
sterven ; — iem. naar de andere wereld zenden. hem
dooden ; — de aarde : reis om de wereld in 80
dagen; de deelen der wereld; de Oude wereld, Europa,
Azië en Afrika ; de Nieuwe wereld, Amerika
en Australië ; de wijde wereld ingaan, zijne geboorteplaats verlaten ; hoe is het in de wereld mogelijk !,
hoe kan dat toch wezen !; — de aarde als woon
ter wereld komen, geboren-platsdermnch:
worden ; ter wereld brengen, baren ; eene onaangename
zaak uit de wereld helpen, afdoen ; de tegenwoordige
wereld, de menschen die nu leven; de oude wereld,
de oudheid ; 't is een werk van de andere wereld
(met zinspeling op de straf der Danaïden, van
Ixion, van Sisyphus, van Tantalus enz.), een
duivelsch werk; — de menschen die in de wereld
leven : de heele wereld weet het ; zoo gaat het in de
wereld ; zich door de wereld helpen, zich door het
leven helpen ; de wereld intreden, in het publiek
optreden ; dat kan ik voor de heele wereld verantwoorden, voor iedereen ; — goederen en genoegens
der wereld : de wereld liefhebben ; zich uit de wereld
terugtrekken, der wereld afsterven, zich aan de samen
onttrekken ; — ter wereld. dient tot ver -leving
niets ter wereld bezitten, doodarm-sterking:
zijn ; de beste man ter wereld ; wat ter wereld kan
tegen zoo iets opwegen.
WERELDAS, v. ( - sen), de denkbeeldige lijn die
de noord- en zuidpool des hemels verbindt ; ...BEDWINGER, ni. (-s), veroveraar van zeer veel
landen ; ...BEHEERSCHER, m. (-s), (bijbelst.)
God; vorst die over een groot aantal landen
regeert.

WERELDSTAD.

WERELDBEROEMD, bn. door de geheele
wereld beroemd : een wereldberoemd kunstenaar.
WERELDBESCHOUWER, m. (-s); ...BESCHOUWING, V. (- en), voorstelling van den oorsprong
en het wezen der dingen : de 2vereldbeschonuwinagg
der Grieken ; — denkbeelden aangaande de wereld,
inz. betreffende goed en kwaad : proeve eerier
nieuwere wereldbeschouwing ; ... BESCHRIJVER,
m. (-s); ...BESCHRIJVING, v. (-en), het beschrijven der wereld, cosmographie; ...BEWONER,
m. (-s); ...BOL, nl. (-len), aardbol ; ...BOUW, ni.
de inrichting der w ereld ; ...BURGER, in. (-s).
... BURGERES, v. ( -sen), rnensch, sterveling:
(fig.) die zich aan geen vaderland hecht.
WERELDBURGERLIJK, bn. bw. cosmopolitisch, zie aldaar.
WERELDBURGERSCHAP, o. hoedanigheid eens
wereldburgers, het vrij zijn van nationale bekrompenheid ; algemeene menschenliefde zonder aanzien
van het geboorteland.
WERELDCONCERT, o. stem hebben in het wereld concert, mee te beslissen hebben in belangrijke
aangelegenheden ; ...DEEL, o. (-en), eene der
vijf groote afdeelingen van de aarde ; ...GEBEUR
-sen), merkwaardig voorval voor de-TENIS,v.(
geheele wereld van belang of in betrekking tot
haar ; ...GEBOUW, o. (fig.) het heelal ; ...GEEST,
mn. de geest die de geheele wereld doordringt en
bezielt (volgens de beschouwingen van sommige
philosofen); God ; ... GERICHT, o. het jongste
gericht dat aan het einde der wereld zal gehouden
worden ; het oordeel dat de wereld velt ; ... GESCHIEDENIS, v. geschiedenis der wereld : de
wereldgeschiedenis is het wereldgericht ; ...GODS DIENST, m. (-en), godsdienst over een groot deel
der aarde verbreid ; ...GROOTTE, v. uitgestrektheid der wereld ; ...HANDEL, ni. koophandel
van alle landen en volken over een groot deel
der aarde ; ...HEER, m. (-en), wereldsche geestelijke die niet tot eene orde behoort; ...HEER
heerschappij over een groot deel-SCHAPIJ,v.
der aarde ; ...KAART, v. (-en), kaart waarop
de werelddeelen zijn afgebeeld ; ...KAMPIOEN
toestand van hem die alle mededingers-SCHAP,o.
verslagen heeft : er zal om het wereldkampioenschap
gereden worden (inz. op schaatsen of op het run-id);
...KENNIS, v. bekendheid niet de wereld ; (fig.)
menschenkennis.
WERELDKUNDIG, bn. ( -er, -st), bekend met
de wereld ; (fig.) openbaar, algemeen bekend,
ruchtbaar : de zaak is wereldkundig geworden;
iets wereldkundig maken. WERELDKUNDIG
openbare bekendheid, ruchtbaarheid.-HEID,v.
WERELDLIJK, bn. tot de wereld behoorende;
niet -geestelijk, niet-kerkelijk : het wereldlijk gezag ;
de wereldlijke overheid.
WERELDLIJKE, m. (-n), leek (tegenstellingvan priester of geestelijke).
WERELDLING, m. en v. (-en), wereldbewoner;
(fig.) liefhebber van de wereldsche genoegens.
WERELDLINGE, v. (-n).
WERELDMARKT, v. (-en), markt waar alle
beschaafde volken komen ; ...PRODUCTIE, .(-s),
de productie van eenig artikel over de geheele
wereld samen ; ...RECORD, o. het hoogste record
ter wereld ; ...ROND, o. halve aardbol : het oostelijk
wereldrond, de oostelijke helft der aarde ; het icestelijk wereldrond ; ... RUIM, o. de oneindige ruimte
waarin alle werelden zweven.
WERELDS, bw. wereldlijk : werelds leven.
WERELDSCH, bn. van de wereld, tot de wereld
behoorende, op de wereld voorhanden, aardsch:
wereldsche goederen, rijkdom, schatten ; het wereld
beminnen ; — eene wereldsche vrouw, die de-sche
wereldsche genietingen, lusten en genoegens bemint ; — (R.-K.) wereldsche geestelijken, die priesters
welke tot geene geestelijke orde behooren, maar
toch als predikers, kapelaans, domheeren, vicarissen
enz. aangesteld zijn ; — in tegenstelling met geestelijk ; wereldsche muziek, liederen ; wereldsche
boeken.
WERELDSCHEPPING, v. schepping der wereld.
WERELDSCHGEZIND, bn. ( -er, -st). verlangend
naar aardsche genietingen : wereldschgezinde lieden.
WERELDSCHGEZINDHEID, v.
WERELDSCHOKKEND, bit. wereldschokkende
gebeurtenissen.
WERELDSMART, v. zie WELTSCHMERZ.
WERELDSTAD, v. (...steden), zeer groote
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stad die als 't ware veile wereld op zichzelf is
Londem en Parijs zijn wereldsteden ; ... STELSEL,
o. (-s), samenstelling der wereld, van het heelal,
zonnestelsel ; ...STREEK, v. (...streken), lucht
oord der wereld ; ...STRIJD, m. (-en),-strek;
algemeene oorlog ; ...TAAL, v. kunsttaal waarmede
men over de geheele wereld terecht zou kunnen;
...TENTOONSTELLING, v. (-en), 'tentoonstelling
van voorwerpen uit alle landen der wereld;
...TOONEEL, o. (fig.) de wereld ; ...VREDE, m.
vrede onder alle volkeren der. aarde ; ... WIJS
...WIJZE, m. (-n), philosoof, wijsgeer;-HEID,v.;
...WONDER, o. (-en), wereldberoemd wonder;
...ZEE, v. oceaan.
WEREN, (weerde, heeft geweerd), keeren : de
s'liegen van zich weren ; - beletten, tegengaan:
het water weren ; - tegenhouden : den vijand
weren ; - zich weren, zich verdedigen, tegenstand
bieden ; (fig.) zijn best doen, zich inspannen:
ells weerde zich oTn strijd. WERING, v. het weren;
beletsel, weerstand ; commissie tot wering van
schoolverzuim.

WEREVLEESCH, o. (Zuidn.) vleesch van een
weer of ram.
1. WERF, m. (...ven), (plantk. gew.) wilg.
2. WERF, v. (...ven), hoogere plaats waarop een
huis wordt gebouwd en die het gebouw omringt;
onbetimmerde plaats, onbebouwde ruimte rondom
eene woning ; - ruimte of werkplaats waar scheen gebouwd, hersteld of uitgerust worden : een
schip op de werf brengen ; van de werf laten loopen,

van stapel, te water laten (een schip); (ook fig.); kaai ; plaats waar hout opgestapeld ligt : hout aan
de werf koopen. WERFJE, o. (-s).
WERFBRIEF, m. (...ven), schriftelijk bewijs van
dienstneming (inz. als matroos); ...DEPOT, o.
koloniaal werfdepot te Harderwijk, waar militairen
voor het Indische leger worden aangeworven, van
daar naar Indië worden gezonden, en waar ook de
uit Indië terugkeerende militairen voorloopig
verblijf vinden ; ... GAST, m. (-en), scheepstimmerm
man ; ...GELD, o. geld, uitbetaald aan dengene,
die zich tot den dienst (bij het leger of op de vloot)
heeft laten aanwerven, handgeld ; ...HERBERG,
v. (-en), ...HUIS, o. (...zen), .KROEG, v. (-en),
plaats waar matrozen of militairen aangeworven
worden ; ...KANTOOR, o. (...toren), ...KOR PORA AL, m. (...ralen), onderofficier, met het
werven belast ; ...LIJST, v. (-en), verfbrief ;
...MAGAZIJN, o. (-en), bewaarplaats op of bij
eene scheepstimmerwerf ; ...OFFICIER, m (-en),
officier ,met het werven belast ; ...SCHUIT, v.
(-en), schuit van eene scheepstimmerwerf ;
...STELSEL, o. stelsel om het personeel van leger
en vloot te werven ; ...VOLK, o. werklieden op eene
werf ; - aangeworven matrozen, -soldaten.
1. WERK, o. grove verwarde draden van vlas of
hennep die bij het hekelen afvallen ; (zeew.) gepluisd touwwerk om de naden en voegen der planken te breeuwen : met werk stoppen, breeuwen.
2. WERK, o. (-en), arbeid, bezigheid ; moeite,
inspanning : een zwaar, een moeilijk werk ; licht,
gemakkelijk werk ; aan het werk gaan, beginnen te
arbeiden ; zich aan het werk zetten ; werk zoeken.
arbeid zoeken ; met werk overladen, zeer veel te
doen hebben ; van het werk vermoeid zijn ; - te
werk gaan, handelen, behandelen : hoe gaat gij
daarbij te werk ? , op welke wijze doet gij dat I;
net strengheid te werk gaan, iets streng behandelen ;
eerlijk, openhartig te werk gaan ; iets in 't werk
stellen, aanwenden ; - (fig.) veel werk van iem.
of iets maken, veel moeite, tijd, zorg aan iem. of
iets besteden : hij maakt veel werk van het corrigeeren, doet dit nauwgezet ; veel werk van een meisje
maken, haar het hof maken ; zij maakt veel werk
can haar kleeding, gaat altijd keurig gekleed ; er is veel werk aan den winkel, er valt veel te doen ; het werk staken, er mede ophouden, inz. eene werk -

staking houden ; - wat gedaan of verricht is of
moet worden ; gewrocht ; voortbrengsel (van
handenarbeid, van den geest): werk voor de school
'maken ; werk opkrijgen, opgeven ; zijn werk maken;
publieke werken, in het publiek belang ; gemeente werken ; - een werk aannemen, aannemen het te
maken tegen zekere som ; het werk laten liggen,
weer opvatten ; een groot werk beginnen, ten einde
brengen ; - (spr.) het einde kroont het werk, zie
EINDE ; - de werken Gods ; het werk der duisternis, snood werk ; liefdewerken ; de werken van

barmhartigheid ; het werk der bijen ; grof, fijn werk ;
naai -, brijwerk, smidswerk ; - bouw : die brug
is een grootsch 'werk ; - gebouw, vestingwerk ; de werken van een schrijver, zijne geschriften, opstellen, boeken : een werk over iets uitgeven, schrijven ;
de volledige werken van Darwin ; geneeskunidige,
klassieke werken ; - de werken van een beeldhouwer,
alles wat hij gebeeldhouwd heeft ; de werken van
een toonkunstenaar, alles wat hij gecomponeerd
heeft ; de werken van een schilder, zijne schilder
kunstig samenstel : het werk van dit-stuken;
horloge is nog goed ; het gaande werk in een molen; (zeew.) touwwerk : loopend werk ; staand werk;
levend werk, deel van het schip dat zich in het
water bevindt ; dood werk, dat deel wat zich boven

het water bevindt. WERKJE, o. (-s), klein werk,
geringe arbeid ; boekje, klein geschrift.
WERKACHTIG, bn. ( -er, -st), (w. g.) arbeidzaam.
WERKBAAS, m. (...bazen), ambachtsman die
met knechts werkt ; meesterknecht ; (wee.) opzichter die tusschen den directeur en de touwbazen
in staat ; ...BANK, v. (-en), bank waaraan het
werk verricht wordt bij verschillende ambachten;
...BEEST, o. (-en), dier dat lasten moet dragen
enz.; (fig.) iem. die zwaar zwoegt ; ... BIJ, v. (-en),
bij die werkt, eigenlijk de onontwikkelde wijfjes;
... BROEK, v. (-en), broek die men onder het werk
aanheeft ; ... BUS, v. ( -sen), (stoomw.) opening
in den cilinderdeksel, met werk of pakking stoomdicht gemaakt, waardoor de zuigerstang zonder
veel wrijving moet op- en neergaan ; ...BUIS, o.
(..zen).
WERKDADIG, bn. ( -er, -st), werkelijk, werk
een werkdadig aandeel aan iets hebben;-zam:
werkdadige hulp ; (w. g.) practisch : de werkdadige
meetkunde. WERKDADIGHEID, v. arbeidzaamheid, werkelijkheid.
WERKDAG, m. (-en), dag bestemd tot den
arbeid (tegenst. van rustdag); ...DOOS, v. (...zen),
naaidoos ; doos voor dameshandwerken ; ...DRAAD,
m. (.. .draden), de werkdraad der tram, de voerdraad.
1. WERKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), inderdaad,
stellig, wenschelijk, niet denkbeeldig : gelooft gij het
werkelijk ? dat is werkelijk verkeerd ; hij is net de
werkelijke duivel. WERKELIJKHEID, v. het
bestaande : met de werkelijkheid rekening houden;
wezenlijkheid : men mag niet uit de mogelijkheid
eener zaak tot de werkelijkheid besluiten.

2. WERKELIJK, bn. ( -er, -st), bewerkelijk.
WERKELOOS, bn. ledigloopend, niets doende,
lui : werkeloos zijn, niets verrichten ; werkeloos
toezien, zonder iets te doen om te helpen enz.;
zijn tijd werkeloos doorbrengen. WERKELOOSHEID, V. lediggang.
1. WERKEN, (werkte, heeft gewerkt), (ook, doch
alleen Zuidn. en in hoogeren stijl: wrocht, heeft
gewrocht) , doen, verrichten, (iets) maken, (iets)
teweegbrengen, arbeiden : vlijtig, onvermoeid, doel
werken; hij werkt als een paard, zeer hard en-los
onvermoeid ; (spr.) die niet werkt, die zal niet eten,
arbeid is noodig voor het dagelijksch brood ; die koorddanseres werkt keurig ; - ( gym.) werken
aan de ringen, in de brug, daar gymnastische oefeningen maken ; - bij welken kleermaker laat gij
werken ? uw goed maken ; - bij een baas werken,
als werkman in dienst zijn ; voor de school werken;
hij werkt voor Duitsch, studeert voor eene Duitsche akte; - in pleister werken, boetseeren; naar een model werken, dit navolgen ; elkander in
de hand werken ; - uitwerking hebben : dat geneesmiddel werkt niet ; - krimpen, zwellen, scheuren
en draaien (van gesneden hout); - gisten: het
bier begint te 'werken ; - ( van plantengewassen)
kiemen, knoppen, uitloopen : de booroen werken
al ; - ( zeew.) het schip werkt, zijne deden wrijven
hoorbaar tegen elkander (ten gevolge van de
beweging der zee) ; - (fig.) op iem. werken,
zijn invloed op iem. trachten aan te wenden.
WERKING, v. (-en), het werken ; uitwerking,
gevolg : dat bleef buiten werking ; de wet treedt
1 Jan. in werking, zal van 1 Jan. af van kracht zijn;
eene machine in werking stellen ; - invloed.
2. WERKEN, onverb. bn. van werk : werken
deken, werken dot.

WERKEND, bn. wat werkt : de werkende stand,
de arbeidersklasse ; een snel en krachtig werkend
geneesmiddel ; - veroorzakend : de werkende oor-
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zaak ; — handelend : de werkende leden eener
vereeniging ; de werkende kracht der genade.

WERKER, m. (-s), die werkt of arbeidt, die
iets verricht ; inz. ambachtsman : het is een goed,
een onvermoeid werker ; een bootwerker, een glas werker, werkman in bont, in glaswaren.

WERKEZEL, m. (-s), (fig.) iem. die zwaar en
onvermoeid werkt : hij is altijd een rechte 'werkezel geweest : ... GAST, m. (-en), werkman ; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen); ...GESTICHT, o. (-en),
werkplaats ;. ...GEVER, m. (-s), iem. die werk
geeft : strijd tusschen werkgevers en werknemers.

WERKHEILIG, bn. ( -er, -st), (R.-K.) goede
werken doende om zalig te worden. WERKHEILIGE, m. en v. (- n), iem. die werkheilig is.
WERKHOUT, o. (-en), hout, dienstig om verwerkt
te worden.
WERKHUIS, o. ( -zen), gebouw waarin gearbeid
wordt, fabriek ; gesticht waarin gedwongen arbeid
verricht wordt door de daarin gehuisveste personen ; inz. een verbeterhuis, een bedelaarsgesticht ;
— huis waar eene werkvrouw werkt : die vrouw
heeft bijna al hare werkhuizen verloren.

WERKHYPOTHESE, v., (-n), hypothese waar
verschillende verschijnselen en wetten zeer-med
goed te verklaren zijn.
WERKINRICHTING, v. (-en), werkhuis ; ...KAM,
in. (-men), heedekam ; ...KAMER, v. (-s), werk vertrek, werkzaal ; ...KAPITAAL, o. (...talen),
bedrijfskapitaal ; ...KIEL v. (-en), kiel die men
onder het werk aanheeft, inz. blauwlinnen kiel,
morskiel ; ...KNECHT, m. (- en), ambachtsgezel,
bediende ; ...KRACHT, v. uitwerking ; vermogen
om te arbeiden ; vermindering van werkkrachten,
vermindering van het aantal arbeiders ; ...KRING,
m. (-en), opgelegde taak, voorgeschreven werkzaamheden met zekere grens : dat behoort niet
tot mijn werkkring, hiertoe ben ik niet bevoegd;
ergens een prettigen werkkring vinden.
WERKLENGTE, v. (-n), werklengte der buizen,

dat gedeelte dat de buizenleiding verlengt, dus
zonder de mof.
WERKLIEDENORGANISATIE, v. (-s), ...VEREENIGING, V. (- en), vereeniging van werklieden ter bevordering hunner gemeenschappelijke
belangen ; ...VERBOND, o. (-en); ...VERZEKERING, v. (-en), verzekering van werklieden
tegen ongelukken of tegen den ouden dag.
WERKLIJST, v. (-en), arbeidslijst ; ...LOON,
o. (-en), geld voor het verrichten van arbeid betaald of te betalen : het werkloon is hier vrij hoog.
WERKLOOS, bn. zonder werk (buiten eigen
toedoen): het getal werkloozen neemt iederen winter
enorm toe, het aantal werklieden dat geen werk
kan vinden; — (scherts.) een werklooze, een borrel.
WERKLOOSHEID, v.
WERKLOOZENCOMITÉ, o. (-'s), comité dat
voor de belangen der werkloozen werkzaam is;
...KAS, v. ( -sen), kas, fonds waaruit werkloozen
onderstand bekomen ; ...VERZEKERING, v. enz.
WERKMAN, m. (...lieden, ...lui), ambachtsman,
arbeider ; ...MANDJE, o. (-s), een mandje waarin
dames haar werk (naaiwerk, borduurwerk enz.)
leggen.
WERKMANSBOND, m. (-en), werkliedenvereeniging ; ...GEEST, m. de geest, de denkwijze
die er onder den werkman, het w erkvolk heerscht ;
... KAART, v. spoorkaartje tegen verminderd
tarief voor arbeiders die naar of van hun werk
gaan ; ...MEESTER, m. (-s, -en), ontwerper en
voltooier ; ...MEID, v. (-en), dienstmeid voor
het ruwe werk, (tegenst. van binnen -, keuken of
kindermeid); ...MIDDEL, o. (-en); ...MIER, v.
(-en), ongevleugelde, geslachtslooze mier die het
werk verricht; ...NEMER, m. (-s), iem. die werk
neemt, die voor een ander werkt en daarvoor
betaald wordt ; inz. in tegenst. met werkgever;
...NOOD, m. groote behoefte aan werk, gebrek
aan werk ; ...PAARD, o. (-en), paard dat niet
voor plezier gehouden wordt ; ...PAK, o. (-ken),
...PAKJE, o. (-s), pak kleeren dat men onder
liet werk draagt ; ...PLAATS, v. (-en), plaats
waar gewerkt wordt, fabriek : ...PLAN, o. (-nen);
...PLUKKER, nl. (-s), ...PLUKSTER, v. (-s),
(zeew.) iem. die touwwerk uitpluist om de schepen
te kalfaten.
WERKROL, v. (-len) ,(wev.) arbeidsrol, afnemer;
...SCHOOL, v. (...scholen), eene soort van ambachtschool: de werkschool te Zutfen; ...SCHORT, o.

v. (-en), boezelaar, voorschoot van een werkman
of eene werkvrouw ; ...SLOOF, v. (...ven), sverkschort ; ...SLOOF, v. (...sloven), (fig.) vrou w die
hard werkt ; ... SPELD, v. (-en), tamboereernaald ; ...SPONS, v. (-en), spons voor het ruwe
werk ; ...SPOOR, o. (...sporen), (smal)spoor
tijdelijk ten behoeve van een werk aangelegd;
...STAKING, v. (-en), het staken van het werk
door een groot aantal arbeiders om de werkgevers
te dwingen de loons- of arbeidstoestanden te verbeteren : eene ,goedgeorganiseerde werkstaking.
WERKSTELLIG, bn. werkstellig maken, in het
werk stellen, bewerkstelligen. WERKSTELLIG HEID, v.
WERKSTER, v. (-s), zij die werkt ; iziz. Bene
vrouw die uit werken gaat : schoonmaakster,
dagloonster.
WERKSTOEL, m. (-en), eigenaardig ingerichte
zitplaats die voor het een of ander werk zeer doeltreffend is ; ...STUK, o. (-ken), verricht werk,
gemaakt, vervaardigd voorwerp ; (rekenk. «wisk. )
vraagstuk, voorstel ter oplossing; ...TAFEL, v.
(-s), tafel waaraan men arbeidt ; ...TIJD, ni tot
werken bestemde tijd (tegenst. van rusttijd): eega
langen werktijd hebben ; ... TREIN, m. (-en), trein
op een werkspoor.
WERKTUIG, o. (-en), gereedschap : zaag, beitel,
schaaf enz. zijn de werktuigen van den timmerman;

instrument : natuurkundige werktuigen ; machine :
eene naaimachine is een kunstig werktuig; — orgaan;
de gezamenlijke werktuigen van den reuk; (fig.) zaak
of persoon die tot verrichting van iets dient : hij
was het werktuig can zijne wraak; - ( fig.) iem. van
wien men alles gedaan kan krijgen : hij is uw
werktuig, gij hebt geheel over hem te beschikken.

WERKTUIGKUNDE, v. leer, kennis der
werktuigen, mechanica ; les, leerboek daarover.
WERKTUIGKUNDIG, bn. ( -er, -st), bedreven
in de werktuigkunde : werktuigkundig ingenieur.
WERKTUIGKUNDIGE, m. (-n), die in de werk
bedreven is.
-tuigknde
WERKTUIGLIJK, bn. bw. mechanisch : de
werktuiglijke kunsten ; hetgene met even weinig
overleg wordt verricht als er bij een werktuig
plaats heeft ; werktuiglijke beweging, waaraan de
wil geen deel heeft ; (fig.) zonder te denken, machinaal: werktuiglijk stak hij de handen uit.
WERKTUIGLIJKHEID, v.
WERKTUIGMAKER, m. (-s), iem. die werktuigen
(inz. kunstig samengestelde) maakt.
WERKUUR, o. (...uren), uur dat men werkt;
uur dat voor den arbeid bestemd is ; ...VAARDIG,
bn. het toestel is werkvaardig, kan dienst doen;

een werkvaardig parlement ; ... VERSCHAFFING,
v. vereeniging voor werkverschaffing, die ten doel

heeft des winters aan personen, die zonder verdien
zijn, werk te verschaffen, om alzoo hen voor-ste
armoede te behoeden en bedelarij te weren.
WERKVLOT, o. (-ten), (scheepsw.) kielti lot ;
...VOLK, o. ambachts-, sjouwerlieden ; ...VROUW,
v. (-en), werkster, dagloonster; ...WESP, v. (-en),
(nat. hist.) geslachtslooze wesp ; ...WIJZE, v.
(-n), wijze van werken, manier van arbeiden.
WERKWILLIG, bn. genegen tot werken : de
werkwilligen (in tegenst. met de werkstakers) weerden
gemolesteerd.

WERKWINKEL, m. (-s), werkplaats.
WERKWOORD, o. (-en), (taalk.) het werkwoord stelt eene werking voor als eene werking ;
het drukt Of eene eigenlijke werking uit, Of iets
dat als eene werking gedacht wordt ; ...WOORDELIJK, bn. bw. als een werkwoord : het werk
gebruik dier woorden en uitdrukkingen.-wordelijk

WERKZAAL, v. (...zalen), zaal waarin gewerkt
wordt, werkplaats.
WERKZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), vlijtig,
naarstig, arbeidend, oppassend : een werkzame
jongen ; hij is steeds werkzaam ; - ( godgel.) bij
voorstanders van zoogenaamde bevinding daarmede begunstigd : die zondaar begint werkzaam te
worden ; - krachtig werkend : dat zal een werkzaam middel zijn om hem te beteren ; een werkzaam
aandeel aan iets hebben, er mede aan werken. WERK
vlijt, naarstigheid : ik bewonder-ZAMHEID.v
zijne onvermoeide werkzaamheid ; —, (... heden),
wat verricht wordt, bezigheid, arbeid : de werk
zijn reeds begonnen ; lijst van werk -zamhedn
leerrooster.
-zamhednopscl,

WERKZAK, m. (-ken), breizak (der vrouwen);
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...ZIJDE, v. (-n); ...ZILVER, o. het in 't lood
vervatte zilver ; ...ZUSTER, v. (-s), (R.-K.)-erts
religieuze kloosterzuster die het huishoudelijk
werk verricht.
WERP, o. (-en), of WERPANKER, o. (-s),
(zeew.) anker om een schip er bij voort te halen.
WERPDRAAD, m. (...draden), inslag.
WERPEN, (wierp, heeft geworpen), iets met
kracht van zich en naar iets of iem. heen smijten,
gooien : met sneeuwballen werpen ; iem. met steenes
werpen ; lem. een gat in het hoofd werpen ; ter aarde
werpen, omverstooten ; bommen in eene stad werpen,
schieten ; troepen in eene vesting werpen, ze snel
daarin brengen ; iem. in de gevangenis werpen,
gevangenzetten ; - (spr.) olie in het vuur werpen,
iets erger maken ; - iem. zand in de oogen werpen,
hem blinddoeken, bedriegen ; den steel naar de
bijl werpen, zie STEEL ; de schuld op iem. werpen,

hein de schuld geven en zich daardoor van schuld
vrijpleiten ; — dat werpt een gunstig licht op de
zaak, doet ze beter voorkomen dan voorheen ; met dobbelsteenen werpen, dobbelen ; twaalf oogen
werpen, bij het dobbelen ; (fig.) de teerling is geworpen, het is beslist ; — (zeew.) een schip werpen,
door behulp van ankers of trossen uitwerken ;
werp ! werp het dieplood uit ; - zich voor iemands
voeten werpen, om hem den doortocht te beletten,
(ook) om hem iets af te smeeken ; zich voor iem.
op de knieën werpen ; zich op het bed werpen ; -

(van zoogdieren) jongen ter wereld brengen:

onze hond heeft geworpen, heeft drie jongen geworpen.

WERPING, V. het werpen ; worp.
WERPER, m. (-s), die werpt.
WERPGAREN, o. (wev.) inslag ; ...GAT, o.
(-en), (vestingti.); ...GESCHUT, o. zeker oor
waarmede allerhande zaken naar den-logstui
vijand werden geworpen ; ...HOL, o. (-en), hol
waarin het wijfje van sommige dieren hare jongen
werpt ; ...HOUT, o. (-en), Holl. woord voor boemerang, zie aldaar ; ...KOGEL, in. (-s), zeker oorlogstuig der Zuid -Amerikanen ; ...KOORD, o.
(-en), lassso, lang koord dat de Zuid-Amerikanen
zoo behendig weten te werpen om wilde buffels en
paarden, ook de stieren bij de stierengevechten op
te vangen, en somtijds een vijand neder te vellen;
...KRACHT, v. kracht waarmede iets voortgeworpen wordt ; ...LANS, v. (-en), korte lans die
uit de hand naar den vijand geworpen wordt;
... LIJN, v. (-en), (zeew.) zeker dun touw dat men
tot op grooten afstand voortwerpt en waaraan
het kabeltouw bevestigd is ; ... LOOD, o. diep -,
pijllood.
WERPNET, o. (-ten), een kegelvormig net dat
aan het wijde einde van kogels voorzien is, zoodat
het, op de oppervlakte des waters geworpen of
uitgebreid, snel zinkt en alle visschen, welke op
dat oogenblik er onder zijn, insluit ; ...PIJL, m.
(-en), pijl die uit de hand voortgeworpen wordt;
... RIEM, mn. (-en), dunne riem om den poot des
valks; w erpkoord; ...SPEER,, v. (speren), ...SPIES,
...SPIETS, v. (-en), (oudt.) zeker oorlogstuig,
werplans en werppijl.
WERPSCHIJF, v. (...ven), eene kleine metalen
schijf welke tot uitspanning naar een doel wordt
geworpen ; inz. zulk eene schijf bij de Oude Grieken
en Romeinen, welke een gat in het midden had,
omhooggeworpen en bij het nedervallen zoodanig
opgevangen werd, dat men de hand door het gat
stak ; ...SPEL, o. (-en), spel met dobbelsteenen;
...STOK, m. (-ken), werphout ; ...STRIK, in.
(-ken), w erpkoord ; ...TOL, m. (-len), een tol die
opgewonden en dan voortgeworpen wordt, zeker
kinderspeelgoed ; ...TOP ; m. (-pen), (gew. Zuidra.)
werptol ; ...TROS, m. ( -sen), (zeew.) tros aan eene
werplijn bevestigd, om een schip te bevestigen;
...TUIG, o. (-en), projectiel ; - slingertuig, stormtuig bij de ouden, waarmede zware steenen en
andere voorwerpen werden voortgeslingerd.
WERRIE, WHERRIJ, v. (-s), zeker klein
roeivaartuig.
WERST, v. (-en), Russische lengtemaat
(= 1066, 78 M.).
WERTEL, m. (-s), (gew.) weerd, woerd.
WERVEL, m. (-s, -en), draaihoutje, sluitingsmiddel (voor deuren, vensters enz.): den wervel
op de deur doen ; -- houten of ijzeren pennen ter
vasthechting der snaren in snaarinstrumenten ; —
wervelbeen : de wervelkolom bestaat bij den mensch
uit 26 wervels. WERVELTJE, o. (-s).
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WERVELADER, v. (-en), (ontl.) bloedader langs
de ruggegraat ; ...BEEN, o. (- deren), (ontl.) been
van de ruggegraat ; ...DIER, o. (-en), (w. g.)
gewerveld dier.
WERVELEN, (wervelde, heeft gewerveld), met
een wervel sluiten ; draaien : een wervelende wind.
WERVELHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte in een
wervelbeen tusschen het wervellichaam en de werveluitsteeksels ; ...HOUT, o. (-en), (plantk.) gew.
naam voor : wilg, inz. amandelwilg en waterwilg;
-, o. gmv. hout van het wervelhout ; ...KANAAL,
0. (...kanalen), (ontl.) ruggegraatskanaal ; ...KOLOM, v. (-men), (ontl.) een hol en geleed geheel
van beenderen, dat den eenigen steun van het
hoofd en den romp uitmaakt en waarbinnen het
ruggemerg ' besloten is, ruggegraat ; ...KRUID,
o. wild basilicum ; ...LICHAAM, o. (...lichamen),
(ontl.) het dikke massieve gedeelte voor de wervelholte in het wervelbeen ; ...STEEN, m. (-en),
(molenra.) een der beide rond uitgehakte steenen,
waarin de as van het steenspil draait.
WERVELSWIJZE, bw. als de wervels van eenei
ruggegraat geplaatst : wervelswijze geplaatste bloemen, bladeren.

WERVELUITSTEEKSEL, o. (-s), uitsteeksel van
een wervelbeentje.
WERVELVORMIG, bn. als een wervel, ringvormig.
WERVELWIND, m. (-en), zeer hevige dwarrel
ronddraaiende wind.
-wind,
WERVELZIEK, bn. ( -er, -st), (w. g.) aan duizeling onderhevig.
WERVEN, (wierf, heeft geworven), aannemen,
in dienst nemen : matrozen, soldaten werven ; valsch
werven, met list werven, ronselen ; - tot zijne
partij overhalen : hij heeft nieuwe leden geworven ; zich met werven onledig houden : men werft in
't gansche land. WERVING, v. (-en), het werven:
recruteering, lichting (van krijgs- of zeevolk):
de nieuwe werving is voltallig ; officier van werving,

met de werving belast.
WERVER, ni. (-s), die krijgsvolk aanneemt,
in dienst neemt, ronselaar.
WERWAARTS, bw. naar welke zijde, plaats
waarheen : werwaarts men ook gaat, overal...; ik
weet niet, werwaarts hij gaan zal.

WESHALVE, voegw. ter inleiding van redengevende zinnen, one deze reden, daarom, het is
daarom : ik ben reeds driemaal gewaarschuwd,
weshalve ik nu voorzichtig moet zijn.

WESP, v. (-en), een vliesvleugelig insect (vespa),
dat veel op bijen gelijkt, doch slanker van vorm
is : bij de wespen onderscheidt men wijfjes, die van
een angel met eene giftklier voorzien zijn, mannetjes
en werkwespen; - ( scherts.) genist, militair bij de

genie. WESPJE, o. (-s).
WESPENANGEL, m. (-s), angel der wespen;
...BOOM, m. (-en), (plantk.) papenmuts ; ...DIEF,
ni. (...ven), eene soort van valk, ook bijenarend
geheeten (permis apivorus), die in het najaar naar
warmere streken trekt en zich bij voorkeur aan
zoomen van bosschen ophoudt ; hij voedt zich met
kikvorschen, hagedissen, rupsen en kevers, maar
vooral met wespen, bijen en hommels, waaraan , hij
zijn naam ontleent ; ...EI, o. (-eren); ...ETER, m.
(-s), (nat. bist.) bijeneter ; ...HONIG, ...HONING,
m. honi(n)g door wespen verzameld ; ...NEST, o.
(-en), nest van wespen; (fig.) een wespennest verstoren,
vele kwalijkgezinde lieden tegen zich in beweging
brengen ; zich in een wespennest steken ; ... VALK,
m. (-en), (nat. hist.) wespendief.
WESPESTEEK, in. (...steken), steek eereer wesp.
WESPVLIEG, v. (-en), (nat. hist.) Bene op wespen
gelijkende vlieg (milesia).
1. WEST, o. een der vier hoofdwindstreken;
het westen, de westzijde : van Oost naar West varen;
(spr.) . als de zon is in 't West, zijn luiaards op hun
best, wanneer de dag ten einde neigt, zijn luiaards
het drukst bezig ; -, v. West- Indië, de Westindische koloniën ; op de West varen ; westkust
om de West varen.

WEST, bn. bw. ten westen, naar het westen, van
het westen : de wind is west ; west houden, naar
het westen varen ; aan den westkant ; - (spr.)
oost west, thuis best, men is nergens zoo goed als
te huis ; - west ten noorden, het punt van den
horizon, dat zich 11 1 /4 graad van het westen naar
het noorden bevindt; - west ten zuiden, het punt
dat 11 1 /4 graad van het westen naar het zuiden ligt.
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WESTEINDE, o. westelijke uithoek : het westeinde eener stad.

WESTELIJK, bn. ( -er, -st), naar het westen:
Nederland ligt westelijk van Duitsehland ; westelijk gaan, varen ; de wind is westelijk, waait uit
het westen.
WESTELIJKEN, (westelijkte, is gewestelijkt),
de wind begint te westelijken, naar het westen te
draaien.
WESTEN, o. westhoek, zijde waar de zon ondergaat ; het westelijk land : naar het verre Westen
trekken, naar de westzijde van Noord-Amerika ; ten westen, aan de westzijde : Wageningen ligt ten
westen van Arnhem; - buiten westen zijn, van streek
zijn, (ook) dronken, bezwijmd, niet bij zijne zinnen
zijn.
WESTENWIND, m. (-en), wind die uit het
westen waait ; vgl. OOSTENWIND.
WESTERGANG, v. (zeew.) gang die, zich langs
den spiegel van stuur- naar bakboord uitstrekkende,
aan de eene zijde door den spiegel en aan de andere
door Bene leuning bepaald wordt.
WESTERGOO, o. zie op OOSTERGOO.
WESTERGRENS, v. (...zen), grens aan de
westzijde ; ...h OEK, m. westelijke streek; ...KERK,
V. (- en), kerk in het westelijk deel eener stad gele
gezichteinder ten westen ; ...LENG--gen;.KIM,v
T E , v. (-n), de afstand eener plaats ten westen
van den meridiaan, welken men willekeurig
voor den eersten heeft aangenomen.
WESTERLING, m. en v, (-en), bewoner of bewoonster van het westen. WESTERLINGE, v. (-n).
WESTERMARKT, v. markt in het westelijk
gedeelte der stad ; ...TOREN, m. (-s) ; ...ZON,
v. (zeew.) avondzon, zes uur 's namiddags.
WESTERSCH, bn. in, uit het westen ; de W esiersche kerk (in tegenst. van de Oostersche of
Grieksche kerk); het Westersch Romeinsche rijk.
WESTFRIES, m. (...zen), iem. uit West-Friesland.
WESTFRIESCH, bn. van West-Friesland, daarop betrekking hebbende : de Westfriesche kleederdracht.

WEST-FRIESLAND, o. eene streek van de
tegenwoordige provincie Noord-Holland.
WEST-INDIË (gemeenz.) WESTINJE, o. de
algemeene naam van de eilandengroep, die van
den mond der Orinoco tot aan het schiereiland
Florida, tusschen Noord- en Zuid-Amerika ligt;
de Nederlandsche bezittingen in Midden-Amerika.
WESTINDIEVAARDER, WESTINJEVAARDER, m. (-s), schip dat naar West-Indië vaart;
gezagvoerder van zulk een schip.
WESTINDISCH, bn. van West- Indië, op WestIndië betrekking hebbende : de Westindische
compagnie.

WESTINGHOUSEREM, v. (-men), een door
luchtdruk in en buiten beweging gestelde remt oestel voor spoortreinen, uitgevonden door
Westinghouse, die het voordeel heeft, dat
bij eene enkele handbeweging van den machinist,
het sluiten van Bene kraan, de geheele trein in
zeer korten tijd tot stilstand wordt gebracht.
WESTKANT, m. zijde ten westen ; ...KUST, v.
(-en), westelijke kust; ...LAND, o. deel van ZuidHolland, ten westen van de Schie gelegen.
WESTMOESSON, m. (-s), moesson die uit het
Z.W. waait, regentijd.
WESTNOORDWEST, WESTNOORD WESTEN,
o. kompasstreek welke 22/2 graad van het westen
naar het noorden ligt : het licht in het westnoordwesten ; -, bw. uit, naar het westnoordwesten:
ele wind is westnoordwest ; wij gaan nu westnoordwest.

WESTNOORDWESTELIJK, bn. bw. naar het
westnoordwesten.
WESTPUNT, o. punt aan den horizon, 90 0 van
het Noorden en het Zuiden verwijderd.
WESTRUMIET, o. teeremulsie uit watergasfabrieken om wegen te harden en stofvrij te maken.
WESTSTREEK, v. streek aan den hemel waar
voor ons de sterren ondergaan ; ...VAARDER, m.
(-s), die naar het Westen vaart ; Westindievaarder.
WESTVLAAMSCH, bn. van, als in W. Vlaanderen.
WEST-VLAANDEREN, o. naam eener provincie
in België.
WESTWAARTS, bw. in eene westelijke richting,
ten westen.
WESTZEE, v. zee ten Westen van een land
Van Dale.
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gelegen : de Denen noemen de Noordzee de Westzee ;
... ZIJDE, v., westelijke zijde.
WESTZUIDWEST, WESTZUIDWESTEN, o.
kompasstreek die 22 1 /2 graad van het westen naar
het zuiden ligt; -, bw. naar het westzuidwesten.
WESTZUIDWESTELIJK, bn. naar het westzuidwesten.
WESWEGE, vw. om deze reden, daarom, uit
dien hoofde.
1. WET, v. (-ten), algemeene voorschriften door
de hoogste macht van een staat vastgesteld, waaraan allen (in eene beschaafde maatschappij) zich
moeten onderwerpen : over eene wet beraadslagen;
eene wet ontwerpen, indienen, aannemen, afkondigen;
eene wet opvolgen, nakomen, schenden, ontduiken;
dat heeft kracht van wet gekregen, moet nagekomen
worden ; - dat is wel naar de letter, maar niet
naar den geest der wet, wel naar de woorden der
wet, maar niet volgens het leidende beginsel,
dat bij de beraadslagingen er over uitkwam ; eene stalen wet, waaraan niets te veranderen valt ; (fig.) iem. de wet stellen, voorschrijven, hem gelasten
wat hij doen moet ; - hij wil ieder de wet voo,•schrijven, bij ieder zijn zin doordrijven ; breekt wet, zie NOOD ; - reglement van een genootschap, eene vereeniging enz.; (godgel.) de Mo:aïsche wetten, de vijf boeken van Mozes ; het
wetboek van M o z e s, de huishouding des Ouden
Verbonds : onder de wet en het evangelie ; - vaste
regel, gewoonte : ik wil daarvan geen wet maken,
dit geldt niet voor altijd ; dat is bij aas eene vaste
wet, daarvan wijken wij nooit af ; - hij heeft zich
tot eene wet gemaakt, als vaste gewoonte aangenomen ; - de wetten der wellevendheid, wat voor
wellevend gehouden wordt ; - de oude, de nieuwe
wet, regeling ; korte wetten met iets maken, zie METTEN ; - (nat.) de vaste regelen waardoor de
werkzaamheid van zekere krachten bepaald wordt:
de wet der zwaarte ; - vaste regelen die in Bene
wetenschap heerschen: de wetten der spraakkunst; (taalk.) de wet der klankverschuiving ; de heeren van de wet, de overheidspersonen,
regeerders ; - (eert.) de wet verzetten, veranderen,
de vroedschap eener stad veranderen. WETJE,
0. (- s).
2. WET, v. (-ten), (gew.) de streep die gevormd
wordt op de plaats waar de kleeden van een zegen
aan elkaar worden geboet.
WETBOEK, o. (-en), verzameling van wetten;
burgerlijk wetboek, betreffende geschillen ; lijfstraffelijk of strafwetboek en wetboek van strafrecht,
betreffende overtredingen, wanbedrijven en misdaden ; wetboek van koophandel, betreffende den
handel; het wetboek van Moves, de Pentateuch;
het wetboek van Mohammed, de Koran ; ... BREKER,
m. (-s), overtreder der wet ; ...BREUK, v. overtreding der wet.
WETE, v. zie WEET.
1. WETEN, (wist, heeft geweten), kennen,
bekend zijn met : hij weet alles dadelijk ; ik weet
het uit de krant, ik heb het in de krant gelezen; van Wien weet gij dat ? , wie heeft het u verteld ? ; hij wil alles weten, hij verlangt alles te weten, (ook)
hij wendt voor alles te weten ; - iets van iem .
weten, het van hem vernomen hebben, iets aangaande
hem weten ; - ik zal het u laten, doen weten, ik zal
er u bericht van sturen ; - ik weet niet, wat ik
doen moet ; ik weet geen raad ; hij heeft zich weten te
behelpen ; bij ondervinding iets weten. door onder
ergens mede bekend zijn ; - God weet-vindg
waar hij zit, het is mij totaal onbekend ; - dat
is nog nooit gebeurd, voor zoover ik weet, voor zoover
mij bekend is ; - hij wil het weten, hij komt er
rond voor uit ; - hij weet waar Abram den mosterd
haalt, zie MOSTERD ; - het fijne van de zaak
weten ; - ik wist niet wat ik liever deed, ik doe het
volstrekt niet ; - iem. dank weten, hem erkentelijk
zijn; - weet gij wat ?, uitroep om de volle aandacht te
trekken ; - hij wil niets van se weten, hij wil niet
met u in aanraking komen ; - eenige bewustheid,
aandoening, gevoel, ongemak enz. van iets hebben:
hij had veel wijn gedronken, maar hij wist er niets
van ; zijne oudste dochter is dood, maar hij weet er
weinig van ; - de noodige geschiktheid tot iets
hebben : hij weet te geven en te nemen; hij weet met
iedereen om te gaan ; - te weten, namelijk ; wel te weten, zoo men alles wel overweegt.
2. WETEN, o. kennis, wetenschap ; buiten
mijn weten, zonder dat ik er mede bekend was
125

WETENS.

1986

of ben ; — met ons weten, met onze voorkennis ; —
naar mijn weten, voor zooveel mij bekend is.
WETENS, bw. willens en wetens, voorbedachtelijk, opzettelijk.
WETENSCHAP, v. (-pen), kennis, bekendheid
met iets : zoo ver gaat , mijne wetenschap niet ; de
rechters hebben daar wetenschap van gekregen, zijn
er achter gekomen ; — weet, handigheid : elk
ding heeft zijne wetenschap ; — studieveld, tak
van studie : zich op de wetenschap toeleggen, studeeren ; de wetenschappen beoefenen ; voor de weten
leven, veel voor de studie overhebben,-schapen
geheel in de studie opgaan ; de wetenschap vooruitbrengen, nieuwe waarheden, wetten ontdekken;
kunsten en wetenschappen.
WETENSCHAPPELIJK, bn. bw. ( -er, -st),
geleerd, kundig: een wetenschappelijk man; — tot de
wetenschap behoorende, op haar betrekking hebbende : eene wetenschappelijke verhandeling ; weten
boeken, studie ; een wetenschappelijk-schapelijk
onderzoek ; met een wetenschappelijk doel reizen.
WETENSCHAPPELIJKHEID, v.
WETENSWAARDIG, bn. ( -er, -st, meer -,
meest-), waard geweten of gekend te worden.
WETERING, v. (-en), waterweg tusschen of
langs akkers ; besproeiing, watergang ; beekje.
WETGEEFSTER, v. (-s), zij die wetten uit
-vardigt.
WETGELEERDE, m. (-n), rechtsgeleerde die
bedreven is in recht en wet. WETGELEERDHEID, v.
WETGETROUW, bn. getrouw aan de wet.
WETGEVEND, bn. het wetgevend lichaam (inz.
in Frankrijk); de wetgevende macht, vergadering,
'S lands vertegenwoordiging, die de wetten maakt.
WETGEVER, m. (-s), die wetten maakt, geeft
(aan een land); ...GEVING, V. (- en), het maken en
uitvaardigen van wetten ; de bestaande wetten
in een land ; de wetgevende vergadering, -macht.
WETHOUDER, m. (-s, -en), lid van het Dage
Bestuur eener gemeente ; ...HOUDER --lijksch
SCHAP, o. betrekking van wethouder ; —,
v. (-pen), de gezamenlijke wethouders.
WETKENNER, m. (-s), wetgeleerde.
WETPLANK, v. (-en), slijpplank, plank om
messen op té wetten ; ...PRIEM, m. (-en), wetstaal.
WETSARTIKEL, o. (-s, -en), ...BEPALING,
V. (- en), artikel, bepaling eener wet : eene wetsbepaling in acht nemen, ontduiken, haar al of niet
opvolgen.
WETSCHENDER, m. (-s), die de wet of de
wetten schendt, overtreedt.
WETSCHENDING, v. (-en), WETSCHENDSTER, v. (-s).
WETSHERZIENING, v. (-en), herziening der
wet : wetsherziening was noodig gebleken ; ... INTERPRETATIE, v. (-s, ...tiën), uitlegging der wet;
...ONTWERP, o. (-en), wet zooals zij ontworpen
doch nog niet aangenomen of vastgesteld is;
...OVERTREDING, v. het overtreden, niet
handelen overeenkomstig de wet : zich laan wetsovertreding schuldig maken.
1. WETSTAAL, o. (...stalen), (slagersw.) ijzeren
pen om er messen op te slijpen.
2. WETSTAAL, v. taal, in wetten gebruikt;
...ROL, v. (-len), rol der Mozaïsche wet.
WETSTEEN, m. (-en), glijpsteen, oliesteen;
(fig.) prikkel, spoorslag : de nood is de wetsteen
van 't verstand.
WETSUITLEGGING, v. het uitleggen der wet;
...VERANDERING, v. (-en), wetswijziging;
...VERKRACHTING, v. grove schending der
wet ; ...VOORDRACHT, v. (-en), ...VOORSTEL,
o. (-len), wetsontwerp ; ...WIJZIGING, v. (-en),
het wijzigen der wet : wetswijziging aanvragen,
in uitzicht stellen ; verandering in eene wet gemaakt.
WETTELIJK, bn. bw. overeenkomstig, volgens,
naar de wet : een wettelijk voorschrift ; eene wette
bepaling, regeling ; wettelijk handelen ; wettelijk-lijke
bevoegd tot iets ; — wettig : wettelijk erfdeel of
legitieme portie, een gedeelte der goederen, dat
aan de bij de wet geroepen erfgenamen in de rechte
linie wordt toegekend en waarover de overledene
noch bij gifte onder de levenden, noch bij uitersten
wil heeft mogen beschikken. WETTELIJK
-HEID,v.
geldigheid naar de wet.
WETTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder wet,
regeeringloos : een wetteloos volk ; wetteloos leven,
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zonder de wetten in acht te nemen ; — zonder
regel: erg wetteloos te werk gaan. WETTELOOSHEID, v. toestand van een land dat zonder wetten
is ; regeeringloosheid.
WETTEN, (wette, heeft gewet), slijpen, aanzetten, scherp, snijdend maken : een mes wetten.
WETTING, v. het wetten.
WETTENVERZAMELING, v. (-en), verzameling
van wetten.
WETTIG, bn. bw. ( -er, -st), WETTIGLIJK, bw.
echt ; volgens de wet, bij de wet vergund, verklaard
enz.: met alle wettige middelen ; den wettigen weg
bewandelen ; wettig getrouwd, gescheiden zijn ; de wettige erfgenamen ; de wettige vorst ; wettig betaalmiddel ;
behoorlijk toekomend : een wettig aandeel, erfdeel,
zie wettelijk ; bevoegd : een wettig rechter ; — geldig:
een wettig huwelijk aangaan ; wettige kinderen, uit een
wettig huwelijk geboren. WETTIGHEID, v. geldigheid, echtheid : de wettigheid eener akte betwisten;
— recht : de wettigheid eener handeling.
WETTIGEN, (wettigde, heeft gewettigd), wettig
maken, verklaren ; geldig, echt verklaren : eene akte
wettigen ; — een kind wettigen, een onecht kind als
een echt, wettig kind aannemen en laten overschrij ven ; - dat is door het gebruik gewettigd. WETTIGING, v. (-en), het wettigen.
WETTISCH, bn. volgens de letter der wet : erg
wettisch zijn; (godg.) naar, volgens de wet Gods.
WETVERBREKER, m. (-s), iem. die de wet verbreekt, overtreedt ; ...VERKRACHTER, m. (-s).
WEVEL, WEVELDRAAD, m. (wev.) ketting.
WEVELINGEN, v. mv. (zeew.) touwtjes, tusschen
de hoofdtouwen gespannen en den bootsgezellen
dienende om naar de mars en bramzaling te klimmen ; vgl. weeflijnen.
WEVEN, (weefde, heeft geweven), een weefsel of
doek vervaardigen : katoen, laken, linnen weven ; —
(zeew.) de wevelingen scheren ; — die paarden weven,
(als zij samen voor een wagen gespannen zijn), trekken niet gelijk op, zoodat de wagen wel heen en
weer gaat, maar niet vooruit. WEVING, v. (-en),
het weven.
WEVER, nl. (-s), die weeft, handwerksman die
geweven stoffen vervaardigt ; paard dat weeft;
(nat. hist.) wevervogel.
WEVERIJ, v. het weven ; —, (-en), plaats waar
geweven wordt.
WEVERSAMBACHT, o.; ...BOOM, m. (-en), kettingboom, onderdeel van een weefgetouw ; ...GETOUW, o. (-en), weeftouw ; ...GANG, m. eigenaar
wijze van loopen der wevers ; ...GEZEL, m.-dige
(-len); ...HANDWERK, o.; ...KAARDE, v. (plantk.>
eene plant, alzoo genoemd omdat hare harde,
kromme blaadjes der bloemknoppen gebruiktworden
om het laken te kaarden ; ...KAM, m. (-men), weefkam ; ...KLOS, m. ( -sen), weefklos ; ...KNOOP, m.
(-en), eigenaardige knoop waarmee de gebroken
draden op een weeftouw aaneengeknoopt worden;
...LADE, v. (-n), weeflade ; ...SPOEL, v. (-en),
schietspoel van een wever.
WEVERVOGEL, m. (-s), zekere Afrikaansche
vogel (ploceus) die zich door zijn kunstig gemaakt
nest onderscheidt.
WEZEL, v. (-s), klein schuw marterachtig roofdiertje (mustela vulgaris) kleiner dan de hermelijn,
bruinrood van kleur, borst en buik zijn wit ; het
voedt zich met ratten. muizen, konijnen, vogeltjes
en eieren ; '(spr.) zoo bang als eene wezel, zeer bang.
WEZELTJE, o. (-s).
WEZELBONT, o. bont van wezelvellen gemaakt;
...VEL, o. (-len).
1. WEZEN, (is, was, is geweest), zijn, bestaan:
het mag wezen hoe 't wil, het is eene onaangename zaak;
- hij mag er wezen, hij is niet min, niet klein ; —
ik mag er niet wezen, het bevalt mij daar niet ; —
dat mag wel zoo wezen, dat is maar zoo zoo ; wij zijn
daar wezen kijken.
2. WEZEN, o. (-s), het zijn, bestaan : alles wat in
wezen is ; iets in het wezen roepen ; iets in wezen laten;
is uw grootvader nog in wezen ? , leeft hij nog ? ; —
hetgeen een ding maakt tot wat het is : dat doet
niets tot het wezen der zaak ; het wezen des menschen
bestaat daarin, dat hij een redelijk schepsel is ; het
wezen van God ; den schijn van het wezen onderscheiden ; in het wezen der zaak maakt dat geen verschil,
in de kern der zaak ; — gelaat, uiterlijk, karakter:
een innemend wezen hebben ; die dame heeft iets edels
in haar wezen ; — wat bestaat, eene zelfstandigheid:
het opperste wezen ; Opperwezen, God ; God is het
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volmaaktste wezen ; de menseh is een redelijk wezen;
— schepsel : die vrouw is een ondraaglijk wezen ; —

iets in zijn geheelen omvang met alles wat er bij
behoort (alleen in samenstellingen): krijgswezen;
muntwezen ; postwezen enz. zie aldaar ; — bewustheid, gevoel, aandoening : in dien staat van verdoo-

ving had zij heel geen wezen van 't geen er met haar
gebeurde. WEZENTJE, o. (-s). WEZENHEID, v.
het zijn ; bestaan, wezenlijkheid.
WEZENKUNDE, ...LEER, v. leer der dingen,
ontologie.

WEZENLIJK,bn.bw.( -er, -st),werkelijk bestaande:

een wezenlijk God ; dat is wezenlijk een groot verschil ;
inderdaad : is het wezenlijk waar ? — hoofdzakelijk : het wezenlijke van het toevallige scheiden ; het
wezenlijke eener gebeurtenis, de voornaamste feiten ;
— (gew.) vol leven en vlug van oogopslag : wat is
dat kind reeds wezenlijk. WEZENLIJKHEID, v.

werkelijkheid, bestaande toestand.
WEZENLOOS, bn. bw. (...zer, -t), niet bestaande,
niet werkelijk : wezenlooze schimmen, droomen ; —
(fig.) ongevoelig, bedwelmd, (ook) bedremmeld:
wezenloos kijken. WEZENLOOSHEID, v. denk
toestand ; — (fig.) bedwelming ; bedrem--beldig
meldheid.
WEZENSTREK, m. (-ken), gelaatstrek, lijn in het
aangezicht.
WHIG, m. (-s), aanhanger van de liberale staatspartij in Engeland (tegenover de Tories).
WHIP, (Eng.), v. warme drank bestaande uit
witten wijn, suiker, citroen en geklutste eieren.
1. WHISKY, v. zeker Engelsch licht open rij
-tuigje.
2. WHISKEY, v. sterke drank, in Schotland en
Ierland uit gerst, in N. Amerika uit maïs en rogge
gebrand ; — GROG, m. (-s), grog van whiskey;
— SODA, v. whiskey met spuitwater.
1. WHIST, o. zeker kaartspel van Engelschen
oorsprong dat met 5 2 kaarten, doorgaans tusschen
vier personen, gespeeld wordt ; — zekere drank,
samengesteld uit : thee, suiker, citroensap en rooden
wijn.
2. WHIST, m. (-en), maat, medehelper bij het
whisten.
WHISTAVONDJE, o. (-s), avond voor het whistspel bestemd : vader heeft zijn whistavondje ; ... BOEK
JE, o. (-s), ...BLOCNOTA, v. (-'s); ...CLUB, v. (-s),
besloten kring die op bepaalde tijden en plaatsen
whist speelt ; ...DOOS, v. (...zen), doos waarin de
whistkaarten bewaard worden.
WHISTEN, (whistte, heeft gewhist), het whistspel spelen.
WHISTER, m. (-s), die whist : hij is een fijn whister.

WHISTKAARTEN, v. mv.; ...KRANS, m. (-en),
...KRANSJE, o. (-s), gezelschap dat op bepaalde
plaatsen en tijden whist speelt ; ...PARTIJ, v. (-en),
gezelschap dat whist speelt ; (ook) whistspel;
...SPEL, o. (-len); ...TAFEL, v. (-s), tafel waaraan
whist gespeeld wordt.
WHITE HOUSE (Eng.), het Witte Huis, regeeringsgebouw, zetel van het bewind (te Washington, in
de Vereenigde Staten van Noord Amerika).
WICHÉLAAR, m. (-s), iem. die er zich op toelegt
om uit bepaalde voorteekenen voorspellingen te
doen aangaande toekomstige gebeurtenissen, gelijk
b.v. het kaartleggen ; inz. (oudt.) Romeinsche
priesters die uit de vlucht, het gezang en het voedsel
der vogelen, alsook uit andere verschijnselen, b.v.
bliksem en donder, de toekomst voorspelden.
WICHELAARSTER, v. (-s), waarzegster.
WICHELAARSKUNST, v. (-en), kunst der wichelaars ; .STAF, m. (...ven).
WICHELARIJ, v. het wichelen, kunst om de toekomst te voorspellen ; —, (-en), voorzegging, voor
-speling,
wat voorspeld is of wordt.
WICHELEN, (wichelde, heeft gewicheld), voorzeg
-gen,
voorspellen.
WICHELROEDE, v. (-n), een uit hout of metaal
samengesteld werktuig waarmede men weleer geloofde, verborgen schatten en andere onbekende
dingen te kunnen vinden ; thans ter opsporing van
water in den grond ; ...STOK, m. (-ken), wichelroede.
1. WICHT, o. (-en), gewicht, zwaarte : daar zit
nogal wicht aan, het is vrij zwaar ; hij weegt 75 KG.,
maar ik breng het niet tot die wicht, ik weeg zoo zwaar
niet ; — een bepaald gewicht : schol per wicht
(= 100 pond) verkoopen ; iets naar, bij 't wicht ver-

koopen. WICHTJE, o. (-s), daar zit een wichtje aan,
een heel gewicht ; inz. Ned. benaming voor gram.
2. WICHT, o. (-en), wezen :(nog in samenstellingen) booswicht, hellewicht; — klein kind : ee n onnoozel wicht ; een aanvallig wicht, een lief kindje ; —
(gew.) deern, vrijster : een aardig wicht van achttien
jaren. WICHTJE, o. (-s).
WICHTHOUDEND, bn. het bepaalde gewicht heb
-bend
: het brood is wiehthouedend.
WICHTIG, bn. ( -er, -st), de vereischte zwaarte
hebbende : wichtige dukaten ; -- ( fig.) belangrijk :
wichtig nieuws meedeelen ; wichtige redenen hebben,

gewichtige. WICHTIGHEID, v. vereischte zwaarte,
gewicht ; — (fig.) belang, belangrijkheid.
WICKET (Eng.) o. (-s), zie CRICKET ; eene soort
van cricketspel met slechts één wicket.
WIE, vragend vnw. altijd zelfstandig gebruikt
en naar personen vragende : wie zegt dat ?; wie is
daar ?; wie ? hiermede vraagt men naar eene nadere
aanduiding van een persoon ; — in uitroepende
zinnen dient het meer om de kracht der uitdrukking
te verhoogen dan wel te vragen en is dan gewoonlijk
vergezeld van al : wie al durft tegenspreken !; wie zou

zoo iets hebben kunnen denken ! ; —
—, betrekkelijk vnw.: de man wiens dood door
ieder betreurd wordt ; wie sluit niet zelden zoowel
aanwijzend als het betrekkelijk vnw. in zich:zi-j
bleven niet wie ze waren = zij bleven niet degene,
die ze waren , — al wie : wie eens steelt, blijft
altijd een dief; -, onbepaald vnw.: wie er ook komt, zeg maar,

dat ik niet thuis ben.

WIEBELEN, (wiebelde, heeft gewiebeld), heen en
weer bewegen, wankelen : de tafel staat te wiebelen;
dat kind zit altijd te wiebelen, zit nooit stil.
WIEDBAAS, m. (...bazen), opperste der wieders.
WIEDE, v. (gew.) uitgewied onkruid.
WIEDEMAAND, WEDEMAAND, v. vroegere
benaming voor Juni.
WIEDEN, (wiedde, heeft gewied), (den grond) van
onkruid zuiveren ; (spr.) elk heeft in zijn eigen tuin
genoeg te wieden, heeft met zijne eigen zaken genoeg
te stellen. WIEDING, v. het wieden.
WIEDER, m. WIEDSTER, v. (-s), die den grond
van onkruid zuivert.
WIEDES, bn. (gemeenz.) dat is nogal wiedes, dat
is nogal glad, dat kun je zoo denken.
WIEDEWAAL, m. (...walen), zie WIELEWAAL.
WIEDIJZER, o. (-s), gereedschap van den wieder;
...LOON, o. (-en), loon voor het wieden betaald;
...MACHINE, v. (-s); ...MES, o. ( -sen); ...VOLK,
o. werkvolk om te wieden ; ...VORKJE, o. (-s),
handig werktuigje om den grond tusschen de planten los te maken en onkruid te verwijderen.
WIEG, v. (-en), slaapplaats, rustplaats voor zeer
kleine kinderen, die gewoonlijk heen en weer geschommeld kan worden : eene staande wieg ; eene
schommelwieg ; het kind ligt in de wieg ; — ( gemeenz . )
stoot eens aan de wieg, wieg eens even om het kind
te doen inslapen, (ook) drink eens uit ; — de plek
waar eens mijn wieg op stond, mijn geboortegrond ;
— (fig.) van de wieg, van jongs aan ; — (fig.) iets
in de wieg smoren, in den beginne vernietigen ; —
hij is niet in de wieg gesmoord, gezegd van iem. die
een hoogen ouderdom bereikt heeft ; — daarvoor
was hij niet in de wieg gelegd, niet opgevoed, grootgebracht, bestemd ; — bakermat : Griekenland, de
wieg der kunsten en wetenschappen. WIEGJE, o.
(-s), kleine wieg.
WIEGEBAND, m. (-en), band waarmede de wieg
in eene schommelende beweging gebracht wordt;
...BED, o. (-den), bed in Bene wieg ; ...DEKEN, v.
(-s); ...DRUK, nl drukwerk uit de allereerste tijden
der boekkrukkunst, incunabelen ; ...KAP, v. (-pen),
bedekking aan het hoofdeinde eenerwieg; ...KLEED,
o. (-en), dekkleed over eene wieg ; ...KOORD, o.
(-en), wiegeband ; ...KUSSEN, o. (-s), ...LAKEN,
o. (-s), kussen, laken voor Bene wieg ; enz.
WIEGELEN, (wiegelde, heeft gewiegeld), onophoudelijk in beweging zijn ; schommelen: het scheepje
wiegelde op de baren ; een spijker heen en weer wiege-

len, heen en weder bewegen om hem los te maken.
—WIEGELING, v. (-en), het wiegen, schommeling.
WIEGELIED, o. (-eren), ...LIEDJE, o. (-s), liedje
bij het wiegen gezongen om een kind in slaap te
maken.
WIEGELPAS, m. ( -sen), danspas waarbij het
lichaam van den eenen voet op den ande#en zich in
de Hiaat in evenwicht houdt ; ...STOEL, m. (-en),

WIEGEN.

stoel waarmede men zich wiegelen kan, schommel
-stoel.
WIEGEN, (wiegde, heeft of is gewiegd), in eene
wieg of als in eene wieg heen en weer bewegen,
schommelen : een kind wiegen ; een kind op zijne

armen in slaap wiegen ; — (spr.) iem. in slaap wie

met mooie woorden misleiden, zijne waakzaam--gen,
heid doen verslappen ; — (zeew.) een schip wiegen,
bij het afloopen aan het glijden helpen ; — een
langen riem achter uit eene sloep heen en weer bewegen om haar voort te werken, wrikken.
WIEGENDOEK, o. doek dat voor vocht ondoordringbaar is, onder kinderen in de _ wieg gelegd om
het beddegoed te sparen.
WIEGER, m., WIEGSTER, v. (-s), die wiegt.
1. WIEK, v. (plantk.) (gew.) tamme vitsen.
2. WIEK, v. (-en), vlerk, vleugel : de vogel klapt

met zijne wieken, drijft op zijne wieken ; de ganzen
gaan gauw op de wieken, zijn schuw, vliegen gauw
weg; (spr.) op eigen wieken drijven, niet onder leiding

staan, zelf zich besturen, de hulp van anderen niet
hebben of niet behoeven ; — (fig.) in zijne wieken
geslagen of geschoten zijn, moedeloos zijn ; — (fig.)
iemands wieken korten, hem in zijne handelingen beteugelen ; -- molenwiek ; -- pluksel voor eene
wond, middel om te stelpen (bloed enz.); — lemmet,
pit eereer lamp. WIEKJE, o. (-s).
WIEKEL, m. (-s), (gew.) blauwe wiekel, boomvalk.
WIEKGEKLAP, o. geklap met de wieken.
WIEL, o. (-en), rad bestemd om op eene as te
draaien : een wagen op vier wielen ; — ( spr.) dat is
het vijfde wiel aan een wagen, dat is geheel overbodig
en veroorzaakt maar last ; - hoe slimmer wiel, hoe
meer het raast, gezegd van iem. die het hoogste
woord voert, schoon het hem het minste past ; —
altijd tusschen de wielen zitten, altijd op reis zijn ; —
(fig.) eene spaak in het wiel steken, verijdelen, tegenwerken, — iem. in de wielen rijden, hem tegen
vaarwater zitten ;--werkn,dasbomi't
rijwiel, fiets ; — zeker gereedschap bij verschillende ambachten : spinnewiel, spoelwiel enz.; —
(zeew.) rad van een rampaard ; — kolk van eene
overstrooming overgebleven. WIELTJE, o. (-s).
WIELAS, v. ( -sen), as waaraan een wiel draait;
...BAND, m. (-en), buitenbekleedsel van een wiel;
...BOOM, m. (-en), jukboom, haagbeuk ; ...BOOR,

v. (...boren), boor om de naaf van een wiel uit te
boren, avegaar ; ...DRAAIER, m. (-s), die in de
lijnbaan het wiel draait.
WIELEN, (wielde, heeft gewield), als een wiel
draaien.
WIELER, m. (-s), rijwiel, fiets, inz. in samenst.
tweewieler, driewieler.
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WIELERBAAN, v. (...banen), baan, weg waarop
men uitstekend wielrij den kan.
WIELEREN, (wielerde, heeft en is gewielerd),
wielrij den, fietsen.
WIELERSPORT, V. eene afdeeling van sport ten
opzichte van rijwielen ; ...TOCHT, m. (-en), fietstocht ; ...WEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd in het
wielrij den.
WIELEWAAL, m. (...walen), goudmarel (oriolus
galbula), een der schoonste inlandsche trekvogels
tot de familie der kortpootspreeuwen behoorende.
WIELING, v. (-en), draaikolk; (fig.) twijfel, onzekerheid.
WIELRENNEN,o. rennen op de fiets. WIELREN
-NER,m.(s)
WIELRIJDEN, o. fietsrijden.
WIELRIJDER, m. (-s), iem. die een rijwiel berijdt.
WIELRIJDERSAFDEELING, v. (-en), (mil.)
infanterie per rijwiel ; ...BOND, m. bond van wiel
: de Nederlandsche wielrijdersbond; ...CLUB,-rijdes
v. (-s), besloten gezelschap van wielrijders; ... CONGRES, o. ( -sen), congres van wielrijders, ter bespreking hunner gemeenschappelijke belangen;
...KOSTUUM, o. (-s); ...PET, V. (- ten).
WIELRIJSCHOOL, v. (...scholen), oefenschool in
het wielrijden, vélodrome.
WIELVORMIG, ba. radvormig.
WIELWERK, o. raderwerk ; ...WILG, m. (-en),
wielboom.
WIEME, V. (- n), rookhok, deel van een schoorsteen, bestemd om er vleesch in te rookera ; plaats
aan den zolder waar het.gerookt vleesch hangt.
WIEMELEN, (wiemelde, heeft gewiemeld), zich
voortdurend bewegen, heen en weer draaien : zit
toch niet zoo te wiemelen ; - wankel staan : die tafel

wiemelt ; — alles wiernelt mij voor de oogen, ik ben

duizelig.
WIEP,
en), rijshout niet teenen banden tot
een bundel samengebonden : (waterb.) de voorste

v. (-

tuinrijen worden met wiepen afgesloten.

WIEPBAND, m. (-en), worstband : een teenen
band of strop waarmede een takkenbos gebonden is.
WIEPEDOORN, WIEPELDOORN, m. (-s),
(plantk.) (gew.) hondsroos, wilde roos.
WIER, o. (-en), zeegras dat,gedroogd, vroeger wel
tot het versterken van dijken gebezigd werd.
WIERDE, v. (-n), terp (in Friesland).
WIERDIJK, m. (-en), dijk met wier gemaakt, met
wier versterkt.
WIEREN, o. mv. eene plantenfamilie(algae) tot
de bedektbloeienden behoorende, die meer dan 2000
soorten bevat, welke in zout- of zoetwater of op
vochtige plaatsen aangetroffen worden.
WIERIG, bn. ( -er, -st), vlug van uitzicht, levendig
van voorkomen : zij zijn nogal wierig, welvarend,
frisch en gezond ; het vee is wierig, dartel. WIERIGHEID, v.
WIERING, v. (-en), (landb.) hooikade ; Wieringen,
naam van een eiland in de Zuiderzee, waarbij veel
wier groeit ; — (spr.) hij kijkt of hij Wieringen in
wou, hij kijkt zuur.
WIERKRANS, m. (-en), krans van wier.
WIERMAAIERIJ, v. het maaien of inzamelen van
zeegras of wier.
WIEROOK, m. Arabische gomhars die reeds in de
oudheid en nog heden bij den Katholieken eeredienst als reukwerk gebezigd wordt ; de rook van
dit hars dien men een hooger wezen als offer brengt;
vandaar (fig.) iem. wierook toezwaaien, hem opvijzelen, uitbundig prijzen.
WIEROOKBOOM, m. (-en), boom die den wierook
oplevert, inz. de Arabische wierookboom (boswellia
floribunda) en de Oostindische wierookboon (B. ser rata); ...BRANDER, m. (-s), toestel waarop wierook gebrand wordt ; ... DAMP, m. damp van wierook; ...DOOSJE, o. (-s); ...DRAGER,m.(-s),(R.-K.)
koorknaap die het wierookvat zwaait ; (fig.) vlijer,
iem. die een ander overdreven lof toezwaait.
WIEROOKEN, (« ierookte, heeft gewierookt), bewierooken ; (fig.) uitbundigen lof toezwaaien.
WIEROOKING, v. het wierooken.
WIEROOKER, m. (-s), die het wierookvat zwaait
(bij kerkelijke plechtigheden); (fig.) pluimstrijker.
WIEROOKGEUR, m. (-en), geur van brandenden.
wierook.
WIEROOKKORREL, v. (-s), korrels wierook
...KRUID, o. eene soort van rosmarijnkruid;
...LUCHT, v.; ...OFFER, o. (-s); ...SCHAAL, v.
(...schalen), ...VAAS, v. (...vazen), ...VAT, o. (-en),
(R.-K.) waarin wierook gebrand wordt ; .,.WOLK,
V. (- en), dichte wierookdamp.
WIERRIEM, m. (-en), riem van wier : het buiten
bedijkt met een aarden dijk, gedeeltelijk met een-veldis
vierriem ervoor.

WIEWAUWEN, (wiewauwde, heeft gewiewauwd),
zich gestadig bewegen, in gedurige beweging zijn.
WIEWOUW, V. gele wiewouw, wielewaal ; (fig.)
vrouw of meisje die er geel en tanig uitziet.
WIEWOUTER, m. (-s), zie vijfwouter.
WIG, ( -gen), WIGGE, v. houten of ijzeren spie
die voortdurend in dikte afneemt en scherp uitloopt, waarmede men hout splijt of eenig voorwerp
vastklemt : iets met eene wig vastzetten ; eerre wig
indrijven. WIGJE, WIGGETJE, o. (-s), kleine
wig.
WIGDRIJVER, m. (-s), een stuk hout waarmede
de houtschulpers eene wig indrijven.
WIGGEBEEN, o. (-deren), (ontl.) wigvormig
schedelbeen achter de neusholte ongeveer.
WIGGEBEENSHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte in het
wiggebeen ; ...HORENTJE, o. (-s), (ontl.) uitsteeksel van het wiggebeen ; ...SPLEET, v. (...spleten).
WIGGELEN, (wiggelde, heeft gewiggeld), wankelen, onvast staan, heen en weder schudden ; heen
en weer bewegen : aan eene deur wiggelen, om haar
geopend te krijgen.
WIGVORMIG, WIGSWIJZE, WIGSWIJS, bn.
als eene wig ; (plantk.) wigvormige bladeren, lang
wordend, smal en afgerond drie -zamerhndsl
-hoekig.
WIJ, pers. vnw. meere. van ik : wij lezen ; — wij
zich
zelf
gebruikt men in de plaats van ik, als men
minder op den voorgrond wil plaatsen ; ook in som
formules (pluralis majestatis); wij Willem, bij-mige
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de gratie Gods enz.; -wij voorzitter der arrondissementsrechtbank enz.
WIJBEELDJE, o. (-s), zie ex-voto ; ... BISSCHOP,

ni. (-pen), plaatsvervangend bisschop ; priester, tot
bisschop gewijd, doch zonder bisdom ; ...BROOD,
o. (-en), (R.-K.) gewijd, heilig brood (door het besprengen met wijwater).
WIJD, bn. bw. ( -er, -st), breed, niet nauw : eene

wijde straat ; eene wijde opening ; de deur staat wijd
open ; zijne oogen wijd openzetten , — ( fig.) de wijde
wereld ingaan ; naar vreemde landen trekken om zijn
geluk te zoeken ; - wijd en zijd, overal, van, op
alle plaatsen ; (fig.) iets wijd en breed uitmeten,, wijd

naar alle zijden uitgestrekt,-lopigmedn;
ruim : die schoenen zijn mij te wijd ; wijde kleeren
dragen ; (fig.) een wijd geweten hebben, niet nauw
zijn ; de wilde zee ; eene wijde vlakte , - ver-gezt
_verwijderd : het is nog wijd zaan hier ; hij woont wijd
weg, ver weg.
WIJDAUW, V. (- en), (Zuidn.) teenwilg.
WIJDBEENS,bw.met de beenen wijd uit elkander:
wijdbeens staan, loopen.

WIJDBEFAAMD, bn. ver befaamd.
1. WIJDBEK, m. (-ken), (nat. hist.) een reiger
van 't geslacht der steltloopers in Indië en Afrika
(anastomus).

2. WIJDBEK, WIJBEK, m. en v. (-ken), (fig.,
gemeenz.) iem. die een zeer grooten mond heeft.
WIJDE, v. (-n), (Zuidn.) teenwilg.
WIJDELING, m. (-en), (R.-K.) die gewijd wordt.
WIJDBEROEMD, bn . zeer beroemd.
1. WIJDEN, (wijdde, heeft gewijd), wijder maken.
2. WIJDEN, (wijdde, heeft gewijd), met godsdienstplechtigheden inzegenen, heiligheid verleenen
(aan); eene kerk wijden ; kaarsen wijden; (R.-K.)
de priesterlijke waardigheid (aan iem.) geven, orde
iem. tot priester wijden ; - door zalving in--ne:
huldigen : een vorst wijden ; — ( fig.) toewijden, opofferen : hij wijdt zijne diensten aan het vaderland ;
zich aan eene taak, aan de studie wijden. WIJDING,
V. (-en), het wijden ; inwijding, kerkwij d ing : de
hoogere en de lagere wijdingen zijn 3 en 4 in getal ; —
toewij ding.
WIJDERS, bw.verder : wijders heb ik u niets meer
te zeggen ; bovendien, overigens.
WIJDGEDUCHT, bn. zeer geducht.
WIJDLOOPIG, bn. bw. ( -er, -st), uitvoerig, breedvoerig, lang, gerekt : iem. wijdloopig schrijven ; iets
wijdloopig behandelen. WIJDLOOPIGHEID, v.
WIJDMAZIG, bn. met wijde mazen.
WIJDMONDSCH, bw. met wijden mond : wijd
-tondschefl .

WIJDTE,v. (-n), het wijde; hoedanigheid van wijd
te zijn : een rok met wijdte aanzetten, met ruimte;
- hoe groot is de wijdte van een liter ?, de diameter ;
— de wijdte van den hals, de omtrek ; — kaliber
(van een stuk geschut); - spoorwijdte, ruimte
tusschen de rails of spoorstaven ; — ruimte, afstand tusschen twee dingen : de boomen op groote
wijdte van elkander plaatsen ; de wijdte tusschen de
banken.

WIJDUITGESTREKT, bn. zeer uitgestrekt;
...VERMAARD, bn. zeer vermaard.
WIDER, m. (-s). (pijpenm.) werktuig dienende om
het gat in den steel der pijp te boren.
WIJF, o. (wijven), (minachtend) vrouw : zij kijven
als de wijven van de vischm,arkt ; — echtgenoote:
hij heeft zeven kinders en een wijf ; (fig.) geen oud wijf
bleef aan het spinnewiel, al wat loopen kon, kwam op
de been ; - hij is een oud wijf, hij gedraagt zich
niet flink, niet degelijk ; (ook) hij is een zanik, een
zeurkous ; - een huzaar van een wijf, zeer groote
vrouw ; (nat. bist.) oud wijf, gestreepte horenvisch;
zeezeelt ; - (ook) benaming van de grootste soort
van stokvisch ; - (zeew.) een oud wijf, dekschuiver.
WIJFACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als eene vrouw;
verwijfd, vertroeteld; vrouwziek. WIJFACHTIGHEID, v. verwijfdheid; lafheid, gebrek aan moed.
WIJFJE, o. (-s), kleine vrouw ; (fig.) vrouw (a.]s
woord van ]iefkoozing, scherts enz.); het vrouwelijk
dier of de vrouwelijke plant (als samenstellingen
aaneen te schrijven).
WIJFJESDAS, m. ( -sen); - ...EEND, v. (-en);
...ESCH, m. (...sschen); .HENNEP. m. (plantk..);
...MUSCH, v. (...sschen); .OLIFANT, m. (-en);
...PLANT, v. (-en); ...ROOFVOGEL, m. (-s);.. VAREN, v. (plantk.) eene soort van streepvaren, ook
varenwijfje geheeten ; ...VINK, m. (-en); ...VOS, ni.
( -sen); ...W ALVISCH, m. (...sschen) enz.

WIJFSCH, bn. ( -er, -st), wijfachtig : hij is goed
wijfsch, is goed voor zijne vrouw, (ook) is vrouwziek.
WIJGESCHENK, o. (-en), offergave aan de goden
in de oude tempels.
WIJGEWAAD, bw. (gew.) wagenwijd, zeer wijd:
de deur was wijgewaad open.

1. WIJK, v. het wijken ; vlucht, toevlucht : de
wijk nemen, vluchten, zich ergens heen begeven.

2. WIJK, v. (-en), gedeelte eener stad, buurt:
hij woont in wijk C.; de brievenbestellers hebben hunne
vaste wijken, groep van straten ; — afdeeling : de
kellners hebben in een groot café ieder hunne wijk ; -

vak stoelen in eene kerk ; — breede sloot in de veenderijen : er zijn weer nieuwe wijken gegraven.
WIJKAGENT, ni. (-en), politieagent die in eene
hem aangewezen wijk surveilleert ; ...BESCHRIJVING, v. (-en), aanwijzing der straten of stegen,
tot eene wijk behoorende ; ...DIACONES, v. ( -sen),
diacones voor eene zekere wijk.
WIJKEN, (week, is geweken), ten gevolge eener
inwerkende kracht zich van zijne plaats bewegen,
achteruitgaan, zich verwijderen, vluchten : de lucht
wijkt bij de minste beweging ; wijk niet van daar ; de
vijand moest wijken, voor de overmacht bukken;
— voor iem. wijken, ter zijde gaan, (ook) hem als
zijn meerdere erkennen ; - geen voetbreed wijken,
standhouden ; - (teekenk.) wijkende lijnen, die

niet evenwijdig aan het tafereel loopen en verkleind
geteekend worden ; die figuren wijken niet genoeg,
zijn niet verkleind genoeg geteekend (volgens de
wetten der perspectief); — (fig.) toegeven, inschikkelijk zijn : voor vriendelijken aandrang wijken ; —
de namen der bewoners eener wijk in een register
opschrijven. WIJKING, v. het wijken ; het toegeven ; toevluchtsoord ; optelling, volkstelling (in
eene wijk).
WIJKERBLAD, o. (plantk.,gew.) groote weegbree.
WIJKGEBOUW, o. (-en), gebouw eener wijkvereeniging ; ...GRAVER, m. (-s), iem. die wijken in
de veenderijen graaft ; ...LETTER, v. (-s), letter
waarmede de wijken van eene stad of een dorp
worden aangeduid ; ...MEESTER, m. (-s), opzichter
eener wijk ; (Rom. gesch.) tribuun ; ...MEESTER
-SCHAP,o.
WIJKPLAATS, v. (-en), veilige plaats, toevluchtsoord ; baai, bocht op sommige rivieren ; ...RECHTER, m. (-s), (eert.) vrederechter in eene wijk;
...SCHANS, v. (-en), binnenschans, zeker vestingwerk ; ...STAD, v. (...steden), (eert.) vrijplaats, stad
waarin de misdadigers vrij waren ; veilige stad.
WIJKSWIJZE, bw. bij wijken (ingedeeld).
WIJKVEREENIGING, v. (-en), vereeniging van

personen eener wijk die tot hetzelfde kerkgenootschap behooren ; ...VERPLEEGSTER, v. (-s), ver
-plegstr
voor eene bepaalde wijk, wijkzuster.
WIJKWAST, m. (-en), (R.-K.) kwast waarmede
het wijwater gesprengd wordt.
WIJKZUSTER, v. (-s), pleegzuster voor Bene
zekere wijk.
1. WIJL, v. (-en), eenig tijdsverloop : eene wijl
geleden, onlangs, kortelings ; eene goede wijl, lange
tijd ; in tijd en wijle, op het behoorlijke of geschikte
tijdstip ; bij wijlen, somtijds, nu en dan.
2. WIJL, redengevend voegw. dewijl, omdat.
WIJLEN, bn. overleden, afgestorven (alleen voor
namen van personen): wijlen Willem III; wijlen mijn
vader.

WIJN, m. (mv. -en, in de bet. van wijnsoorten),
drank, uit gegist druivensap bereid ; oude wijn, die
lang gelegen heeft ; jonge wijn, pas gemaakt ; roode
wijn ; witte wijn ; zware wijn ; lichte wijn ; koppige

wijn ; wijn op fust, in vaten ; versneden wijn, met
andere soorten of met water vermengd ; blinde wijn,
die troebel is ; wijn klaren, niet eiwit of vischlíjm
helder maken ; vrij wijn, op uithangborden van tapperijen ; - (in spr.) klaren wijn schenken, ronduit
zeggen wat men meent ; - water in zijn wijn doen,
zie WATER ; — wijn is zijn vriend niet, hij is een
matig menseh ; gij zult eerder wijn drinken dan ik,
gij zult vóór mij die belangrijke of heuglijke tijding
vernemen ; — wijn drinkt, wijn klinkt, wie voor eene
zaak te boek staat, dien komt men er om lastig
vallen ; - goede wijn behoeft geen krans, wat goed
is, behoeft geene aanprijzing ; - als de wijn is in
den man, is de wijsheid in de kan, beschonken lieden
praten alles uit ; — van JT'ijntje en Trijntje houden,
Bacchus en Venus dienen ; zijn wijn uitslapen, zijn
roes ; — druiven en de druivenstok : wijn bouwen;
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wijn persen ; de wijnoogst ; — gegiste drank uit
andere vruchten bereid : bessenwijn, appelwijn,
brandewijn enz. WIJNTJE, o. (-s).

WIJNACCIJNS, in. wijnbelasting.
WIJNACHTIG, bn. ( -er, -st), als wijn smakende,
uitziende ; (fig.) overgegeven zijn aan het gebruik
of misbruik van den wijn.
WIJNAPPEL, m. (-s, -en), eene soort van grooten
rooden appel ; ...AZIJN, m. azijn uit wijn bereid;
...BAK, m. (-ken), persbak voor druiven ; wijnkuip ;
... BAN, m. (leenst.) de afkondiging van den dag,
waarop de onderhoorigen van een heer met den verkoop van hun wijn mochten beginnen, banvin, ban à
vin; ...BEKER, m. (-s); ...BELASTING, V. (- en),
belasting op den wijn ; ...BEREIDING, v. zuivering van den wijn, kunst om wijn te maken;. . BERG,
m. (-en), berg waar druiven groeien ; wijngaard;
... BLAD, o. (-en), blad eens wijngaards ; ... BOUW,
m. druiventeelt : de wijnbouw bloeit ; ... BOUWER,
m. (-s), iem. die wijndruiven verbouwt ; ...BUIK,
(-en), onmatige wijndrinker ; ...DADEL, - v. (-s),
wijnachtige dadel ; ...DRAB, v. wijnmoer,; ...DRAGER, m. (-s), die wijn van de eene plaats naar de
andere (inz. naar een wijnkelder) brengt ; ...DRINKER, m. (-s); ...DROESEM, m. het dik, grondsop
van den wijn ; ...DROESEMASCH, v. potasch uit
wijndroesem.
WIJNDRONKEN, bn. dronken door het gebruik
van den wijn.
WIJNDRUIF, v. (...ven), druif waaruit wijn geperst wordt ; ... DROPPEL, ... DRUPPEL, m. (-s,
-en); ...FEEST, o. (-en), (oudh.) feest ter eere van
Bacchus ; ...FLESCH, v. (...sschen), flesch voor of
met wijn : de wijnflesch staat altijd bij hem op tafel,
hij drinkt veel wijn ; ... GAARD, m. (-en), plaats
waar druiven groeien ; — (fig.) arbeiden in den
wijngaard des Heeren, een geestelijk ambt waarnemen.
WIJNGAARD, WINGERD, m. (-en), wijnstok;
(plantk.) wilde wingerd, bekende klimplant (ampelopsis quinq , uefolia); heggerank: eene kalebasachtige
plant (bryonia dioica).
WIJNGAARDBAND, m. (-en), rijsje of teentje om
den wijngaard te binden ; ...BLAD, o. (-eren).
WIJNGAARDENIER, m. (-s), eigenaar van een
wijngaard ; iem. die in een wijngaard arbeidt.

WIJNGAARDKEVER, m. (-s), (nat. hist.) knoppenbijter ; ...KREKEL, m. (-s), (nat. hist); ...LOOF,
o. wijngaardbladeren ; ...LOOK, o. (plantk.) kraai look ; ...LOOT, v. (...loten), tak van een druiveboom ; ... LUIS, v. (... zen), een insect (phylloxera
vastatrix) dat op de wortels van den wijnstok leeft
en dien geheel verwoest, ook, hoewel minder juist,
druifluis geheeten ; ...MES, o. ( -sen), mes waarmee
de druiventrossen afgesneden worden ; snoeimes
voor wijngaarden ; ...MOT, v. (-ten), eene soort van
motten (pyralis) die zich op den wijnstok ophouden;
...RANK, v. (-en), wijngaardloot ; ...RUPS, v. (-en),
rups der wijnmot ; ...SCHEUT, m. (-en); ...SLAK,
V. (- ken), eene soort van eetbare slak die zich op
wijnbergen ophoudt ; ...STAAK, m. (...staken),
staak tot steun van den wijnstok; ...STEK, v. (-ken),
aflegger ; ...WORM, m. (-en), rups eereer soort van
snuitkevers die de jonge wijngaardknoppen afvreet.
WIJNGEEST, m. vluchtige stoffen door overhaling uit wijn en andere zetmeelhoudende vloeistoffen
bereid, een brandbaar, kleurloos vocht, dat spoedig
vervluchtigt en slechts bij zeer hooge koude bevriest.
WIJNGEESTHOUDEND, bn. wijngeest bevat
-tend.
WIJNGEESTMETER, m. (-s), eene in graden afgedeelde glazen buis om de hoeveelheid wijngeest
in een vocht te bepalen, eene soort van areometer ;
...THERMOMETER, m. (-s), thermometer welker
glazen buis met wijngeest gevuld is ; ...VERNIS, o.
met wijngeest bereid vernis.
WIJNGELAG, o. het gelag aan wijn ; ...GELD, o.
(-en), geld waarvoor men wijn koopt ; geld dat de
verkoop van wijn opgebracht heeft ; wijnbelasting;
...GEUR, m. eigenaardige geur dien wijn verspreidt;
.GEWAS, o.; ...GLAS, o. (...zen), glas voor wijn:
het wijnglas aanspreken, wijn drinken ; ...GOD, m.
(fab.) Bacchus ; ... GROG, m. grog van wijn.
WIJNHANDEL, m.; ...HANDELAAR, m.
wijnkooper ; ...HATER, m. (-s), iem. die het wijndrinken haat ; ...HEUVEL, m. (-s), heuvel waarop
wijn verbouwd wordt ; ...HEVEL, m. (-s), hevel om
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wijn uit het eene vat in het andere te hevelen ;
...HUIS, o. (...zen), huis waar men wijn per glas
kan koopen ; ...JAAR, o.; een goed wijnjaar, dat
veel wijn oplevert ; een slecht, wijnjaar, dat weinig
wijn oplevert ; ...KAN, v. (-nen); ...KARAF, v.
(-fen); ...KELDER, m. (-s), kelder waar wijn bewaard (ook verkocht) wordt ; ...KELK, m. (-en);
...KENNER, m. (-s), die de hoedanigheid van wijn
weet te beoordeelen ; ...KLEUR, v. de kleur van
rooden wijn.
WIJNKLEURIG, bn. de wijnkleur hebbende:
een wijnkleurig paard.

WIJNKNECHT, m. (-s),bediende eens wijnkoopers;
...KOOP, m.(-en), aankoop van wijn; (fig.) geschenk
boven den prijs (bij een koop); wijnpenningen;
(gew.) maal bij den ondertrouw ; ...KOOPER, m.
(-s), handelaar in wijn.
WIJNKOOPERSHEVEL, m. (-s), wijnhevel;
...POMP, v. (-en), steekhevel ; ...REKENING, v.
(-en).
WIJNLAND, o. (-en), wijnberg ; land dat wijn
voortbrengt : Frankrijk is het wijnland bij uitnemendheid ; ... LEZEN, o. druiven inzamelen ; ...LEZING, v. (-en), het inzamelen der druiven ; ...LEZER, m. (-s), inzamelaar van druiven ; ...LIED,
o. (-eren), lied waarin de wijn geprezen wordt, lied
bij het wijndranken gezongen ; ...LIJSTER, v. (-s),
bruinroode of rosse lijster ; ...LUCHT, v. geur van
den wijn ; gezwaveld doek om wijn te zwavelen;
...MAAND, v. October ; (in den Franschen republikeinschen kalender) V e n d é m i a i r e ;...MAAT,
v. (...maten), inhoudsmaat voor. wijn ; ...MEDE,
v. zekere plant ; zekere drank uit wijn bereid:
Russische wijnmede ;. . . MELOEN,m.(-en); . . .MERK,
o. (-en), soort van wijn ; jaartal van eene wijnsoort ;
...METER, m. (-s), werktuig om de gisting van den
wijn te meten ; (ook) iem. die dit doet ; wijnpeiler,
wijnroeier ; ...MOER, v. grondsop van den wijn;
...MOEROLIE, v. eene soort van vluchtige olie,
die uit wijnmoer bereid wordt ; ...MOERZWARTSEL, o.; ...MOST, m. jonge nog ongegiste wijn.
WIJNOFFER, o. (-s); ...00GST, m. het inzamelen der druiven ; ...00GSTEN, o. druiven inzamelen ; ...PACHT, v. verpachting van wijnlanden, van
de belasting op den wijn ; ...PACHTER, m. (-s),
the wijnlanden, die de opbrengst der wijnbelasting
gepacht heeft ; ...PAKHUIS, o. (...zen); ...PALM(BOOM), m. (-en), eene soort van palmboom, uit
welks bloeiwijze wijn gewonnen wordt (borassus
flabelliformis); ...PEER, v. (...peren), eene soort
van late zomerpeer met een wijnachtigen smaak;
...PEILEN, o. de gevulde wijnvaten meten ;...PEILER, m. (-s); ...PENNINGEN, m. mv. zie PLUK GELD.'
WIJNPERS, v. (-en), druivenpers; ...PERSEN, o.
het persen van wijn; ...PERSER, m. (-s); .. .PERS HUIS, o. (...zen), huis waarin wijn geperst wordt;
...PERZIK, v. (-en), wijnachtig smakende perzik;
...PIJP, v. (-en), lang en smal wijnvat ; (zeew.)
slang van de pomp ; ...POKJES, o. mv. (Zuidra.)
windpokken ; ...POMP, v. (-en), zeker werktuig,
steekhevel ; ...PROEF, v. (...ven), het proeven
van den wijn, onderzoek vn den wijnsmaak;
...PROEVER, m. (-s); .PRUIM, v. (-en), wijnachtige pruim, blauwrood van kleur ; groene wijnpruim, klodder.
WIJNRANK, V. (- en), tak met druiventrossen;
... REUK, m. geur van wijn.
WIJNRIJK, bn. veel wijn opleverende : wijnrijke
streken.

WIJNROEIEN, o. de gevulde wijnvaten meten;
s); ...ROES, nl.
...ROEIING, v., ...ROEIER,
dronkenschap door wijn: een wijnroes aanhebben;
...ROOD, o. paarsachtig rood, de kleur van rooden
wijn ; —, bn. zoo rood als rooden wijn.
WIJNRUIT, v. een Zuideuropeesche heester (ruta graveolens) tot de familie der ruitachtige planten
behoorende, die in onze tuinen veel wordt aangekweekt ; de bladeren zijn eenigszins blauwgroen
van kleur en vleezig, de bloemen zijn geel.
WIJNSAUS, v. (- en), saus met wijn toebreid;
...SCHAAL, v. (...schalen), bak, kom voor wijn;
...SCHIMMEL, m. (-s), een wijnkleurige schimmel
(paard); ...SMAAK, m. smaak van den wijn,bouquet;
...SOEP, v. (-en), soep met wijntoebereid;...SOORT,
v. (-en); ...STAART, m. (-en), gew. benaming voor
den pestvogel ; ...STAPEL, m. (-s), stapelplaats
van wijn.
WIJNSTEEN, v. (scheik.) wijnsteenzuur verbon-

m. (-
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den met potassium, ook zure wijnsteenzure potasch
genoemd ; witte of roode wijnsteen, de grijze of roode
zoutkorsten aan de wanden van wijnvaten, zijnde
het wijnsteenzuur dat zich gedurende de gisting
uit den wijn daaraan vastzet.
WIJNSTEENACHTIG, bn. op wijnsteen gelijkende.
WIJNSTEENGEEST, m. eene zure, scherp riekende vloeistof, uit wijnsteen -verkregen ; ...LOOG,
v.; ...OLIE, v. brandbare olie uit wijnsteen verkregen ; ...POEDER, o. gezuiverde wijnsteen in
poedervorm ; ...WATER, o. eene oplossing van wijn
...ZOUT, o. eene zoutsoort, door-steniwar;
uitlooging van verbranden wijnsteen verkregen;
...ZUUR, o. zeker organisch zuur dat Of vrij, Of met
potassium verbonden in de meeste zure vruchten,
in de zuring en vooral in het sap van de druiven
opgelost voorkomt ; wijnsteenzuur komt ook in kristallen voor ; ... ZUURZOUT, o.
WIJNSTEKER, m. (-s), iem. die den wijn overtapt;
wijnverkooper ; ...STOK, m. (-ken), eene klimplant die ons de wijndruif levert, over een groot
,gedeelte der warme en gematigde luchtstreek langs
muren en schuttingen groeiende ; ...STOOP, v.
(-en), zie STOOP ; ...TAPPER, m.. (-s), kroeghouder
die wijn verkoopt ; (nat. hist.) tapuit ; ...TAPPERIJ, v. (-en), wijnhuis ; ...TIJD, m. tijd van den
wijnoogst.
WIJNVAT, o. (-en), vat voor wijn ; (fig.) onmatige
wijndrinker ; ...VERKOOPRECHT, o. (leenst.)
voormalig recht van een heer om al den wijn van
zijn gewas te verkoopen, eer iem. zijner onderhoorigen den zijnen mocht te koop bieden ; ...VERLATEN, o. wijn uit het eene vat in het andere laten
loopen ; wijnhandel in het klein drijven ; ...VERLATER, m. (-s), wijnkuiper ; kel.derknecht ; ...VER SN IJ DEN, o. verschillende soorten van wijn mengen;
...VERVALSCIIEN, o.; ...VERVALSCHER, m.
(-s); ...VLAK, v. (-ken), vlak door wijn veroorzaakt ; ...VOER, o. (-en), ...VOEDER, o. (-s),
groot wijnvat ; ...VOORRAAD, m.; ...WEGER. m.
(-s), areometer om de hoeveelheid water te bepalen,
die onder den wijn is gemengd ; ...WERKER, m.
(-s), wijndrager ; ...ZA AK, v. (...zaken); .ZAK, m.
(-ken), leeren zak waarin (Spaansche) wijn bewaard
wordt ; (fig.) wijndrinker ; ...ZUIPER, m. (-s);
...ZUIPSTER, v. (-s).
WIJOLIE, v.; ...PALM, m. (-en), (plantk.) buks boom, taxisboom.
1. WIJS, WIJZE, v. (wijzen), manier van handelen : dat gebeurde op deze wijze ; eene zekere wijze

van doen ; niet van zijne gewone wijze afwijken ; hij
heeft eene bijzondere wijze van spreken ; op duidelijke
wijze te kennen geven ; bij wijze van spreken, om het
zoo eens te zeggen ; bij wijze van roer, op de manier
van een roer ; - gewoonte, gebruik : op de wijze
der F ransehen ; naar de wijze des lands ; - (spr.)
's lands wijs, 's lands eer, ieder land heeft zijne bij zondere manieren, gebruiken, men moet de gewoonten van een land Beren ; zangtoon, melodie : een nieuw lied op de wijze van

„I o vivat" te zingen ; dat is eene bekende wijs ; - van

de wijs raken, niet in toon blijven, (fig.) in de war
raken, (ook) ongesteld worden ; iem. van de wijs
brengen

; -

(taalk.) de wijzen der werkwoorden, de vormen om
de betrekkingen aan te duiden, waarin de gedachte
in een volzin uitgedrukt, naar de voorstelling van
den spreker, staat tot de werkelijkheid. WIJSJE,
o. (-s), kleine, aardige melodie : dat is een lief wijsje.
2. WIJS, bu. bw. (wijzer, wijst), verstandig, veel
wetende, geleerd : de wijze vrouw, (veroud.) vroed
hier en daar op het platteland nog wijze-vrouwdie
moer heet ; - wie is wijs ? wie kan zeggen, dat hij
verstand heeft I - hi j praat zoo wijs, doet alsof hij
zoo knap is, zoo veel weet ; - (spr.) hij is zoo wijs
als Salomo's kat, hij meent van wijsheid te bersten;
- het ei wil wijzer zijn dan de hen, zie EI ; - ik
kan er niet wijs uit worden, ik begrijp er niets van;
--- voorzichtig, ervaren : door schade en schande
wordt men wijs, wordt men voorzichtiger, krijgt men
meer doorzicht ; - hij is wijs met zijn huis, hij
stelt het op hoogen prijs, vraagt er veel geld voor; (fig.) hij is er zoo wijs mee ; - die een recht gebruik van zijne meerdere kunde maakt en tot de
beste einden de beste middelen kiest : een wijs man;
wijs handelen ; wees wijzer, handel toch anders ; (fig.) hij is niet wijzer, hij weet niet beter ; - hij is
niet goed wijs, niet goed bij zijn verstand.
WIJSBEGEERTE, v. de wetenschap der begrippen

WIJZEN.

in hunne hoogste algemeenheid opgevat, philosophic:

de wijsbegeerte omvat zoowel het rijk der ervaring als
dat der redeneering en is de grondslag van alle degeli7ke kennis.
WIJSELIJK, bw. op verstandige wijze ; hij bleef
wijselijk thuis, hij bleef thuis, wat heel wijs van

hem was.
WIJSGEER, m. (-en), philosoof, beoefenaar der
wijsbegeerte ; iem. die over alles fijn en scherp denkt;
(fig.) die alle wereldsche genietingen veracht. WIJS
-GERTJ,o.(s)
WIJSGEERIG, bn. bw. ( -er, -st), WIJSGEERIGLIJK, bw. philosophiseh : wijsgeerig spreken, hande-

len ; eene wijsgeerige beschouwing over iets. WIJS GEERIGHEID, v.

WIJSHEID, v. (...heden), verstand, kennis : veel
wijsheid bezitten ; hij meent de wijsheid in pacht te
hebben, het alleen maar goed te weten ; de wijsheid
kijkt hem de oogen uit, schamper gezegde betreffende
iem. die dwaas, dom handelt, spreekt ; - meer geluk dan wijsheid ; - voorzichtigheid: met wijsheid te
werk gaan ; - iem. die meent veel te weten ; het
is zoo'n wijsheid ; ook in goeden zin gezegd van een

kind dat verstandig, flink bij de hand is.
WIJSHEIDSKIES, v. (...zen), ...TAND, m. (-en),
een der achterste kiezen onder en boven aan beide
zijden in den mond, welke eerst verschijnt tegen het
twintigste jaar, wanneer het verstand tot rijpheid
is gekomen.
WIJSHOOFD, m. en v.(-en),waanwijze,ingebeelde
geleerde.
WIJSLIJN, v. (-en), stijl van een zonnewijzer.
WIJSMAKEN, (maakte wijs, heeft wijsgemaakt),
doen gelooven : men kan hem alles wijsmaken; (Zuidn.)
iem. iets wijsmaken, duidelijk maken. aan het verstand brengen.
WIJSNEUS, m. en v. (...zen), die zich verbeeldt
veel of alles te weten, die meent veel verstand te
hebben. WIJSNEUSJE, o. (-s).
WIJSNEUZIG, bn. ( -er, -st), als een wijsneus,
pedant : wijsneuzig op alles letten. WIJSNEUZIG HEID, v.
WIJSVINGER, m. (-s), eerste vinger naast den
duim.
WIJTE, v. (-n), (Zuidn.) huif van een kar of wagen.
WIJTEN, (weet, heeft geweten), ten laste leggen,
betichten van, beschuldigen : hij weet hem zijn ongeluk, noemde hem de oorzaak van zijn ongeluk; iem. dank wijten, beter : dank weten ; - verwijten:

iem. zijne misslagen wijten.

WIJTEWAGEN, m. (-s), (Zuidn.) wagen met Bene
huif overspannen.
1. WIJTING, m. (-en), (v. gmv. als stofn.) eene
soort van schelvisch (gadus merlangus) tot de orde
der weekvinnigen behoorende, die in de geheele
Noordzee gevonden wordt ; hij heeft 3 rugvinnen,
twee aarsvinnen, een slankeren vorm, Bene korte
onderkaak en wordt ongeveer 5 dM. lang.
2. WIJTING, m. (-en), fijn geslempt krijt (der
ververs).
WIJVELOOS, bn. (n. g.) zonder vrouw ; een wijveloos man, ongehuwde of weduwnaar.
WIJVENBEUL, m. (-en), (fig.) iem. die zijne vrouw
mishandelt ; ...PRAAT, m. laf gesnap ; gebabbel
over niets degelijks : het is maar wijvenpraat.
WIJWATER, o. (R.-K.) het door den priester op
Paaschzaterdag gewijd water dat in de R.00mschKatholieke kerken, meestal nabij de deuren, in een
vat of bekken voorhanden is, opdat de gemeenteleden bij het binnentreden van de kerk er zich mede
zouden kunnen besprengen, als symbool der uiterlijke reiniging ; het bestaat uit gewoon water met
zout ; - BAK, m. (-ken), - BAKJE, o. (-s); KWAST, m. (-en), wijkwast.
1. WIJZE, v. zie WIJS.
2. WIJZE, m. (-n), wijs man, geleerde, inz. die
zedelijk vrij is ; wijsgeer : de zeven wijzen van Griekenland, de zedenleeraars die aan hunne vermaningen den vorm van leerdichten en korte kernspreuken gaven.
WIJZEMOER, v. (-en), (gew.) vroedvrouw.
WIJZEN, (wees, heeft gewezen), toonen, aan
doen zien, laten zien : iem. iets met den, vin--tone,

ger wijzen ; de barometer wijst mooi weer ; de mag
wijst naar het noorden, staat in de richting-netald
naar het noorden ; - het kompas wijst den zeelieden
den weg op zee, geeft hun de richting aan ; - (fig.)
iem. de deur (of het deurgat, het vierkante gat) wijzen,
hem te kennen geven, dat hij vertrekken moet ; -
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onderrichten, terechthelpen : ik zal hein wijzen, hoe
hij doen moet ; - men heeft mij aan u gewezen, tot
u verwezen ; - iets van de hand wijzen, verwerpen ;
- vellen, uitspreken (een vonnis); in staat van wijzen zijn (van eene bij de wetgevende macht aanhangige wetsvoordracht), voor de openbare behandeling genoeg voorbereid.
WIJZER, m. (-s), die of dat aantoont, laat zien,
(in deze beteekenis alleen in samenstellingen gebruikelijk): wegwijzer ; windwijzer ; bladwijzer, inhoudsopgave ; - naald die de uren (of minuten)
aanwijst op eene plaat van een uurwerk, op een
zonnewijzer : de groote, de kleine wijzer, voor de minuten, de uren ; - (timm.) verstelbare lat om de
schuinte der treden eener trap aan te geven. WIJZERTJE, o. (-s).
WIJZERBAROMETER, m. (-s), een hevelbarometer, van eene wijzerplaat voorzien, waarover zich
een lange wijzer beweegt di3 door middel van
een vlotter en een tegenwichtje in beweging wordt
gebracht ; ...BORD, o. (-en), uurwerkplaat;
...NAALD, v. (-en); ...PLAAT, v. (...platen), plaat
waarover een wijzer zich beweegt om iets aan te
wijzen : de wijzerplaat van eene klok, van een horloge ;
...TELEGRAAF, v. (...grafen), telegraaftoestel
niet eene wijzerplaat waarop de letters en cijfers in
den rand staan ; bij het telegrapheeren beweegt
zich de wijzer langs de plaat en wijst zoo aan wat
getelegrapheerd wordt ; ...WERK, o. voorwerk in
een horloge dat de wijzers in beweging brengt.
WIJZIGEN, (wijzigde, heeft gewijzigd), veranderen, kleine veranderingen brengen in : eene wet
wijzigen ; dat kan nog gewijzigd worden. WIJZIGING, v. (-en), het wijzigen ; verandering.
WIJZIGING, v. (-en), rechterlijk vonnis.
1. WIK, v. (-ken), zooveel als op de schaal der
stadswaag gew ogen wordt.
2. WIK, v. (-ken), kleine baai, kleine golf. WIK JE, o. (-s).
3. WIK, bw. (zeew.) ternauwernood ; (fig.) het is
wik of wak, het is zus of zoo.
4. WIK, WIKKE, v. (wikken), een plantengeslacht (vicia) tot de familie der vlinderbloemigen behoorende, waarvan twaalf soorten in Nederland
voorkomen, als : de vogelwikke (ook wel windsel,
ringelwikke, veelbloemige vitsen, kleine wikke, nachtwikke en krok geheeten); de zachtharige wik ; de
Roomsche wik (of tuinboon); de heggewik ; de gele
wik ; de voederwik (tamme vitsen of wiek, ook wel
mengzaaderwten geheeten); de latherusvormige wik;
de ruige wik (ook kleine krok, nachtwikke of duivelsgaren); de vierzadige wik ; de tengere wik en de linze.
WIKGELD, o. geld dat voor het wegen betaald
wordt.
WIKKEL, m. (-s), WIKKELTJE, o. (-s), bosje
tabak in een omblad gerold, sigaar waarom het dekblad nog gerold moet worden.
WIKKELEN, (wikkelde, heeft gewikkeld), door
eene gestadige beweging winden om iets, inrollen:
zich in de dekens wikkelen ; zich in zijn mantel wik
sigaar wikkelen ; - (fig.) zich in eene-keln;
lastige zaak wikkelen, zich bemoeien met ; zich uit
iets wikkelen, zich uit iets losmaken. WIKKELING,
v. het wikkelen.
WIKKELJONGEN, m. (-s), ...MAKER, m. (-s),
(sig.) iem. die wikkels maakt, bosjesmaker; ...NEUS,
m. (...zen), (nat. hist.) eene berensoort uit ZuidAmerika die een grijpstaart heeft (cercoleptes caudivolvulus); hij is 43 cM. lang en zijn staart 47 cM.,
ook rolstaartbeer geheeten.
WIKKEN, (wikte, heeft gewikt), tillen, met de
hand wegen ; - (spr.) iets wikken en wegen, rijpe
iets denken, iets nauwkeurig onderzoeken;-lijkover
de mensch wikt (neemt zich voor) en God beschikt;
- wichelen. voorspellen, waarzeggen.
WIKKENSTROO, o. stroo van wikke.
WIKKER, m. (-s), wichelaar. WIKKERIJ, v.
(-en), wichelarij.
WIL, m. het vermogen om met volle bewustheid
pogingen te doen tot het verrichten eener handeling
op grond van inwendige overwegingen ; - een
sterke wil, als de eenmaal voorgenomen handelingen
met kracht worden beproefd, ondanks nieuwe prikkels in tegengestelden zin ; - een vrije wil, wanneer
die in geen enkel opzicht gedwongen is : het was zijn
vrije wil, zijn eigen verlangen ; heeft de mensch een
vrijen wil ?; - de wil wordt bepaald door het zede lijk bewustzijn en de omstandigheden ; niets zonder
Gods wil ; zich aan iemands wil onderwerpen ; een
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wiluiten, te kennen geven ; willen is kunnen, als men
ergens ernstig naar streeft, gelukt het meestal; - met
den besten wil van de wereld kan ik niet komen,
hoe gaarne ik ook wilde ; - neem den goeden wil
voor de daad ; - ik ben geheel tot uw wil, doe met mij
wat u goeddunkt, wat gij wilt ; - iem. te(r) wille
zijn, hem zijn zin geven ; - een meisje tot zijn wil
zien te krijgen, haar trachten te verleiden ; uiterste wil, beschikking waaraan moet voldaan
worden na het overlijden van dengene die ze maakt,
testament ; - toestemming : het geschiedde met,
buiten zijn wil ; - tegen wil en dank, met tegenzin,
gedwongen ; - om bestwil, ten goede, ter voor
geschil of twist ; - om Godswil, uit-komingva
liefde tot God ; - om uwentwille, om u aangenaam
te zijn, (ook) in uw belang ; - genoegen, genot:
ergens wil van hebben ; van die jas heb ik veel wil, die
houdt zich goed, kan ik lang, veel dragen ; - de
kinderen hebben er vandaag terdege wil van gehad,
hebben veel plezier gehad ; - (spr.) om den wille
van de smeer, likt de kat den kandeleer, zie SMEER.
WILLETJE, o. (-s).
1. WILD, bn. bw. ( -er, -st), in den ruwen natuurstaat, niet veredeld : wilde rozen ; wilde appelboomen ;
- niet tam : wilde eenden, konijnen ; - inz. bloeddorstig : de wilde dieren ; - onstuimig, schuw:
het paard wordt wild ; een hond wild maken ; - dartel : een wilde hengst ; - het wilde beest, de gnoe ;
- onbeschaafd : de wilde volken ; - woest, ruw:
een wilde jongen ; wild te werk gaan ; wild om zich
heen zien, woest, onstuimig ; - het was er een wild
geschreeuw, woest door elkander ; - wilde hartstochten, onbeteugeld ; - loszinnig, onbedachtzaam:
eene wilde meid ; - de wilde haren zitten er nog in,
hij is nog onbedachtzaam en dartel ; - onbebouwd : -wilde streken ; - (geneesk.) wild vleesch,
bleekrood vleeschheuveltje dat op ontvelde plekken
en in wonden en zweren dikwijls opkomt. WILDHEID, v.
2. WILD, o. wildheid, wilde staat, natuurtoestand : die bloemen groeien in het wild, worden niet
gekweekt, (ook) groeien ongeregeld, verward dooreen ; die dieren leven er in het wild, worden er niet door
de menschen verzorgd ; - zijne kinderen in het
wild laten opgroeien, ze geene opvoeding geven,
zonder toezicht laten ; - (fig.) op het wild slaan,
het in het wild slaan, losbandig, ongeregeld gaan
leven ; alles loopt er in het wild, alles gaat er verward,
ongeregeld toe, zijne zaken gaan achteruit ; - in
het wild slaan, schieten, zonder toe te zien in welke
richting ; -- hij redeneert in het wild, praat er maar
op los.
3. WILD, o. wat op de jacht geschoten wordt
(vogels, hazen, herten enz.); rood wild, herten, reeën ;
zwart wild, wilde zwijnen ; klein wild, hazen, gevogelte ; grof wild, herten, beren enz.
WILDACHTIG, bn. den smaak van wild hebbende.
WILDBAAN, v. (...banen), afgeperkt gedeelte
gronds, voor het jagen bestemd ; ...BRAAD, o. gebraden vleesch van geschoten wild ; (in 't algemeen)
geschoten wild ; ... DIEF, m. (...ven), strooper ;
...DIEVERIJ, v. (-en), strooperij.
WILDE, m. en v. (-n), onbeschaafde : de wilden,
de onbeschaafde volken die nog in een natuurtoestand leven.
WILDEBRAS, m. en v. ( -sen), wilde jongen of
meisje.
WILDELING, m. (-en), wilde boom die door enten,
griffelen enz. veredeld kan worden, maar het nog
niet is ; inz. wilde appel ; -BOOM, m. (-en), eene
soort van zoeten appelboom.
WILDEMAN, m. (-nen), ruw mensch, woestaard;
(fig.) driftkop ; -, m. (-s), (in de wapenk.) een
naakte reus met eene knots gewapend. WILDEMANSKRUID, o. (plantk.) paarse anemoon (anemone pulsatilla), alzoo genoemd naar het
wilde uiterlijk der talrijke, aan het uiteinde der
stelen voorkomende vruchtjes, met hunne lange,
gebaarde aanhangsels.
WILDERNIS, v. ( -sen), woeste plek grond waar
alles in 't wild groeit, waar de mensch nog niets veranderd heeft : in de wildernis ronddolen ; in de wil
Zuid- Amerika leven ; - die tuin-dernisva
wordt eene echte wildernis, allesgroeit er door elkander,
men houdt er de hand niet aan.
WILDGRAAF, m. (...graven), woudgraaf, rijn graaf in sommige streken van Duitschland; ...I-IOUTBOSCH, o. (...sschen), (Ind.) elk bosch dat geen
djatiehout oplevert ; ...KOREN, o. (plantk.) duist
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(alopecurus agrestis); ...KORF, m. (...ven), ...MAND,
V. (- en),

korf, mand om wild in te bewaren, te verzenden ; ...PASTEI, v. (-en), pastei van wild.
WILDRIJK, bn. rijk aan wild : eene wildrijke
streek ; wildrijke jacht. WILDRIJKHEID, v.
WILDRUIT, o. (plantk.) bergruit ; ... SMAAK,
m. smaak van wildbraad; ...STAND, ni. wildrijkheid;
...STROOPEN, o. onbevoegd ter jacht gaan, op eens
anders grond jagen, wilddieverij plegen ; ...STROOPER, m. (-s), wilddief ; ...STROOPERIJ, v.;
...VANG, m. (-en), dier op de jacht met een strik gevangen ; inz. een dier dat in de wildernis opgegroeid
is, een wild, ongetemd paard; (fig.) onbesuisd mensch,
zorgelooze.
WILDVREEMD, bn. ten eenenmale onbekend,
geheel vreemd : ik be hier wildvreemd ; een wildvreemd mensch. WILDVREEMDE, m en v. (-n),
iem. die wildvreemd is : bij wildvreemden hulp
vinden.
WILDZANG, m. zang der vogels in 't wild ; de
vogels in het wild : wat heeft de ivildzang stof !; —,
m. en v. (-en), druk, wild kind ; (ook) onbesuisd,
winderig mensch, losbol.
1. WILG, m. (-en), een plantengeslacht (salix)
tot de familie der wilgachtigen behoorende, niet zeer
buigzame takken, die veel tot bindrijs, vlechtwerk
en hoephout gebezigd worden ; de bladeren zijn
spichtig en de bloeiwijzen katjes ; er komen 19 verschillende soorten in ons vaderland voor : de witte
wilg of sehietwilg ; de a'mandelbladige wilg of waar
de katwilg of bindwilg ; de ruige wilg of -denhout;
waterwilg ; de geoorde wilg ; de kruipende wilg ; de
broze wilg ; de treurwilg ; de éénhelmige of fijne wilg;
de vijfhelmige of laurierwilg ; de golfbladige wilg ; de
aschgrauwe wilg ; de langbladige wilg ; de Smith's
wilg ; de gepunte wilg ; Seringe's wilg ; de grijze wilg ;
de smalbladige wilg en de rozemarijnbladige wilg ;
— (fig.) (bijb.) de harp (of de lier) aan de wilgen
hangen, de dichtkunst vaarwelzeggen. WILGJE,
o. (-s).
2. WILG, V. (plantk.) wilde wilg, naam dien men
hier en daar aan 4 verschillende soorten van duizendknoop geeft, als : de veenwortel of papenkwaad,
de knoopige duizendknoop, de bleeke en de perzik
de laatste drie soorten worden-bladigeuznkop;
ook bloot wilgen geheeten.
WILGACHTIGEN, v. mv. eene plantengroep
welke twee algemeene soorten van gewassen bevat,
als : de wilg en de populier.
WILGEBAST, m. (-en), bast van een wilg;
...BLAD, o. ( -eren, -en); ...BOOM, m. (-en);
...LOOT, v. (...loten).
WILGEN, bn. van wilgenhout : wilgen klompen.
WILGENASCH, v. asch van wilgenhout; ...BAST,
V. bast van wilgeboomen; ...BITTER, o. wilgenstof; ... BOSCH, o. (... sschen ), bosch van wilgen;
...GORS, v. (...zen), roestbruine vogel (emberiza
aureola), 18 4- 4,5 cM. die eene enkele maal hier
op den trek voorkomt; ...HAANTJES, o. mv.
(nat. bist.) bladkevers die in grooten getale op
wilgen leven (chrysornela vitellinae); ... HOUT, o.;
...IIOUTVLINDER, m. (-s), (nat. bist.) eene
soort van vlinders tot de groep der spinners en
de familie der houtboorders behoorende, waarvan
de roode rups in stammen van wilgen leeft (cossus
ligniperda); ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.);
...KRUID, o. bloedkruid; ...LAAN, v. (...lanen),
laan van wilgeboomen; ...LOOF, o., ...LOOVER,
o. wilgebladeren; ...LUIS, v. (...zen), (nat. hist.)
eene op wilgen levende soort van bladluizen;
...MUG, v. ( -gen), (nat. bist.) eene muggensoort
(cecidomyrnia rosaria) die hare eitjes in knoppen
van wilgen legt, waarvan dan de larven de jonge
blaadjes aantasten en doen vergroeien tot een
zoogenaamd wilgeroosje, dat uit de opeengehoopte
blaadjes bestaat; ...RIJS, o. wilgetakje; ...RUPS,
v. (-en), rups der wilgenhoutvlinders; ...SCHUIM BEESTJE, o. (-s), schuimbeestje op de wilgen
levende (aphrophora salicis).
WILGENSIJSJE, o. (-s), boschrietzanger (acrocephalus palustris), nestelt langs slootkanten in
brandnetels en wilgetakjes ; zijn zang is rijk aan
afwisseling.
WILGENSNUITKEVER, m. (-s), snuitkever die
op wilgenhakhout en elzen leeft (cryptorhynchus
lapathi); ... STEK, m. (-ken), poot, stek van wilgen;
...STOF, v. een uit den wilgebast getrokken alcaloïde; ...ZWAM, v.
WILGEROOSJE, o. (-s), zie wilgenmug; ...STAM,
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m. (-men); ..STRUIK, m. (-en); ...TAK, m.
(-ken); ...TEEN, v. (-en); ...TELG, v. (-en).
WILHELMINA'S OORD, o. 2 koloniën van de
Maatsch. van Weldadigheid.
WILHELMUS(LIED), o. beroemd oud Nederl.
volkslied; dat zijn ze die 't Wilhelmus blazen, dat
zijn onze helpers, onze vrienden, op hen kan men
vertrouwen.
WILLEKEUR, v. vrije verkiezing, vrije wil : gij
kunt het naar willekeur veranderen; dat staat aan
uwe willekeur; — grilligheid, eigenzinnigheid : zijn
willekeur verveelt mij; (spr.) waar willekeur heerseht,
moet het recht zwijgen.
WILLEKEURIG, bn. bw. ( -er, -st), eigenmachtig,
eigendunkelijk : willekeurig handelen; willekeurig
iets veranderen; willekeurig te werk gaan; (ontl. )
willekeurige spieren, die men naar willekeur kan
bewegen. WILLEKEURIGHEID, v. het willekeurige; —, (...heden), willekeurige handeling:
zich willekeurigheden veroorloven.
WILLELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder wil.
WILLELOOSHEID, v.
WILLEM, m. (-s), een mansnaam, inz. van de
vorsten uit het Huis van Oranje : een gouden Willem,
een tienguldenstuk. WILLEMPJE, o. (-s).
WILLEMSOORD, o. 3e kolonie van de Mij.
van Weldadigheid.
WILLEMSORDE, v. -Militaire JVillemsorde, eene
orde door koning Willem I den 30sten April 1815
voor de Nederlandsche land- en zeemacht ingesteld,
ter belooning van uitstekende daden van moed,
beleid en trouw in den krijgsdienst te land en te
water,
1. WILLEN, m. mv. (zeew.) enden dik touw die,
in de plaats van een wrijfhout als stootkussen
voor den boeg van een klein vaartuig gehangen
worden; platte schuiven van platting gemaakt, die
over het buitenboord van de sloepen gehangen
worden tegen - het stooten.
2. WILLEN, (wilde, wou(de), heeft gewild), verlangen, begeeren, eischen, wenschen : doe wat gij
wilt; wil en gij kunt; de wet wil het zoo, eischt het
zoo; — in iets toestemmen : indien gij het wilt,
zal hij 't ook willen; — beweren en staande houden:
men wil dat hij zulks gezegd heeft; -- willen zeggen,
beteekenen, beduiden : wat wil dat woord zeggen ?; -dat wil vallen, is op het punt om te vallen; —
kunnen, vermogen : waar wil hij zooveel geld vandaan
halen ?; mijn horloge wil niet gaan; — zullen:
willen we gaan ?; wij willen zien, wat hij zeggen zal;
het moet erg meeloopen, wil hij door zijn examen
komen.
WILLENS, bw. met opzet : willens verkeerd han
willens en wetens, voorbedachtelijk; willens-deln;
of onwillens, goedschiks of kwaadschiks; ik ben
willens daarheen te gaan, ik ben van plan, heb het
voornemen.
WILLIG, bn. bw. ( -er, -st), bereid (tot), genegen,
gedienstig : willige menschen; ik was daartoe willig,
gewillig; — volgzaam, gehoorzaam : willige kinderen;
een willig paard, mak; — gezocht, gewild, goeden
aftrek hebbende : de boter iets williger; willige
beurs, beurs met hooge koersen; willige berichten,
dat de prijs willig, iets hooger is; de fondsen zijn
willig, rijzen; — vrijwillig : willige verkooping,
verkooping uit vrije keus; — een willig meisje,
los van zeden; — eene willige merrie, speelsoh,
tochtig. WILLIGHEID, v. goede wil; gedienstigheid, bereidvaardigheid; goede aftrek; hoogere
beursprijs; dartelheid.
WILLIGEN, (willigde, is gewilligd), hooger - in
prijs worden, duurder worden, in waarde stijgen:
de tarwe begint te willigen.
WILLIGLIJK, bw. uit vrijen wil, ongedwongen.
WILSBESCHIKKIIiG, v. beschikking over den
wil; ...KRACHT, v. kracht waarmee men wil : veel
wilskracht betoonen, toonen een krachtigen wil te
hebben.
WILSTER, v. (-s), pluvier; blanke wilster of
zilverpluvier (charadrius squatarola), 21 -I- 9 cM.;
bonte wilster of bontbekpluvier (Ch. hiaticula), 13 +
6 cM.
WILSUITING, v. (-en), (wijsb.) werking door
welke de wil zich tot iets bepaalt.
WILVAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), gedienstig.
WILVAARDIGHEID, v. gedienstigheid.
WIMBER, m. (-s), een stompneuzige visch van
het karpergeslacht, inz. in de Oost- en ook in de
Noordzee.
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WIMPEL, m. (-s), lange smalle scheepsvaan
(meestal in twee punten uitloopende); koninklijke
wimpel, op den grootera mast der oorlogsschepen
en met de kleur der vlag; (spr.) het met vlag en
wimpel winnen, met glans winnen. WIMPELTJE,
o. (-s).
WIMPELHOOFDJE, o. (-s), knop van den wimpeistok; ...LIJN, v. (-en); ...MAN, m. (-nen),
scheepsjongen die op den wimpel moet toezien;
...STOK, m. (-ken); ...VAL, o. (-len).
WIMPER, v. (-s), ooghaartje : hare lange zwarte
wimpers. WIMPERTJE, o. (-s).
1. WIN, v. (-nen), wen, gewin, zie aldaar.
2. WIN, V. winst : om de win.
WINBAAR, bn. (-der, -st), te winnen (inz. van
een spel) : dat was niet winbaar.
WINCH, v. (-en), lier, machine om schepen te
laden en te lossen.
1. WIND, m. (-en), beweging van de dampkringslucht; zeewind, die uit zee waait; landwind, die van
de landzijde komt; — bij -de-wind, als de wind
voorlijker dan dwars inkomt; voor -de-wind, van
achteren inkomende wind; bezeilde wind, wind
dien men voor zijn koers behoeft; de wind op het
zeil, tegenwind; de wind in het zeil, voordeelige
wind; de wind is op en neer, er is geen wind; de
wind steekt op, gaat liggen, ruimt, krimpt; — wind
en weer dienende, inz. bij aankondigingen van ijs
waait de wind uit dien hoek ? -wedstrijn;(fg,.)
staan de zaken zoo ?; — boven wind zijn, voor spoed hebben; — hij is boven wind of voor -de-wind,
het gaat hem wel; — er waait geen wind of hij is
iem. dienstig, elke zaak heeft hare goede zijde; —
in den wind slaan, veronachtzamen, niet letten op,
niet geven om, zich niet bekommeren om; — in
den wind zien, acht geven op hetgeen gebeuren
kan; met alle winden waaien (of draaien), met
ieder meepraten, geen eigen meeping hebben;
de huik naar den wind hangen, zie HUIK; dat is
maar wind, heeft niets te beduiden; -- wind in
het hoofd hebben, zich met hersenschimmen vleien;
veel wind maken, snoeven, pochen, onnoodige
drukte maken; — door den wind gaan, met een
nat zeil loopera, beschonken zijn, omvallen; -- in
den wind gaan, gaan zwieren; (beurst.) alle havens
schutten geen wind, niet alles strekt tot eer en
voordeel, waarvan men ze verwacht; — alle hagen
schutten wind, elke mededinger (bij het houden
van winkel enz.) gaat met eenig voordeel weg,
dat anderen weer missen moeten; — den wind in
het hoofd hebben, wild en woest zijn; — daar is
wind aan de lucht, men is braaf aan het pochen; —
de wind waait nu uit een anderen hoek, de omstandigheden zijn nu anders; — wie wind zaait, zal
storm oogsten, het kwaad loont zijn meester; -- den
wind van voren krijgen, scherpe terechtwijzingen,
een uitbrander; -- lucht : men kan van den wind
niet leven, men moet een middel van bestaan
hebben; — besloten darmlucht, opgehouden lucht
in het dierlijk lichaam : winden laten; met winden
aangehaald, geplaagd zijn; wind uit de keel, oprisping;
(fig.) opgeblazenheid, gezwollenheid. WINDJE,
(dicht.) WINDEKEN, o. (-s), kleine wind (in
alle bet.).
2. WIND, m. (-en), windhond.
3. WIND, o. (-en), windas, kelderwind.
WINDACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), (w. g.) winderig.
WINDAS, o. ( -sen), werktuig, lier waarmede
zware lasten worden opgetild of verplaatst.
WINDBESTUIVING, V. (plantk.) bestuiving der
bloemen met door den wind meegevoerd stuifmeel.
WINDBIER, o. bier, vervaardigd van in de
open lucht gedroogd mout; ...BLOEIER, m. (-s),
plant met windbestuiving; ...BLOEM, v. (-en),
(gew.) boschanemoon of melkwortel, ook wel boschhanevoet geheeten.
WINDBOOM, m. (-en), handspaak die in de
spil van een windas wordt gestoken om deze
rond te draaien; ...BOOMGAT, o. (-en), (zeew.)
spilgat; ...BOOMSLENGTE, v. (-n), (zeew.) lengte
van een windboom : de vuren van die plaats stonden
eene windboomslengte van elkander; ...BORD, o.
(-6n), windscherm, buitenluik; windbord van eene
molenroede, eene plank half zoo breed als de molen
-wiek.
WINDBREKEND, bn. (geneesk.) een windbrekend
middel, geschikt om winden los te maken.
WINDBUIL, m. (-en), windmaker, grootspreker,
snoever, pochhans; ...BUILEN, v. mv. netelzucht;
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...BUIS, v. (...zen), zakpijp, deel van een orgel;
...BUKS, v. (-en), buks of geweer waarvan de
lading door samengeperste lucht voortgedreven
wordt; ...DOORN, ...DOREN, m. (-s), (geneesk.)
kwaadaardige beeneter; chronische ontsteking van
het beendermerg in de vingers en teenen van
scrophuleuze kinderen.
WINDDROOG, bn. in den wind gedroogd; winddroog hout, hout dat op het gevoel droog is.
2. WINDE, v. een plantengeslacht (convolvulus) tot
de familie der windeachtigen behoorende, dat zich
om andere planten naar boven slingert en kelk
bloemen draagt; in ons land komen 3-vormige
soorten in 't wild voor, als : de haagwinde, ook
groote klokwinde, draai, slingerroos, windsel, klimop
en valbloemen geheeten; akkerwinde, ook wel klokjes winde, kleine winde, tiend, lijn, Windom, windsel,
slingerroos en binde of winde geheeten, en duin
plantk.) zwarte winde, eene soort van-winde;—(
duizendknoop, ook zwaluwtong, ranken en reng
geheeten.
2. WINDE, v. (-n), windas, dommekracht; katrol;
garenwinder.
WINDEACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie
(convolvulaceeën) die door twee geslachten bij ons
vertegenwoordigd wordt, als : de winde en het
warkruid.
WINDEI, o. (-eren), ei zonder kalkachtige schaal;
(fig.) dat zal hem geen windeieren leggen, daaruit
zal hij veel voordeel trekken.
1. WINDEL, m. (-s, -en), (gew.) luier, luur; pak
(van zeer kleine kinderen).
2. WINDEL, m. (-s, -en), (Zuidn.) katrol.
WINDELBOOM, m. (-en), zie WIELBOOM.
WINDELEN, (windelde, heeft gewindeld), (Zuidn.)
in zwachtels of luren binden, inbakeren.
WINDELSPIER, v. (-en), (ontl.) snijders- of
kleermakersspier, zekere dijspier
WINDEN, (wond, heeft gewonden), zwachtelen,
omwikkelen : een doekje om den vinger winden;
(spr.) men kan hem om den vinger winden, zie
VINGER; garen tot een kluwen vormen; — ophijschen, optrekken (met eene windas) : zware
koffers naar boven, naar beneden winden; — den
kaapstander draaien (om het anker te lichten) :
het anker winden; — (fig.) zich uit iets winden, zich
op behendige wijze van iets afmaken. WINDING,
v. (-en), het winden.
WINDEPLANTEN, v. mv. windeachtigen.
WINDER, m. (-s), die windt; (ook) zeker werktuig
om garen te winden.
WINDERIG, bn. ( -er, -st), met wind; onstuimig
(van het weer) : winderig weer; — opblazend,
winden veroorzakende : uien is een winderig eten; —
gezwollen : een winderige stijl; (fig.) blufferig, opsnijdend : een winderig meneertje. WINDERIGHEID, v. (fig.) grootspraak; ijdelheid.
WINDGAT, o. (-en), luchtgat : opening in het ijs.
WINDGELD, o. loon voor het ophijschen; (zeew.
eert.) geld aan de schippers betaald voor het slijten
van takels enz. bij het lossen en laden; belasting
op windmolens.
WINDGOD, m. (fab.) Eolus; ...GOLF, v. (...ven),
golven ontstaan door windstooten en de wrijving
der lucht over het water.
WINDHAAK, m. (...haken), ...HAAKJE, o. (-s),
een rechthoekig omgebogen haakje aan een oog
om openstaande deuren of luiken vast te zetten,
opdat de wind ze niet kan toeslaan; ...HAAN, m.
(...hanen), weerhaan; (fig.) iem. die met alle winden
waait.
WINDHALM, v. een plantengeslacht (apera) ook
muggepoot geheeten, tot de groep der struisgrassen
van de familie der grassen behoorende, waarvan
twee soorten bij ons voorkomen : de gemeen
windhalm en de afgebroken windhalm; -- ook een
plantengeslacht (aira), ook smeele geheeten, tot de
onderafdeeling der havergrassen van de familie
der grassen behoorende, waarvan eveneens twee
soorten bij ons gevonden worden, als : de zilver
windhalm en de vroege windhalm.
-kleurig
WINDHANDEL, m. handel waarbij het niet de
bedoeling is de waar te ontvangen, doch alleen de
winst van het prijsverschil te hebben; ... HARP,
v. (-en), eene met verscheidene snaren bespannen
houten kast die, aan den wind blootgesteld, liefelijke tonen voortbrengt; ...HAVER, v. wilde
haver; ...HOEK, m. (-en), hoek of streek van
waar de wind komt: ...HOND, m. (-en), eene
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soort van hond die zich door rankheid van lichaam
en snelheid in het loopen onderscheidt; ...HOOS,
v. (... zen), wervelwind van kleinen omvang die
in het midden lichte voorwerpen omhoogzuigt.
WINDIG, bn. ( -er, -st), winderig (van het weder).
WINDKANAAL, o. (...halen), de vierkante uit
planken samengestelde buis of geleider in een
orgel die den wind van den blaasbalg naar de
windkast overbrengt; ...KANT, m. kant van waar
de wind komt, loefzijde : aan den windkant varen,
loopen; ...KAS, v. ( -sen), (org.) de geheele inwendige
ruimte in welke de wind door de blaasbalgen langs
de kanalen gevoerd en saamgeperst wordt; ...KETEL, m. (-s), (bij de zuig- en perspomp) luchtdichte
ketel waarin het water geperst wordt, waaruit dit
door de daarin aanwezige lucht met een gelijken
straal uitgedreven wordt : brandspuit met windketel; ... KLEP, v. (-pen), (aan stoomwerktuigen
en orgels), luchtklep; ...KLOKJE, o. (-s), (plantk.)
bloem eener winde.
WINDKNOOPEN, m. mv. einden touw waarin
3 knoopen zijn gelegd; volgens het bijgeloof der
noordsche schippers kon men wind krijgen, door
zoo'n knoop los te maken; ...KOLIEK, o. windzucht; ...KOPPEL, m. (-s), (molenm.) kruirad;
...KRUID, o. windbloem, keukenschelle; ...KUSSEN ; o. (-s), met wind of lucht gevuld kussen;
...LADE, V. (- n), (org.) de langwerpige vierkante
lade waarop de pijpen in een orgel staan en waarin
zich de cancelventielen voor de pijpen bevinden;
...LAT, V. (- ten), tochtlat.
WINDMAAND, v. (in den Fransch-republikeinschen kalender) Ventdse (van 19 Febr. tot 21
Maart); ...MAKER, m. (-s), werktuig om wind
te maken, ten einde iets te drogen, bv. de platen
lijm in eene lijmfabriek; (fig.) pocher, snoever,
opsnijder; ...MAKERIJ, v. snoeverij; ...METER,
m. (-s), werktuig tot het aantoonen en meten van
de kracht des winds; ...MOLEN, m. (-s), molen
die door den wind gedreven #wordt; (fig.) tegen
windmolens vechten, een denkbeeldig gevaar bestrijden; (ook) trachten te veranderen wat toch
niet te veranderen is; ...MOTOR, m. (-s, -en),
mechanische inrichting om arbeid te doen ver
kracht van den wind; ...MOUT,-richtendo
o. mout in de open lucht gedroogd; ...NEGOTIE,
v. windhandel.
WINDOM, v. (plantk., gewest.) akkerwinde;
(ook) omslingerende duizendknoop of zwarte winde;
...OVEN, m. (-s), oven waarin het vuur door een
luchtstroom versterkt wordt; ...PELUW, v. (-s),
(molenm.) zware balk voor in de kap tot onder
-steunigvad
molenas.
WINDPIJP, v. (-en), opening in het bovenste
gedeelte van een gietvorm, voor klokken, waardoor
de lucht die bij het gieten door het metaal verdrongen wordt, afgevoerd wordt.
WINDPISTOOL, o. (...stolen), pistool waarin
als voortdrijvende kracht samengeperste lucht gebruikt wordt; ...PLANK, v. (-en), deel eener
molenwiek; ...POKKEN, v. mv. zekere huiduitslag : eene soort van kinderziekte in zeer lichten
graad; ...PROEF, v. (...ven), (muz.) het meten
der windpersing door middel van de windwaag,
ten einde eene gelijkheid van windgeving aan al
de blaasbalgen te kunnen verschaffen.
WINDRAD, o. (-eren), een door den wind bewogen rad; ...REEP, m. (-en), (zeew.) touw, looper,
dienende om de stengen te hijschen of de bovenste
masten te strijken; ...REEPSBLOK, o. (-ken);
...ROER, o. (-s), zeker schietgeweer waaruit de
kogel door samengeperste lucht gedreven wordt.
WINDROOS, v. (...rozen), kompasroos; barische
windroos, eene windroos waarbij de gemiddelde
barometerstand van iederen wind aangegeven is;
de gemiddelde thermometerstand voor eiken wind
is aangegeven op de thermische windroos; — ( plantk.)
anemoon.
WINDSCHADE, v. schade door storm aan een
bosch veroorzaakt; ...SCHADUW, v. streek beschut
voor den wind; ...SCHEUR, v. (-en), (timm.)
scheur in hout in de richting der mergstralen;
...SCHERM, o. (-en), ...SCHUT, o. (-ten), middel
ter bescherming tegen den wind.
1. WINDSEL, o. (plantk.) volksnaam van de
akker- en haagwinde; — (gew.) vogelwikke.
2. WINDSEL, o. (-s, -en), zwachtel, band om iets
te winden of gewonden; laatband; luier.
WINDSNELHEID, v. snelheid van den wind.

WINKELBANK.

WINDSPAAK, v. (...spaken), windboom; ...SPIL,
o. (-len), kaapstander.
WINDSTER, v. (-s), die garen enz. windt.
WINDSTIL, bn. zonder wind, kalm : het is

windstil.

WINDSTILTE, v. (zeew.) gebrek aan wind;
...STOOT, m. (-en), windvlaag; ...STREEK, v.
(...streken). het voorbijtrekken van den wind;
hoek waaruit de wind komt; ...THEORIE. v.
windtheorie der zeestroomen, hypothese waarbij de
zeestroomen verklaard worden te zijn ontstaan
door de heerschende winden en niet door de aswenteling der aarde; ...VAAN, v. (...vanen), weerhaan; ...VANG, m. het opvangen van den wind;
ventilator; zeilwerk; een zeil ten windvang stellen,
het aan den wind blootstellen; ...VANGER, m.
(-s), windvangers op een schip, rechthoekig omgebogen wijde buis om frissche lucht in de machinekamer enz. te brengen.
WINDVEER, v. (-en), (zeew.) windvoorspellende
streep in de lucht; — (timm.) dunne wigvormige
latjes aan den bovendorpel van het onderraam
en aan den onderdorpel van het bovenraam bevestigd om de ramen vrij te laten loopen en toch
eene goede afsluiting te hebben; — (aan houten
gebouwen met spits toeloopenden gevel) de planken
die aan weerskanten langs den gevel zijn gelegd,
van den nok tot de wormten; — (zeew.) billen,
achterwerk; verlengstuk der rantsoenhouten; ver
achterboorden; de wind komt langs de-lengstukdr
windveer in, schuin achterin.
WINDVEERING, v. (-s, -en). windveeren.
WINDVERWEKKEND, bn. winderig.
WINDVIJZELMOLEN, m. (-s), kleine soort van
windwatermolen; ...VLAAG, v. (...vlagen), korte
en hevige windbui; ...VLEUGEL, m. (-s), molen
deel van de trommel van een carillon;-wiek;
...WAAG, v. (...wagen), (muz.) een manometer
aan een orgel om daarmede de windpersing te
kunnen nagaan.
WINDWAART (TE), WINDWAARTS, bw. naar,
aan de windzijde.
WINDWATERZUCHT, v. eene soort van waterzucht die uit opgesloten water en winden voort
...WEGER, m. (-s), windmeter; ...WERING,-spruit;
v. aan den wind tegenovergestelde zijde van het
schip; windscherm; ...WERK, o.; ...WERVEL, m.
(-s), (timm.) wervel waarmee de luiken aan buitenmuren worden vastgezet; ...WIJZER, m. (-s),
weerhaan; (zeew.) wimpel om de richting van den
wind aan te wijzen bij flauwe koelte; ...WOLKJE,
o. (-s), kleine windvoorspellende wolk; ...ZAAD
berenoor; ...ZAK, m. (-ken),-KRUID,o.(plantk)
doedelzak, zeker blaasspeeltuig; (fig.) snoever,
opgeblazen vent; ...ZAKJES, o. mv. (org.) kleine
lederen zakjes die in een orgel den uitgang naar
den bodem der windkas afsluiten; ...ZEEL ; o.
(-en), ...ZEIL, o. (-en), touw van den kaapstander;
... ZIJDE, v. kant van waar de wind komt;
... ZUCHT, v. opzwelling van het lichaam door
winden, trommelzucht.
WINDZUCHTIG, bn. ( -er, -st), aan windzucht
lijdende.
WINEND, o. (scheepsw.) buitenzwei.
WINGERD, m. (-en, -s), wijngaard, zie aldaar.
WINGEWEST, o. (-en), veroverde landstreek.
WINJEWANJE, o. naam van een denkbeeldig,
een onbekend land waarvan door sommige schrij vers gewag wordt gemaakt.
WINK, v. (-en), (gew.) rietgans, ook zaadgans
en zwartkop geheeten (anser segetum), 7 2 + 14 cM.
1. WINKEL, m. (-s), hoek : mep, heeft in alle
winkels en hoeken gezocht; (ontl.) oogholte.
2. WINKEL, m. (-s), huis of gedeelte van een
huis waar voorwerpen te koop zijn, magazijn : een
winkel openen, hebben, houden; winkel voor sigaren,
vrije winkel, in tegen
gedwongen winkel, waarin de werk--stelingm

voor kruidenierswaren; —

lieden gedwongen worden te koppen, op gevaar
of straffe van gedaan te krijgen; - werkplaats der
ambachtslieden, fabriek : naar den winkel gaan ;
(fig.) dat is daar een winkel, alles is er in de war.
WINKELBANK, v. (-en), toonbank; ...BEDIENDE, m. en v. (-n); ... BILJET, o. (-ten),
biljet om in een winkel op te hangen; ...BOEK,
o. (-en), boek waarin dagelijks opgeschreven wordt
wat verkocht is; ...DEUR, v. (-en), deur die toegang geeft tot den winkel; ...DOCHTER, v. (-s),
vrouwelijke winkelbediende; (fig.) goederen die
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lang in den winkel zijn en die men niet kan kwijt raken; ...DOOS, V. (...zen), doos voor winkelgoederen; ...DWANG, m. dwang om in een bepaalden winkel (van den werkgever meestal) zijne
inkoopera te doen.
1. WINKELEN, (winkelde, heeft gewinkeld), een
winkel doen, houden; winkels bezoeken, boodschappen doen.
2. WINKELEN, (winkelde, heeft gewinkeld), (ook)
winkelhaaks zetten.
WINKELGALERIJ, v. (-en), rij winkels in eene
passage; ...GELD, o. geld dat in den winkel ontvangen is; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), alles
wat men in een winkel noodig heeft (toonbank,
maat, schaal, gewicht, papier, touw enz.); ...GOED,
o. (-eren), wat in een winkel te koop is; verlegen
winkelgoed, wat door het lange liggen in den winkel
min of meer bedorven is.
WINKELHAAK, m. (... haken), (meetk.) rechte
hoek (aangeduid door het teeken L); (timm.)
werktuig om rechte hoeken af te zetten; gereedschap om groeven in het hout te maken; zethaak;
(fig.) rechthoekige scheur in een kleedingstuk;
...HAAKBAND, m. (-en), zware ijzeren winkelhaak bij de achterhoeken van eene deur ter ver
-sterking
aangebracht.
WINKELHEER, m. (-en), mannelijk winkel
koopwaar voor het raam geplaatst,-bedin;(fg.)
die er goed uitziet en billijk geprijsd is, om koopers
in den winkel te lokken.
WINKELHOUDER, m. (-s), winkelier; ...HUIS,
0. (...zen), huis waarin men winkel houdt; huis
geschikt om winkel in te houden : een winkelhuis
te huur; ...HUUR, v.
WINKELIER, m. (-s, -en), WINKELIERSTER,
V. (- s), die een winkel heeft of houdt.
WINKELINVENTARIS, m. ( -sen), inventaris der
voorhanden winkelgoederen.
WINKELJONGEN, ...KNECHT, m. (-s), knecht
van een winkelier; ...JUFFER, v. (-s), ...JUFFROUW, v. (-en), vrouwlijke winkelbediende;
...KAART, V. (- en), kaart die men aan behoeftigen
geeft, waarop zij in een daarop vermelden winkel
levensbehoeften kunnen krijgen; ...KAMER, v. (-s),
kamer tot een winkel behoorende; ontvangkamer
voor de koopers; ...KAST, v. (-en), gedeelte van
den winkel waar de koopwaren uitgestald liggen
(inz. voor de ramen aan de straat); ...KNECHT,
m. (-s), winkeljongen; (fig.) waar die geen aftrek
heeft; ...KNIE, v. (-ën), (zeew.) zeker houtwerk:
rechthoekige knie; ... LADDER, v. (-5), trapleer
in den winkel; ...LADE, v. (-n), geldlade in de
toonbank; ...LAMP, v. (-en); ...LEI, v. (-en);
... LICHT, o. ; .. LUIK, o. (-en).
WINKELMAAT, V. (... maten), maat waarvan
men zich in winkels bedient; ...MERK, o. (-en), merk
aan de winkelwaar gehecht, ter geheime aanduiding
van den prijs b.v.
WINKELNAAD, m. (naden), (ontl.) derde naad
van de hersenpan.
WINKELNERING, v. klandizie; daar is eene goede
winkelnering, in dien winkel wordt veel verkocht;
...OPSTAND, m. het ameublement van een winkel:
toonbank, doozen, kasten, enz.; ...PRIJS, m.
(...zen), prijs waartegen de waren aan den winkel
verkocht worden; ...RAAM, o. (...ramen);
...SCHULD, v. (-en), schuld die men in een winkel
gemaakt heeft; ... SLUITING, v. gedwongen, ver
winkelsluiting; ...STAND, m. (-en), dat ge--vroegd
deelte in eene stad waar men voornamelijk winkels
vindt : op een der eerste winkelstanden te huur;
...STOEL, m. (-en), stoel in een winkel; ...TRAPJE,
0. (- s); ...VEN y TER, o. (-s); ...WET, v. (-ten), wet
op het winkel n, vooral op het gedwongen winkelen;
...VEREENIGING, v. (-en); coöperatieve winkel
wier leden in de winst deelen; ... WAAR,-vernig,
v. (... waren), winkelgoed; ... WACHTERS, m. mv.
dat geen aftrek heeft; ...ZAAK, v. (...zaken),
een burgermeisje zoekt plaatsing

zaak.

in eene nette winkel -

WINKELZIEK, bn. de verkeerde neiging hebben
om in een winkel meer te koopen dan noodig is of
dan men betalen kan.
WINKET, o. (-ten), deurtje in eene groote deur.
WINNAAR, m. (-s), winner.
WINNEN, (won, heeft gewonnen), voordeel
behalen (b.v. door koop en verkoop, in het spel,
door wedden enz.) : aan (of op) die koffie wint hij
f 1000; de winnende hand is mild, wiep het welgaat
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is doorgaans ook weldadig; die waagt die wint,
alleen hem, die iets onderneemt, kan iets gelukken;

- bij het kaarten winnen; wie heeft het spel gewonnen ? ; (fig.) het is een gewonnen spel, de onder

gelukt; zich gewonnen geven, het opgeven;-nemigs
een proces winnen, door den rechter in het gelijk
gesteld worden; - hooi winnen, verkrijgen en inzamelen; zaad winnen; - den kost winnen, verdienen; - het net ophalen als men vischt; - (iets)
erlangen, bekomen (b.v. door vriendelijke voorkomendheid, door mededinging, door naijver) : den

prijs winnen; een veldslag winnen; tijd winnen;
aller harten winnen; - door overtuiging of overreding tot zijne partij overhalen : iera. voor zijne
partij winnen; - telen, verwekken; - aan iets
winnen, vordering bespeuren : ik win dagelijks
aan u, ik merk, dat gij elken dag er beter uitziet
(of beter leert enz.); - aan de winnende hand zijn,
beginnen te winnen; op iets of iem. winnen, kans

hebben om iets of iem. vooruit te komen, voorbij
te streven; - (zeew.) op een ander schip winnen,
het naderen, met kans om het - vooruit te komen; in den wind winnen, bij den wind opwerken, opsteken; in breedte, in lengte winnen. WINNING,
v. het `vinnen.
WINNER, m. (-s), die wint in een wedstrijd, bij
het spel : de winners en de verliezers; hij is de geluk
hoofdprijs.

-kigewnrvad

WINST, v. (-en), (in hoog. st. WINSTE), het
winnen, wat men wint : die zaak geeft eene zuivere
winst

van 40 gulden in de week; - de bruto winst,

verschil in prijs tusschen inkoop en verkoop; de netto winst, wat men voor iets meer ontvangt
dan men in 't geheel uitgegeven heeft; - de winst
bepalen, berekenen; (spr.) eerste winst is korte winst,
wat men in het spel bij den aanvang wint, verliest
men vaak spoedig weder; - dit is zuivere winste
voor onze partij, voordeel. WINSTJE, o. (-s), kleine
winst.
WINSTAANDEEL, o. (-en), aandeel in de winst,
dividend; ...BEJAG, o. het zoeken naar winst :
uit winstbejag iets doen; ...CIJFER, o. de winst;
...DERVING, v. (-en), het missen van winst.
WINST-EN-VERLIESREKENING, v. (-en), wijze
van berekenen, het berekenen van de winst en
het verlies.
WINSTGEVEND, bn. voordeel opleverende:

eene winstgevende betrekking.

WINSTVERDEELING, v. (-en), verdeeling van
den winst.
WINTER, m. het vierde der vier jaargetijden
(21 Dec.-21 Maart); des winters, in den winter,
gedurende den winter; - winterkoude : de winter
begint dit jaar vroeg; de winter duurt lang; - pijn
aandoening of zwelling (door de koude ver--lijke
oorzaakt) van handen of voeten : den winter hebben
aan zijne voeten; - ( spr. gew.) hij heeft winter, hij
lijdt gebrek; - (fig.) ouderdom : de winter des levens;
-, (-s), winterseizoen, de wintermaanden : de

winters zijn er zeer gezellig; zij is vijftien winters oud,

zij heeft 15 winters gezien, is 15 jaar oud.
WINTERAARDAPPEL, m. (-s, -en), aardappel
die gedurende den winter goed blijft.
WINTERACHTIG, bn. ( -er, -st), als in den winter,
op den winter gelijkende : winterachtig weer; winterachtig gekleed zijn. WINTERACHTIGHEID, V.
WINTERANDIJVIE, v.; ...APPEL, m. (-s, -en),
appel die in den winter goed is; ...ARBEID, m.
werk dat des winters verricht wordt; ...AVOND,
m. (-en), avond in het winterseizoen, lange avond;
... BED, o. het winterbed eener rivier, bedding
's winters; ... BLOEM, v. (-en), bloem die in den
winter of het vroege voorjaar bloeit; ...BOEI,
m. (dicht.) ijsdek op rivieren en vaarten : de Rijn
ontslagen van zijn winterboei; ... BORSTROK,
m. (-ken), borstrok dien men 's winters draagt,
dikke borstrok; ...BOTER, v. hooi- of stalboter;
...BRAMSTENG, m. (-en), (zeew.) bramsteng
met korten top; ... BRAMZEIL, o. (-en), (zeew.);
...BREEDTE, v. (-n), de winterbreedte eener rivier,
breedte die de rivier 's winters heeft, vaak drie- of
viermaal zooveel als de zomerbreedte; ...BROEK,
v. (-en), dikke broek, broek die men 's winters
draagt; ...BUI, v. (-en), kortstondig slecht weer
in den `winter; ...CONCERT, o. (-en), ...CURSUS,
M. ( - sen), concert, cursus alleen des winters
gehouden ; ...DAG, m. (-en), dag in den winter,
korte dag; bij winterdag, gedurende den winter,
des winters; des winterdags, gedurende den winter.
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WINTERDAGS, bw. in den winter, gedurende
den winter.
WINTERDEKSEL, o. (-s), (nat. hist.) een deksel
van verhard slijm met kalkkorreltjes vermengd,
dat de landslakken afscheiden ons daaronder haar
winterrust te genieten; ...DIENST, m. (van spoorwegen, stoombootee, enz.) dienstregeling gedurende
den winter; ... DIJK, m. (-en), hooge, zware dijk
die 's winters het hooge water in de rivieren tegenhoudt; ...DOEK, m. (-en); ...DRACHT, v. winterkleeding; ...EEND, v. (-en), IJslandsche eend die
's winters hier op den trek voorkomt; ... EIK,
m. (-en), eene soort van eikeboom (quercus sessilif lora), waarvan de bladeren eerst in het voorjaar
afvallen.
WINTEREN, (het winterde, heeft gewinterd),
koud zijn : het begint al te winteren.
WINTERFEEST, o. (-en), feest gedurende den
winter gegeven; ...FRUIT, o. vruchten die in den
winter goed zijn.
WINTERGARST, ...GERST, v. garst of gerst die
in het najaar gezaaid wordt en den winter te
velde doorbrengt; ...GENOEGEN, o. (-s), genoegen
gedurende den winter; ... GEWAAD, o.; ... GEWAS,
o. ( -sen), een gewas dat in het najaar gezaaid wordt
en 's winters te velde staat; ...GEZICHT, o. (-en),
uitzicht op besneeuwde velden; (schild.) afbeelding
van een wintergezicht; ...GOED, o. wintervruchten; winterbloemen; kleedingstukken die 's winters
gedragen worden; ...GRAAN, o. (...granen),
winterkoren; ... GRAS, o. (plantk. gew.) duist,
alzoo genoemd omdat dit onkruid verreweg het
meest in wintergewassen voorkomt; ... GRAS MUSCH, v. (...sschen), (nat. hist.) eene soort van
groenvogel.
WINTERGROEN, o. groen van den winter;
(plantk.) een plantengeslacht (pirola) tot de familie
der heideachtigen behoorende waarvan 3 soorten
bij ons in 't wild voorkomen, als : het éénbloemig -,
het rondbladig -, en het klein wintergroen; zij
blijven gedurende den winter groen; ...GROEN
groenten die in den winter goed zijn;-TEN,v.m
... HAAR, o. het dichtere haar dat vele dieren
's winters hebben; ...HALFJAAR, o. (...jaren), de
maanden October tot en met Maart; ... HANDEN,
V. mv. handen door de koude gezwollen of
gespleten; ...HANDSCHOEN, m. (-en), dikke gevoerde handschoenen.
WINTERHARD, bn. bestand tegen de guurheid
van den winter : de grove den is winterhard; winterharde stamrozen.

WINTERHAVER, v. haversoort die een wintergewas is; ...HIELEN, m. rev. hielen door den invloed der koude gezwollen; ...HOED, m. (-en);
...HOOG, o. gebied van hooge drukking gedurende
den winter; ...HUIS, 0. (...zen), huis dat 's winters
bewoond wordt; ...JAS, v. ( -sen), jas van dikke stof;
...KAAI, v. (-en), ...KADE, v. (-n), dubbele kade;
...KAMER, v. (-s), kamer waar men 's winters huist.
WINTERKERS, v. (plantk.) barbarakruid of
steenkruid (barbarea), alzoo genoemd, omdat
het blad, 's winters lang groen en frisch blijvende,
in plaats van en bij gebrek aan bitterkers wel als
een toevoegsel bij salade gebruikt werd.
WINTERKERSEN, v. mv. (plantk.) jodenkersen, krieken over zee; ...KEUKEN, v. (-s),
spijzen die 's winters gegeten worden; ...KLEED,
o. (-eren), kleed dat 's winters gedragen wordt;
bij vele dieren, de haren of veeren die zij 's winters
hebben en in kleur soms veel van het zomerkleed
verschillen; ...KNOL, m. (-len), raap of knol die in
den winter goed is.
WINTERKONINKJE, o. (-s), algemeen bekend
zangvogeltje van slechts 10 cM. lengte (troglodytes
parvulus).

WINTERKOOL, v. (-en), kool die in den herfst
gezaaid wordt en den volgenden zomer goed is;
...KOOLZAAD, o.; ...KOREN, o. koren dat in
't najaar gezaaid wordt en in den winter te velde
staat; (fig.) hij lijdt als winterkoren op het veld, hij
lijdt verschrikkelijk; ...KOST. ni. voedsel, spijs
geschikt voor den winter; ...KOUDE, v.; ...KRAAI,
v. (-en), bonte kraai (corvis cornix), 27 + 20 cM.;
..:KWARTAAL, o. (...talen), de maanden November, December en Januari; ...KWARTIER, o.
(-en), verblijfplaats gedurende den winter; (mil.)
de winterkwartieren betrekken, zich naar de winterkwartieren begeven; (ook fig.) zijne winterwoning
betrekken.
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WINTERLAAG, ... LAGE, v. wintertijd; (zeew.)
ligplaats voor schepen in den winter : in winterlaag
liggen, overwinteren, den winter (ergens) doorbrengen; winterlaag maken (bij houtzaagmolens),
balken op stapel zetten om die 's winters bij besloten water te kunnen gebruiken; ... LAARS, v.
(...zen); ...LAKOOI, v. stokviolier (cheiranthus
fruticu.losus); ...LANDBOUWSCHOOL, (... scholen);
...LANDSCHAP, o. (-pen), landstreek met sneeuw
en ijs; afbeelding hiervan; ...LEGER, o. (-s), leger
gedurende den winter; ...LIED, o. (- eren),-plats
lied op den winter; ...LIJSTER, v. (-s), (nat. hist.)
wijnlijster.
WINTERLING, v. ,(plantk.) pijpkruid, dollekervel..
WINTERLOON, o. (-en), loon voor arbeid, gedurende den winter verricht; ... LUCHT, v. koude,
nevelachtige lucht; ...MAAL, o. (...malen), maal
gehouden; ...MAAND, v. December;-tijd'swner
(eert. in den Franschen republikeinschen kalender)
Frimaire (van 21 Nov. tot 21 Dec.); -, (-en), eene
der maanden van den winter; de drie wintermaan den: December, Januari en Februari; ...MANTEL,
m. (-s), dikke mantel voor den winter; ...MEESTER,
m. (-s), onderwijzer alleen voor den winter aangesteld; ...MODE, v. (-s); ...MORGEN, m. (-s);
...MUTS, v. (-en), muts die 's winters gedragen
wordt; ...NACHT, m. (-en), nacht in den winter,
lange nacht; ...NEVEN en ...NICHTEN, mv.
(gew.) kennissen en familieleden die 's `winters
eenige dagen logeeren om dan samen leut te maken;
... OOFT, o. winterfruit.
WINTERPALEIS, o. (...zen), paleis ingericht om
'S winters bewoond te worden; ...PARTIJ, v. (-en);
...PEER, v. (...peren), peer die in den winter
goed is; ...PET, v. (-ten), dikke pet; ...PLANT,
v. (-en), plant die 's winters goed blijft; ...PREI,
v. de gewone prei (allium porrum); ...PRET, v.
pret die men 's winters smaken kan; ...PROVISIE,
v. (-s), wintervoorraad; ...ROGGE, v. rogge in den
herfst uitgezaaid; ...ROK, m. (-ken), dikke rok;
...ROOS, v. (...rozen), stokroos; ...RUPS, v. (-en),
rups die overwintert; ...RUST, v. rust die veel
dieren, planten en bedrijven 's winters hebben, inz.
winterslaap; ...SALADE, v. veldsalade.
WINTERSCH, bn. winterachtig.
WINTERSCHOEN, m. (-en), schoenen die men
'S winters draagt; ... SCHOOL. v. (.. .scholen),
school waarop gedurende de wintermaanden onder
gegeven wordt, inz. in landbouwonderwijs;-wijs
...SEIZOEN, o.; ...SLAAP, m. slaap, toestand
van verdooving (van sommige dieren) gedurende
den winter : de natuur in haar winterslaap, in haar
toestand van rust 's winters; ...SLAPER, m. (-s),
dier dat gedurende den winter slaapt; ...SNEEUW ;
v.; ...SPELT, v.; ...SPINAZIE, v. wintergewassen;
...SPORT, v. sport die alleen 's winters kan beoefend worden; ...STOF, v. (-fen), dichte, stevige
stof voor winterkleederen; ...STUK, o. (-ken),
(schild.) afbeelding van een landschap in den
winter; ...TAFEREEL, o. (-en); ...TALING, v.
(-en), in den winter hier veelvuldig voorkomende
eendensoort (anas crecca), 32 cM. lang; ...TARWE,
v. een wintergewas;...TEEKENS, o. mv. teekens
waarin zich de zon gedurende den winter schijnt
te bewegen; zij zijn; de Steenbok, de Waterman
en de Visschen; ...TERING, v. wintervoorraad:
hij wist er eene wintertering uit te halen, een aardig
sommetje aan te verdienen; ...TIJD, m. (-en);
...TREK, m die vogels zijn op den wintertrek hier,
gedurende den winter vertoeven die trekvogels
hier ; ...TUIN, m. (-en), kunstmatige, binnenshuis
aangelegde tuin voor den winter.
WINTERUI, m. (-en), ui die in den winter goed
is; ui in den herfst uitgezaaid en 's v'inters te velde
staande; ...UITSPANNING, v. (-en), wintervermaak; ...VARKEN, o. (-s), big in Augustus of
September geboren en bestemd om in het volgende
jaar vetgemest te worden; ...VERBLIJF, o.
(... ven), verblijf gedurende den winter; ... VERGADERING, v. (-en); ...VERMAAK, o. (...vermaken), uitspanning in den winter; ...VERTREK,
o. (-ken); ...VLAAG, v. (...vlagen), bui, slecht
weder in den winter; ...VLEESCH, o. gezouten
vleesch om 's winters genuttigd te worden; ...VLINDER, m. (-s), in den winter vliegende vlinder
(cheimatobia brumata) waarvan het vleugellooze
wijfje haar eieren Qp zeer verschillende boomsoorten legt, waaraan de jonge rupsen in het voor-

WINTERWEDER.

1998

jaar groote verwoestingen toebrengen; de bruingrijze wintervlinder (hybernia leucophaearia) en
de bruingerande wintervlinder (H. marginaria);
...VLOED, m. hooge waterstand 's winters; ... V O E DER, ...VOER, o. voedsel voor de beesten gedurende den winter; ...VOET, m. (-en), door de koude
gezwollen voet; ...VOGEL, m. (-s); ...VOLK, o.
een kast met wintervolk, bijen die men 's winters
overhoudt; ..VOORRAAD, m. (...raden), levens
brandstoffen enz. opgedaan ten ge--mideln,
bruike in den winter; ...VREUGDE, v.; ...VRUCHTEN, v. mv. vruchten voor, van den winter; Wintergewassen.
WINTERWEDER, ...WEER, o. weer zooals
het 's winters is, koud en guur; ...WERK, o. (-en);
...WILD, o. wild dat 's winters geschoten wordt;
...WOL, v. schapenwol die in het voorjaar afgeschoren wordt en 's winters gegroeid is; ...WONING,
v. (-en); ...WORTELEN, m. mv.; ...ZAAD, o.
(...zaden), winterkoren; ...ZALM, v. 's winters
gevangen zalm; ...ZANGER, m. (-s), basterdnachtegaal; ...ZEEP, v. zeep voor den winter bestemd,
eenigszins anders van samenstelling dan de zomerzeep; ...ZON, v.; ...ZONNESTAND, m.
WINZUCHT, v. begeerte naar winst, zucht om
(geld) te verdienen.
WINZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), begeerig naar
winst.
1. WIP, v. (-pen), schudding, slingering : iedere
wip van het rijtuig deed ons zeer; de plank maakte
een wip en ik viel; — balk of plank, in evenwicht liggende en waarop men zich heen en weer laat wippen
tot uitspanning : op eene wip spelen; — wipgalg:
op de wip staan, op het punt zijn gewipt te worden,
d. i. de straf der wipgalg te ondergaan; (thans
alleen fig.) op het punt zijn zijn ambt te verliezen; —
toestel om eene valbrug op en neer te laten; werk
om water te putten; zeker werktuig der brou--tuig
wers enz. waarmede vaten met gemak op een
wagen gelicht worden ; — (Zuidn.) gaaipers.
WIPJE, o. )-s).
2. WIP, m. het wippen : in (met) een wip ben ik
terug, in een oogenblik; in een wipje ben je er, het
is zeer dichtbij. WIPJE, o.
3. WIP, tw. wip ! hij weg.
WIPBALK, m. (-en), balk in evenwicht op een
anderen balk liggende, draaibalk, wip; ...BRUG,
v. ( -gen), ophaalbrug, valbrug; ... GALG, v. (-en) ,
eene soort van galg aan welker dwarsstuk men
een tot straf veroordeelde bij de op den rug gebonden handen omhoogtrok en even snel weer
naar beneden liet vallen, waardoor zijne armen
vaak uit het lid raakten; voorheen eene straf voor
deserteurs; ...GEBINT, o. (-en); ...HEEF, m.
(...heven), (gew.) een driehoekig schepnet waarmede men op den kant van een schuitje langs den
wal vischt; ...HOUT, o. (-en), hefboom om zware
lasten op te lichten; ...KLEP, v. (-pen), hefboom
...KOOI, v. (-en), slagkooi; ...MOLEN, m.-klep;
(-s), soort van standaardmolen; ...NEUS, m. (...zen),
omgebogen neus; -, m. en v. (...zen), persoon die
een wipneus heeft.
WIPPEN, (wipte, heeft en is gewipt), zich snel
bewegen of begeven : zij wipte uit de kamer; zij is
even naar den overkant gewipt; (fig.) over iets heen
wippen, los over iets heengaan; — los liggen en zich
naar boven of beneden bewegen : die plank wipt;
de ekster wipt met haar staart, beweegt dien snel op
en neder; de japon wipt op zijde, hangt ongelijk; waggelen : die tafel wipt; -- met eene wip spelen:
de kinderen wippen; met een hefboom oplichten;
met eene vip in beweging brengen : eene brug
wippen, ophalen; — iem. aan de wipgalg straffen;
(fig.) een ambtenaar wippen, hem den voet lichten,
van zijn ambt berooven.
WIPPER, m. (-s), die wipt; (zeew.) hijschtalie.
WIPPERIG, bn. ( -er, -st), wat wipt; wat wankel
staat.
WIPPERTJE, o. (-s), kleine wip; — (aan een
klavier) hefboompje dat, door den toets aan de eene
zijde neergedrukt, aan de andere zijde omhooggaat
en het hamertje in beweging brengt, dat de snaar
doet trillen; — (gemeen.) glaasje (inz. met sterken
drank gevuld) : een wippertje nemen, pakken.
WIPPERTOESTEL, o. (-len), zeker toestel tot
redding van schipbreukelingen.
WIPPLANK, v. (-en), plank tot eene wip gemaakt; ...STAART, m. (-en), kwikstaart.
WIPSTOEL, m. (-en), schommelstoel; (fig.) op
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een wipstoel zitten, gemakkelijk uit zijn betrekking ontslagen kunnen worden; ...STOK, m.
(-ken), deel van een smidsblaasbalg; ...ZWENGEL,
m. (-s), zwengel om water uit een put op te voeren.
WIS, bn. ( -ser, -t), WISSELIJK, bw. zeker,
stellig, gewis : iem. van een wissen dood redden; wel wis
en zeker doe ik dat. WISHEID, v. zekerheid, gewisheid.
1. WISCH, v. (wisschen), teen, twijg; zooveel
hout als men in eene wisch samenbindt; — hándvol :
eene wisch stroo. WISCHJE, o. (-s).
2. WISCH, v. (wisschen), vaatdoek, tafeldoek.
WISCHBANDEN, m. mv. (mandenm.) teenen
banden.
WISCHDOEK, m. (-en), veegdoek, afneemdoek;
vaatdoek; (schild.) wischlapj e.
WISHOUT, o. (Zuidn.) gekloofd brandhout van
boomstammen.
WISJEWASJE, zie WISSEWASJE, o. (-s).
WISKUNDE, v. de wetenschap die zich met
grootheden en uitgebreidheden bezighoudt : de
wiskunde wordt verdeeld in zuivere en toegepaste wis
zuivere wiskunde in de rekenkunde die-kunde;
de getallen, en in de meetkunde welke de uitgebreid
behandelt; de toegepaste wiskunde in physische-hedn
(werktuig-, sterren- en gezichtkunde) en in technische
wiskunde.
WISKUNDIG, ...KUNSTIG, bn. bw. tot de
wiskunde behoorende : wiskundige stellingen, lessen;
wiskundige aardrijkskunde, beschouwing der aarde
als hemellichaam en van hare betrekking tot de
andere hemellichamen; een vraagstuk wiskundig
oplossen; — dit is wiskundig zeker, hier vervalt
vanzelve alle tegenspraak.
WISKUNDIGE, m. env. (-n), ...KUNSTENAAR,
m. (-s), beoefenaar der wiskunde.
WISPELEN, (wispelde, heeft gewispeld), schudden, heen en weder bewegen, kwispelen; -- zacht
spreken, fluisteren.
WISPELSTAARTEN, (wispelstaartte, heeft gewispelstaart), kwispelstaarten.
WISPELTUREN, (Zuidn.) zich bewegen.
WISPELTURIG, bn. bw. ( -er, -st), veranderlijk,
onstandvastig : een wispelturig man; — ongestadig,
los : het is wispelturig weer; — wild, onrustig : hij
heeft eene wispelturige inborst. WISPELTURIG
onstandvastigheid; — (...heden), hande--HEID,v.
ling die een wispelturigen aard verraadt.
WISSCHEN, (wischte, heeft gewischt), vegen,
afnemen : wisch uw mond schoon; stof van de tafel,
krijt van het bord wisschen; — schoonmaken (een
kanon); (art.) wisch het kanon (commando).
WISSCHER, m. (-s), die wischt; veger, schoonmaker; gereedschap om geschut schoon te maken;
(art.) vat op den wisscher (commando).
WISSCHERSKLOS, m. ( -sen), (art.) poetsstok
van een kanonnier.
WISSE, v. (-n), kubieke meter, stère, inhoudsmaat voor brandhout.
1. WISSEL, m. (-s), (kooph.) wisselbrief : het
bedrag van een wissel; een wissel trekken, weigeren,
accepteeren; de wissel vervalt morgen; — ( fig.) betalen met een wissel op de eeuwigheid, nooit betalen; —
wisselkoers; wisseling; overgang; verandering. WISSELTJE, o. (-s).
2. WISSEL, m. (-s), (jag.) het haas volgt zijn
wissels, dwarssprongen; — de beweegbare inrichting
die gelegenheid geeft aan spoortreinen of enkele
spoorwagons van het eene spoor op het andere
over te gaan of van spoor te wisselen; een vol wissel,
tusschen twee evenwijdige sporen, bevat dus
eigenlijk twee wissels; Engelsche wissel, kruiswissel,
tusschen twee sporen die elkander onder een scherpen
hoek snijden; een halve Engelsche wissel is slechts
eenzijdig, vormt eene soort van driesprong; een
wissel verzetten, overhalen.
WISSELAAR, m. (...laren, -s), die geld wisselt
(inz. vreemde munten), bankier.
WISSELAGENT, m. (-en), iem. die voor rekening
van een ander geld wisselt, inz. agent eener wisselbank. WISSELAGENTSCHAP, o.
WISSELARBITRAGE, v. zie ARBITRAGE.
WISSELBAAR, bn. (-der, -st), te wisselen, gewisseld, verwisseld kunnende worden; (fig.) veranderlijk, onstandvastig : een wisselbaar geluk. WIS SELBAARHEID, v. eigenschap van iets dat gewisseld of verwisseld kan worden; (fig.) verander
-lijkhed,
onstandvastigheid.
WISSELBANK, v. (-en), kantoor. instelling voor
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den wisselhandel; ...BEDIENING, v. het bedienen
der spoorwissels; ...BEURT, v. (-en), beurt volgens
een vastgestelden rooster; ...BLADEREN, o. mv.
om den anderen geplaatste bladeren; ... BORD,
o. (-en), (electr.) inrichting om den electrischen
stroom van loop te doen wisselen; ...BORGTOCHT, m. (-en), medeonderteekening als borg op wissels;
...BOUW. m. (landb.) het afwisselen van hetgeen
men achtereenvolgens op een zelfde stuk land
bouwt.
WISSELBRIEF, m. (...ven), geschrift waarbij
de onderteekenaar iem. last geeft om eene daarin
uitgedrukte geldsom in eene andere plaats, op of
na zicht of op een bepaalden tijd aan een anderen
persoon of aan diens order te betalen, met erkenning van ontvangen waarde of waarde in rekening.
WISSELDAALDER, m. (-s), daalder of ander
stuk geld dat volgens het bijgeloof na de uitgave
of verwisseling steeds in den zak des eigenaars
terugkeerde; ...DORPEL, m. (-s), (timm.) onderregel van het bovenraam en de bovenregel van
het onderraam.
WISSELEN, (wisselde, heeft gewisseld), ruilen,
het eene voor het andere geven : de plaatsen wis$elen; — groot geld ruilen voor klein geld : een gulden
wisselen; — munt- of bankpapier ruilen voor
klinkende munt : een bankje van 40 wisselen; —
brieven wisselen, elkander brieven schrijven; —
woorden wisselen, in gesprek zijn, (ook) geschil
hebben; — een kogel wisselen, een tweegevecht
hebben inz. op de pistool; — van paarden wisselen,
andere paarden nemen; — van tanden wisselen,
andere tanden krijgen; — stuivertje wisselen, een
kinderspel, zie STUIVERTJE; — veranderen,
opeenvolgende veranderingen ondergaan : alles
wisselt en vergaat; — wisselhandel drijven, eene
wisselbank houden; — (van spoorwagens) op een
ander spoor overgaan. WISSELING. v. (-en), het
wisselen; ruil, verruiling; -- (fig.) onstandvastigheid,
onbestendigheid (van het lot) : in de wisseling der
tijden.
WISSELGELD, o. pasmunt; ... HANDEL, rn.
handel in wisselbrieven, bankzaken; ...HANDELAAR, m. (-s), bankier; ...HOEKEN, m..v.
mv.
tegenoverstaande hoeken; ...HOND, m. (-en), (jag.)
versche hond (ter vervanging van een anderen).
WISSELIJK, zie op WIS.
WISSELKANS, v. (-en), onzekerheid; ...KANTOOR, o. (...toren), kantoor waar men geld wisselen kan, inz. vreemde muntspeciën; ...KIND, o.
(-eren), ondergeschoven kind, kind dat voor een
ander verruild is; ...KLEED, o. (-eren), kleed ter
vervanging van een ander; ...KLEP, v. (-pen),
driewegafsluiter in den vorm van eene T; ...KOERS,
m. (-en), veranderlijke prijs van een standvastig
wisselbedrag; ...KOORTS, v. (-en), bij tusschenpoozen terugkeerende koorts; ...LOON, o. (-en),
courtage van den wisselmakelaar, agio; ... LOOPER, m. (-s), iem. die voor een wisselkantoor
wissels int; ...MAKELAAR, m. (-s), tusschenpersoon bij den wisselhandel; ...NOTEERING, v. (-en).
WISSELNOTEN, v. mv. (muz.) noten of tonen
the niet tot het akkoord behooren, maar gelijk
er mede verschijnen en dus de hoofdnoten-tijdg
verdringen of afweren.
WISSELPAARD, o. (-en), versch paard ter ver
andere die vermoeid zijn; ...PLAATS,-vangi
v. (-en), rustplaats, pleisterplaats; ...PRIJS, m.
(...zen), wisselkoers; ...PROTEST, o. verklaring
(inz. eene schriftelijke) dat een wissel niet geaccepteerd wordt; ...PROVISIE, v. wisselloon;
... RECHT, o. (kooph.) regelen, wettelijke voorschriften betreffende wisselzaken; ...REKENING,
v. arbitrage, waardeberekening der wissels; ... RIJMEN, o. mv. kruisrijmen; ...RUITERIJ, v. (in
den handel) operatie met wissels om zich tijdelijk
geld te verschaffen.
WISSELSCHULD, v. (-en), schuld volgens een
wissel; ...SEINBLAD, o. (-en), (spoorw.) stang bij
een wissel, aan de bovenzijde met een plaatijzeren
ruitvormig bord en daar zijwaarts van een rond
bord; ...SIGNAAL, o. (...signalen), signaal van
een spoorwissel; ...SLOF, v. (-fen), glijdende wisseltong; ... SPOOR, o. (... sporen), in afwijkende
richting loopende rails; ...STAND, m. de stand
van een wissel op een spoorweg; ...STIJL, m.
gewone handelwijze ten aanzien van wissels;
... STRAAT, v. (... straten), (spoorw.) deze dient
tot verbinding van evenwijdige sporen; ...STROOM,
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m. (-en), (electr.) stroom die telkens van richting
wisselt; ...STROOMMOTOR, m. (-en), motor door
wisselstroomen gedreven; ...STUK, o. (-ken),
wisseltong; ...TAND, m. (-en), meiktand, tand die
nog wisselen moet; tand in plaats van den verlorenen, nieuwe tand; ...TONG, v. (-en), beweegbaar
onderdeel van een wissel; ...TONNENSTELSEL,
o. het Liernurstelsel.
WISSELVAL, m. (w. g.) het wisselvallige : de
wisselval der gebeurtenissen.
WISSELVALLIG, bn. ( -er, -st), veranderlijk, onbestendig : het wisselvallig wapengeluk; onzeker:
het is heel wisselvallig, dat gij hem ontmoet. WIS SELVALLIGHEID, v. veranderlijkheid, onbestendigheid : de wisselvalligheid der fortuin; —,
(...heden), afwisseling.
WISSELWAARDE, v. (-n), waarde, bedrag van
een wissel; ...WACHTER, m. (-s), een spoorwegbeambte die met het verzetten van een of meer
wissels is belast; ...WACHTERSHUISJE, o. (-s),
klein wachthuisje voor een wisselwachter; ...WAGEN, m. (-s), versche wagen ter vervanging van
een anderen; ...WERKING, v. (-en), wederkeerige
werking, het een is oorzaak van het andere;
...WIND, m. (-en), periodieke wind, moesson;
...WINST, v. (-en), agio; ...ZAAK, v. (...zaken);
...ZEGEL, o. (-s), gezegeld papier voor een wissel
zegeltje om op een ongezegelden wissel te-brief;
plakken; ...ZICHT, o. tijdsverloop tusschen het
trekken of accepteeren van een wissel en het ver
ervan.
-valen
WISSEWASJE, o. (-s), beuzeling, nietigheid,
bagatel: met zulke wissewasjes houd ik mij niet
op; (fig.) wissewasjes maken, twist maken.
1. WIT, bn. (-ter, -st), kleur van het volle licht
(tegenst. van zwart) : de sneeuw is wit; witte wijn;
witte boonen, bloemen; — het witte goed, in tegenst.
met het bonte goed; — wit papier, (ook) dat nog
onbeschreven is; — de witte vlag, als teeken van
den vrede; — hij heeft er een wit voetje, hij heeft
er een schreefje voor; het zijn witte vrienden, het
zijn de beste vrienden; — de witte vloed, eene
vrouwenziekte, meestal een bewijs van zwakte,
waarbij wit vocht in de baarmoeder enz. afgescheiden
wordt; — witte Donderdag, Donderdag vóór Paschen,
wanneer altaar, kruis en priestergewaad in de
witte kleur zijn; — bleek, bestorven : hij zag zoo
wit als een doek (als de muur, als een lijk, als krijt
enz.); — (volgens het bijgeloof der oude Germanen)
witte wijven, wijze vrouwen, bewoonsters van
holen en andere schuilhoeken, die zij nu en dan
verlieten om geluk en ongeluk, benevens toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en aanwijzingen
te doen waar zich ontvreemde of verloren goederen
bevonden.
2. WIT, o. de witte kleur, het witte, de witheid:
zuiver wit; blauwachtig wit; wit is de kleur der onschuld; in het wit gekleed; het wit van het ei; (ontl.)
het wit van het oog; — (fig.) zwart op wit hebben,
in het bezit van een geschreven bewijsstuk zijn; —
eene ziekte der besseboompjes en der erwtenplanten,
veroorzaakt door eene woekerplant, meeldauw; —
doel, oogmerk, schijf (bij schietoefeningen) : naar
het wit schieten; — (letterz.) onbedrukte opening
tusschen de letters. WITHEID, v. de witte kleur,
het witte.
3. WIT, o. (veroud.) zin, rede : zin noch wit
hebben, buiten zichzelven zijn.
WITACHTIG, bn. ( -er, -st), min of meer wit,
naar de witte kleur overhellende.
WITBAARD, m. (-en), man, aap met witten
baard; —, o. eene soort van linnen.
WITBESTOVEN, bn. wit geworden door bestuiving.
WITBIER, o. eene soort van bier (licht van
kleur); ...BLAD, o. (-en), (plantk., gew.) witte
populier, abeel; ...BLIK, o. vertind ijzerblik.
WITBLOEDIG, bn. geen rood bloed hebbende:
de lagere witbloedige dieren; ...BLOEMIG, bn. met
witte bloemen; witbloemige aardappelen; ...BONT,
bn. wit met zwarte vlakken : eene witbonte koe.
WITBOKSEN, v. (plantk., gew.) zacht zorggras;
...BOL, v. (plantk., gew.) wollig zorggras; ... BOOM,
m. (-en), (plantk., gew.) witte populier; ...BORING,
v. (-en), (nijv.) een kanon op zijn kaliber brengen
en dan van binnen polijsten; ...BORSTEL, m.
(-s), borstel om mede te witten; ...BUIKJE, o.
(-s). (nat. bist.) witstaartje.
WITGATJE, o. (-s), huiszwaluw; — Poolsche
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snip (totanus schropus) met bruine bovendeelen

en witte onderdeelen.
WITGEDAST, bn. met witte das; ...GEHAND
witte handschoenen aan:-SCHOENDbn.met
mijn zwartgerokte vriend, witgedast en witgehandschoend, zag er stijf uit.
WITGELD, o. zilvergeld.
WITGEPLEISTERD, bn. met kalk, pleister of
gips bestreken : witgepleisterde graven.
WITGLAS, o. witkleurig glas.
WITGLOEIEND, bn. in de hoogste mate gloeiend
(van metaal).
WITGOUD, o. platina, zeker metaal; ...GULDENERTS, o. (-en), (delfst.).
WITHARIG, bn. met wit hoofdhaar, met witte
haren (op het lichaam).
WITHOEN, o. (-ders), sneeuwhoen; ...HOUT, o.
onbeschilderd hout; (ook) hout van den kajapoetboom (melaleuca leucodendron).
WITHOUTEN, bn. withouten tafeltje, van onbeschilderd hout.
WITJE, o. (-s), eenige der algemeenste soorten
van dagvlinders, ook koolwitje geheeten.
WITJES, bw. witjes lachen, witjes zien, blijde,
vriendelijk.
WITKALK, v. witsel (voor de muren); enz.
...KEELTJE, o. (-s), (nat. hist.) witvlekblauwborstje of waternachtegaal, zeker vogeltje.
WITKLEURIG, bn. van eene witte kleur.
WITKOKEN, (kookte wit, heeft witgekookt),
(nijv.) de oppervlakte van bewerkt zilver blank
maken, zuiveren door het in eene oplossing van
wijnsteen en keukenzout te koken. WITKOKING, v.
WITKOP, m. (-pen), witkopstaartmees; witkop eend; —, m. en v. (-pen), persoon met witte haren.
WITKOPER, o. eene metaallegeering van koper,
zink en nikkel, ook nieuwzilver en Berlijnsch zilver
geheeten.
WITKOPNONNETJE, o. (-s), (nat. hist.) zekere
zangvogel in Afrika, tot de orde der vinken behoorende.
WITKOPPIG, bn. ( -er, -st), met witte haren op
het hoofd.
WITKOPEEND, v. (-en), soort van eend, waar
kop en wangen wit zijn (erismatura leucocephala);-van
...STAARTMEES, v. (...meezen), de gewone
staartmees.
WITKRIJT, o. eene soort van krijt (inz. door
perkamentmakers gebruikt); ...KUIF, v. (...ven),
eene soort van inlandsch hoen; ...KWAST, m. (-en),
waarmede men de muren enz. met witkalk bestrijkt.
WITLOODERTS, o. eene soort van looderts
waaruit het lood gemakkelijk gewonnen wordt,
loodcarbonaat of cerussiet geheeten; ...LOOG, v.
verdund zwavelzuur waarmee de munten witgekookt worden; ...LOOIEN, o. eene bijzondere
wijze van looien en waardoor men wit leder ver
...LOOIER, m. (-s); ...METAAL, o. eene-krijgt;
metaallegeering uit 10 deelen tin, 2 deelen messing
en 3 deelen zink bestaande; ...MOES, o. (plantk.,
gew.) gemeene veldsla; ...MOLEN, m. (-s), molen
waar loodwit bereid wordt; ...NEUS, m. (...zen),
zekere zwarte of bruine aap met witten neus;
...00G, o. (-en), (nat. hist.) witoogige aardtor; eene
soort van krekel met witte oogen; een nachtvlinder
met witte vlekken; (delfst.) een steen der ouden;
...00GEEND, v. (-en), eene soort van eend, iets
kleiner dan de tafeleend (fuligula nyroca); ...POOT,
m. (- en), paard met witte pooten; ...SCHEET, m.
en v. (...scheten), scheldnaam voor een zeer bleek
persoon.
WITSEL, o. witkalk; loodwit.
WITSTAART, m. (-en), tapuit; (ook) naam aan
een ouden gewonen zeearend gegeven, omdat de
staartpennen alsdan wit zijn; paard met witten
staart.
WITTEBROOD, o. (-en), fijn tarwebrood; —BAK
-KER,m.(s)
WITTEBROODSDAGEN, m. mv., ...WEKEN, v.
mv. (fig.) de eerste dagen of weken (van een gehuwd paar) na het voltrekken der echtverbintenis:
zij zijn nog in hunne wittebroodsweken; de witte
zijn voorbij, nu hebt ge het zoo ge--brodsagen
makkelijk niet meer; ...DEEG, o. deeg voor wittebrood; ...KIND, o. (-eren), bedorven kind; ...PAP,
pap van stukken wittebrood in zoetemelk
gekookt.
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WITTEKOOL, v. (-en), (plantk.) eene soort van
kool met witte bladeren.
WITTEN, (witte, heeft gewit), wit maken (muren
enz. met witkalk).
WITTER, m. (-s), die wit; witkwast. WITSTER,
v. (-s), vrouw die wit.
WITTEWIJVENKUIL, m. kuil waarin zich witte
wijven zouden ophouden.
WITVISCH, m. (...sschen), (v. gmv. als stofnaam)
eene soort van karper zonder voeldraden of doorns;
(ook) allerlei kleine visch, katvisch; ...VLEK BLAUWBORSTJE, o. andere naam voor den
waternachtegaal; ...VOET, m. (-en), paard met
witte voeten; ...WERK, o. voorwerpen van wit
hout vervaardigd; ...WERKER, m. (-s), schrijnwerker (niet in fijn hout); ...WEVER, m. (-s),
wever van witte goederen; ...WOLKRUID, o.
zekere plant.
WITZIJDEN, bn. van witte zijde : een witzijden
kleed.
WODAN, m. (Germ. myth.) de opperste god.
WODKA, v. Russische brandewijn.
WOEDE, v. hevige gramschap waarbij men
nagenoeg niet weet wat men doet, razernij : in
woede geraken; van woede buiten zichzelf zijn; van
woede schuimbekken; in blinde woede ontstoken;
(fig.) wildheid, drift : de woede der hartstochten; de
woede der golven.
WOEDEN, (woedde, heeft gewoed), (als) in woede
razen, tieren, wreedheden plegen : tegen iem.
woeden; de Spanjaarden woedden hevig te Naarden; onstuimig zijn. verwoesting aanrichten : de stormen
woeden; de zee woedt hevig; — hevige hartstochten
woedden in zijne borst, heerschten; de cholera woedde
daar, heerschte daar.
WOEDEND, brr. bw. ( -er, -st), in toorn en ra
: woedend kwam hij op ons af; zeer onstuimig:-zernij
de woedende zee.
WOEKER, m. veel te hooge rente, onwettige
winst : geld op woeker uitzetten, geven; van woeker
leven; woeker drijven; — (fig.) eene weldaad met
woeker vergelden, dubbel vergelden; dat zal hij met
woeker terugontvangen, dubbel en dwars zal hij dat
terughebben.
WOEKERAAR, m. (-s, ...raren), WOEKERAARSTER, v. (-s), die woeker drijft.
WOEKERACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als woeker.
WOEKERACHTIGHEID, v.
WOEKERDIER, o. (-en), WOEKERDIERTJE.
o. (-s), zeker diertje dat op of in 't lichaam en ten
koste van een ander dier leeft, parasiet.
WOEKEREN, (woekerde, heeft gewoekerd), door
woeker verwerven. op onwettige wijze veel geld
bijeenschrapen : zich rijk woekeren; — door woeker winst in zekeren toestand brengen : iem. arm woekeren; — ( bijb.) met zijne talenten woekeren, er veel
voordeel van trekken; met zijn tijd woekeren, dien
zoo nuttig mogelijk besteden; — zeer snel toenemen : het onkruid woekert daar.
WOEKERGEEST, m. het overhellen tot woeker;
...GELD, o. onwettig gewonnen geld; ...HANDEL,
m. handel die onmatige winst beoogt ; ...INTEREST, v. veel te hooge interest; ...PLANT, v.
(-en), plant die aan of op eene andere plant groeit
en aan deze haar voedsel onttrekt, parasiet; ...RENTE, v. (-n), veel te hooge rente.
WOEKERSCH, bn. (Zuidn.) woekerachtig.
WOEKERVLEESCH, o. wild vl.eesch; ...WET,
v. t-ten), wet ter beteugeling van den woeker;
...WINST, v. (-en), ongeoorloofde winst; ...ZUCHT,
v. overdreven gewinzucht.
WOELACHTIG, bn. ( -er, -st), woelig.
WOELEN, (woelde, heeft gewoeld), zich heen
en weer bewegen, onrustig zijn : ik slaap niet
gaarne bij iem., die steeds woelt; — spartelen : het
ondier woelde en worstelde lang; - wroeten : de
mol heeft hier gewoel ; - al woelende of wroetende
in zekeren toestand brengen : de varkens woelen
de wortels uit den grond; de rivier woelde gaten in
den dijk; — ( zeew.) een touw verscheidene malen
dicht naast elkander om iets winden, om het
daardoor vaster of sterker te maken : een touw
om eene ra woelen; (schrijnw.) bewoelen.
WOELER, m., WOELSTER, v. (-s), die woelt,
die aanhoudend in beweging is.
WOELERIJ, v. gewoel, het woelen.
WOELGAREN, o. (zeew.) woelsel; ...GEEST, m.
(-en), die zich niet rustig kan houden; oproer
twiststoker.
-maker;
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WOELIG, bn. bw. ( -er, -st), gestadig woelend:
een woelig kind; - onrustig : de zieke heeft een
woeligen nacht doorgebracht; - eene woelige straat,
waar veel drukte, veel verkeer is. WOELIGHEID,
V. onrust.
WOELING, v. (-en), het woelen; (zeew.) het bedekken. omkleeding van een kabel of mast; (fig.)
woelingen, onlusten, beroerten (in een land).
WOELINGKNIE, v. (-ën), (zeew.) hoekige knie
die de scheg aan den voorsteven vastbindt.
WOELMUIS, v. (...zen), eene familie van muizen
(arvicolidae), waarvan de kop dikker, de ooren en
staart veel korter zijn dan bij de gewone muizen;
zij woelen den grond om en leven van planten
eigenlijke woelmuis of veldmuis (arvi--wortels;d
cola); ...RAT, v. (-ten), waterrat.
WOELSEL, o. hetgene men om iets woelt, ten
einde eene breuk te verhelpen of, eene schaving te
weren; (zeew.) woeling, omwindsel van den kabel.
WOELWATER, o. woelend water; -, m. en v.
(-s), onrustig mensch; kind dat altoos plaagt en
zich nooit stilhoudt : het is zoo'n kleine woelwater.
WOELZIEK, bn. ( -er, -st), onrustig : een woelzieke jongen; oproerig : een woelziek land.
WOELZUCHT, v. onrustige aard.
WOENSDAG, m. (-en), de vierde dag der week;
Aschwoensdag, (R.-K.) Woensdag na Vastenavond;
des Woensdags, op Woensdag.
WOENSDAGAVOND, m. (-en), avond van Woensdag; ...AVONDBEURT, v. (-en), beurt om des
Woensdagavonds te preeken; ...MARKT, v.
marktplein waar des Woensdags markt gehouden
wordt; ...MIDDAG, m. (-en); ...MORGEN, m.
(-s); ...00HTEND, m.
WOENSDAGSOH, bn. op, van Woensdag : de
Woensdagsche bijeenkomst; de Woensdagsche courant.
1. WOERD, in. (-en), mannetjeseend.
2. WOERD, WOERT, v. (-en), omperkt stuk
grond.
WOERHAAN, m. (...hanen), fazant; ...HEN, v.
(-nen), fazantenhen.
WOEST, bn. bw. ( -er, -st), braak : een land
woest laten liggen; - onbewoond, onbebouwd : eene
woeste landstreek; een woest eiland, inz. dat voor
bebouwing of bewoning ongeschikt is : woeste,
onherbergzame oorden; - verwilderd, onordelijk:
een woest voorkomen hebben; alles ligt woest en ver
elkander; wild en woest te werk gaan; --wardo
ruw, onbeschaafd, lomp : woeste jongens; zich woest
aanstellen; een woest volk; - losbandig : woest
leven; - ongetemd : een woeste hond; - onstuimig : de woeste golven; - een woeste stier, die zeer
wild is. WOESTHEID, v. het woeste, het onbeschaafde, het ongeregelde; -, (heden), onbeschaafde, ruwe, wreede handeling.
WOESTAARD, m. (-s), wild, ruw mensch.
WOESTAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), woest van
aard, barbaarsch.
WOESTELING, m. en v. (-en), wild, ruw mensch.
WOESTELINGE, v. (-n).
WOESTENIJ, v. (-en), onbebouwde, wilde streek
land * de oorlog heeft van deze vruchtbare landstreek
eene woestenij gemaakt.
WOESTIJN, v. (-en), eene groote, veelal vlakke
landstreek welke ten gevolge van gebrek of volkomen gemis aan water van bijna allen plantengroei
ontbloot en daardoor onbewoonbaar is; de woestijnen in Afrika; oasen in de woestijn; - ( fig.) in
de woestijn preeken, voor doove ooren preeken,
geen gehoor vinden; - de woestijn des levens, een
dor, van alle genoegens ontbloot leven.
WOESTIJNACHTIG, bn. ( -er, -st), op eene
woestijn gelijkende.
WOESTIJNBEWONER, m. (-s), iem. die de
woestijn bewoont; ...DIER, o. (-en); ...PAARD,
o. (-en); ...PLANT, v. (-en), plant die in de woestijn
nog leven kan; ...TYPE, o. (-n); ...WIND, m.
(-en); ...ZAND, o.
WOFFER, m. (-s), (nat. hist.) woudhopje, zekere
vogel.
WOIWODE, m. (-n), (eig.) legerhoofd of hertog;
titel der Poolsche en Wallachijsche gekozen opperhoofden; (in Turkije) pachter der belastingen.
WOIWOODSCHAP, o. waardigheid van woiwode;
-, (-pen), gewest door een woiwode bestuurd.
WOL, v. fijne, zachte en korte haren waarmee
de oppervlakte van vele lichamen in het planten
bladen bij onderscheidene planten,-rijk,nz.vade
bedekt is; - de lange, meestal krullige ineengeVan Dale.
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groeide fijne draden, waarvan de zaden veler
planten omgeven zijn, b.v. bij het `volgras : de
boomwol enz.; - de fijne korte, kroeze en zachte
haren van vele dieren, b.v. van sommige konijnen;
inz. de fijne, krullige en dooreengegroeide zachte
haren der schapen; de wol uitzoeken, ontvetten, wasschen, kaarden, spinnen, weven; sterfwol, wol van
een aan eene ziekte gestorven schaap; - (fig.)
in de wol geverfd, door de wol heen zijn, geheel overgegeven aan eene ondeugd, geheel bedorven, in
hooge mate 'onbeschaamd, brutaal; (gew.) hij is
in de wol geverfd, hij zit er warmpjes in; (spr.) veel
geschreeuw en weinig wol, veel drukte om niets
of om Bene onbeduidende zaak; - wollen draden:
met wol borduren; kousen van wol breien; - stof
uit de wol der schapen gemaakt : wol dragen;
onder de wol gaan, naar bed gaan; hij is gestraft
met 5 dagen onder de wol, moet 5 dagen in het
hospitaal liggen, wijl de officier van gezondheid
meende. dat hij zich onnoodig ziek meldde.
WOLLETJE, o. (-s), wollen lap.
WOLACHTIG, bn. ( -er, -st), als wol, op wol gelijkende : wolachtig haar. WOLACHTIGHEID, v.
WOLARBEID, m. het werken in wol: van wol
vervaardigde voorwerpen; ...ARBEIDER, m.,
...ARBEIDSTER, v. (-s), die wollen voorwerpen
vervaardigt; ...BAAL, v. (...balen), groote hoeveelheid wol tot eene baal gemaakt (voor de verzending); ...BEEST, o. (-en), dier dat wol oplevert;
...BEREIDEN, o. het bereiden van wol; ... BEREIDING, v.; ...BEREIDER, m., ...BEREID STER, v. (-s); ...BLOEM, v. witwolkruid : zekere
plant; ...BOER, m. (-en), boer die de wol zijner
schapen verkoopt; ...BOOG, m. (. - ..bogen), een
op den strijkstok eener viool gelijkend hoeden makersgereedschap waarmee de wol omhooggeslagen, losgemaakt en gezuiverd wordt; ...BOOM,
m. (-en), viltboom, eene in de keerkringen voorkomende boomsoort (bombax), waarvan het zaad
wol verwerkt wordt; ...DISTEL, v. (-s),-pluisto
kaardendistel; ...DOORN, ...DOREN, m. (-s),
naam van eenige planten, welker zaad van wol
omgeven is; inz. Indische katoenboom; . . . DRAAIER, m. (-s), wolbereider.
WOLDRAGEND, bn. wol opleverende, van wol
voorzien : het woldragend vee; woldragende planten.
1. WOLF, m. (...ven), een grauwgeel roofdier
(canis lupus) met spitsen snuit en neerhangenden
staart, zonder staart 1 M. lang; eten als een wolf,
zeer veel eten; 't is een hongerige wolf; (spr.) geen
wolf in den buik smoren, ronduit spreken, de waarheid zeggen ; met de wolven (in het bosch) huilen,
den stroom volgen, doen wat anderen doen; (bijb.)
't is een wolf in schaapskleeren, in een schapevacht,
een huichelaar, een gevaarlijk mensch die zich
onschadelijk voordoet; den wolf bij de schapen (of
in de schaapskooi) opsluiten; den wolf tot herder
maken, iem. op Bene plaats laten, waar hij gemak
veel schade kan doen; - wolf en schaap,-kelij
zeker kinderspel; de wolven verslinden elkander
niet, 't is dief en diefjesmaat; - wee den wolf
die in een kwaad gerucht staat, wie eens zijn
goeden naam verliest, krijgt dien niet gauw
terug; -(nat. hist.) een insect in bijenkorven, bijen
boomworm, een insect hetwelk de boo--vret;
men beschadigt; korenworm; (geneesk.) vretende
wolf, Bene om zich vretende, kankerachtige zweer
of zulk een uitslag; - ziekte der koeien, kenbaar
door slappen staart, die dan ingesneden wordt; wolf aan de tanden, Bene tandenziekte die om zich
vreet en alle tanden aansteekt; - (term der pianostemmers) het niet zuiver klinken van een instrument; - (sterrenk.) een der zuidelijke sterrenbeelden; - metaalklomp; - (wev.) duivel of snar
om gewasschen of geverfde wol los te maken en
van aanhechtende onreinheden te zuiveren; machine om de ruwe katoen voor het spinnen te
zuiveren; - de wolfvan een zadel, de zitting. WOLFJE, o. (-s), kleine, jonge wolf.
2. WOLF, v. (... ven), (zeew.) draaikuil .
WOLFABRIEK, v. (-en), plaats waar wol bereid
of bewerkt wordt; ...FABRIKANT, m. (-en),
vervaardiger van wollen goederen; eigenaar eener
wolfabriek.
WOLFACHTIG, bn. bw. als een wolf, op een
wolf gelijkende.
WOLFRAM, o. Bene zeer zelden voorkomende
delfstof van eene grijs- en bruinachtig zwarte kleu 126
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eene verbinding van een ijzerzout en een ruangaanzout van wolframzuur; het wordt in de tinertsbeddingen van het Ertsgebergte en in het Harzgebergte,
voorts in Engeland, Frankrijk en Noord-Amerika
gevonden.
WOLFRAMIUM, o. zeker metaal dat als een
donkergrauw poeder voorkomt en alleen in de
hevigste hitte tot kogels te zamen smelt en alsdan
in glans en kleur met het ijzer overeenkomt; het
S. g. is 19,1: men gebruikt wolframium in kleine
hoeveelheden om staal te verbeteren.
WOLFSANGEL, m. (-s), wolfsklem; ...BAARS,
m. (...zen), een zeer smakelijke visch (labrax lupus),
inz. in de Middellandsche Zee, die 3 voet lang en
wel 15 KG. zwaar wordt; ...BALK, m. (-en),
wolfsklem; ...BEZIE, v. (...ziën), dolbes; ...BOOM,
m. (-en), (plantk.) boksboom; ...BOON, v. (-en),
vijge- of boksboon; ...DAK, o. (-en), dak dat met
drie of vier hoeken schuin afloopt; ...DOORN,
...DOREN, m. (-s), (plantk.) kruisdoorn; ...EINDE,
o. (-n), wolfsdak.
WOLFSGEBIT, o. (-ten), de tanden van een
wolf; gebit waarmede hardgebekte paarden worden
bedwongen; ...GEHUIL, o. jankend geluid van
een wolf; ... GRAS, o. eene soort van gras; ... HAAR,
o. (...haren), haar op de huid van een wolf; ...HOND,
m. (-en), eene soort van hond, keeshond (canis
pomeranus); — basterd van een hond en een wolf;
hond voor de wolvenjacht; ...HONGER, m. razende, verschrikkelijke honger, geeuwhonger;
...HUID, v. (-en); ...IJZER, o. (-s), voetangel
om wolven te vangen; ...KERS, V. (plantk.) eene
plant (atropa belladonna), 15 dM. hoog wordende,
tot de familie der nachtschaden behoorende, welker
kleine glinsterend zwarte bessen zeer vergiftig zijn,
ook doodkruid geheeten; ...KLAUW, m. (-en),
klauw van een wolf.
WOLFSKLAUW, v. een plantengeslacht (lycopo=
dium) tot de familie der wolfsklauwen behoorende,
waarvan 4 soorten in ons vaderland in 't wild
voorkomen, als : de pijnbladige wolfsklauw, de
moeraswolfsklauw, de cypresbladige wolfsklauw en
de gemeene wolfsklauw; de sporen worden als smeten als bliksempoeder aangewend; ...KLEM, v.
(-men), wolfsangel.
WOLFSKLEURIG, bn. ( -er, -st), de kleur van
een wolf hebbende.
WOLFSKOP, m. (-pen); ...KRUID, o. (plantk.)
smeerwortel.
WOLFSKUIL, m. (-en), kuil waarin men wolven
vangt; — (vestingb.) wolfskuilen, trechtervormige
putten waarin aangepunte palen, aangelegd onder
het bereik van het geweervuur vóór eene versterkte
stelling; — sloot of kuil aan 't einde van een park,
laan of tuin om den ingang te beletten, zonder 't
uitzicht te belemmeren.
WOLFSLEGER, o. (-s), ligplaats van een wolf;
...MALROVE, v. (-n), (plantk.) waterandoorn;
...MELK, v. melk eener wolvin.
WOLFSMELK, v. een plantengeslacht (euphorbia),
tot de familie der wolfsmelkachtigen behoorende,
waarvan bij ons de 12 volgende soorten in 't wild
gevonden worden : het kroontjeskruid, ook wel
kleine spurge, duivelsmelk en zilverblad geheeten;
het wrattenkruid; de kleine wolfsmelk; de moeras
ook wel groote wolfsmelk, groote spurge-wolfsmek,
en duivelsmelk geheeten; de stompe wolfsmelk; de
spitsbladige wolfsmelk, ook wel heksenmelk geheeten;
de cypresbladige wolfsmelk; de zeewolfsmelk; de
breedbladige wolfsmelk; de stijve wolfsmelk; de
kruisbladige wolfsmelk en de zoete wolfsmelk.
WOLFSMELKACHTIGEN, v. mv. eene planten
(euphorbiaceae) waartoe 3 geslachten be--famile
hooren : het bingelkruid, de buks en de wolfsmelk;
alle bevatten een giftig melksap dat bij de minste
kneuzing in druppels te voorschijn komt; ...MUIL,
m. (-en), muil van een wolf; ...MUTS, v. (-en),
...PELS, m. ( -zen), muts, pels van eene wolfshuid
vervaardigd; ...POOT, ...VOET, m. (-en), poot of
voet van een wolf; ...POOT, v. eene lipbloemige
plant (lycopus) die langs slooten en andere wateren
voorkomt; ... SPEL, o. (-en), eene soort van gezel schapsspel op het dambord : ééne schijf (de wolf)
moet trachten tusschen vijf andere (de schapen)
door te komen; gelukt dit, dan heeft hij gewonnen; ...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.) spinnensoort
(lycosidae) die geen web maken, doch haar roof
overvallen, ook jachtspinnen geheeten.
WOLFSTAND, m. (-en), tand van een wolf;

WOLKOOPER.

plat deel tusschen de tanden eener groote zaag;
(plantk.) moederkoorn.
WOLFSVANGER, m. (-s), kleed of wijde zak als
middel om een wolf te vangen; zware, dikke handschoen; ...VEEST, m. naam eener kampernoelje
in velerlei soorten, die niets dan stof of wind bevat (lycoperdon bovista); ... VEL, o. (-len), huid van
een wolf; ...VLIEG, v. (-en), (nat. hist.) (asilus);
...WORTEL, v. winterakoniet (eranthis hiemalis);
ook benaming voor de eenbes.
WOLGRAS, o. katoengras (eriophorum), zeker
gewas; ... HAAR, o. onderhaar der meeste dieren
(...hazen), eene familie van-huiden;.HAS,m
knaagdieren (lagostomidae) met lang, zacht en
glanzig haar, zoo groot als konijnen, in Z.-Amerika;
...HANDEL, m. in- en verkoop van wol; ...HAN DELAAR, m. (-s), koopman in wol.
WOLHARIG, bn. met wollig haar; —, m. mv.
de wolharigen, menschen wier hoofdharen niet
rond, maar plat zijn en gemakkelijk buigen.
WOLHOEN, o. (-ders), (nat. hist.) zeker hoen
in Japan met zachte, haarachtige vederen (phas , ianus
gallus lanatus).
WOLK, v. (-en), overgangsvorm van den onzichtbaren waterdamp tot regen, mist, sneeuw of hagel:
de lucht is met wolken bedekt; de wolken trekken
naar het oosten; de wolken pakken zich samen, worden
voortdurend dichter; — wat bij eene wolk vergeleken wordt : wolken van stof warrelden omhoog;
eerre wolk van rook, van sprinkhanen, zeer groote
menigte sprinkhanen; (bijb.) eerre wolk van getuigen,
zeer veel getuigen; — een wolkje melk in de thee
of koffie, zeer weinig; — het water moet zonder
wolken zijn, de urine moet helder zijn; — wolkjes
op den buik eener zwangere vrouw, wolkvormige
roode vlakken wegens het uitrekken der huid; —
een kerel als eerre wolk, gezonde, kloeke kerel; een kind
als eerre wolk, een zeer groot, gezond kind; — donkere
wolk, dreigend, ongunstig vooruitzicht; — iem. tot
in de wolken verheffen, hem uitbundig prijzen; —
uit de wolken vallen, hoogst verbaasd of ontsteld
zijn; — in de wolken zijn, zeer verheugd zijn.
WOLKJE, o. (-s), kleine wolk; streepje in het wit
van het oog; vlies in de pis; vlek in edelgesteenten
die op eene wolk gelj kt; (fig.) donkere of sombere
trek op het gezicht : donkere wolkjes vertoonden
zich op haar gelaat.
WOLKAARDE, v. (-n), kaarde der wolkammers;
...KAARDEN, o. zie KAARDEN, ...KAARDING,
v.; ...KAARDER, m. (-s), ...KAARDSTER, v.
(-s), die wol kaardt. ,
WOLKACHTIG, bn. ( -er, -st), als eene wolk, op
eene wolk gelijkende.
WOLKAGAAT, o. agaat met wolken.
WOLKAM, m. (-men), kam waarmee de wolkammers de wol kammen; ...KAMMEN, o.; ...KAM
wol kamt; zekere soort van-MER,m.(s)die
aardappelen; .. KAMSTER, v. (-s).
WOLKBREUK, v. (-en), geweldige plasregen
waardoor eene geheele streek overstroomd en alles
medegesleept wordt.
WOLKDRIJVEND, bn. (zeew.) het is wolkdrijvend
weer, er drijven wolken in de lucht.
WOLKENDRIFT, v. het drijven der wolken;
...FILTER,' m. (-s), toestel aan eene camera om
eene wolkpartij beter te kunnen fotografeeren;
...FLOERS, o.; ...GORDIJN, o. het wolkengordijn
scheurde, de zware dichte wolken gingen uiteen;
...HEMEL, m. hoogte in den dampkring waarin
de wolken zich bevinden; ...KOLOM, V. (- men),
eenige wolken die de gedaante eener kolom of zuil
vertoonen, inz. die wolk, welke den Israëlieten op
hun tocht door de woestijn bij dag den weg wees;
...KRABBER, m. (-s), torenhooge huizen in N. York
en elders; ...PARTIJ, v. (-en); ...RING, m. (-en),
kring van wolken; ...SPIEGEL, m. (-s), vierkante
spiegel in vierkanten van 4 cM. verdeeld, om de
richting en de snelheid der wolkenbeweging na te
gaan; ... VORMING, v. het vormen der wolken.
WOLKEVER, m. (-s), (nat. hist.) harige wolkever
(lagria).
WOLKGEVAARTE, o. hoeveelheid dicht opeen
wolken.
-gestapld
WOLKIG, bn. ( -er, -st), met wolken bedekt, vol
wolken : een wolkige hemel; — onzuiver (van edel
wolkige diamanten; — troebel, on--gestn):
klaar : wolkige urine.
WOLKOOPER, m. (-s), handelaar in wol;
...KRASSER, m. (-s), wolkaarder; ...KRUID, o.
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(plantk.) naam van verschillende planten : koningskaarsen, koningskruid : wild wolkruid, zwart wol
wolkruid, welriekend wolkruid en naakt -kruid,o
wolkruid; ...KRUIDVLINDER, m. (-s),-stengli

(nat. kist.) eene soort van uiltje (cucullia verbasci).
WOLKSTOOM, m. (stoomw.) stoom die in den
dampkring ontwijkt en in den vorm van witte
wolkjes zichtbaar is.
WOLKSWIJZE, bw. als wolken.
WOLKVANGER, m. (-s), eene soort van overkleed der zeelieden van presenning, tot bescherming tegen boos weer; ...VEGER, m. (-s), (zeew.)
wind die de lucht van wolken schoonveegt.
WOLLEGRAS, o. (plantk.) een plantengeslacht
(eriophorum) tot de familie der cypergrassen behoorende, met menigvuldige zachte witte draden,
waarvan 4 soorten bij ons in 't wild worden aan
scheedevoerend wollegras, het breed--getrofn:h
bladige wollegras; het smalbladige wollegras; ook

wollevlas, mattevlas, dotterglas, veenhamels, veenpluis
katoenbloem, mooren, driemoorken, ,stok, lok en

vlokken geheeten, en het tengere wollegras.

WOLLEN, bn. van wol (vervaardigd) : wollen
kousen; wollen stoffen.

WOLLENAAIEN, o. wollen vrouwenkleederen ver

een meisje op het wollenaaien besteden of-vardigen:
geven, het haar laten leeren; ...NAAISTER, v. (-s),

maakster van vrouwenkleeren; ...NAALD, v. (-en),
naald voor wollen stoffen; naald welke door wollenaaisters gebruikt wordt.
WOLLENGOED, o. wollen stoffen; kleedingstukken van wol.
WOLLEVLAS, o. (plantk., gew.) smalbladig wol
-legras.
WOLLIG, bn. ( -er, -st), als wol, wolachtig : wol
haren; van wol voorzien : wollige schapen;-lige
(plantk.) met vele zachte haren bezet : wollige
bladeren; harig, ruig : eene wollige huid; het wollige
darmvlies. WOLLIGHEID, v. het wolachtige.
WOLMARKT, v. (-en), openbare plaats waar
wol wordt verkocht; (ook) stad waar een groote
wolhandel gedreven wordt; ...METER, m. (-s),
een werktuig ingericht en bestemd om de fijnheid
en derhalve de dikte of middellijn der wol te meten;
...MUIZEN, v. mv. muizen met wollig haar in
Z. Amerika (chinchilla langera); 30 cM. lang; de
vacht levert zeer kostbaar pelswerk; ...OPHALER,
m. (-s), lakenrouwer; ...PLUKKEN, o. het uiteenplukken der wol; ...PLUKKER, m. (-s), lakenrouwer; ....PLUKSTER, v. (-s) ; ...SCHAAR, v.
(...scharen), zeker gereedschap der schaapscheerders; ...SCHEIDEN, o. wolbereider; ...SLAGER,
...KLOPPER, m. (-s), werkman in eene hoeden-

fabriek; ... SPINNEN, o. ; ... SPINNER, m. (-s) ;
...SPINNERIJ, v. (-en); ...SPINSTER, v. (-s);
...STAMPER, m. (-s), zeker werktuig.
WOLVEBEET, m. (...beten), beet van een wolf;
... DAK, o. (-en), wolfsdak.
WOLVEE, o. woldragend vee, de schapen.
WOLVEN, (wolfde, heeft gewolfd), veel en gulzig
eten : daar zit hij weer te wolven; — een bijzonder
soort van damspel spelen, zie wolfsspel; — wol,
katoen of andere stoffen uitpluizen : paardenharen
matrassen wolven.

WOLVENAARD, m. aard der wolven; ...JACHT,
het jagen op wolven; ...JAGER, m. (-s); ...NET,
o. (-ten), strik om wolven te vangen.
WOLVEPRENT, v. (-en), (jag.) wolvespoor.
WOLVERLEI, V. (plantk.), zie VALKRUID.
WOLVERVEN, o. het verven der wol; ...VERVER, m. (-s), ...VERVERIJ, v. (-en), het verven
-der wol; plaats, fabriek waar dit geschiedt.
WOLVESPOOR, o. (...sporen), afdruksel van
wolfspooten in den grond.
WOLVET, o. vettigheid in de wol.
WOLVIN, v. (-nen), wijfje van den wolf.
WOLVLOK, v. (-ken), zeer geringe hoeveelheid
wol; ...WASSCHEN, o. het wasschen der wol;
...WASSCHER, m. (-s); ...WERKER, m. (-s);
...WEVEN, o.; ...WEVER, m. (-s); ...ZAK, m.
(-ken), wolbaal.
WOMBAT, o. (-s), knaagbuideldier op Nieuw Holland, (phascolomys wombat), 1 M. lang, zonder
staart, een nachtdier dat van plantenvoedsel leeft.
1. WOND, (-en), WONDE, v. (-n), beleediging
des lichaams, kwetsuur : iem. eerre diepe, gevaarlijke
V.

wonde toebrengen; aan zijne wonden bezwijken; van
zijne wonden genezen; — gehouwen, gestoken, geschoten wonde, verdeeling naar de wijze waarop

zij toegebracht zijn; -- niets dan wonden en builen
zoeken, altijd op vechten uitgaan; — den vinger
op de wonde leggen, deze nauwkeurig aanwijzen,
(fig.) precies zeggen waar eenig gebrek schuilt; —
(fig.) verdriet, smartelijke herinnering : open die

oude wonde niet, spreek niet van dat ongeluk van
vroeger ; eene pleister op de wonde leggen, leed ver
dat is balsem voor zijn wonde, dat is een-zachten;

troost voor hem. WONDJE, o. (-s), kleine wonde:
een onbeteekenend wondje.

2. WOND, bn. gewond, gekwetst : de wonde

plek.

WONDARTS, m. (-en), heelmeester, chirurgijn;
...ARTSENIJ, v. (-en), heelmiddel.
WONDBAAR, bn. (w. g.) gekwetst kunnende
worden : eene wondbare plek. WONDBAARHEID,
v. eigenschap van kwetsbaar te zijn.
WONDBALSEM, m. heelmiddel; ...BEHANDELING, v. behandeling eener wonde : antiseptische
wondbehandeling.

WONDEN, (wondde, heeft gewond), kwetsen,

beleedigen (eenig lichaamsdeel); iem. aan het hoofd,
in den rug wonden; licht, doodelijk wonden; —
(fig.) grieven, beleedigen : het hart wonden. WONDING, v. het wonden.
1. WONDER, bn. bw. vreemd, buitengewoon,
wat verwondering wekt : hij vertelt wondere geschie-

denissen; dat zijn wondere zaken; 't is wonder, dat
hij dat gedaan heeft; -- ik dacht, dat hij mij wonder
wat te vertellen had, zeer veel gewichtigs; — in
hooge mate : 't is wonder erg; hij is wonder gelukkig.
2. WONDER, o. verwondering (w. g.) : het geeft
mij wonder, ik ben er over verwonderd; geen wonder,
het geeft geene verwondering, het is niets vreemd,
't is natuurlijk; —, (-en), wat iets buitengewoons
is, wat men zich niet verklaren kan of wat algemeen de aandacht trekt : dat is geen wonder; het
is een wonder, u hier te zien, een vreemd verschijn
die soldaten deden wonderen van dapperheid; —-sel;
hij is een wonder van geleerdheid, een onvergelij kelijk geleerd mensch; — de liefde doet wonderen; —
de zeven wonderen der wereld, zekere gedenkstukken
van kunst die wegens hunne yerbazende grootte
en duurzaamheid of uit hoofde hunner uitstekende
schoonheid algemeen de aandacht trokken : de
Egyptische pyramiden; de zoogenaamde hangende
tuinen van Babylon; de tempel van . Diana te
Ephesus; bet beeld van den Olympischen Jupiter;
het Mausoleum van Artemesia; de Colossus van
Rhodus en de pharus of vuurtoren van Alexandrië ; — wat tegen de natuur der dingen is en aan
God of aan bovennatuurlijke krachten wordt toe-

geschreven : Jezus verrichtte wonderen; de wonderen
uit den bijbel, die daarin vermeld staan; aan wonderen gelooven; als hij beter wordt, dan gebeuren er
wonderen, het is haast niet te denken, dat hij
beter kan worden; de wonderen zijn de wereld nog
niet uit, er gebeuren wel meer vreemdsoortige
dingen; hij kwam er wonder boven wonder goed af,

het was een zeer groot wonder.
WONDERAPPEL, m. (-en), appel waarmede mirakels worden verricht (momordica).
WONDERBAAR, bn. bw. (-der, -st), WONDERBAARLIJK, bn. bw. ( -er, -st), bewondering, ver
wekkend, verbazend, vreemd : het is-wonderig
toch wonderbaar, dat hij nooit iets verkeerds doet;
hij werd wonderbaarlijk gered.

WONDERBAARHEID, ... BAARLIJKHEID, v.
het wonderbare (van iets).
WONDERBALSEM, m. bijzonder heilzaam werkende balsem; ...BEELD, o. (-en), (R.-K.) beeld
dat mirakelen doet; ...BLOEM, v. (-en), zekere
Peruaansche bloem (mnirabilis).
WONDERBOOM, . m. (-en), eene plant (ricinis
communis), tot 'de familie der wolfsmelkachtigen
behoorende, die in Oost-Indië groeit, doch bij ons
een struikachtig gewas is, dat slechts de zomer
duurt; de zaden van dezen boom, de-mande
zoogenaamde purgeerboontjes, bevatten eene olie,
welke onder den naam van wonderolie, castorolie,
Amerikaansche olie in de geneeskunde als een
zacht purgeermiddel wordt gebezigd; ... DAAD, v.
(...daden), wonderbare verrichting, handeling,
mirakel.
WONDERDADIG, bn. bw. ( -er, -st), wonderdoend, op verbazingwekkende wijze : dat Maria-

beeldje heeft wonderdadige kracht; wonderdadige
genezing, hulp. WONDERDADIGHEID, v.

WONDERDIER, o. (-en), buitengewoon dier
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(fig.) (gemeenz., scherts.) buitengewoon mensch of
iem. van wien veel gesproken wordt.
WONDERDOEND, bn. miraculeus, wonderdadig.
WONDERDOENER, m. (-s), die wonderen verricht; ...DOKTER, m. (-s), die wonderkuren doet;
(gemeenz.) kwakzalver.
WONDEREN, verwondering verwekken; het (ver) wondert mij, ik sta er verbaasd over; (ook) het is
mij vreemd of ongewoon (dat...).
WONDERGAAF, v. (...gaven), ...GAVE, v. (-n),
wonderbaarlijke gift : de wondergaaf der poëzie;
(ook) vermogen om wonderen te verrichten; ...GE LOOF, o. geloof aan mirakelen; ...GESCHIEDENIS, v. ( -sen), geschiedenis van een wonder; vreemde
geschiedenis.
WONDERGOED, bn. zeer goed; ...GRAAG, bn.
bijzonder graag; ...GROOT, bn. buitengewoon,
verbazingwekkend groot.
WONDERHEID, V. (...heden), iets wonderbaarlijks.
WONDERINKT, m. tooverinkt; ...JAAR, o.
(...jaren), jaar waarin veel wonderen gebeurd zijn;
...KIND, o. (-eren), kind dat om de eene of andere
buitengewone of zeldzame gave bewondering wekt;
(fig.) wonderdier.
WONDERKLEIN, bn. buitengewoon klein.
WONDERKRACHT, v. kracht om mirakelen te
doen; buitengewone, verbazingwekkende kracht;
...KRUID, o. zeker gewas waaraan eene wonderbaarlijke geneeskracht wordt toegekend; SintJanskruid; heidensch wonderkruid, vederkruid;
...KUIL, m. (-en), lang sleepnet met nauwe mazen,
zeer groot van afmetingen : met den wonderkuil
wordt de Zuiderzee doodgevischt; ...KUUR, v.
(...kuren), eene zeldzame kuur of genezing; ...LAND,
o. land waarin wonderen gebeuren (in de sprookjes); buitengewoon merkwaardig land; ...LICHT,
o. vreemdsoortig licht; -, bn. bijzonder licht.
WONDERLIJK, bn. bw. ( -er, -st), wonderbaar,
wonderlijk, dat hij nu juist komen moest; - zonderling, vreemd : een wonderlijke man; wonderlijke
zaken; - eene wonderlijke kleeding, die algemeen
de aandacht trekt; -- (gew.) misselijk, op het
punt zijn om flauw te vallen : ik werd op eens zoo
wonderlijk. WONDERLIJKHEID, v. (...heden),
het wonderlijke; zonderling gedrag.
WONDERMACHT, v. buitengewone macht; macht
om wonderen te doen; ...MAN, m. (-nen);
...MENSCH, m.; ...MIDDEL, o. (-en), middel
dat wonderen verrichten kan; ...NET, o. (-ten),
een netvormig weefsel beneden aan de hersens
van dieren, welke met den kop naar beneden gaan;
.OLIE, v. ricinusolie; ...PALEIS, o. (...zen),
betooverd paleis; wondermooi paleis; ...REGEN,
m. een met buitengewone omstandigheden verbonden regen, wanneer kikvorschen, steenen enz.
daarmee neervallen.
WONDERSCHOON, bn. buitengemeen, zeldzaam
schoon : een wonderschoon kind, dier.
WONDERSPREUK, v. (-en), vreemde, zonderlinge stelling die met de heerschende meering in
strijd is, paradox.
WONDERSPREUKIG, bn. bw. ( -er, -st), wonderlijk, strijdende met de aangenomen leer en gevoelens, afwijkend, zonderling, paradoxaal : dat klinkt
wonderspreukig.
WONDERSTERK, bn. buitengewoon sterk.
WONDERSTUK, o. (-ken), meesterstuk, uitstekend fraai of kunstig werk; ...TEEKEN, o. (-s,
-en), mirakel; ...VERHAAL, o. (...verhalen), verhaal van een wonder; wonderbaar verhaal; ...VERSCHIJNSEL, o. (-en).
WONDERVOL, bn. bijzonder vol; ...WEL, bw.
voortreffelijk, uitmuntend : dat is wonderwel gedaan;
gij wist dat wonderwel, zeer goed.
WONDERWERK, o. (-en), een wonder : wonderwerken verrichten, wonderen doen; bewonderenswaardig werk; ...ZALF, v. wonderdadige zalf.
WONDERZOUT, o. glauberzout.
WONDHAAK, m. (...haken), zeker heelkundig
instrument; ...HEELER, m. (-s), heelmeester,
chirurgijn; ...HEELKUNDE, ...KUNST, v. chirurgie; ...IJZER, o. (-s), (heelk.) werktuig om de diepte
eener wond te peilen; ...KOORTS, v. (-en), koorts
ten gevolge eener wond; ...KRUID, o. (plantk.)
iedere plant waaraan men groote geneeskracht toeschrijft, inz. een plantengeslacht, tot de familie der
vlinderbloemigen behoorende, waarvan slechts ééne
soort, het gemeene wondkruid, bij ons in 't wild
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wordt aangetroffen (anthyllis), valkruid; ...KUSSENTJE, o. (-s), kompres; ...NAAD, m. (...naden),
(heelk.) naad van eene wond; ...PLEISTER,
v. (-s), ...POEDER, o. middel tot heeling van wonden; -, v. (-s), eene dosis van dit poeder; (ook)
zekere heelkrachtige plant; ...RAND, m. (-en),
rand eener wonde : gescheurde wondranden; ...ROOS,
v. van eene wonde uitgaande roosziekte, door bacteriën veroorzaakt; ...TANG, v. (-en), zekere tang
der wondheelers; ...TEEKEN, o. (-en), litteeken,
overgebleven spoor eener wond; ... WATER, o. een
uit wondkruiden getrokken water ter heeling van
wonden; ...ZALF, v.
WONEN, (woonde, heeft gewoond), verblijf houden, gehuisvest zijn: in eene stad, op een dorp wonen;
eenzaam, afgelegen wonen; in een eigen huis, op
kamers wonen; - bij iem. wonen, bij iem. gehuisvest
zijn of kamers hebben, (ook) bij iem. dienen; -- de
dassen en vossen wonen in holen; - (fig.) blijven, op
den duur zijn : waar liefde woont, gebiedt de Heer
zijn zegen. WONING, v. (-en), verblijfplaats, huis
(of deel van een huis), waarin men voorgoed verblijf houdt, domicilie. WONINKJE, o. (-s).
WONER, m. (-s), bewoner, inwoner.
WONINGGIDS, m. (-en), gids, krant of brochure
voor het huren en verhuren, koopera en verkoopen
van huizen; ...KIEZER, m. (-s), iem. die kiezer is
uithoofde zijner woning; ...NOOD, m. gebrek aan
bewoonbare huizen; ...VRAAGSTUK, o. het vraagstuk hoe in den woningnood te voorzien; ...WET, v.
wet van 22 Juni 1901 bevattende verschillende voor
-schriften
omtrent de volkshuisvesting.
WOON, v. (Zuidn.) woning; het wonen.
WOONACHTIG, bn. wonende; gevestigd, gedomicilieerd : hij is woonachtig te Leiden.
WOONDIER, o. (-en), dier waarop of waarin een
parasiet leeft.
WOONHUIS, o. (...zen), tot woning ingericht gebouw; ...KAMER, v. (-s), huiskamer, kamer tot
dagelijksch gebruik van het gezin; ...KELDER, m.
(-s), kelder tot woonplaats ingericht; ...PLAATS,
v. (-en), dorp of stad waarin men woont : zijne
woonplaats verlaten; ...SCHIP, 0. (...schepen),
...SCHUIT, v. (-en), geheel of gedeeltelijk tot
woning ingericht.
WOONST, v. (-en), (Zuidn.) woning.
WOONSTEDE, v. (-n), woonplaats; ...STREEK,
v. (...streken), streek waarin men woont; ...VER
woonkamer; ...WAGEN, m. (-s),-TREK,o.(ken)
wagen tot woning ingericht, inz. kermiswagen.
1. WOORD, m. (-en), mannetjeseend.
2. WOORD, o. (-en), een spraakgeluid of eene ver
spraakgeluiden waardoor de spreker-enigva
bij den hoorder eene bepaalde voorstelling wil verwekken (gesproken woord); de zichtbare voorstelling
hiervan (geschreven, gedrukt woord); iedere taal bestaat uit woorden; de woorden zijn éénlettergrepig of
meerlettergrepig; stam -, afgeleide en samengestelde
woorden; woorden van buiten leeren; -- deel der
samenhangende rede : zijne gedachten in woorden uit -'
drukken; iets woord voor woord navertellen, woordelijk; -- ik kon het van woord tot woord verstaan, juist
zooals gesproken werd; - iets woord voor woord vertalen, woordelijk ; - een paar woorden zeggen, kort
zijn ; in een paar woorden iets meedeelen; -- in weinig
woorden veel zeggen, bondig zijn; -- met een omhaal
van woorden; zijne gedachten in de woorden verdrinken,
te veel woorden bezigen waardoor de aandacht afgeleid wordt; - niet veel woorden over iets vuilmaken,
aan iets verspillen, er kort over zijn; - een goed ver
heeft maar een half woord nodig, wie oplet,-stander
wie der zake kundig is, begrijpt spoedig; -- daar is
geen waar woord aan, alles is gelogen; -- om het
andere woord eene leugen, hij liegt bijna alles; het gesprokene : iem. goede woorden geven, hem
vriendelijk verzoeken, (ook) hem vleien; - voor geld
en goede woorden krijgt men veel gedaan; -- doe een
goed woord voor mij, zorg dat ik het krijg, (ook)
zorg dat ik niet gestraft worde; - wij zullen eerst
een goed woord spreken, bidden, een gebed doen (inz.
voor den maaltijd); - een verstandig, een geestig,
een troostrijk woord spreken; -- vleiende woorden tot
iem. richten, hem vleien; - harde woorden, scherpe
terechtwijzingen; - zij hebben woorden, twist,
oneenighei d ; woorden krijgen, in twist geraken ; -van woorden kwam het tot daden, van een twist
kwam het tot eerre vechtpartij; -- vuile woorden,
zedenkwetsende, walglijke taal; - het hooge woord
moest er uit, het gewichtige woord, de bekentenis; -
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het hoogste woord voeren, het meeste te zeggen heb ben; — hij moet altijd het laatste woord hebben, hij

heeft altijd terug te zeggen, altijd nog wat te voegen,
te verbeteren, bij hetgeen een ander zegt; -- het
woord voeren, spreken, inz. tot eene vergadering; —
het woord nemen, beginnen te spreken; — iem. het
woord geven, gelegenheid geven, het woord te
voeren; — het woord is aan u, gij hebt het woord, het
is uwe beurt te spreken; — iem. het woord uit den
mond nemen, juist zeggen wat hij wilde zeggen; —

men moet hem de woorden uit den mond trekken,

hij zegt bijna nooit wat, hij spreekt zoo weinig
mogelijk; het woord tot iem. richten, iem. toespreken;
— iem. te woord staan, hem aanhooren; — nu geen
woord meer, zwijg verder; — hij zegt geen woord, hij
zwijgt, houdt zich stil; — ik weet er geen woord van,
ik weet er niets van; — hij moet er het eerste woord
nog over zeggen, hij heeft daarover nog nooit gesproken; — zij kan goed haar woord doen, zij weet
zich goed uit te drukken, zij kan goed spreken; —
een woordje op zijn pas, juist ter tijd spreken; een goed woord vindt eene goede plaats, met beleefdheid (of vriendelijkheid) krijgt men eerder iets
gedaan dan met grofheid; gevleugelde woorden,
uitdrukkingen enz. door iedereen veel gebezigd; —
belofte : zijn woord geven, iets vast beloven; — zijn
woord houden, nakomen, doen wat men beloofd
heeft; — zijn woord breken, schenden, niet nakomen;
-- iem. aan zijn woord houden, zich houden aan hetgeen iem. beloofd heeft; -- ik geloof u op uw woord,
gij behoeft het niet te bewijzen, te verzekeren, ik
geloof u, omdat gij het zegt; -- een man van zijn
woord, iem. dien men vertrouwen kan; — een man
een man, een woord een woord, het blijft bij de afspraak; — krijgswoord, wachtwoord; — het Woord,
de Bijbel, de H. S.; het woord Gods, de geboden van
God. WOORDJE, o. (-s), klein woord; (fig.) een
woordje, als het u belieft, luister een oogenblik, ik
heb u iets te zeggen.
WOORDAFLEIDER, m. (-s), die bedreven is
(of zich oefent) in de afleiding der woorden; ...AFLEIDING, V. (- en), onderzoek naar den oorsprong
der woorden; uitslag van dit onderzoek; ...AFLEIDKUNDE, v.; ...BEDERVER, m. (-s), iem.
die de woorden bederft, verminkt , slecht uitspreekt;
...BETEEKENIS, v. ( -sen); ...BREKER, m.,
...BREEKSTER, v. (-s), die niet nakomt wat hij
(of zij) gezegd of beloofd heeft; ...BREUK, v. het
niet nakomen van het eens gegeven woord; ...BUI GING, V. (- en), (taalk.) verbuiging, declinatie.
WOORDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), overeenkomstig
de woorden, letterlijk : iets woordelijk mededeelen,
weergeven; iem. woordelijk verstaan, woord voor
woord; woordelijk vertalen, woord voor woord; dat
moet ge niet woordelijk opnemen, dat heeft eene andere
beteekenis.
WOORDENARM, bn. ( -er, -st), arm aan woorden,
in tegenst. met woordenrijk.
WOORDENBOEK, o. (-en), verzameling van
woorden, namen enz., naar eene zekere orde, gewoonlijk alphabetisch gerangschikt, benevens de
verklaring, omschrijving of vertaling ervan :

I'ranseh woordenboek; Woordenboek voor Kennis
en Kunst; Paedagogisch woordenboek; woordenboek
van oude talen, lexicon. WOORDENBOEKJE,

o. (-s).
WOORDENBOEKSCHRIJVER, m. (-s).
WOORDENBOUW, m. het maken of samenstellen
van woorden; ...KENNIS, v. kennis der woorden
eener taal: vele candidaten voor het Engelsch hadden
eene gebrekkige woordenkennis; ...KEUS, v. keuze
van woorden : die schrijver heeft eerre gelukkige
woordenkeus; ...KRAAM, v. woorden zonder zin;
...LIJST, v. (-en), verkort woordenboek, (inz.
alphabetische) lijst van woorden of namen; lijst
van woorden die in een boekwerk voorkomen;
...PRAAL, v. omhaal van woorden, hoogklinkende
taal; ...RAADSEL, WOORDRAADSEL, , o. (-s),
charade; raadsel betreffende een woord, dat door
verzetting of weglating van zijne letters andere
woorden geeft, die bedektelijk omschreven worden,
logogrief.

WOORDENRIJK, bn. ( -er, -st). rijk aan woorden:
Bene woordenrijke taal;
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— hij is bijzonder woordenrijk,

hij praat maar door, (ook fig.) hij is welsprekend:
een woordenrijk schrijver. WOORDENRIJKHEID,

v. rijkdom van woorden; (fig.) gebabbel.
WOORDENSCHAT, m. rijkdom eener taal; titel
van een woordenboek; ...SMEDER, m. (-s), die

nieuwe woorden maakt of invoert; ...SMEDERIJ,
v. het scheppen van nieuwe woorden ; ...SPEL,
o. woordspeling ; ...STRIJD, m. ...TWIST,
m. strijd, twist over woorden; (ook) gekijf : zij
geraakten in een woordenstrijd; ...VITTER, m. (-s),
iem. die op de woorden vit, kleingeestige aan
daarover maakt; (ook) die de woorden-merking
in al hunne volkomen zuiverheid overeenkomstig
de taal- en spelregelen wil geschreven en gesproken
hebben, purist; ... VITTERIJ, v. (-en); ... WIS
-SELING,v.(en)twis
gekijf; levendige discussie,
debat; ...ZIFTEN, o. keurig zijn bij het gebruik
van woorden; ...ZIFTER, m. (-s), woordenvitter;
... ZIFTERIJ, 'v. (-en).
WOORDFIGUUR, v. (...figuren), grammatische
figuur, zie FIGUUR; ... GRONDING, v. woordafleiding; ...HERHALING, v. (-en), herhaling
van een of meer woorden; (stijll.) de herhaling van
dezelfde woorden aan het begin van verschillende
zinnen, of verschillende deelera eener periode; (versb.)
het beginnen van een vers met een of meer woorden,
waarmede het voorgaande vers eindigde.
WOORDHOUDEND, bra. getrouw aan het eens
gegeven woord.
WOORDHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v.
(-s), die zijn (of haar ) woord niet bFeekt; ...HOU
nakomen eener belofte;... KUNST,-DING,v.het
v. kunststijl die zijn waarde heeft in klank en kleur
der woorden (na 1880 in gebruik gekomen); ...OMZETTING, v. (-en), omzetting der woorden waarbij
de bestanddeelen hun logisch karakter behouden;
...ONTLEDING, v. (-en), (taalk.) ontleding van een
zin in zijne woorden, in tegenst. met zinsontleding;
...RAADSEL, o. (-s), woordenraadsel; ...SCHEIDING, v. (-en), (drukk.) spatie; ...SCHIKKING,
v. het geregeld bijeenbrengen van woorden tot het
vormen van volzinnen, syntaxis; ...SPELING, v.
(-en), het gebruik van een woord in verschillenden
zin ; ...TARIEF, o. (...ven), tarief voor de woorden
(bij het telegrapheeren); ... TOON, m. klemtoon,
nadruk op een der woorden in een zin.
WOORDUITLATING, v. (-en), (taalk.) uitlating
van een of meer woorden uit een zin, ellips; ...VERANDERING, v. (-en); ...VERDRAAIER, m. (-s),
die aan een woord een verkeerden zin (eene valsche
bet.) geeft, inz. die het met eene booze bedoeling
doet; ...VERDRAAIING, v. (-en); ...VERKLAARDER, m. (-s), die woordverklaringen heeft; ...VER
verklaring der beteekenis of-KLARING,v.(en)
beteekenissen van een woord; ...VERPLAATSING,
v. (-en); ...VERWISSELING, v. (-en); ...VOEGING, v. woordschikking, syntaxis; ... VOERDER,
in. (-s), die spreekt (in eene vergadering enz.); die
namens anderen spreekt; ... VORM, m. (-en), vorm
van een woord; ...VORMING, v. de woordvorming
leert de wijze kennen, waarop de taal te werk gaat
om uit de bestaande woorden nieuwe woorden te
vormen; ...VORSCHER, m. (-s), etymoloog;
... VORSCHING, v. (-en).
WOOTZ. (Eng.), o. Indisch gietstaal, door de
inboorlingen bereid; bij behandeling met zuren
vertoont het allerhande teekeningen.
WORDEN, (werd, is geworden), beginnen te zijn,
ontstaan; (bij b) God zeide : daar zij licht en daar
werd licht; het wordt vrede; -- komen in zekeren
toestand : hij wordt arm, rijk, dik, groot, ziek; wat is
er van hem geworden ?, welk lot heeft hem getroffen ?; kinderen worden menschen; — het wordt laat,
koud, warm; — zij worden het eens, komen tot dezelfde meeping, hetzelfde gevoelen; — het beroep,
ambt kiezen van : hij wordt timmerman, smid,
dokter, officier; hij wordt minister, men heeft hem
tot minister benoemd; -- hulpwerkw. van den lijdenden vorm : hij wordt geprezen, gestraft; het wordt
gebakken; er wordt gedanst, gezongen, dansen, zingen
heeft daar plaats; — het wordt morgen eene week,
morgen is het eene week geleden. WORDING, v.
het worden; geboorte, ontstaan : in staat van wording

verkeeren; eene stad in wording.

WORDEND, bn. geboren wordende, ontstaande:

de wordende maatschappij.

WORDINGSLEER, v. leer van het ontstaan der
dingen : wordingsleer der bewerktuigde, der onbewerk-

tuigde lichamen.

WORG, m. benauwdheid in de keel; — (veearts)
keelontsteking der paarden.
WORGEN, (worgde, heeft geworgd), door het
dichtknijpen der keel doen sterven. WORGING,
v. het worgen.
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WORGENGEL, m. (-s), engel des verderfs.
i. WORGER, m. (-s), WORGSTER, v. (-s), iem.
die worgt.
2. WORGER, m. (-s), een klein, listig, moordzuchtig inlandsch vogeltje (lanius excubitor), moedig van
aard, dat zich met insecten en kleine vogeltjes
voedt; ook de naam door Buffon aan eene Amerikaansche soort van vliegenvanger (muscicapa tyrannus) gegeven.
WORGGEZWEL, o. (-len), keelontsteking, worg ;
...KETTING, m. (-en), (art.); ...KOORD, o. (-en),
strop om iem. te worgen; ...PAAL, m. (...palen),
paal waaraan een misdadiger met de koord gestraft wordt; ...PEER, v. (...peren),'eene soort van
wrange peer, kroppeer; ...TOUW, o. sterk garen
waarmede de vuurpijlen worden toegebonden.
WORK, m. (-en), (gew.) kikvorsch.
WORKEN, (workte, heeft geworkt), (gew.)
kwaken, rikkekikken (van kikvorschen).
WORM, m. (-en), eene klasse van dieren met een
lang, rond, zeer buigzaam en samentrekbaar
lichaam; het lichaam is geleed of ongeleed, maar
gelede bewegingsorganen zijn nooit aanwezig (vermes):
de wormen vormen eene overgangsgroep tot alle andere
klassen van het dierenrijk; wormen in den grond zoeken
om te visschel,; -- in het dagelijksch leven die
soorten van wormen, welke in het lichaam des
menschen leven : het kind heeft wormen; iets tegen
de wormen ingeven; een worm kwijtraken; — ongedierte dat het hout doorknaagt : dat hout is van de
wormen doorvreten; de worm zit in het hout; -=-- zekere
zenuw onder de tong van honden, die men vroeger
voor een worm aanzag; eene soort van schurft der
paarden en muilezels; een zeer aan het hoofd van
kinderen, dauwworm; — (fig.) de knagende worm
des gewetens; een worm in het hoofd hebben, ergens
over wormen, er gemelijk, ontevreden over zijn; —
(gemeenz. en medelijdend) kind : die arme wormen;
— (minachtend) zoo'n worm durft dat doen !; —
(techn.) worminrichting. WORMPJE, o. (-s), kleine
worm.
WORMACHTIG, bn. door de wormen beschadigd;
vol wormen.
WORMARTSENIJ, v. (-en), geneesmiddel tegen
de wormen in het lichaam; ...BUIS, v. (...zen),
kokerworm; ...DIER, o. (-en).
WORMDRIJVEND, bn. ,wormverdrijvend.
WORMEN, (wormde, heeft gewormd), als een
worm wriemelen; — (fig.) zich afsloven, afmatten:
hij zit altijd te wormen, hard te werken; zij moeten
hard wormen voor den kost; — (gemeenz.) zich voortdurend met eene gedachte kwellen : hij wormt nog
over dat verlies; waarover wormt hij toch ?
WORMENZOEKER, m. (-s), iem. die wormen
zoekt in den grond voor het visschen; (scherts.) iem.
die voortdurend met den vinger in den neus wroet.
WORMER, v. naam van een polder in N.-Holland.
WORMGAT, o. (-en), gat (in iets), door de wormen
uitgevreten.
WORMIG, bn. ( -er. -st), door de wormen beschadigd ; wormig hout; (van paarden) den worm hebbende : een wormig paard.
WORMKOEKJE, o. (-s), wormartsenij in den
vorm van een koekje; ...KOLIEK, v. (geneesk.),
...KOORTS, v. (-en), koliek , koorts ten gevolge
van de aanwezigheid van wormen in het lichaam.
WORMKRUID, o. (plantk.) heidensch wormkruid of wonderkruid, guldenroede : eene samengesteldbloemige plant (solidago); — wild wormkruid
en boeren-wormkruid, eene samengesteldbloemige
plant (chrysanthemum vulgare) ook reinvaren en
steenvaren geheeten, welker bloeitoppen in de geneeskunde als wormdrijvend middel gebezigd
worden; — (gew.) de nog niet geopende bloemhoof djas van artemisia Gina, uit Turkestan aangevoerd.
WORMMEEL, o. spoor van wormen in hout : het
door de houtwormen tot poeder fijngevreten hout;
...MIDDEL, o. (-en), middel tegen de wormen;
...MOS, o. wormvormig mos (helminthochorus
oficinalis) ; ...NAGEL, m. (-s), (zeew. )huidspijker,
paalspijker ter bescherming van het houtwerk
tegen den paalworm; ...POEDER, o. wormartsenij;
—, v. (-s), eene dosis van dit poeder; ...SCHADE, v.
schade door de wormen aangericht.
WORMSGEWIJZE, bn. bw. wormswijze.
WORMSLAK, v. (-ken), (nat. bist) eene soort van
slak (vermicularia) die veel op spoelwormen gelijkt
en tot de familie der torenslakken behoort; ...SLANG
v. (-en), (nat. hist.) eene Amerikaansche slang;
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...SPIER, v. (-en); ...STEEK, m. (...steken),
plek waar een worm geknaagd heeft.
WORMSTEKIG, bn. ( -er, -st), door wormen aangetast, bedorven : wormstekig hout; wormstekige vruchten. WORMSTEKIGHEID, v.
WORMSTREPIG, bn. wormstrepig bewerkt (van
bouwwerken enz.), met eene wormvormige streep
bewerkt.
WORMSWIJZE, ...WIJS, bn. bw. als een worm,.
in de gedaante van een worm; de wormswijze spieren,
zenuwen; het wormswijze verlengsel van den blinden
darm; de wormswijze beweging, samentrekking der
maag, der ingewanden; wormswijze (zwakke, golvende>
pols; zich wormswijs bewegen.
WORMT, v. (-en), (bouwk.) steunbalk van den
dakstoel.
WORMTONGIGEN, mv. (nat. hist) eene onderorde der hagedissen met lange ronde tong die aan
de punt verbreed en kleverig is (vermilinguia); het
kameleon behoort er toe; ...VAREN, v. (-s), (plantk.)
gemeene reinvaren.
WORMVERDRIJVEND, bn. wat de wormen
verdrijft : wormverdrijvend geneesmiddel; ... V O R MIG, bn. in den vorm van een worm.
WORMVRIJ, bn. tegen de wormen beveiligd:
wormvrij hout.
WORMWIEL, o. (-en), wiel dat met zijn tanden
grijpt in de gang van Bene schroef zonder einde;
-- INRICHTING, V. (- en).
WORMZAAD, o. zaad tegen de wormen; ...ZALF,
v. zalf tegen de wormen; ...ZIEKTE, v. zekere ziekte
onder het schaapvee; — wormziekte der paarden,
uitslagziekte waardoor de haren uitvallen; — mijn
(ook) zekere ziekte der planten-wormziekt;—
waaraan de wormen geknaagd hebben; ...ZWEER,
v. (...zweren), (heelk.) zweer door wormen veroorzaakt; (veearts.) schurftige zweer der paarden.
WORP, m. (-en), het werpen : om den eersten
worp spelen; een worp naar iets hebben, kans hebben
om het te verkrijgen; hij deed een gelukkigen worp, hij
wierp goed; — dracht van dieren : het konijn had elf
jongen in één worp; jongen van één worp; — zooveel
als te gelijk geworpen wordt : het geld bij worpen
tellen; worpen van vijf; een worp lijnkoeken, 13 stuks;
zooveel jongen een dier in eens werpt : een worp
jonge honden; — weverskam; — (zeew.) een der
zware balken die de uiterste spanten van het
achterschip van binnen kruisen.
WORPSGEWIJZE, bw. bij worpen ; worpsgewijze
tellen.
WORST, v. (-en), darm met gehakt vleesch of
spek enz. gevuld die dan versch, gerookt, gekookt
of gebraden gegeten wordt : worst stoppen; - (spr. )
het bekomt hem als de hond de worst, hij wordt voor
dat genot gekastijd; met eene worst naar eene zijde
spek gooien, iets gerings opofferen om een grooter
voordeel te verwerven; — worst !, gezegde waarmee
men iem. afscheept die vraagt wat iets is, wat iem.
doet; — (zeew.) end oud touw om tot kabelgarens
te worden uitgedraaid; enden afgekapt zwaar touw,
buiten boord gehangen om 't schuren te beletten;.
grof doek met zand gevuld en in 't rond gevouwen, 't welk men bij zware beweging van 't schip
bezigt om te beletten dat de schotels van tafel
rollen; kruitworst. WORSTJE, o. (-s).
WORSTBAND, m. (-en), wiepband.
WORSTEBROODJE, o. (-s), broodje waarin een
eind worst is gebakken, saucijzebroodje.
WORSTELAAR, m. (-s, ...laren), WORSTELAARSTER, v. (-s), die worstelt of strijdt; athleet.
WORSTELDANS, m. (-en), zeker worstelspel'
waarbij alleen de handen gebruikt worden.
WORSTELEN, (worstelde, heeft geworsteld),
elkander de armen om het lichaam slaan en dan
op den grond trachten te werpen : zich oefenen in het
worstelen; met iem. worstelen; — (fig.) met den dood
worstelen, den doodstrijd strijden; — met inspanning
van alle krachten vechten, strij den : tegen iem.
worstelen; hij worstelde om te ontkomen; — tegen de
golven, tegen den wind worstelen, zich geducht inspannen om vooruit te komen tegen de golven, den
wind in; - veel met tegenspoed te worstelen hebben,
te kampen hebben. WORSTELING, v. (-en), het
worstelen; strijd, kamp : eene geduchte worsteling ,
ontstond.
WORSTELKUNST, v. de kunst van te worstelen;
vechtkunst; ...MEESTER, m. (-s), iem. die onderricht in het worstelen geeft; ...OEFENING v.,
(-en); ...PERK, o. (-en), plaats waar geworsteld
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wordt : tegen iem. in het worstelperk treden, den strijd
met iem. aanbinden; ...PLAATS, v. (-en); ...SPEL,
o.; ...STRIJD, m. geduchte strijd waarbij men zich
tot het uiterste moet inspannen; ...WEDSTRIJD,
m. (-en).
WORSTEN, (worstte, heeft geworst), worst
maken.
WORSTENBOOM, m. (-en), boom welks vruchten
op groote dikke worsten gelijken (kigelia pinnata).
WORSTENMAKER, m., ...STOPPER, m.,
...STOPSTER, v. (-s), die worst maakt.
WORSTEPEN, ...PIN, v. (-nen), (slag.) pennetje
of dorentje waarmede eene gestopte worst vastgestoken wordt.
WORSTFABRIEK, v. (-en); ...HOORNTJE,
...HORENTJE, o. (-s), een trechtervormig veelal
blikken werktuig waardoor men het gehakte vleesch
enz. in de darmen stopt; (fig.) iem. door een worsthoorntje voeden, zeer schraal voeden.
WORSTKRUID, o. kruiderijen voor worst, inz.
benaming der mariolein of marjolein; ...MACHINE,
v. (-s), machine om vleesch, lever enz. fijn te maken;
...STOPPEN, o.; ...VERGIFT, o. (scheik.) vergiftige
stoffen die in bedorven worst ontstaan; ...VLEESCH,
o. fijngehakt of fijngemalen vleesch • voor worst;
...VLIES, o. (...zen),. (ontl.) een vlies dat tot de
nageboorte behoort; ...WINKEL, m. (-s); ...ZAK,
m. (-ken), zak om worst welke de plaats van een
darm bekleedt.
WORT, o. (brouw.) most van gehopt bier dat de
gisting nog niet ondergaan heeft.
WORTEL, m. (-s, -en), onderste gedeelte van
boom en plant waardoor het voedsel uit de aarde
wordt gezogen en waarmede zij in den grond bevestigd zijn : vele planten hebben een hoofdwortel
die vertakt is; wortel schieten, wortels maken; vlas
op den wortel verkoopes, wanneer het nog te velde
staat; — (fig.) die ondeugd schoot wortel in zijn
hart, kreeg daar een hechten grondslag; — de nieuwere ideeën beginnen ook hier wortel te schieten, dringen
ook hier door en krijgen invloed; — iets met wortel
en tak uitroeien, geheel en al; — gierigheid is de
wortel van alle kwaad, begin, oorsprong; —
de planten die voornamelijk of uitsluitend om den
wortel gekweekt worden, inz. de gele wortel (daucus
carota), eene bekende moesplant, en de witte wortel
(pastinaca satire), een voedergewas voor het rund
-ve;—
liet onderste van iets waarmede het vastgehecht,
ingeplant is : de wortel van een tand, een nagel; de
wortels der haren; de wortel van den roet, van de hand;
de wortel der tong; — ( taalk.) oorsprong van een
woord (aangeduid door v ), (ook) het woord waarvan andere gevormd zijn; — (rekenk.) de wortel
van een getal, zulk een getal dat, een of meermalen
met zichzelven vermenigvuldigd, het eerste getal
oplevert : (b. v. 3 is de wortel van 9, want 3 X 3 =9);
vierkantswortel (V ) (die eenmaal), k ubuswoi tel (L ' )
(die tweemaal met zichzelven wordt vermenigvuld.igd); .den wortel uit een getal trekken. WORTELTJE, o. (-s), kleine wortel.
WORTELAARDE, V. aarde aan of tusschen de
wortels.
WORTELACHTIG, bn. als een wortel; vol wortels.
WORTELAKKER, m. (-s), akker met wortelen
beplant; ...BOER, m. (-en); ...BLAD, o. (-eren),
blad dat schijnbaar uit den wortel schiet; ...BOOM,
m. (-en), een Indische boom (rhizophora), inz. die
welks wortelen weder stammen voortbrengen en
vaak geheele streken met dezen boom bedekken
(R. mangle); ... DRAAD, m. (... draden), (plantk.)
wortelharen; ...DRUK, m., ...DRUKKING, v. de
kracht waarmede het door de wortelharen opgezogen
vocht in de plant omhooggestuwd wordt; ...EINDE,
o. (-n ), einde van een gewas naar den wortel toe;
de worteleinden der landhoofden, waar zij aan het
land verbonden zijn, waar zij beginnen; evenzoo
de worteleinden der wisseltongen.
WORTELEN, (wortelde, heeft geworteld), wortel
vatten, zich vasthechten; (fig.) de haat is diep geworteld in zijn hart. WORTELING, v. het wortelen,
wortelschieten.
WORTELGETAL, o. (-len), getal dat de wortel
is van een ander getal.
WORTELGEWASSEN, o. mv. planten welke
men ter wille van den wortel kweekt, zooals aardappelen, knollen, peen, beetwortels.
WORTELGROOTHEID, v. (...heden), (wisk.)
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iedere stelkunstige vorm waarin één of meer wortelteekens voorkomen: gelijksoortige wortelgrootheden,
de eentermige die niet of alleen in coëfficiënt ver
— onmeetbare of irrationale wortelgrootheden,-schilen;
die welke men niet vervangen kan door andere
vormen zonder wortelteeken.
WORTELHALS, m. (...zen), grens tusschen
wortel en stengel; ... HAREN, o. mv. (plantk.) de
fijnste bijwortels eener plant; ...HOUT, o. hout van
boomwortels, vaster dan het gewone hout, maar
met meer knoesten en kwasten.
WORTELIG, bn. wortelachtig.
WORTELINGS, bw. tot op, tot in den wortel.
WORTELKIEM, v. (-en), kiem van den wortel (in
zaden) ; ...KLINKER, m. (-s), (taalk.) klinker van
den wortel; ...KNOL, m. (-len), vleezig plantendeel
dat op de plaats der wortels ontspruit; ...KRUID,
o. zeker gewas; ...KWAST, m. (-en), eigenaardige
ververskwast om daarmede wortelpartijen te verven;
...LAND, o. (-en), wortelakker; ...LETTER, v.
(-s), oorspronkelijke letter, grondletter; .LETTERGREEP, v. (...grepen), lettergreep waarin de
wortel van het woord voorkomt; ...LOOF, o. het
loof der gele wortels.
WORTELLOOS, bn. zonder wortel.
WORTELMES, o. ( -sen), hakmes om de wortelen
tot beestenvoeder te snijden; ...MUTSJE, o. (-s),
(plantk.) uiteinde der wortelvezels waardoor de
voedende sappen uit den grond opgezogen worden;
...NET, o. (-ten); ...ONTBLOOTING, v.; ...PARTIJ, v. (-en), (schild.) het weergeven of nabootsen
van wortelhout; ...POOTIGEN, mv. eene klasse
der vormlooze dieren (rhizopoda) die lange, dunne
slijmerige draden uitsteken en weer intrekken;
... ROT, o. het rotten der wortels van planten;
... RUPS, v. (-en), rups die zich met wortels voedt;
...SAP, o. afkooksel van wortels voor de ververij;
...SCHEEDE, v. (-n), (ontl.) de zakjes der haar
...SCHEUT, v. (-en), uitspruitsel uit den-wortels;
wortel.
WORTELSCHIETEND, bn. wat wortels schiet.
WORTELSTANDIG, bn. (plantk.) aan den voet
van den stengel of onmiddellijk boven den grond
staand.
WORTELSTELSEL, o. (-s), het stelsel van de
wortels eener plant; ...STOK, m. (-ken), (plantk.)
onderaardsch stengeldeel dat veel op een wortel
gelijkt : de wortelstok groeit sneller - vooraan dan hij
van achteren afsterft; ...STUK, o. (-ken), stuk van
den wortel eener plant, van een tand enz.; ... TAFEL,
v. (-s, -en), (rekenk.) tafel welke de wortels en hunne
machten bevat; ...TANG, v. (-en), zekere tang der
tandmeesters; ...TEEKEN, o. (-s, -en), (stelk.)
teeken tot aanwijzing van den wortel (V ); ... TREKKEN, o. het berekenen van den wortel uit een getal;
...TREKKING, v. (-en); ...VERF, v. verf uit
plantenwortels bereid; ...VERSTEENING, v. (-en);
...VEZEL, v. (-s), ...VEZELTJE, o. (-s);
...VORM, m. (-en), (wisk.) stelkunstige vorm waarin.
wortelteekens voorkomen.
WORTELVORMIG, bn. in den vorm van een
wortel.
WORTELWOORD, o. (-en), grondwoord van
andere woorden; ...ZAAD, o. het zaad der gele
wortels of peen; ...ZIEKTE, v. (-n).
WOUD, o. (-en), eene met boomen dichtbegroeide
streek van eenigen omvang, inz. wanneer boomen
en struiken in het wild door elkander groeien : een
woud van hoogstammige boomen; de wilde dieren leven
in de wouden; - (gew.) zij moet naar de J'Vouden, (om
een kindje te halen), zij moet bevallen.
WOUDANEMOON, v. (...moeen), (plantk.)
boschanemoon (anemone nemorosa); ...BEEK, v.
(...beken), beek die door een woud vliet, in een woud
ontspringt; ... BEUK, m. (-en), (plantk.) roode beuk;
...BEWONER, m. (-s), bewoner van een woud; (fig.)
(dicht.) wouddier; .BEZIE, v. (...ziën), ..BES,
v. ( -sen), eene in 't wild in wouden groeiende bessen soort, inz. de wilde moerbezie; ...BIJ, v. (-en), eene
soort bijen die in wouden eenzaam leven (andrenetae);
...BLOEM, V. (- en), (plantk.) in wouden in 't wild
groeiende bloem, inz. de wolverlei; ...BROEDER,
m. (-s), monnik, kluizenaar die in een woud woont;
.DISTEL, V. (- s); ...DUIF, v. (...ven), (nat. hist.)
de grootste onzer inlandsche wilde duiven (columba
palumbus) die in groote menigte in onze bosschen
wordt aangetroffen; zij wordt ook houtduif, boschduif.
ringduif en koolduif geheeten.
WOUDEIK, m. (-en), de gewone zomereik (quercus
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pedunculata); ...ESCH, -m. (...sschen), de gewone
esch (fraxinus excelsior); ... EZEL, m. (-s), wilde
ezel, zeker viervoetig dier (onager); ...FOREL, v.
(-len), (nat. hist.), in woudbeken levende forel (salmo
fario); ...GEBERGTE, o. (-n), een met wouden
bedekt gebergte; ...GEDROCHT, o. (-en), monster
dat in de bosschen leeft; ...GEZANG, o. het zingen
der vogels in het woud; ... GOD, m. (-en), (fab.)
Sater, Faunus; ...GODIN, v. (-nen), (fab.) boschnimf, Dryade; ...HAGEDIS, v. ( -sen); ...HEER, m.
(-en), eigenaar van bosschen of boschgronden;
...HOEN, o. (-ders), zekere vogel (tetrao); ...HOPJE,
o. (-s), naam van de kleinste soort onzer inlandsche
reigers (ardea minuta), wordt slechts 3 dM. lang, ook
woudaapje, houtbutoortje of woffer geheeten, die in
het riet en de wilgen van onze meren, moerassen
en veenplassen wordt aangetroffen.
WOUDKERS, v. (-en), wilde kers; ...KEVER, m.
(-s), schallebijter; ...KRUID, o. valkruid; ...LANDSCHAP, o. (-pen), een met wouden begroeid landschap; teekening daarvan; ...LOOPER, m. (-s),
in de bosschen zwervend jager; ...MIER, v. (-en),
groote mierensoort, in bosschen levende (formica
rufa); ...MOS, o._ (plantk.) in wouden groeiend mos
(hylocomium); ...NARCIS, v. gele woudnarcis;
...NIMF, v. (-en); ...OS, m. ( -sen), in wouden in 't
wild levende os (bos urus); ...RAAF, v. (raven), eene
soort van raaf (corvus cremita) ter grootte van eene
hen, op de Zwitsersche Alpen; ...RAT, v. (-ten), rat
die zich in het woud ophoudt; groote woudrat, trekrat, aardrat ; -- Surinaamsche Aeneas : eene buidelrat die hare jongen op den rug draagt; ... RECHT,
o. (oudt.) recht dat de heeren zich lieten betalen
van de bosschen, die door de vazallen verkocht
werden.
WOUDSALIE, v. (plantk.) wilde salie (salvia
pratensis); ...SLANG, v. (-en), in wouden levende
slang; ...SNIP, v. (-pen), (nat. bist) naam in Gelderland aan de houtsnip gegeven; ...SPIN, v. (-nen),
(nat. hist.) boschspin; ...STAD, v. (...steden),
stad in de nabijheid van een woud gelegen;...STROO,
o. (plantk.) wilde lelie; ...UIL, m. (-en), gemeene
grauwe uil (strix aluco); ...VAREN, v. (plantk.)
boschvaren; ...VENKEL, v. wilde venkel; ...VLIEG,
V. (- en), in bosschen levende vlieg; ...VOGEL, m.
(-s), in wouden levende vogel; ...ZANGER, m. (-s).
WOULD-BE (Eng.) bn. zoogenaamd, die wil
schijnen te zijn wat hij niet is : een would-be gentleman.
WOULFFSCHE FLESCH, v. (...sschen), eene
flesch met twee of meer halzen, bij scheikundige
werkingen gebruikt.
WOUTER, m. (-s), (nat. hist.) meerkol.
WOUTERMAN, m. (-s), WOUTERMANNETJE,
o. (-s), (zeew.) een der strookjes hout waarvan er
doorgaans vier op het zaathout onder een stijl
gezet worden om het uitglijden van dezen te beletten; kleine blokjes zonder schijven, voor dunne
lijnen; - (timm.) latje dat men waterpas tegen iets
vastspijkert of op traplatten legt om er het eind
van eerre plank op te doen rusten, ook draaglijstje,
draagklos geheeten.
1. WOUW, m. (-en), een vrij groote roofvogel
(milvus ictinis) die bij ons alleen op den trek voorkomt, ook koningswouw, milaan en zwaluwstaart
geheeten; - de zwartbruine wouw (milvus migrans)
heeft donkerbruine vederen; - de bruine kuikendief
wordt ook gewoonlijk, doch ten onrechte, wouw
genaamd.
2. WOUW, V. Bene der twee soorten van reseda
(reseda luteola), met bleekgele bloemen, welke ons
Bene gele kleurstof oplevert, waarmee allerlei stoffen
van zijde, wol, linnen en katoen worden geverfd.
WOUWEN, (wouwde, heeft gewouwd), met wouw
verven.
WOUWKUIP, v. (-en), verfkuip waarin wouw aangemaakt is.
1. WRAAK, WRAKE, v. begeerte zich te wreken,
om ondervonden hoon of kwaad aan den veroorzaker te vergelden of vergolden te zien; die ver
zelf : iets uit wraak doen; naar wraak dorsten,-geldin
er naar streven kwaad met kwaad te vergelden; dat
roept, schreit om wraak; (in den bijbel) eene straf en
verlangen om te straffen, zelfs van God : mij is de
wrake.
2. WRAAK, v. (wraken), (zeew.) drift, hoek van
afdrijving.
WRAAKADEMEND, brr. wraaklustig.
WRAAKBAAR, bn. (-der, -st), verwerpelijk,
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afkeurenswaard; (recht.) niet toe te laten : bloed verwanten zijn wraakbare -getuigen. WRAAKBAAR HEID, v.
WRAAKENGEL, m. (-s), engel der wrake; ...GEROEP, o. -geroep om wraak; ...GEVOEL, o. gevoel,
lust om zich te wreken.
WRAAKGIERIG, bn. ( -er, -st), begeerig om wraak
te nemen. WRAAKGIERIGHEID, v.
WRAAKGODIN, v. (fab.) furie, razernij.
WRAAKGOED, o. uitschot, afgekeurde, nuttelooze
voorwerpen; ...HARING, m. (-en), (v. gmv. als
stofn.) slechte, uitgeschoten haring; ...LIJN, v.
(-en), (zeew.) de streep welke het kielwater te loef waart op beschrijft en die afdrijving van het zeilend
schip aanwijst; ...LUST, m.; ...NEMING, ...OEFENING, v. (-en), het wreken; ...UUR, o. tijdstip
waarop wraak genomen wordt; ...WENSCH, m.
(-en), vervloeking.
WRAAKZUCHT, v. zucht naar wraak.
WRAAKZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), wraakgierig.
1. WRAK, bn. bw. (-ker, -st), niet gaaf, met
gebreken, beschadigd : wrak hout; wrak aardewerk;
wrakke kaas; wrakke kersen; een wrak schip; - (fig.)
een wrakke boedel, boedel waaruit de schulden niet
betaald kunnen worden; - (fig.) het staat wrak met
hem, zijne zaken staan slecht. WRAKHEID, v.
2. WRAK, o. (-ken), wat wrak is : een pond wrak,
wrakke kersen; - inz. stukken van een gestrand
schip; beschadigd en onbruikbaar schip; - (fig.)
overblijfselen van iets.
WRAKE, zie WRAAK.
1. WRAKEN, (wraakte, heeft gewraakt), als
onwaardig verwerpen, afkeuren; (recht.) niet toelaten (getuigen enz.) : de getuigen wraken; een kantonrechter wraken, hem ongeschikt, onbevoegd
achten om over eene zaak te oordeelen, WRAKING,
V. (- en), het wraken : akte van wraking.
2. WRAKEN, (zeew.) afdrijven, van streek gaan:
het kompas wraakt; het schip wraakt. WRAKING,
v. (-en),
WRAKGOEDEREN, o. mv. goederen van een
gestrand schip, beschadigde goederen.
WRAKKER, m. (-s), (zeew.) stranddief.
WRAKTON, v. (-nen), (zeew.) ton die aanwijst,
dat een schip gezonken is.
1. WRANG, bn. bw. ( -er, -st), scherp, zuur, bijtend; (eig.) gezegd van iets dat den mond samen wringt of samentrekt; wrange appels; die wijn is
wrang; (fig.) onaangenaam : nu smaakt hij de wrange
vruchten van zijn wangedrag. WRANGHEID, v. het
zure, scherpe.
2. WRANG, v. (-en), (zeew.) gebogen houtwerk,
buikstukken : wrang, halve wrang van het groot spant.
3. WRANG, v. etterdracht, zekere veeziekte,
waarbij een of meer tepels verzweren; vee daardoor
aangetast is voor de zuivelbereiding verloren;
kalfvee verwerpt heel vaak.
1. WRANGE, v. (plantk.) gew. voor winde en
voor warkruid.
2. WRANGE, v. (-n), (gew.) draaier van een
handmolen, kruk.
WRANGKRUID, o., ...WORTEL, v. (plantk.)
zwart en groen nieskruid (helleborus viridis); haar
wortel wordt soms gebruikt tot het zetten van
etterdrachten of wrangen bij schapen, varkens enz.
door een stuk daarvan onder de huid te brengen.
WRAT, V. (- ten), klein eeltachtig uitwas op de
huid dat uit verlengde huidtepeltjes bestaat met
verdikte opperhuid; - knobbel of uitwas aan Bene
plant. WRATJE, o. (-s).
WRATACHTIG, bn. ( -er, -st), als Bene wrat:
wratachtige uitwassen; de wratachtige verhevenheden
der handen; met wratten bezet : wratachtige padden.
WRATDISTEL, v. (plantk.) Bene cactussoort met
afgeronde vormen (mamillaria).
WRATKEVER, m. (-s), een schildvleugelig insect
(malachius), waarvan het lichaam met wratten bedekt is ; somtijds komen de maskers, door een
orkaan uit de verte aangevoerd, met de sneeuw
uit de lucht vallen ; ...MIDDEL, o. (-en), middel
tegen wratten; ...STEEN, m. wratachtige steen, inz.
versteeningen van den zeeëgel en druipsteen.
WRATTENKRUID, o. planten waarvan het sap
gebezigd wordt tot het uitbijten van wratten; inz.
het kroontjeskruid (euphorbia helioscopia) welke
alleen op bouw- en moerland wordt gevonden.
WRATTIG, bn. ( -er, -st), wratachtig : wrattige
handen, bladeren.

-
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WRATZWEER, v. (...zweren), zwerende wrat.
WREED, bn. bw. ( -er, -st), hard, ruw (voor het
gevoel) : dat laken is wreed, dit is veel zachter; wreede
boonen, erwten, niet malseh; — het is wreed weer,
guur, onstuimig; — eene wreede pijn, scherp, doordringend; — wrang, scherp (van smaak) : wreede
wijn; — woest, ruw (van inborst), slecht, snood:
.een wreed man; een wreed gemoed hebben; iem. wreed
behandelen; — onbarmhartig, bloeddorstig : de tijger
is wreed; — wat van wreedheid getuigt : wreede
-straffen opleggen. WREEDHEID, v. (...heden),
wreede handeling, onbarmhartige daad : wreed
begaan.
-hedn
WREEDAARD, m. (-s), ruw, onbarmhartig, gevoelloos mensch.
WREEDAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), wreed,
WREEDAARDIGLIJK, bw. op wreede wijze, met
wreedheid. WREEDAARDIGHEID, v. het wreede.
WREEDELIJK, bw. met, uit wreedheid.
WREEF, v. (wreven), hoogste deel van den voet.
WREKEN, (wreekte, heeft gewroken), wraak
nemen over (iets of iem.) : eene beleediging, een
moord wreken; zijn vriend wreken; zich wreken; —
zich door middel van wraak voldoening verschaffen:
.zich over iets wreken; zich op iem. wreken. WREKING,
v. het wreken, wraak.
WREKER, m., WREEKSTER, v. (-s), die wraak
neemt.
WRENSCHEN, (wrenschte, heeft gewrenscht),
hinniken, inz. van den hengst naar de merrie.
1. WREVEL, bn. bw. ( -er, -st), wrevelig.
2. WREVEL, WREVELMOED, m., WREVELMOEDIGHEID, v. boosheid, misnoegdheid, bitterheid; bedwongen spijt : die weigering vervulde hem
met wrevel; hij sprak met bitteren wrevel; uit wrevel
iets doen.
WREVELDAAD, v. (...daden), euveldaad, misdaad, slechte handeling.
WREVELIG, bn. bw. ( -er, -st), misnoegd, knor rig : wrevelig zag hij op, keek hij rond; — kijfachtig :
wrevelig van aard zijn, onverdraagzaam; — ver
koppig : dat maakte hem wrevelig; — kwaad --biterd,
,aardig. WREVELIGHEID, v. wrevel.
WREVELMOED, m. wrevel.
WREVELMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), `wrevelig.
WREVELWOORD, o. (-en), hard woord.
WRIEMELEN, (wriemelde, heeft gewriemeld),
door elkander zich bewegen, krielen, krioelen : de
zee wriemelt van allerlei schepsels; jeuken, kittelen:
er wriemelt mij iets op den rug. WRIEMELING, v.
het wriemelen, gewriemel; jeukte.
WRIGGELEN, (wriggelde, heeft gewriggeld),
telkens wrikken.
WRIJF, v. (...ven), (gew.) wreef.
WRIJFBAAR, bn. gewreven kunnende worden
<tot poeder enz.).
WRIJFBAK, m. (-ken), (in 't algemeen) bak
waarin iets fijngewreven wordt; (pap.) bak om de
lompen in korten tijd fijn te stampen; ... BORD, o.
(-en), wrijftafel; ...BORSTEL, m. (-s), ...DOEK,
m. (-en), gereedschap om te wrijven, te boenen;
...DOKTER, m. (-s), masseur; ...GOED, o. hetgeen
men noodig heeft om meubels te wrijven; ...HOUT, o.
(-en), hout om mede te wrijven, glanshout, likhout; -- zwikhout van een wagen, (ook) voorste
wagenstel; — (zeew.) hout op de buitenzijde van
een schip gespijkerd om de wrijving of schokking
van andere vaartuigen of voorwerpen te verminderen; ...KOLF, v. (...ven), houten stamper ter
vermaling en vemenging van kalk en zand; ...KUS SEN , o. (-s), (nat.) een der met amaril besmeerde
kussentjes waartusschen de glazen schijf eener
electriseermachine wrijft.
WRIJFLAP, m. (-pen), gereedschap om mede te
wrijven; ...MAND, v. (-en), mand met wrijfgoed;
...MOLEN, m. (-s), papiermolen met wrijfbakken;
...PAAL, m. (...palen), paal waaraan de beesten in
de weide zich wrijven, ook schurk en (scherts.)
dominee geheeten; (fig.) iem. die het voorwerp van
spot of hekeling is (in een gezelschap enz.); iem.
op wiep door een ander de schuld van zich afgeworpen wordt; ...PAKKING, v. eene pakking waardoor een bewegend deel gaat zonder dat de lucht
afsluiting verbroken wordt; ...PLAAT, v.-dichte
(...platen), (nat. hist.) hoornachtige plaat op de
tong der slakken, van plaatjes, tandjes en haken
voorzien; ...ROL, v. (-len), rol om iets fijn te wrijven;
...SPOOR, o. (jag.) plaats aan boomen waarlangs
een wild zwijn gewreven heeft en waaraan men zien
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kan, hoe hoog het is; ...STEEN, m. (-en), zeker
gereedschap (der apothekers, schilders, ververs,
drukkers enz.) om iets fijn te wrijven.
WRIJFSTER, v. (-s), zij die wrijft.
WRIJFTAFEL, v. (-s), (art.) tafel waarop het buskruit wordt fijngemaakt; ...WAS, o. en v. was
waarmee men meubelen wrijft; ...WORST, V. (- en),
(zeew.) zak met kabelgarens gevuld en aan de
buitenzijde van het schip afgehangen om de gevolgen van een schok te voorkomen.
WRIJTEN, (wrijtte, heeft gewrijt), twisten, krakeelen; tegenwerpen. WRIJTING, v. het wijten.
WRIJTER, m. (-s), twistzoeker, woelgeest.
WRIJTSTER, v. (-s).
WRIJVEN, (wreef, heeft gewreven), met meer of
minder kracht twee voorwerpen met de oppervlakten langs elkander bewegen : met de hand langs
iets wrijven, om de gladheid ervan te onderzoeken
enz.; — zich de handen wrijven, om ze te warmen; -zich in de handen wrijven, van genoegen; — zijne
oogen, zich de oogen wrijven, om zich den slaap uit
de oogen te verdrijven; — een stuk lak met een wollen
doek wrijven, om electriciteit op te wekken; — eene
tafel, meubelen wrijven, om er de stof af te nemen,
om ze te boenen; — metaal met amaril, met schaafgras wrijven, om ze te polijsten; het varken, het vee
wrijftt zich langs een paal, om jeuk te verdrijven; —
zich den arm wrijven, waar men pijn gevoelt om die
te verminderen; (geneesk.) masseeren; — de herten
wrijven zich tegen de booroen, bij het afwerpen der
horens; — met het doel om iets fijn te maken :
kruit, verf wrijven; iets tot poeder, tot stof wrijven; —
(spr.) iem. iets onder den neus wrijven, iem. iets ver
niets anders doen dan schrijven en wrijven,-wijten;—
schrijven en overschrijven; — zich aan iem. wrijven,
met iem. te doen hebben of aanleggen, omgang,
gemeenschap met iem. hebben; — de schijven mogen
niet langs elkander wrijven, mogen elkander niet
aanraken. WRIJVING, v. (-en), het wrijven; -(nat. ) de weerstand dien men ondervindt bij het
wrijven : de wrijving der rust is grooter dan de wrijving
der beweging, om een voorwerp in beweging te
brengen, is meer kracht noodig dan om het in beweging te houden; slepende en rollende wrijving, al
naarmate een voorwerp langs een ander sleept of
rolt; de rollende wrijving bedraagt op spoorwegen
1 /2 0 o deel van den last; de wrijving werkt zoowel voor als nadeelig.
WRIJVER, m. (-s), die wrijft; fijnmaker; wrijfkussen.
WRIJVINGSELECTRICITEIT, v. (nat.) electriciteit door wrijving opgewekt; ...HOEK m. (-en),
(nat.) hellingshoek waaronder iets kan staan, vóór
het uitglijdt; ...METER, m. (-s), toestel door
Musschenbroek uitgevonden om de kracht der
wrijving te bepalen ; ...PLAAT, v. (...platen) ,
...PLAATJE, o. (-s), plaat, plaatje waarlangs iets
wrijft, inz. om het uitslijten der andere deden te
voorkomen; ... ROL, v. (-len), rol om de kracht der
wrijving te verminderen; ...SAS, o. sas dat bij
wrijving ontbrandt; ...VLAK, o. (-ken), vlak waarmee twee voorwerpen langs elkander wrijven.
WRIKBAAR, bn. aan het wankelen te brengen,
onvast.
WRIKKELEN, (wrikkelde, heeft gewrikkeld),
het fréquentatief van wrikken.
WRIKKEN, (wrikte, heeft gewrikt), iets heen en
weer bewegen, daaraan draaien, inz. om het los 'te
maken : aan een spijker, een paal wrikken; — ( fig.)
trachten iets van zijne kracht te doen verliezen;
een vaartuig met één riem roeien aan het achtereinde. WRIKKING, v. het wrikken.
WRIKKER, m. (-s), (zeew.) iem. die wrikt.
WRIKRIEM, m. (-en), (zeew.) riem die, in eene
ronde keep achter aan een licht vaartuig geplaatst,
gebezigd wordt om dat vaartuig voort te bewegen.
WRINGBALANS, v. (-en), torsiebalans.
1. WRINGEN, (wrong, heeft gewrongen), door
middel eener draaiende beweging drukken, persen,
samentrekken; de handen wringen, ze vouwen en,
ze omhoog of voor zich houdende, heen en weer
draaien als een teeken van de hoogste droefheid
en angst; — waschgoed wringen, het door wringen
droogmaken; -- kaas wringen, de aanhangende
wei uit de wrongel persen; -- iem. iets uit de handen
wringen, het hem ontrukken door het telkens heen en
weer te draaien; — een tak van een boom wringen; —
(fig.) zich in allerlei bochten wringen, telkens iets
anders verzinnen om zich (uit de verlegenheid) te
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redden; (spr.) ieder weet waar hem de schoen wringt
(of knelt), waar het hapert of schort. WRINGING,
V. het wringen; (zeew.) beloop van een schip.
2. WRINGEN, o. vereeniging, het beloop van
een schip.
WRINGHAAK, m. (...haken), zeker werktuig
der zeemtouwers; ...HOUT, o. (-en), wringhaak;
...KUIP, v. (-en), kuip waarin men melk laat
stremmen tot wrongel; ...MACHINE, v. (-s), toestel
om nat linnengoed droog te persen; ...STOK, m.
(-ken), (bij verschillende ambachten) stok om
iets te Wringen.
WROCHTEN, (wrochtte, heeft gewrocht), (dicht.
en Zuidn.) werken.
WROEGEN, (wroegde, heeft gewroegd), kwellen,
beschuldigen, verwijten, knagen; zijn geweten
wroegt (pijnigt) hem. WROEGING, v. (-en), gewetensknaging, berouw.
WROETEN, (wroette, heeft gewroet), zoekende
graven gelijk de varkens (in den grond) : in den
grond wroeten; de kinderen wroeten graag in het
zand; (fig.) in eigen ingewand wroeten; (fig.) tobben
en wroeten om aan den kost te komen, veel arbeiden,
zwaar werken, zich afsloven, met moeite in zijn
levensonderhoud voorzien; al wroetende in zekeren
toestand brengen : de mollen hebben hier alles het
onderste boven gewroet. WROETING, v. het wroeten.
WROETER, m. WROETSTER, v. (-s), die
wroet.
WROETPLAATS, v. (-en), plaats waar gewroet is.
WROK, m. het gevoel van bitteren haat in het
hart, dat zich door wraak uit : een (heimelijken)
wrok tegen iem. hebben; uit wrok iem. bendeeten.
WROKKEN, (wrokte, heeft gewrokt), altoos een
haat (tegen iem.) behouden : leg het geschil bij, wrok
niet langer; de duivel wrokt tegen God.
WROKKIG, bn. bw. ( -er, -st), haatdragend.
WRONG, v. (-en), het wringen, samengewrongen
voorwerp, bij elkander gevoegde en vast ineengedraaide touwen of haren enz.; eene wrong sajet;
torsie of wrong bij de boomen; samengedraaid ding
om drukking te verhinderen, inz. valsche heup; —
bloemkrans; een versiersel van den helm boven de
wapenschilden, wanneer deze geen kroon draagt;
oorspronkelijk schijnt het eene rol geweest te zijn
man twee ineengedraaide linnen of wollen reepen,
waarschijnlijk van binnen met paardenhaar of iets
dergelijks gevuld tot vermindering der kracht van
de vijandelijke slagen; tulband : zeker hoofddeksel ,.
der Oosterlingen; gravenwrong; (zeew.) leguaan
WRONGETJE, o. (-s).
WRONGEL, v. gestremde melk van de meeste
wei ontdaan, die gewrongen en geperst wordt
om er kaas van te maken.
WRONGELEN, (wrongelde, heeft of is gewrongeld), doen stremmen; stremmen (melk).
WRONGELHUIS, o. (...zen), huis waar men
gestremde melk gebruiken kan; ...MES, o. ( -sen),
mes om daarmede de wrongel fijn te snijden;
...MOLEN, m. (-s), werktuig om de wrongel te
kruimelen; ...ROERDER, m. (-s), ...VERDEELER,
m. (-s), werktuigen om de wrongel te kruimelen,
ten einde de weideelen beter er uit te kunnen
verwijderen.
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WRONGSTUK, o. (-ken), (timm.) wrongstuk eener
twee- of meerarmige trap, kuipstuk waarvan de vezels
in de hoofdrichting van den boom loopen.
WUFT, bn. bw. ( -er, -st), licht van beweging;
veranderlijk, onstandvastig, wispelturig : een wuft
jongmensch; het wufte Fransche volk; dat meisje is
erg wuft, niet degelijk; — iets wuft besluiten, alvorens
er goed over nagedacht te hebben; — niets is wufter
dan de openbare meening, niets is meer veranderlijk.
WUFTHEID, v. wispelturigheid; —, (...heden),
onstandvastige handeling.
WUI, v. (-en), WUIT, v. (-en), (zeew.) haspel
waarop men aan boord het schiemansgaren ver
-vardigt.
WUIFELAAR, m. (-s), (molenm.) onderdeel
van een houtzaagmolen om de zaagramen in beweging te brengen; in pel -, meelmolens enz. dienen
de wuifelaars om sommige deelen in eene schuddende beweging te brengen.
WUIVEN, (wuifde, heeft gewuifd), heen en weder
slingeren; zwenkén, zwaaien inz. om te groeten:
met den hoed, met de hand wuiven. WUIVING,
v. (-en).
WULF, o. (wulven), boog, gewelfde zoldering;
—BALK, m. (-en), (zeew.) onderste balk tusschen
de hekstukken; —HOUT, o. (-en), stuk van het
wulf.
WULFSEL, o. (-s), gewelf.
WULK, v. (-en), eene familie van smaltongige
slakken (buccinacea), ook kinkhorens geheeten.
1. WULP, o. (-en), jong van zekere dieren (b. v.
van leeuwen, beren enz.), welp; — onbezonnen
jongeling.
2. WULP, m. (-en), (nat. hist.) een gezellig in
troepen levende trekvogel tot de familie der snippen
behoorende (numenius); gewone of groote wulp
(N. arquatus), ook wel toter, heitater en wilg geheeten, broedt bij ons op de heide en in de duin
kleine wulp (N. phaeopus), ook wel-pane;d
regenwulp en regenfluiter geheeten, broedt niet in
ons land.
WULPENEI, o. (-eren), ...NEST, o. (-en), ei,
nest van een wulp.
WULPSCH, bn. bw. ( -er, -t), dartel, speelsch,
brooddronken; weelderig; (overdr.) geil, zinnelijk
wellustig : eene wulpsche vrouw; wulpsche woorden;
wulpsch dansen. WULPSCHHEID, v. dartelheid,
onkuischheid, minnelust; —, (...heden), wellustige
taal, handeling.
WUPS, bn. (Zuidn.) wuft.
WURGDRAAD, m. (...draden), (vuurw.) draad
waarmede de vuurpijlen worden toegebonden.
WURGEN, (wurgde, heeft gewurgd), worgen;
vuurpijlen enz. stevig dichtbinden. WURGING,
v. het wurgen.
WURM, m. (-en), zie WORM; — (fig.) stumper,
sukkelig kind : zulke arme wurmen.
WURMEN, (wurmde, heeft gewurmd), zie
WORMEN; hard werken, zich afsloven, zwoegen;
met moeite aan den kost komen; zich afpijnen.
WURMER, m. (-s), die wurmt. WURMERIJ,
V. het wurmen.
WYANDOTTE, v. (-s), soort van Amerikaansche
kip.

X.
X, v. (-'s), 24ste letter van het alphabet (in
Nederlandsche woorden niet gebruikelijk); als
Rom. getalmerk beteekent X 10; (rekenk., stelk.)
de onbekende grootheid.
XANTHINE, v. organische stof in de urine en
andere dierlijke stoffen voorkomende; 't is een
wit poeder dat zelfs in kokend water moeilijk oplost; — gele kleurstof van de meekrap.
XANTIPPE, v. (-s), naam van de booze vrouw
van Socrates; — (fig.) booze vrouw; kijfachtig
wijf, helleveeg.

X-BEENEN, o. mv. kromme beenen waarvan
de knieën naar binnen staan.
XEBEK, XEBECK, v. (-s), een lang en smal
driemast -oorlogsschip, van 12 tot 40 kanonnen, in
de Middellandsche Zee gebruikelijk.
XENIËN, v. mv. (ontl.) geschenken welke door
gastheeren aan hunne gasten werden uitgereikt;
(ook) soort van punt- of hekeldichten.
XENOCRATIE, v. heerschappij van vreemde
-linge.
XENOGRAAF, m. (...grafen), die bedreven
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is in het lezen van het schrift van vreemde
talen.
XENOGRAPHIE, v. kennis der geschreven
vreemde talen.
XENOMANIE, v. overdreven zucht voor alles
wat vreemd is.
XERANTHEMUM, m. (-s), papierbloem, stroobloem.
XERES, XERESWIJN, m. eene uitmuntende
Spaansche wijnsoort, door de Engelschen sherry
geheeten.
XEROPHAGIËN, mv. in de oude Christenkerk
de dagen waarop men alleen brood met zout at
en water dronk, alzoo de vastendagen in hunne
hoogste - gestrengheid.
X- STRALEN, m. mv. zie RÖNTGENSTRALEN.
XYLOGLYPTIEK, v. houtsnijkunst.
XYLOGRAAF, m. (...grafen), houtsnijder, hout graveur.
XYLOGRAPHIE, v. het drukken met houten
letters of platen; zoodanige boekdrukkerij.

XYLOLATRIE, v. aanbidding van houten
beelden.
XYLOLIEN, o. goedkoop weefsel voor onder
tafellakens enz. bestaande uit katoenen-goedrn,
ketting en een inslag van houtstofpapierdraden.
XYLOLIET, o. kunststeen van houtstof geperst.
XYLOLOGIE, v. leer, beschrijving der hout
-sorten.
XYLOMETER, m. (-s), toestel om door onderdompeling den kubieken inhoud van een stuk
hout te bepalen, door de hoeveelheid vloeistof te
meten die het verplaatst.
XYLOPHOON, v. (...onen), Tyroolsch slaginstrument : op toon gestemde houten staafjes
die op stroo liggen, worden met hamertjes geslagen.
XYSTUS, m. (xysti), (bij de Grieken) eene lange
gang, al of niet overdekt, waarin de Athleten zich
oefenden; (bij de Romeinen) eene schaduwrijke
laan vóór de zuilengang van een landhuis; (in de
middeleeuwen) de lange kruisgewelven der kloosters.

Y.

Y, v. (-'s), 25ste letter van het alphabet (in
Nederlandsche woorden niet gebruikelijk); (rekenk.,
stelk.) de tweede onbekende grootheid.
YACHT, o. (-en), jacht, zeker vaartuig. YACIITCLUB, v. (-s), besloten kring of vereeniging ter
oefening in het zeilen of roeien.
YACK, YAK), m. (-s), (nat.hist.) rund van de
hooggebergten van Tibet (bos grunniens) met een
krachtigen, sierlijken bouw en lange zijdeachtige
haren, inz. aan den staart die de zoogenaamde
paardestaarten der pasjas leveren; het is het rijdier
der Kirgiezen.
YAM, YAMSWORTEL, m. zekere plant (dioscorea sativa en D. alata) die in de tropische gewesten
aangekweekt wordt om haar dikken, knolligen
wortel, die wel eene scherpe bittere stof bevat,

maar deze door koken verliest en dan melig en
smakelijk wordt : de wortel van den D. alata kan

wel 15 KG. zwaar worden.

YANKEE, m. (-s), spotnaam der Noord-Amerikanen.
YARD, m. (-s), Engelsche lengtemaat (= 0.9144
M.); Engelsche vlaktemaat (= 12,14 HA.).
YATAGAN, v. (-s), korte Turksche degen of
dolk, aan de punt een weinig gekromd en de binnenzijde scherp.

Z, v. (-'s), 26ste letter van het alphabet; al de namen of woorden in een adres- of woordenboek die met Z beginnen; Romeinsch cijfer voor het getal 2000; Verder in afkortingen:
Z.
- zid; z. a.
- zie aldaar; Z. B. of Z. Br. - Zuiderbreedte; z.. b. b. h. h.
- zijne bezigheden buitenshuis

YEN, m. (-s), Japansche zilvermunt ter grootte
en ter waarde van onzen rijksdaalder.
YEOMAN, m. niet -adellijke landeigenaar (in Engeland); later pachter en klein -grondbezitter; soldaat
der koninklijke lijfwacht; bereden vrijwilliger.
YEOMANRY, v. Engelsche vrijwillige cavalerie,
die voor eigen paarden en uniformen zorgt.
YLANG-YLANG, o. eene soort van reukwater.
YMIR, m. (Germ. myth.) de stamvader der
reuzen.
YOGHURT, een drank der Bulgaren uit gekookte
schapen- en buffelmelk, gezuurd met schapenleb; het
bezit eene sterk diuretische werking, voorkomt
auto-intoxatie en verhoogt de virulentie der coli bacillen.
YONK, v. (-en), zie donk.
YPSILON, v. (-'s), de Grieksche i of eigenlijk

de y.

Y- STRALEN, m. mv. zie Becquerelstralen.
YTTERAARDE, v. aarde, inz. ontdekt in de
ytteriet of gadoliniet.

YTTRIUM, m. de vuurbestendige basis der ytteraarde, een ijzergrijs schitterend poedervormig metaal, door Wöhler in 1828 ontdekt.
YUCCA, v. (-'s), adamsnaald : eene Noordamerikaansche sierplant.

Z. D.
Z. E. of Z. Ed.
Z. Em.
Z. Exe.
Z.g.
Z. H.

hebbende (gebruikelijke af-

Z. H. E. G.
Z. H. G.
z. h. s.

korting in advertentiën); -

z.

i.

-

-

Zijne Doorluchtigheid;
Zijne Edelheid;
Zijne Eminentie;
Zijne Excellentie;
zaliger gedachtenis ; -Zijne
Hoogheid;
(ook)
Zijne Heiligheid; -Zijne Hoogedelgestrenge;
Zijn Hooggeleerde;
zonder hoofdelijke stern

-

-

-

-

-

ming;

-

-

zijns inziens;

-
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— zonder kinderen (gebruikelijke afkorting in advertentiën);
Z. K. H.
— Zijne Koninklijke (of Keizerlijke) Hoogheid; —
Z. K. K. H. — Zijne Keizerlijke en Ko ninklijke Hoogheid; —
Z. K. M.
— Zijne Keizerlijke (of Koninklijke) Majesteit; --Z. K. K. M. — Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit; —
Z. M.
— Zijne Majesteit; —
Z. O.
— zuidoost; —
z. 0. Z.
— zie ommezijde;
Z. P.
— Zuiderzeepeil; —
Zr. Ms.
— Zijner Majesteits; —
Z. W.
— zuidwest; —
z. z. g. g.
— zag zich gaarne geplaatst
(gebruikelijke afkorting
in advertentiën);
Z. Z. O.
— Zuidzuidoost;
Z. Z. W.
— Zuidzuidwest.
ZAAD, o. (zaden), plantvoortbrengsel waaruit,
als het gezaaid is, eene dergelijke plant voortkomt:
die planten geven veel zaad, brengen geen zaad voort;
de sla is in het zaad geschoten; het zaad komt op; —
het gezaaide : het zaad is in den grond; (spr.) wat
enen aan het zaad spaart, verliest men aan den oogst,
verkeerde zuinigheid deugt niet; — het was een
slecht jaar, de boeren kregen hun zaad niet terug,
de oogst leverde minder op dan er uitgezaaid
was; — (fig.) kiem, oorsprong : de zaden der deugd,
,der eerzucht in de harten der kinderen strooien; het
zaad der tweedracht uitstrooien; — bijzondere soorten
van zaad : graan, vogeltjeszaad, oliezaad : wit en
zwart zaad voor de vogeltjes; — eens zien of er nog
zaad in het bakje is, geld in kas is; — (spr.) op zwart
zaad komen of zitten, zonder geld zitten, bekrompen
moeten leven; — iem. op zwart zaad zetten, uit
zijne betrekking ontslaan; — die olieslager kocht
50 last zaad; — teelvocht van menschen en dieren:
mannelijk en vrouwelijk zaad; — (fig.) kinderen,
nakomelingen (inz. in bijbelst.) : Abrahams zaad;
en ook deze liet geen zaad na; zie ZAADJE.
ZAADACHTIG, bn. op zaad gelijkende.
ZAADADER, v. (-s, -en), (ontl.) ader welke naar
of van de zaadvaten loopt; ...ADERBREUK,
V. (- en), (heelk.) breuk ontstaan uit te groote opeenhooping van het manlijk zaad; ...AKKER, m.
(-s), akker met zaad bebouwd, inz. met koolzaad;
...ARTSENIJ, v. (-en), middel ter vermeerdering
van het teelvocht; ... BAK, m. (-ken), ... BAKJE,
, o. (-s), voederbakje in eene vogelkooi; geldbakje;
...BAL, m. (-len), (ontl.) teelbal; ...BED, o. tuinbed
waarop het zaad uitgezaaid is; ...BEREIDING, v.
bereiding van dierlijk zaad; ...BEURSJE, o. (-s),
(plantk.) zaadvliesje; ...BLAASJE, o. (-s); ...BOLLETJE, o. (-s), zaadkorreltje; spore der sporeplanten; ...BOLSTER, m. (-s), (plantk.) zaadhuisje;
...BREKER, m. (- s), (landb.) machine om de zaad
te breken van sommige hardschillige zaden,-huid
waardoor het kiemprocent verhoogd wordt;
... BREUK, v. (-en), (heelk.) zaadaderbreuk;
...CONTROLE, v. onderzoek van landbouwzaaizaden door de proefstations; ...DEEL, o. (ontl.)
dierlijk zaad; ...DIERTJE, o. (-s), vroegere benaming der zaaddraden; ... D O RSCHE R, m.
(-s), (landb.) dorscher van koolzaad; ...DRAAD,
m. (...draden), beweeglijk bestanddeel van het
manlijk zaad.
ZAADDRAGEND, bn. die zaad dragen, voort
zaaddragende boomen, bloemen; ...ECHT,-breng:
bn. (plantk.) zaadechte variëteiten der planten, die
.zaad voortbrengen waaruit geheel gelijke planten
voortkomen; ...ETEND, bn. zaadetende vogels.
ZAADFEEST, o. (-en), feest na volbrachten
zaadoogst; (ook) zeker landbouwfeest bij de oude
Romeinen; ...GANS, v. (...zen), (nat. hist.) rietgans
(anser segetum); ... GRAS, o. (plantk., gew.) duist;
...HANDEL, m. handel in granen en zaden; .. .HAN DELAAR, m. (-s); ...HUID, v. (-en), huid of schil
van verschillende zaden; ...HUISJE, o. (-s),
(plantk.) zaadbolster, zaadhulsel; (in sommige
steden) huisje op de graanmarkten oth de koop
tegen regen te beschutten; ...HULSEL,-waren
o. omhulsel van het zaad.
ZAADJE, o. (-s), verkleinw. van zaad; (gew.
Zni dn.) (bij sommige spelen) voorwerp waarmede
en waarom men speelt (als een knoop, cent, knikker
z. k.
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enz.) : ik heb mijn zaad of zaadje, d. i. ik heb niets
bij het spel gewonnen of verloren, ik heb juist
mijn inzet terug; — een spel dat algemeen den
naam van zaadje-op draagt, waarbij de voorwerpen,
waarom men speelt, op een bepaalden afstand
van elkander opgezet worden : willen we zaadje-op
spelen I; wacht wat om te spelen, het voorste zaadje
is omgevallen.
ZAADKAS, v. ( -sen), (oliesl.) kast om zaad in te
bergen; ...KELK, m. (-en), kelkvormig zaad
...KEVER, m. (-s), voelersnuitkever-vliesj;
(bruchus); ...KIEM, v. (-en), (plantk.) kiem in het
zaad; ...KLEED, o. (-en), kleed waarop men het
koolzaad dorscht; ...KLIER, v. (-en), zaadafscheidende klier; ...KNOP, m. (-pen), droge vrucht
die het zaad bevat; ...KOEK, m. (-en), lijnkoek;
plaat waarop het zaad in sommige planten bevestigd is; ...KOOL, v. (-en), kool die men in het
zaad laat schieten; ...KOOPER, m. (-s), handelaar in zaad; ...KOOPSTER, v. (-s); ...KORREL,
v. (-s), een enkel korreltje zaad; ...KRAAI, v. (-en),
(nat. hist.) roek- of rokraaf (corvus frugilegus);
...KRAAM, v. (...kramen); ...KRUID, o. (plantk.)
watermuur; zwamkruid; ...KUIF, v. (...ven),
(plantk.) krans van haren op het zaad staande;
...LEIDER, m. (-s), (ontl.) geleider van het manlijk
zaad, van de bijballen tot de zaadblaasjes; ...LOB,
V. (- ben), (plantk.) kiemblad; de zaadlobben zijn
de eerste, reeds in het zaad volkomen ontwikkelde
bladen; ...LOOP, m. (ontl.) het ziekelijk weg
teelvocht; ...LOOZING, v. (-en),-vloeinaht
loozing van het dierlijk zaad: onwillekeurige zaad
pollutie; ...NAVEL, m. (-s), (plantk.)-lozing,
plaatsje waar het zaad vastgehecht was; ...NERF,
V. ( - ven), rand aan sommige zaden. ,
ZAADOLIE, v. (...oliën), olie uit zaad geslagen;
...ONTLASTING, v. (-en), het ontlasten van het
dierlijk zaad; ...00GST, m. oogst van het zaad,
inz. van het koolzaad; ...PACHT, v. pacht van
land die in een bepaald deel van den oogst moet
voldaan worden, in tegenst. met geldpacht; ...PEUL,
v. (-en), peul die men voor het uitzaaien bestemt;
...PLUIMPJE, o. (-s), ...PLUIS, o. eene harige
kuif of uit haartjes bestaand kroontje op de dopvruchtjes der samengesteldbloemige planten, dat
gevormd wordt doordat de kelk bij deze planten
slechts uit een krans van haren of haarvormige
uitbreidingen bestaat, die na rijpheid der vrucht
den top hiervan in den zooeven gezegden vorm bezetten; ...REIGER, m. (-s), (nat. hist.); ...ROK,
m. (-ken), met eetbaren zaadrok, zaadomhulsel;
...RUPS, V. (- en), (nat. hist.).
ZAADSCHIETEND, bn. -wat zaad schiet; (ontl.)
zaadschietende spier.
ZAADSCHIETING, v. het uitschieten van het
zaad (van planten en gewassen); het schieten van het
teelvocht; ...SCHIL, v. (-len), harde zaadhuid;
...SCHOP, v. (-pen), schop om daarmede het koolzaad op te scheppen; ...SPIEGEL, m. (-s), zaadspiegel van een stier, eigenaardige vlakken op den
balzak waaruit men tot zijne teelkracht besluit;
...STRENG, v. (-en), (ontl.); ...STROOIER, m.
(-s), eene soort van zaaimachine; ...TOR, v. ( -ren),
(nat. hist.) eenige soorten van torren tot de familie
der snuitkevers behoorende, waarvan de larven in
de zaden van bepaalde planten leven; ...UI, m. (- en),
ui dien men in het zaad laat schieten om zaad te
winnen; ...VATEN, o. mv. (ontl.) de verschillende
vaten in het menschelijk en het dierlijk lichaam
waarin het zaad bereid en bewaard wordt; ...VLIES,
o. (...zen), (plantk.) vliezige bekleeding van het
zaad; ...VLOED, m., ...VLOEIING, v. (-en), zaadloop; ...VOCHT, o. teelvocht; ...WINKEL, m. (-s),
winkel waarin men zaden verkoopt; ...ZOLDER,
m. (-s), bergplaats voor zaden.
ZAAG, v. (zagen), platte strook ijzer aan de eene
zijde getand en dienende om vaste (inz. houten of
steepen) voorwerpen zuiver te verdeelen : de tanden,
het blad, het handvat eener zaag; — (fig.) m. en v.
(zagen), zaniker, zanikster.
ZAAGBANK, v. (-en), ...BANKJE, o. (-s), (timen.)
bankje waarop men hout laat rusten dat men wil
doorzagen; gewoonlijk met een paar gekruiste
houten erop om het schranken te voorkomen.
ZAAGBEKKEN, m. mv. eene soort van zwem
(merges serrator), die zich kenmerkt door een-vogels
smallen, aan de spits haakvormig gebogen bek,
welks zijranden met tandjes bezet zijn; aan onze
stranden en rivieren komen de volgende drie voor :
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de groote zaagbek (merges merganser), 80 eihl. ook
duikergans en roséwaard geheeten; de middelste
zaagbek (M. serrator), 60 cM. ook pinduiker geheeten,
en het nonnetje, (U. albellus), 50 cM. dat ook
weeuwtje heet.
ZAAGBLAD, o. (-en), deel eener zaag; — (plantk.)
een plantengeslacht (serratula) tot de familie der
samengesteldbloemigen behoorende, waarvan slechts
ééne soort op enkele plaatsen in Nederland op
boschrijke zandige streken in 't wild gevonden
wordt : het ververs -zaagblad.
ZAAGBOK, m. (-ken), toestel waarop eene zaag
bij het gebruik rust; houten stellage om het te zagen
hout daarop te leggen, zaagstoel; ...BUIK, m. (-en),
zekere visch van 't haringgeslacht (pristigaster);
...EEND, v. (-en), groote zaagbek; ...HOUT, o.
hout dat gezaagd moet worden; ...LADE, v. (-n),
een stuk ijzer aan den rug eereer zaag tot stevigheid;
...LOON, o. geld dat voor het zagen betaald wordt;
...MACHINE, v. (-s), machine om mede te zagen;
...MEEL, o. zaagsel, afval van gezaagd hout.
ZAAGMEELACHTIG, bn. op zaagmeel gelijkende : de korrels der standelkruiden zijn zaagnzeelachtig.

ZAAGMOLEN, m. (-s), molen waar hout gezaagd
wordt; ...MOLENAAR, m. (-s), eigenaar van een
zaagmolen; ...MOLM, m. o., ...MUL, o. zaagmeel;
...PAARD, o. (-en), (timm.) groote zaagbok;
...RAA1Vi, o. (...ramen), raam waarin het blad eener
spanzaag bevestigd is; ...SCHELP, v. (-en), (nat.
bist.) eene op onze kusten voorkomende soort van
platschelp (donax).
ZAAGSEL, o. zaagmeel.
ZAAG NEDE, v. (-n), opening die de zaag in 't
hout maakt; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) getande spier.
ZAAGSPRIETIG, bn. zaagsprietige insecten
(serricornia), schildvleugelige insecten waarbij de
sprieten als eene zaag ingesneden zijn.
ZAAGSTAART, m. (-en), (nat. hist) zaagvlieg;
zeker vliesvleugelig insect; ...STOEL, m. (-en),
stellage waarop men te zagen hout legt.
ZAAGSWIJZE, ... WIJS, bw. in den vorm eener
zaag, als eene zaag : zaagswijs ingesneden bladeren.
ZAAGTAND, m. (-en), eene der punten van eene
zaag; (fig.) tandvormige insnede (b. v. in een manteltje, een stuk leder enz.); zaagwerk; (nat. hist.)
eene soort van visch; ...TOESTEL, m. o. (-len), toestel om op te zagen; ...VIJL, v. (-en), driehoekige
vijl om de zaagtanden te scherpen.
ZAAGVISCH, m. (...sschen), haaiachtige rog
in de Midd. zee (pristis antiquorum) met eene zaag,
zijnde een verlengsel van den kop, een lang en vrij
breed wapen, dat ongeveer een derde van de lengte
des lichaams bedraagt en aan weerszijden tusschen
de twintig en dertig langwerpig kegelvormige
tanden bezit; ...VLIEG, v. (-en), zaagwesp.
ZAAGVORMIG, bn. in den vorm van eene zaag;
getand als eene zaag; (plantk.) een zaagvormig blad;
(art.) eene zaagvormige batterij; (nat. hist.) zaag
getande voelhorens; zaagvormig getande pooten.-vormig

ZAAGWERK, o. (-en), (vestingb.) een vestingwerk met uit- en inspringende hoeken die elkander
fiankeeren of wederzijds verdedigen; ...WESP, v.
(-en), eene soort van wesp (tenthredinidae) met mes
stekel waaraan een paar op zaagtanden-vormigen
gelijkende uitsteeksels zich bevinden ; ... ZALM,
m. (-en), (nat. hist) eene soort van zalm (serrasalmo); ...ZETTER, m. (-s), (timm.) zetijzer, kruishout.
ZAAIBAAR, bn. gezaaid kunnende worden, te
zaaien.
ZAAIBANK, v. (-en), zandbank waarop oesters
uitgezaaid worden; ...BLOEM, v. (-en), bloem uit
zaad gekweekt; éénjarige bloem; ...BOON, v. (-en),
boon die gezaaid wordt.
ZAAIEN, (zaaide, heeft gezaaid), zaad in den
grond strooien : het is nu tijd om te zaaien; bloemen,
gras, koren zaaien; (spr.) wie maaien wil, moet zaaien,
zonder arbeid krijgt men niets; — gelijk gij zaait,
zult gij maaien, gij zult loon naar werken krijgen; —
wie wind zaait, zal storm maaien, zie WIND; —
oesters zaaien, jonge oesters op voor hen geschikte
plaatsen brengen om ze daar tot wasdom te laten
komen; — (fig.) het geld is dun bij hem gezaaid, hij
is niet bemiddeld; — tweedracht zaaien, stoken.
ZAAIING, v. (-en), het zaaien.
ZAAIER, m. (-s), die zaait; (ook), eene soort van
aardappel.
ZAAIGOED,
o. zaaibloemen ; zaaikoren;
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... GRAAN, o. graan om uit te zaaien; ... GROEN, o.
gezaaid groen; ...KLEED, o. (-en), zaaizak;
...KOREN, o.; ...KORF, m. (...ven), korf waarin
de zaaier het zaad bij zich heeft; ...LAND, o. (-en),
grond geschikt om bezaaid te worden; ...LIJN ZAAD, o. lijnzaad dat uitgezaaid zal worden, in
tegenst. met slaglijnzaad.
1. ZAAILING, m. (-en), zaaiplant.
2. ZAAILING, v. eene soort van vlas of
hennep.
ZAAIMAAND, v. (-en), maand waarin gezaaid
wordt; ...MACHINE, v. (-s), machine waarmede
vlugger en geregelder gezaaid kan worden dan met
de hand; ...MAND, v. (-en), mand waaruit gezaaid
wordt; ...PAN, v. (-nen); ...PERCEEL, o. (-en),
perceel waar oesters gezaaid, gekweekt worden;
...PENNING, m. (-en), (w. g.) strooipenning;
...PLANT, v. (-en); ...PLOEG, m. (-en), (landb.)
zeker werktuig waaruit het zaad gedurende het
ploegen op den akker valt.
ZAAISEL, o. (-s), wat gezaaid is.
ZAAITIJD, m. tijd wanneer gezaaid wordt;
...TOESTEL, m. o. (-len), zaaimachine; ...VELD,
o. (-en), zaailand; ...WEDER, o. weder gunstig
om te zaaien; ...ZAAD, o. (...zaden), zaad dat uitgezaaid zal worden; ...ZAK, m. (-ken), zak waaruit
het zaaikoren gestrooid wordt.
ZAAK, v. (...zaken), gerechtszaak, proces, rechts
iemands zaak verdedigen; eene rechtvaardige-gedin:
zaak voorstaan; de zaak komt morgen voor; de zaak is
voor den rechter gebracht; men kan, mag geen rechter
in zijn eigen zaken zijn; een advocaat zijne zaken in
handen geven; — aangelegenheid, bezigheid : hij is
stipt in zijne zaken, hij doet alles nauwkeurig; — dat
is eene zaak van gewicht, eene belangrijke aangelegenheid; — zijne eigen zaken doen, niet aan anderen
overlaten; — zich in eene lastige zaak mengen, zich
daarmede inlaten; hij is gelukkig van de zaak af; bemoei u met uwe eigen zaken, met uwe eigen aangelegenheden; — dat is niet ieders zaak, daartoe is
niet ieder in staat; — zwijgen is zijne zaak niet, hij
kan niet zwijgen; — dat is de zaak der politie, de

politie dient hier te regelen, op te treden; — in
zaken van godsdienst, in godsdienstige aangelegenheden; — onverrichter zake terugkeeren, zonder dat
men zijn doel bereikt heeft; — (gemeenz.) hoe staan
de zaken ?, hoe gaat het u?; — zijne zaken staan goed,
slecht, hij verkeert in goeden, slechten toestand; —
handelsbedrijf : zaken met iem. doen; voordeelige
zaken doen, waarbij men veel verdient; — een man
van zaken, een koopman, (ook) iem. die spijkers
met koppen slaat; — eene zaak openen, oprichten.
uitbreiden, aan iem. overdoen; zijne zaken regelen;
voor zaken op reis gaan; orde op zijne zaken stellen; —
wat geschied, wat voorgevallen is : ik zal u de
heele zaak vertellen; de rechte toedracht der zaak weet
ik niet; -- dat zijn gewichtige zaken, gebeurtenissen,
voorvallen; — naar bevind van zaken handelen, naar
de omstandigheden zijn; — gedane zaken nemen geen
keer, wat gebeurd is, blijft gebeurd; — gij moet de
zaak nemen zooals zij is, gij kunt er niets aan ver-

anderen, (ook) gij moet er niets bijdenken of ervan
weglaten; — waarover men spreekt, waarover men
handelt : dat is de zaak niet, daarover spreken wij
nu niet; hij dwaalt telkens van de zaak af, hij blijft
niet bij hetgeen nu aan de orde is; het mooiste van
de zaak is; met kennis van zaken spreken; dat doet
niets ter zake, tot de zaak af, dat verandert de zaak
niet; — doch nu ter zake, laten wij nu tot ons eigenlijk
onderwerp overgaan; — het is zaak, dat te verzwijgen,
het is noodig; verder was het zaak, stil af te wachten,
verder was het noodig; — het is niet veel zaaks, het
beteekent niet veel; — de zaken hebben, de regels, de

menstruatie; —
voorwerp, alles wat werkelijk of denkbeeldig
bestaat : de noodige zaken klaarleggen, bijeenpakken;
geduld is zulk eene schoone zaak; zelfstandige naamwoorden zijn de namen van personen of zaken. ZAAK-

JE, o. (-s).
ZAAKBEZORGER, m. (-s), die zaken voor ieni.
waarneemt of behandelt; ...GEHEUGEN, o. geheugen voor gebeurde zaken, feiten, in tegenst. met
woord -, naam- en getalgeheugen; ...GELASTIGDE,
m. (-n), gevolmachtigde die in last heeft voor of
namens iem. te handelen of iets te verrichten.
ZAAKKENNIS, v. kennis van zaken, inzicht : met
zaakkennis over iets oordeelen; ...KUNDIGE, m. en v.
(-n), iem. die goed op de hoogte der zaak is; ...ONDERWIJS, o. ; ...REGISTER, o. (-s), register van
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zaken die in een boekwerk behandeld zijn, in tegenst.
met een woord- of namenregister.
ZAAKRIJK, bn. ( -er, -st), degelijk, belangrijk:
een zaakrijk onderhoud met iem. hebben; een zaakrijk gesprek voeren; een zaakrijk verslag. ZAAK
-RIJKHED,v.
ZAAKVERSLAG, o. (-en), zakelijk verslag,
proces -verbaal; ...WAARNEMER, m. (-s), prak
-tizjn.
1. ZAAL, v. (zalen), groot vertrek : eene zaal
huren voor eene partij, voor eene vergadering; groot
prachtvertrek in aanzienlijke huizen. ZAALTJE,
o. (-s), kleine zaal.
2.ZAAL, o. (zalen), samentrekking van : zadel.
ZAAN, v. (gew,) room.
ZAAT, V. (zeew.) zelling of bed van een schip
in de modder gemaakt.
ZAATHOUT, o. (-en), (zeew.) benaming van eene
rij dikke balken die, de een aan den anderen, in
de richting der kiel en daarboven' geplaatst, zich
kruisen met al de spanten van een schip door over
't midden der wrangen heen te loopen; het dient
tot versterking voor het raam en tot gelijker verdealing van het gewicht der masten.
ZABBELEN, (zabbelde, heeft gezabbeld), zabberen; zuigen; ook SABBELEN.
ZABBEN, (zabde, heeft gezabd), (Zuidn.) kussen;
zabberen.
ZABBERAAR, m., ZABBERAARSTER, v. (-s),
die zabbert, kwijlbaard,
ZABBEREN, (zabberde, heeft gezabberd), kwijlen;
ook SABBEREN. ZABBERING, v. het kwijlen.
1. ZACHT, bn. bw. ( -er, -st), niet hard, week:
zacht hout; een zacht bed, waarin men inzakt; zachte
kussens; zacht leer, niet stug, buigzaam; zacht laken,
wollig; zachte peren, sappig; zachte oliesteen, fijn van
korrel; een zacht (gekookt) eitje, waarvan wel het wit,
doch niet het door hard is; zachte spijzen, die gemakkelijk verteren; — haast niet merkbaar : zacht
spreken, zacht fluisteren; — niet ruw, teeder : iem.
zacht over het gezicht strijken; zacht aaien; iem. zacht
behandelen, verplegen, wekken; een zachte blik der
oogen; iem. zacht aanzien; -- mollig : eene zachte hand;
,een zacht velletje hebben; hare huid is zoo zacht als zij;
— wat de zinnen aangenaam aandoet: het zachte
schijnsel der maan; zachte kleuren; een zacht rood; een
zacht geluid; eene zachte stem hebben; dat is zachte
wijn, in tegenst. met scherpe wijn; — een zacht
klimaat, niet ruw; — zacht weer, niet guur of koud;
- een zachte winter, niet streng; — zacht slapen,
ongestoord, verkwikkend; — een zachten dood hebben,
niet pijnlijk, kalm; zacht sterven; — niet hevig : een
zachte regen; een zacht windje; zacht braden, koken;
— niet snel : zacht loopen, rijden; — niet hartstochtelijk, teeder, kalm : zachte muziek; zachte gewaarwordingen, aandoeningen; een zacht gemoed; eene
zachte uitdrukking der oogen; — niet grof, niet barsch:
met zachte woorden, eerre zachte vermaning, een zacht
verwijt; — niet gestreng : zacht regeeren; eene zachte
straf; — op zijn zachtst genomen, gezegd, uitgedrukt,
de zaak van de gunstigste zij de beschouwd; —
langzaam, niet sterk : zacht afdalende weg; eene
zachte kromming in den weg; -- zachte overgangen.
ZACHTHEID, v. het zachte, weekheid; zachte
behandeling; (fig.) geduld : met zachtheid te werk gaan.
2. ZACHT, tw.; zacht ! zacht wat ! niet zoo hard;
niet zoo schielijk, bedaard aan !.
ZACHTAARDIG, bn. bw. ( -er, -st), ZACHTAAR
zacht van aard, van inborst : een-DIGLJK,bw.
zachtaardig mensch. ZACHTAARDIGHEID, v.
ZACHTELIJK, bw. met zachtheid.
ZACHTHARIG,. bn. met zachte haren : een zacht .harig penseel.
ZACHTIGHEID, v. zachtheid.
ZACHTJES, ZACHTKENS, bw. op zachte wijze:
zachtjes spreken; zachtjes aan, niet wild, bedaard.
ZACHTJESAAN, bw. langzamerhand : het wordt
zachtjesaan tijd.
ZACHTKORT, bn. (taalk.) zachtkorte o.
ZACHTMOEDIG, bn. bw. ( -er, -st), zachtaardig.
ZACHTMOEDIGHEID, v.
ZACHTS, bw. lichtelijk : gij kunt er zachts heen
ten minste : zachts dat een . mensch wat voor-gan;
zijne moeite heeft.
ZACHTSOLDEER, o. snelsoldeer.
ZACHTZINNIG, bn. bw. ( -er, -st), bedaard:
,hij ging niet heel zachtzinnig te werk; niet wild;
- vriendelijk. ZACHTZINNIGHEID, v.
ZADEL, m. o. (-s), een juist op den rug van een
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rijdier passende zetel voor den berijder, gewoonlijk
van leer : de wolf (zitting), de boog, de knoppen van
een zadel; — zonder zadel rijden, op den blooten rug;
vast in het zadel zitten, niet gemakkelijk afgeworpen
worden; (ook fig.) zeker van zijne zaak, van zijne
positie zijn; iem. uit den zadel lichten, hem van het
paard werpen, (ook) hem onderkruipen, hem zijn
betrekking doen verliezen; — (fig.) iem. weder in
den zadel zetten, weer te paard helpen, zijn zaken,
die verward zijn, weder in orde brengen; — het
zadel van een rijwiel, deel waarop men zit; — draagzadel; — achterste deel van den rug van een haan
tot den staart; — (muz.) het kleine dwarsstukje van hout of ivoor op de greepplank van
snaarinstrumenten, waarover de snaren loopen,
ook kam genoemd; — rug in eene aardlaag. ZADELTJE, o. (-s), klein zadel; kussen in een breukband;
(in vele ambachten) een zadelvormig werktuig,
klamp om iets vast te zetten.
ZADELBEEN, o. (-deren), (ontl.) een gedeelte
van het zeefbeen; ...BOOG, m. (... bogen), een der
twee ' kromme houten aan een zadel, welke dwars
over de ruggegraat van het paard komen te liggen
en het geraamte van den zadel uitmaken; ...BOOM,
m. (-en), zadelboog; ...DAK, o. (-en), (bouwk.) dak
dat puntig toeloopt; ...DEK, o. (-ken), schabrak.
ZADELEN, (zadelde, heeft gezadeld), een rijdier
een zadel opleggen : een paard, een ezel zadelen.
ZADELENT, v. (-en), (tuinb.) enting bij stammen
die te dun zijn voor spleetent en te dik voor copulatie.
ZADELGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) gewricht
waarvan de gewrichtsvlakte den zadelvorm heeft;
...KAMER, v. (-s),. bewaarplaats voor zadels en
paardentuig; ...KLEED, o. (-en), doek waarmede
een zadel bedekt wordt; ...KNOP, m. (-pen), voorste
punt van een zadel; ...KUSSEN, o. (-s), het met
haar gevulde gedeelte van een zadel; zeker zacht
zadel dat slechts uit een kussen bestaat; ...LEEN,
o. (-en), (eert.) leengoed hetwelk den leenheer een
gezadeld paard leverde; ...MAKEN, o. het maken
van zadels : hij leert het zadelmaken; ...MAKER,
m. (-s), vervaardiger van zadels en paardentuig,
ook van ander lederwerk; ...MAKERIJ, v. h t
zadelmaken; —, (-en), werkplaats van den zadelaker.
m
ZADELMAKERSAMBACHT, o. ambacht van
den zadelmaker; ...BEDRIJF, o.; ...BEROEP, o.;
...HANDWERK, o. ; ...KNECHT, m. (-en) ;
...WERK, o. werk van of voor een zadelmaker;
...WINKEL, m. (-s), werkplaats van een zadelmaker.
ZADELPAARD, o. (-en), rijpaard; paard van den
disselboom; ...PISTOOL, o. v. (...stolen), pistool
in den holster van een zadel; ...RIEM, m. (-en),
riem waarmede het zadel op het paard is vastgehecht;
... RUG, m. ( -gen), rug van een paard waarop een
zadel ligt; rug geschikt voor een zadel; een paard
met een zadelrug, paard met een hollen rug evenals
een zadel; ...STEEG, v. (...stegen), achterboog van
een zadel; ...TASCH, v. (...sschen), lederen zak die
aan den zadel hangt; ...TUIG, o. de zadel met al
wat er toe behoort.
ZADELVAST, bn. vast in den zadel zittende; niet
zadelvast zijn, (eig.) op het paard slingeren, slingerend
te paard zitten; (fig.) geen vaste grondbeginselen
hebben, niet vast op zijn stuk zijn.
ZADELVEER, v. (-en), veer van een zadel van
een haan; ...VORM, m. de vorm van een zadel.
ZAGELE S, o. (Zuidn., gew.) zaagsel.
ZAGEMAN, m. (-s), (Zuidn.) zaniker.
ZAGEN, (zaagde, heeft gezaagd), met eene zaag
doorsnijden, verdeeles : hout zagen; — zagend of
met de zaag voortbrengen : planken zagen; — met
de zaag werken : hij staat den heelen dag te zagen; —
(fig.) slecht op de viool spelen, krassen; (fig., zegsw.)
altijd op dezelfde snaar zagen, gestadig over hetzelfde
onderwerp spreken; — zaniken.
ZAGENZETTER, m. (-s), werktuig om de tanden
eener zaag te verzetten.
ZAGER, in. (-s), die zaagt; vioolkrasser; zaniker.
ZAGERIJ, v. (-en), plaats waar hout gezaagd
wordt.
ZAGERSBOK, m. (-ken), (timm.) zaagbok.
ZAK, m. (-ken), tasch (van katoen, leder, papier
of andere stof vervaardigd) dienende om er iets in
te bergen of te vervoeren : handelaar in papieren
zakken; wijn in zakken vervoeren; appelen in zakken
doen; (spr.) met pak en zak vertrekken, voorgoed
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heengaan en alles medehemen; — (gemeenz.) ie'm.
den zak geven, hem ontslaan, wegzenden, niets meer
van hem willen weten; — onder in den zak vindt men
de rekening, zie REKENING; — eene kat in den zak
koopen, bedrogen uitkomen; kat in den zak, eene
-soort van zacht linnen, voeringkatoen; — wie den zak
houdt, is zoo erg als die hem vult, de heler is zoo
goed als de steler; — in zak en asch, in diepe droefheid; — den laatsten man den zak opgeven, 't langst
uitblijven; — naar den zak zaaien, de tering naar de
wering stellen; — alles dwars in den zak, alles tegen
den draad; — zekere inhoudsmaat, zooveel in een
zak gaat : een zak aardappelen = 1 H.L.; een zak
guldens = 600 stuks; een zak rijksdaalders = 200
stuks; —
deel van een kleedingstuk, bestemd om er voor
te bewaren : zakken in eene jas, vest en-werpni
broek; geld op zak hebben, bij zich; hij draagt een
horloge op zak; — hij houdt de hand op den zak, hij is
karig, geeft niet graag geld uit; — dat kost uw zak,
daarvoor zult gij moeten betalen; — op eens anders
zak loopen, klaploopen; — past op uw zakken, zorg
dat gij niet bestolen wordt; — zijne zakken vullen
of lappen, zich verrijken; — ik heb hem in mijn zak,
ik ken hem door en door, ik ben achter zijn listen
en streken gekomen, (soms ook) ik doe met hem
wat ik wil ; — steek dat in uw zak, dat is voor u,
neem aan (inz. van eene bijtende toespeling); —
in zijn eigen zak liegen, zeggen dat men iets goedkoper kocht dan werkelijk het geval is; —
alles wat min of meer op een zak gelijkt : gat in
eene biljarttafel waarin de ballen vallen; — straat
zonder uitgang, doodloopende of blinde straat of
steeg; — (zeew.) sluiphaven; — (nat. hist) buidel der
buideldieren; — krop van sommige vogels; — beursje
waarin bij sommige dieren eene geurige of stinkende
stof is vervat; — (vissch. ).zak van een net, sleepnet; —
(ontl.) deel van het lichaam waarin de teelballen
zich bevinden; — vliezen die zekere lichaamsdeelen
omsluiten of bekleeden : de zakken van 't borstvlies;
de traanzakken; etterzak; zakken onder de oogen hebben,
blazen; — (kleerm.) wijde plooi, ruimte : dat lijf
heeft daar een zak. ZAKJE, o. (-s), kleine zak; (spr.)
hij wil ook zijn duit in het zakje doen, zie DUIT; —
met het zakje gaan, met het kerkezakje collecteeren.
ZAKALMANAK, m. (-ken), kleine almanak dien
men in den zak kan dragen; ...APOTHEEK, v.
(...theken), kleine voorraad geneesmiddelen die men
in den zak draagt om bij voorkomende gelegenheden
dadelijk bij de hand te hebben; ...ATLAS, m. ( -sen),
zeer kleine atlas; ...BAND, m. (-en), touw of koord
waarmede een zak vastzit of dichtgehaald wordt;
...BIJBELTJE, o. (-s), bijbel in klein formaat
(geschikt om in den zak te worden gedragen);
...BOEKJE, o. (-s), aanteekenboekje; ...BORSTELTJE, o. (-s), kleine borstel die in den zak wordt
gedragen; ...BREUK, v. (-en), (heelk.) balzakbreuk;
...DOEK, m. (-en), neusdoek, doek om den neus er
in te snuiten; ...DRAGER, m. (-s), (nat. hilt.)
eene familie van insecten, tot de groep der spinners
behoorende, waarvan de rupsen zakjes, van zand
stukjes plantendeelen vervaardigd,-koreltjsf
mededragee en zich daarin verpoppen (psyschina).
ZAKDUIT, m. (-en), geld voor allerhande klei
-nighed,
zondagsgeld.
ZAKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), wezenlijk : het
zakelijk verschil opgeven ; — belangrijk, gewichtig:
een zakelijk onderhoud ; de zakelijke inhoud van
een boek, de hoofdinhoud ; — zijn stijl is zeer
zakelijk, juist, bondig. ZAKELIJKHEID, v. het
wezenlijke, noodige ; juistheid van stijl.
ZAKFORMAAT, o. klein formaat (van boeken
enz.) geschikt om in den zak gedragen te worden;
...GAT, o. (-en), opening van den zak ; ...GELD,
o. geld ter voorziening in kleine dagelijksche uit
...GEZWEL, o. (-len), (heelk.) zakvormig-gaven;
gezwel ; ...GOOT, v. (...goten), goot waarin het
water wegzakt ; ... HORLOGE, o. (-s), uurwerk
dat men in den zak draagt ; ...INKTKOKER, m.
(-s), eigenaardig ingerichte inktkoker om in den
zak te dragen.
ZAKKAM, m. (-men), ZAKKAMMETJE, o.
(-s), kam of kammetje dat men in den zak draagt.
1. ZAKKEN, (zakte, heeft gezakt), in zakken
doen, in zijn zak steken ; (Zuidn.) den zak geven,
wegjagen.
2. ZAKKEN, (zakte, is gezakt), dalen, neder
gaan, vallen, komen : de luchtreiziger liet-warts
zich zakken ; zich aan een touw naar beneden laten
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zakken ; een gordijn laten zakken ; in de modder
zakken ; — de muur zakt, verzakt, zakt door ; —
lager worden, vallen : het water is 3 dM. gezakt ; —
verminderen, dalen (in prijs); — zinken : den moed
laten zakken ; ( fig.) het hoofd laten zakken, ontmoedigd worden, den moed verliezen ; — (gemeenz.)
hij liet hem zakken, hij bekommerde zich niet
meer om hem ; — (fig.) ik zal die zaak maar laten
zakken, laten varen ; — (zeees.) achteruitblijven:
wij laten ons zakken, (ook) met den stroom afdrijven;
— niet slagen bij een examen : hij is gezakt ; zak
als een baksteen, met zeer lage cijfers afgewezen-ken
worden ; — (muz.) niet op de juiste toonhoogte
blijven : zij zijn een heelgin toon gezakt bij het zingen.
ZAKKING, v. het zakken (in alle bet.).
ZAKKENBAND, o. touw om zakken te binden,
bindtouw ; ...DRAGER, m. (-s), lastdrager, kruier,
sjouwerman ...FABRIKANT, m. (-en); ...LINNEN, o. grof linnen waarvan zakken gemaakt
worden ; ...ROLLEN, o.; ...ROLLER, m. (-s),
beurzensnijder, behendige dief (die de zakken van
anderen ledigt); ...ROLLERIJ, v. het plegen van
zulke diefstallen ; ...VERHUURDER, m. (-s),
iem. die zakken verhuurt.
ZAKKER, m. (-s), degene die zakt, iets in zakken
doet.
ZAKKERTJE, o. (-s), glaasje sterke drank (na
iets genuttigd te hebben), gewoonlijk : afzakkertje.
ZAKKEVER, m. (-s), geslacht van kevers
(clythra) waarvan de kop tot aan de oogen in het
halsschild is opgenomen.
ZAKKIEUWIGEN, m. mv. orde van visschen
waarbij de kieuwen in eene soort van zakken
opgesloten liggen (marsipobranchiata), ook rond bekkigen geheeten.
ZAKKIJKER, m. (-s), kleine tooneelkijker dien
men in den zak draagt ; ...KLEP, v. (-pen), klep
boven den zak in een kleedingstuk om de opening
ervan te bedekken ; ...KNOOPJE, o. (-s), knoopje
waarmede een (broek)zak wordt dichtgemaakt;
...KOKER, m. (- s); ...KUIL, m. (-en), bodem
van een zak; ...LAND, o. laag gelegen land waarheen het water van de omgevende landen zakt
en het altijd vochtig of drassig is; ...LANTAREN,
...LANTAARN, v. (-s), lantaren die men in den
zak draagt of dragen kan ; ...LEITJE, o. (-s),
zakleitje met grift in etui ; ... MAAT, v. (...maten);
...MES, o. ( -sen), mes geschikt om in den zak te
dragen ; ...MESJE, o. (-s); ...MUIS, v. (...zen),
(nat. hist.) eene op muizen gelijkende soort van
knaagdieren met wangzakken (ascomys); ...NET,
o. (-ten), sleepnet ; (jag.) Bene soort van net om
patrijzen te vangen ; ...PIJP, v. (-en), een schelpdier met zakvormig lichaam zonder schelp, op
onze kusten voorkomende (ascidiae); doedelzak,
zeker blaasspeeltuig van Schotschen oorsprong ;
...PIJPER, m. (-s), die op de zakpijp speelt;
...PISTOOL, o. v. (...stolen), kleine pistool;
...PUT, m. (-ten), zinkput ; ...REVOLVER, m.
(-s), kleine revolver dien men in den zak kan dragen ;
...SCHAARTJE, o. (-s), klein schaartje in etui of
dat men dicht kan vouwen om het in den zak
te dragen ; ...SPIEGEL, m. (-s), spiegeltje dat men
in den zak draagt; ...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.)
Bene grauwzwarte soort van spin die hare eieren
in een zakje van spinsel aan het achterlijf ronddraagt (pardosa saccata); ...SUIKER, v.. leksuiker ;
...THERMOMETER, m. (-s); ...UITGAVE, v. (-n),
uitgave in zakformaat ; ...UURWERK, o. (-en),
zakhorloge ; ...VIOOL, v. (...violen), viooltje
(der dansmeesters).
ZAKVORMIG, bn. in den vorm van zakken:
zakvormige wangen.
ZAKVORSCH, m. (-en), soort van boomkikvorsch
in Z.-Amerika waarvan het wijfje de eieren in
een zak of buidel uitbroedt (rototrema ).
ZAKWATER, o. water dat uit eene waterleiding sijpelt of uit Bene rivier kwelt ; overtollig
water dat naar een laag gelegen land stroomt:
...WATERRECHT, o. het recht van beschikking
over zakwater ; ...WOORDENBOEK, o. (-en),
woordenboek in zakformaat ; ...WOORDENBOEKJE, o. (-s); ...WORST, v. meelworst in een zak.
ZALF, v. (zalven), eene soort van smeersel tot
uitwendig geneesmiddel dienende ; in den bijbel,
een welriekend smeersel waarmee de Oosterlingen
het haar en het lichaam plachten te bestrijken ; —
(spr.) er is geene zalf aan hem te strijken, hij is niet
te verbeteren ; — (fig.) dat is een zalfje voor hem,
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dat zal hem goed doen ; -- een zalfje op de wond,
troostmiddel. ZALFJE, o. (-s).
ZALFACHTIG, bn. ( -er, -st), als zalf. ZALF
-ACHTIGED,v.
ZALFBUS, V. ( - sen), ...DOOS, v. (...zen), bus of
doos waarin zalf wordt bewaard ; ...HOORN,
...HOREN, m. (-s), horen waarin men zalf heeft;
...KRUIKJE, o. (-s), kruikje waarin zalf was
ten gebruike eertijds bij de kroning der Fransche
koningen ; ...NOOT, v. (...noten), béhennoot,
noot in Indië groeiende waaruit eene olie voor
welriekende zalf bereid wordt ; ...OLIE, v. (...liën),
(R.-K.) heilige olie ; ...PLEISTER, v. (-s), pleister
met zalf besmeerd ; ...POT, m. (-ten); ...SPUITJE,
o. (-s); ...STOK, m. (-ken), (apoth.) rolletje, pijpje
zalf ; ...WINKEL, m. (-s), (scherts.) apotheek ;
het lijkt hier net zoo'n zalfwinkel, hier staan heel
wat potjes met zalf.
ZALIG, brr. bw. ( -er, -st), in de hoogste mate
gelukkig : hij is, gevoelt zich zalig in haar bezit;
(bijb.) zalig zijn de zachtmoedigen en barmhartigen,
want zij zullen het eeuwige leven beërven ; het geld
alleen kan ons niet zalig maken ; ( bijb.) het is zaliger
te geven dan te ontvangen, het geven van aalmoezen
maakt iem. gelukkig ; - een zalig gevoel, genot ; (scherts.) hij is zalig, hij is dronken ; - (R.-K.)
iem. zalig spreken, heilig verklaren, canoniseeren;
zalig worden, gered worden van het eeuwige verderf,
zijne ziel redden uit de klauwen van Satan ; zalig sterven, een zalig einde nemen, kalm en gelaten
sterven. ZALIGHEID, v. (...heden), staat van het
hoogste geluk ; aangenaamheid ; hoogste tevredenheid, genot ; (scherts.) de 8 Zaligheden,
8 afgelegen dorpen ten Z. van Eindhoven, wier
namen op -sel eindigen.
ZALIGE, m. en v. (-n), die de eeuwige zaligheid
geniet : het verblijf der zaligen, de hemel.
ZALIGEN, (zaligde, heeft gezaligd), (R.-K.)
zalig of gelukkig verklaren. ZALIGING, v.
ZALIGER, bn. eig. de vrouwelijke 2de naamv.
van ZALIG in : zaliger gedachtenis, of gewoonlijk
met weglating van het laatste woord, ter aanduiding
van iem. die zich gedurende het leven door zijne
deugden onderscheiden heeft en meestal enkel
in den zin van wijlen, als : mijn vader zaliger, mijne
moeder zaliger, mijn overleden vader, moeder.
ZALIGMAKEND, bn. de zaligheid verschaffende,
heilzaam]; (fig.) de zaligmakende leer der christelijke
liefde.

ZALIGMAKER, m. Heiland, Verlosser der
wereld, Jezus Christus.
ZALIGMAKING, -v. verlossing ; ...SPREKING,
v. heiligverklaring ; ...VERKLARING, v. (R.-K.)
die plechtige verklaring van den Paus, welke
na onderzoek van den wandel en de verdiensten
eens afgestorvenen aangaande dezen de verzekering geeft, dat hij in de hemelsche zaligheid is
opgenomen.
ZALING, v. (-s), (zeew.) dwarshout aan den top
van den mast, dienende om eene mars te steunen;
(meub.) doorzakken van planken.
ZALM, m. (-en), (v. gmv. als stofn.) zekere
weekvinnige visch (salmo salar), in de noordelijke
zeeën levende, die, om kuit te schieten, de rivieren
opzwemt en om zijn lekker vleesch gevangen
wordt : versche, gerookte zalm ; versche krimpzalm ;
zalm slachten, uitsnijden, in 't klein verkoopen;
(fig.) het neusje van den zalm, het lekkerste, beste,
fijnste van iets. ZALMPJE, o. (-s), kleine zalm.
ZALMACHTIG, bn. als zalm ; naar zalm
smakende, op zalm gelijkende ; van zalm houdende:
ik ben niet zalmachtig.
ZALMBOER, m. (-en), zalmverkooper ; ...ELGER, m. (-s), eene soort van harpoen om zalmen te
vangen ; ...FOREL, v. (-len), forel met rood
vleesch, gelijk dat van den zalm (salmo trutta);
...GRAAT v. (...graten); ...KARPER, m. (-s),
(nat. hist.) eene soort van karper ; ...KLEUR,
v. bleekroode kleur gelijk de zalm.
ZALMKLEURIG, bn. de zalmkleur hebbende.
ZALMKOP, m. (-pen) ; ...MOOT, , v. (-en), moot
van een zalm ; ...NET, o. (-ten), net voor de zalmvangst ; ...PRIJS, m. (...zen), prijs der zalm;
...BOOKER, m. (-s), die zalm rookt ; ...ROOKERIJ v. (-en), plaats waar zalm gerookt wordt;
...SCHUIT, v. (-en), schuit voor de zalmvangst;
...SNIJDER, m. (-s), die zalm aan mooten verkoopt ; ...STAART, m. (-en), ook gebak van
banket in dien vorm ; ...STEUR, m. (-en), eene
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soort van steur ; ...TIJD, m. tijd dat er veel zalm.
gevangen wordt ; ...VANGST, v.; ...VISSCHER,
m. (-s); ...VISSCHERIJ, v.; ...WIND, m. N.-W.
wind, wijl die de zalmen de rivier op zou jagen;
...ZEGEN, v. (-s), groot drijfnet voor de zalm- vangst.
ZALUW, ZALUWACHTIG, bn. ( -er, -st), geel
tanig, taankleurig.
-achtig,
ZALVEN, (zalfde, heeft gezalfd), met zalf bestrijken ; met zalfolie overgieten (bv. de kruin van
een vorst bij zijne kroning); wijden, heiligen; (fig.)
iemands handen zalven, hem een geschenk geven,
(ook) iem. met geld omkoopen ; -- zijn buik, zijne
darmen zalven, lekker eten en drinken. ZALVING, v. (-en), het zalven ; wijding ; (R.-K.)
het zalven met gewijde olie : de zalving bij het
vormsel, het oliesel en het priesterschap ; (fig.) stichting (door eene godsdienstplechtigheid, leerrede
enz.): zalving voor het vroom gemoed ; (fig.) met
veel zalving spreken ; godsvrucht.
ZALVEND, bn. bw. ( -er, -st), vol zalving:
zalvende woorden, troostwoorden ; zalvend, op,
zalvenden toon spreken, lijmerig, vol geteem.
ZALVERIG, bn. ( -er, -st), van zalf ; met zalf
bemorst : zalverige handen.
ZAMBO, m. (-'s), kind eens Negers en eener
Indiaansche vrouw.
ZAMBOEKS, v. mv. vrachtschepen in den
archipel.
ZAMELAAR, m. (-s), ZAMELAARSTER, v.
(-s), die verzamelt, bijeenbrengt, vergaart.
ZAMELEN, (zamelde, heeft gezameld), bijeenbrengen, verzamelen. ZAMELING, v. het verzamelen ; -, v. (-en), hoeveelheid, hoop, verzameling.
ZAMELPLAATS, v. (-en), plaats van bijeenkomst.
ZAMEN (TE -), bw. uitdr. samen.
ZAND, o. mechanisch fijn verdeeld kwarts en
glimmer : de rivieren voeren zand mee ; het zand
der zee, het zand der duinen ; - ( spr.) op zand
bouwen, op onzekeren grondslag te werk gaan,
plannen vormen, verwachtingen koesteren ; iem. zand in de oogen werpen, strooien, hem bedriegen, misleiden, verblinden ; - als droog zand
aaneenhangen, zonder samenhang zijn, Beene
geregelde volgorde hebben (van een verhaal, eene
redevoering enz.); - ontelbaar als het zand der
zee. in onberekenbare hoeveelheid ; - in het
zand schrijven, aan de vergetelheid prijsgeven ; (gemeenz.) in het zand liggen, zand verkoopen,
dood zijn ; -- (gemeenz.) zand er over, spreek
daar niet verder over; - den kop in het zand steken,
niet uit zijne oogen willen zien, struisvogelpolitiek
voeren ; -, o. (-en), zandbank : het schip raakte
vast op het zand ; tusschen de zanden doorvaren ; strand, zandwoestijn : de Lybische zanden ; renperk : in het zand bijten, uit het zadel geworpen worden ; (ook) op het veld van eer sneuvelen.
ZANDJE, o. (-s), een korreltje zand : er is een
zandje in mijn oog geraakt.
ZANDAAL, m. (...alen), eene soort van aal
of paling die zich in het zand verbergt, smelt;
(ook) zandkleurige slang ; ...AANPLEMPING,
v. (-en), aanplemping met zand ; ...AANWINNING,
v . (-en), zandaanwinning door rijzen schermen
op Vlieland ; ... AARDAPPEL, m. (-s, -en), een
in zandgrond verbouwde aardappel.
ZANDACHTIG, bn. ( -er, -st), als zand : er zand
uitzien ; met zand bedekt, door zand be--achtig
dolven : zandachtige streken.
ZANDADDER, v. (-s), (nat. bist.) eene soort
van giftige adder (vipera ammodytes); ...ANJELIER, v. ...ANJER, v. (-s), (plantk.) wilde anjelier die in het zand groeit ; ...BAAI, v. (-en), verzande baai ; ...BAARS, m. (...zen), (nat, kist.)
eene soort van baars op den zandigen bodem
van meren en rivieren levende (perca lucioperca);
... BAD, o. (-en), eene soort van bad in warm zand
als geneesmiddel ; (ook scheik.) iets in heet zand
verwarmen ; ... BAK, m. (-ken), bak voor of met
zand ; groote platboomde schuit om zand te ver
...BAKJE, o. (-s), een voorwerp waarin-voern;
zand bewaard of met zeker doel gedaan wordt;
...BAL, m. (-len), (geneesk.) waterzuchtige zwelling der zaadballen.
ZANDBANK, v. (-en), ondiepte, verhevenheid van
zand op den bodem der zee, eener rivier, in een
meer : eerre zandbank wegbaggeren ; de zandbank
verschiet, begint te loopera, stroomt weg, wordt
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door het strooplende water weggevoerd ; ...BERG,
lil. (-en), berg van zand; duin ; ...BESTORTING,
V. (- en), het storten van zand over eene opper vlakte (inz. bij dijk- en havenwerken); ...BLAAS MACHINE, v. (-s), machine die zand blaast, inz.
die scherp zand tegen glas blaast om dit mat te
maken ; ...BLADEN, o. mv. zandgoed; ...BOEK
boekweit op zandgrond verbouwd, in-WEIT,v.
tegenst met veenboekweit; ...BOER, m. (-en), zand
boer die in eene zandachtige streek woont;-verkop;
...BUS, v. ( -sen) ;...CONDUCTEUR, m. (-s), begeleider van een zandtrein; ...DOORN, nl. (-s), (plantk.)
zeekruisdoorn ; ... DRIJVER, in. (-s), gew. naam
voor de fuut ; ...DUIN, v. (-en), verhevenheid
van zand op het strand ; .. EILAND, o. (-en),
begroeide zandplaat in eene rivier.
ZANDEN, (zandde, heeft gezand), met zand
bedekken, bestrooien : een weg, eene laan ramden;
met zand mengen.
ZANDER, m. (-s), snoekbaars (lucioperca sandra).

ZANDEREN, een Zanderinstituut als patiënt
bezoeken.
ZANDERIG, bn. ( -er, -st), zandachtig : zanderig
.brood. ZANDERIGHEID, v.
ZANDERIJ, v. (-en), zandgroef, plaats van
waar men zand haalt ; --VAART, v. (-en), vaart
naar eene zanderij.
ZANDER- INSTITUUT, o. (...tuten), inrichting
voor heilgymnastiek (naar den Zweedschen geneeskundige G u s t. Z a n d e r die er zich sedert
1857 aan wijdt).
ZANDGAT, o. (-en), zandgroeve ; ...GEBERG- TE, o. (-n); ...GLAS, o. (...zen), zandlooper (tijd
GOED, o. eene soort van inlandsche-wijzer);.
tabak ; tabaksbladeren die het dichtst bij den
grond zijn ; vgl. ONDERGOED ; ...GRAVER, m.
(-s), die zand verzamelt om het te verkoopen ;
(nat. hist.) eene soort van molrat (bathyergus), tot
de orde der knaagdieren behoorende ; zandkever;
_...GROEF, V. (...ven), plek, vaak onder den grond,
waaruit zand gehaald wordt ; ... GROND, m.
(-en), zanderige bodem ; (fig.) op een zandgrond
bouwen, zie ZAND ; ...HAAS, m. (...hazen), eene
soort van witten haas (lepus davuricus); ...HALER,
in. (-s), iem. die zand haalt ; zandverkooper;
schuit waarmede men zand haalt.
ZANDHAVER, v. een plantengeslacht, van de
familie der grassen (elymus arenarius), ook zeehaver genoemd ; gew. benaming voor de helm
(amnzophila arenaria), ook vrouwenkoorn en ijle
rogge geheeten ; (gew.) duist ; ...HEUVEL, m.
(-s), hooge verhevenheid van zand boven de opper vlakte ; ...HOEN, o. (-ders), (nat. hist.) zeepatrijs
(glareola), tot de familie der snippen behoorende
...HOK, o. (-ken), bewaarplaats van zand;
... HOOP, m. (-en), verzameling van zand; ... HOOS,
V. (...zen), hoos die zand meevoert : in de woestijnen zijn zandhoozen zeer gevaarlijk.

ZANDIG, bn. ( -er, -st), zandachtig, zanderig:
de zandige oevers ; een zandige bodem; zandige groen

ZANDIGHEID, v. eigenschap van iets dat-ten.
er als zand uitziet enz.
ZANDKAR, v. ( -ren), voertuig tot het vervoer
van zand ; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) eene
groep van loopkevers (cicindelidae) waarvan de
larven is loodrechte in zand geboorde gaten leven;
...KIST, v. (-en); ...KLAVER, v. (plantk.) gele
zandklaver, de wondklaver (anthyllis vulneraria).
ZANDKLEURIG, bn. zeer lichtgeel : eene japon
van zandkleurige voile.

ZANDKNOL, m. (-len), (plantk.) knol in zandigere
grond geteeld ; ...KOEKJE, o. (-s), kleingoed,
koekjes uit meel, zaan, boter en suiker gebakken;
...KOKER, m. (-s), voorwerp, van gaatjes voorzien, waaruit het daarin gedane zand wordt gestrooid tot droging van schrift enz.; ...KOLEN,
uiv. eene soort van steenkolen die niet samenbakt
...KOOL, V. eene schermbloemige plant (diplotaxis tenuifolia); ...KORREL, v. (-s), korreltje
zand ; ...KRAB, v. (-ben), (nat. hist.) eene op
't land levende krabbensoort (ocypoda); ...KREEK,
V. zandige, ondiepe kreek ; ...KRUID, o. een
plantengeslacht, tot de familie der muurachtigen
behoorende, waarvan slechts ééne soort bij ons
in 't wild gevonden wordt : het tijmbladig zand
alzoo genoemd,-kruid(aenspylfo),
omdat hare bladeren met die der wilde tijm overeenkomen ; ...KRUIER, m. (-s); ...KUIL, m.
Van Dale.

(-en); ...KUSSEN, o. (-s), (gran.) kussen van
zand onder de te graveeren plaat ; ...LAAG, v.
(...lagen); ...LEPELTJE, o. (-s), lepeltje waarmede men het zand op pas beschreven papier
strooit.
ZANDLOOPER, m. (-s), een tijdmeter, uit twee
kegelvormige fleschjes bestaande en aan de spitsen door eene nauwe opening verbonden, ten deele
met zand gevuld, dat, als het werktuig loodrecht
staat, in een bepaalden tijd, bv. van een uur, een
half uur, eene minuut, al naar de hoeveelheid zand
en de snelheid, waarmede het valt, in het onderste
fleschje loopt : den zandlooper omkeerera ; -- ( nat.
hist.) strandpluvier (charadrius cantianus); ook :
strandlooper (tringa arenaria); zandkever, om zijn
snelle loopera ook zandlooper geheeten.
ZANDMAN, m. (-nen), zandverkooper ; ... MANNETJE, o. het zandmannetje komt, de kleine krijgt
vaak ; ...MERGEL, v. mergel met een hoog zand
(nat.-procent;.MILOENPT,n(-e)
hist.) eene soort van duizendpoot 4 cM. lang,
met 90 tot 100 paren pooien in zandige streken
levende (julus sabulosus); ...MOL, m. (-len), (nat.
bist.) Kaapsche mol ; ...MUMMIE, v. (-s, ...miën),
mummie die in zandwoestijnen gevonden wordt,
doch niet gebalsemd is ; ...OEVER, m. (-s), met
zand bedekte oever ; ...PAAL, m. (...palen),
fundeering op zandpalen, paalgaten met zand
gevuld, en de fundeeringssleuf verder met zand aan
waarop dan de muur opgetrokken wordt;-gevuld
...PAD, o. (-en), weg, pad met zand bedekt;
...PLAAT, v. (...platen), zandbank ; ...PLAATS,
V. (- en), (glasb.) plaats waar het gewasschen zand
gelegd wordt ; . ...PLUVIER, m. (-en), eene
soort van pluvier (aegialites), 13 + 6. cM.; ...POMP,
V. (- en), centrifugaal baggerpomp ; ... PONT,
v. (-en), zandschuit ; ...PRIK, m. (-ken), kleine
negenoog.
ZANDRAAP, v. (...rapen), raap die op een
zandgrond groeit ; ... RAKET, v. schermbloemige
plant (stenophragma thahanum.); ...REGEN, in.
het neervallen van eene groote hoeveelheid zand
dat vooraf door den wind is omhooggevoerd;
...REGENWORM, m. (-en), zeepier (arenicola
marina), 2 dM. lang ...RIJDER, m. (-s), iem. die
zand rijdt, vervoert ; ...ROERKRUID, o. (plantk.)
steenbloem ; ...RUITER, m. (-s), iem. die van
zijn paard in het zand valt ; ...SCHIP, 0. (...schepen); ...SCHIPPER, in. (-s), die zand in Bene
schuit vervoert ; ...SCHUIT, v. (-en), schuit tot
vervoer van zand ; ...SLAG, o. (-en), zandweg;
...SPIERING, v. (-en), Bene soort van bruine
zeenaald (syngnathus acus), een vischje dat 6 dM.
lang kan worden ; ... STEEN, v. en o. (-en), (delfst.)
de rots- of steensoorten, uit een mengsel van kwartskorreltjes bestaande, door een bindmiddel (kiezelzuur, ijzeroxyde, leem of kalk) verbonden : zandsteen -uitgraven ; van zandsteen bouwen ; kunststeen uit zand geperst.
ZANDSTEENACHTIG, bn. op zandsteen gelij kende.
ZANDSTEENFABRIEK, V. (- en), fabriek waar
men zandsteen maakt ; ...GROEVE, v. (-n), plaats
waar men zandsteen uitgraaft.
ZANDSTORM, in. (-en).
ZANDSTRAALTOESTEL, o. (-len), toestel dat
een straal scherp zand uitspuit om glas mat te
slijpen, gietstukken te reinigen en te poetsen, enz.
ZANDSTREEK, v. (...streken), zandachtige
uitgestrektheid land ; ...STROOK, v. (-en), Bene
rij palen onderaan tot steunpunt voor eene rij
damplanken; (zeew.) breede gang in de sponning
van de kiel van den voor- naar den achtersteven,
kloosterhout ; ...TAART, v. (-en), broze taart,
uit meel, boter, suiker en zaan gebakken ; ... TOR.
v. ( -ren), zandkever ; ...TREIN, m. (-en), spoortrein die zand vervoert ; ...VISCH, m. (...sschen),
zandaal ; ...VERSTUIVING, v. (-en), het ver
zand ; inz. zandvlakten waar-stuivena
het zand door den wind verstuift : de zand
... VLAKTE, v. (-n),-verstuingGlda;
vlakte met zand bedekt ; ...VLOO, v. (-ien).
(nat. bist.) klein, lastig insect, rood wormpje
in Amerika (sarcopsylla pentrans), dat zijne eitjes
onder de nagels van 's menschen teenen legt, waardoor hevige ontstekingen kunnen ontstaan; ...VLOT.
o. (-ten), zandlaag ; ...VORM, m. (-en), (smelt.)
vorm van zand ; ...VORMER, m. (-s), die zandvormen maakt.
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ZANDVROUW, v. (-en), zandverkoopster ; ...WAGEN, m. (-s), wagen, inz. spoorwagen, tot vervoer
van zand; ...WEG, m. (-en), weg met zand bedekt ; (fig.) zijn karretje rijdt op een zandweg, het
gaat hem naar zijn zin ; ...WESP, v. (-en), een op
sluipwespen gelijkend insect dat holen in het zand
graaft en daarin zijn buit tracht te vangen;
...WILG, m. (-en), kruipwilg (salix repen), kleine
wilg met witbehaarde bladeren, die in zandige
streken voorkomt ; ...WINKELTJE, o. (-s),
winkeltje waar men zand verkoopt ; (scherts.)
hij doet een zandwinkelje, hij is dood ; ...WOESTIJN, v. (-en); ...WOLK, v. (-en), wolk van omhoog
zand; ...ZAK, m. (-ken), zak waarin zand-gedrvn
bewaard of vervoerd wordt ; zak met zand gevuld;
...ZEE, v. (-ën), drijfzand aan zee; zandwoestijn;
groote zandvlakte, inz. aan den voet van den Bromo;
...ZEGGE, v. eene soort van zegge (carex arenaria);
...ZUIGER, m. (-s), soort baggermolen the met
centrifugaalpompen het zand opzuigt en door
eene buis ver wegperst ; ...ZWALUW, v. (-en),
oeverzwaluw.
ZANG, m. het zingen ; gezang ; gekweel (der
vogels); (fig.) het is koekoek één zang, altijd wordt
hetzelfde onderwerp behandeld, van één ding
gesproken ; -, mv. (-en), zangstuk ; lied ; af deeling
van een dichtstuk : de vijfde zang der Geuzen van
Van H aren.
ZANGBERG, m. (fab.) verblijf van Apollo met
de muzen, Helikon, Parnassus ; (fig.) den zanberg beklimmen, de dichtkunst beoefenen ; .. .BOD EM, m. (-5), de dunne houten bodem of plank
onder de snaren in eene piano ; (ook) het bovenblad
van een strijkinstrument ; ...BOEK, o. (-en),
liederenboek ; boek dienstig bij het zangonderwijs;
(ook) kerkboek ; ...BORD, o. (-en), bord waarop
de zangnoten aangegeven zijn ; werktuig bij het
zangonderwijs ; ...CURSUS, m. ( -sen), cursus
waar les in het zingen gegeven wordt ; ... DRIFT,
v. (w. g.) buitensporige liefde voor den zang.
ZANGER, m. (-s), die zingt : hij is een goed, een
middelmatig zanger ; lid van een zanggezelschap,
korist ; - zingende vogel : de liefelijke zangers
des wouds ; ( fig.) dichter : de oude zanger ; de zanger
van de Ilias. ZANGSTER, -v. (-s), vrouw die de
dichtkunst verstaat en beoefent ; Muze.
ZANGERES, v. ( -sen), vrouw die de zangkunst
verstaat en beoefent: Adeline Patti was eene beroemde
zangeres. ZANGERESSENKOOR, o. (...koren).
ZANGERIG, bn. ( -er, -st), gezongen kunnende
worden : zangerige verzen, zoetvloeiend ; eene
zangerige taal, harmonieus ; den zang, het zingen
beminnende : zij is vandaag heel niet zangerig;
de zangerige bewoners van het woud. ' ZANGERIGHEID , v.
ZANGERSFEEST, o. (-en), feest van een of
meer zanggezelschappen.
ZANGGEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap van
personen die de zangkunst beoefenen ; ... GOD,
m. (fab.) Apollo ; ...GODIN, v. (-nen), muze;
...KOOR, o. (... koren), vereeniging van zangers
die tegelijk zingen (in eene kerk, op het tooneel
enz.); plaats waar zij zingen.
ZANGKUNDE, ,...KUNST, v. kunst van zingen
naar de regelen der toonkunst ; ...KUNSTENAAR, m. (-s); ...KUNSTENARES, v. ( -sen),
zanger, zangeres van beroep ; ...LES, v. ( -sen),
les in den zang ; tijd tot het zangonderwijs bestemd ;
...LIJSTER, v. (-s), de kleinste _soort van lijster
(turdus musicus), die bij ons voorkomt ; ...LUST,
m. liefde tot den zang; opgewektheid tot zingen;
(fig.) dichtlust ; ...MAAT, v. muziekmaat;
...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), (Zuidn.) zangvereeniging; ...MEESTER, m. (-s), ...MEESTERES, v.
( -sen), die onderwijs geeft in den zang ; ...METHODE, v. (-s), leerwijze van den zang, de regelen der
zangkunst ; ...MUZIEK, v. muziek behoorende
bij een zangstuk ; ...NIMF, v. (-en), (fab.) muze ;
...NUMMER, o. (-s), nummer van een concertprogramma voor zang ; ...NOOT, v. (...noten),
muzieknoot ; ...OEFENING, v. (-en); ...ONDER
...ONDERWIJZER, m. (-s); ...ONDER--WIJS,o.;
WIJZERES, v. ( -sen).
ZANGSCHOOL, v. (...scholen), school waar
onderwijs in den zang wordt gegeven ; (ook) het
boek of de methode die de regels en voorbeelden
tot het onderwijs en de oefening in de zangkunst
bevat ; ...SPEL, o. (-en), (toon.) opera, tooneelspel dat geheel of gedeeltelijk door zangers en
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zangeressen wordt gespeeld ; ...SPIERTOESTEL,
o. (-len), vijf paar spieren ter weerszijden van_
het onderste strottenhoofd (bij de vogels); ...STEM,
v. (-men), stem geschikt tot zingen ; zangpartij ;
...STUK, o. (-ken), lied, gezang ; ...TOON, m.
(...tonen), toon waarin gezongen wordt ; ...UIT
-VOERINGv.(en); EING,v.(-en)
zanggezelschap ; ...VERMOGEN, o. vermogen
om te zingen ; ...VOGEL, m. (-s), vogel die zingt;

de zangvogels, ook muschachtige vogels genoemd, maken—
eene afzonderlijke orde onder de vogels uit ; ... WED -

STRIJD, m. (-en), wedstrijd in het zingen;
...WIJZE, v. (-n), wijze van zingen ; maat. toon,
melodie, air.
ZANGZOET, bn. (w.g.) zangerig.
ZANIK, m. en v. (-en), hij of zij die zanikt_
ZANIKACHTIG, bn. bw. van zaniken houdende,
vaak zanikend.
ZANIKEN, (zanikte, heeft gezanikt), gedurig
herhalen, aanhoudend en op eene vervelende wijze:
over iets spreken, iets vragen : altijd over iets zaniken..
ZANIKER, m. (-s), ZANIKSTER, v. (-s), diezanikt.
ZANIKERIJ, v. gezanik : die zanikerij begint,
mij te vervelen.

ZARBAT, o. (-s), ratel of klapper, bij de Christenen in Arabië tot kerkklok dienende.
ZAT, bn. bw. (-ter, -st), genoeg, verzadigd,
met gevulde maag ; hij heeft zoo gegeten, dat hij
tot berstens toe zat is ; - dronken : die kerel is
bijna alle dagen zat; - in overvloed : ik heb boekenzat ; - ik ben dien man zat, moede ; zich zat aaniets kijken ; - ( fig.) afkeerig van : des levens zat
zijn, niet langer willen leven. ZATHEID, v. verzadiging ; dronkenschap.
ZATE, v. (-n), (waterb.) waarop iets rust, steunt,
de staal : middelen om tot eene stevige zate voor den
dijk te geraken ; het stortebed moest onder de zate
dier aanplemping geheel worden opgeruimd tot op
den zuiveren grond ; - hoeve, landgoed, buiten-

plaats (ook ZATHE gespeld); - (Zuidn.) zitting
van een stoel, zetel ; scheepstimmerwerf ; ligplaats
van schepen in het zand van eene haven.
ZATERDAG, m. (-en), de laatste dag der week
waarop in de huisgezinnen alles eene extra- beurt.
krijgt : Zaterdag houden ; en waarop de werklieden.
vroeg eindigen : gij houdt al vroeg Zaterdag ; des
Zaterdags, op Zaterdag.
ZATERDAG, tw. drommels, satans ; wel Zaterdag>
nog toe, is het nu uit!

ZATERDAGAVOND, m. (-en), avond van dein
Zaterdag wanneer vele kleine luiden hunne inkoopen gaan doen ; Zaterdagavond houden; (ook) ,
zich geheel wasschee en verschoonen ; .. .MID DAG, m. (-en); ...MORGEN, m. (-s).
ZATERDAGS, bw. drommels, terdege : zij
heeft mij Zaterdags gefopt.

ZATERDAGSCH, bn. van Zaterdag, tot den
Zaterdag behoorende, op Zaterdag geschiedende :
het Zaterdagsche werk ; - drommelsch, en alsdan
eene verzachting van satansch ; die Zaterdagsche -,
vent is nu weggeloopen.

ZATHE, v. (-n), hoeve, landgoed, buitenplaats.
ZATTERIK, m. (-en), (Zuidn.) dronkaard.
ZAVEL, o. grondsoort bestaande uit klei met
60 tot 80°/ o zand ; lichte zavelgrond bevat 80 tot
90 0 / o zand.
ZAVELACHTIG, bn. ( -er, -st), een zavelachtige
grond, klei met een hoog zandgehalte.
ZAVELBOOM, m. (-en), (plantk.) zevenboom ;.
... GRQ N D, m. (-en), zavel.
ZAVELIG, bn. ( -er, -st), zavelachtig.
ZAVELKUIL, m. (-en), zandkuil.
ZE, pers. vnw. hen, haar.
ZEBAOTH, m. (bijb.) Eeuwige Zebaoth, God der
hemelsche heirscharen.
ZEBEDEUS, m. (bijb.) persoonsnaam ; het is
een Zebedeus, een weerlooze tobber.
ZEBOE, m. (-s), Oostindische bultos (bos indicus),
Bene rundersoort met een vetbult tusschen de
schouders.
ZEBRA, m. (-'s), een tot het geslacht van het
paard behoorend fraai geteekend dier in Zuiden Midden -Afrika, gestreepte, Kaapsche ezel
(equus zebra).

ZEBRAHOUT, o. sierhout uit Guyana : bruin
van kleur met donkere strepen.
ZEBRAVINK, m. (-en), sierlijke prachtvink,
in Australië inheemsch (habropyga castanotis).
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ZECCHINE, v. (-n), zekere gouden munt van
verschillende waarde in Italië, Barbarije, Arabië,
Egypte enz.
ZEDE, V. (- n), wijze, gewoonte, wat in kleineren
of grooteren kring in gebruik is, goed genoemd
wordt : de zeden van een land ; de goede zeden, de
goede gewoonten ; — de zedelijkheid : dat is strijdig met de goede zeden ; rein van zeden zijn ; ver
tegen de zeden ; kwade samensprekingen be--grijp
derven de goede zeden.

ZEDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), overeenkomstig
de goede zeden, deugdzaam, braaf : eene zedelijke
handeling ; zedelijk leven ; getuigschrift van goed
zedelijk gedrag ; — de zedelijke beginselen ; de
zedelijke waarde van iets beoordeelen ; --- zedelijk
vrij zijn, met volle bewustheid streven naar hetgeen
goed is ; — zedelijke lichamen, vereenigingen van

personen, die hetzij op openbaar gezag als zoodanig
zijn ingesteld of erkend, hetzij als geoorloofd zijn
toegelaten, of alleen tot een bepaald oogmerk,
niet strijdig met de wetten of goede zeden, zijn
samengesteld ; — dat is zedelijk onmogelijk,
datgene, wat door andere dan uitwendige belet
verhinderd wordt. ZEDELIJKHTEID, v.-seln
ZEDELIJKSHEIDSGEVOEL, o. gevoel van hetgeen zedelijk is of niet, zonder dat men daarvoor
altijd gronden weet aan te voeren ; ...WET, v.
wet betreffende de openbare zedelijkheid (van
Minister Ragout).
ZEDELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder (goede)
zeden, slecht, onfatsoenlijk, losbandig (van gedrag):
een zedeloos leven leiden ; eene zedelooze vrouw;
ontuchtig, de ontucht bevorderende : zedelooze
gesprekken, plaatjes, boeken. ZEDELOOSHEID, v.

ZEDENBEDERF, o. verbastering, ontaarding
der (goede) zeden.
ZEDENBEDERFSTER, v. (-s), ...BEDERVER,
tn. (-s), die de goede zeden bederft ; ...BESCHRIJVER, m. (-s).
ZEDENBEDERVEND, bn. ( -er, -st), de zeden
bedervende.
ZEDENKUNDE, ZEDENLEER, v. leer van de
goede zeden in het maatschappelijk verkeer ; de
leer van de gezamenlijke plichten der zedelijke
wezens ; een geschrift waarin deze leer is vervat:
de christelijke zedenleer.

ZEDENKUNDIG, bn. bw. ( -er, -st), tot de zeden,
de zedelijkheid behoorende ; de goede zeden
bevorderende : een zedenkundig leesboek.
ZEDENKUNDIGE, m. (-n), ...LEERAAR, m.
(-s), iem. die onderricht geeft in de zedenkunde,
die goede zeden leert en verkondigt, moralist.
ZEDENKWETSEND, bn. wat de goede zeden
kwetst.
ZEDENLEER, v. zedenkunde, zie aldaar;
.,.LES, v. ( -sen), heilzame les, vermaning, ver
zin eereer fabel, moraal ; zede--klaringvde
lijke opmerking ; ...MEESTER, m. (-s), die de
zedelijkheid bevordert ; (eert. Rom. gesch.) censor;
...POLITIE, v. politie die vergrijpen tegen de
zeden moet opsporen ; ...PREDIKER, in. (-s),
iem. die (inz. op aanstellerigen toon) op de verkeerd
iemands gedrag wijst, hem op de goede-hedni
zeden wijst ; een gestrenge, een vervelende zeden prediker ; ... PREEK, v. (-en), vermaning betreffende de goede zeden ; ...SPREUK, v. (-en), spreuk
die eene zedenles of vermaning in zich bevat;
...VERBASTERING, v. (-en), ontaarding der
goede zeden ; ...WET, v. (-ten), wet regelende de
zeden, wet ter beteugeling van uitspattingen.
ZEDERIJK, bn. ( -er, -st), goede zeden hebbende
en beoefenende.
ZEDIG, bn. bw. ( -er, -st), ZEDIGLIJK, bw.
ingetogen, bescheiden : een zedig meisje ; stemmig
(van kleeding): zich zedig kleeden. ZEDIGHEID,
v. bescheidenheid.
ZEDRAK, m. (-ken), (plantk.) paternosterboom : Egyptische acacia.
ZEE, v. uitgestrektheid zoutwater die al de
deelen der aarde bespoelt, het water der zee : de

tot

visschen die in zee leven ; het water der zee is zout

(-ën), elk afzonderlijk gedeelte der zee dat door
eene bijzondere benaming onderscheiden is (bv.
de Middellandsche Zee, de Gele Zee, enz. ; in zee
loopen, zee kiezen, uitzeilen ; de zee oversteken, eene
zeereis volbrengen ; op zee brengen, uit de haven

of van de reede de volle zee doen inzeilen (eene
vloot); zee houden, in zee blijven ; — de ruime zee
kiezen, zich in volle zee begeven ; — zee en lucht
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zijn aan elkander, het is boos weer ; — zee winnen,
zeewaarts inzeilen ; — in zee duiken, uit zee rijzen,
ondergaan, opgaan (van de zon); — ter zee varen,
zeeman zijn, zeereizen doen ; — (fig.) 't is eene zee
om uit te drinken, 't is een eindeloos werk, een
onoverkomelijke arbeid ; — recht door zee, zonder
omwegen ; — met Tent. te diep in zee gaan, zich te
veel met iem. inlaten ; -- het is koel op zee, het
gaat er stil toe ; — water in de zee dragen, iets

geven aan iem. die er reeds ruim van voorzien is,
onnoodig werk verrichten ; — in zee gaan, eene
onderneming wagen ; — de zee is zonder water,
rijke lieden klagen alsof zij gebrek hebben ; wat zal de zee al opwerpen ?, wat zal er al voor den
dag komen ?; — golf, baar : zware zee, hoogstaande
golven ; er gaat veel zee, er is een sterke stroom ; —
de zee breekt, de golven storten kort neder, breken
boven het boord ; — slechte zee, kalme, effen zee ; —
staande zee, zee met weinig eb en vloed ; --- de zee
staat hol, de zee is onstuimig ; — hooge zee, lage
zee, hoog, laag water ; — wassende, opkomende
zee, gedurende den vloed ; — af loopende zee, gedurende de eb ; — (fig.) overvloed, groote menigte :
eene zee van rampen ; eene zee van geld ; eene zee
van vuur ; eerie zee van menschen, van woorden.
ZEETJE, o. (-s), kleine zee ; een zeetje overkrijgen, eene golf zeewater over het schip.
ZEEAAL, m. (...alen), eene soort van aal (conger
vulgaris), die in de meeste zeeën om Europa, inz.

aan de noordkust van Frankrijk en aan vele punten der kusten van Groot-Brittannië aangetroffen wordt ; zijn vleesch wordt weinig geacht en
slechts door de geringe volksklassen gegeten;
..AAP, m. (...apen), (nat. hist.) aapvisch, pijldraak (chimaera monstrosa), een zeer groote visch
die inz. in de Noordzee gevangen wordt ; ...ADDER,
v. (-s), eene soort van zeeslang (syngathus ophidion); ...AGAAT, ...BERIL, o. eene soort
van smaragd ; ...AJUIN, m. zeelook, eene in
Zuid-Europa aan de zee groeiende soort van ui
(scilla maritime), die tot geneesmiddel dient;
... ALSEM, m. (plantk.) eene soort van alsem
(artemesia maritima), die aan onze zeekusten veel
in het wild groeit ; ...AMANDEL, m. (-s), (nat.
hist.) eene soort van zeeslak in de Middellandsche
Zee (philina); ...ANANAS, v. ( -sen), (plantk.);
...ANEMOON, v. (...manen), (plantk.) eene zeenetel ; — (nat. hist.) eene soort van straaldier
(actinia) tot de bloempolypen behoorende, dat
van kleinere nog minder ontwikkelde diertjes
leeft ; vijf soorten van zeeanemonen zouden aan
onze kusten voorkomen : de gemeen zeeanemoon,
de witte zeeanemoon, de lederachtige zeeanemoon,
de dikbladige zeeanemoon en de geschulpte zeeanemoon ; ... ANJELIER, V. (- s), zekere bloem.
ZEEAPPEL, m. (-s), (nat. hist.) zeker stekel
dier (echinus) ook zeeklit en zeeëgel genoemd,-huidg
dat van zeeplanten leeft, niet zwemt, maar door
middel van zijne voelertjes voortkruipt ; ...AREND,
m. (-en), vischarend (haliaetus); ...ARM, m. (-en),
lange smalle golf of inham ; ...ASSURANTIE, v.
(-s), assurantie van zeeschepen, van het tuig en de
takelage, en de ingeladen goederen ; ...ASTER,
V. (- s), (plantk.) eene soort van aster op zilte
gronden groeiende (aster tripolium); ...ATLAS, ni.
( -sen), verzameling van zeekaarten ; ...AUGURK,
v. (-en), (nat. hist.) eene soort van longkomkommer
(psolus), op onze kusten levende ; ... BAAK, v.
(... haken), teeken tot aanwijzing van het vaarwater
in zee ; ...BAAR, v. (...baren), groote golf ;
...BAARS, m. (...zen), eene soort van baars (perca
labrax), die eene lengte van 1 M. bereikt ; hij wordt
veel in de Middellandsche Zee aangetroffen en is
ook aan de kuststreken van het Kanaal vrij algemeen ; zijn vleesch heeft een aangenamen smaak;
...BABOE, v. (-'s), baboe die bij een overtocht
naar of van Indië op de kleine kinderen van het
gezin past.
ZEEBAD, o. (-en), bad in zee : de zeebaden gebruiken ; inrichting aan zee waar men zeebaden
kan nemen ; ...BADPLAATS, v. (-en), badplaats
aan zee ; ...BAL, m. (-len), eene soort van zeeëgel
met kleine wratjes bezet ; rondachtige samengeklonterde massa zand, schelpjes enz. in de Middel
zandbank, klip -landscheZ;;.BANK,v(-n)
...BANKET, o. (fig.) haring ; ...BARBEEL, in.
(-en), zeekoning ; ...BAROMETER, m. (-s), barometer voor het gebruik op zee ; ...BEDDING, v.
(-en), zeebodem ; ...BEEN, o. (-en), zeebeenen
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hebben, eigenaardigen gang als een matroos;
...BEER, m. (-en), havenmuur ter beveiliging
tegen den golfslag ; —, m. (...beren), eene soort
van kleinen rob (phocus ursina); ...BERICHT,
o. (-en), bericht van schepen in zee ; ...BERIL,
o. zeeagaat ; ...BEROERING, ...BEVING, v.
(-en), beweging der zee ten gevolge eener aard
...BESCHRIJVING, v.; ...BEWIND,-beving;
o. admiraliteit, raad van bestuur betreffende zeezaken ; ...BEWONERS, m. mv. alles wat in zee
leeft ; ...BEZEM, m. (-s), (plantk.) een zeeheester
(gorgonia verrucosa) ; ... BEZINKING, v. (-en),
bezinking van klei en zand uit zeewater ; ...BIES,
V. eene soort van gewas die aan het strand groeit
(scirpus maritimus).
ZEEBLAAS, v. (...blazen), eene soort van zeekomkomxner ; (ook) zeilschip dat goed bij den
wind zeilt ; ... BLEI, v. (-en), (nat. hist.) zeebrasem,
zekere visch ; ...BLOEM, v. (-en), zeepostelein
(ammmadenia peploides) zekere waterplant; ... BOCHT,
v. (-en), golf, bocht der zee landwaarts inloopende ;
...BODEM, m. (-s); ..BOEK, o. (-en), (zeew.)
eene verzameling van kaarten en landverkenningen
met opgaven en opmerkingen verrijkt, ook zeefakkel, zeespiegel, overzeiler en graadboek geheeten ;
...BOEZEM, m. (-s), diepe, wijde golf ; ...BONK, m.
(-en), oude zeebonk, geoefend zeeman, matroos die
lang gevaren heeft ; ...BOODSCHAPPER, m.
(-s), een toestel bestaande uit een grootera elastieken bal, waaraan een koperen bal bevestigd is,
welke hermetisch gesloten kan worden, ten einde
daarin bv. bij schipbreuk een brief te bergen,
om dien aan de golven prijsgegeven, de kust te
doen bereiken ; ...BOON, v. (-en), (plantk.) eetbare
vrucht van een Indischen acacia (mimosa scandens); ...BOOT, v. (- en), boot die op zee vaart;
... BOUWER, m. (-s), zeeschip ; (fig.) zeevaarder.
ZEEBRAK, o. zeewater aan de kust, met zoet
vermengd ; ...BRAND, m. branding der-water
zee ; (gew.) weerlicht zonder donder ; ...BRASEM,
m. (-s), brasemachtige zeevisch (sparidae), ook
braam genoemd, die vrij menigvuldig in de Middel
gevangen wordt ; als eenti lekkere-landscheZ
spijs is hij zeer gezocht ; — zekere visch (pagellus
centronotus), die vrij algemeen in de Middellandsche
Zee aangetroffen wordt en ook aan de noordkust
van Frankrijk en de zuidkust van Engeland voorkomt; zijn vleesch wordt weinig geacht; ...BREKER, m. (-s), dijk voor den ingang eener baai of
zeeboezem om daarachter eene veilige reede te
vormen .
ZEEBRIEF, m. (...ven), zeepas, paspoort van
regeeringswege aan de koopvaardijschippers afgegeven, behelzende den naam van het schip ; den
inhoud waarop . het volgens de bestaande wettelijke bepalingen is gemeten ; de soort en andere
voornaamste kenmerken van het schip ; den naam
van den schipper en de bij de wet vereischte bij zonderheden ; (veroud.) mailbrief.
ZEEBUIDEL, m. (-s), (nat. hist.) eene klasse
der stekelhuidigen, ook zeerollen geheeten (holothuroidea), op onze kusten levende ; ...BUIT, m.
zeeroof ; ...BURG, m. (-en), vesting, kasteel aan
ZeeZEECADET, m. (-ten), kweekeling zeeofficier;
...CITROEN, m. (-en), zeescheede ; ...COMMISSARIS, m. ( -sen), ambtenaar voor de zeezaken;
...CY PRES, m. ( -sen), (plantk.) eene soort van
cypres ; (nat. bist.) eene soort van kwal (sertularia
cupressina), hier vaak op het strand liggende ;
...DADEL, v. (-s), (nat. hist.) eene soort van dadel vormige zeeschelp (lithodomus lithophagus); ...
DADEN, v. mv. heldendaden ter zee; ...DAGEN, rn.
mv. dagen op reis (buiten het verblijf in de havens
of op de reede); ...DAMP, m. (-en), damp die uit
zee opstijgt en zich over het land verspreidt,
gewoonlijk bij helder, zonnig weer tegen den middag
of avond ; ...DELTA, v. (-'s), delta aan zee gevormd.
ZEEDEN, m. (-nen), (plantk.) eene soort van
denneboom aan de zeekust groeiende (pinus pinaster)
-- eene soort van zeerui ; ...DIENST, m. dienst bij
het zeewezen ; ...DIER., o. (-en), in de zee levend
dier ; ...DIJK, m. (-en), dijk tegen de zee opgeworpen ; ...DIJKENGELD, o. belasting voor de
polders uit welker opbrengst de zeedijken in orde
gehouden worden.
ZEEDISTEL, v. (-s), (plantk.) soort van kruisdistel met blauwachtig zeegroene bladeren, in de
duinen groeiende (eryngi t m maritimurz) .
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ZEEDONDERPAD, v. (-den), wanstaltige roofzuchtige zeevisch (cottus scorpius); ...DOORN,
...DOREN, m. (-s), (plantk.) duindoorn ; ...DORP,
o. (-en), dorp dicht bij de zee gelegen.
ZEEDRAAK, m. (...draken), draakvisch, zeevisch met langwerpigen rolronden romp, langen
dunnen staart, dikken kegelvormiger kop met
één kieuwgat boven op den kop en zeer groote
borstvinnen (holocephala); ...DRAAKJE, o. (-s),
kleine troskieuwige visch (pegasus draco),rnet
groote op vleugels gelijkende borstvinnen, in de
Indische zeeën levende.
ZEEDRIFT, v. strandvond, aangespoelde voorwerpen uit zee ; ... DRUIF, v. (... ven), eene soort
van plant (ephedra); (nat. hist.) kuit van den
inktvisch.
ZEEDUIF, v. (...ven), (nat. hist.) naam van
zekeren egelvisch (diodon hystrix).
ZEEDUIKERS, m. mv. (nat. hist.) eenti soort
van zwemvogels (colymbus) die hun naam aan hunne
bijzondere geschiktheid in het duiken ontleenen ;
drie soorten van deze soort bezoeken op den trek
ons vaderland, als de ijsduikgr, de parelduiker en
de roodkegelige zeeduiker; kleine zeeduiker, eene
soort van alk aan onze kusten voorkomende (uric
grylle).
ZEEDUIVEL, m. (-s), zekere visch (lophius
piscatorius), die eerre lengte van 1 tot 2 M. bereikt
en even merkwaardig is door zijne monsterachtige
vormen als door de vreemdsoortige priemvormige
aanhangsels van zijn kop waarmee hij . andere
visschen tot zich lokt ; hij draagt ook den naam
van kikvorsch, zeekikvorsch, visschende kikker,
hengelaar en wijdmuil, terwijl hij aan onze kusten
meest onder den naam van hozenrnond en hozenbek
bekend is ; — volksnaam voor zeewolf, reuzenrog
en zwart waterhoen ; (fig.) schip.
ZEEDUIZENDPOOT, m. (-en), eerre aan onze
kusten voorkomende soort van zeeworm (hereis
pelagica), 10 à 20 cM. lang.
ZEEËEND, v. (-en), zekere vogel, duikeend
(fuligulinae ).
ZEEEENHOORN, ...EENHOREN, M. (- s),
narwal.
ZEEEGEL, m. (-s), eene klasse der stekelhuidige
dieren (echinoïdea), kegelronde, hart- of schijfvormige
dieren met een skelet dat uit onbeweeglijke kalkplaten is samengesteld en het lichaam als eerre
harde schaal omsluit.
ZEE-EIK, m. (-en), eikeboom aan de zeekusten
groeiende.
ZEEENGEL, m. (-s), eerre soort van haai
(rhina squatina) 65 tot 80 cM. lang ; ...ENGTE,
v. (-n), straat, nauwe doorgang der zee tusschen
twee landen ; ...ERWT, v. (-en), (plantk.) eerre
erwtensoort aan zandige oevers groeiende (pisurn.
maretimum); ...EVER, m. (-s), (nat. bist.) zeezwijn: een visch wiens snuit op dien van 't varken
gelijkt.
1. ZEEF, v. (zeven), werktuig met een bodem vol
gaatjes tot het ziften van voorwerpen ; — (meetk.)
zeef van Eratosthenus, handelwijze om de eerste of
ondeelbare getallen van de andere af te scheiden
en in eerre tafel te brengen; — dat is zoo dicht als
eene zeef, het is vol gaten ; -- zij is zoo dicht als
eerre zeef, zij verklapt alles dadelijk. ZEEFJE,
o. (-s).
2. ZEEF, v. bijzondere en aangename smaak
van den wijn.
ZEEFACHTIG, bn. ( -er, -st), als eerre zeef.
ZEEFAKKEL, v. titel van eerie verzameling
zeekaarten enz., zeeboek.
ZEEFBEEN, o. (- deren), (ontl.) een van vele
openingen voorzien been in het hoofd van den
mensch.
ZEEFBEENSADER, v. (-s), ..CELLEN, v.;
...SLAGADER, v. (-s); ...ZENUW, v. (-en).
ZEEFBIJ, v. (-en), zeefwesp ; ...BLAD, o. (-en);
...BODEM, m. (-s), bodem eener zeef ; ...DOEK,
m. (-en), (—, o. gmv. als stofre.) ijl weefsel van
paardenhaar, zijde enz. voor zeven ; doorzijgdoek;
.. POOT, m. (-en), (nat. hist.) zeefwesp ; ...RAAMPJE, o. (-s), (apoth.) klein zeefje van doorzijgdoek;
...SPONS, o. (-en), eene soort van spons; ...STOF,
o. (Zuidra.) het gezeefde ; ...TROMMEL, v. (-s),
zeef met hoogen rand, trommelzeef.
ZEEFSWIJZE, ZEEFSWIJS, bw. als eerre zeef.
ZEEFVERTREK, o. (-ken), vertrek in eene
kruitfabriek, waar het kruit gekorreld wordt.
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ZEEFVORMIG, bn. als eene zeef.
ZEEFWESP, v. (-en), eene soort van zandwesp

(crabro striatus).

1. ZEEG, v. (zegen), ronding : om eene goede
afwatering te verkrijgen, geeft men de brug eene
kleine zeeg ; - ( zeeti.) rondte, kromming ; de zeeg
van een schip, zijne bocht in 't lang ; de zeegten
der dekken, der barghouten ; opstaande zeeg van
eene plank ; het schip eene zeeg geven.
2. ZEEG, bn. (gew.) mak, kalm : onze hit is
erg zeeg.
ZEEGANS, v. (...zen), (nat. hist.) vetgans;
... GAREN, o. eene soort van zeerui ; ... GARNAAL, v. (...nalen), zeker tienpootig schaaldier,
ook garnaal geheeten ; ...GAST, m. (-en), zeevarende
matroos ; ...GAT, o. (-en), monding der stroomen
(waar zij in de zee vallen); plaats waar twee of meer
zeeën gemeenschap met elkander hebben ; (fig.)
hij moet het zeegat uit, hij moet ter zee varen ;
...GEBRUIKEN, o. mv. gebruiken, gewoonten ter
zee ; ...GEDROCItT, o. (-en), zeemonster ; ...GEDRUISCH, o. het gedruisch, het razen der zee;
...GERECHT, o. admiraliteit, krijgsraad aan boord
yan een schip ; ...GEVAAR., o. (...varen), gevaar
dat de zee oplevert, aan zeereizen verbonden;
...GEVECHT, o. (-en), strijd tusschen oorlogsschepen ; ...GEWAS, o. ( -sen), gewas dat in zee
groeit ; ... GEVEST, o. (-en), gewest aan zee
gelegen ; ...GEZICHT, o. (-en), schilderstuk dat
de zee voorstelt.
ZEEGHAFT, ZEEGHAFTIG, bn. bw. overwinnend, zegevierend : zeeghaftig rondzien ; het zeegha: fte leger. ZEEGHAFTIGHEID, v. overwinning.
ZEEGIER, m. (-en), fregatvogel ; ...GOD, m.
(-en), (fab.) Neptunus, god der zee ; ...GODIN,
v. (-nen), (fab.) Amphitrite : naam van de gemalin
van Neptunus ; vrouwelijke godheid die de zee
bewoont ; ...GOLF, v. (...ven), baar ; (ook) baai ;
... GRAPPE, v. (plantk. gew.) zeekraal.
ZEEGRAS, o. een plantengeslacht (zostera) tot
de familie der najaden behoorende, in ondiepe
zeeën groeiende met lange platte stengels en lange,
lintvormige bladeren die in het water recht omhoog
maar op het water verder drijven ; twee-gan,
soorten worden bij ons in 't wild aangetroffen,
als : het gewone zeegras (Z. marina), ook wiert en
zeenestelen geheeten, dat tot het vullen van kussens,
bedden enz. gebruikt wordt en het klein zeegras
(Z. nana) dat vooral aan de monden der Schelde
op zandbanken voorkomt ; (gew.) bloeiend zeegras,
smalbladig strandkruid, ook Engelsch gras geheeten.
ZEEGRASMATRAS, v. ( -sen), matras met
zeegras gevuld.
ZEEGRIJS, bn. ...GROEN, bn. o. grijsachtig
lichtgroen.
ZEEGRONDEL, (-s), ZEEGRONDELING, m.
(-en), (nat. hist.) een op den grondel gelijkende
zeevisch (gobius).
ZEEGT, v. (-en), (zeew.) zie ZEEG.
ZEEHAAI, m. (-en), de gewone haai.
ZEEHAAN, m. (......hanen), (nat. hist.) groote
zeehaan (trigla), zekere visch, ook groote poon en
knorhaan geheeten : vliegende zeehaan (daetylopterrus volitans), waarvan de borstvinnen bijna even
lang zijn als het lichaam; zekere vliegende visch,
ook zeezwaluw geheeten ; - (scherts.) zeeofficier.
ZEEHAAR, o. (plantk.) eene soort van zeerui;
...HAAS, m. (...hazen), eene soort van snottolf;
Bene 20 à 25 cM. lange zeeslak (aplysia depilans);
...HAND, v. (-en); zeehanden en -voeten hebben,
op zee thuis zijn ; ...HANDEL, m. handel op overzeesche landen; ...HANDELAAR, m. (-s); ...HANDSCHOEN, m. (-en), handschoen voor zeevarenden;
Bene soort van spons.
ZEEHARD, bn. de vermoeienissen ter zee kun
-ned
doorstaan.
ZEEHARTSHOORN, v. (plantk. gew.) zeeweegbree ; ...HAVEN, v. (-s), haven aan de zee
gelegen ; ...HEESTER, m. (-s), koraalmos;
...HEIDE, v. zeker koraalgewas ; ...HELD, m.
(-en), die zich dapper gedraagt in zeegevechten;
...HOEN, o. (-ders), (nat. hist.) groote pluvier.
ZEEHOND; m. (-en), Bene soort van rob (phoca
vitulina), die de noordelijke zeeën bewoont, waar
de Finlanders, de inwoners van Kamschatka,
maar vooral de Groenlanders en de Eskimo's zijn
vleesch tot spijs en zijn vel tot kleeding en het
overtrekken van hunne zomerhutten en visch-
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booten gebruiken ; - kattenhaai (squalus catulus)
de kleinste soort van haai.
ZEEHONDENHUID, v. (-en), robbevel ; ...NET,
o. (-ten), zeehondenwant ; ...WANT, o. (-en),
eene soort van net om zeehonden (kattenhaaien)
te vangen ; (ook) Bene soort van net dat slechts
gebruikt wordt om groote visschen te vangen.
ZEEHONDEVEL, o. (-len), robbevel.
ZEEHOOFD, o. (-en), steenen hoofd of pier in
zee, dienende tot havenhoofd, beer, afsluiting of
aanlegplaats ; ...HOREN, ...HOORN, m. (-s),
soort van schelp ; ...HOOS, v. (...zen), hoos boven
de zee, die dus zeewater opzuigt ; ...HORLOGE,
o. (-s), een uurwerk dat een hoogst geregelden
gang houdt, chronometer ; ... HOUT, o. (zeew.)
boord van het schip ; hout boven den overloop
aan de scheepzijde ; ...JONKER, m. (-s), (nat.
hist.) j onkervisch ; ... KAART, v. (-en), kaart
waarop waterwegen (met de kusten, havens, zandbanken, ondiepten enz.) aangeteekend zijn;
...KAARTENBOEK, o. (-en), (zeew.) graadboek,
wegwijzer ; ... KANT, m. kant der zee ; richting
naar de zee ; ...KAP, v. (-pen), hoofddeksel van
matrozen ; ...KAPEL, v. (-len), (nat. hist.) wal
...KAPITEIN , m. (-s), officier aan-vischa;
boord van een oorlogsschip ; ...KASTEEL, o.
(-en), vesting en kasteel aan zee ; - groot schip
...KAT, v. (-ten), ondiepte, droogte in zee.
ZEEKAT, v. (-ten), gemeen inktvisch (sepia):
een koppootig weekdier dat in een vleezigen zak
een naar inkt gelijkend sap heeft, dat de schilders
onder den naam van sepia gebruiken, als ook op
den rug Bene witte harde schaal, meestal wit balein
of meerschuim geheeten, die tot het polijsten van
edele metalen gebruikt wordt ; ...KATJE, o. (-s),
(nat. hist.) Bene soort van gehoornden koffer
-visch
(ostracion cornutus).
ZEEKIKVORSCH, m. (-en), (nat. bist.) eene
soort van kikvorsch (rana marina) ; - zeeduivel ; ...KLAPPER, m. (-s), zeekokosboom ;
...KLAVER, v. (plantk.); ...KLEUR, v. kleur
der zee, zeegroen ; ...KLIP, v. (-pen); ...KLIT, v.
(-ten), (nat. hist.) zeeappel ; ...KOE, v. (-ien),
plantenetende walvischachtige zeedieren, inz. de
lamantijn en de doejong (halicore); ...KOEKOEK,
m. (-en), roode zeehaan ; ...KOET, m. (-en), zekere
zwemvogel (uria), tot de familie der alken behoorende, die van September tot April aan onze kusten
voorkomt ; ...KOKER, m. (-s), zeepijp : naam
van verscheidene zeeschelpen, die den vorm van
Bene blaaspijp hebben.
ZEEKOKOSBOOM, m. (-en), Bene soort van
palmboom der Maladieven en Sechellen of Mahéeilanden (ladoicea sechellarum); ...KOMKOMMERS,
v. mv. (holothuroidea) Bene klasse van stekelhuidige
dieren met een lang wormvormig lichaam ; ...KOMPAS, o. zie KOMPAS ; ...KONING, m. (-en),
zeebarbeel, dus genoemd, dewijl men wil, dat hij
alle andere visschen overtreft ; ...KONINGEN,m.
mv. naam der Noorsche en Deensche zeeroovers
in de 9de en 10 de eeuw.
ZEEKOOL, v. (plantk.) Bene overblijvende,
kruisbloemige plant (tramba niaritima), met dikken
knoestigen wortelstok en talrijke uitloopers, waaruit
hier en daar stengels opstijgen ; de bladen van deze
plant geven, wanneer men ze in het voorjaar tegen
den invloed van het licht bewaart, eene zeer vroege
en aangename groente ; (ook) zeewinde ; ...KOUS,
v. Bene soort van zeegras.
ZEEKRAAL, v. een plantengeslacht (salicornia), ook wel kraalkruid, krabbekwaad, zeegrappe,
hanepoot, krabbestruik, zeesla, zoutenik en zoutkm geheeten, tot de familie der ganzevoetachtigen
behoorende, waarvan twee soorten bij ons op slikken
en overstroomde plaatsen gevonden worden, als:
de kruidachtige zeekraal en de wortelende zeekraal ;
de zeekraal wordt in Zeeland als groente of sla
genuttigd en in Groningen als schapenvoeder hoog
geschat ; -- (gew.) muurpeper en wit vetkruid.
ZEEKRAB, v. (-ben); gewone zeekrab of strandkrab (carcinus moenas), zeker tienpootig schaaldier
dat in Maart en April door onze visschers in menigte
wordt gevangen ; de kleine zeekrab, (cancer pagurus)
ook zwemkrab geheeten, bereikt Bene lengte van
3-4 centimeters en wordt zeer dikwijls aan onze
stranden aangetroffen.
ZEEKREEFT, m. (-en), zeker tienpootig schaaldier (astacus marinus), dat somtijds bijna 5 decii meters lang wordt en welks vleesch Bene gelief-
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koosde spijs is ; ...KREEFTENNET, o. (-ten),
net om zeekreeften te vangen.
ZEEKRIJG, m. oorlog die ter zee wordt gevoerd;
...KRIJGSRAAD, m. (...raden), krijgsraad aan
boord van een oorlogsschip ; ...KROON, v. (...kronen), (eert.) eereblijk voor eene behaalde overwinning ter zee ; ...KROOS , o. (plantk.); ...KRUIS
steek- of zanddoorn -DOR;N,v.(en)platk
...KURK, v. (-en), (nat. hist.) eene soort van acht
poliep op onze kusten voorkomende (alcy--armige
onidae); ...KUST, v. (-en), kust die zich langs de
zee uitstrekt ; ...KWAB, v. (-ben), (nat. hist.)
zeester ; zeenetel ; ...KWABAAL, m. (...alen),
(nat. kist.) zekere visch ; ...KWALLEN, v. mv.
geleiachtige dieren (medusae) die de zee bewonen
en eene uiterlijke overeenkomst hebben met paddenstoelen ; een zevental soorten van deze dieren zijn
aan onze kusten waargenomen.
ZEEL, o. (-en), draagriem, Bene 4 à 5 cM. breede
band van touw : zeelen onder ledikanten, stoelen.
ZEELTJE, o. (-s).
ZEELAARS, v. (...zen), hooge waterdichte
laars der zeelieden.
ZEELAMPREI, v. (-en), zeeprik.
ZEELAND, o. aan of in zee gelegen land, eiland;
naam caner provincie in Nederland.
ZEELAVENDEL, v. (plantk.) (gew.) lamsooren
(statice limonium).

ZEELBAAN, v. (...banen), (Zuidn.)touwslagersbaan ; ...DANSER, m. (-s), (Zuidn.) koorddanser;
...DANSSTER, v. (-s); ...DRAAIEN, o. (Zuidn.)
touwdraaien ; ...DRAAIER, (-s), (Zuidn.) touwdraaier ; ...DRAAIERIJ, v. (-en), touwdraaierij.
ZEELEEUW, m. (-en), de grootste der oorrobben,
tot 5 M. lang en 500 K.G. zwaar (otaria stellen);
hij leeft aan de kusten van den Grooten Oceaan.
ZEELEEUWERIK, m. (-en), (nat. hist.) strandkievit ; — zekere stekelvinnige visch met grijs- en
groengestreepten kop ; ...LELIE, v. (...liën),
zeebloem, plomp ; eene soort van bloempoliep ;
...LIEDEN, ...LUI, m. mv. zeevolk, matrozen;
... LIER, V. (- en), (nat. bist.) zeedraak ; zeehaan;
...LISCH, o. zeebies ; ...LONG, v. (-en), Bene soort
van weekdier ; ...LOOK, o. zeeajuin.
ZEELT, v. (-en), een slijmige visch (cyprinus
tinca), ook muithond en louw genoemd, tot de familie
der karpers behoorende ; hij leeft op den bodem of
in de modder van alle onze stilstaande en weinig
stroomende wateren.
ZEELUCHT, v. lucht die op (of uit) zee waait;
...LUCHTJE, o. (-s); een zeeluchtje scheppen.
ZEEM, o. bereide schapen- of geitenhuid;
gemzenleder ; —, (-en), een stuk van zulk eene
bereide huid waarmede men iets, bv. glazen,
afwrijft. ZEEMPJE, o. (-s).
ZEEMAAN, v. maan die op zee schijnt; -, (...manen), (plantk.) witte plomp ; (nat. bist.) algemeene
benaming van verscheidene visschen ; ...MAAT,
m. (-s), Janmaat, matroos ; ...MAAT, v. (maten),
zeevaardersmaat ; ...MACHT, v. getal oorlogsschepen die een Staat in zee kan brengen ; vloot ;
zeemogendheid ; ...MAKELAAR, m. (-s), makelaar
in schepen en zeezaken.
ZEEMAN, m. (...lieden, ...lui ), matroos, varens
varensgezel : een bevaren zeeman, die op zee-gast,
goed thuis is ; — (spr.) zeeman geen man, klacht
van eoene thuisgebleven vrouw ; — (fig.) een goed
zeeman wordt ook wel eens nat, een matig mensch
drinkt ook wel eens een glaasje meer dan hij verdragen kan. ZEEMANSCHAP, v. zeevaartkunde;
daad van slechte zeemanschap ; ( fig.) zeemanschap
gebruiken, met overleg handelen, niet al te streng
zijn, geven en nemen.
ZEEMANSHUIS, o. (...zen), verblijfplaats voor de
zeelieden wanneer zij aan land zijn ; (fig.) wel bezeild, dicht schip ; ...KUNST, V. kennis der
zeevaart ; ...LEVEN, o. het leven der zeelieden ;
...PAKJE, o. (-s); ...PLUNJE, v. (-s); ...TAAL,
V. taal bij de zeelieden in gebruik ; ...WOORDEN BOEK, o. (-en), woordenboek voor den zeeman dat
alle zeemanstermen bevat en verklaart : het zeemanswoordenboek van Mr. J. v a n L e n n e p.
ZEEMBEREIDER, m. (-s), vervaardiger van
zeemleder. ZEEMBEREIDING, v.
ZEEMEERMIN, v. (-nen), (myth.) een wezen,
half vrouw, half visch, sirene.
ZEEMEEUWEN, v. mv. (nat. bist.) Bene soort van
meeuwen die zich aan de zeeoevers ophouden en
waarvan bij ons voorkomen de burgemeester (larus

glances), de mantelmeeuw (larus mari'nus) en de
zilvermeeuw (larus argentatus).
ZEEMELDE, v. een plantengeslacht (obione)
tot de familie der ganzevoetachtigen . behoorende,

waarvan 2 soorten bij ons worden aangetroffen:
de porseleinachtige — en de gesteelde zeemelde;
...MELKKRUID, o. (plantk.) melkkruid.
1. ZEEMEN, (zeemde, heeft gezeemd), huiden
van schapen enz. tot leder bereiden ; zeemt ouw en ;
-, met een zeemlap afwrijven, schoonmaken:
de glazen zeemen.

2.

ZEEMEN, bn. van zeemleder (vervaardigd):

zeemen handschoenen.

ZEEMERK, o. (-en), baak, boei in zee ; ...METER, m. (-s), dieplood.
ZEEMGAREN, bn. zeemgaren leder, leder , of
huid tot zeemleder bereid.
ZEEMIJL, v. (-en), zekere afstandsmaat ter zee,
de lengte van een meridiaanminuut = 1851, 85 I\I.;
in Duitschland, Frankrijk en Oostenrijk-Hongarije
= 1852 M. gesteld ; — de Ilollandsche zeepzijl
was vroeger = 5b/9 K.M.
ZEEMIJN, v. (-en), zie TORPEDO.
ZEEMLAP, m. (-pen), stuk zeemleer, inz. om
daarmee de vensterruiten te drogen.
ZEEMLEDER, ZEEMLEER, o. leder van scha. ,
pen of geitenhuiden vervaardigd.
ZEEMLEDEREN, bn. zie ZEEMEN (2de art.).
ZEEMOGENDHEID, v. (...heden), mogendheid
die eene staatsvloot bezit ; ...MONSTER, o. (-s),
gedrochtelijk dier dat in zee leeft ; ...MOS, o. in
zee groeiend mos ; ...MOSSEL, v. (-en), in zee
levende mosselsoort.
ZEEMTOUWER, m. (-s), bereider van zeemleder,
van lenig leder. ZEEMTOUWERIJ, v. (-en),
plaats waar zeemleder bereid wordt.
ZEEMTOUWERSHANDWERK, o.
ZEEMUIS, v. (...zen), zekere ringworm tot de
groep der roof borstelwormen behoorende, die aan
onze stranden dikwerf gevonden wordt en het oog
tot zich trekt door de schitterende kleuren, waarin
de borstels, die het lichaam omzoomen, in het
licht spelen ; de fluweelen zeemuis (aphrodite aculeata),
ook fluweelen zeeslak geheeten ; — platte eieren der
hondshaaien met hoornige schaal ; de 4 hoeken
loopen uit in gewonden draden, waarmee het ei
om zeeplanten bevestigd wordt.
ZEEN, v. (zenen), (w. g.) zenuw; -, o. (slag.) zeen
in het vleesch, harde pees : ik kan dat zeen niet
bijten.

ZEENAALD, v. (-en), eene familie der tros
ook aan onze kusten voorko--kieuwgvschn,
mende : de groote zeenaald (syngnathus acus) wordt
40-45 cM. lang ; de kleine zeenaald (S. rostellatus)
slechts 10-15 cM.; ... NAT, o. zeewater ; .. .NATIE, v. (...tiën), zeevarende natie ; ...NEST, o.
(-en), nest van een geslacht van zeedieren, waartoe
ook de zeelongen en de zeevijgen behooren ; ... NETEL, v. (-s), (nat. hist.) (cnidara) Bene soort van
straaldieren met netelorganen ; hiertoe behooren
de gewone roode zeeanemonen, aan onze kusten
voorkomende ; ...NEVEL, m. mist op zee, zeevlam ;
...NIMF, v. (-en), (fab.) nereïde ; ...OESTER, v.
(-s), (nat. hist.) oester die niet gespeend of gezaaid
is ; ...OEVER, m. (-s), kust der zee ; ...OFFICIER, m. (-en), officier bij 's lands vloot ; ...OLIFANT, m. (-en), soort van robben met een slurf
(cystophora proboscidea); het mannetje kan 100
centenaars zwaar en 7 à 8 M. lang worden ; ...00R,
o. (-en). Bene oorvormige éénschalige schelp (haliotis);
...00RLOG, m. (-en), oorlog die ter zee gevoerd
wordt ; ...OTTER, m. (-s), groote zeeotter (enhydris
lutris) Bene soort van otter die meer dan 1 M. lang
wordt en aan de noordelijke kusten van Azië en de
noordwestelijke van Amerika voorkomt, waar hij
om den kostbaren pels in menigte gevangen wordt;
...OVERSTE, m. (-n), bevelhebber van een of meer
oorlogsschepen.
ZEEP, v. (-en), benaming der verbindingen van
vetzuren met bijtende potasch of soda, welke men
sedert onheuglijke tijden verkrijgt door de ver
vetten met alkaliën ; — zachte of-hitngva
groene zeep, eene verbinding van vetzuren met
bijtende potasch ; harde of Spaansche zeep, Bene
verbinding van vetzuren met bijtende soda ; zeep zieden ; — ( scheik.) ieder met een vet vermengd
zout, iedere stof welke olie met water vermengbaar
maakt ; de vele soorten van zeep dragen haar naam
naar bijmengselen (teerzeep, kokoszeep, vaseline-
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zeep, puiinsteenzeep ), of naar den dienst waartoe
zij bestemd zijn (scheerzeep, zorersproetenzeep)
of naar den fabrikant (Dekkers zeep, Pears zeep);
-- (spr. gemeenz.) hij is om zeep, hij is dood.
ZEE -PAAP, m. (...papen), een der zonderlingste
visschen met sterk uitpuilende oogen, welker
hoorn- en regenboogvlies er uitziet alsof het oog
dubbel ware ; hij wordt ook sterrenkijker en hoog
genoemd (uranoscop-us); ...PAARD, o.-kijer
(-en), (myth.) paard van den zeegod Neptunus ;
walrus.
ZEEPAARDE, v. aarde met zeepachtige deelen
vermengd en die vooral tot reiniging van wol
,dient.
ZEEPAARDJE, o. (-s), (nat. hist.) een zeevischje
waarvan de kop met het lichaam een hoek maakt
,en op een paardekop gelijkt, tot de orde der tros
behoorende, dat in de Noordzee,-kienwgvsch
,de Middellandsche, de Kaapsche, Indische en
Japansche zeeën leeft ; het wijfje vertrouwt hare
eieren toe aan het mannetje, dat ze onder twee
huidplooien op zijde van den buik met zich draagt
en na de geboorte der jongen eenigen tijd voor
deze blijft zorgen (hippocampus antiquorum).
ZEEPACCIJNS, m. (... zen), belasting op de zeep.
ZEEPACHTIG, bn. ( -er, -st), als zeep, naar zeep
gelijkende : een zeepachtige smaak ; zeepachtige
stoffen.

ZEEPADDENSTOELEN, m. mv. (plantk.); ... PALING, m. (-en), zeeaal.
ZEEPAPPEL, m. (-en), zeepbes.
ZEEPAS, m. ( -sen), zeebrief.
ZEEPASCH, v. asch waarvan zich de zeepzieders
tot het bereiden van zeep bedienen.
ZEEPAUW, in. (-en), zekere vogel (ardea pavonia).
ZEEPBAK, m. (-ken), bak ter bewaring van zeep ;
...BAKJE, o. (-s), bakje voor een stukje zeep;
...BAL, m. (-len), balvormig stuk zeep ; ...BEK
...BEL, v. (-len), blaasvormige opbor--KEN,o.(s);
reling van het schuim van zeepwater ; (fig.) iets
dat zeer schoon is doch spoedig verdwijnt ; ... BES,
v. ( -sen), vrucht van den zeepboom ; ...BLAASJE,
,o. (-s); ...BLOEI, v. (-en), eene soort van gipskruid.
ZEEPBOOM, m. (-en), een groote boom (sapindus
saponaria) in de beide Indiën, welks vrucht (zeepappel, zeepbes) eene voortreffelijke zeep oplevert;
ook een boom (quillaja saponaria) in Peru en Chili,
welke insgelijks zeepstof bevat, dat aldaar een
voornaam handelsartikel uitmaakt ; ...BROOD,
o. (-en), een lang vierkant stuk zeep ; ...DOOS, v
(. .zen).
ZEEPEN, (zeepte, heeft gezeept), met zeep inof besmeren.
ZEEPER, m. (-s), zeepzieder ; iem. die zeept.
ZEEPERIG, bn. ( -er, -st), als zeep.
ZEEPERIJ, v. (-en), zeepziederij.
ZEEPETERSELIE, v. zeevenkel.
ZEEPFABRIKANT, m. (-en), fabrikant van zeep;
... GELD, o. geld voor zeep.
ZEEPIG, bn. ( -er, -st), als zeep, zeepachtig:
zeepige aardappels, die glibberig zijn.
ZEEPIER, v. (-en), (nat. hist.) eene soort van
borstelworm (arenicola piscatorum), 20-30 cM.
lang, die, al vretende, gangen in het zand boort;
...PIJL, m. (-en), eene familie van draad- of koker
met duidelijk afge--wormen(sagitbpuc)
scheiden kop, romp en staart, die in zee vrij leven,
ook op onze kusten ; ...PIJNBOOM, m. (-en),
(plantk.) zekere kegeldragende boom (pinas
pinaster) aan de zeekusten groeiende : ... PIJP, v.
(-en), zeekoker ; ...PINKSTERNAKEL, v. (-s),
(nat. hist.) stekelrog ; pijlstaart ; ...PISSEBED,
v. (-den), (nat. hist.) lange zeepissebed (idotea
tricuspidata) eene soort van pissebed die 2,5 cM.
lang wordt en vrij algemeen in de Noordzee, vooral
,aan de Zeeuwsche kusten, wordt aangetroffen.
ZEEPKETEL, m. (-s), ketel waarin zeep wordt
bereid ; ...KIST, v (-en), kist waarin de stukken
witte en gemarmerde zeep verzonden worden.
ZEEPKRUID, o. een plantengeslacht (saponaria),
tot de familie der muurachtigen behoorende, waarvan
slechts ééne soort op beschaduwde plaatsen in zandige streken voorkomt : het gemeene zeepkruid
welks wortel, bekend onder den naam van rooden
zeepwortel, in de geneeskunde gebruikt wordt.
ZEEPKWAST, m. (-en), kwast om den baard
in te zeepen.
ZEEPLAATS, v. (-en), plaats aan zee gelegen;
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...PLANT, v. (-en), plant die in of dicht bij de zee
groeit.
ZEEPLOOG, v. loog voor de zeepbereiding;
... NOOT, v. (... noten), zeepappel.
ZEEPOK, v. (-ken), (nat. hist.) zeetulp.
ZEEPOLIS, v. ( -sen), polis van zeeverzekering.
ZEEPOPLOSSING, v. (-en), oplossing van zeep;
...PIL, v. (-len), zetpil van zeep.
ZEEPORSELEIN, v. een plantengeslacht, tot de
familie der muurachtigen behoorende, dat slechts
door ééne soort, de gemeene zeeporselein (ammadenia
peploides) in de flora onzes vaderlands vertegenwoordigd wordt ; ...POST, v. brievenpost uit
Indië over de zee tot in Nederland.
ZEEPPLANT, v. (-en), melicocca : zekere Amerikaansche plant met zeepachtig sap ; ... POEDER,
o. en v. poedervormige zeep ; inz. scheerzeep
...POPJE o. (-s), popje van zeep gemaakt ; ...PROPJE, o. (-s), (geneesk.) steekpil, zetpil van zeep.
ZEEPRIK, v. (-ken), zekere visch (petromnyzon
n1,arinus) ook zeelamprei of eenvoudig lamprei
en bonte negenoog geheeten, die in de Noordzee
aangetroffen wordt.
ZEEPROTEST, o. (-en), verklaring welke de
schipper en de equipage moeten afleggen in de
eerste plaats van aankomst voor de aangewezen
autoriteit, in geval van schipbreuk.
ZEEPSCHUIM, o. schuimende zeepoplossing;
...SOP, o.; ...STEEN, tn. (-en), eene soort van wetti
gen steen, potsteen, leversteen ; ...STOF, v. (scheik.)
stof van den wortel van het zeepkruid ; ...TONNETJE, o. (-s), tonnetje waarin inz. groene zeep
verzonden wordt ; ... WATER, o. water waarin
zeep opgelost is ; ...WORTEL, m. (-s), zie ZEEP
...ZIEDEN, o. zeepbereiden ; ...ZIE--KRUID;
DER, m. (-s), vervaardiger van zeep ; .. .ZIEDERIJ, v. (-en), plaats waar zeep gemaakt wordt;
...ZIEDERSLOOG, v. -zeeploog.
1. ZEER, bn. (-der, -st), pijnlijk, smartelijk, pijn
veroorzakende : een zeere vinger ; zeere (ontstoken)
oogen ; schurftig : een zeer hoofd, met tinea capitis.
2. ZEER, o. pijn, smart, hinderlijke gewaarwording ; zeer doen, pijn veroorzaken, (ook fig.) beleedigen ; zich zeer doen, zich kwetsen ; - (fig.) iem.
in zijn zeer tasten, eene gevoelige plek bij hem
aanraken, hem pijnlijk aandoen ; (ook) hem spreken
over dingen die hem hinderlijk zijn ; kwaad zeer,
schurft.
3. ZEER, bw. grootelijks, in hooge mate : Neer
kort, zeer lang ; zeer rijk, ; al te zeer, buitengemeen,
buitensporig.
ZEERAAD, m. (...raden), raad (vergadering)
die over zeezaken oordeelt ; ...RAAF, v. (...raven),
eene raaf in Lijfland met getanden snavel ; waterraaf ; ... RAFELING, v. (-en), zekere kabbeling
in zee, door invallenden stroom of langs de banken;
... RAKET, v. de eenige soort van raket (cakile
maritima) die in onze zeeduinen menigvuldig
wordt aangetroffen ; ... RAMP, v. (-en), ramp,
ongeluk op zee ; ...RASP, v. (-en), (nat. hist.)
eene soort van kwalpoliep (hydractinia echinata)
op onze kust ; ... RAT, v. (-ten), eene soort van rat;
zeeaap ; zeedraak ; ...RECHT, o. recht (wettelijke
bepalingen) tot regeling van de zeevaart en den
zeehandel ; scheepvaartrecht (zekere belasting);
(fig.) havenkantoor voor de in- en uitgaande rechten;
...REGISTER, o. (-s), dagboek, journaal (aan
boord); ...REIS, v. (...zen), reis ter (over) zee.
ZEEREERWAARD, bn. titel van een pastoor
of dominee.
ZEERGELEERD, bn. titel voor geleerden:
zeergeleerde heer ; ... GESTRENG, bn. titel van
hoofdambtenaren.
ZEERHEID, v. uitwendige ziekte.
ZEERHOOFDIG, bn. met uitslag op het hoofd.
ZEERIET, o. gew. naam voor zeebies (seirpuus
maritimus).

ZEERIG, bn. ( -er, -st), pijn gevoelende ; schurftig.
ZEERIGHEID, v. uitwendige ziekte.
ZEEROB, m. (-ben), zeker dier ; (fig.) zeeman;
...ROEPER, m. (-s), werktuig om op zee op verren
afstand met elkander te spreken ; ...ROOF, m.
roof aan een schip op zee gepleegd ; ...ROOS, v.
(...rozen), plomp ; ...ROOVER, m. (-s), bevelhebber van een roofschip ; elk persoon die tot de
bemanning van een roofschip behoort : hij is in
de handen van zeeroovers gevallen ; - het roofschip
zelf : dat vaartuig schijnt wel een zeeroover ,I
...ROOVERIJ, v. (-en); ...ROT, v. (-ten), zeerat;
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(fig.) ervaren zeeman ; ...ROTS, v. (-en), rots in
of bij de zee.
ZEERST, OM HET ZEERST, als om strijd:
ik was ten zeerste verrast, in de hoogste mate.
ZEERTJE, o. (-s), kleine puist of zweer.
ZEERUI, o. zeewier ; ...RUND, o. (-eren), zeekoe;
...RUPS, v. (-en), eene soort van roofborstelwormen (aphroditidae).
ZEESALADE, v. zeesla, zeekraal ; ...SALUUT,
o. saluutschoten op zee ; ...SCHADE, v. schade op
of door de zee gekregen ; averij ; ...SCHEEDE, v.
(-n), eene soort van weekdier met scheedevormig
lichaam (ascidia); ...SCHELP,v. (-en); ...SCHIJF,v.
(...ven), (nat. bist.) Bene soort van zeeëgel in den
vorm eener schijf ; ...SCHILDER, m. (-s), schilder
van zeegezichten ; ...SCHILDPAD, v. (-den), (nat.
hist.) in zee levende schildpad (chelonidae); ...SCHIP,
o. (...schepen), schip dat de zee bevaart ; (fig.) een
lastig, ongemakkelijk zeeschip, mensch, wezen;
...SCHORPIOEN, m. (-en), eene soort van knor
...SCHUIM, o. witte bellen en mos die zich-han;
boven de oppervlakte der zee vertoonen, wanneer
de golven tegen eenig beletsel of tegen elkander aan
klotsen ; — de schubben op den rug van den inkt
MEERSCHUIM ; ...SCHUI--vischofepa,rgl.
MEN, o. het zeerooven ; ...SCHUIMER, m. (-s),
zeeroover ; ...SCHUIMERIJ, v. (-en), zeerooverij.
ZEESLAG, m. (-en), gevecht op zee ; ...SLAK, v.
(-ken), eene soort van in zee levende slak ; ...SLANG,
v. (-en), eene familie van slangen die zich in de keer
gewoonlijk in volle zee ophouden en-kringste
wier venijn even krachtig is als dat van vele landslangen (hydrophiinae), een visch die tot de alen behoort ; ...SLOT, o. (-en), zeekasteel ; ...SLUIS, v.
(...zen), sluis aan zee ; ...SMAAK, m. smaak van
zeewater ; ...SNIP, v. (-pen), (nat. hist.) eene soort
van zwaardvisch met snippebek ; ...SNOEK, m.
(-en), eene soort van visch (labrax lupus); ...SOL DAAT, m. (...daten), soldaat die op een oorlogsschip dient, marinier ; ... SPERGE, v. (plantk.);
...SPIEGEL, m. (-s), de oppervlakte der zee ; —
zeeboek, zie aldaar : ...SPIN, v. (-nen), eene orde
der spinachtige dieren die den overgang vormen tot
de schaaldieren (pygnogonidae), kleine dieren die
zich aan schelpdieren en visschen vasthechten en
hun het bloed afzuigen ; ...SPOOK, o. (...spoken),
zeegedrocht.
ZEESPRINKHAAN, m. (...hanen), (nat. bist.)
eene soort van eetbaren zeekreeft ; ...STAD, v.
(...steden), aan zee, dicht bij de zee gelegen stad;
...STER, v. ( -ren), (nat. hist.) eene klasse van stekelhuidige dieren met een plat vijfstralig of stervormig
lichaam (asteroidea) ; de mond ligt steeds in het midden van de buikvlakte : men kent ruim 450 soorten
van zeesterren ; ... STEKELBAARS, m. (...zen),
(nat. hist.) zeesnoek ; ...STOOMBOOT, v. (-en);
...STORM, m. (-en), storm op zee ; ...STRAAT, v.
(...straten), zeeëngte ; ...STRAND, o. (-en) ;
...STREEK, v. (...streken), deel eener zee ; (ook)
kustland ; ...STRIJD, m. (-en), strijd, gevecht op
zee ; ...STROOMING, v. (-en), beweging van het
zeewater in eene bepaalde richting ; warme zeestrooming, als de gemiddelde warmte van het water
grooter is dan die der lucht op de plaats van aan
-komst,ineg.
koude zeestrop vingen ;...STUK, o. (-ken), schilderij, een zeegezicht voor
-stelnd.
ZEET, v. (zeten), het zitten, zitplaats : (zeew.)
neet in eene sloep ; zitkamertje; zetel ; vouw : (fig.)
dat heeft zijn zeet genomen, dat heeft zijne plooi gekregen. ZEETJE, o. (-s).
ZEETACTIEK, v. krijgskunst toegepast op den
oorlog ter zee ; ...TELEGRAAF, v. (...grafen),
onderzeesche telegraaf, telegraafkabel op den bodem
der zee gelegen ; (ook) telegraaf op zee gebezigd;
...TERM, m. (-en), woord, uitdrukking bij zeevarenden in gebruik ; ...TIJDING, v. (-en), bericht
uit zee ; lijst van aangekomen en vertrokken schepen;
...TOCHT, m. (-en), reis ter zee ; onderneming naar
overzeesche gewesten ; ...TON, v. (-nen), ton die in
de zeegaten ligt bij de ondiepten ; (nat. hist.) kleine
horenschelp; ... TRIOMF, m. (-en), overwinning op zee
behaald ; ...TROMPET, v. (-ten), scheepsroeper;
(nat. hist.) horenslak (buccinum); ...TUIN, m. (-en),
streek met allerhande koraalgewassen ; ...TULPEN,
v. mv. (nat. hist.) eene soort van schaaldieren (balanus), tot de orde der rankpootigen behoorende, ook
wel zeepokken en balaren genoemd, die men in groote
menigte op allerlei voorwerpen in zee vastgehecht

vindt, als : op de kielen der schepen, de hoofden der
zeeweringen, op oesterschelpen, zeeschildpadden
en walvisschen ; ...TUNNEL, v. (-s), tunnel onder
de zee door ; ...UI, m. (-en), zeeajuin ; ...UURWERK, o. (-en), scheeps-chronometer.
ZEEUW, m. (-en), inboorling van de Nederlandsche provincie Zeeland ; (eert.) Zeeuwsche rijksdaalder (= f260).
ZEEUWSCH, bn. van, uit Zeeland ; eene Zeeuw(vrouw); (spr.) goed rond, goed Zeeuwsch, de-seh
Zeeuwen zijn ronde, eerlijke menschen.
ZEEUWSCH- VLAANDEREN, o. het gedeelte der provincie Zeeland ten zuiden der Wester-Schelde.
ZEEVAARDER, m. (-s), zeeman, (inz.) die verre
zeetochten doet.
ZEEVAARDIG, bn. gereed om zee te kiezen : het
schip ligt zeevaardig.

ZEEVAART, ZEEVAARDIJ, v. vaart op de zee;
kweekschool voor de zeevaart, eene inrichting te Leiden

om inz. behoeftige jongelingen bij de marine tot.
eene eervolle betrekking op te leiden ; (ook) eene
inrichting te Amsterdam en te Rotterdam om j ongelingen tot stuurman en gezagvoerder op te leiden
voor de zeil- en stoomvaart der Nederlandsche
koopvaardij.
ZEEVAARTKUNDE, v. kennis van al wat tot de
zeevaart behoort ; ...SCHOOL, v. (...scholen), school
waar de stuurmanskunst geleerd wordt.
ZEEVAARTUIG, o. (-en), zeeschip ; ...VADER,
m. (-s), leermeester in de scheepsbewegingen : officer die den adelborst in de manoeuvres, stuurman
die. den leerling in het cijferen, onderofficier die
den jongen in het scheepswerk onderricht ;...VAK,
o. zeevaartkunde ; ...VALK, m. (-en), (nat. lijst.)
vischarend, zekere vogel.
ZEEVAREND, bn. ter zee reizende, veel op zee
reizende : een zeevarend volk.
ZEEVARKEN, o. (-s), (nat. bist.) half konijntje
(cavia), varkenkonijntje in Zuid -Amerika, vooral in
Brazilië, maar ook elders, in Frankrijk, aangekweekt;
- naam dien de zeelieden aan den bruinvisch
geven.
ZEEVAST, bn. bestand tegen de beweging der
zee : zet de koffers zeevast.
ZEEVEDER, v. (-s), eene soort van schorspoliep
op eene veder gelijkende (pennatula phosphorea);
...VENKEL, v. eene plant (crithmum maritimum)
met witte bloemen, die tot veelstralige samenge-stelde schermen vereenigd zijn ; zij komt in de spleten van rotsen voor, die aan de zee gelegen zijn.
ZEEVER, v. speeksel dat onwillekeurig uit den
mond vloeit, kwijl : de zeever liep hem uit den mond.
ZEEVERAAR, m. (-s), ...BAARD, m. (-en), ZEEVERAARSTER, v. (-s), die zeevert of kwijlt.
ZEEVERDOEK, m. (-en), slab, slabbetje dat enen
kleinen kinderen onder het kinnetje' vastmaakt.
ZEEVEREN, (zeeverde, heeft gezeeverd), kwijlen.
ZEEVERING, V.
ZEEVERVIG, bn. zeegroen.
ZEEVERWORTEL, m. kwijlwortel ; ...ZAAD, o.
wormkruid.
ZEEVERZEKERAAR, m. (-s), die verzekert
tegen zeeschade.
ZEEVERZEKERING, v. (-en), verzekering, assurantie tegen zeeschade; — MAATSCHAPPIJ, v. (-en).
ZEEVESTING, v. (-en), vesting aan de zee gelegen;
...VIJG, v. (-en), zeelong ; ...VINGER, m. (-s), een
mosdiertje waarvan de voeldraden in een kring geplaatst zijn (halodactylus); ...VINK, m. (-en),.
sneeuwgors ; ...VISCH, m. (...sschen), (v. gmv.
als stofn.) viseh dien de zee oplevert (tegenst. van
riviervisch); ...VISCHMARKT, v. (-en), markt
waar zeevisch (geen riviervisch) verkocht wordt;
...VLAK, o. (-ken), ...VLAKTE, v. (-n), opper -.
vlakte der zee ; ...VLAM, v. zware mist uit zee komend en vaak buiten de duinen blijvende ; ...VL AS,
o. aan de zee groeiende vlassoort met gele bloemen.
ZEEVLOOIEN, v. mv. (nat. hist.) eene soort van
vlookreeften. 1 cM. lang, schitterend wit van kleur,
the men in groote menigte op onze stranden kan zien
rondspringen (talitrus locusta), ook strandrloo en
springer geheeten.
ZEEVOETEN, m. mv. voeten die gewend zijn aan
de beweging der zee ; (fig.) zeevocten hebben, gemak
dek van een varend schip kunnen heen-kelijopht
en weer loopen.
ZEEVOGEL, m. (-s), zwemvogel die op zee thuis
hoort ; ...VOLK, o. zeelieden, matrozen ; ...VOND,
m. (-en), uit zee aangespoelde voorwerpen; ...VONK,
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V. (- en), (nat. hist.) eene soort van zweepinfusoriën,
kogelvormige diertjes die op onze breedten het lichten der zee veroorzaken (noctiluca nviliaris ); ...VOS,
In. ( - sen), eene soort van haai (squalus vulpes);
...VRIJBUITER, m. (-s), kaper, zeeroover ;
...WAAIER, m. (-s), eene soort van wgaiervormig
koraal tot de orde der schorspoliepen behoorende

(gorgonia f labellurn).

ZEEWAARDIG, bn. in staat om uit te zeilen,
goed zee kunnen bouwen (van een schip). ZEEWAARDIGHEID, v.
ZEEWAARTS, bw. naar de zee, in de richting
van de zee : zeewaarts drijven.
ZEEWAGEN, m. (fab.) wagen, kar van Neptunus ;
... WATER, o. water der zee ; zoutwater ; (fig.) golf ;
...WEEGBREE, v. eene soort van weegbree (plantago maritima), aan de zee groeiende, ook zeehartshoorn, krokkeling en reie geheeten ; ...WEER, o. het
is goed zeeweer, weer om op zee te varen ; ... WERING, v. (-en), dijkwerk ter beveiliging tegen de
zee ; ...WERKSTUK, o. (-ken), op te lossen vraagstuk betreffende de zeevaartkunde ; ...WERVING,
V. het in dienst nemen van matrozen of zeesoldaten ;
...WETTEN, v. mv. wetten en voorschriften betreffende de zeevaart ; ...WEZEN, o. al wat op de
zeevaart en den zeedienst betrekking heeft; ... WIER,
o. zeegras ; ...WIJF, o. (...ven), (fab.) zeemeermin;
...WILG, m. (-en), zandwilg ; ...WILSTER, m. (-s),
zilverpluvier ; ...WIND, m. (-en), wind die over dag
uit zee naar het vasteland waait ; ...WINDE, v.
zeekool ; ...WOLF, m. (...ven), een vraatzuchtige
visch, tot de orde der stekelvinnigen en de familie
der slijrnvisschen behoorende (anarrhichas lupus),
2 M. lang, die in de Noordzee leeft ; ...WOLFSMELK, V. (plantk.) Bene aan de zee groeiende soort
van wolfsmelk ; ...WONDER, o. (-en), wonder dat
de zee heeft opgeleverd ; ...WOORD, o. (-en), zeeterm ; ...WORM, m. (-en), eene in zee levende soort
van worm, inz. die soort welke de buitenplanken van
een schip doorboort ; ...WRANGE, v. zeekool;
...ZAKEN, v. mv. zaken, het zeewezen betreffende;
de kamer van zeezaken, de admiraliteit ; ...ZAND, o.
zand door de zee aangespoeld ; ...ZEELT, v. (-en),
Bene soort van lipvisch (labrus tinca).
ZEEZIEK, bn. ( -er, -st), aangetast door zeeziekte;
(fig.) je maakt me zeeziek, gij verveelt me geweldig.
ZEEZIEKTE, v. onaangename gewaarwording,
in duizeligheid, misselijkheid en braken bestaande,
aan boord bij iem. die voor het eerst op zee is of niet
gewoon is zeereizen te doen, en het gevolg is van de
schommelende en slingerende beweging van 't schip ;
ziekte aan zeevarenden eigen ; — geweldige ver
-veling.
ZEEZOG, o. kielwater van een in de zee varend
schip ; weg door een schip op zee afgelegd ; ...ZON,
v. zon die op zee schijnt; ...ZONNEBLOEM, v. (-en),
(plantk.); ...ZOUT, o. keukenzout uit zeewater gewonnen ; ...ZWALUW, v. (-en), naam van de sterns;
- zekere vliegende visch, ook vliegende zeehaan
geheeten ; ...ZWALUWZAAD, o. wormkruid;
...ZWAM, v. (-men), in zee groeiende zwammensoort;
...ZWIJN, o. (-en), (nat. hist.) stekelhaai (squalus
centring); m. zuigervisch.
ZEFIER, (-en), ZEFIR, m. (-s), koele, zachte
westenwind, aangenaam koeltje ; (dicht.) zachte,
luwe wind ; — dunne zomerstof.
ZEFIRISCH, bn. bw. zacht waaiende, ruischende
(van bladeren door den wind).
ZEGACHTIG, bn. ( -er, -st), praatziek, babbel
-achtig.
ZEGE, V. overwinning : de zege behalen ; —
triomf : de zege der deugd over de ondeugd.
ZEGEBOOG, in. (...bogen), eerepoort (inz. voor
een overwinnaar); ...DAG, m. (-en), overwinningsdag ; ... DICHT, o. (-en), gedicht gemaakt als Bene
hulde aan een overwinnaar ; ...FEEST, o. (-en),
...KRANS, in. (-en), krans voor een overwinnaar;
...KREET, m. (...kreten), ...KROON, v. (...kro
voor een overwinnaar. -ne),odrschigtkn
ZEGEL, o. (-s), in metaal gesneden letters, figuur,
familiewapen enz. en dienende als signet om het
in lak of was af te drukken ; — afdruk van zulk
Bene figuur : het zegel van een brief verbreken ; —
onder het zegel van geheimhouding, als een geheim ; —
(fig.) stempel ten bewijze van echtheid (van bescheiden); onder zegel, vanwege het gerecht verzegeld;
(fig.) zijn zegel aan iets hechten, iets goedkeuren;
(ook) het bekrachtigen of bevestigen ; — het zegel
afnemen, van iets hetwelk door 't gerecht verze-
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geld is ; — merk, stempelmerk op papier (van welk
zoodanig gestempeld papier het gebruik in bepaalde
gevallen bij de wet is voorgeschreven): een gezegeld
blad papier : een adres (verzoekschrift) op zegel ; een,
groot, een klein zegel ; — postzegel : een zegeltje van
5 cent ; — plakzegel : een zegel op eene quitantie;
— de belasting op het zegel : vrij van zegel. ontheven van de zegelbelasting ; de wet op het zegel.
ZEGELTJE, o. (-s).
ZEGELAAR, m. (-s), die een zegel op iets zet of
drukt, stempelaar.
ZEGELAARDE, v. Lemnische, Armenische aarde:
Bene kleisoort bestaande uit een waterhoudend
silicaat van aluminium en door ijzer -oxydehydraat
bruin, geel, rood of groen gekleurd ; door branden
wordt zij rood ; vroeger als een universeel genees middel verkocht in gezegelde schijfjes om de plaats
van herkomst aan te duiden ; thans wordt alleen
de zegelaarde van Siena in Opper-Italië onder den
naam van terra de siena als verfstof gebezigd en
tot het grondeeren bij de vergulding ; in geslibden
toestand dient zij ook wel tot het polijsten vaal
glas, metaal en steenen.
ZEGELAFDRUK, m. (-ken), afdruk van een zegel;
...BELASTING, v. belasting op het zegel ; ...BEWAARDER, m. (-s), zekere staatsambtenaar ;
(ook) minister van justitie (in enkele landen); ieni.
die, bij het verzegelen van roerende goederen. door
den kantonrechter wordt aangewezen, de zegels te
bewaren, d. i. toe te zien dat de zegels niet verbroken
worden ; ...DOOSJE, o. (-s), doosje waarin het zegel
wordt bewaard ; doosje voor postzegels, plakzegels.
ZEGELEN, (zegelde, heeft gezegeld), een zegel op
iets stellen ; een brief dichtmaken en er het zegel
op drukken ; gezegeld papier, papier waarop het
rijkswapen gestempeld is. ZEGELING, v. (-en),
het zegelen.
ZEGELGELD, o. (-en), belasting van het zegel;
...HARS, o. v. Bene harssoort die het gewone zegellak kan vervangen.
ZEGELIED, o. (- eren), overwinningslied : cecieliederen aanheffen.

ZEGELKAMER, v. (-s), ...KANTOOR, o. (...toren), het kantoor waar papier gezegeld wordt;
...KLOPPER, m. (-s), die papier zegelt ; ...KOSTEN, m. mv. kosten voor zegel ; ...LAK, o. lak
waarin men stempels afdrukt ; ...LAKFABRIKANT, m. (-en); ...LOOD, o. (-en), plombeerlood;
...MERK, o. (-en), merk, teeken van het zegel.
ZEGELPERS, v. (-en), toestel om papier te zegelen ; ...RECHT, o. zegelgeld ; ...RING, nl. (-en),
ring voorzien van een stempel om af te drukken ;
...SNIJDER, m. (-s), graveur, vervaardiger van
stempels ; ...STEMPEL, ni. (-s).
ZEGELTJES, o. mv. (plantk.) het lelietje van
dalen ; groote zegeltjes, Salomonszegel.
ZEGELVERBREKER, m. (-s), die een zegel verbreekt, inz. een ambtelijk zegel ; ...VERBREKING.
(-en); ...WAS, o. was om zegels of stempels er in af
te drukken ; ...WET, v. (-ten), wet op het zegel.
1. ZEGEN, m. biddend een kruis over iein. of
iets maken ; iem. zijn zegen geven; den priesterlijk em
zegen uitspreken ; het uitwerksel van zulk eene plechtige zegening : onder 's Hemels zegen, onder den goddelijken bijstand ; (fig.) hierop is geen zegen. dit
gaat niet voorspoedig ; — kinderen zijn een zegen
van God ; — ( zeevissch.) op zegen varen, tegen zeker
aandeel in de winst.
2. ZEGEN, v. (-s), groot vischnet waarmee men
de geheele breedte van een vischwater afsluit ; trekt
men dit voort, dan vangt men alle visschen die
niet door de mazen kunnen : met de zegen rissc1 em ;
— sleepnet (voor patrijzen).
ZEGENAAR, m. (-s), die zegent, zijn zegen geeft.
ZEGENBEDE, v. (-n), zegenwensch.
ZEGENEN, (zegende, heeft gezegend), den zegen
geven en daarbij het teeken des kruises maken of
de hulp van God inroepen : de bisschop zegemie de
gemeente ; het brood, den kelk zegenen ; eene kerk- zege
inwijden ; de stervende vader zegende al zijne-ne,
kinderen ; — prijzen, loven : gezegend zij zijn heilige
naam ; ik zegen het uur dat gij geboren zijt ; iem luis
aandenken zegenen ; - voorspoedig maken, geluk,
overvloed, bescherming geven : God zegende zijne
vlijt, zijne pogingen ; — God zegere u, God sehenke

u gezondheid en voorspoed, (ook) heilwensch bij het
niezen ; — een gezegend (gelukkig) land ; een cie:egend jaar, een gelukkig jaar ; — naet aardsche goederen gezegend zijn, ruim voorzien ; een gezegende
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oogst, een ruime oogst ; - met kinderen gezegend
zijn, veel kinderen hebben ; - in een gezegenden
staat zijn, of zich in gezegende omstandigheden bevinden, zwanger zijn ; - (spr.) die het kruis heeft
zegent zich, wie in de gelegenheid is zich eenig voor-

deel te verzekeren, laat niet na het te nemen.
ZEGENING, v. (-en), het zegenen ; zegenwensch;
gunst, voorspoed : geluk ; de zegeningen des hemels,
door God geschonken voorspoed ; in zegening blijven,
in erkentelijke herinnering blijven.
ZEGENKLEED, o. (-en), (vissch.) stuk net, baan
waaruit de zegen samengesteld is.
ZEGENRIJK, bn. ( -er, -st), met zegeningen overladen : de zegenrijke gevolgen ; voorspoedig, in bloei:
een zegenrijke tijd, een zegenrijk jaar.

ZEGENVISSCHERIJ, v. het visschen met de
zegen.
ZEGENWENSCH, ni. (-en), gelukwensch, toewen
voorspoed, van zegen.
-schingva
ZEGEOFFER, o. (-s), (oudh.) offerande ter viering
eener overwinning ; ...PALM, m. (-en), palm der
overwinning; ...PENNING, m.(-en), Oudromeinsche
penning waarop eene victoria in een twee of vierspan was afgebeeld ; ...POORT, v. (-en), triomfboog;
...PRAAL, v. (...pralen), luisterrijke intocht eens
overwinnaars, triomf ; (fig.) overwinning.
ZEGEPRALEN, (zegepraalde, heeft gezegepraald),
eene overwinning behalen.
ZEGEPRALEND, bn. bw. overwinnend, triomfeerend : een zegepralende intocht ; de zegepralende
kerk (in den hemel).
ZEGEPRALER, m. (-s), overwinnaar.
ZEGEPRIJS, m. (... zen), prijs der overwinning.
ZEGERIJK, bn. ( -er, -st), rijk in zege, vele overwinningen behalende of behaald hebbende : een
zegerijk leger.

ZEGESCHOTEN, o. mv. kanonschoten gelost ter
gelegenheid eener behaalde overwinning, triomf
...STANDAARD, m. (-s), ...VAAN, v. (...va -salvo;
vlag der overwinning ; ...TEEKEN, o. (-en),-ne),
voorwerp op den vijand buit gemaakt, tropee ;
...TIJDING, v. (-en); ...TOCHT, m. (-en), triumftocht.
ZEGEVIEREN, (zegevierde, heeft gezegevierd),
triomfeeren, de overwinning behalen : de onzen zege
bij tVoerden ; - moeilijkheden, bezwaren-vierdn
te boven komen : hij wist over alles te zegevieren.
ZEGEVIEREND, bn. bw. zegepralend.
ZEGEVLAG, v. ( -gen), vlag der overwinning;
...VUUR, o. (...vuren), vreugdevuur ter gelegenheid van het behalen eener overwinning; ...WAGEN,
m. (-s), triomfwagen ; ...ZANG, m. (-en), lied ter
viering eener behaalde overwinning ; ...ZUIL, v.
(-en), zuil opgericht ter herinnering aan eene behaalde overwinning.
ZEGGE, v. een plantengeslacht (carer), tot de
familie der cypergrassen behoorende, waarvan niet
minder dan 50 soorten in Nederland gevonden
worden.
1. ZEGGEN, (zegde, zeide, heeft gezegd, gezeid),
mondeling (iets) te kennen geven, woorden uiten,
spreken : iem. goeden dag zeggen, groeten ; de waar
zeggen, niet liegen ; - veel spreken, maar weinig-heid
zeggen, veel woorden bezigen zonder veel inhoud;

- het oorspronkelijke zegt veel meer dan de vertaling,
is scherper omlijnd, drukt veel juister uit ; - hij
houdt moeer van zeggen dan van doen, hij belooft veel,
_maar doet weinig ; - hij is niet veel van zeggen, hij
praat niet veel ; - zich niet laten zeggen, Beene rede
verstaan, zijn eigen zin volgen, ongehoorzaam zijn;

- dat is genoeg gezegd, meer behoeft er niet te worden bijgevoegd ; - hij moet oom tegen mij zeggen,
ik ben zijn oom ; - men zegt, ze zeggen, men vertelt,
algemeen spreekt men van ; - ik heb mij laten zeggen , men heeft mij verteld ; - (spr.) onder ons gezegd en gezwegen, in vertrouwen gesproken ; - ik
weet het slechts van hooren zeggen, ik weet het niet
zeker ; - hij is gegoed, ik mag wel zeggen rijk, juister
uitgedrukt ; - hij is, ik wil niet zeggen rijk, maar
toch bemiddeld, ik wil niet beweren ; - zeg nu eens
dat gij niet gelukkig zijt, dat kunt ge nu toch niet
meer beweren ; - het is niet te zeggen, wat een ver
zij heeft, het is niet uit te drukken, zij heeft ver -driet
veel verdriet ; - dat moet gezegd wezen, lui-bazend
is hij niet, om de waarheid niet te kort te doen ; dient tot een stopwoordje in : wat ik zeggen wil, zijt
gij klaar ?; zeg eens, he !, om iemands aandacht te trekken ; - hij is zoo te zeggen klaar, nagenoeg, bijna
klaar ; - dat kost f 9,93 of laten we zeggen f 10,

laten wij stellen, voor een oogenblik aannemen ; -

zoo terloops gezegd, nu de gelegenheid zich voordoet ;
- bij zichzelf zeggen, hardop denken ; (gemeenz.)
daar kunt ge donder op zeggen, daar kunt ge van verzekerd zijn ; - hij staat daar of hij geen oui kan
zeggen, hij staat er met den mond vol tanden ; - - ik
zal er het mijne van zeggen, mijne meening over zeg
- zoo gezegd, zoo gedaan, zoo gezegd werd,-gen;
werd gedaan ; - iem. dank zeggen, hem danken ; bevelen, gebieden : niets te zeggen hebben, geen
gezag hebben ; - als ik het voor het zeggen had, te

beslissen, te bevelen had ; - beduiden, beteekenen,
te kennen geven : wat wil dat zeggen ?; wat wilt ge
daarmee zeggen ?; dat is te zeggen, dat beteekent ;
't is toch wat te zeggen, het is van belang ; - alweer
dat goed stuk, 't is toch wat te zeggen, het is verdrietig,
treurig ; - dat wil wat zeggen, dat beteekent wat ; 10 gulden, wat wil dat zeggen ? wat beteekent dat
nu ?; - 1000 gulden wil voor hem niets zeggen, beteekenen niet veel bij hem ; - oordeelen : wat zegt
ge er van ?; - aanmerken : wat hebt ge op zijn ge-

drag te zeggen ?; hij heeft op alles wat te zeggen ; verwijten, toevoegen : zoo iets laat ik mij niet zeggen ;
hij liet het zich geen tweemaal zeggen, hij volgde aanstonds het bevel op, (ook) hij wreekte er zich aan

schriftelijk mededeelen : Vondel-stondver;
zegt ergens ; hij zegt in zijn brief ; - vermelden-; ,
wat zegt de Heilige Schrift daarvan ?; - de wet zegt,
schrijft voor. ZEGGING, v. het zeggen, uitdrukking, zinsnede.
2. ZEGGEN, o. het gesprokene : volgens zijn
zeggen, naar hij gezegd, beweerd heeft; - alles
kwam op mijn zeggen uit, zooals ik te voren gezegd,
voorspeld had; - dat is altijd mijn zeggen geweest,
op deze wijze heb ik altijd gesproken; - hij heeft
het maar voor het zeggen, als hij zijn wensch kenbaar
maakt, wordt die dadelijk vervuld; (ook vaak
ironisch).
ZEGGENSCHAP, v. (gemeenz.) zeggenschap krijgen, wat te zeggen, te bevelen krijgen, invloed verkrijgen.
ZEGGER, m. ZEGSTER, v. (-s), die zegt.
ZEGGINGSKRACHT, v. gave met gevoel en nadruk te spreken : hij heeft over eene groote, sterke
zeggingskracht te beschikken.

ZEGSMAN, m. (...lieden. ...lui), die iets gezegd,
verteld heeft; wie is uw zegsman ?, van wien hebt
gij het vernomen ?; - de zegsman ligt op het kerk
niemand weet wie het verteld heeft; (w. g.)-hof,
zegslieden, scheidsmannen. ZEGSVROUW, v. (-en).
ZEGSWIJZE, v. (-n), ZEGSWIJS, v. (...zen),
spreekwijze, manier van uitdrukken.
ZEGSWOORD, o. (-en), uitdrukking, bewoording.
ZEIK (plat), v. pis.
ZEIKEN (plat), (zeikte, heeft gezeikt), pissen.
ZEIKER, (plat) m., ZEIKSTER, v. (-s), pisser,
pisster.
ZEIKMIER, v. (-en), zeker insect; ...POT (plat),
m. (-ten), waterpot.
ZEIL, o. (-en), doek van sterk linnen, gewoonlijk
uit verscheidene banen (kleeden) bestaande en aan
den rand met touwen (lijken) benaaid, tot het
opvangen van den wind op vaartuigen : een groot,

vierkant, driehoekig zeil; de zeilen ophijschen, strijken,
reven; - de zeilen gorden, aan de ra binden; - de
zeilen kant zetten, op den wind stellen; - een gijpend
zeil, dat niet vastgezet is, in den wind heen en
weer slaat; - de wind doet de zeilen bollen, blaast
ze bol; - de zeilen slaan uit de lijken, slaan stuk; waarloos zeil, dat dient om andere te vervangen; onder zeil gaan, wegzeilen, vertrekken; (gemeen.)
inslapen; - met volle (alle) zeilen; -- zeilen bijzetten,
het aantal zeilen vermeerderen; - met klein zeil
varen, weinig zeilen voeren; - de zeilen liggen
blind, zij worden door anderen belet wind te vangen; - (fig.) alle zeilen bijzetten, alle krachten
inspannen; - het zeil in top zetten of halen, (eig.)

de zeilen zoo hoog ophalen als men kan, (fig.)
alles inspannen om vertooning te maken; - (in
spr.) een oog in het zeil houden, goed uitkijken,
toezien, een wakend oog houden (op); - (gemeenz.)
met een opgestreken (of opgestoken) zeil, driftig,
vertoornd; - met de laatste schepen onder zeil gaan,
laat, te laat heengaan, eene gunstige gelegenheid
laten voorbijgaan; - het waait hein in zijn zeil,
het gelukt hem, hij wordt door de fortuin begunstigd; - met de zeilen tegen den mast liggen,in onmacht
liggen; - met de zeilen voor den mast liggen, met
het beginnen gereed zijn; - dat is geen zeil, voor
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dat schip, die vrouw deugt niet voor dien man; als het zeil scheurt, dan heeft het een groot gat, dit
kan niet licht gebeuren; - (gemeenz.) met een nat
zeil loopen, beschonken thuiskomen ; - (gemeenz.)
het schip met alle zeilen, een dronkaard; - hij is
weer onder zeil, aan den zwier, beschonken; -- (het)
zeil inbinden, zijn staat verminderen, bekrompener
leven; - hij staat stijf onder het zeil, hij kan (iets)
verdragen; - alle zeilen blank spelen, er alles aan
wagen; - schip : eerre vloot van tachtig zeilen; -

doek van zeildoek, van wasdoek enz. over iets
heen gespannen : de zeilen van een windmolen; een

over den wagen spannen; het zeil uitspannen
tot eene tent; (vloer)zeil in allerlei patronen, in alle
zeil

breedten. ZEILTJE, o. (-s), klein zeil; - (fig. gemeenz.) een zeiltje strijken, van zichzelven vallen; (zegsw.) onder een staand zeiltje is het goed roeien,

naaid; ...1\
NAALD, v. (-en), zeilnaald; ...PRIEM,
m. (-en), puntig metalen gereedschap waarmede
de zeilmakers gaten in het linnen maken.
ZEILNAALD, v. (-en). naald die de zeilmakers
gebruiken; (ook) magneet; ...ORDE, v. orde waarin
gezeild wordt; ...PRIEM, nl. (-en), priem waarmede
de gaten voor de beslagbanden en rifseizings in de
zeilen worden geboord; ...PUNT, o. punt waarop
de werking van den wind op de zeilen zich moet
richten; zwaartepunt der zeilen.
ZEILREE, bn. gereed om uit te zeilen : de vloot

lag zeilree.

ZEILROL, v. (-len), rol van verdeeling der manschap bij de zeilen; ...SCHIP, o. (... schepen),
...SCHUIT, v. (-en), schip, schuit om mede te
zeilen; ... SPRIET, m. (-en), (zeew.) ra van een
latijnsch zeil; ...STEEN, m. (-en), (v. en o. ginv. als
stofn.) magneetijzersteen; ...TOCHT, m. (-en), reis
op een zeilschip, met eene zeilboot; ...TUIG, o.
ZEILVAARDIG, bn. zeilklaar.
ZEILVAARTUIG, o. (-en); ...VEREENIGING, v.
(-en), vereeniging van liefhebbers van zeilen;
.. VERMAAK, o. zeilen tot uitspanning; ...VER
vermogen van zeil te voeren: schip-MOGEN,o.het

bij een vast inkomen verdient men nog licht zooveel dat men een bestaan heeft; - een zeiltje voor
boeken, een stuk wasdoek om daarin boeken te
pakken, te dragen; - een zeiltje voor de kachel,
een stuk vloerzeil om deels onder, deels voor de
kachel te leggen tot bescherming van het kleed.
ZEILAANWIJZING, v. (-en), aanwijzing hoe men
zeilen moet : zeilaanwijzingen van het Kanaal naar
Java en omgekeerd, titel van een boek.
ZEILAGE, v. de zeilen; vaart, loop van een
.schip; dat schip is op zeilage gebouwd, om eene
snelle vaart te loopen.
ZEILBAAR, bn. (-der, -st), geschikt om zeilen
te dragen : eene zeilbare vloot; - geschikt om te
zeilen : het is zeilbaar weer.
ZEILBALK, m. (-en), zware balk dwars over
het schip waarin de koker van den mast is aan
...BLOK, o. (-ken), schootbos;-gebracht;
...BOEIER, m. (-s), eene soort van zeilvaartuig;
... BOOM, m. (-en), lange spar op binnenvaartuigen
om het zeil bij het voor -den-wind zeilen uit te
houden; ...BOOT, v. (-en), boot waarmee men
zeilen kan; ...BREEDTE, v. (-en), breedte van een
zeil.
ZEILDEREN, (zeilderde, heeft gezeilderd), (gew.)
kiskassen.
ZEILDOEK, o. grof en stevig doek (soort linnen)
waarvan zeilen enz. vervaardigd worden; gewast
en geverfd doek van touw als vloerbedekking.
ZEILDOEKSCH, bn. van zeildoek gemaakt :
ze ildoeksche schoenen, pantoffels; ... DOFT, v. (zeew.)
(in eene sloep).
ZEILEN, (zeilde, heeft en is gezeild), met behulp der zeilen over het water gaan, voortdrijven:

in dat land is het niet zeker; men is hier zijn leven
niet zeker; hier zijn wij zeker; - gerust, zonder
zorg : ons zeker te gaan; den zekeren weg kiezen; -

'niet rollen,

waaraan niet te twijfelen valt : zekere bewijzen

met halven wind zeilen; hoog bij den wind

zeilera; - het schip kan zeilen noch drijven, het
is loom, het wil niet voort; - op zijn buik zeilen,
op zij liggende voortzeilen; - ruimschoots (met
goeden wind) zeilen, (fig.) het zoo nauw niet nemen; - slag over slag zeilen, met korte gangen
laveeren; - uit zeilen gaan, een pleiziertochtje
met eene zeilschuit doen; - (spr.) de kooi lek
zeilen, eene onvoordeelige, eene nadeelige reis
doen; - men moet zeilen terwijl de wind waait,
men moet de gelegenheid waarnemen; - hard
achteruit zeilen, arm worden; - ient. in de zijde
zeilen, hem benadeelen; - (gemeenz.) zeilen of
verzuipen, alles op het spel zetten; - als het maar
een, halven wind wil zeilen, als het maar half wil
gelukken; - door zeilen bewerken, in zekeren toestand brengen : een schip in den grond zeilen; eerre
kaap te boven zeilen; - een ander schip in den grond
zeilen, de loef afsteken, het inhalen en aan de

windzijde voorbijzeilen. ZEILING, v. het zeilen.
ZEIL-EN-ROEIVEREENIGING, v. (-en), besloten
gezelschap ter beoefening van het zeilen en roeien.
ZEILER, m. (-s), zeilend schip : dat schip is een
goede zeiler; (ook) zeevaarder.
ZEILGAREN, o. garen waarmede zeilen genaaid
worden; ...JACHT, o. (-en), eene soort van vaartuig; ...KAMER, V. (- s), ...KOOI, v. (-en), bergplaats voor de zeilen.
ZEILKLAAR, bn. zeilvaardig : een schip zeilklaar
maken.

ZEILKLEED, o. (-en), baan zeildoek; ...KOERS,
m. (-en), weg dien een zeilend schip aflegt.
ZEILMAKER, ZEILENMAKER, m. (-s), ver
zeilen; ...MAKERIJ, v. zeilm.akers--vardigen
ambacht; -, (-en), zeilmakerswerkplaats.
ZEILMAKERSAMBACHT, o. (-en), het ambacht
van zeilen te maken; ...BAAS, m. (...bazen);
...GAREN, o. garen waarmee zeilen worden ge-

met groot zeilvermogen.

ZEILVOEREND, bn. van zeilen voorzien.
ZEILWEDER, ...WEER, o. weder geschikt om
onder zeil te gaan; ...WEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd met zeilvaartuigen; ...WERK, o. zeiltuig;
...WIN D, m. (-en), wind gunstig voor de zeilschepen.
ZEIN, V. (- en), (gew.) mes van de zeis; zeis.
ZEIS, v. (-en), (gew. ZEISEN, v. (-en, -s),) lang
boogvormig gekromd mes, aan de binnenzijde
scherp, aan een langen stok bevestigd, om daarmee
gras en koren te maaien : de rug, de snede, de krak
eener zeis; eene zeis haren, scherpen; (spr.) zijne
zeis in eens anders koren slaan, zich in de werk
een ander indringen. ZEISJE, o. (-s).-zamhednv
ZEISENKRAMER, in. (-s), iem. die zeisen verkoopt; ...MAKER, m. (-s); ...11IAKERIJ, ...SMEDERIJ, V. (- en), werkplaats waar zeisen vervaardigd worden; ...MAN , in. (fig.) de dood, voorgesteld als een geraamte, met eene zeis gewapend
waarmee hij het leven der menschen afmaait::
..SMID, m. (...smeden), .WAGEN, m. (-s).
(oudt.) oorlogswagen met zeisen gewapend.
ZEISVORMIG, bn. als eene zeis.
ZEKER, bn. bw. (-der, -st), buiten gevaar, veilig:

hebben; die kenteekenen zijn zeker; het zekere voor
het onzekere nemen; zeker van zijne zaak zijn; ik heb het uit zekere bron, van vertrouwbare zijde; ik ben er zeker van, ik twijfel niet meer; - ik ben,
zeker van mijn volkje, ik vertrouw ze ten volle; zeker spreken, langzaam en beslist, (ook) temerig; hij is zoo zeker, het is een Jantje secuur; - op
zekeren toon mededeelen, op stelligen toon; - het
is zoo zeker als tweemaal twee vier is, het is buiten
eenigen twijfel; - vast en zeker overtuigd zijn; zeer,
wel zeker, uitdrukking van bevestiging; -

een waarschijnlijk vermoeden drukt het uit in:

hij dacht zeker, dat ik het niet zag; hij komt zeker
weer te laat; dit is zeker te duur; - ter aanduiding

van een bepaald persoon of eene bepaalde zaak
die(n) men niet nader kan of wil noemen : zeker

iem. vertelde mij; ik had een zeker voorgevoel; met
zekere vrees vertrok ik; op zekeren dag; vrouwen van
zekeren leeftijd; in zekere stad; - hij is op zekere
plaats, op de bestekamer; - in zekeren zin hebt
gij gelijk; met zekere deftigheid iets doen; - min achtend : zekere heeren willen altijd wat aennn.erken;
vrouwen van zeker slag; een zekeren toon aan
-nem.
ZEKERHEID, v. veiligheid : zijn effecten in
zekerheid brengen; - gewisheid : de zekerheid eener
tijding; met zekerheid kan ik u zeggen; - hij heeft
eene groote zekerheid in zijn spreken, in zijn optreden, beslistheid, vastheid; - verzekering, onderpand, waarborg : geld leenen op zekerheid.
ZEKERHEIDSHALVE, bw. voor de, uit zekerheid.
ZEKERHEIDSKLEP, v. (-pen), veiligheidsklep;
...MAATREGEL, m. (-en).
ZEKERHEIDSTELLING, v. het stellen van onderpand van rekenplichtige ambtenaren.
ZEKERLIJK, bw. zeker, stellig, vast, wezenlijk.,
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ZELATEUR (Fr.), in. (-s), (R.-K.) ijveraar,
werkend lid eener broederschap, eener vereeniging.
ZELATRICE (Fr.), v. (-s), ijveraarster.
Zk LDEN, bw. niet dikwijls : ik ga zelden uit.
ZELDZAAM, bn. bw. (... zanier, -st), schaarsch,
niet vaak voorkomende : zeldzame planten, dieren;
dat boek is zeldzaam; zeldzame gaven bezitten, uit
weinig voorkomt; — een meisje-steknd,zoal
van zeldzame schoonheid, bijzonder schoon; -- dat
is zeldzaam mooi, bijzonder, in hooge mate mooi; vreemd, zonderling, ongehoord, wonderlijk : een
zeldzaam verschijnsel;. zeldzame vraag. ZELDZAAMHEID, v. (...heden), schaarschheid; vreemdheid, zonderlingheid.
ZELF, bv. persoonlijk voornaamw. dat zooveel
beteekent als : in eigen persoon; achter zaaknamen
stelt het de zaak meer op den voorgrond (het
wordt verbogen als een zwak bn. of het blijft onverbogen) hij zelf moet komen, hij mag geen ander
in zijne. plaats zenden; — ik zelf heb hem gezien,
ik, niet een ander heeft hem gezien; - ik heb hem
zelf gezien, ik heb hem gezien en niet een ander; —
van zichzelve(n) vallen, in zwijm vallen, buiten
kennis geraken; -- zij heeft geene goederen van
haar zelve, die haar in persoon toebehooren; —
(fig.) zij was de beleefdheid zelve, zij was uiterst
beleefd; — dat spreekt vanzelf, dat behoeft geene
vermelding, niet gezegd, dat is zeer natuurlijk.
ZELFACHTING, v. (w. g.) achting voor zich zelven; ...BEDROG, o. illusie; valsch oordeel;
... BEGOOCHELING, v. (-en), waan waarin men
zichzelven brengt of gebracht heeft, verbeelding.
ZELFBEHAAGLIJK, bn. met zelfbehagen.
ZELFBEHAGEN, o. innige voldoening over zich zelven, ijdele hoogmoed op zichzelven : met innerlijk
zelfbehagen; ...BEHEERSCHING, v. het bedwingen
zijner driften en hartstochten : zelfbeheersching
toonen, bezitten; ...BEHOUD, o. zorg voor zijn
leven, verdediging van zijn persoon : op zelfbehoud
bedacht zijn; ...BEOORDEELING, v. beoordeeling
van zichzelf; ...BEPROEVING, v. (-en), onderzoek
van zichzelven; ...BESCHULDIGING, v. (-en),
wroeging, zelfverwijt; ...BESMETTING, v. (-en),
zelfbevlekking; ... BESTAAN, o. het bestaan door
zichzelf, perseïteit; ... BESTUIVING, v. (plantk.)
bestuiving der stempels met eigen stuifmeel;
...BESTUREND, bn. zelfbesturende koloniën; ...BESTUUR, o. eigen, zelfstandig bestuur : vele koloniën
hebben een zelfbestuur, autonomie; ... BETRACHTING, V. (- en), beschouwing van eigen ik; ...BEVLEKKING, v. onanie; ...BEVRUCHTI NG, v. bevruchting van zichzelven, ook door zichzelven :
de wormen kunnen zich door zelfbevruchting voortplanten; zelfbevruchting komt bij de meeste bloemen

voor.

ZELFBEWEGEND, bn. zelf zich bewegende :

zelf bewegende rijtuigen, automobielen.

ZELFBEWUST, bn. met innerlijk besef : de
,Pnenseh is een zelfbewust wezen. ZELFBEWUSTHEID, v. gevoel van eigen, innerlijke kracht of
waarde.
ZELFBEWUSTZIJN, o. met bewustzijn, met kennis van zichzelf : tot zelfbewustzijn komen.
ZELFCRITIEK, v. (w. g.) critiek op eigen werk.
ZELFDE, bn. een versterkte vorm van zelf.
(Dit woord wordt met de en het aaneengeschreven,
niet met die, deze).
ZELFGENOEGZAAM, bn. zichzelf genoeg : in
zelfgenoegzame droom•erijenverdiept. ZELFGENOEGZAAMHEID, v. de zelfgenoegzaamheid der deugd.
ZELFGEVOEL, o. gevoel van zichzelf dat men
bestaat; zelfbewustzijn; ...HAAT, m. (w. g.) haat
tegen zichzelf.
ZELFHEID, v. het afgetrokken begrip van het
eigen ik; de eigen persoon : zijne zelfheid verloochen-en, zijne neigingen onderdrukken.
ZELFKANT, m. (-en), buitenkant, dikke wollen
rand aan eenig weefsel : den zelfkant van het laken
afsnijden; zelfkant op de reten van ramen en deuren
spijkeren; — lieden van den zelfkant der maatschappij,
janhagel, schorrimorrie; — voorliefde toonen voor
den zelfkant der taal, gaarne allerlei gewaagde en
platte woorden en uitdrukkingen bezigen.
ZELFKANTEN, bn. van zelfkant : zelfkanten pan-

toffels.

ZELFKASTIJDING, v. (-en), kastijding van
zichzelf; ...KENNIS, v. kennis van zichzelf : tot
zelfkennis konen; ...KLINKER, in. (-s), letter die

zonder hulp van andere letters uitgesproken wordt,

vocaal; ...KOSTEN, mv. de zelfkosten der steenkolen,
de prijs zonder Benige winst te berekenen; ...KWELLER, m. (-s), die zichzelf kwelt; ...KWELLING,
v. (-en); ...LICHTEND, bn. die eigen licht voortbrengen; ...MOORD, m. (-en), het benemen van
het leven aan zichzelven.
ZELFMOORDEN (ZICH), (zelfmoordde zich, heeft
zich gezelfmoord), zelfmoord begaan.
ZELFMOORDENAAR, m. (-s), ...MOORDENARES, v. ( -sen), die zelf een einde aan zijn (haar)
leven maakt; ...ONDERRICHT, o. onderricht aan
zichzelf, zelfoefening : methode voor zelfonderricht;
...ONDERZOEK, o. onderzoek van, door zichzelf;
...ONTBRANDING, v. ontbranding zonder van
elders aangebrachte hitte : zelfontbranding in steen
nat hooi komt nogal eens voor; ...ONT--kolen,i
WIKKELING, v.; ...OPOFFERING, v. (-en), het
zich aan levensgevaar blootstellen ter wille van
een anderen persoon (of voor eene zaak); ...OPVOEDING, v. opvoeding van zichzelf; ...OVERSCHATTING, v. overschatting van eigen kennen
of kunnen : aan zelfoverschatting lijden; ...Oj ERWINNING, v. overwinning op zichzelf.
ZELFS, bw. ook, ook nog, ook dan : zelfs zijne
vrienden ontzag hij niet; hij had er zelfs geen verinoeden van; de Spanjaarden vermoordden allen, zelfs de
vrouwen brachten zij om; daarenboven : ik heb hem
gezien en zelfs gesproken.
ZELFSCHATTING, v. (w. g.) schatting en waar
-deringva
zichzelf.
ZELFSLACHTIG, bn. (taalk.) zelfslachtige celfst.
nw., die diernamen welke steeds df mannelijk af
vrouwelijk worden gebezigd, zonder dat men het
natuurlijk geslacht in aanmerking neemt.
ZELFSTANDIG, bn. bw. ( -er, -st), wezenlijf, op
zichzelf staande, onafhankelijk : zelfstandig oor
optreden; zelfstandig handelen, bij zijne han -deln,
vrij zijn van den invloed van andere-deling
personen; een zelfstandig bestaan hebben, in eigen
behoeften kunnen voorzien; — (spraakk.) zelf
naamwoord, een der tien rededeelen van-standig
eene taal; zelfstandig werkwoord, het werkwoord
wezen of zijn wanneer het niet als hulpwerkwoord
gebezigd is.
ZELFSTANDIGHEID, v. (...heden), onafhankelijkheid; het op zichzelf staan, wat op zichzelf
bestaat; bewerkte stof; samenstellend bestanddeel
van iets; (geneesk.) bestanddeel van artsenijen.
ZELFSTANDIGLIJK, bw. op zelfstandige wijze.
ZELFSTRIJD, m. inwendige strijd (b.v. tusschen
liefde en plicht); ...STUDIE, v. zelfonderricht;
...UITLEGGER, m. (-s), deel eener rotatiepers die
de gedrukte vellen zelf uitlegt en vouwt; ..VER
verbranding van een dierlijk-BRANDIG,v.
lichaam door inwendige oorzaken : de zelfverbranding wordt door sommigen erkend, door anderen geloochend; ...VERDEDIGING, v. persoonlijke ver
: uit zelfverdediging iem. verwonden; ...VER -deign
...VERHEFFING, v. het prijzen van-GODIN;
zichzelven; ...VERLAGING, v.; ...VERLOOCHENING, v. het verloochenen zijner gevoelens;
...VERNEDERING, v.; ...VERTROUWEN, o.
vertrouwen in of op zichzelven, het vertrouwen op
eigen krachten tegenover zijne taak en mogelijke
hinderpalen; ...VERWIJT, o. (...verwijtingen. v. ),
verwijt dat men zichzelf maakt; ...VERZAKING,
v. zelfverloochening; ...VOLDOENING, v. hij
kan met zelfvoldoening op zijn leven terugzien, hij
heeft zijn leven wel besteed, kan er tevreden
over zijn.
ZELFWERKEND, bn. die zelf werkt, regelt,
automatisch : zelfwerkende weefstoel.
ZELFWERKZAAMHEID, v. de zelfwerkzaconheid der leerlingen opwekken, dat zij zelf iets vinden,
bedenken, beproeven, oplossen.
ZELFZUCHT, v. eigenbaat, baatzucht.
ZELFZUCHTIG, bn. bw. ( -er, -st), tuk op eigen
voordeel, baatzuchtig, egoïstisch.
ZELFZUCHTIGE, m. (-n), egoïst.
ZELK, v. (-en), hoop asch uit zoutketen; vuilnishoop; —ASCH, v.
ZELLING, V. (- en), (zeew.) zaat of bed door
een schip in de modder gemaakt.
ZELOOT, m. (zeloten), iem. die met onverdraagzamen ijver andersdenkenden, vooral in zake van
godsdienst, bestrijdt en tracht te vervolgen; (in
't bijz.) de benaming van die Joden, welke de
voornaamste aanstokers en hoofden waren van den
-laatsten opstand der Joden tegen de Romeinen.
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ZELOTISME, o. leer en grondstellingen van een
geloofsijveraar.
ZEMELACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als zemel; zeurig, vervelend.
ZEMELBAD, o. (-en), bad in zemelwater, werkt
kalmeerend en vermindert huidjeuk.
1. ZEMELEN, v. mv. het grofste gedeelte van
gemalen koren, elders ook gruis geheeten.
2. ZEMELEN, (zemelde, heeft gezemeld), zemel
vervelend kleingeestig zijn; zeuren, za--knope,
niken.
ZEMELIG, bn. bw. ( -er, -st), met zemelen ver
vol zemelen : zemelip brood; - in hooge-mengd,
mate zeurig, vervelend.
ZEMELKNOOPEN, (zemelknoopte, heeft gezemel
muggenziften, zeuren, zaniken.-knopt),(gemz.
ZEMELKNOOPER, m., ...KNOOPSTER, v. (-s),
muggenzifter, ... ziftster; zeur, zanik.
ZEMELMEEL, o. meel van gemalen zemelen,
kornel; ...UITSLAG, o. (geneesk.) een zekere
huiduitslag; ...WATER, o. aftreksel van zemelen,
elders ook gruiswater geheeten.
ZEND, o. de taal waarin de zend avesta is opgesteld.
ZENDAVESTA, V. het heilige boek of godsdienst
't zendvolk of oude Perzen en hunne na--boekvan
komelingen, hetwelk de leer van Zoroaster bevat.
ZENDBODE, m. (-n), afgevaardigde; ... BRIEF,
in. (...ven), herderlijk schrijven, mandement : de
zendbrieven van..., naam van eenige geschriften van
het Nieuwe Testament.
ZENDELING, m. en v. (-en), afgezondene, afgevaardigde; (inz.) die vreemde landen bezoekt met
het doel lieden tot een ander (christelijk) geloof
over te halen, missionaris. ZENDELINGE, V. (- n).
ZENDELING-ARTS, m. (-en); ...-KWEEKELING, m. (-en), iem. die tot zendeling opgeleid
wordt; ...-LEERAAR, m. (-s).
ZENDELINGSBLAD, o. (-en), tijdschrift gewijd
aan de uitbreiding van het geloof; ...GENOOT SCHAP, o. (-pen), vereeniging die zendelingen
uitzendt, ter bevordering van het christendom
onder de heidenen enz.; ...HUIS, o. (...zen), leerschool voor zendelingen; ...IJVER, m.; ...WERK, o.
ZENDEN, (zond, heeft gezonden), zorgen dat
er iets van de eene plaats naar de andere komt,
doen toekomen, sturen : iem. boeken, brieven, een
pak zenden; -- om den dokter zenden, laten komen; iem. uit zijne betrekking zenden, hem ontslaan; '
(fig.) jein. naar de andere wereld zenden, hem den
dood berokkenen; - (godgel.) van de noodige
volmacht voorzien.
ZENDER, m., ZENDSTER, v. (-s), die zendt

of stuurt.
ZENDING, v. (-en), het zenden; -, (-en), wat
gezonden wordt : zending van M. M.; - opdracht,
taak, iets wat vervuld of verricht moet worden:
hij kreeg eene zending naar Berlijn; -- (fig.) gezant
legatie; - (ook) missie, standplaats van-schap,
geestelijken ter bevordering van het christendoorn
onder de heidenen; de inwendige zending, de bevordering van de prediking des evangelies binnenslands.
ZENDINGSFEEST, o. (-en), feestelijke bijeen
Christelijke vereenigingen ; ...POST, m.-komstvan
(-en), zendingsstation; ...SCHOOL, v. (...scholen);
...STATION, o. (-s); ...WERK, o.; ...WEZEN,
o. alles wat met de zending in verband staat.
ZENEBLAD, o. (-en), zie SENEBLAD.
ZENEGROEN, o. (plantk.) kruipend zenegroen,
Bene lipbloemige plant (ajuga) die op weilanden
en andere vochtige plaatsen voorkomt; behalve
het kruipend zenegroen heeft men op enkele plaatsen
ook nog het akkerzenegroen of het gele zenegroen,
het pyramnidezenegroen en het heidezenegroen gevonden.
ZENG, v. (-en), (zeew.) plotselinge en kortstondige verheffing van den heerschenden wind : het
waaide met zengen; denk om de zengen.

ZENGELEN, ZENGEREN, (Zuidn.) zengen.
ZENGEN, (zengde, heeft gezengd), schroeien,
licht branden : zijn goed zengen; - eene kip zengen,
de vederstoppels van de huid eener kip afbranden
door haar boven Bene vlam te houden. ZENGING,
V. het zengen; lichte brandwond.
ZENIG, bas. ( -er, -st), (slag.) met zeen : zenig

vleesch.

ZENITH, o. toppunt aan den hemel; (fig.) toppunt, hoogste punt.

ZEPPELIN.

ZENONISME, o. leer van den Griekschen wijsgeer
Zeno, den stichter van het stoïcisme.
ZENUW, v. (-en), een dier fijne witachtige draden
welke door het gansche lichaam verspreid zijn en
de van uitwendige voorwerpen veroorzaakte gewaarwordingen naar de hersenen voeren en aan
de spieren enz. den wil overbrengen : zenuwen voor
het gevoel; zenuwen voor de bewegingen; in bijna
iedere zenuw heeft men een spiertak en een huidtak; sterke zenuwen hebben, voor zenuwaandoeningen niet
zeer vatbaar zijn; - slappe, zwakke zenuwen; zij kreeg het op de zenuwen, haar zenuwstelsel
werkte zonder haar wil; - zij heeft het op de zenuwen,

haar zenuwgestel is aangedaan; - pees; (fig.)
kracht, sterkte : het geld is de zenuw (of ziel) van
den oorlog, heeft men geld, dan kan men oorlog voeren. ZENUWTJE, o. (-s).
ZENUWAANDOENING, v. (-en), lichte zenuw
aan zenuwaandoeningen lijden.
-ziekt:
ZENUWACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), als cease
zenuw; zenuwachtige draden; (ook) met een licht
aangedaan zenuwgestel, nerveus : zenuwachtig
meisje; zenuwachtig spreken. ZENUWACHTIGHEID, V. chronische toestand van prikkelbare
zwakte van het zenuwstelsel.
ZENUWARTS, m. (-en), geneesheer, specialiteit in
zenuwziekten; ...BEROERTE, v. (-n), verlamming
der zenuwwerking; ...BESCHRIJVING, v. (-en);
...BLAD, o. (-eren), wanspelling voor seneblad;
... BUIS, v. (... zen), (ontl.) Bene zenuw bestaande uit
Bene vliezige scheede (zenuwscheede of zenuwvlies),
een ascilinder en Bene eiwztachtige stof (zensswsnerg )
die de ruimte vult; ...BUNDEL, m. (-s), bundel
zenuwen; ...CEL, V. (-len), verdikking eener zenuw
met twee of meer uitsteeksels (polen); ...DRAAD.
m. (...draden), zenuw; ...GESTEL, o. al de zenuwen
in het dierlijk lichaam; ..GYMNASTIEK, ir .
gymnastiek ter versterking der bewegingszenuwen:
...HEUVEL, m. (-s), uiteinde der zenuwen in dc_
dwarsgestreepte vezels; ...HOEST, m.; ...KNOOP,
m. (-en), (ontl.) verscheidene vereenigde zenuwtakken die te zamen een roodachtig knoopje vormen;
...KOORTS, v. (-en), koorts door aangedane
zenuwen veroorzaakt; ...KRAMP, v.; ...KWAAL,
V. (...kwalen), kwaal die in een ziekelijken toestand
der zenuwen haar oorsprong heeft; ...LEER, v.
kennis van het zenuwgestel; ...LEVEN, o. het leven,
de werking der zenuwen; zenuwachtig leven:
...LIJDEN, o. hevige zenuwaandoening; ...LIJDER, m. (-s), iem. wiens zenuwgestel ziek is; ...LIJ
-DERS,v.(
-sen).
ZENUWLOOS, bn. zonder zenuwen; (fig.) zwak
kwijnend; uitgeput; zonder kracht.

ZENUWMERG, o. merg der zenuwen; ...MIDDEL, o. (-en), middel dat genezend op de zenuwen
kan inwerken; ...PATIËNT, m. (-en), iem. die
zenuwziek is; ...PIJN, v. (-en), pijn die optreedt
als louter pijn, zonder eenig ander merkbaar ver
...PRIKKELING, v. (-en), prikkeling-schijnel;
der zenuwen.
ZENUWRIJK, bn. zeer zenuwachtig.
ZENUWSCHEEDE, v. (-n), (ontl.) zie ZENUWBUIS; ...SMART, v. (-en), pijn in de zenuwen;
... STELSEL, o. de gezamenlijk in het lichaam
aanwezige zenuwstrengen, in verband met hare
centraaldeelen : de hersenen, het ruggemerg en
de zenuwknoopen : het centraal en het peripherisch.
zenuwstelsel; het sympathische zenuwstelsel regelt
die bewegingen, welke van den wil onafhankelijk
zijn en ook geene reflexbewegingen zijn : het zenuwstelsel der voeding; ...TERING, v.; ... TOEVAL,
o. (-len), het bewusteloos neervallen tengevolge
van zenuwoverspanning; ...TREKKING, v. (-en),
onwillekeurige spierbeweging : zenuwtrek hingen in
het gezicht.

ZENUWVERSTERKEND, bn. wat de zenuwen
versterkt.
ZENUWVLECHT, v. vlechtsel van zenuwen;
...VLIES, o. (...zen), zenuwscheede; ...VOCHT.
o. Bene fijne vloeistof die in de zenuwen ondersteld
en voor den zetel van de gewaarwordingen en
het leven gehouden wordt; ... WATER, o. (ontl.)
zenuwvocht; ...WEEFSEL, o. het weefsel der
zenuwen; ...ZIEK, bn. lijdende aan zenuwziekte;
...ZIEKTE, v. (-n), ziekte die haar oorsprong in
anatomische veranderingen van het zenuwstelsel
heeft; ...ZINKINGKOORTS, v. (-en), typhus
abdominalis.
ZEPPELIN, V. (- s), luchtschip, bestuurbare

ZERK.
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luchtballon; —VLOOT, v. verzameling luchtschepen.
ZERK, V. (- en), groote vierkante steen (voor
stoepen en gangen); grafsteen.
ZERKENLICHTER, m. (-s), werktuig om zerken
en grafsteenen te lichten.
ZERO, V. de nul.
ZERP, bn. bw. zuur, scherp, wrang. ZERPHEID,v.
ZERPZOET, bn. rijnsch, zuurzoet.
1. ZES, telw. hoofd- of grondgetal: vijf plus

ZET.

uit zes vel; — ' t heeft de waarde van een ranggetal
in : Hoofdstick zes; zes M aart; hij is van het jaar
zes; Karel zes; het is zes uur; — ZESSEN (het tel
ZES, beschouwd als een zelfstandig gebruikt-word
bn. in het meere.) zes personen : wij zijn met zijn
(voor : ons) zessen; deel dit onder u zessen; — zes
deelen van hetzelfde geheel : iets in zessen deelen, breken; — zes uren : op slag van zessen; — zes achter
malen : ik geef het u in zessen te doen.-envolgd
2. ZES, v. ('-sen), het cijfer zes; eene Arabische
zes (6); eene Ro me insehe zes (VI); --- zes oogen of
punten op dobbelsteenen : hij wierp vier zessen; —
dominosteen met zes oogen : dubbel zes, dominosteen met twaalf oogen; — (kaartsp.) eene kaart
met zes eenheden : ruiten zes; — sigaar van zes
voor een dubbeltje; — cijfer der beoordeeling : voor
dat werk kreeg hij eerre zes; — soort van schiet
groote zes en kleine zes; -- eene kaars van-hagel:
zes in een pond; — (spr.) veel vijven en zessen
aken, zie VIJF; — van zessen klaar, (eig.) gereed
(van paarden), d. i. met vier goede pootera en
twee goede oogen, (fig.) van alle markten thuis;
hij is van zessen klaar, hij is goed voorbereid of
toegerust, weet op alles te antwoorden. ZESJE, o.
(-s), verkleinw. van zes.
ZESBLADIG, bn. zes bladeren hebbende;
... BLOEMIG, bn. met zes bloemen; ... DAAGSCH,
bn. van zes dagen, zes dagen durende.
ZESDE, bn. (ranggetal), gij zijt de zesde, de zesde
persoon; Karel de Zesde van P rankrijk, Karel,
de zesde koning van dien naam van Frankrijk; —
hij stierf den zesden December (in deze en dergelijke
uitdrukkingen is zesde een waar bn. en wordt als
zoodanig verbogen : een tijdgenoot van Karel den

ZESSCHIJN, in. (sterrenk.) (aangeduid door het
teeken *).
ZESSNARIG, bn. met zes snaren; ...SPAN, o.
span van zes dieren : met een zesspan rijden; ... SPLE TIG, bn. zesdeelig : zesspletige kelk, bloemkroon;
...STEMMIG, bn. voor zes hoofdstemmen of instrumenten gecomponeerd (van muziekstukken);
...TAL, o. (-len), zes stuks, voorwerpen; ...TALI.IG,
bn. (rekenk.) het zestallig stelsel, een stelsel van
tellen waarbij het grondtal zes is.
ZESTHALF, o. (...ven), (eert.) Hollandsch munt
-stuk(=ƒ0.27
6 ).
ZESTIEN, telw., ook ranggetal.
1. ZESTIENDE, bn. (ranggetal) den zestienalen
Juni, den zestienden dag der maand Juni; Lodewijk
de Zestiende (van dien naam); ten zestiende, in de
zestiende plaats ( bij volgorde); de zestiende eeuw,
tijdvak van 1501 tot 1600.
2. ZESTIENDE, o.(-n), het zestiende deel van
iets; (muz.) eene noot wier duur het zestiende gedeelte bedraagt van dien eener heele.
ZESTIENDEHALF, bn. vijftien en een half.
ZESTIENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (ook
soortgetallen geheeten) van zestien soorten: op
zestien verschillende manieren of wijzen.
ZESTIENHOEK, m. (-en), (meetk.) eene figuur
met zestien hoeken.
ZESTIENHOEKIG, bn. met zestien hoeken.
ZESTIENHONDERD, telw. zestienmaal honderd.
ZESTIENJARIG, bn. zestien jaren oud : een
zestienjarig meisje; zestien jaren durende : een
zestienjarig verblijf; ...MAAL, bw. zestien malen;
...MAANDIG, ...MAANDSCH, bn. zestien maanden oud, durende; ...PONDER, m. (-s), voorwerp
dat zestien ponden weegt, inz. kanonskogel van
16 pond; stuk geschut waaruit kogels van zestien
pond geschoten werden; ...TAL, o. (-len), zestien
stuks : een zestiental banken; ... TALLIG, bn. in
zestientallen; (rekenk.) het zestientallig stelsel,
stelsel van tellen waarbij het grondtal zestien is;
...VOUD, o. (-en), zestienmaal; ...VOUDIG, bn.
ZESTIG, telw. hoofd- of grondgetal: zesmaal tien;
een en, zestig; de zestig (stuks) kosten mij...; het zestig
(wijze van verkoop bij zestig te gelijk); (fig.) zijt ge
(of ben je) zestig ? , zijt ge dwaas ? ; hij is zestig, hij

opeenvolging van zes kaarten van dezelfde kleur;
—, o. (-n), zesde deel van iets: een zesde, 1 /6; vier
vijfzesde H.L., vier H.L. en vijfmaal een zesde
deel van een H.L.
ZESDEELIG, bn. in zessen gespleten of verdeeld.
ZESDEHALF, telw. vijf en een half.
ZESDERHANDE, ...LEI, onverb. bn. van zes
soorten; zessoortig en daarom ook soortgetal geheeten.
ZESDRAADSCH, bn. uit zes draden bestaande:
zesdraadsch touw; ...DUBBEL, bn. bw. zesvoudig.
ZESDUIMER, m. (-s), zekere soort van spijker.
ZESDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
ZESENDER, m. (-s), hert met zes uiteinden of
takken aan het gewei.
ZESENDERTIGER, m. (-s), zie op ACHTENDERTIGER.
ZESHANDIG, bn. zeshandige muziek, muziek
voor piano die voor zes handen geschreven is;
...HOEK, m. (-en), zekere meetk. figuur met zes
hoeken; hexagoon, teerling; ...HOEKIG, bn. zes
hoeken hebbende ; ...HONDERD, telw. zesmaal
honderd; ...HONDERDSTE, telw. (ranggetal);
...HOOFDIG, bn. zes hoofden hebbende : zes hoofdige regeering; ...JARIG, bn. zes jaren oud; om
de zes jaren; zes jaren durende.
ZESKAART, v. zes opeenvolgende kaarten van
dezelfde kleur; ...KANT, m. (-en), zeshoek; ...KAN
zes kanten; ...KLEURIG,-TIG,bn.(metk)
bn. met zes kleuren; ...KORRELIG, bn. met zes
zaadkorrels; ...LEDIG, bn.; ...LETTERGREPIG,
bn. van zes lettergrepen; ...MAAL, bw. zes malen;
...MAANDELIJKSCH, bn. dat om de zes maanden
plaats heeft; ...MAANDSCH, bn. zes maanden
oud, dat zes maanden duurt of geduurd heeft.
ZESPONDER, m. (-s), elk voorwerp dat zes pond
zwaar is; kogel van zes pond; kanon waaruit kogels
van zes pond geschoten werden; ...RADERIG,
bn. met zes raderen; ...REGELJG, bn. uit zes
regels bestaande : een zesregelig versje; ... RIJIG,
bn. (plantk.) zesrijige gerst, waarvan de zaden in
zes rijen aan de aar zitten.

de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk zestig; -ZESTIGEN, (het telw. ZESTIG beschouwd als een
zelfst. gebruikt bn. in het niv.) zestig personen :
wij waren met zijn (voor : ons) zestigen; — zestig
deelen van een geheel : verdeel dat in zestigen; —
zestigtal : bij zestigen aftellen.
ZESTIGER, m. (-s), iem. die zestig jaren oud is;
lid eener vereeniging van zestig leden; schip dat
zestig stukken geschut voert; wijn van het jaar
1860; (piketsp.) een zestiger maken, zestig tellen,
eer de tegenpartij één telt.
ZESTIGERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (ook
soortgetallen geheeten) van zestig soorten, op
zestig verschillende manieren of wijzen; ...JARIG,
bn. zestig jaren oud, durende; ...KEER, ...MAAL,
...WERF, bw.
ZESTIGPONDER, m. (-s), iets dat zestig pond
weegt.
ZESTIGSTE, telw. (ranggetal); gij zijt de zestigste.
ZESTIGTAL, o. (-len), zestig stuks, voorwerpen,
(eert.) schok; ...VOUD, o. (-en), zestigmaal iets genomen; ...VOUDIG, bn. bw.
ZESTONIG, bn. in zes tonen; ...VINGERIG,
bn. met zes vingers; ...VLAK, o. (-ken), (meetk.)
lichaam door zes vlakken ingesloten : regelmatig
zesvlak, kubus; ...VLEUGELIG, bn. zes vleugels
hebbende; ...VOETERR, m. (-s), (tuinb.) dekraam
van lage broeikassen of lessenaars; ...VOETIG,
bn. zes voeten hebbende; zesvoetige verzen; ...VOUD,
o. (-en), zesmaal iets genomen; ...VOUDIG, bn.
bw.; ...WERF, bw. zesmaal; ...ZADIG, bn. met
zes zaadkorrels; ...ZIJDIG, bn. met zes zijden:
een zeszijdig prisma; ...ZUILIG, bn. met zes zuilen.
ZET, m. (-ten), het zetten; het schuiven van eene
stuk op het schaakbord : dat was een mooie, een
fijne zei; aan wien is de zet ? , wie moet zetten ? ; -(fig.) een moeilijk werk : dat zal een heele zet voor
hem wezen; — duw, stoot, ruk : iem. een zet geven,
zoodat hij valt; — (fig.) tem. een zet geven, een steek
onder water; — in één zet was hij de kamer uit, in
één sprong; — het hert deed groote zetten, sprong ver;
—fijne trek, list, loosheid; vond : ik weet er een zet
op ik weet een middel om er uit te komen; —

één; dat kost zes gulden; iedere aflevering bestaat

Zesden; het zal den . zesden plaats hebben); — ten
zesde, in de zesde plaats; --- (kaartsp.) een zesde,

suft, mijmert, wordt een beetje kindsch; — 't heeft
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domme zetten, streken,, handelingen ; — woordspeling;
snedig gezegde. ZETJE, o. (-s), (zeew.) kleine
zet : in een zetje had hij het gedaan; (comm.) ruk:
nog een zetje.

ZETANGEL, m. (-s), vischangel aan eene zetlijn.
ZETBAAR, bn. (drukk.) gezet kunnende worden:

het handschrift is zóó slecht geschreven, dat het niet
zetbaar is.
ZETBAAS, m. (...bazen), iem. die tegen vast
loon, of tegen provisie voor rekening van een ander,
eene zaak beheert; (fig.) strooman; ...BOER, m.
(-en), zetbaas op eene boerderij; ...BOK, m. (-ken),
werktafel van den letterzetter; ...BORD, o. (-en),
klein schotwerk langs de boorden eener sloep om
die te verhoogen en het binnendringen van 't water
te beletten.
ZETEL, m. (-s), zitplaats, stoel: iein. een zetel
aanbieden; - (fig.) verblijfplaats (inz. van een vorst
of anderen voornamen persoon); de koninklijke
zetel, de troon; de pauselijke zetel, de heilige stoel;
bisschoppelijke zetel, verblijfplaats van den bis
— deze maatschappij heeft haar zetel (is ge--schop;
vestigd) te...
ZETELEN, (zetelde, heeft en is gezeteld), zetten,
doen zitten; — gezeten zijn, zitten : (bijb.) God
zetelt in 't eeuwig licht; — gevestigd zijn : de maat
zetelt te Amsterdam; verblijf houden;-schapij
(fig.) de onschuld zetelt op haar gelaat, is op haar
gelaat te lezen.
ZETELPLAATS, v. (-en), verblijfplaats; ...RUG,
m. ( -gen) houten boog der speldenmakers.
ZETFOUT, v. (-en), (drukk.) fout van den zetter,
eene bij het zetten gemaakte fout; ... GANG, v.
(-en), (zeew.) losse plank boven langs het boord

op lage vaartuigen; gang tegen de buitenopper -

vlakte der inhouten; ...GIETMACHINE, v. (-s),
(drukk.) zie MONOTYPE; ... HAAK, m. (haken),
zeker timmergereedschap hetwelk gebruikt wordt
om zware balken te versjouwen of te lichten;
(letterz.) werktuig waarin de regels (naar de ver
breedte der pagina's) gezet worden;-schilend
...HAMER, m. (-s), hamer met vierkanten kop;
...IJZER, o. (-s), werktuig waarmee de tanden
eener zaag worden gezet; ...JUFFROUW, v. (-en),
juffrouw die voor een ander eene zaak beheert;
...KAARSJE, o. (-s), steekpil van cacaoboter en
gele was of sesamolie; ...KASTELEIN, m. (-s),
kastelein die voor een ander de zaak beheert.
ZETLIJN, v. (-en), (boekdr.) metalen reep in
den zethaak waarop de letters gezet worden; (vissch.)
met de zetlijn visschen, aan een lang touw zijn korte
eindjes touw, van haken en aas voorzien, bevestigd;
deze zet men in het water uit en na verloop van
eenige uren haalt men ze op om te zien, wat er gevangen is; ...MAAT, v. (...maten), (bouwk.) zeker
gereedschap ter bepaling van de evenredigheid der
deelen van een gebouw; ...MACHINE, v. (-s),
machine om het werk van den zetter machinaal
te doen.
ZETMEEL, o. (scheik.) het zuiverste meel dat
in granen gevonden wordt; het komt als een wit
poeder voor : zetmeel komt in bijna alle planten voor.
ZETMEELBOLLETJE, o, (-s), een korreltje
zetmeel; ...GOM, v. gom door verwarming uit
zetmeel verkregen; ...STROOP, v., ...SUIKER,
v. uit zetmeel bereid.
ZETPIL, v. (-len), een kegelvormig stukje zeep
of vet, in de aarsopening gebracht, als purgeermiddel; ...PLANK, v. (-en), (drukk.) plank
waarop de letterzetters de kolommen, die gezet
zijn, plaatsen ; ...PLANT, v. (-en), loot; ...POTERS,
m. mv. plantaardappelen; ...REGEL, m. (-s),
(boekdr.) een regel gezette woorden; ...SCHIPPER,
m. (-s), schipper die aangesteld is om een schipper
tijdelijk te vervangen; (fig.) hij is zetschipper, hij
is tijdelijk met de zaak belast.
ZETSEL, o. (-s), zooveel als men in eens zet
(van thee, kruiden enz.); — bezinksel, grondsop; —
(letterz.) gezette regels.
ZETSTEEN, m. (-en), (v. gmv. als stofn.) basalt
bij waterwerken.
ZETSTUKKEN, o. mv. (muziek) kleine koperen
roertjes voor horens en trompetten om, ingeval
van te hooge stemmink, door inzetting daarvan
den toon te verlagen.
ZETTEN, (zette, heeft gezet), doen zitten : zet
het kind op uw schoot; een zieke in een leuningstoel
zetten; zich zetten, gaan zitten; zet u, neem plaats; —
zich voor iets zetten, met ernst iets beginnen; —

gezet arbeiden, geregeld en ernstig; — ie^n. te paard
zetten, op het paard helpen, (ook fig.) hem voorthelpen; — iem. weer in het zadel zetten, hem te paard
helpen, in betere omstandigheden brengen; — zich
op den troon zetten, zich met geweld daarvan meester
maken; — iem. op zijne plaats zetten, hem deemoedigen; — (gemeenz.) zich op voer zetten, flink
eten; — iem. in de gevangenis, achter de tralies
zetten, hem daar opsluiten; vogels in eene kooi zetten,
opsluiten; — eerre kip op eieren, te broeden zetten,
eieren laten uitbroeden; — juweelen, steenen zetten,
kassen; eene schilderij in eerre lijst zetten, inlijsten; —
iets in een opgerichten stand ergens plaatsen
(vaak in tegenst. met leggen) : alles op zijne plaats
zetten; een boek in de kast zetten; stoelen bij de tafel,
voor het raam zetten; een kind in een hoek zetten, tot
bestraffing; een glas op tafel zetten, doen staan;
eten, spijzen op tafel zetten, opdragen; den hoed op

het hoofd zetten; — soldaten in rij en gelid zetten;
het eene been voor het andere zetten, langzaam voortaan ; iem. een beentje zetten, hem -den voet lichten;
— hij zet geen voet meer over den drempel, enz. zie
voet; -- iem. aan land zetten, hem ontschepen; -- (spr.)
ongenode gasten zet men achter de deur, worden kwalijk ontvangen; — iem. buiten de deur zetten, hem
verwijderen; — iem. op straat zetten, buiten het
huis zetten, omdat hij de huur niet betaalt,
(ook fig.) hem uit zijne betrekking ontslaan, hem..
alle inkomsten ontnemen; — de kachel zetten, voor
den schoorsteen, met pijpen en toebehooren om
ze te kunnen stoken; — stoelen zetten, geregeld plaatsen, in eene kerk b.v.; — boomen zetten, planten; —
iets te koop, te huur zetten, bekendmaken dat men het
verkoopen, verhuren wil; iets te kijk zetten, het laten
bekijken; — iem. te kijk zetten, aan de bespotting,
verachting prijs geven; — hooi aan oppers, hout
aan vamen zetten, oppers, vamen ervan maken; —

eene bepaalde plaats geven : den pot op het vvur
zetten, om iets te warmen of te koken; — iets in de
zon, in de open lucht zetten; iem. in het zonnetje zetten, zie ZONNETJE; — iets, iem. op zijde zetten,
zie ZIJDE; — iem. het pistool op de borst Zetten,
hem dreigen te doorschieten; — iem. het mes op de
keel zetten, zie MES; — de puntjes op de i zetten,
zie PUNTJE; — bloedzuigers, koppen zetten, om ienl.
bloed af te nemen; — een lavement zetten, het iem.
geven; — een gebroken been zetten, samenvoegen
en in een verband leggen; — plaatsen : iem. het hoofd
recht zetten, hem doen gehoorzamen; — iets in
azijn zetten, inmaken; - eerre steenbekleeding in
beton zetten, met beton metselen; - visch in een
vijver zetten, poten; — schrijven: zijn naam onder
een stuk zetten, het onderteekenen; een adres op
een brief zetten; iets in de krant zetten, door middel
der krant het bekendmaken; — vastnaaien : kno-

pen aan een rok, een stuk in een hemd zetten; —
vastraken : een schip op eene zandplaat zetten, het
daarop vastvaren; — een schip op het strand zetten,
het laten stranden; — de vrucht heeft zich gezet, het
ei ontwikkelt zich tot vrucht; - de koude heeft
zich daar gezet, is daar vast gaan zitten, vertoont
daar hare uitwerking; — ik zal er de tering niet van

zetten, krijgen, ik kan het best doen; — dat zet

kwaad bloed, dat geeft verbittering, haat; — geven:
geld op rente zetten, tegen zeker percent uitleenen; —
zijn horloge in den lommerd zetten, er geld op leengin;
zijn geluk op eene kaart, alles op het spel zetten,
wagen; — iets te pand zetten, als onderpand geven; —
gelagen zetten, eene tapperij houden; — dat zal ik je
betaald zetten, ik zal je met gelijke munt betalen; --brengen : het glas aan den mond zetten, om te drinken; een paard in galop zetten; — woorden op muziek
zetten, er de muziek bij maken; — iem. aan het werk
zetten, hem doen werken; — land onder water zetten,
het water er over laten stroomen, het inundeeren; —
eene hooge borst zetten, zie BORST; — ergens Zijne
schouders onder zetten, eraan helpen, het helpen
tot stand brengen; — denken : zich iets in het hoofd
netten, er telkens aan denken, het voor waar houden;
— zet dat uit uw hoofd, denk daar niet meer aan; —
zich over iets heen zetten, het uit zijne gedachten
verdringen; — ik kan dat wel zetten, ik begrijp heel
goed, hoe zoo iets kan voorkomen; — ik mag herra
wel zetten, ik begrijp hem heel goed, ik mag hem
wel lijden; — ik mag haar niet zetten, ik heb iets
tegen haar; — bepalen : zijne zinnen op iets zetten,

er naar streven, het begeeren; — ik heb het er op
gezet, ik ben vast van plan; — tijd en u ur voor iets
zetten, vaststellen, bestemmen; op gezette tijden, op ge-
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regelde tijden; — den prijs van het brood zetten, van
overheidswege bepalen, regelen; — een prijs op
iemands hoofd zetten, geld uitloven om hem levend
of dood in handen te krijgen; — verwedden : ik
zet er een gulden onder; ik zet er mijn hoofd onder, ik
geloof stellig en zeker; dat zet ik u, ik geloof niet dat
gij het kunt, doet; — overvaren : iem. over de rivier
zetten; — laten aftrekken : koffie, thee, vlier zetten;
— beginnen : het op een loopen zetten; — ( drukk.)
letters zetten : er moet nog een vel gezet worden; dat
artikel is nog niet gezet. ZETTING, v. (-en), het
zetten; het vaststellen van een bedrag, een prijs:
de zetting der belasting, van het brood.

ZETTER, m. (-s), die zet, inz. letterzetter; —
hoofdambtenaar bij de regeling van den aanslag
eener belasting : het college van zetters; — die diamanten in ringen enz. zet; — (muz.) toonzetter; —
(bij korendragers) iem. die hun bij het opnemen
der zakken behulpzaam is; — (art.) werktuig aan
de zijde van een spil of rad, om het terugdraaien
te beletten; — zeker gereedschap der kaasmakers :
vorm waarin de kaas na het persen te zouten wordt
gezet; — muggenhor; — zetijzer voor zagen.
ZETTERIJ, v. (-en), letterzetterswerkplaats.
ZETTERSHAAK, m. (...haken), (drukk.) zet
-hak;
...ZAAL, v. (...zalen), zetterij.
ZETWEGER, m. (-s), (zeew.) de zware beplankingen die, op elk dek, de binnenhuid van het
schip bekleeden van de watergang tot aan den onder
-kantder
geschutpoorten.
ZEUG, v. (-en), wijfje van het zwijn, moeder
zwijn dat eens geworpen heeft; — (spr.)-zwijn;
(w g.) de zeug is met den tap gaan loopen, het is
met zijn tapperij gedaan; — pissebed (zeker insect),
ook plattezeug genoemd.
ZEUGDISTEL, v. (-s), ...IJZEL, v. (plantk.)
t gew.) melkdistel.
ZEUGVORMIG, bn. pissebedvormig.
ZEULEN, (zeulde, heeft gezeuld), met zeer veel
moeite voortsleepen, voortdragen : een zwaren
koffer zeulen; den heelgin dag zeult zij met dat zware

kind; — voorttrekken, visschen met een door een
paard getrokken net; — (fig.) sukkelen. ZEULING,
v.
ZEULER, m. (-s), ZEULSTER, v. (-s), die zeult.
ZEUNTJE, o. (-s), (zeew.) de jongste van het
schip (de oudsten heeten paai); degene die het
eten haalt en na het maal het scheepsgerij in den
bak moet schoonmaken, ook bakzeunt?e genoemd.
1. ZEUR, v. (-en ), lor, vod, prul; wissewasje,
beuzeling, kleinigheid.
2. ZEUR, m. en v. (-en), zeurkous.
ZEURDER, m. (-s), ZEURSTER, v. (-s), die zeurt.
ZEUREN, . (zeurde, heeft gezeurd), zaniken,
lastig vallen, dwingen, om zijn zin maar te
krijgen : die kinderen zeuren maar om uit te gaan; —
over iets zeuren, lang spreken over iets;( — Zuidn.) in
het spel bedriegen, niet eerlijk spelen, in sommige
streken heet dit zuren.
ZEURIG, bn. bw. ( -er, -st), onaangenaam, lastig,
hinderlijk. ZEURIGHEID, v.
ZEURKOUS, ni en v. (-en), die zeurt.
1. ZEVEN, (zeefde, heeft gezeefd), ziften.
2. ZEVEN, telw. hoofd- of grondgetal : zes plus
één : eene week heeft zeven dagen; zeven is een heilig
getal; (spr,) zeven is een galgvol; de zeven wonderen
der wereld, zie WONDER; — 't heeft de waarde
van eeii ranggetal in : hoofdstuk zeven; zeven April;
Lodewijk V I I; het is van het jaar zeven; — ZEVENEN (het telw. ZEVEN, beschouwd als een zelfst.
gebruikt bn. in het meerv.), zeven personen : een
gezelschap van zevenen; de raad van zevenen; zij
waren met hun (voor : hen) zevenen; — zeven deelen
van hetzelfde geheel: iets in zevenen deelen; —
zeven uren : een kwartier vóór zevenen; — zeven
achtereenvolgende malen; hij deed het in zevenen.
2. ZEVEN, v. (-s), het cijfer zeven : eene' Arabische
.zeven (7 ); eene Romeinsche zeven (VII); — eene

kaars van zeven in een pond; — (kaartsp.) eene
kaart met zeven eenheden.
ZEVENARMIG, bn. met zeven armen : eene
zevenarrnnige lichtkroon.

ZEVENBLAD, o. (plantk.) eene schermbloemige
plant (aegopodium podagraria) die op belommerde
plaatsen langs wegen, heggen, slooten en elders
voorkomt ; zij draagt ook in sommige streken den
naam van drieblad, hanepoot, geitepoot; wilde vlier;
wilde gier, gerardskruid, flierfinkruid; hirs en heers;

— (gew.) tormentil: eene soort van ganzerik.

ZEVENTIEN.

2032

ZEVENBLADIG, bn. niet zeven bladen.
ZEVENBLOEM, v. (-en), herfstleeuwentand
(leontodon autumnalis), zekere plant met 7 bloem-

bladen, 7 meeldraden en 7 stempels; ...BOOM, m.

(-en), een heester of heesterachtige boom (sabina
officinalis) met lange, opstijgende takken, die in

de zuidelijke gewesten van Europa groeit en niet
zelden bij ons gekweekt wordt; ... BOOMOLIE,
V. olie uit de vruchten van den zevenboom bereid.
ZEVENDAAGSCH, bn. zeven dagen durende, oud;
om den zevenden dag.
ZEVENDE, telw. (ranggetal) ; hij was de zevende,
de zevende persoon; Karel-de Zevende van Frankrijk,
Karel, de zevende koning van dien naam van
Frankrijk; den zevenden Mei, den zevenden dag der
maand Mei; ten zevende, in de zevende plaats; —
(kaartsp.) een zevende, opeenvolging van zeven
kaarten van dezelfde kleur; — vier zevende, viermaal
een zevende van het geheel.
ZEVENDEELIG, bn. zevenspletig.
ZEVENDEHALF, ZEVENDHALF, telw. zes en
een half.
ZEVENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn., (ook
soortgetallen geheeten) van zeven soorten.
ZEVENDHALFJE, o. (-s), oud muntstuk, pietje
(= f 0,32 6 ).
ZEVENDRAADSCH, bn. uit zeven draden bestaande : zevendraadsch touw; ...DUBBEL, bn..
bw. zevenmaal.
ZEVENDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
ZEVENENDERTIGER, m. (-s), zie op ACHTENDERTIGER.
ZEVENGESTERNTE, o. eene sterrengroep in
het sterrenbeeld de Stier, in welke een gewoon oog
zes, een zeer scherp oog zeven sterren ziet, terwijl
men er met een middelmatigen kijker meer dan honderd in bespeurt; (zegsw.) iem. naar 't zevengesternte
wijzen, iem. naar een dorp verwijzen waar geen
huizen staan, hem voor den mal houden; ... GETIJDE, ...GETIJDEKRUID, o. (plantk.) riekende
klaver - (trigonella coerulea).
ZEVENHOEK, m. (-en), figuur of voorwerp riet
zeven hoeken; ...HOEKIG, bn. dat zeven hoeken
heeft; ...HONDERD, telw. zevenmaal honderd;
...HONDERDSTE, telw. (ranggetal); ...JAARSBLOEM, v. (-en), (plantk.) (gew.) tweehuizig roer
droogbloem (xeranthemum annuu7nm);-kruidof
...JARIG, bn. zeven jaren oud, durende; om de
zeven jaren; (gesch.) de Zevenjarige oorlog, de oorlog
dien Frederik de Groote van Pruisen en Maria
Theresia van Oostenrijk van 1756-1763 voerden.
ZEVENJARIGE, m. en v. (-n), die zeven jaren
oud is; ...KAART, v. (kaartsp.) een zevende;
...KANTIG, bn. met zeven kanten; ...KLAPPER,
m. (-s), een vuurwerk dat zeven slagen geeft;
...KLEURIG, bn. met zeven kleuren.
ZEVENKRAMER, ...MAKER, m. (-s), vervaardiger, verkooper van zeven.
ZEVENLETTERGREPIG, bn. met zeven lettergrepen; ...MAAL, bw.; ...MAANDIG, bn. zeven
maanden oud, durende; ...MAANDSCH, bn. een
zevenmaandsch kind, dat in de zevende maand der
zwangerschap is geboren; — (fig.) een zevenmaandsch
kindje tot wasdom zien te brengen, Bene zeer zwakke
zaak vooruit zien te helpen.
ZEVENMIJLSLAARZEN, v. mv. (tab.) laarzen
waarmee men stappen van zeven mijlen kon doen:
de reus met de zevenmijlslaarzen.

ZEVENOOG, v. (-en), (heelk.) zeker gezwel; —
(nat. hist.) eène soort van lamprei; ...PONDER,
m. (-s), voorwerp dat zeven ponden weegt; inz.
een brood van zeven pond; ...SLAPER, m. (-s), rel
(myoxis glis); zij hebben een winterslaap ; —-muis
(fab.) een der zeven broeders van Ephese, die volgens de overlevering gedurende de vervolging der
Christenen onder keizer Decius, in het jaar 35.
in een hol in slaap vielen en 155 jaar later onder
keizer Theodosius weer ontwaakten; — (fig.) iem.
die veel van langslaper houdt.
ZEVENSNARIG, bn. met zeven snaren.
ZEVENSTER, v. zevengesternte ; ...STOOT,
m. (-en), (bilj.) carambole waarbij men tevens
een rooden en een witten bal maakt; ...TAL, o.
(-len), zeven stuks, zeven bij elkander : een zevental
weken bleef hij weg.

ZEVENTALLIG, bn. (rekenk.) het zeventallig
stelsel, dat stelsel van tellen waarbij zeven het grondtal is.
ZEVENTIEN, telw. (hoofd- of grondgetal) : tien
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plus zeven; — 't heeft de waarde van een ranggetal
in : hoofdstuk zeventien; hij is van het jaar Zeven .tien; — ZEVENTIENEN, (het telw. ZEVENTIEN,
beschouwd als een zelfst. gebruikt bn. in het meerv.))
zeventien personen : wij waren met zijn (voor:
ons) zeventienen; (oudt.) de (Heerera) zeventienen,
de bewindhebbers der O. I. maatschappij; — zeventien deelen van hetzelfde geheel : iets in zeventienen

verdeelen.

ZEVENTIENDAAGSCH, bn. zeventien dagen
oud, durende.
ZEVENTIENDE, telw. (ranggetal); den zeven
Mei, den zeventienden dag der maand-tiend
Mei; de zeventiende eeuw, tijdvak van 1601 tot 1700;
Lodewijk de Zeventiende (van dien naam); tenzeventiende, in de zeventiende plaats.
ZEVENTIENDEHALF, teiw. zestien en een
half.
ZEVENTIENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn.
(ook soortgetallen geheeten) van zeventien soorten.
ZEVENTIENHONDERD, telw. zeventienmaal
honderd.
ZEVENTIENJARIG, bn. van zeventien jaren : een
zeventienjarig jongeling; zeventien jaren durende;
...MAAL, bw. zeventien malen; ...TAL, o. (-len),
zeventien stuks; ...TALLIG, bn. in zeventientallen; (rekenk.) zeventientallig stelsel, stelsel van
tellen waarbij het grondtal zeventien is; ...VOUD,
o. (-en), zeventienmaal; ...VOUDIG, bn. bw.
ZEVENTIG, telw. hoofd- of grondgetal: zeven
maal tien : zeventig cent; de zeventig overzetters
(bijbelvertaling); hij loopt naar de zeventig, is bijna
7 0 jaar oud; twee en zeventig; de zeventig (stuks)
kosten mij; de zeventig, wijze van verkoop bij de
zeventig; — 't heeft de waarde van een ranggetal
in : hoofdstuk zeventig; — ZEVENTIGEN, (het telw.
ZEVENTIG, beschouwd als een zelfst. gebruikt
bn. in het meerv.) zeventig personen : eene ver
bijbelvertaling

der zeven -gaderinvz't;

Septuagesima; — zeventig deelen van het--igen,
zelfde geheel : verdeel dat in zeventegen.
ZEVENTIGER, m. (-s), iem. die 70 jaren oud is;
schip dat 7 0 stukken geschut voert; wijn van het
jaar 1770 of 1870; lid van een raad van 70 personen.
ZEVENTIGJARIG, bn. 70 jaren oud : een zeven
grijsaard.

-tigjar

ZEVENTIGJARIGE, m. en v. (-n), tem. die 70
jaren oud is.
ZEVENTIGMAAL, bw. zeventig malen.
ZEVENTIGPONDER, m. (-s), ding dat zeventig
pond weegt.
ZEVENTIGSTE, telw. (ranggetal).
ZEVENTIGTAL, o. (-len), zeventig stuks : een
zeventig tal leerlingen; ...VOUD, o. (-en), zeventigmaal iets genomen; ...VOUDIG, bn. bw., ...WERF,
bw. zeventigmaal.
ZEVENVAKKIG, bn. met zeven vakken; ...VINGERKRUID, o. (plantk.) de gewone tormentil
(potentilla tormentilla); ...VLAK, o. (-ken), (meetk.)
lichaam door zeven vlakken ingesloten; ...VOETIG,
bn. met zeven voeten : een zevenvoetig vers; ...VOUD,
o. (-en), zevenmaal iets genomen; ...VOUDIG,
bn. bw. zevenmaal zooveel; ...WERF, bw. zevenmaal; ...ZAAD, o. vogeltjeszaad uit zeven soorten
van zaden bestaande.
ZEVERZAAD, o. zekere geneeskrachtige plant;
wormkruid.
ZICH, wederkeerend voornw. van den datief en
accusatief van den derden persoon van alle geslachten en getallen : zij geeft zich (3de nv.) moeite;
zij kwetsen zich (3de nv.); zichzelf, zichzelve, zich zelven; hij leeft voor zichzelven, hij verkeert niet in
gezelschappen, (ook) hij is zeer baatzuchtig; geen geld
bij zich (op zak) hebben.
ZICHEL, v. (-s), (Zuidn.) zicht.
1. ZICHT, v. (-en), een werktuig dat op eene
zeis gelijkt, doch kleiner is en met eene hand bestuurd wordt om er koren en plaggen mee te maaien:
bouwzicht, plakzicht.

2. ZICHT, o. het zien : mistig weer, waarbij het
zicht slecht is; in geval van slecht zicht gaan de kapiteins
soms voor anker; een schip in 't zicht, een schip te
zien; — ik heb iets in 't zicht, ik zie iets, (fig.) ik heb
ergens het oog op, ik streef naar iets; — (kooph.)

vertoon : op zicht, bij vertoon van (dezen wissel);
betaalbaar acht dagen na zicht, acht dagen na vertoon; wissels op kort, op lang zicht.

ZICHTBAAR, bn. bw. (-der, -st), gezien kunnende
worden, waarneembaar door de oogen : de lucht is
Van Dale.
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niet zichtbaar; zonder licht is niets zichtbaar; de
zonsverduistering is in ons land zichtbaar; de inf usoriën zijn nauwelijks zichtbaar; (mijnb.) die ader
bevat zichtbaar goud; — ( fig.) helder, duidelijk,
klaar, blijkbaar; een goed zichtbaar verschil; dat
bedrog is zichtbaar; de zichtbare kerk, de door ge-

meenschappelijken godsdienst verbonden geloovigen; hij is zichtbaar vero iderd. ZICHTBAARHEID,
v. eigenschap van hetgeen gezien kan worden;
(fig.) blijkbaarheid.
ZICHTEINDER, m. gezichteinder.
ZICHTEN, (zichtte, heeft gezicht), met eene
zicht maaien, plaggen slaan; koren zichten; — (gew.)
ziften.
ZIEDAAR, tw. uitroep om iemands aandacht
ergens op te vestigen : ziedaar ! daar heb je ook
wat;

en ziedaar ! wat gebeurt er?

ZIEDEN, (zood, heeft gezoden), laten koken;
koken : zeep, zout zieden; - ( spr.) het is daar iederen
dag gezoden en gebraden, men eet er iederen dag
heerlijk van; — (fig.) ziedend van woede, van woede
kokende; zijn ziedend bloed, vurig, heet. ZIEDING,
v. het zieden.
ZIEDENDHEET, bn. kokendheet.
ZIEDER, m. (-s), ZIEDSTER, v. (-s), die kookt.
ZIEDERIJ, v. (-en), zeep -, zoutziederij.
ZIEDERKETEL, m. (-s), (stoomw.) cilindervormige stoomketel met voorwarmers.
ZIEDHARING, m. (-en), haring die gebakken
wordt; ...PAN, v. (-nen), zekere pan der suikerraffinadeurs.
ZIEGEZAGEN, (ziegezaagde, heeft geziegezaagd),
vervelend krassen op eene viool; (fig.) vervelend
praten, temen, zeuren.
ZIEHIER, t.w. uitroep om iemands aandacht
ergens op te vestigen : ziehier, wat er van de zaak is.
ZIEK, bn. ( -er, -st), ongesteld, onpasselijk, toestand van het lichaam of één of meer lichaamsdeelen, wanneer niet alle organen goed werken:
ik ben, gevoel mij ziek; een ziek oog; een ziek lichaamsdeel; ernstig, bedenkelijk, gevaarlijk ziek liggen; —
zieke planten; — zieke aardappelen, die aangestoken
zijn; — na het bottelen wordt de wijn eenige maanden
ziek, minder -smakelijk; — (fig.) dat vak is ziek,
ligt stil, er valt niet veel in te verdienen; — zich
ziek lachen, onmatig lachen zoodat men er pijnlijk
van wordt; — in hetzelfde gasthuis ziek liggen, hetzelfde gebrek hebben; — sterk verlangend : hij is
er ziek van, (in deze laatste beteekenis wordt het
meest in samenst. gebezigd : manziek, trouwziek,

enz.).
ZIEKACHTIG, bn. ( -er, -st), niet wel, kwijnend.
ZIEKBED, o. (-den), bed waarop een zieke ligt;
tijd eener ziekte : dat was een lang ziekbed; toestand
van den zieke : een smartelijk ziekbed hebben.
ZIEKE, m. en v. (-n), iem. die ziek is : de zieke
betert; zieken bezoeken.

ZIEKELIJK, bn. ( -er, -st), telkens ongesteld,
inz. tengevolge eener kwaal : hij is nogal ziekelijk; —
(fig.) een ziekelijk gevoel, overdreven, overspannen,
waarbij men het verstand het zwijgen oplegt; eene ziekelijke opvatting van den godsdienst, onverstandig, dwaas; — de ziekelijke toestand van een of
ander vak, de ongunstige toestand, waarin voorloopig weinig te doen is. ZIEKELIJKHEID, v.
ZIEKEN, (ziekte, heeft geziekt), ziek zijn; wegkwijnen.
ZIEKENBAK, ni. (-ken), (zeew.) bak met voedsel
voor zieke matrozen; ...BEWAARDER, rah.. (-s),
...BEWAARSTER, v. (-s), die de zieken helpt en
van het noodige voorziet; ...BEZOEK, o. (-en), het
bezoeken van een of meer zieken; ...BOEG, v.
(-en), ruimte aan boord ter verpleging van zieken;
...BRIEFJE, o. (-s), bewijs, verklaring van een
geneesheer dat men ziek is; ...BROEDER, m. (-s);
...BUS, v. ( -sen), bus waarin gelden voor zieken
worden ingezameld; ziekenfonds; ...FONDS, o.
(-en), vereeniging van personen ter bekoming van
geneeskundige hulp voor weinig kosten; vereeniging
die geld aan de leden uitkeert tijdens hunne ziekte :
ons ziekenfonds keert 13 weken lang uit, wanneer de
ziekte langer dan 13 weken duurt, houden de uit
dat zieken, gedurende-keringop;.GELD,eld
langeren of korteren tijd, wekelijks uit hun ziekenfonds trekken; ...GRENS, v. (...zen), ziekenboeg.
ZIEKENHUIS, o. (...zen), ...INRICHTING ,v.
(-en), gasthuis, hospitaal, inrichting ter verpleging
van zieken : in het ziekenhuis liggen; — bij ons is het
net een ziekenhuis, bij ons liggen er velen ziek;
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...KAMER, v. (-s), kamer waarin een of meer
zieken verblijf houden; ...KAS, v. ziekenfonds;
...KOST, m. kost voor zieken; ...MOEDER, v.
(-s), opzichtster eener ziekenzaal; ...OPPASSER,
m. (-s), ...OPPASSTER, v. (-s), ...OPPASSERES,
V. ( - sen) , iem. die zieken oppast, verpleegt.
ZIEKENRAAM, o, (...ramen), draagbaar zonder
pooten waarop zieken gemakkelijk vervoerd kunnen
worden, zelfs trappen op en af; ...RAPPORT, o.
(-en), op het ziekenrapport gaan, zich ziek melden;
...STAL, m. (-len), stal voor zieke paarden, ziek vee;
...TROOST, m. troost voor zieken; naam van
sommige zalven; ...TROOSTER, m. (-s), kranken bezoeker; ...VADER, m. (-s), hoofdsuppoost op
eene ziekenzaal; ...VERPLEGING, v. (-en), ver
zieken; ziekeninrichting; ...VER--pleginva
PLEEGSTER, v. (-s); ...VERPLEGER, m. (-s);
...VERTREK, o. (-ken); ...VERZPRGING, v.
(-en); ...WAGEN, m. (-s), wagen waarin zieken
gemakkelijk vervoerd worden; ...ZAAL, v. (...zalen),
groote kamer waarin zieken verblijf houden (in een
gasthuis enz.); ...ZAND, o. zand dat voor en in
de nabijheid van de woning eens zieken op de straat
gestrooid wordt ter voorkoming van het geraas
der rijtuigen; ...ZUSTER, v. (-s), ziekenoppasster.
ZIEKESTOEL, ni. (-en), ruime, gemakkelijke
stoel voor een zieke.
ZIEKMAKEND, bn. ziekteverwekkend.
ZIEKTE, v. (-n), het ziek zijn : besmettelijke,

ongeneeslijke, doodelijke ziekte; eene ziekte onder de
leden hebben; landziekte, volkziekte, epidemie; val
ziekte, epilepsie; Engelsche ziekte, zie Engelsch;-lend
- ziekte van het vee, van planten.

ZIEKTE-AANBRENGEND, bn. wat eene ziekte
veroorzaakt : ziekte - aanbrengend organisme.
ZIEKTEGEVAL, o. (-len), geval van ziekte:

deze week heeft er zich geen enkel ziektegeval voorgedaan; ...KIEM, v. (-en), kiem eener ziekte.
ZIEKTENKUNDE, ...LEER, v. wetenschap van
het ontstaan en de verschijnselen der ziekten,
pathologie; ...00RZAAK, v. oorzaak eener ziekte.
ZIEKTENVERSLAG, o. (-en), mededeeling betreffende de ziekten en haar verloop.
ZIEKTEPROCES, o. ( -sen), ontstaan en verloop
eener ziekte.
ZIEKTESTOF, v. stof die de ziekte veroorzaakt;
...TEEKEN, o. (-s), teeken, verschijnsel eener ziekte;
...TOESTAND, m. (-en) ; ...VERLOF, o. (...loven),
verlof wegens ziekte; ... VERLOOP, o. verloop
eener ziekte; ...VERSCHIJNSEL, o. (-en); ...VERSLAG, o. (-en); ...VERZEKERINGMAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij die tijdens ziekte een
zeker geldsbedrag uitkeert.
ZIEL, v. (-en), ZIELE, v. (-n), eerste levensoorzaak bij de levende wezens; het vermogen om gewaar te worden en te begeeren; zetel of bron der
gedachten, van het gevoel en den wil; geweten; (wijsb.) die reeks van verschijnselen welke in
meerdere of mindere mate verschillen van de ver
lichaam vertoont; de zielen der-schijnel,dt

ZIELSBEGEERTE.

de ziel, in tegenstelling met het lichaam : de ziel
verliet het lichaam; zijne ziel guste in vrede !, wensch
uitgesproken bij eene begrafenis; - God zij zijne
ziel genadig !; de zielen in den hemel, in het vagevuur;
de zielen der afgestorvenen; - ter ziele gaan, ster-

ven; de werkende kracht in iets, het voornaamste,
het onmisbaarste van iets, wat leven geeft : hij

was de ziel der vereeniging, dier onderneming; gelet
is de ziel van den handel; geld is de ziel van alles,
van de negotie, met geld vermag men alles, zonder
geld niets; die beeldhouwer weet het koude marmer
ziel en leven te geven; - dat laken heeft geene ziel,

dat laken is niet duurzaam, is niet stevig; het inwendige van vele voorwerpen : (schoenm.)
tusschensteeksel, stuk leder tusschen de zolen; de ziel eener viool; - aan flesschen het holle gedeelte
van den bodem, hetwelk naar boven steekt en de
inwendige ruimte vermindert; - stootbodem van
een kanon; - binnendeel eener pen; - vliesje in
den haring; - (slag.) deel van den kraag van een
rund. ZIELTJE, o. (-s), (fig.) arme bloed, sukkel; vliesje in den haring; - (fig.) een zieltje winnen,
iem. tot een anderen godsdienst of tot eene andere
partij weten over te halen; - een zieltje zonder
zorg, iem. die zich de wereldsche zorgen in 't geheel
niet aantrekt.
ZIELBRAKEN, (Zuidra.) zieltogen.
ZIELEBEELD, o. (-en), voorstelling in den
geest.
ZIELEGROOTHEID, v. grootheid van gemoed;
...HEIL, o. het heil der ziel, inz. in betrekking tot
het leven hiernamaals : voor zijn zieleheil zorgen.
ZIELELEED, ZIELSLEED, o. innig leed.
ZIELELEVEN, o. geestelijk leven; ...LIJDEN,
o. gemoedslij den.
ZIELEMENT, (plat), o. iem. op zijn zielement
komen, zitten, hem afranselen; - dat lieg je in je
zielement, dat weet je zelf maar veel te goed beter.
ZIELENADEL, m. verhevenheid van den mensch
door uitstekende deugd, nobelheid van karakter;
...ARTS, m. (-en), geneesheer die geestelijke ziekten geneest.
ZIELENBEELDJE, o. (-s), beeldje waarvan men
zich bij vele volken van den Ind. Archipel bedient,
om zich met de ziel van een afgestorvene in verbinding te stellen.
ZIELENBOEK, o. (-en), (R.-K.) boek waarop
de namen zijn ingeschreven der overledenen die
deel hebben aan de gebeden, godvruchtoefeningen,
goede werken der levende leden eener vereeniging
waartoe ook zij eenreaal behoorden.
ZIELENDWANG, m. gewetensdwang; ... GIF,
o. vergif voor het gemoed; ...HERDER, m. (-s),
geestelijke; ...TAL, o. aantal inwoners : het zielental

eener stad.

dieren; de ziel is onsterfelijk; voor zijne ziel zorgen; het gaat mij door de ziel, het doet mij innig leed; het doet mij in mijne ziel leed; - de oogen zijn de
spiegels der ziel, aan de oogen kan men zien, wat er
in iemands binnenste omgaat; - hij is met hart
en ziel bij zijn werk, hij denkt aan niets dan aan zijn
werk; - zonder hem zijn wij een lichaam zonder
ziel, zonder hem brengen wij niets tot stand; zijne ziel in lijdzaamheid bezitten, gelaten het ongelijk verdragen; - bij zijne ziel en zaligheid zweren,
bij alles wat hem heilig is; - zijne ziel en zaligheid
zou hij er voor verkoopgin, hij zou voor geen middel
terugdeinzen om zijn doel te bereiken; - bij mijne
ziel, ik verklaar het plechtig, met de hand op
het hart; (gemeenz.) hij loopt met zijne ziel onder

ZIELEPIJN, ZIELSPIJN, v. zieleleed.
ZIELESLAAP, m. die toestand der ziel waarin.
zij weinig of geen gevoel toont; toestand der ziel
wanneer zij zich na de afscheiding van het lichaam
tot hare hereeniging daarmede volgens sommiger
oordeel in een toestand van donkere en onduidelijke
gewaarwordingen bevindt.
ZIELESMART, ZIELSSMART, v. zielsverdriet.
ZIELESTRIJD, m. ` inwendige tweestrijd;
...TROOST, ni troost voor de ziel, kalmte voor het
gemoed; ...VOEDSEL, o.; ...VREDE, m. kalmte
des gemoeds.
ZIELEVREUGDE, ZIELSVREUGD, v. oprechte,
innige vreugde.
ZIELGENEESKUNDE, v. (w. g.) psychiatrie.
ZIELKUNDE, v. kennis, leer der ziel en van hare
eigenschappen; leer der geestelijke verschijnselen
bij den mensch.
ZIELLOOS, bn. zonder ziel, levenloos : zielloos

len; persoon, mensch (als men niet let op leeftijd of
sere) : deze stad telt 300,000 zielen; er was geene levende
ziel te bekennen, er was niemand te zien; - geene
levende ziel weet er van, niemand weet het; - hoe
meer zielen, hoe meer vreugd, hoe grooter gezelschap,
des te grooter is de vreugd; - eene oude ziel, inz.
een oud vrouwtje; - een goede, brave, eerlijke ziel; vrome zielen, godvruchtige, brave menschen; arme ziel, sukkel; - (w.g.) lichte ziel, loshoofd, los
- lage, vuile zielen, personen met een laag,-zinge;
een vuil karakter; -

ZIELMIS, v. ( -sen), (R.-K.) mis of dienst voor
een overledene; koperen geld, koperen zielmissen, zoo
geld, zoo waar.
ZIELMISBOEK, o. (-en), kerkboek waarin de
dooden staan opgeschreven.
ZIELROEREND, bn. bw. ( -er, -st), treffend, hoogst
aandoenlijk : een zielroerend tooneel; zielroerend
spreken, pathetisch.
ZIELSAANDOENING, v. (-en), sterke gemoedsaandoening; ...ANGST, m. (-en), onrust van het
gemoed : in zielsangst verkeeren.
ZIELSBEDROEFD, bn. innig bedroefd.
ZIELSBEGEERTE, v. sterke begeerte, hart-

den arm, hij weet met zijn tijd geen raad; - (plat)
iem. op zijne ziel komen, geven, hem flink afranse-

ligt het lijk ter neder.
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grondige wensch; ... BEMINDE, ni. en v. (-n),
innig beminde.
ZIELSBLIJ, ...BLIJDE, bn. innig blij.
ZIELSGEDACHTE, v. (-n), diep verborgen gedachte.
ZIELSGEKLAG, o. het smartelijk weeklagen;
...GELIEFDE, m. en v. (-n), zielsbeminde; ...GENOEGEN, o.... GENOT, o. innig, oprecht genoegen,
genot; ...GESTELDHEID, v. gesteldheid der ziel;
...KRACHT, v. eigenschap der ziel; sterkte van
gemoed; zelfbedwang; ...KWELLING, v. (-en),
gemoedskwelling, wroeging; ...LIEF, bn. innig
lief; ... RUST, v. kalmte des gemoeds; ... SMART,
v.; ... STRIJD, m. strijd in het gemoed.
ZIELSTREELEND, bn. aangenaam voor de
zinnen.
ZIELSVEEL, bw. innig veel : zielsveel van iemand
houden.

ZIELSVERDRIET, o. diep gevoeld leed; ...VER
edele hoogmoed; ...VERHUIZING,-HEFING,v.
v. het overgaan der menschelijke ziel uit of naar
een menschelijk of dierlijk lichaam, doch zonder
eenige zelfbewuste herinnering aan een voorafgeganen toestand gedurende het verblijf der ziel in
een ander lichaam; ...VERLANGEN, o. vurige begeerte, hartgrondige wensch; ...VERMOGEN, o.
(-s), vermogen der ziel, van den geest; ...VER
extase; ...VERTROUWEN, o.-RUKING,v.
innig vertrouwen; ...VERVOERING, v. geheel
andere gedachtenkring; ...VRIEND, m. (-en),
...VRIENDIN, v. (-nen), boezemvriend -in, beminde; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte der ziel.
ZIELTOGEN, (zieltoogde, heeft gezieltoogd), op
sterven liggen, weldra den geest geven. ZIELTOGING, v. doodsangst, doodstrijd.
ZIELTOGEND, bn. op sterven liggende.
ZIELTOGENDE, m. en v. (-n), die op sterven ligt.
ZIELVERHEFFEND, bn. wat het gemoed, de
gedachten verheft.
ZIELVERKOOPER, m. (-s), (in zeesteden) iem.
die anderen door list of verraad voor den dienst
aanwerft en zich daarvoor ruim laat betalen; degene
die matrozen vooraf aanneemt, hen tot hun vertrek onderhoudt en bij het vertrek uitrust, waarvoor hij uit hunne aanstaande soldij betaald wordt;
(schimpend) makelaar in plaatsvervangers voor
den landdienst.
ZIELVERKWIKKEND, bn. wat de ziel verkwikt;
...VERPESTEND, bn. wat de ziel verpest.
ZIELVERRONSELAAR, m. (-s), (schimpend)
zielverkooper; ...VERZORGER, m. (-s), geestelijke,
biechtvader.
ZIEN, (zag, heeft gezien), zijn gezicht hebben,
niet blind zijn : hij ziet scherp, zeer goed; hij begint
slecht te zien, het gezichtsvermogen een weinig
te verliezen; duidelijk zien; slechts van nabij zien,
bijziende zijn; slechts van verre zien, verziende zijn;
scheel zien; - dubbel zien, alle voorwerpen dubbel
zien doordat de gezichtsassen niet samenvallen,
(ook) dronken zijn; - de katten zien bij nacht; ziende blind zijn, oogen hebben en niet zien; - ik
kan uit dat ééne oog niet zien, doordat het niet in
orde is; - hij kan uit zijne oogen niet zien, vanwege
den slaap, (ook fig.) hij neemt niet juist waar; met het gezicht waarnemen : ziet ge mijn pen?;
ik zie mijn hoed niet; - het is zoo donker, dat men
geene hand voor oogen zien kan, het is in hooge mate
donker; - uit eigen oogen zien, zelf waarnemen,
naar eigen oordeel te werk gaan; - door een vergrootglas zien, (fig.) de zaken overdrijven; - door
,

een bril zien, met behulp van een bril zien, (ook

fig.) de zaken niet juist waarnemen, zooals zij zijn; door de vingers zien, onopgemerkt, ongestraft
laten; - iets niet willen zien, niet willen opmerken; - hij wil de wereld zien, de wereld ingaan,
ondervinding opdoen; - het levenslicht zien, geboren worden; - het boek zal over eene maand het
licht zien, uitgegeven worden; - ik heb hem in geene
eeuw gezien, ontmoet, gesproken; - veel menschen
zien, in vele gezelschappen verkeeren, (ook) veel
bezoek ontvangen; - hij ziet haar gaarne, houdt
veel van haar, is op haar verliefd; - hij is daar
niet gezien, men ontvangt hem daar niet gaarne, hij
is er niet welkom; - hij is niet gezien, niet geacht;
- ik mag hem- niet zien, ik kan hem niet uitstaan; iets laten zien, vertoonen; iem. de bezienswaardig
stad laten zien, daarheen geleiden en-hednr
toonen; iets voor geld laten zien; hij laat zich nergens
zien, vertoont zich nergens; - naar eene wonde

iets
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laten zien, hoe het ermee gesteld is ; laat zien wat
gij hebt, wat hebt gij ?; - als dat gebeurt, dan zal
ik mij laten zien, dan zal ik toonen wie ik ben,

dan zal ik mij doen gelden; gadeslaan, opmerken : ik zie uw broeder niet; hij
- voor zich zien, niet achteruit zien, (fig.) oppassen, voorzichtig zijn; - dat zie ik
graag, dat merk ik graag op, dat bevalt mij; - vier
oogen zien meer dan twee, twee personen merken meer
op dan één; - hij ziet niet verder dan zijn neus
lang is, zie NEUS; iem. in de oogen zien, vlak aankijken; - iem. in de
kaart zien, merken wat hij van plan is, hem doorzien; - iem. in den nek zien, minachtend behandelen; - zij begint al naar hare hielen te zien, zij
begint zich reeds te voelen; - iem., iets over het hoofd
zien, niet meetellen, meerekenen; - iem, naar de
oogen zien, op zijn minste wenken acht geven, hem
ontzien; iem. op de vingers zien, zie VINGER; gij zult het zien en ondervinden; - letten op : hij
ziet op geen kleintje, hij geeft daar niet veel om;
hij ziet op geen gulden, hij is royaal; - zij kan in
hare kinderen geen kwaad zien, alles legt zij van
hen ten goede uit; - omzien : naar het eten, naar
wilde mij niet zien;

de kinderen zien; als stopwoordje : ziet ge, dan gaat gij eerst...;
zie je, dat komt er nu van; - ik zie uit uw brief, ik
lees daarin; - ik zie nu, dat gij gelijk hebt, ik zie nu
in; - komen, treden : het gevaar moedig onder de
oogen zien; - bedacht zijn : op eigen voordeel zien; gevolgd door een onb. w. neemt het verl. deelw.

den vorm van den infinitief aan : ik heb het zien
komen; ik heb hem zien gaan; hij heeft mij zien
slaan, hij heeft gezien, dat ik sloeg; (ook) hij heeft
gezien, dat ik geslagen werd; trachten, moeite doen : zie hem mede te brengen;

hij zag haar te verleiden; zie het gedaan te krijgen;
- wij zullen zien, wij zullen het beproeven, (ook)

wij zullen afwachten, wat er gebeurt; - zie eens
of die som uitkomt, beproef eens, reken eens na; eene zekere gestalte, uitzicht of voorkomen heb
bleek zien; zij ziet zoo rood als vuur; zwart,-ben:
donker, zuur zien; - uitzicht geven : dit venster ziet
op de straat; die kamer ziet in den tuin; - ( fig.) dat
ziet op hem, heeft betrekking op hem, geldt hem; -, o. het zien van een lijk; het zien kost u niets,
gij moogt vrij zien, dat kost u geen geld; - naar
mijne wijze van zien, volgens mijn meening; hooren en zien vergaat iemand hier, hier is een helsch
lawaai; - tot ziens, tot weerziens.

ZIENDEROOGEN, bw. zeer goed zichtbaar, met

de oogen waarneembaar : hij groeit zienderoogen;
het wordt zienderoogen minder.

ZIENER, m. (-s), die ziet; - (fig.) profeet, voorspeller, voorzegger; - die visioenen heeft.
ZIENERSBLIK, m. (-ken), blik van een ziener of
profeet : net, zienersblik inde toekomst lezen; ... GAVE,
V. de gave van te kunnen voorzien, voorspellen;
... OOG, o. zienersblik.
ZIENLIJK, bn. bw. zichtbaar, te zien : (bijb.)
alle zienlijke

en onzienlijke dingen.

ZIENSWIJS, v. (...zen), ...WIJZE, v. (-n), wijze,
manier waarop men de zaken, de gebeurtenissen
beziet.
ZIER, v. (-en), algemeen naam van eenige
microscopische diertjes ; - (fig.) zeer kleine hoeveelheid, uiterst weinig, genoegzaam niets, gewoon
ZIERTJE : hij heeft geen ziertje verstand; een-lijk
ziertje melk ; hij heeft geen ziertje gevoel, volstrekt
niets.
ZIERBLAARTJE, o. (-s), (w. g.) blaartje of
puistje door een huidwormpje veroorzaakt.
ZIEZOO, tw. uitroep van verlichting of tevredenheid wanneer iets geëindigd is ; ziezoo ! dat is
af

; ziezoo ! dat is weer voorbij.

ZIFT, v. (-en), zeef.
ZIFTEN, (ziftte, heeft gezift), door eene zeef
laten gaan of loopen : erwten ziften ; meel ziften;
(fig.) vitten, uitpluizen ; op alles iets aan te merken
hebben ; haarklooven, spitsvondig zijn. ZIFTING, v. het ziften.
ZIFTER, m. (-s), die zift of zeeft ; (fig.) bediller;
taalzifter, purist. ZIFTERIJ, v. het ziften;
(fig.) muggenzifterij.
ZIFTLAKEN, o. (-s), groot laken waarboven men
zift om het ziftsel er op te laten vallen.
ZIFTSEL, o. (-s), wat bij het ziften door de
zeef is gevallen.
ZIFTVORMIG, bn. zeefvormig.

ZIGEUNER.
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ZIGEUNER, m. (-s), heidens, een in Europa en
een deel van Azië rondzwervend volk, donkerbruin
van kleur, met glimmend zwart haar, eene eigen
taal die veel overeenkomst met. het Sans--ardige
kriet heeft, eigenaardige gebruiken en godsdientige opvattingen en een rusteloozen aard : de
Zigeuners zijn sluw en diefachtig.

ZIGEUNERACHTIG, bn. bw. als een Zigeuner.
ZIGEUNERIN, v. (-nen), vrouw of meisje der
Zigeuners.
ZIGEUNERKAMP, o. (-en), ...LEVEN, o.
(fig.) zwervend, rusteloos leven ; ...MEISJE, o.
(-s);. ..TAAL, v.; .TROEP, m. (-en); .VOLK, o.
(fig.) zwervend bedelaarsvolk ; ... WAGEN, m. (-s).
ZIGZAG, m. (-s), lijn die beurtelings uit- en
inspringende hoeken maakt ; die beschonken man
maakt zigzags.

ZIGZAGSWIJZE, ...WIJS, bn. bw als een
zigzag : zigzagswijze loopgraven.
ZIGZAGVORMIG, bn. bw. zigzagswijze.
1. ZIJ, pers. vnw. derde persoon vrouwelijk
enkelvoud ; (ook) meervoud van den derden persoon ; — wijfje van eenige diersoorten : is die
vogel een hij of eene zij ?

2. ZIJ, v. zie ZIJDE.
ZIJAANVAL, m. (-len), (mil.) aanval van ter
zijde ; ..:AFDAK, o. (-en), afdak tegen een zijmuur;
deel eener scheepstimmerwerf ; ...AFDAKJE, o.
(-s); ...BALK, m. (-en), balk ter zijde aangebracht;
...BEENDEREN, o. mv. (ontl.) beenderen ter zijde
van het hoofd ; ...BEUK, m. (-en), (bouwk.) de
zijbeuken van eene kerk ; ruimte in eene kerk ter zijde
van het schip ; ...BLAD, o. (-en), blad dat terzij de zit.
ZIJACHTIG, zie ZIJDEACHTIG.
ZIJD, WIJD EN ZIJD, bw. uitdr. overal, van
alle kanten, naar alle zijden : het is wijd en zijd
bekend.

ZIJDAK, o. (-en), dak op eene der zijden van
een gebouw ; ...DAL, o. (-en), dwarsdal ; ...DAM,
m. (-men), dam ter zijde aangebracht.
1. ZIJDE, v. (-n), ZIJ, v. (-den), grensvlak van
een lichaam : de zes zijden van een dobbelsteen,
van een kubus ; een steen op zijne smalle, breede
zijde leggen ; de holle, de bolle zijde eener lens ; —
grenslijn eener meetkundige figuur : eene ruit
wordt begrensd door vier gelijke zijden ; de zijden
van een driehoek ; — de grensv]akken van een

lichaam met uitzondering van het bovenste en het
onderste : de vier zijden eener kamer, van een huis;

een toren met zes zijden; de voor-, achter -, linkeren rechterzijde van een gebouw ; ( meetk.) de zijden
eener rechte piramide zijn gelijkbeenige driehoeken ;
de zijden van een heuvel, de helling ; — de beide
vlakten van een plat, dun lichaam : de beide zijden
van een boomblad verschillen gewoonlijk in kleur ;
de goede, verkeerde zijde van eene stof, van laken ;
aan de eerre zijde vertoont de gulden het borstbeeld
der koningin, aan de andere zijde het Nederlandsche
wapen ; — een vel druks octavo bestaat -uit 16 zijden,
bladzijden ; — de ruwe, de geschaafde zijde van
planken, die niet op beide zijden geschaafd zijn ; —

bij voorwerpen die eene duidelijke voor- en achter
hebben, de overgang tusschen voor en achter,-zijde
inz. bij menschen en dieren : de handen in de zijde
zetten ; iem. in de zijde stompen ; steken in de zijde
krijgen ; op de rechterzijde gaan slapen ; — de
zijden vasthouden van het lachen, onmatig lachen,

zoodat men pijn in de zijde ervan gevoelt ; —

hij is lam aan ééne zijde ; — aan iemands groene
zijde zitten, aan de zijde van het hart (inz. bij
geliefden); — iem. de hooge zijde laten, de eereplaats
laten ; — iem. van ter zijde aanzien, (ook) over den
schouder, minachtend ; — verliefde blikken van
ter zijde werpen ; — hij week niet van mijne zijde, hij
bleef steeds naast mij ; — iem. ter zijde staan, hem
helpen (ook fig.); — eene zijde spek, het spek van
eene der zijden van een varken ; — de zijden van
een schip, de rechter- en linkerkant ; — den vijand
de breede zijde bieden, hem uit de bak- of stuur
beschieten ; — een schip op zijde halen,-bordszije
leggen, winden, om het te kielhalen ; — begrenzing
in de lengte : de straat aan beide zijden ; langs de
eene zijde van het kanaal ; — de Zijde, de Hol

kust ; —
-landsche
ruimte buiten ons in de richting der zijden:
opgeom
ruimte
te
maken,
om
niet
op zijde gaan,
merkt te worden enz.; — iets op zijde zetten, om
ruimte te maken, (ook) om het voor later te bewaren;
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— geld ter zijde leggen, besparen ; — iem. op zijde
schuiven, om ruim baan te maken; — iem. ter zijde
nemen, met iem. zich van de anderen verwijderen

om over iets te spreken wat de anderen niet mogen
of niet behoeven te hooren ; — (in tooneelstukken)

ter zijde, wat geacht moet worden als gesproken,

zonder dat de overige spelers het hooren, waarbij
men het gezicht een weinig ter zijde wendt ; —
ik heb het van ter zijde vernomen, zoo terloops,
officieus ; — iem. van ter zijde uitteekenen, in
profiel ; — scherts ter zijde, zonder gekscheren, in
ernst ; — hij woont aan deze zijde van het kanaal;
aan gene zijde der rivier, aan den overkant ; eene
gang ter zijde van het huis, naast het huis ; —
ruimte buiten ons in iedere richting : de menschen

kwamen van alle zijden toeloopen ; hij vluchtte naar
deze zijde ; de westelijke zijde ; van welke zijde kwam
het onweer ?, van welken kant, (ook fig.); —
iets, iem. van alle zijden bekijken, van alle

kanten ; —
wijze waarop een ding zich vertoont of men het
aanziet : eene zaak van alle zijden beschouwen,
het voor en tegen ervan overwegen ; — van welke
zijde men de zaak ook neme, hoe men er ook over
denke ; — bijna iedere zaak heeft twee zijden, eene
licht- en eene schaduwzijde, heeft zijn voor en tegen;
— iets van de voordeeligste zijde nemen, van den
gunstigsten kant ; — iem. van eene leelijke zijde
leeren kennen, een leelijken trek in zijn karakter
opmerken ; — iemands zwakke zijde, waar hij zich
het minst verdedigen kan, waar hij het minst
velen kan, waarin hij het minste weet enz.; iem.
in zijne zwakke zijde aantasten ; —

betrekking waarin personen tot elkander staan:

familie van vaders -, van moederszijde, van vader,
van moeder ; — iemands zijde kiezen, zijne partij
opnemen ; — iem. op zijne zijde hebben, gunstig
voor zich gestemd, tot helpen bereid ; — hij
kreeg de lachers op zijne zijde, men lachte ten koste
zijner tegenpartij ; — van die zijde verwacht hij
hulp en steun ; — partij, inz. staatspartij : de
rechter -, de linkerzijde.

2. ZIJDE, ZIJ, v. zekere kostbare stof, het
afscheidingsproduct van den zijdeworm en wel het
spinsel, waarin de rups hare laatste gedaanteverwisseling tot pop en vlinder ondergaat ; ruwe
zijde, zooals zij van de cocons komt ; gekookte,

verwerkte, getweernde zijde ; zijde spinnen tot draden ;
— (fig.) hij zal er geene zijde bij spinnen, hij wint
er niets bij ; — eene streng zijde, zekere hoeveelheid
zijden draden ; — een stuk zijde, geweven stof

om er kleedingstukken enz. van te vervaardigen ; —

zij was in zijde, zij had een zijden kleed aan ; —
op zijde gelijkende stoffen : zijde van planten,
van hout, bereid langs chemischen weg.

ZIJDEAAP, m. (...apen), (nat. hist.) klein,
behendig aapje met lange, zijdeachtige haren,
veel op een eekhorentje gelijkende, uit Zuid.-Amerika,
ook leeuwaapje geheeten (hapale rosalia).
ZIJDEACHTIG, ZIJACHTIG, bn. ( -er, -st) ;
als zijde, op zijde gelijkende : zijdeachtige stoffen;
een zijdeachtige glans.

ZIJDEAFVAL, m. afval van zijde.
ZIJDEBIL, v. (-len), (slag.) zeker stuk van de
koe ; de zijspieren van de bil ; het overige wordt
onderscheiden in platte en ronde bil.
ZIJDEBOOM, m. (-en), (wev.) kettingboom voor
zijden stoffen ; ...CULTUUR, v. het kweeken
van zijderupsen ; ...DRUKKER, m. (-s), die figuren op zijden stoffen drukt ; ...FABRIEK, v.
(-en), plaats waar zijden stoffen vervaardigd worden;
...FABRIKANT, m. (-en), eigenaar eener zijdefabriek ; ...HANDEL, m.; ...HANDELAAR. m.
(-s); ...HASPEL, m. (-s), gereedschap
de
cocons af te winden ; — om zijden draden te winden;
...HASPELAARSTER, v. (-s), spoelster ; ...HOND,
m. (-en), hondensoort met lange, zijdeachtige
haren ; . INDUSTRIE, v.; ...KAARDE, v.
(-n); ...KLOS, m. ( -sen), klosje om zijde op te
winden ; zeker hoedenmakersgereedschap ; ...KOE
zekere koekoek van Brazilië-KOE,m.(en)

om

(trogon).
ZIJDELINGS, bw. niet rechtstreeks : hij raakte
mij zijdelings ; dat was zijdelings op mij gemunt;
iem. zijdelings waarschuwen, langs een omweg.
ZIJDELINGSCH, bn. van ter zijde : eene zijde
een zijdelingsch verwijt, niet-lingschemd ;
rechtstreeksch ; collateraal : de zijdelingsche bloed
-verwant,
erfgenamen.
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ZIJDEMOLEN, ni. (-s), molen ter bereiding
van zijde, inz. om te moulineeren.
ZIJDEN, bn. van zijde vervaardigd : zijden
stoffen ; zijden kousen ; - ten deele van zijde
gemaakt : een zijden hoed ; - op zijde gelijkende,
zacht en glanzend : zij heeft zijden haar, zijden
lokken.

ZIJDENHEMDJE, o. (-s), eene soort van appel
niet zeer zachte, dunne schil.

ZIJDENNETBOT, v. (-ten), eene soort van fijne
bot die in de Zuiderzee gevangen wordt.
ZIJDEOPENING, v. (-en), zijgat in een glas
-blazersovn.
ZIJDEPAPIER, o. papier van zijden lompen
gemaakt ; zeer fijn en glad papier.
ZIJDEPIJN, v. (-en), pijn in de zijden; pleuris.
ZIJDEPLANT, v. (-en), zekere vergiftige Amerikaansche plant (asclepias cornuti), die in onze
Hollandsche duinen verwilderd is aangetroffen en
die haar naam draagt naar de kuif der zaden, uit
wier lange zijdeachtig glinsterende haren, vooral
in verbinding met wol en katoen ; garens en ver
fijne weefsels kunnen vervaardigd-schilend
worden ; zij wordt ook joodsche wandelaar genoemd.
ZIJDEREEDER, m. (-s), zijdefabrikant ; ...RUPS,
v. (-en), zijdeworm ; ..SPINNER, m. (-s); . .SPIN N ERIJ, v. het zijde spinnen ; -, (-en), plaats
waar zijde gesponnen wordt ; ...SPOEL, v. (-en),
spoel van een weeftouw voor zijde ; ... STAART,
m. (-en), zie pestvogel, beemer.
ZIJDESTEEK, m. (...steken), steek, pijn in
de zijde ; steek van ter zijde (bij het naaien enz.);
...STREEP, v. (...strepen), de zijdestreep der
visschen, eene van kop tot staart gaande reeks van
zintuiglijke organen, van buiten kenbaar aan de
doorboorde schubben.
ZIJDESTOF, v. stof van zijde ; ...TEELT, v.
het aankweeken van zijdewormen ; ...TWIJNDER,
m. (-s), die zijde bereidt ; ...TWIJNDERIJ, v.
het bereiden van zijde ; -, (-en), plaats vaar
dit geschiedt.
ZIJDEUR, v. (-en), deur ter zijde ; (fig.) uit
-vlucht:
een zijdeurtje openhouden.
ZIJDEVERVER, m. (-s), iem. die zijden stoffen
verft ; ...VERVERIJ, v. (-en): ...WATTEN, v.
mv. watten uit vloszijde bereid.
ZIJDEWEE, o. zijdepijn, pleuris.
ZIJDEWERK, o. voorwerp van zijde vervaar
zijden stoffen ; ...WERKER, m. (-s), werk--dig,
man eener zijdefabriek ; ...WEVER, m. (-s);
...WEVERIJ, v. (-en); ...WINDE, v. (-n), zijde

-haspel.
ZIJDEWINKEL, m. (-s), winkel waar zijden
stoffen verkocht worden.
ZIJDEWORM, ZIJWORM, m. (-en), de groene
rups of larve (en daarom ook beter zijderups)
van een nachtvlinder (bombyx mori) die op moer
leeft en ons de bekende zijde oplevert;-beiomn
het eigenlijke vaderland van den zijdeworm is China.

ZIJDEWORMKWEEKER, m. (-s), iem. die
zijdewormen kweekt ; ...KWEEKERIJ, v. (-en);
...TEELT, v.
ZIJDGEWEER, o. (veroud.) sabel, degen.
ZIJEN, (zijde, heeft gezijd), (gew.) zijgen.
ZIJGALERIJ, ...GAANDERIJ, v. (-en), gaanderij
ter zijde ; ...GANG, m. (-en), het gaan naar eene
zijde, op zijde ; (fig.) middel om in het geheim iets
te erlangen : die man gaat zijgangen ; -, v. (- en),
gang ter zijde.
ZIJGBAK, ni. (-ken), bak waarin vocht doordruipt of zijgt ; bak waarin men iets laat vallen
dat doorgezegen is ; ...DOEK, m. (-en), doek
dienende om iets te laten doorzijgen, filtreerdoek.
ZIJGEBERGTE, o. (-n), voorbergen: lagere zijbergen die als 't ware het hoofdgebergte tot steun dienen; ...GEBOUW, o. (-en), gebouw naast een hoofd

-gebouw.
1. ZIJGEN, (zeeg, heeft gezegen), eene vloeistof
door een poreus voorwerp laten loopen om ze te
zuiveren, filtreeres. ZIJGING, v. het zijgen.
2. ZIJGEN, (zeeg, is gezegen), flauw vallen,
in onmacht geraken.
ZIJGIJN, v. (-en), (zeew.) zeker touw.
ZIJGNAT, o. doorgezegen afkooksel ; ...OVEN,
m. (-s), zweetoven ; ...PAPIER, o. filtreerpapier;
...RAAMPJE, o. (-s), (apoth.) zeefraampje.
ZIJGRAOHT, v. (-en), gracht langs de zijde van,
naast iets.

ZIJGSTEEN, nz. (-en), (v. en o. als stofn.), lek-
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steen, filtreersteen, eene poreuze soort van zandsteen ; ...VAT, o. (-en), filtreervat.
ZIJKAMER, v. (-s), kamer naast de gang, voorkamer, spreekkamer ; ...KANAAL, o. (...nalen),
kanaal naast een hoofdkanaal ; - ik weet het door
een zijkanaal, van ter zijde ; - nog een zijkanaaltje
hebben, een middel waardoor men zijne inkomsten
vermeerdert ; ...KRATER, m. (-s), krater van een
bijkegel ; ...KLEP, v. (-pen), klep, ter zijde aangebracht.
ZIJL, v. (-en), afloop van water, waterloozing
(vooral in Friesland en Groningen). (Dit zijl leeft
ook nog in plaatsnamen, als Blokzijl, Pieterzijl
enz.).
ZIJLAAN, v. (...lanen), laan naast eene hoofdlaan : laan die ter zijde afvoert ; ... LADDER, v. (-s),
wagenladder ; ...LAP, m. (-pen), lap, ter zijde aan
...LEUNING, v. (-en), leuning ter zijde;-gebracht;
...LIJN, v., ...LINIE, v. eene onderverdeeling van
een familiegeslacht.
ZIJLINGS, enz. zie ZIJDELINGS, enz.
ZIJLOK, v. (-ken), haarlok over den slaap van het
hoofd ; ...LOOPSCHHEID, v. (waterb.) het aan de
zijde water laten doorloopen : de zijloopschheid van

het buitensluishoofd.

ZIJLPOORT, v. (-en), poort aan de zijl; ...RECHT,
o. recht van waterloop ; ...RECHTER, m. (-s);
...VEST, o. (-en), zekere betrekking in een dijks- of
polderbestuur ; ...VESTENIJ, v. (-en), (gew.) in
Groningen, waterschap.
ZIJMAGEN, m. en mv. bloedverwanten die van
broeders of zusters afstammen ; ...MOLENTJE, o.
(-s), haspelmolentje ; ...MUUR, m. (...muren), muur
ter zijde : de zijmuren eener sluis, eener kamer ; deel
van een schoorsteen.
1. ZIJN, (is, was, is geweest), bestaan, in wezen
zijn : er is een God ; God die is, die was en die wezen
zal ; - ik denk, dus ben ik, grondstelling der leer
van D e s c a r t e s ; - dat kan wel zijn, misschien
is het wel zoo ; - laat het zoo zijn, als gij voorgeeft,
veronderstel ; er zijn menschen die..., er bestaan
zulke rnenschen ; als koppelwoord : dat is aardig, lief, duur, goedkoop,

hij is jong, oud, gezond, ziek, zwak ; wij zijn menschen ; dat is te doen ; die tuin is te huur, te koop ;
mijne pen is zoek ; - dat is gemakkelijk te doen, kan
gemakkelijk gedaan worden ; - dat boek is overal
te krijgen, is overal verkrijgbaar ; - dat was nergens
te vinden, kon nergens gevonden worden ; leven, zich bevinden, in een zekeren toestand ver
vader is niet meer, leeft niet meer; hij is ter-kern:
ziele, hij is gestorven ; - waar is hij tegenwoordig ? ,
waar bevindt hij zich ?; hij is te Amsterdam, buitens lands ; - hij is buiten kennis, ligt in onmacht ; ik ben zoo naar, gevoel mij zoo naar ; - wat is het,
wat scheelt haar ?, waardoor is zij onpasselijk ?; hoe is het met den zieke ?, hoe gevoelt hij zich, hoe
staat het er mee ? ; - hoe is het ? begint gij haast ?,
wat zijt gij van plan ? ; - het is of ik hem meer gezien heb, zoo komt het mij voor ; - ik doe zooveel
in mij is, zooveel ik kan, vermag ; - daar is niets
van aan, van waar, alles is gelogen ; - behooren:
van wiep is dat potlood ?; van wiep is dat boek ?, (ook)
wie is de schrijver ervan ; - beduiden, beteekenen :
wat zou dat zijn ?; - wat mo et dat zijn ?, wat moet
hier staan (van een onduidelijk of verkeerd woord
of cijfer gezegd); - om een zekeren tijd uit te drukken : morgen is het drie weken (geleden); het is tien
uur ; het is laat, avond, W oensdag ; als hulpw. van den verleden tijd : hij is uitgegaan;
er waren gunstige berichten ingekomen ; hij is geprezen geworden.
2. ZIJN, o. het wezen, het bestaan : de strijd
tusschen zijn en niet te zijn ; - mijn geheele zijn
komt daartegen in opstand, mijn geheele persoon,
alles wat in mij is verzet er zich tegen.
3. ZIJN, bezitt. vnw. van den 3den pers. inanl. en
onz. enk., van hem : dat is zijn huis, zijn werk ; ieder
het zijne geven, ieder wat hem toekomt ; hij heeft het
zijne gedaan, hij heeft gedaan wat hij moest, wat hij
kon ; - de zijne, die hem toebehoort ; - de zijnen,
zijne bloedverwanten of betrekkingen ; zijn aanhang.
ZIJNENT, TE ZIJNENT, bw. uitdr. in zijn huis:
ik ben te zijnent geweest ; - zijne huisgenooten
doe de groeten te zijnent.
ZIJNENTHALVE, ...WILLE, bw. om hem, uit
liefde, uit achting voor hem.
ZIJNENTWEGE, bw. uit zijn naam, voor hem.
ZIJNERZIJDS, bw. van zijn kant.
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ZIJOPENING, v. (-en), opening op zijde.
ZIJP, V. (- en), waterleiding, riool.
ZIJPAARD, o. (-en), postiljonspaard naast het
paard in den toom ; ...PAD, o. (-en), pad ter zijde;
(fig.) niet rechtstreeksche weg : zijpaden opgaan;
...PAS, m. ( -sen), (dansk.) zijwaartsche pas.
ZIJPELEN, ZIJPEN, zie SIJPELEN en SIJPEN.
ZIJPELING, v. enz. zie SIJPELING.
ZIJPERKEN, o. mv. (zeew.) de beide vakken van
het dek aan weerszijden van het middelpunt;
...PORTIEK, o. (-en), portiek aan den zijkant.
ZIJPLANK, v. (-en), plank ter zijde.
ZIJPLAP, m. (-pen), (hoedenm.) lap waarin de
hoedenmakers het vilt maken.
ZIJPOST, m. (-en), (bouwk.) overeindstaande
post : de zijposten van het raam ; ... RAAM, o. (.. .ra men), raam ter zijde.
ZIJREEDEN, o. zijde bereiden, twijnen; ...REEDER, m. (-s), ...REEDSTER, v. (-s); ...REEDERIJ, v. (-en).
ZIJREEDERSWINKEL, m. (-s), winkel. werkplaats van een zijreeder.
ZIJSCHAAL, v. (...schalen), (zeew.) schalen op
zijde van een mast ; ...SLAG, m. (-en), (muz.) slag
ter zijde bij het maatslaan ; ... SPAN, o. of ... SPANWAGENTJE, o. (-s), rijtuigje dat naast een motorrijwiel bevestigd wordt ; ...SPRONG, m. (-en),
sprong ter zijde ; (fig.) kromme sprong ; ... STAP,
m. (-pen); ...STOOT, m. (-en), (schermk.) stoot
of steek van ter zijde, in de zijde ; ... STRAAT, v.
(...straten), straat naast eene hoofdstraat ; straat
die ter zijde afvoert ; ...STUK, o. (-ken), stuk van
ter zijde aangebracht, gedeelte aan den kant van
iets : zijwang (houtdeel); deel van een stuk slachtvee;
deel van een schoen ; deel eener pers ; deel van een
rolpaard enz.; ... TAK, m. (-ken), tak op zijde van
een hoofdtak, die op zijde ontspruit ; de zijtakken
eener rivier ; - onderverdeeling van een familiegeslacht : een zijtak der Bourbons ; ... TAKEL, m.
(-s), (zeew.).
ZIJTJE, o. (-s), verkleinw. van zijde ; inz. zijde van
een blad papier : ik heb vier zijtjes geschreven.
ZIJTOUW, o. (-en), boelijn ; ...VENSTER, o.
(-s), venster van een zijraam ; ...VLAK, o. (-ken),
vlak dat iets op zijde begrenst ; ...VLEUGEL, m.
(-s), (van een gebouw) zijgebouw.
ZIJWAARTS, bw. ter zijde : zijwaarts gaan.
ZIJWAARTSCH, bn. eene zijwaartsche beweging.
ZIJWAND, m. (-en), linker- of rechterwand;
...VANG, v. (-en), (art.) zijstukken van een affuit
of rolpaard ; (timm.) de zijden eener groef in het
ringhout waarin de bossing van een paneel sluit ;
...WEG, m. (-en), weg naast of ter zijde van den
grootera weg, omweg ; (fig.) niet rechtstreeksche
weg, geheim middel : zijwegen bewandelen ; ...WIND,
m. (-en), wind die van terzijde waait.
ZIJWORM, m. (-en), zijdeworm.
ZIJZAK, m. (-ken), zak op zijde ; ...ZEIL, o.
(-en), (zeew.) boelijnszeil.
ZILT, ZILTIG, bn. ( -er, -st), zoutig, zoutachtig:
een zilte smaak ; de zilte stroomen, het zilte nat, de zee.
ZILTHEID, ZILTIGHEID, v. zoutachtige smaak.
ZILVER, o. een der edele metalen dat zich door
zijne witte kleur en den glans, dien het aannemen
kan, van alle andere metalen onderscheidt ; (scheik.)
Luna ; - zilverwerk, zilveren voorwerpen : het
zilver in de zilverkast ; het zilver poetsen ; - ( inz.)
zilveren lepels en vorken : met zilver eten; - (fig.)
zilvergeld : iem. in zilver uitbetalen ; - er was veel
zilver in het kerkezakje ; - nieuw zilver ; Russisch
zilver, mengsel van zilver met andere metalen ;
zilver uit klei, aluminium ; - (fig.) zilverwitte
kleur : het zilver zijner haren.

ZILVERAANMUNTING, v. het aanmunten van
zilvergeld ; ...AAP, m. (...apen), kleine zilverkleurige aap aan de Amazonenrivier, mico (simia argentata).

ZILVERACHTIG, bn. ( -er, -st), als zilver : zilver
metaal ; ( fig.) helderklinkend (van geluid):-achtig
een zilverachtige klank, toon, stem.

ZILVERADER, v. (-s, -en), ader in Bene mijn
waarin zilvererts wordt gevonden; ...AFDRIJVING,
V. het louteren van zilver ; ...AHORN, m. (-en), Bene
soort van rooden ahorn in Amerika (acer rubrum);
...ARBEID, m. voorwerpen van zilver ; ...ASGH, v.
(scheik.); ...BAARS, m. (...zen), (nat. hist.) Bene
groote zilverkleurige soort van baars uit Amerika;
...BAD, o. eene oplossing van zilver ; ...BEDDING,
v. (-en), zilverhoudende laag in Bene mijn ; ...BERG,

ZILVERKLOMP

m. (-en), berg die zilver bevat ; (fig.) een stapel
zilvergeld ; ...BERGWERK, o. (-en), zilvermijn:
...BEUK, m. (-en), witte beuk ; ...BEWAARDER,
m. (-s), bewaarder van zilveren vaatwerk enz.;
...BLAD, o. (-en), stuk uitgeplet zilver ; (plantk., gew.) kroontjeskruid : eene soort van wolfsmelk (euphorbia peplus).
ZILVERBLANK, bn. wit als zilver : zilverblanke
haren.

ZILVERBLENDE, v. Bene soort van zilvererts,
dat, wanneer het donker gekleurd is, bestaat uit
zwavelzilver en zwavelantimonium of, licht gekleurd
uit zwavelzilver en zwavelarsenicum ; ... BLIK, o.
geplet zilver ; - m. (scheik.) het blikken of blikkeren van 't zilver op 't oogenblik, dat het uit den
vloeibaren tot den vasten toestand overgaat ;
...BLOEM, v. (-en), kunstmatige bloem van zilver;
(plantk.) Judaspenning (lunaria annua); ... BON,
v. (-s), bon, wettelijk geldswaardig papier in tijden
van zilvernood uitgegeven (ter waarde van f 1,f 2.50 en f 5.-); ...BOOM, m. (-en), boom met zilverkleurige bladeren ; - zilverpopulier ; - (scheik.)
een mengsel van opgelost zilver en kwikzilver dat
boomachtige voorwerpen doet ontstaan ; ...BORSTEL, m. (-s), borstel om zilvergoed schoon te
maken ; ...DRAAD, m. (...draden), als draad getrokken zilver ; (ook) garen of zijde met zilver bezet;
... DRAADTREKKER, m. (-s), vervaardiger van
zilverdraad.
ZILVERDRAGEND, bn. zilver of zilverstof bevattende.
ZILVERDRUK, m. zilveren letters, papier met
zilver bedrukt.
1. ZILVEREN, bn. van zilver vervaardigd : zilveren lepels en vorken; - eene zilveren stem, bijzonder
helder of fraai klinkende stem; - zilveren haren,
grijs haar; - zilveren bruiloft, feestviering ter
gelegenheid van Bene 25-jarige echtvereeniging; de
zilveren jubilaris; zilveren feest, elk feest ter herinnering van iets dat 25 jaren geleden is.
2. ZILVEREN, (zilverde, heeft gezilverd), met
zilver overdekken, verzilveren.
ZILVERENKETTINGBOOMPJE, o. (-s), zeker
boompje (spirea hypericifolia), aldus geheeten naar
de sierlijk gebogen takken, die in het voorjaar
een groot aantal dicht bij elkander geplaatste
schermen van schitterend witte bloemen, met
veelal roodkleurige vruchtbeginsels, dragen; het
wordt ook zilverenregen genoemd; ...REGEN,
m. (-s).
ZILVERERTS, o. het zilver zooals het uit de
mijn komt; ...FAZANT, m. (-en), zilverkleurige
fazant (euplocomus nycthemerus); ...FOELIE. v.;
...GAAS, o. zilverkleurig gaas; ...GEHALTE, o.
gehalte aan zilver, gewoonlijk in duizendste deelen
uitgedrukt : onze gulden heeft een zilvergehalte van
950; ...GELD, o. zilveren muntstukken; ...GLANS,
m. het schitteren van zilver; ondoorzichtige,
metaalglanzende kristallen die ook haar -, boomof draadvormig voorkomen; ...GLIT, o. halfgesmolten geel loodoxyde; ...GOED, o. voorwerpen
van zilver (inz. tot huiselijk gebruik); ...GRAS,
o. zilverschoon, zekere plant.
ZILVERGRAUW, ...GRIJS, bn. lichtgrijs als
zilver.
ZILVERGROEF, v. (...ven), zilvermijn.
ZILVERHELDER, bn. zoo helder als zilver.
ZILVERHOUDEND, bn. zilver bevattende : zilverhoudend zwavelkies; zilverhoudend lood.

ZILVERHOUT, o. grijsachtig, wit, hout; ...KALK,
v. verkalkt zilver; ...KAMER, v. (-s), kamer waar
het zilver bewaard wordt; ...KARPER, m. (-s),
(nat. hist.) zilverkleurige karper; ...KAS, v. ( -sen),
...KAST, v. (-en), kas of kast waarin zilveren
voorwerpen bewaard worden; toonkast; ...KEVER,
m. (-s), (nat. hist.) zilverkleurige snuitkever (curculio
argentatus); ...KLANK, m. (-en), zeer heldere
klank; ...KLEUR, v. lichtgrijze kleur van, als
zilver.
ZILVERKLEURIG, bn. als zilver gekleurd.
ZILVERKLOMP, m. (-en); ...KOEK, m. (-en), gestold zilver na gesmolten te zijn; ...KOERS, rn.
marktprijs van het zilver; ...KOOKSEL, o. (-s), een.
zilverbad waarin men voorwerpen kookt om ze te
verzilveren : een goed zilverkooksel bestaat uit 5
deelen chloorzilver, 16 deelen keukenzout en 16 deelen
wijnsteen in water opgelost; ...KORREL, v. (-s);
...KRUID, o. (plantk., gew.) zilverschoon; ...KWIK.
o. kwikzilver waarin zilver opgelost is.
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ZINGEN,

ZILVERLAKENSCH, bn. zilverlakensche fazanten, zwart met zilverkleurige stippen of vlakken.

van daar derwaarts overbracht : op 9 Sept. 1628
overwon Piet Hein de Spaansche zilvervloot.

ZILVERLING, m. (-en), Oudisraëlietische munt,
sikkel, ongeveer f 1.50; ...LINT, o. lint van zilver;
—, (-en), (nat. lijst.) naam van zekeren visch;
...LOOD, o. zilverhoudend lood; ...LOOVERTJE,
o. (-s), zeer dun en klein plaatje zilver.
ZILVERMAKEND, bn. wat verzilvert : zilver -

ZILVERVOS, ni. ( -sen), (nat. hist.) witte vos
van Amerika (canis lagopus), wiens grijze pels
een kostbaar bont oplevert; ...WEEFSEL, o.
weefsel van zilverdraad.
ZILVERWERK, o. (-en), zilveren voorwerpen:
fabriek van zilverwerken; ...WESP, v. (-en), (nat.
hist.) witte wesp; ...WILG, m. (-en), witte wilg
wilg mot zilverkleurige bladeren (salix alba);
...WINKEL, m. (-s), waar zilveren voorwerpen
verkocht worden, gewoonlijk in de vereenigde
uitdrukking : goud- en zilverwinkel.
ZILVERWIT, bn. zoo wit als zilver : zilverwitte

makend zout.

ZILVERMAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-s),
mand of mandje voor zilvergoed, inz. voor tafelzilver; ...MEEUW, v. (-en), (nat. hist.) zilverkleurige zeemeeuw (larus argentatus), 47 + 18 cM.;
...MEID, v. (-en), dienstbode met het bewaren
en schoonhouden van het zilvergoed belast; ...MINT,
v. (-en), mijn die zilvererts oplevert; ...MOT, v.
(-ten), (nat. bist.) zilverkleurige mot; de vlinder
daarvan; suikergast; ...MUNT, v. (-en), munt van
zilver; ...NITRAAT, o. (scheik.) eene oplossing
van zilver in salpeterzuur dat bij het photographeeren veel gebruikt wordt; ook de grondstof ter bereiding van helschen steen; ... NOOD, m. gebrek,
tekort aan zilvergeld; ...ONTMUNTING, v. versmelting van zilvermunt; ...OPLOSSING, v. (-en),
eene oplossing van zilver; ...OXYDE, o. eene
verbinding van zilver met zuurstof.
ZILVERPAPIER, o. verzilverd papier; ...PEL,
v. (-len), eene soort van kippen; ...PLAAT, v.
(...platen), plaat van zilver; ...PLUVIER, m. (-en),
zilverkleurige pluvier (charadrius squaterola); ...POPULI E R, m. (-en). witte populier, witte abeel
(populus celba), waarvan de bladeren aan de onderzijde wit zijn; ...PRIJS, m. (...zen), de prijs van
het zilver; ...PRODUCTIE, v. opbrengst in de
zilvermijnen; ...PROEF, v. (...ven), proefneming
om het gehalte van zilver te kennen; proef om
te onderzoeken of een erts zilver bevat; .. .PROEVER, m. (-s), essayeur.
ZILVERREIGER, m. (-s), de groote zilverreiger
(herodias egretta), eene soort van geheel witten
reiger die in de moerassige streken van het zuidelijk Europa, het westelijk warme Azië en de
noorderhelft van Afrika aangetroffen wordt; de
kleine zilverreiger (herodias garzetta) is een derde
kleiner en ook geheel wit; de zeer lange rugveeren
van beide dienen tot versiering.
ZILVERRIJK, bn. rijk aan zilver.
1. ZILVERSCHOON, bn. glinsterende als
zilver.
2. ZILVERSCHOON, o. (plantk.) eene soort van
ganzerik, ook zilverkruid en blik geheeten, naar
den zijdeachtigen zilverglans der bladen (potentilla
anserina); ...SCHUIM, o. wat van het gesmolten

zilver overblijft; ...SERVIES, o. (...zen), zilveren
voorwerpen ten gebruike aan tafel; ...SLAK, v.
(-ken), stuk zilverschuim; ... SMID, m. (.. .smeden),
vervaardiger van zilveren voorwerpen.
ZILVERSMIDSAMBACHT, o. ambacht van den
zilversmid; ...JONGEN, m. (-s); ...KNECHT, m.
(-s); ...WINKEL, m. (-s), werkplaats, winkel van
den zilversmid; ...ZEEP, v. zeep om zilveren
voorwerpen vlug schoon te maken.
ZILVERSPAR, m. ( -ren), een fraaie boom wiens
rechte stam 40 1\I. en meer hoog wordt en die in
bergachtige streken, vooral in het Schwarzwald,
uitgestrekte bosschen vormt (picea excelsa en
abies celba); zijn hout is als timmerhout om zijne
fraaiheid en veerkracht zeer gezocht; uit de schors
verkrijgt men eene soort van hars. bekend onder
den naam van Straatsburger terpentijn.
ZILVERSPINNER, m. (-s), ...SPINSTER, v. (-s),
die zilverdraad spint.
ZILVERSTAAF, v. (...staven), baar zilver;
...STAAL, o. gietstaal met /6 ° /o zilver waardoor
het veel beter dan gewoon gietstaal is; (thans ook)
de fijnste soort Engelsch gietstaal.; ...STEEN, ni.
(-en), verharde zilverslakken; ...STOF, o. nazand,
poeder of stof dat van het zilver afvalt bij het
bewerken; —, v. (-n), geweven stof van zilver
voorzien; ...STUK, o. (-ken), een stuk zilvergeld.
ZILVERVERGULD, bn. verguld zilver.
ZILVERVINGERKRUID, o. zilverschoon, tormentil; ... VISCH, in. (... sschen). zilverkleurige
zoetwatervisch, eene variëteit van goudvisch; ook
een kleine zalmachtige visch (argentina sphyraena).
ZILVERVLOOT, v. (...vloten), (gesch.) die vloot
welke voorheen jaarlijks uit Spaansch-Amerika
naar Spanje zeilde en goud en zilver benevens
edelgesteenten. juweelen en andere kostbaarheden

haren; de zilverwitte ganzerik.

ZILVERZAND, o. zilverhoudend zand; poeder
van zilver; ...ZOUT, o. (scheik.) zwavelzuur zilver.
ZIN, m. (-nen), het vermogen om gewaar te
worden en waar te nemen : de mensch heeft vijf
zinnen, het gezicht, het gevoel, het gehoor, de
reuk en den smaak; — bij alles moet men zijne
zinnen bij elkander houden, met verstand en overleg te werk gaan; — van zijne zinnen beroofd zijn,
bewusteloos zijn, (ook) gek zijn; — bij zijne zinnen
komen, het bewustzijn terugkrijgen; — hij is niet
goed bij zijne zinnen, hij is niet goed wijs; — zinnel ij kheid : dat streelt de zinnen; vermaak, bedwel
zinnen; -- zintuig : de zinnen kunnen-mingder
bedriegen, men kan verkeerd waarnemen; — de
inwendige zin, het vermogen zichzelf, inz. in zijn
geestesleven, te kunnen waarnemen; — gevoel:
zin voor het schoone, het goede hebben; —
verstand : veel denken verscherpt de zinnen; waar
waren uwe zinnen, toen gij dat toestondt ?; de zinnen
verblinden, begoochelen; — wil: handel naar uw
eigen zin; iemands zin doen; zijn (eigen) zin doordrijven, doorzetten; zij zijn één van zin, hebben

denzelfden wil; — meening, gedachte, voornemen:
zooveel hoofden, zooveel zinnen; veel hoofden, veel
zinnen, hoe meer menschen over eene zaak gehoord

worden, hoe minder gemakkelijk men tot een
besluit komt; — er schiet mij iets in den zin, in
de gedachte; — dat is mij nog nooit in den zin gekomen, daaraan heb ik nog nooit gedacht; — kwaad
in den zin hebben; — zijne ziwnen op iets zetten,

er voortdurend aan denken en naar streven; —
zet dat gerust uit uwe zinnen, denk daar maar niet
verder aan, gij bekomt het toch niet, slaagt daarin
toch niet; — van zins, van plan, van voornemen:
hij is van zins, te trouwen; wij zijn van zins, naar
Indië te gaan; — lust, trek, genoegen : ik heb daar
geen zin in; men kan het niet ieder naar den zin
maken; gaat het naar uw zin ? ; hebt gij zin, mee te
gaan ? ; — zin in een huis hebben. het willen huren
of koopen; — zin in iem. hebben, hem (haar) zeer

genegen zijn, er op verliefd zijn; —
beteekenis, meening waarin eene zaak, eene
handeling, een woord moet opgevat worden : ik

begrijp den zin uwer woorden niet; — veel woorden
zonder zin; een woord in eigenlijken, in figuurlijken
zin opvatten; in den letterlijken zin van het woord; —
spelen van zinnen, gedialogiseerde bespiegelingen

over eene zedenkundige vraag, geheel in allegorischen vorm, voordrachten der vroegere rederijkers; -- volzin. ZINNETJE, o. (-s).
ZINBOUW, m. zie ZINSBOUW.
ZINCOGRAPHIE, v. (-ën), chemigraphie, eene
met vetten inkt op overdrukpapier geteekende en
op zink overgebrachte afbeelding die daarna geetst wordt, zoodat de omtrek en de lijnen der
teekeni -ng verheven op het zink komen te staan.
ZINDEEL, o. zie ZINSDEEL.
ZINDELIJK. bn. bw. ( -er, -st), rein, zuiver, net,
schoon : een zindelijk tafelkleed; zich zindelijk hou
zindelijk eten, zonder morsen; — zindelijk-den;—
werken, zonder alles vuil te maken; — op zindelijkheid gesteld : eene zindelijke meid. ZINDELIJK
-HEID,v.
ZINDUIDING, v. (-en), (w. g.) aanwijzing der
beteekenis van iets.
ZINGBAAR, bn. gezongen kunnende worden.
ZINGEN, (zong, heeft gezongen), (in het algem.)
eene muzikale opvolging van tonen door de stem
voortbrengen; (in bep. zin) inwendige gewaar
uitdrukken in woorden, door eene-wordinge
dienovereenkomstige muzikale opvolging van tonen : met gevoel zingen; zuiver, valsch zingen; bij
de piano, de viool zingen; op noten, van het blad
zingen; eene aria, een lied zingen; — ( spr.) altoos
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hetzelfde liedje zingen, altoos over dezelfde zaak
spreken; — uit den toonaard van c, van g zingen;
uit een geheel anderen toonaard zingen, op geheel
andere wijze spreken; een toontje lager zingen, een

lageren toon aanslaan, zijne eischee, aanspraken
lager stellen; -- zingende in zekeren toestand
brengen : iem. van de wijs zingen; iem. in slaap
zingen, (ook fig.) zijne waakzaamheid doen verslappen; - bezingen, in gedichten roemen : den
lof des Heeren zingen; — het geluid geven van
vele vogels, inz. der muschachtige of zangvogels:
kanarievogels kunnen mooi zingen; - ieder vogeltje
zingt, naar het gebekt is, ieder spreekt op zijne

eigen manier; — eigenaardig geluid door het springen der opstijgende dampblaasjes veroorzaakt in
eene vloeistof, die men wil laten koken : het water
zingt al, het zal spoedig koken.

ZINGENOT, o. genot der zinnen : zingenot najagen.
ZINGER, m. (-s) ; die zingt; zanger.
ZINGFLUITJE, o. (-s), zeker blaasspeeltuig,
flageolet; ...GLAS, o. (...zen), buikflesch van zeer
dun glas die aardig resonneert, wanneer men daar
zingt of neuriet; ... KOOR, o. (.. .koren),-boven
plaats (in de kerk) voor de zangers bestemd; ...ORGELTJE, o. (-s), orgeltje om vogels te leeren zingen;
...ZOLDER, m. (-s), (gew.) zingkoor, oksaal.
1. ZINK, ZENK, v. lage grond.
2. ZINK, o. een blauwachtig wit metaal, bladerig
kristalachtig op de breuk, met een s. g. = 7; zink

is broos wanneer het koud is; bij eene warmte van
120 tot 150 ° C. kan het gebogen, geplet en getrokken worden.

ZINKACHTIG, bn. op zink gelijkende.
ZINKASCH, v. zinkkalk; ... BAD, o. (-en). gesmolten zink waarin ijzer verzinkt wordt; ... BAK,
in. (-ken), gegoten ijzeren ketel of kuip waarin
het zinkbad gereedgemaakt wordt.
ZINKBAK, m. (-ken), fundeering met houten
zinkbakken, die men door ondergraving doet
zinken.
ZINKBLENDE, v. zwavelzink met 66,9 pet.
zink, evenwel somwijlen met de zwavelverbindingen
van ijzer, cadmium, lood en antimonium vermengd;
zij wordt ook eenvoudig blende genoemd; ...BLOEM,
v. (scheik.) eene sneeuwwitte, lichte, vlokkige
stof die bij het verbranden van zink tegen de
voorwerpen aanslaat.
ZINKBOOR, v. (...boren), spitsboor, ronde vijl.
ZINKBOTER, v. chloorzink.
ZINKBUIS, v. (...zen), buis tot afvoer van
water dienende.
1. ZINKEN, bn. van zink vervaardigd.
2. ZINKEN, (zonk, is gezonken), door eigen
zwaarte naar de diepte-, naar beneden gaan : steen

zinkt in water; hij zonk tot aan de knieën in de
sneeuw; het schip zinkt, naar den bodem van het
water; - van zwakheid ter aarde zinken, in elkander
zakken; - vallen : zij zonk in mijne armen, zij
liet zich in mijne armen vallen; - in het graf
zinken, sterven; - in een diepen slaap gezonken; —
(fig.) hij is diep gezonken, zedelijk diep gevallen; —
den moed laten zinken, verliezen; tot het zinken
van eene schacht overgaan, uitgraven, maken.

ZINKER, m. (-s), gemeenschap van het water
tusschen kanalen of slooten onder dammen of
dijken door; stukken steen of lood : zinkers doen
de houtreep (van een vischnet) zinken voor voorbijvarende schepen.

ZINKERTS, o. zinkhoudend erts.
ZINKFASCINE, V. (- s, -n), fascine tot het dempen van grachten enz.
ZINKGALMEI, o. kiezelzuur zinkoxyde.
ZINKGAT, o. (-en), (zeew.) gat waardoor het
vuile water wordt afgevoerd, pompzode.
ZINKGLAS, o. glasachtige stoffen die ontstaan
bij het uitsmelten van zinkerts; ...GROEN, o.
zekere groene verfstof.
ZINKHOUDEND, ba zink bevattende.
ZINKHOUT, o. hout dat soortelijk zwaarder is
dan water.
ZINKING, v. (-s), zekere kwaal bij welke kwade
vochten naar een lichaamsdeel trekken en dit
pijnlijk aandoen : het plotselinge overgaan van hitte

tot koude veroorzaakt licht zinkings.

ZINKINGACHTIG, bn. op zinkings gelijkende.
ZINKINGKOORTS, v. (-en), ...PIJN, v. (-en),
door zinkings veroorzaakt; ...PLEISTER, v. (-s),
...SNUIF. v. pleister, snuif tegen de zinkings.
ZINKKALK, v. ovengalmei dat zich bij 't smelten
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van zink in dampen opheft en aan de ovenwanden
hangt.
ZINKKOPER, o. metaallegeering van zink en
koper; ...LAAG, v. (...lagen), eene laag van zink;
...LEGEERING, v. (-en), metaalmengsel met zink.
ZINKLATJE, o. (-s), latje dat dient om de dikte
der nesten na te gaan; ...LOOD, o. (-en), peillood,
dieplood.
ZINKLOOD, o. eene vermenging van zink en
lood; ...MIJN, v. (-en), mijn waarin zink gevonden
wordt.
ZINKMUUR, m. (...muren), een metselwerk
waardoor men uitgegraven ruimten van boven
naar onderen bevestigt; ...NAGEL, m. (-s), eene
soort van hoefnagel; ...NAGELGAT, o. (-en),
gat in een hoefijzer waarin de kop van den zinknagel sluit; ... NET, o. (-ten), kruisnet; ... NOOT,
v. (...noten), noot (inz. hazelnoot), die vol en
goed is.
ZINKOXYDE, o. eene verbinding van zink met
de zuurstof, zijnde een zeer licht, wit poeder dat
vroeger philosophische wol (lana philosophica) genoemd werd; thans noemt men het nog oognet,
nihilum, en wordt het, vooral door landlieden,
vermengd met water, aangewend als oogheelmiddel; als verfstof wordt het ook gebruikt onder
den naam van zinkwit; ...PASTEI, v. (gen.) meng sel van 2 salicylzuur, 25 zinkoxyde, 25 tarwezetmeel
en 48 gele vaseline; ...PLAAT, v. (...platen), plaat
zink, in electrische elementen; - geëtste plaat
zink voor de zineographie : met zinkplaten drukken.
ZINKPUT, m. (-ten), gemetselde put zonder
bodem, waarin het vuile water kan wegzakken,
zakput; (fig.) het geld valt daar in een zinkput, zij
komen altijd te kort, ondersteuning, bijstand
geeft niets; ...PUTJE, o. (-s); ...RIJS, o. rijs voor
zinkstukken; ...ROER, o. (-s), kort vuurroer dat
men eertijds in den bandelier droeg; pistool.
ZINKSEL, o. (-s), bezinksel; — uitgebrand vet
(der kaarsenmakers).
ZINKSPAAT, o. (scheik.) koolzuur zinkoxyde,
edel galmei; ...STEEN, o. zwavelzuur zink.
ZINKSTEEN, m. (-en), steen aan een net, aan
eene lijn om dit te doen zinken; ...STUKKEN,
o. mv. (bij de opwerking van waterwerken in het
water zelf) horden van rijs gevlochten, welke
tusschen twee schuiten in het water bevestigd, met
steenen en aarde geladen, op een gegeven teeken
losgelaten worden en in de diepte zinken; ...TON,
v. (-nen), volle ton; ...TURF, v. zware turf die in
het water zinkt; ...VERF, v. (...ven), verfsoort
voor het bedekken van ijzer om het roesten te
voorkomen; ... WATER, o.
ZINKWIT, o. zie ZINKOXYDE; -FABRIEK,
v. (-en).
ZINLEDIG, bn. zonder zin of beteekenis : zin
woorden; een zinledig gesnap. ZINLEDIG--ledig
HEID, V.
ZINLIJK, bn. bw. zie ZINNELIJK.
ZINLIJKHEID, V. waarneembaarheid door de
zinnen; wulpschheid; gevoeligheid; smaak, trek,
lust.
ZINLOOS, bn. bw. zonder zin, zonder beteekenis.
ZINNEBEELD, o. (-en), (in 't algem.) ieder
voorwerp hetwelk op eene zinnelijke wijze een
ander, daarvan verschillend, hetzij zinnelijk of
geestelijk voorwerp aanduidt of voorstelt; (in bep.
zin) een zinnelijk of door een beeld voorgesteld
voorwerp waardoor iets geestelijks of iets algemeens
wordt aangeduid, symbool : de leer der zinnebeelden;

de duif is het zinnebeeld der onschuldige liefde; het
anker is het zinnebeeld der hoop.
ZINNEBEELDELIJK, bw. bij wijze van zinnebeeld. ZINNEBEELDIG, bn. bw. iets zinnebeeldig

voorstellen; zinnebeeldig spreken.

ZINNELIJK, ZINLIJK, bn. bw. ( -er, -st), onder
het bereik der zinnen vallende : zinnelijk waarneembaar; - het zinnelijke leven, het dierlijke leven, in
tegenst. met het geestelijke leven; — alleen de
zinnen bevredigend : zinnelijk genot; zinnelijke
liefde ; =-- wellustig, wulpseh : een zinnelijk mensch;

eene zinnelijke vrouw: een zinnelijk leven leiden; —

met zinnen begaafd : een mensch is een zinnelijk
wezen.

ZINNELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder zinnen,
bewusteloos : hij lag zinneloos op den grond; —
krankzinnig, onzinnig, dwaas : zinneloos spreken,
handelen. ZINNELOOSHEID, v. waanzin, krank
(...heden), onzinnige, dwaze daad.-zinghed;,
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ZINNELOOZE, m. en v. (-n), krankzinnige.
ZINNEN, (zon, heeft gezonnen), peinzen, overdenken : op wraak zinnen; — (spr.) men kan zijne
kinders wel minnen, maar niet zinnen, hun zin
vormen.
ZINNENWERELD, * v. de wereld der zinnen,
alles wat met de zinnen waarneembaar is.
ZINNEPOP, v. (-pen), zinnebeeld, symbool;
...SPEL, o. (-en), (eert.) spel van zinnen, zie ZIN;
...TUIMEL, m. verwarring der zinnen, soort
dronkenschap door zinsvervoering.
ZINNIGHEID, v. (gemeenz.) lust, begeerte : ik
heb er geene zinnigheid in.

ZINRIJK, bn. bw. ( -er, -st), rijk van zin, beteekenis, inhoud; snedig, geestig, vernuftig; krachtig:
zinrijke woorden, gesprekken. ZINRIJKHEID, v.

nadruk, kracht (van stijl).
ZINSBEDROG, o. ...BEGOOCHELING, v. (-en),
bedrog, begoocheling der zinnen, onjuiste, valsche
waarneming.
ZINSBOUW, m. bouw, samenstelling van den
zin, constructie.
ZINSCHEIDING, v. (taalk.) het afdeelen der
volzinnen door leesteekens, punctuatie.
ZINSDEEL, o. (-en), deel van den zin : leer van
den zin en de zinsdeelen: onderwerp, gezegde en
bepalingen: ...LIDWOORD, o. het voegwoord dat,

omdat het de meeste zinnen verbindt.
ZINSLOT, o. einde, laatste woorden van een volzin; ...SNEDE ; v. (-n), deel van een volzin : deze
zinsnede begrijp ik niet; ...SNIJDING, v. (-en),
rust, plaats waar men onder het lezen moet ophouden; zinteeken, leesteeken.
ZINSONTLEDING, v. (-en), ontleding van een
samengestel den zin in enkelvoudige, van een enkel
-voudigen
zin in zijne zinsdeelen.
ZINSPELEN, (zinspeelde, heeft gezinspeeld),
sprekende of schrijvende (op iets of iem.) doelen,
iets bedektelijk aanduiden of te kennen geven:
op iets, op iem. zinspelen. ZINSPELING, v. (-en),
allusie.
ZINSPREUK, v. (-en), spreuk die eene bijzondere
beteekenis of een rijken inhoud heeft; — kenspreuk
(van een adellijk geslacht, een genootschap, een
voornaam persoon enz.), leus, devies.
ZINSPREUKIG, bn. bw. in den vorm eereer
zinspreuk.
ZINSTAAL, v. (Zuidn.) zinnebeeld.
ZINSTOREND, bn. zinstorende drukfouten, die
de beteekenis, den zin doet verloren gaan.
ZINSUITING, v. het uiten van zijne meeping;
...VERBAND, o. het verband der zinnen : het
onderschikkend zinsverband; ... VERBIJSTERING,
v. verwarring der zinnen; ...VERDOOVING, V.
(-en), het verdooven der zinnen, ophouden te
gevoelen, waar te nemen; ...VERRUKKING, v.;
...VERVOERING, v.
ZINTEEKEN, o. (-s), leesteeken.
ZINTUIG, o. (-en), lichaamsdeel waardoor de
zinnen werken, werktuig van den zin : het zintuig
van den reuk is de neus.

ZINTWISTEN, (zintwistte, heeft gezintwist), (w.
g.) twisten over den zin of de beteekenis van een
woord. ZINTWISTING, v. (-en).
ZINVANG, m. eene soort van beroerte waarbij
de lijder plotseling het bewustzijn verliest en in
dezelfde houding blijft waarin hij is, het gaat
met eene wasachtige buigzaamheid der ledematen
gepaard; ...VERMAAK, o. (...maken), uitspanning, genot.
ZINVERWANT, bn. volgens den zin, de beteekenis verwant : zinverwante woorden, synoniemen;
...VERWANTSCHAP, v. ; ...VERZETTING, v.
(-en), zekere redekunstige figuur, waarbij men van
de gewone volgorde der woorden afwijkt, inversie.
ZIONISME, o. het streven der Joden om een
eigen maatschappij in Palestina te hebben.
ZIRKOON, o. donkerrood of geelrood edelgesteente, niet zeer hard, doch het glinstert sterk en
vurig : zirkoon wordt veel op Ceylon gevonden.
ZIT, m. het zitten : dat was een heele zit, ik heb
daar lang moeten zitten; -- (fig., gemeenz.) zij
heeft geen zit in 't gat, zij kan niet lang achtereen
blijven zitten; (gemeenz.) neem een zit, neem een
stoel, ga zitten. ZITJE, o. (-s), het is hier een gezellig zitje, hier zit men gezellig.
ZITBAD, o. (-en), bad dat men al zittende neemt;
— korte badkuip waarin men zich zittende kan
baden en wasschen; ... BANK, v. (-en), bank om
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er op te zitten; ...BEEN, o. (- deren), (ontl.) een
der twee onderste boogvormige beenderen van
het bekken, waarop het lichaam bij het zitten
rust; ...DAG, m. (-en), dag waarop eene vergadering
gehouden wordt, eene rechtbank zitting houdt;
...GELD, o. (-en), kleine bijdrage welke fabrieksarbeiders den patroons vroeger moesten afstaan
voor het genot van vuur en licht op de fabriek
en het gebruik maken van het gebouw; thans
bijna overal afgeschaft; ...KAMER, v. (-s), kamer
waar men gewoonlijk zit, woonkamer; ...KUSSEN,
o. (-s), kussen om op te zitten; ...PLAATS, v. (-en),
alle zitplaatsen waren besproken; ...STANG, v. (-en),
stang in vogelkooien; ...STEDE, v. (-n), zitplaats.
ZITTEN, (zat, heeft of is gezeten), gezeten zijn:
op een stoel, eene bank, op den grond zitten; bij de
tafel, aan het venster zitten; ik heb den heelen dag
gezeten; te paard zitten; ga zitten, neem plaats; —
blijf zitten, sta niet op, ga niet weg; -- zit stil,
beweeg u niet; — uw vader zit te veel, neemt te
weinig beweging; — hier is het prettig zitten; — de
vogels zitten in de boomgin, rusten daar op takken;
de hond zit op zijne achterpooten; op zijne hurken
zitten; — (spr.) op heete kolen zitten, in spanning,
in angst; — op zware lasten zitten, zware lasten, veel
huur enz. te betalen hebben; — hier zit gij in Abrahams schoot, hier hebt gij het zeer goed; — zich
niet op den kop laten zitten, zich niet alles laten
welgevallen; — iem., elkaar in 't haar, in de veeren
zitten, handgemeen zijn, (ook) een scherpen pennestrijd voeren; — iem. op de hielen zitten, hem van

zeer nabij volgen, achternazitten; — (gemeenz.)
zij had den steek gevoeld, hij zat; —

met een bepaald doel eenigen tijd zitten : voor
den schilder zitten, zich laten uitteekenen; — aan
tafel zitten, om te eten; — op de markt zitten, er

eenige koopwaren uitgestald hebben om ze te
verkoopfan; — (spr.) daar zit zij nu met haar gebakken peren, zie PEER; — de dokter zit van 1
tot 2 uur, houdt dan zitting, is dan te spreken; —
de Kamers zitten, zijn vergaderd; — in het bestuur
zitten, lid van het bestuur uitmaken; — in den
raad zitten, lid van den raad zijn; — op den troon
zitten, als vorst regeeren; — aan het roer zitten,
besturen, regeeren; — ik zit al een uur over mijn
opstel, ben reeds een uur daarmee bezig; — de kip
zit te broeden, zit op eieren; — als bloote aanduiding dat men eenigen tijd met iets bezig is : hij

zit te lezen, te praten, te rooken; elkander zitten te
plagen; wat zit hij weer te liegen ! —

een geruimere tijd of voortdurend ergens vertoeven : in de gevangenis. achter de tralies, achter
slot zitten, gevangenisstraf ondergaan; — op water
en brood zitten, in de gevangenis zitten en niets
dan dat bekomen; ---r voor schuld, wegens beleediging
zitten; -- hij zit altijd thuis, gaat haast nooit uit; —

altijd achter de kachel, bij moeders pappot zitten,
een huishen zijn; — hij zit altijd in de boeken,
met zijn neus in de boeken ; hij is altijd aan het
studeeren; — waar zit hij toch I, waar mag hij

wel zoo lang blijven ?, waar zou- hij vertoeven t;

voor hoer zitten, daarvan haar bedrijf maken; --

vertoeven, zich bevinden met aanduiding van de
wijze waarop : hij zit in nood, in de verlegenheid,
in den brand, hij verkeert in verlegenheid, heeft
hulp noodig; — in de pekel zitten, in angst, in
geldverlegenheid; — in zak en asch zitten, in angst
zitten, treurig, neerslachtig zijn; -- hij zit er warmpjes in, is bemiddeld; — hij zit in schuld, heeft
schulden; — hij zit tot over de ooren in de schuld,
hij weert, haast niet, hoe zijne schuld betaald te
krijgen; — hij zit vol valschheid, vol venijn, hij is
in hooge mate valsch; — op een droogje zitten,
niets te gebruiken hebben; —
hij is blijven zitten, is op school, (ook) is in zijne
betrekking niet bevorderd; — wij zijn blijven
zitten, zijn niet weggegaan, (ook) zijn niet verhuisd; --- dat meisje is blijven zitten, is niet ten
dans (op een bal), niet ten huwelijk gevraagd; —
die weduwe bleef met twee kinderen zitten, had 2
kinderen toen zij weduwe werd; — hij is in den
boel blijven zitten, heeft de zaak geërfd, voortgezet; — zij bleef in goeden doen zitten, werd niet
onbemiddeld door den dood van haar man; —
h-ij heeft zijne vrouw laten zitten, heeft haar in den
steek gelaten, is stil heengegaan; — een meisje laten
zitten, haar niet huwen, inz. na het haar beloofd
te hebben; — de meid heeft ons laten zitten, heeft
ons in den steek gelaten, is niet gekomen of is
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weggeloopen; — de zaken laten zitten, niet voort
— ik zal het er niet bij laten zitten, ik zal-zetn;
de zaken beëindigen, (ook) ik zal het bij het gerecht aanklagen, (ook) ik zal er u wel voor bebonen; — hij liet er een aardig sommetje bij •zitten,
verloor er vrij veel geld aan; —
(van zaken) het schip zit, zit aan den grond, is
vast aan den grond; — (spr.) hiermee zit ik aan
den grond, weet niet wat te doen, (ook) ik ben er
mee verlegen; — de spijker zit los, is los; — de
hoed zit hem altijd op het hoofd, hij loopt nooit
blootshoofds, (ook) hij groet niemand; — er zit
vuil op uw goed, er is, bevindt zich vuil op; —
zit daar geld ?, heeft men daar geld ?; — het zit
er niet aan, ik kan niet veel uitgeven; — daar
zit niet veel, men is er niet bemiddeld; — daar zit
niets op, er is niets aan te doen, (ook) er is geen
voordeel van te halen; — daar zit niets anders op
dan ..., alleen dit kan nog gedaan of beproefd
worden; — daar zit 5 jaar op, dit is met 5 jaar
gevangenisstraf bedreigd; — daar zit niet veel
bij (bij dien knaap), hij is niet flink, gevat, bij de
hand; — de Duitsche voorzetsels zitten er goed in,
die kennen zij, die ken ik goed; — de zaak zit op
haar gat, er komt niets van terecht; — daar zit
hem de knoop, zie KNOOP; — er zit slijm op de
borst. men heeft veel last van slijm op de borst; —
het zit hem aan de longen, hij scheelt het aan de
longen; —
(van kleedingstukken) kleeden, passen, staan:
die jas zit u goed; de rok zit daar niet mooi; dat
pakje zit u als aan 't lijf geschilderd, staat u keurig

mooi.
ZITTEND, bn. gezeten : op die schilderij was
een zittend meisje voorgesteld; — waarbij men veel
zit : een zittend leven leiden, weinig beweging hebben; — een zittende lessenaar, lessenaar waaraan
men zit; — (plantk.) zittende bladeren, zonder
stelen; zittende stempels, zonder stijltjes; zittende
helmknoppen, zonder helmdraden.
ZITTER, m. (-s), die zit; die veel zit; (in herbergen of tapperijen) iem. die gaat zitten om zijn
borrel te drinken, b.v. men houdt daar geen zitters,
d. i. men verkoopt daar slechts over de toonbank; (zeew.) balken, bezijden de buikstukken op
den bodem van het schip gelegd. ZITSTER, v.
(-s)_ die zit; die altijd vlijtig werkt.
ZITTIJD, m. tijd gedurende welkeu eene vergadering zitting houdt.
ZITTING, v. (-en), vergadering, bijeenkomst:
zitting houden, vergaderd zijn; — zitting nemen,
voor het eerst eene vergadering als lid bijwonen; —
zitting met gesloten deuren; geheime zitting, comité
generaal; — tijdperk van de opening tot de sluiting
eener (inz. wetgevende) vergadering : deze zitting
der Staten- Generaal was weinig vruchtdragend; —
tij d tot het verrichten van iets besteed : de dokter
houdt heden zitting; — zitplaats, stoel, bank; —

bekleedsel van stoelen (b.v. van trijp, fluweel
enz.); — sekreetbril.
ZITTINGSJAAR, o. duur eener wetgevende zitting; ...VERSLAG, o. (-en), verslag eener zitting.
ZITUUR, o. (...uren), tijd gedurende welken eene
vergadering duurt; tijdstip waarop eene bijeenkomst aan-vangt; ...VLAK. o. (-ken), vlak waarop
men zit; ...VLEESCH, o. zitvleesch hebben, langen
tijd kunnen blijven. zitten, (ook) veel geduld hebben : hij heeft geen zitvleesch; ...VOETEN, m. inv.
een voet met drie teenen naar voren en één naar
achteren die aan den wortel door een kort vlies
verbonden zijn : de hoenders hebben zitvoeten.
ZIZEL, m. (-s), —MARMOT, v. (-ten), (nat.
hist.) een aardig fraai diertje van 't marmotten geslacht (spern7,ophilus citillus), in O. Europa
welks vel een schoon bont oplevert; ook ZIESEL.
1. ZODE, v. (-n), met eene spade afgestoken
stuk grasland : om een perk zoden leggen; zoden
steken; een dijk met zoden beleggen; - (spr.) dat
brengt of zet geen zoden aan den dijk, dat geeft

geen voordeel.
2. ZODE, v. gewoonlijk ZOO, ZOOI en ZOOITJE,
uitgesproken : kooksel, zie ZOO; (geneesk.) heete
zode, zeker onaangenaam gevoel van hitte en
scherpheid omtrent de kolk der maag, dat soms
van walging en braking vergezeld gaat; — (gew.)
het water is aan de zoo, het water kookt.
ZODENBED, o. (-den), bed, laag van zoden:
...BRANDEN, o. het branden der zoden op slecht
veenachtig grasland, gew. ook roppen geheeten;

...ERTS, o., ...IJZERSTEEN, o. ijzeroer dat in
weiden voorkomt; ...PLAKKER, m. (-s), zwaar
vierkant stuk hout, schuin aan een steel verbonden, om gelegde graszoden vast te slaan; ...PLOEG,
m. (-en), (landb.) een werktuig tot het zodensteken
dienstig, zijnde een mes, dat schuin door een van
onderen eenigszins gebogen esschen steel steekt;
... RAND, m. rand van zoden om een tuinbed;
...SNIJDER, m. (-s), zodenploeg; ...SPADE, v.
(-n), spade om graszoden te steken; ...WERK, o.
ZODIAK, m. cirkel of gordel aan den hemel.
met de meestal naar dieren genoemde 12 sterrenbeelden of hemelteekens, welke de zon jaarlijks
doorloopt, dierenriem, zonneweg.
ZODIAKAALLICHT, o. een zwakke lichtschijn
in het begin van de lente en van den herfst in de
streek van den zodiak of dierenriem.
ZOEK, bw. te zoeken, weg, verloren : is er wat
zoek ?; mijn hoed is zoek, niet te vinden.
ZOEKBRENGEN, (bracht zoek, heeft zoekgebracht), zoekmaken : daar heb ik vrij wat tijd op
zoekgebracht.

ZOEKEN, (zocht, heeft gezocht), trachten te vinden (iets dat verloren is) : naar een sleut3l zoeken; —
ik heb mij gek gezocht naar dat boek, ik wist niet
meer waar ik zoeken moest; — zoek en gij zult
vinden, of die zoekt, die vindt, met vlijt en inspan
bereikt men zijn doel; — kruiden zoeken,-nig
opzoeken, lezen; — fouten in een opstel zoeken,
opsporen; — ik zoek mijn broeder; — zoo iem.
is met een lantaarntje te zoeken, vindt men haast
nergens; geld zoekt geld, zie GELD; — naar zijne
woorden zoeken, niet gemakkelijk spreken; — spij
kers op laag water zoeken, zie SPIJKER-, — iem.
zoeken, iedere gelegenheid aangrijpen om op hem
te vitten, hem onaangenaamheden te zeggen; —
trachten te krijgen : eene vrouw zoeken, verlangen
te trouwen; — een geschikt huis zoeken, om het
te huren of te koopen; — troost, hulp bij iem. zoeken;
eene gelegenheid zoeken; eene betrekking, een ambt,
een dienst zoeken, pogingen aanwenden die te ver
een onderkomen zoeken; een goed heenkomen-krijgen;
zoeken, vluchten; de ruimte zoeken, het hazenpad
kiezen; — (zeew.) eene haven zoeken, .naar, eene
haven stevenen; — grond zoeken, door het werpen
van het dieplood; het land zoeken, wanneer men

meent, het in de nabijheid te hebben, moeite doen
om het te ontdekken; — eigen roem zoeken; — de
schaduw zoeken, zich daarheen begeven; — ruzie,
twist, nesten zoeken; — naar iets streven : hij zoekt

u te bedriegen; iemands verderf zoeken; — gij hebt
hier niets te zoeken, gij hebt hier niets te maken; —
dat is nog ver te zoeken, dat is nog ver weg; — dat
is ver gezocht, dat is er niet de haren bijgehaald; —
die waren zijn zeer gezocht, gewild, op prijs gesteld; — op gezochte wijze, in tegenst. met op natuurlijke wijze; gezochte taal; — dat had ik achter
hem niet gezocht, daartoe had ik hem niet in staat

geacht. ZOEKING, v. het zoeken; onderzoek.
1. ZOEKER, m. (-s), die zoekt.
2. ZOEKER, m. (-s), (zeew.) voorste gedeelte
van een zoekerbout 't welk eerst door het ijzer
gaat en na het indrijven van den bout wordt
afgehakt. ZOEKSTER, v. (-s).
ZOEKERBOUT, m. (-en), (zeew.) bout die twee of
neer palmen langer gekort wordt dan zij varen moet.
ZOEKLICHT, o. (-en), zeer sterk geconcentreerd
licht waarmee men eene grootti ruimte kan belichten en doorzoeken : electrische zoeklichten aan
boord van oorlogsschepen; — ( fig.) op dat congres
zal het fröbelonderwijs in het zoeklicht komen, van
alle zijden sterk belicht worden.
ZOEKMAKEN, (maakte zoek, heeft zoekgemaakt), wegmaken, verliezen : dat kind maakt
alles zoek; veel tijd met iets zoekmaken, veel tijd
er aan moeten besteden; — iets verbergen, zoodat
men het moet zoeken; — (w. g.) zich zoekmaken,
zich stil verwijderen.
ZOEKRAKEN, (raakte zoek, is zoekgeraakt),
verloren raken : hier raakt alles zoek.
ZOEL, bn. bw. ( -er, -st), 't is zoel weer, lekker
warm, iets te warm voor den tijd z an het jaar;
(ook) een zoele wind, warme wind; -- drukkend of
vochtig warm, zooals het vaak voor een onweer
is. ZOELHEID. v.
ZOELTE, v. (gew., Zuidn.) weerlichten zonder
te donderen : de zoelte speelt.
ZOEMEN, (zoemde, heeft gezoemd), een gonzend
geluid maken; de bijen zoemen.
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1. ZOEN, m. (-en), kus. ZOENTJE, o. (-s),
kleine zoen.
2. ZOEN, m. verzoening, het vrede maken of
sluiten; tot zoen harer misdaad; (fig.) verbetering; (zeew.) het biedt geen zoen, het weer wil niet bedaren.
ZOENALTAAR, o. (...taren), het altaar, omdat
aan 't altaar de Mis wordt opgedragen; ...BLOED,
o. bloed door Jezus gestort ter verzoening onzer
zonden; ...DOOD, m. dood van Jezus.
ZOENEN, (zoende, heeft gezoend), kussen, kus
geven; dat is om te zoenen, snoezig; (iron.)-sen
walglijk; - verzoenen.
ZOENER, m. (-s), ZOENSTER, v. (-s), die zoent.
ZOENGELD, o. geld dat betaald wordt als boete.
ZOENOFFER, o. (-s), ZOENOFFERANDE, v.
(-n), offer tot uitwissching van zonden.
ZOENOFFEREN, (zoenofferde, heeft gezoenofferd), zoenoffers brengen.
1. ZOET, bn. bw. ( -er, -st), den hoogsten graad
van aangename gewaarwording op de smaakzenuwen voortbrengende, zoowel van de gewaarwordingen zelve, alsook van de lichamen, waardoor
zij wordt voortgebracht, in tegenst. met zuur,
zout, bitter; suiker en honing zijn zoet; zoete kersen,
druiven; zoet smaken; zoete peren, appelen; zoo
zoet als suiker, zeer zoet; nog zoeter dan honing,
in de hoogste mate zoet; - zoet brood, ongezuurd,
ongegist; - zoete melk, zoetemelk; - zoet water,
in tegenst. met zout water; (spr.) zoete broodjes
bakken, zijne eischee lager stellen, toegeven; (fig.) hoogst aangenaam voor het gehoor en voor
den reuk : zoete tonen; een zoete geur; - hoogst
aangenaam : zoete droomen; iem. zoete woorden,
zoete namen geven: - beminnelijk, zachtaardig,
gehoorzaam, volgzaam (van kinderen) : een zoet
kind; zijn de kinderen zoet geweest ? ; - ( Zuidn.)
aardig, fraai; (fig.) gedwee, onderworpen; - (timm.)
zoet schaven, het schaven met eene dubbele blokschaaf; zoet stellen, het juist stellen van den keerbeitel. ZOETHEID, v.
2. ZOET, o. het zoete; (fig.) 's levens zoet en zuur,
de aangenaamheden en wederwaardigheden des
levens; - zoet en zuur in het huwelijk ondervinden,
de lusten en de lasten.
3. ZOET, o. (gew.) schoorsteenroet.
ZOETAARDIG, bn. (Zuidn.) zachtaardig.
ZOETACHTIG, bn. ( -er, -st), eenigszins zoet.
ZOETBOORSCHAAF, v. (...schaven), zeker

schrij nwerkersgeree dschap .
ZOETEBOTER, v. versche ongezouten boter.
ZOETEKAUW, m. en v. (-en), persoon die veel
van zoetigheden houdt; ...KERS, v. (-en), zeker
gewas; ...KLAVER, v. zeker gewas; ...KOEK, v.
koek, zoet van smaak, inz. peperkoek; (fig.) moet

ik alles voor zoetekoek opeten ?, moet ik mij dit
alles laten welgevallen ?
ZOETELAAR, m. (-s, ...laren), marketenter.
ZOETELAARSTER, v. (-s), marketentster; (gew.)
die op erfhuizen enz. met een tafeltje staat en
sterken drank enz. verkoopt.
ZOETELEN, (zoetelde, heeft gezoeteld), (eert.)
spijs en drank in een leger verkoopen.
1. ZOETELIEF, bn. zoet, volgzaam en lief : een
zoetelief kind.
2. ZOETELIEF, m. en v. (...ven), (gemeenz.)
beminde; het wordt eig. meest van vrouwen gezegd. ZOETELIEFJE, o. (-s).
ZOETELIJK, bw. zoet.
ZOETEMELK, v. tegenst. van karnemelk en
taptemelk.
ZOETEMELKSCH, bn. van zoetemelk gemaakt:
zoetemelksche kaas; zoetemelksch kalf, kalf dat met
zoetemelk is gekweekt.
ZOETEMELKSPAP, v. pap in zoetemelk gekookt.
ZOETEN, (zoette, heeft gezoet), zoet maken,
worden : basterdsuiker zoet sneller dan witte; verzachten : wijn met zwavel zoeten; - zeer glad
schaven, polijsten : hout zoeten.
ZOETEPAP, v. pap van zoetemelk gekookt.
ZOETERD, m. (-s), iem. die zoet (braaf) is.
ZOETEVEENTJES, o. mv. eene soort van lekkere zoete appeltjes.
ZOETHOUT, o. (plantk.) Bene plant (glycyrrhiza
glabra), die in Zuid- Europa thuis behoort en aldaar
in 't groot verbouwd wordt om haar kruipenden
wortelstok, het zoogenaamde zoethout, die in de
geneeskunde veel gebruikt wordt; - (gew.) bitter
zoethout en wild zoethout, bitterzoet.

ZOETHOUTDRANK, m. (-en), drank met zoet-
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hout bereid; ... SAP, o.; ... SUIKER, v. (scheik.)
het suikerachtig bestanddeel van den zoethout wortel; ...WATER, o. water op zoethout getrokken;
...WORTEL, m. (-s).
ZOETIGHEID, v. het zoete, eigenschap van zoet
te zijn; - (fig.) aangenaamheid., bevalligheid, liefelijkheid; winst, voordeel; -, v. (...heden), (fig.)

lekkernij, snoeperij : kinderen houden doorgaans
veel van zoetigheid.
ZOETJES, bw. zacht, zachtkens : zoetjes gaan;
bedaard, zonder overijling, langzaam; (spr.) zoetjes
aan, dan breekt het lijntje niet; - niet hard op,
niet offerluid : zoetjes fluisteren.
ZOETKLINKEND, bn., ...LUIDEND, bn. bw.
( -er, -st), aangenaam klinkend; ...LUIDENDHEID,
v. welluidendheid; ...MAKEND, bn. wat zoet
maakt : zoetmakende middelen; ...MAKING, v.
ZOETRASP, v. (-en), eene rasp om te zoeten,
alle oneffenheden weg te vijlen; ...REUKIG, bn.
wat een zoeten reuk heeft; ...RIET, o. (Z. A.)
suikerriet.
ZOETSAPPIG, bn. bw. ( -er, -st), sappig en zoet,
inz. flauwzoet; (fig.) laf, zouteloos : zoetsappige
praat; een zoetsappige kerel; - overdreven vriendelij k : met een zoetsappig gezicht; zich zoetsappig
alles laten welgevallen, geduldig, gedwee. ZOETSAPPIGHEID, v.
ZOETSCHAAF, v. (...schaven.), blokschaaf met
dubbelen beitel om zoet of zeer glad te
schaven.
ZOETSPRAKIG, ...SPREKEND, bn. niet eene
aangename taal; (fig.) vleiend.
ZOETSTEEN, in. (-en), oliesteen; ...VIJL, v.
(-en), eene fijne vijl; (fig.) de zoetvijl over iets laten
gaan, het nauwkeurig beschaven.
ZOETVIJLEN, (zoetvijlde, heeft gezoetvijld), met
de zoetvijl bewerken.
ZOETVLOEIEND, bn. bw. ( -er, -st), aangenaam,
welluidend : zoetvloeiende verzen; een zoetvloeiend
dichter. die zoetvloeiende verzen maakt. ZOETVLOEIENDHEID, v.
ZOETWATER, o. drinkbaar water, rivier- of
bronwater.
ZOETWATERKRAB, v. (-ben), zekere krab van
Italië, Spanje en andere landen aan de Middel
...SCHILDPAD,-landscheZ;.PLANT,v(-n)
v. (-den), ..SPONS, v. ..VISCH, m. (...sschen),
plant enz. die in zoetwater leeft.
ZOEVEN, (zoefde, heeft gezoefd), de wind zoefde
door de boomen, dof ruischen.
1. ZOG, v. ( -gen), (gew.) zeug, moedervarken.
2. ZOG, o. moedermelk : die jonge vrouw heeft
veel zog; zij voelt het zog toeschieten, plotseling hare
borsten vullen; - zij heeft reeds zog in hare borsten,
zij is zwanger; het zog bleef plotseling weg; - (gew.)
hij heeft het zog van zijn moer gezogen, hij heeft den
aard -van zijne moeder; - (zeew.) spoor dat het
schip in het opborrelend water achterlaat, doodwater, kielwater; (fig.) in iemands zog varen, hem
navolgen.
ZOGAFSCHEIDING, v. afscheiding, vorming van
zog, moedermelk; ...GAT, o. (-en), (zeew.) vullingsgat; (ook) hok waar kogels in geborgen worden;
... GEBREK, o. het niet of niet genoeg voorhanden
zijn 'van moedermelk; ...GLAS, o. (...zen), eigen
glazen voorwerp om Bene vrouwenborst-ardig
leeg te maken, trekglas; ...KLAMP, m. (-en),
(zeew.) klik, hak van 't roer; ...KLONTER, m.
(-s), geklonterde moedermelk : de zogklonters moet
ge wegwrijven, anders krijgt ge zwerende borsten;
...KOORTS, v. (-en), koorts door het zog veroorzaakt (inz. bij Bene kraamvrouw); ...POMPJE, o.
(-s), geneeskundig instrument om zog uit Bene
vrouwenborst te verwijderen.
ZOGRIJK, bn. ( -er, -st), rijk aan zog.
ZOGSTUKKEN, o. mv. (zeew.) houten gaffels
die i oor en achter tegen den steven aankomen,
in stede van gescheiden inhouten; ...VERPLAATSING, v.; ...VLOED, m., ...VLOEIING, v. (-en),
het wegvloeien van het zog door te groote zogafscheiding; ...WATER, o. water dat achter het
schip opborrelt.
ZOGZIEK, bn. een kind is zogziek, wanneer het
bij het spenen ziek wordt van het sterke verlangen
naar de moederborst.
ZOGZIEKTE, v. (-n), het zogziek zijn.
ZOLDER, m. (-s), Bene der bovenverdiepingen
van een gebouw die veelal tot bergplaats of bewaarplaats dient : ouden rommel zet men op zolder; -
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bovengedeelte, dekking eener kamer : de zolder
dezer kamer is geschilderd; - houten verhevenheid
tot verhooging van den grond; - (gew.) papieren
zolder, laag, drassig land waarin het vee met de

pooten als het ware doorzakt. ZOLDERTJE, o.
(-s), kleine zolder; - (gew.) papieren zoldertje loopen,
over dun ijs dat onder de voeten wegbuigt, zoo
loopen dat men er niet doortrapt, elders een bui
maken, geheeten.
-gertj
ZOLDERDEUR, v. (-en), deur die toegang geeft
tot een zolder.
ZOLDEREN, (zolderde, heeft gezolderd), op den
zolder leggen, brengen; gezolderd zijn, op den zolder
geborgen; - van eene zoldering voorzien, plafon
ZOLDERING, v. het zolderen; -, (-en),-ner.
verdieping van een gebouw; - bovenvloer, bedek
-king(er
kamer), plafond.
ZOLDERGAT, o. (-en), gat boven aan de zoldertrap; ...GRENDEL, m. (-s); ...HUUR, v. (...huren),
geld dat voor het gebruik van een zolder betaald
wordt; ...KAMER, v. (-s), kamer op de bovenste
verdieping van een huis, gedeelte van een zolder
dat tot eene kamer is ingericht; (fig.) op een zolder
wonen, zeer armoedig gehuisvest zijn;-kamertj
...LICHT, o. glazen dakpannen. raampje enz. dat
licht op zolder geeft; ...LUIK, o. (-en), valluik
dat een zoldergat afsluit; ...NAGEL, m. (-s), eene
soort van gesmeden spijker, met vierkante of platte
schacht, 9 duim lang, inz. tot het vastspijkeren
van houten vloeren gebezigd; ...PERSONEEL, o.
arbeiders in eene meelfabriek enz. die op de zolders
werkzaam zijn; ...PLANK, v. (-en); ...RAAM.,
o. (...ramen); ...RIB, v. (-ben), rib of balk onder
eene zoldering; ...SCHUIT, v. (-en), schuit, aak
of praam met eene zoldering; ...STOK, m. (-ken),
lange houten stok of staak waaraan op zolder
nat waschgoed te drogen wordt gehangen, droog
V. (- pen); ...VEER, v. (-en), (timm.)-stok;.TRAP,
eene soort van veer waarmede zolderplanken
gevoegd worden; ...VENSTER, o. (-s); ...WERKER, m. (-s), iem. van het zolderpersoneel.
ZOLEN, (zoolde, heeft gezoold), zolen onder
schoenen of laarzen zetten.
ZOLENNAAIER, m. (-s). arbeider op eene
schoenfabriek die uitsluitend het onderwerk aan
het bovenwerk vastnaait.
ZOMER, m. (-s), het warme gedeelte des jaars,
tegenst. van winter: ik houd meer van den zomer
dan van den winter; - wij hebben een laten zomer,
de zomerwarmte komt laat; - een mooie zomer,
met mooi weer; - (spr.) ééne zwaluw maakt nog
geen zomer, zie ZWALUW; - het tweede der vier

jaargetijden (van 21 Juni tot 21 Sept.); -- (fig.,
dicht.) jaar : zij was achttien zomers oud; - de
mannelijke ouderdom : hij stierf in den zomer des
levens; - des zomers, in, gedurende den zomer.
ZOMERTJE, o. (-s).
ZOMERAARDAPPEL, m. (-s, -en), vroege aardappel die in den zomer goed is.
ZOMERACHTIG, bn. ( -er, -st), van den 1 zomer;
als in den zomer : zomerachtig weer.
ZOMERANDIJVIE, v., vroege andijvie; ...APPEL, m. (-s), vroege appel die in den zomer rijp
is en gegeten wordt; ...ARBEID, m. arbeid in
den zomer verricht; ...AVOND, m. (-en), avond
van een zomerdag, of van een zomerschen dag;
...BED, o., ...BEDDING, v. bed of bedding eener
rivier in den zomer; ...BEZOEK, o. (-en), bezoek
dat men des zomers aflegt; ... BIER, o. bier dat
's zomers gedronken wordt, lagerbier; bier met
meer hop gebrouwen dat tegen de zomerhitte
kan; ... BLIK. m. (gew.) het weerlichten; ... BLOEM,
v. (-en); ...BOTER, v. grasboter; ...BREEDTE,
V. (- n), breedte eener rivier des zomers, in tegenst.
met win.terbreedte; ...BROEK, V. (- en); ...BUI, v.
(-en), regenbui in den zomer; ...CONCERT, o.
(-en); ...CURSUS, m. ( -sen); ...CYPRES, m. ( -sen),
(plantk.) bezemvlas, studentenkruid; ... DAG, m.
(-en), dag van den zomer; dag waarop de grootste
hitte meer dan 25° C. is : aangenaam warme dag;
...DIENST, m. dienst des zomers (van stoombooten,
spoortreinen, enz.); ... DIJK, m. (-en), kleine dijk;
...DOEK, m. (-en); ...DOS, m. zomerkleeding,
zomergewaad; (fig.) natuur prijkt in zomerdos;
...DRACHT, v.; ...DRADEN, m. mv. vezels die
gedurende den nazomer in de lage lucht zweven,
herfstdraden; ...EIK, m. (-en), (plantk.) eik die
alleen 's zomers bladeren heeft, in tegenst met
wintereik.
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ZOMEREN, het zomert, het begint warm te
worden.
ZOMERFEEST, o. (-en), feest in den zomer
gevierd; ...FRUIT, o. fruit in den zomer rijp.
ZOMERGARST, o. ...GERST, v. garst in het
voorjaar gezaaid ; in tegenst. met wintergarst;
...GAST, m. (-en), gast die 's zomers komt; ...GEWAAD, o. zomerkleeding; ... GEWAS, o. ( -sen),
gewas, planten die in den zomer goed zijn, die
slechts één zomer duren; ...GLOED, m. gloed,
groote warmte van den zomer; ...GOED, o. zomer gewassen; kleedingstukken ten gebruike in den
zomer; ...GRAAN, o. graan in het voorjaar uit
...GROENTE, v.; ...HAAR, o. (van-gezaid;
dieren) tegenst. van 'winterhaar; (hoedenm.) lang,
stijf, blinkend haar dat buiten de pels van sommige
dieren uitsteekt en zich niet laat vilten, zoodat
het met een tangetje wordt uitgetrokken; ...HALFJAAR, o. (...jaren), halfjaar waarin de zomer valt,
van 1 April tot 1 October; ...HANDSCHOEN,
m. (-en); ...HAVER, v.; ...HEMD, o. (-en), dun
hemd dat men 's zomers draagt; ...HITTE, v. het
branden der zon in den zomer; ...HOED, m. (-en),
dunne hoed dien men 's zomers draagt; ...HUISJE,
o. (-s), landhuisje, buitenverblijf; prieel; ...JAPON,
V. ( - reen); ..JAS, v. ( -sen).
ZOMERKADE, v. (-n), kleine dijk of dam langs
de zomerbreedte van een water; ...KALVIJN, m.
(-s), eene soort van zomerappel; ...KERS, v.;
...KEUKEN, v. (-s), keuken die 's zomers gebruikt
wordt; ...KLEED, o. (-eren); ...KLEEDING, v.;
...KLOKJE, o. (-s), een narcisachtig plantje in
moerassige weilanden, dat van April tot Juni
bloeit (leucojom aestivurn); ...KNOL, m. (-len),
platronde witte Meiknol; ...KOOL, v.; ...KOREN,
o.; ...KOST, m. kost die 's zomers gegeten wordt;
...KOSTUUM, o. (...turnen, -s), zomerkleeding;
...KWARTAAL, o. (...talen), de drie zomermaanden; ...LAURIER, m. (-en); ...LIED, o.
(-eren), lied waarin de zomer bezongen wordt;
...LOOFBOOM, m. (-en), boom die alleen 's zomers
loof draagt; ...LOON, o. (-en), loon voor arbeid
die des zomers verricht wordt; ...LUCHT, v.;
...LUST, m. uitspanning in den zomer; ...MAAND,
V. (- en), eene der drie maanden van den zomer;
de drie zomermaanden zijn Juni, Juli en Augustus;

inz. de eerste dezer drie : Juni; ...MALUWE, v.
(plantk.); ...MANTEL, m. (-s), lichte, dunne
mantel voor den zomer; ...MORGEN, m. (-s);
...NACHT, m. (-en); ...00HTEND, m. (-en);
...00FT, o. zomerfruit; ...PAD, o. (-en) ; pad
waarvan men zich bijna alleen des zomers bedient;
...PAK, o. (-ken), ...PAKJE, o. (-s), jas, broek en
vest van zomerstof; ...PALEIS, o. paleis alleen
des zomers bewoond; ...PEER, v. (...peren);
...PEIL, o. stand van het zomerwater in een polder;
...PIPPELING, m. (-en), eene soort van zomerappel; ...PLANT, v. (-en), plant die alleen 's zomers
groeit; ...REGEN, m. (-s), regen die in den zomer
valt; ...REIS, v. (...zen), reis gedurende den zomer;
...ROGGE, V. rogge in het voorjaar gezaaid;
...ROOS, v. (...rozen), zekere bloem; ...SEIZOEN, o.
ZOMERSCH, bn. als in den zomer : de negen
zomersche dagen van Maart.

ZOMERSLAAP, m. staat van verdooving waarin
sommige dieren gedurende den zomer verkeeren.
ZOMERSPIJS, v. (...zen):...SPROETEN, V. mv.
zekere bruine vlekjes in het aangezicht die vooral
des zomers te voorschijn komen; ...STOF, v. stof
voor zomerkostuums; ...STOPPELS, m. mv.
(landb.) stoppels van zomerkoren; ... STUK, o.
(-ken), schilderstuk 't welk den zomer voorstelt;
...TALING, m. (-en), eendensoort die hier in de
kleistreken nestelt (areas querquedula), 38 cM. lang;
...TARWE, v. zomerkoren; ...TIJD, nl. het warme
seizoen; ...TUIN, m. (-en), tuin die 's zomers op
zijn mooist is; ...UI. m. (-en), de gewone ui; ...VACANTIE, v. (-s), vacantie gedurende den zomer.
ZOMERVAGEN, bouwland een zomer braak
laten liggen, om het door ploegen en eggen te
zuiveren (= te vagen) van onkruid.
ZOMERVERBLIJF, o. (...ven), buitenplaats,
lusthuis; ...VERGADERING, v. (-en), vergadering
die in den zomer gehouden wordt; ...VEST, o.
(-en); ...VIJG, v. (-en); ...VIOLIER, v. (-en),
(plantk.); ...VLAAG, v. (...vlagen), bui; ...VLEK,
V. (- ken), roode plek op het aangezicht,.
ZOMERVLEKKIG, ...VLAKKIG, bra. sproetig.
ZOMERVOEDER, ...VOER, o. voedsel der dieren
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gedurende den zomer; ...VOGEL, ni. (-s), trekvogel die hier alleen in den zomer vertoeft; ...VO
braak laten liggen;-REN,o.(gew)landb
...VREUGD, v.; ...VRUCHT, v. (-en), vrucht die
in den zomer rijp is; ...WARMTE, v.; ...WEDER,
...WEER, o. weer gedurende den zomer; aangenaam, warm weer zooals het vaak in den zomer is;
...WERK, o. arbeid die in den zomer is of wordt
verricht; ...WIND, m. (-en), wind die uitsluitend
's zomers waait : frissche, koele zomerwind; regel
zomerwind; ...WONING, v. (-en), woning-matige
alleen in den zomer betrokken; ...ZAAD, o.;
...ZALM, m. (-en), zalm in den zomer gevangen;
...ZEEP, v. zeep die in den zomer gebruikt wordt,
eenigszins anders van samenstelling dan de winterzeep; ...ZIJDE, v. zuidzijde; ...ZON, v. zon zooals
die 's zomers schijnt; ...ZONNESTAND, m. (sterrenk.) stand der zon bij het begin van den zomer;
...ZOTJE, o. (-s), (plantk.) zomerklokje.
ZOMP, v. (-en), (gew.) lang en smal vaartuig,
vooral op den Berkel in gebruik.
ZON, v. een met eigen licht schijnend hemel
dat aan andere op zichzelven donkere-licham
hemelbollen licht en warmte geeft, dus elke vaste
ster; inz. dat lichtende en verwarmende hemel
hetwelk aan onze aarde en de overige-licham
planeten licht en warmte geeft en voor ons meer
dan ééne schijnbare beweging heeft; als sterren
aangeduid door
het rijzen, dalen,-kundigte

e;

opgaan, ondergaan der zon; - de zon gaat water
halen, zie WATER; - hij is niet waard dat de zon
hem beschijnt, hij is niet waard dat hij leeft; (zeew.) de zon meten of schieten, hare hoogte berekenen, peilen; - (spr.) de 'zon tot God gaat, ver-

ouderde uitdrukking der visscherlieden voor:
de zon gaat onder; - de zon staat, zij is op haar
hoogst; - de rijzende zon aanbidden, zich indringen,
in de gunst trachten te komen bij hen, die tot
voorspoed en aanzien geraken; - het land der
rijzende zon, Japan; - hij laat de zon niet van zich
schijnen, hij is niet mededeelzaam, niet milddadig; er is niets nieuws onder de zon, zie NIEUW; hij mag niet zien, dat

de zon in het water schijnt,

hij is zeer wangunstig; nen), eene afbeelding der zon; iets dat op
eene zon gelijkt; aangestoken en ronddraaiende
schijf van een vuurwerk; - (fig.) zonnestralen:

-, (-

de bloemen in de zon zetten; in de zon gaan zitten; -

(lietdetaal) oog; - (dicht.) jaar : dertig zonnen

reeds draaiden mij boven het hoofd; - orde van
de Zon en den Leeuw. Perzische ridderorde; -

(zeew.) scheur of plek in de klei of eenig ander
scheepsdeel, dat verveloos gebleven is. ZONNETJE, o. (-s), verkleinw. van zon; het zonnetje schijnt
weer, de lieve zon; - (spr.) iem. in het zonnetje
zetten, iem. voor den gek houden; - ronddraaiend
vuurwerk.
ZONAANBIDDER, m. (-s), ...AANBIDSTER,
v. (-s), die de zon als godheid vereert; ...AAN
-BIDNG,v.
ZONACHTIG, bn. ( -er, -st), zonnig.
ZONDAAR, m. (-s, ...daren), ZONDARES, v.
(-sen), die zondigt, die zonde begaan heeft: wij
zijn allen arme zondaars; - ( scherts.) een halve
zondaar, een halve biefstuk zonder aardappelen.
ZONDAARSBANK, v. (-en), ...BANKJE, o. (-s),
bank, bankje waarop die zondaars plaats nemen
die „gered" zullen worden (in het Leger des Heils
enz.); op het , zondaarsbankje plaats nemen, zich
schuld bewust zijn; staan alsof men op het zondaars
moest, met een zondaarsgezicht staan;-bankje
...GEZICHT, o. (-en), gezicht van een zondaar;
gezicht waarop het bewustzijn der zonde benevens
het berouw daarover te lezen zijn : een zondaars -

gezicht zetten.

ZONDAG, nl. (-en), eerste dag der week, dag
des Heeren : den Zondag vieren, in eere houden;
wij houden met Hemelvaartsdag Zondag, wij beschouwen dien dag als Zondag en doen dan het
gewone werk niet; - des Zondags, op Zondag; hij is op een Zondag geboren, hij is een gelukskind; een hoofdstuk van den Heidelbergschen catechismus
dat gewoonlijk op Zondagnamiddag in de kerk
wordt behandeld. ZONDAGJE, o. (-s).
ZONDAGAVOND, m. (-en), ...MIDDAG, m. (-en),
...MORGEN, m. (-s), deelen van den Zondag;
...HOUDER, m. (-s), iem. die Zondag houdt.
ZONDAGSBEURT, v. (-en), preekbeurt op Zon-
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dag; ...BLAD, o. (-en), krant die eiken Zaterdagavond verschijnt en Zondags gelezen wordt.
ZONDAGSCH, bn. van Zondag, op den Zondag
betrekking hebbende : de Zondagsche kleeren; op
zijn Zondagsch gekleed, zeer net, met het beste
gewaad.
ZONDAGSDIENST, m. (-en), dienst op Zondag;
... DOS, m. de Zondagsche, de beste kleeren : in
Zondagsdos; ...EVANGELIE, o.; ...GEWAAD, o.
het beste kleedingstuk; ...GEZICHT, o. een prettig,
aangenaam gezicht; ...GOED, o. de Zondagsche
kleerent ...HEER, m. (-en), iem. die op Zondag
zich als heer wil kleeden en voordoen : een paar
Zondagsheeren; ...JAGER, m. (-s), halfbakken
jager; ,..KIND, o. (- eren), kind dat op Zondag
geboren is en, volgens het bijgeloof van vroegere
dagen, geesten enz. kon zien; (fig.) gelukskind;
...KLEED,o.(-eren); ...KOST, m. spijzen die Zondags
gegeten worden en gewoonlijk lekkerder en fijner
zijn dan door de week; ...LETTER, v. (-s), letter
die aanwijst op welken dag in Januari de eerste
Zondag valt, als men 1 Januari A, 2 Jan. B enz.
noemt; ...LIED, o. (-eren), lied waarin de Zondag
bezongen wordt; lied op Zondag gezongen.
ZONDAGSMAAL, o., ...MAALTJE, o. Zondagskost; een lekker maal : dat is een Zondagsmaaltje
voor me; ...NAAM, ni. (...namen), mooie naam;
...PAK, o. (-ken), ...PAKJE, o. (-s), Zondags
...PREEK, v. (-en); ...RUITER, m.-gewad;
(-s), iem. die alleen op Zondag (of extra gelegenheden)
paardrijden gaat; onhandig, ongeoefend ruiter;
...RUST, v. rust der wekelijksche bezigheden op
Zondag : vereeniging tot bevordering van de Zondags
...SCHOOL, v. (...scholen), school waar op-rust;
Zondag (inz. stichtelijk) onderwijs gegeven wordt;
...SPIJS, v. zondagskost; ...VIERING, v.; ...WEDER , ...WEER, o. schoon weder; ...WERK, o.;
..:WET, v. wet van 1 Maart 1815, houdende
voorschriften ter viering der dagen aan den openbaren christelijken godsdienst toegewijd.
ZONDARES, v. ( -sen), zie ZONDAAR.
ZONDE, v. (-n), overtreding der goddelijke of
kerkelijke wet : eene zonde begaan, doen; vergeving

van zouden; zonde tegen God, tegen de natuur, tegen
zichzelf, tegenover God, enz. begaan; in zonde
leven; in de zonde volharden; voor zijne zonde boeten; (gemeenz.) zij is de zonde wel waard, ziet er wel
smakelijk uit; 't is zonde, 't is jammer; - het is
zonde en schande, het is hoogst laakbaar en zeer
te betreuren; - 't is zonde voor God, het is zeer

te bejammeren; -- als uitroep, wanneer men een
beetje kras spreekt of gesproken heeft : het is,

God vergeve mij de zonde, beestenvoer, geen kost voor
menschen.

ZONDEBEWUSTZIJN, o. het bewustzijn zijner
zonden : het zondebewustzijn wakker schudden.
ZONDELOOS, bn. zonder zonde, vrij van zonde.
ZONDELOOSHEID, v.
ZONDENBOK, m. (-ken), (Isr.) bok die in de
woestijn werd gejaagd, nadat hij met al de ongegerechtigheden des volks was beladen; - (fig.,
gemeenz.) hij op wiep de anderen hunne taak
schuiven of hunne schuld werpen, of die 't gestadig voorwerp der plagerijen en beschimpingen
is : hij is altijd de zondenbok van 't gezelschap;
LAST, m. last der zonden; ...LIJST, v., ...REGISTER, o. lijst of register van iemands zonden;

(fig.) iemands zondenregister opmaken, openleggen,

opsommen al het verkeerde door hem bedreven;
...SCHULD, v. schuld die op iem. drukt door de
zonden; ...VERGEVING, v. vergiffenis der zonden.
1. ZONDER, vz. niet in het bezit van : hij is

zonder

geld, zonder betrekking, zonder inkomsten,

heeft die niet; - hij is nog zonder vrouw, is nog
niet getrouwd; - een echtpaar zonder kinderen; wie z onder zonde is, wie geene zonde bedreven
heeft; - buiten : hij doet niets zonder mij; -- het
kost 10 gulden zonder de opcenten, behalve de opcenteii; - zoo iets is zonder weerga, bepaald eenig; iem. zonder genade behandelen, zeer gestreng.
2. ZONDER, ZONDER DA`T, voegw. uitdr. : dit
geschiedt, zonder dat hij het weet, buiten zijn weten;
heengaan zonder een woord te zeggen.

ZONDERBAAR, bn. (-der, -st), zonderling. ZON
-DERBAHI,v.
1. ZONDERLING, bn. bw. ( -er, -st), vreemd, niet
alledaagsch, ongewoon : het is niets zonderlings;

een zonderling

menseh, zich zonderling kleeden.

ZONDERLINGHEID, v.
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2. ZONDERLING, ni. en v. (-en), zonderling
mensch : den zonderling spelen, zich vreemd voordoen. ZONDERLINGE, v. (-n).
ZONDESLAAF, m. slaaf der zonde; ...SLAAP,
m. het volharden in de zonde, zonder het zich
klaar bewust te zijn.
ZONDEVAL, in. de zondeval van Adam, het
vallen in zonde.
ZONDIG, bn. bw. ( -er, -st), overhellende tot
zonde; aan de zonde overgegeven; zonden bedrij vende : een zondig mensch. ZONDIGHEID, V.
ZONDIGEN, (zondigde, heeft gezondigd), zonden
begaan, in strijd met de goddelijke en kerkelijke
wetten handelen : tegen de geboden Gods zondigen;
tegen de welvoeglijkheid zondigen; - tegen een
taalregel zondigen, dien niet in acht nemen.

ZONDVLOED, m. geweldige, groote vloed die,
volgens het Bijbelverhaal, ten tijde van Noach
de wereld met al wat er op was verzwolg wegens
het zondige leven der menschen; alleen de Arke
Noachs bleef gespaard; - (scherts.) dat is nog van
vóór den zondvloed, nog zeer ouderwetsch.
ZONE, v. (-n), aardgordel : de heete zone, de heete
luchtstreek; - grens : de zone van de koffie, van
600 tot 1250 M. hoogte op Java.
ZONECLIPS, v. (-en), zonsverduistering.
ZONK, v. (-en), (Zuidn.) eene diepte of laagte
tusschen twee heuveltjes, doch minder dan een
dal; eene laagte of zakking op een veld, weide,
vloering, straat enz. : de weg zal wel spoedig ver
-hevnd
zonken (kuilen) vertoonen.
ZONKANT, m. (-en), kant waar de zon op schijnt.
ZONLICHT, ZONNELICHT, o. licht der zon.
ZONNEBAAN, v. (...banen), zonnecirkel; ...BAD,
o. (-en), zonnebaden nemen, zich geruimen tijd
aan de zonnestralen blootstellen.
1. ZONNEBLIND, bn. blind door het sterke schij nen der zon.
2. ZONNEBLIND, o. (-en), (timen.) een raamwerk
van ongeveer 5 bij 7 cM. dikte, waartusschen smalle
dunne latjes (schoepen of schoffels) van 1 cM. dikte
onder een hoek van 45' bevestigd zijn, ter bescherming tegen de zonnestralen. jaloezie.
ZONNEBLOEM, v. (-en), eene plant (helianthus
annuus), tot de familie der samengesteldbloemigen
behoorende, die uit Zuid- Amerika afkomstig en
bij ons als tuinplant zeer bekend is, met groote
gele bloemen als eene stralende zon.; hare zaadkor rels bevatten eene uitmuntende olie.
ZONNEBRAND, m. zonnegloed; zonnebrand in
basalt, aanvankelijk gewoon gekleurd, komen er
witte sterretjes in, the worden scheurtjes, de steen
brokkelt af en is gauw verweerd.
ZONNEBRIL, m. (-len), bril met donkere glazen
tegen te fellen zonneschijn.
ZONNECIRKEL, m. (sterrenk.) zodiak; -, m.
(-s), reeks van 28 jaren na verloop waarvan de datums weder op dezelfde dagen vallen; ... DAG,
m. (-en), (sterrenk.) de tijd die er verloopt tusschen
twee op elkander volgende culminaties van de zon;
...DAK, o. (-en), ...DEK, o. (-ken), (zeew.) tent over
het dek gespannen; ...DAUW, m. dauw welke kort
voor den opgang of na den ondergang der zon valt.
ZONNEDAUW, V. een plantengeslacht (drosera),
tot de familie der zonnedauwachtigen t ehoorende,
waarvan drie soorten bij ons in 't wild op moeras-'
hei -en veengronden voorkomen : de rondbladige
zonnedauw, de smalbladige zonnedauw, de langbladige
zonnedauw , zij is haar naam verschuldigd aan de
droppels kleverig vocht, die, onder den invloed
van het zonlicht, uit de klierdragende haartjes der
bladen te voorschijn komen en op dauwdroppels
gelijken ; ook vliegenvangertje geheeten.
ZONNEDAUWACHTIGEN, v. mv. eene planten
waartoe het geslacht zonnedauw behoort.-famile
ZONNEDIENST, m. godsdienstige vereering der
zon ; ...DIERTJE, o. (-s), (nat. hist.) een zoetwaterdiertje (actinophrys sol) tot de klasse der wortelpootigen of lobvoeten behoorende ; ... FAKKEL, v. (-s),
langwerpige ronde plekken op de zon die meer
lichtend zijn dan het overige der oppervlakte;
(dicht.) de toorts van den dag ; ...FEEST, o. feest
ter eere van de zon ; ... GLANS, m. het schitteren
van de zon ; ...GLOED, m. het branden der zon;
...GOD, m. (fab.) Phoebus, Apollo ; ...GRADEER.ING, v. (zoutz.) het uitdampen van zoutwater
door de zonnewarmte ; ...HELM, m. (-en), witte
helm die tegen de warme zonnestralen beschut;
...HITTE,!v.; ...HOED, m. (-en), breedgerande hoed;
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...JAAR, o. (...jaren), jaar dat volgens den omloop
der aarde oni de zon wordt berekend (in tegen
maanjaar); ...KEERKRIN G, m. (aardr.,-stelingva
sterrenk.) zie KEERKRING ; ...KEVER, m. (-s),
(nat. hist.) onze -lieve -heersbeestje ; goudhaantje;
...KIJKER, m. (-s), helioscoop, zie dit woord.
ZONNEKLAAR, bn. bw. zoo helder, zoo duidelijk
als de dag, onbetwistbaar, ontegenzeglijk : iets

zonneklaar bewijzen ; zonneklare waarheid.

ZONNEKOMEET, v. (...meten), komeetvormige
lichtzuil na zonsondergang ; ...KONING, m. schitterende koning: Lodewijk XIV was de zonnekoning;
...KRING, in. (sterrenk.) zodiak ; (dicht.) jaar;
...KRUID, o. een plantengeslacht (helianthemuml,
tot de familie der cistusachtigen behoorende, waar
soorten. in Nederland in 't wild voorkomen:-vantwe
het gevlekte zonnekruid en het genzeene zonnekruid.
welke beide van Juni tot Augustus met schooDe
gele bloemen bloeien ; ...LEEN, o. (-en), (leenst.)
vrij stuk grond waarop geen leenrechten waren;
...LICHT o. licht der zon ; ...LOOP, m. (sterrenk.)
loop dar zon ; ...MAAND, v. (-en), maand welker
duur door den schijnbaren loop der zon wordt bepaald ; d-, tijd waarin de zon een der twaalf hemel
doorloopt of volgens de middelbare bewe--tekn
ging der zon 30 dagen 10 uren, 29 minuten en .5
seconden; ...METER, m. (-s), toestel aan een verre
om den schijnbaren diameter van zon en maan-kijer
te bepalen; ...MICROSCOOP, m. (...scopen), zeker
toestel dat dient om zich zeer groote beelden van
buitengemeen kleine voorwerpen te verschaffen.
ZONNEN, (zonde, heeft gezond), in de zon leggen,
aan de werking der zonnestralen blootstellen ; zich
zonnen, zich in de zon koesteren.
ZONNEPAARD, o. (-en), (fab.) paard dat den
zonnewagen voorttrekt ; ...ROOSJE, o. (-s),
zonnekruid ; ...SCHERM, o. (-en),parasol, (pok)
eene soort van jaloezie ; valscherm voor een winkel ;.
...SCHIJF, v. (sterrenk.) schijnbare schijf der zon;
...SCHIJN, m. het schijnen, het lichtgeven der
zon ; (spr.) na regen komt zonneschijn, na lijden komt
verblijden ;in den zonneschijn loopgin, zitten.
ZONNESCHUW, bn. het zonlicht vliedende.
ZONNESPECTRUM, o. het spectrum van het
zonlicht ; ...SPIEGEL, m. (-s), zonnekijker.
ZONNESTAND, ...STILSTAND, m. (sterrenk.)
stand der zon ; het niet verder naar het N. of Z.
voortschrijden der zon op hare schijnbare schroef
beweging om de aarde op 21 Juni en 21-vormige
December ; ...STANDSHOOGTE, v. hoogte van
den zonnestand ; ...STILSTANDSPUNT, o. (-en),
(sterrenk.) die twee tegenover elkander staande punten der ecliptica, in welke zich de zon bevindt,
wanneer zij . het verst ten noorden of ten zuiden van
den equator staat ; de naam is ontleend aan hetalsdan staan of stilstaan der zon, omdat deze,
wanneer zij in genoemde punten . gekomen is, gedurende bijna eenige dagen geene verplaatsing
onder de sterren ondergaat, zoodat zij dan ook
gedurende die dagen nagenoeg even laat opkomt.
en ondergaat.
ZONNESTEEK, m. (... steken), plotselinge ontsteking der hersenen ten gevolge van te fellen
zonneschijn op den schedel ; aan een zonnesteek
bezwijken ; ... STEEN, m. (-en), een groenachtige
of geelachtig grauwe, ook geelachtig bruine edele
steen die geslepen, een wi tachtigen glans verspreidt;
zekere onedele steen met groote stralende vlekken.
ZONNESTELSEL, o. (-s), eene zon met de hemel-lichamen die er omheen wentelen : ons zonnestelsel,
het stelsel waartoe de Aarde behoort, bestaande
uit de zon, de planeten, de wachters van sommige
planeten, de kometen en de zoo te noemen kleine
cosmische lichamen ; -, o. (-s), leer der hemelsche.
lichamen en van hunne beweging ; ... STILSTAND,
zie op ZONNESTAND ; ...STOFJE, o. (-s), bijna.
onmerkbaar stofdeeltje dat men in den zonneschijn ziet zweven; ...STRAAL, m. (...stralen),
lichtstraal der zon; ... TAFEL. v. (-s), tafel waarop
de schijnbare beweging der zon en haar stand
nauwkeurig berekend wordt en waarvan men
zich bedient ter bepaling van den meridiaan;.
...TEMPEL, m. (-s), tempel voor den zonnedienst;
...TENT, v. (-en), tent die tegen de zonnestralen.
beschut.
ZONNEVISCH, m. (...sschenl, (nat. bist.) zekere
visch (zeus faber), tot de familie der makreelen behoorende, die eene lengte van 1,2M. bereikt ; in de
Middellandsche Zee, is hij vaak goudgeel, vandaar
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zijn naam ; ook haringkoning geheeten ;...VLEK,
V. (- ken), donkere vlak die men op de zon waarneemt;
... VLECHT, v. eene zenuwvlecht in den omtrek
des onderbuiks ; ...VOGEL, m. (-s), paradijsvogel;
...VRUCHT, v. (-en), (plantk.) zekere Mexicaansche
plant van 't lindengeslacht (heliocarpus) waarvan
de zaden met stralen bezet zijn als eene zon ;
...VUUR, o. zonnehitte ; ...WACHTER, m. (-s),
(waterb.) hoofd- of frontmuur eener sluis ; (ook)
stempel tusschen de vleugels eener sluis ; ...WAGEN, m. (fab. en dicht.) wagen van den zonnegod;
...WARMTE, v.; ...WEG, m. (sterreek.) ecliptica;
...WENDE, v. (plantk.) kreeftkruid ; wrattenkruid;
...WIJZER, m. (-s), eene oppervlakte waarop lijnen
zoodanig zijn getrokken, dat de schaduw van eene
stift, op die oppervlakte geplaatst, liet uur aangeeft naarmate zij langs eene dier lijnen valt.
ZONNIG, bn. blootgesteld aan de zon : het is hier
zonnig, de zon schijnt hier sterk; eerre zonnige
kamer, waarin de zon veel kan schijnen ; - een
zonnige dag, waarop de zon veel schijnt, daardoor opgewekt en v-roolijk ; (fig.) prettig,
vroolijk : de zonnige dagen der jeugd ; hij had eene
zonnige jeugd, waarin niets onaangenaams voorviel.
ZONSAFSTAND, m. afstand eener planeet tot
de zon ; ...AZIMUTH, o. rechte standplaats der
zon bij haar ondergang ; ...DECLINATIE, v.
afwijking der zon van de linie ; ...EFFENING,
...EVENING, v. (tijdr.) uitlating van drie schrik
...HOOGTE, v. hoogte der zon op den-keljarn;
middag waardoor op zee de breedte wordt waargenornen ; ...MERIDIAANSHOOGTE. v. zonshoogte;
...ONDERGANG, m., ...OPGANG, ni. het ondergaan, opgaan der zon : bij zonsopgang ; ... VERDUISTERING, v. (-en), het onzichtbaar worden
der zon ten gevolge van den stand der maan tusschen haar en de aarde.
ZONVLOED, m. (-en), vloed van liet zeewater
door de aantrekking der zon veroorzaakt : vallen
zon- en maanvloed samen, dan heeft men springvloed.
ZONVORMIG, bn. (geneesk.) zonvormig verband.

ZONZOETEN, m. rev. eene soort van zoete appels.
1. ZOO, ZOOI, v. (zooien), ZODE, v. (-n), eerre
hoeveelheid 'voedingsmiddelen voor een maaltijd
genoegzaam ; eene zoo viseh; eene zoo sla ; een zootje
peulen ; - ( gemeenz.) menigte : eene heele zooi
menschen ; eerie zooi boeken ; ( fig.) het was me daar
een zooitje, een rommel, (ook) een slordig gezin.
ZOOTJE, ZOOITJE, o. (-s).
2. ZOO, bw. op deze of die wijze : het kistje is zoo
groot, als ik hier aanduid ; - voor zoo moeilijk had

ik het niet aangezien ; zoo meende ik het niet ; zoo
koud is 't nog niet geweest; zoo iemand, iem. van dien

aard, van dat karakter, van dat uitzicht ; -minachtend : zoo'n kerel ; zoo'n bedrieger ; - zoo iets,
iets van dien aard ; ik heb al lang zoo iets gemerkt ;

zoo iets laat men zich geen tweemaal zeggen , zoo is
het niet ; - een zekeren graad geeft het te kennen
in ; spreek niet zoo luid ; kom zoo spoedig mogelijk;
-- het houdt eene vergelijking in : hij is zoo oud als
ik ; hij is niet zoo rijk als gij ; zoo helder als kristal;
zoo waar ik leef ; zoo gezegd, zoo gedaan, zooals gezegd
was, werd het gedaan ; --zoo gewonnen zoo geronnen, even vlug uitgegeven en verteerd als men het gewonnen heeft ; het zij zoo, dus geschiedde het, amen;

- ook bedient men er zich van om eene verrassing,
eene bewondering uit te drukken : mijn broeder is
leeraar in de wiskunde geworden, zoo, wel zoo !; zoo
wil hij niet komen '?; zoo, heeft hij dat gezegd ?; het dient om te vragen naar de reden : ik kan het
heden niet doen; hoe zoo ?; - in gemeenz. stijl wordt

het gebruikt om op zekere vragen te antwoorden

en beteekent dan middelmatig : hebt gij wel gerust ?
zoo, zoo ; - zoo en zoo, in dagelijkschen stijl gebruikt

wanneer men iets niet nauwkeurig bepalen wil of
kan : laat hij zoo en zooveel gulden voor dat huis
besteden ; - verder dient het slechts als versterking
der beteekenis of ook om een zin te ronden : hij

meent het zoo goed met u ; dat heb ik al zoo dikwijls
gehoord : dat was zoo geheel naar den wensen ; aanstonds, onmiddellijk : ik kom zoo; - zooeven,
pas: ik ben zoo thuis gekomen.

3. ZOO, onderschikkend vw. ter inleiding van een
voorwaardelijken zin, indien, als : zoo zij het wist,
zou zij het wel zeggen; zoo ik in uwe plaats ware;
zoo God wil, (ook) zooals God wil ; - ter inleiding
van een vergelijkenden zin in : zoo aardig het voor

ZOOMBAND.

éen keer is, zoo vervelend is het op den duur , - een
aaneenschakelend vw. naar, gelijk : zoo ik-vosdig

hoor, moet gij morgen vertrekken.

ZOOALS, vergelijkend onderschikkend vw.: het

is zooals ik u zeg.

ZOODANIG, aanw. voorn.: dergelijk : zoodanige

menschen vindt men nergens : op zoodanige 'wijze wil
ik niet rijk worden ; - bw. op zulk eene wijze : hij
heeft hem zoodanig beleedigd, dat een duel noodzakelijk geacht -wordt ; zich zoodanig gedragen, dat ieder
tevreden kan zijn.

ZOODAT, gevolgaanduidend onderschikkend vw.:

ik ben ziek, zoodat ik niet werken kan.

ZtODOENDE, bw. alzoo, op zulk eene wijze:

zoodoende wordt men spoedig rijk ; ik heb overal staan
kijken en ben zoodoende te laat gekomen.
ZOODRA, bw. onmiddellijk nadat : zoodra ik
geld heb, betaal ik u ; - ik kom zoodra mogelijk, zoo

spoedig mogelijk.

ZOOEVEN, bw. daar juist : hij is zooeven uilgegaan ; kort geleden : zoo even was hij nog hier ;
- aanstonds : zooeven kom ik bij u ; wacht maar tot
zooeven. tot straks.
ZOOGBROEDER, m. (-s), ...ZUSTER, ...DOCHTER, v. (-s), die met anderen door dezelfde vrouw
gezoogd wordt of is ; ... DIER, o. (-en), dier dat zijne
jongen zoogt ; ...DISTEL, v. (-s), (plantk., gew.)
zeugdistel.
ZOOGEN, (zoogde, heeft gezoogd), laten zuigen
een kind (aan de borst) ; met moedermelk voeden;
(plantk.) appelen zoogen, enten in eene spleet van
een anderen boom, zonder dat het entrijsje van
den moederstam wordt afgesneden.
ZOOGENAAMD, ...GENOEMD, bn. van dien
naam , beweerd : een zoogenaamde vriend, die geen
vriend is ; ...GEZEGD, bn. om het zoo te zeggen:
het is zoogezegd een kwajongen ; - zoogoed als
dit boek is zoogezegd klaar.
ZOOGOED, bw. hij is zoogoed als (bijna)dood;
het is zoogoed als zeker ; even goed als: hij komt zoogoed als ik.

ZOOGKIND, o. (-eren), kind dat zuigt ; kind dat
bij een min besteed is.
ZOOGRAPHIE, v. beschrijving der dieren.
ZOOGSTER, v. (-s), vrouw die een kind met hare
melk voedt, min.
ZOOGVROUW, v. (-en), zoogster ; ...ZUSTER,.
v. (-s), iem. die met een ander door dezelfde vrouw
gezoogd. is.
ZOOHAAST, bw. onmiddellijk : ik ben zoohaast
klaar, ik ben bijna klaar ; - vw. hij kwam, zoohaast
hij kon.

ZOOI, v. menigte. ZOOITJE, o. (-s), zie
ZOO 1.
ZOOL, v. (zolen), onderst vlak van den voet : de
zool van zijn voet stukloopen ; - onderleder van
schoeisel : nieuwe zolen op schoenen zetten ; losse,
vilten zolen in pantoffels ; ( fig., dicht.) voet ; voet
dat enkel in eene zool bestaat, sandaal ;-beklds
- onderstuk van eene affuit. ZOOLTJE, o. (-s).
ZOOLANG, onderschikkend vw. ter inleiding van
een tijdbepalenden zin : ik zal voor u zorgen, zoolang
ik leef.

ZOOLGANGERS, m. mv. roofdieren die de geheele voetzool op den grond zetten en niet alleen de
teereen : de beren zijn zoolgangers.
ZOOLLEDER, ...LEER, o. (schoenm.) dik,
stevig leer voor zolen van schoenen ; ...NAAD, m.
(...naden), naad waarmede de zool vastgenaaid is;
...RIEM, m. (-en), riem waarmee eene zool op een
schoen geklemd wordt als men die er op zet;
...SPIER, v. (-en), (out!.).
ZOOLOGIE, v. dierkunde.
ZOOLOGISCH, bn. bw. dierkundig; zoölogische
tuin, diergaarde.
ZOÖLOOG, m. (...logen), dierkundige.
ZOOM, ni. (-en), omgeslagen en vastgenaaide
rand aan kleedingstukken : de zoom van een rok;
zoomen aan een zakdoek ; een zoom vouwen, leggen,
lostornen ; - rand, zelfkant : de zoom van het laken;
- (fig.) kant, boord, buitenrand : de zoom van het
bosch, van den akker ; de zoom van het oor ; de zoom
der baarmoeder ; de zoom van den krater ; - ( plantk.)

het verwijde, meest uitgespreide bovenste deel van
een vergroeidbladig bloembekleedsel ; - (aan
molenwieken) de latten en planken waarop de
zwichtborden liggen, langs eene der zijden van de
molenroede. ZOOMPJE, o. (-s).
ZOOMBAND, m. (-en), (veearts.) hoornzoom.

ZOOMEN.
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ZOOMEN, (zoomde, heeft gezoomd), een zoom
vouwen en naaien : de handdoeken zoomen.
ZOOMGAREN, o. garen om mede te zoomen.
ZOOMIN, bw. evenmin : ik weet het zoomin als gij.
ZOOMKATOEN, o.; ... LINT, o. zeer smal lint om
iets te zoomen of te omboorden ; ...MACHINE, v.
(-s), werktuig om spoedig en gemakkelijk te zoomen;
...NAAD, m. (...naden), naad door het zoomen
ontstaan ; ... STEEK, v. (... steken), eigenaardige
naaisteek bij het zoomen gemaakt ; de naaisters
onderscheiden open-, staande -, rechte -, schuinen tegenzoomsteek ; ... STREEP, v. (...strepen),
streep waar gezoomd moet worden ; ...TOUW, o.
(-en), (zeew.) zeker touw aan den rand van een zeil
ingenaaid, lijk ; einde van een vischnet ; ...WERK,
o. (zeew.) zeer dunne gedeeltelijk over elkander
geklonken planken, dienende tot den bouw van lichte
vaartuigen.
ZOON, m. (-s, zonen), kind van het mannelijk
geslacht : vrouw B beviel Zondag van een welgeschapen zoon ; volwassen, getrouwde zoons; (fig.) de verloren
zoon, eene bijbelsche gelijkenis ; — mannelijk persoon die tot anderen in de verhouding van een zoon
staat : iem. als zoon aannemen ; schoonzoon, pleeg
stiefzoon, peetzoon ; — afstammeling : Chris--zon,

Ins was de zoon van David ; de Zoon des Menschen,
Jezus Christus ; — de zoon van fladramant,
Arabier ; — volgeling, leerling :dezonenvan Apollo,
de dichters ; de zonen van Mars, de krijgslieden ; —

naam waarmede bejaarde menschen jonge personen
aanspreken : mijn zoon, wat wilt gij I ZOONTJE.
o. (-s), kleine zoon ; — zoontje spelen, zie ZEUNTJE.
ZOONLIEF, m. lieve zoon. ZOONTJELIEF.
ZOONSCHAP, o. hoedanigheid van zoon.
ZOONSDOCHTER, v. (-s), kleindochter ; ...KIND,
o. (-eren), kleinkind ; ...VROUW, v. (-en), schoondochter ; ...ZOON. m. (...zonen), kleinzoon.
ZOÖPHIEL, m. (-en), dierenvriend.
ZOÓPHIET, m. (-en), plantdier.
ZOOPJE, o. (-s), teugje, slokje sterken drank:

van een zoopje houden.

ZOOR, bn. (-der, -st), ruw, stram ; scherp, hard,
droog : het zoore zand ; een zoore tak, eene zoore huid.
ZOORHEID, v. droogheid ; ruwheid, stramheid.
ZOÓTOMIE, v. de ontleding der dieren.
ZOOVEEL, onbepaald hoofdtelwoord, zeer veel:

hij krijgt zooveel ; hij heeft zooveel boeken ; in het
jaar 1800 en zooveel ; -- bw. zooveel te meer, des
te meer ; — zooveel is zeker, dat ten minste is zeker;
-- voor zooveel ik weet, voor zoover ik weet.

ZOOVEELSTE, telw. (ranggetal): den zooveelsten

(dag) der maand; dat is nu al voor den zooveelsten
keer ; — hij krijgt het zooveelste deel.

ZOOVERRE, ZOOVER, b*. om eene beperking
uit te drukken : ik ga zoover mee, een eind weegs, niet
geheel ; dat is, zoover ik weet, nog niet betaald, ik
weet niet beter of het is nog niet betaald.
ZOOWEL, bw. op dezelfde wijze : hij is zoowel
schuldig als zijn broeder , -- vergelijkend vw.: hij
komt zoowel als ik.

ZOOZEER, bw. in die mate : hij is zoozeer bedroefd ; het is niet zoozeer om de knikkers als wel om
het recht van het spel.
1. ZORG, v. (-en), ongerustheid dat iets verkeerd
zal uitkomen, afloopen, dat eenig ongeluk zal treffen:
in zorg verkeeren omtrent een zieke ; -- ( spr.) de

slaap verdrijft de zorgen ; — heb daar maar geene
zorg over, wees daarin gerust ; — zij heeft geene
zorg voor niets, zij is erg zorgeloos ; — die kennen
Beene zorg, alles gaat hun naar wenseh ; — een
zieltje zonder zorg, een zorgeloos mensch, die zich

nergens iets van aantrekt ; — pogingen die men
aanwendt om een gevreesd onheil, ongeluk, tegen
af te wenden, te voorkomen : veel zorg aan-spoed
iets besteden ; dat is met zorg gemaakt, zorgvuldigheid ; -- de moederlijke zorg (bezorgdheid) moest
hij vroeg ontberen, hij verloor vroeg zijn moeder ; —
,ik neem de zorg daarvoor op mij, ik zal daarvoor
wel zorgen ; — de zorg voor zijn gezin, hei streven
dat alles goed gaat, (ook) dat het noodige onderhoud
er is ; — zij zitten al vroeg in de zorg, weten haast
niet, hoe aan de noodige middelen te komen ; —

hoe meer goed, hoe meer zorg ; — zijne kinderen aan
iemands zorgen toevertrouwen, toezicht, bewaking,
oppassing ; — (gemeenz.) (dat is) mij (ook) eene zorg,

ik geef daar niets om.
2.ZORG, v. (-en), (fig.) leuningstoel, zorgstoel:
ga inde zorg zitten.
3. ZORG, m. en v. iem. die zeer bezorgd is:

ZOUAVEN.

mijne oudste zuster was eene rechte zorg ; — (ook)

trouwe dienstbode.

ZORGACHTIG, bn. ( -er, -st), met zorg ; be-

kommerd.

ZORGBAND, m. (-en), (zeew.) strop, aan den
achterkant met klinkbouten aan het roer beslagen,
ten einde zich tegen het verlies daarvan te verzekeren.
ZORGBAREND, bn. wat zorg baart, veroorzaakt:
zorgbarende berichten ; ... DRAGEND, bn. die zorg
draagt, betoont : eene zorgdragende moeder.
ZORGELOOS, bn. bw. (...zer, -t), onbezorgd,
zonder zorg : een zorgeloos mensch ; zorgelooze zielen;
onverschillig : eene zorgelooze opvoeding ; — ach
nalatig : zorgeloos in alles ; zorgeloos te werk-telos,
gaan. ZORGELOOSHEID, v.
ZORGEN, (zorgde, heeft gezorgd), zorg dragen,
hebben, waken voor : laat er mij maar voor zorgen;

de ouders zorgen voor hunne kinderen ; zorg dat gij
niet te laat komt, draag er zorg voor ; -- voor het
eten zorgen, het in orde brengen ; — voor het geld
zorgen, het verschaffen, (ook) het beheeren ; —
voor de kinderen zorgen, op hen letten, toezicht
houden, verzorgen ; — zorg dat er niets aan komt,
wees daarmee voorzichtig ; -- (spr.) die dan leeft,
die dan zorgt, zie LEVEN ; violen laten zorgen, zie
VIOOL.

ZORGER, m., ZORGSTER, v. (-s), die zorg
-vuldigs.
ZORGGRAS, o. een plantengeslacht (holcus) tot
de familie der grassen behoorende, waarvan 2 soorten bij ons in 't wild voorkomen : het wollig zorg gras, ook wel witbol en meelraai geheeten,, en het
zachte zorggras ; ... KETTING, m. (-en), (zeew.)
ketting die door een oog van den zorgband loopt,
zich van het roer naar boord uitstrekt en buitenom
tegen de huid wordt opgehangen.
ZORGLIJK, bn. bw. ( -er, -st), wat zorg betoont,
zorgvuldig : mijne oudste zuster is zeer zorglijk ;
— zorg veroorzakend, onrustbarend, gevaarlijk;
in zorglijke omstandigheden ; de zieke ligt zorglijk,
is gevaarlijk. ZORGLIJKHEID, v.
ZORGLIJN, v. (-en), (zeew.) lijn die de blokken
van de noodtakels tegen de ra houdt ; ...STOEL, m.
(-en), leuningstoel.
ZORGVOL, bn. bw. ( -Ier, -st), ZORGVULDIG,
bn. bw. ( -er, -st), ZORGVULDIGLIJK, bw. zorg
oplettend, waakzaam : op alles is zij-dragen,
even zorgvuldig ; — nauwkeurig, stipt : eene zorg

verpleging genieten ; den kinderen eene-vuldige
zorgvuldige opvoeding geven. ZORGVULDIGHEID,

v. zorg ; oplettendheid ; waakzaamheid ; stiptheid:

met de uiterste zorgvuldigheid.

ZORGWEKKEND, bn. wat zorg verwekt : zorg
tijdingen ; zcrgwekkende tijden, toestanden,-weknd
omstandigheden.
ZORGZAAD, o. (plantk.) witbol ; negerkoorn.
ZORGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), vol zorg :
een zorgzaam huismoedertje. ZORGZAAMHEID, v.
1. ZOT, bn. bw. (-ter -st), dwaas, gek : men moet
wel zot zijn om zoo iets te doen ; - onverstandig,
dom : zot praten, handelen.
2. ZOT, m. (-ten), dwaas : iem. voor den zot hou
met hem gekscheren ; — hansworst : hij speelt-den,
voor zot ; elke zot heeft zijn marot, elke gek heeft

zijn gebrek, elk heeft zijn stokpaardje. ZOTJE
o. (-s), kleine zot.
ZOTHEID, ZOTTIGHEID, v. (...heden), dwaasheid, gekheid, malligheid : ik houd niet van die

zotheid ; allemaal zottigheid : „de Lof der Zotheid"
van Erasmus.

ZOTHUIS, o. (...zen), (Zuidra.) gekkenhuis.
ZOTSKAP, v. (-pen), kap met bellen, narrenkap;
—, m. en v. (-pen), dwaas, gek ; gekkin.
ZOTSKOLF, m. (...ven), gekskolf ; ...STOK, in.
(-ken), marot, zie aldaar.
ZOTTEKLAP, m. dwaze praat : zotteklap uitslaan; ...PRAAT, m.
ZOTTERNIJ, v. (-en), dwaasheid, gekheid : die
jongen steekt vol zotternijen ; domme streek : wat

eene zotternij is dat nu!.

ZOTTIN, v. (-nen), gekkin. ZOTTINNETJE, o.
(-s), dwaas meisje.
ZOUAVEN, m. mv. bewoners van Zoeavia, in de
provincie Constantine, die gaarne voor soldij in den
krijgsdienst traden ; voetsoldaten, op Arabische
wijze gekleed ; (thans) lichte Fransche keur-infanterie in Turksche kleederdracht, voor den dienst in
Afrika ; de pauselijke Zouaven van 1870.

ZOUT.

2049

1. ZOUT, o. (-en), keukenzout : zout in het eten
doen ; spek, vleesch in het zout leggen ; (spr.) ik heb
nog iets voor hem in het zout, hij heeft iets gedaan waarover ik hem onderhouden moet, waarvoor
hij straf van mij zal hebben ; - een zak zout met
iem. gegeten hebben, hem lang kennen ; - (fig.)
Attisch zout, het zinrijke, geestige van een gezegde,
eener rede ; - gij zijt het zout der aarde, uw geest
moet die der andere mensclien doordringen en ver
belangrijke klasse van-betrn;(schik.)
verbindingen die min of meer met het keukenzout
overeenkomen en bestaan uit een metaal, een niet metaal en zuurstof (de zuurstofzouten), of uit een
metaal en een niet metaal (de haloiedzouten); zure zouten, die zuur reageeren, waarbij het zuur de
overhand heeft ; basische zouten, die basisch reageeren ; neutrale zouten, die niet zuur en ook niet
basisch zijn.
2. ZOUT, bn. ( er, -st), veel zoutdeelen bevat
zoute haring ; - zout van smaak : het eten-tend:
smaakt zout, is te zout ; zeewater is zout ; - (spr.)
dat heb ik nog nooit zoo zout gegeten, dat is mij nog
nooit overkomen. ZOUTHEID, v.
ZOUTACHTIG, bn. ( er, -st), zout van smaak.
ZOUTACHTIGHEID, v.
ZOUTADER, v. (-s), zoutbevattende laag onder
den grond ; ...AZIJN, in. (scheik.); ...BAK, rn.
(-ken), bak voor, met zout ; ...BAD, o. (-en), bad
in eene zoutoplossing ; ...BELASTING, v. (-en),
rechten op het zout geheven ; ...BERG., m. (-en),
berg met zeer veel steenzout ; ...BLOEMEN, v,
mv. (scheik.) aangeslagen verdichte zoutdampen;
eene ganzevoetachtige plant (suaeda); ...BRIKET,
v. (-ten), zout in briketvorm; ...BRON, v. (-nen),
zouthoudende bron ; ...BROOD, o. (-en), ...BLOK,
o. (-ken), ...STUK, o. (-ken), zekere hoeveelheid
zout in een vorm gegoten ; ...DAL, o. (-en), dal
waarin men zout vindt; ...DAMPEN, m mv. deeltjes
zout : planten die zoutdeelen bevatten.
ZOUTDRAGEND, bn. zoutdeelen bevattende.
ZOUTDRAGER, m. (-s), die zakken zout van de
eene plaats naar de andere brengt.
ZOUTELOOS, bn. (...zer, -t), zonder zout ; (fig.)
laf, zonder pit, niet geestig : zoutelooze gesprekken.
ZOUTELOOSHEID, v. lafheid.
ZOUTEN, (zoutte, heeft gezouten), met zout bestrooien, toebereiden : het vleesch zouten ; het eten
zouten ; in zout leggen, pekelen : gezouten visch;
(fig.) duur verkoopen, aansmeren ; - (fig.) gezouten scherts, bijtende spotternij. ZOUTING,
v. het zouten.
ZOUTER, m. die inzout. ZOUTERIJ, v. (-en),
plaats waar huiden enz. gezouten worden.
ZOUTERIK, m. (Zuidn., gew.) zeekraal.

ZOUTEVISCH, v. gezouten kabeljauw.
ZOUTGEEST, m. (scheik.) geest van zout;
... GELD, o. belasting op het zout ; ... GRAS, o.
een plantengeslacht (triglochin) tot de familie der
zoutgrassen behoorende, waarvan 2 soorten bij ons
op moerassige zilte plaatsen gevonden worden,
als : het moeraszoutgras en het zeezoutgras ; ... GRASSEN, o. mv. eene plantenfamilie (juncaginaceeën)
die door de scheuchzeria en het zoutgras in Nederland vertegenwoordigd wordt ; ...GROEF, v.
(...ven), zoutmijn ; ...HANDEL, m. in- en verkoop
van zout ; ...HANDELAAR, m. (-s) ; ...HOOP, m.
(-en), zekere hoeveelheid zout.
ZOUTHOUDEND, bn. zout in zich bevattende:
zouthoudende planten, gronden.
ZOUTHUIS, o. (...zen), bewaarplaats, verkoopplaats van ' zout ; ...HUT, v. (-ten), bereidplaats
voor zout.
ZOUTIG, bn. ( -er, -st), zoutachtig : een zoutige
smaak. ZOUTIGHEID, v.
ZOUTKEET, v. (...keten), verzamel- en bereidplaats van zout ; ...KETEL, m. (-s), ketel waarin
zout uitgedampt wordt ; ...KLOMP, m. (-en):
...KOKER, m. (-s); ...KORF,. nl. (...ven), ...KOR
...KORST, v. (-en), korst zout: de rotsen-REL,v.(s);
waren met eene zoutkorst overdekt : ... KRAMER,
o. sodakruid; zeekraal; ...KRUK,
...KRUID,
m. (-s);
v. (-ken), zekere plank (gereedschap in de zout
...KUIL, m. (-en), zoutmijn ; ...KUIP,-groev);
v. (-en); ...LEPELTJE, o. (-s); ...MAAT, v. (...maten), eigenaardige maat voor zout ; ...MAGAZIJN,
o. (-en); ...MAKER, m. (-s); ...MAKING, v. zout
bereiding ; ...MAND, v. (-en), zoutkorf;-wording,
...MARMER, o. eene fijngevlekte soort van marmer
met korrels glimmer erdoor die op zoutkorrels
Van Dale.

ZUCHTEND.

gelijken ; ...MEER, o. (...meren), meer dat zoutwater bevat ; gewoonlijk is de bodem ook met eene
dikke zoutlaag bedekt ; ...METER, m. (-s), die belast is met het meten van zout ; ...MIJN, v. (-en),
mijn waaruit keukenzout gewonnen wordt : de
zoutmijn te Wieliczka is beroemd ; ... MOER, v.
stof die bij het zoutzieden overblijft ; ...MOERAS,
o. (-sen), zouthoudend moeras ; ...MONOPOLIE,
o. alleenhandel van zout ; ...PACHT. v. verpachte
zoutbelasting; ...PAKHUIS, o. (...zen); ...PAN, v.
(-nen), pan waarin zich het zout zet zouttuin;
pan ter droging van het zout in de keet. ; ...PILAAR,
m. (...laren), zuil van zout(in eene mijn); beeld van
zout (in de Heilige Schrift); hij staat daar als een
zoutpilaar, geheel roerloos, onbeweeglijk ; ...PLANT,
v. (-en), plant die voor hare ontwikkeling zout
behoeft ; ...POT, m. (-ten), pot met of voor zout;
...RAFFINADERIJ, v. (-en). fabriek waarin zout
gezuiverd wordt : ...RAFFINADEUR, m. (-S):
...RECHT, o. zoutbelasting ; ...SCHIP, o. (...schepen), schip niet zout geladen ; ...SCHUIM, o.
o. (glashl.) hetgeen bij de eerste smelting van het
glas overblijft ; ...SCHUIT, v. (-en), schuit bestemd
tot het vervoer van zout ; ...SLUIKER, m. (-s),
die zout invoert met ontduiking der verschuldigde
belasting ; ...SMOKKELAAR. m. (-s), zoutsluiker;
...STEEN, m. (-en), brok zouterts ; ...STEENSCHUIM, o. gezuiverd salpeter.
ZOUTSTER, v. (-s), vrouw die zout.
ZOUTSTOF, v. (scheik.) zoutvormende stof,
halogeen of chloor.
ZOUTTE, v. zoutheid : is het eten goed van zoutte ?,
is het juist zout genoeg ?; (gemeenz.) hij kwam juist
van zoutte, juist ter tijd.
ZOUTTUIN, m. (-en), inrichting waardoor men
zout uit het zeewater afscheidt, ondiepe zeer groote
bak, soms wel 1 /4 GM 2 . groot, dien men tijdens den
vloed met zeewater laat volloopen en dan laat ver
...VAATJE, o. (-s), zeker-dampen;.VAT,o()
tafelgereedschap dat het zout bevat ; ...VERK.00P,
ni. het verkoopen van zout; ...VIJZEL, m. (-s), toestel waarin het zout wordt gestampt; ...VLOOT, v.
(...vloten), de schepen die in vroegere jaren het
zout, voornamelijk klipzout, uit Amerika aanvoerden ; ...WAAG, v. (...wagen), plaats waar het zout
gewogen wordt ; (scheik.) zeker werktuig ; ... WATER, o. zouthoudend water, zeewater.
ZOUTWATER-STERRENKRUID, o. (plantk.)
zulte, zie aldaar.
ZOUTWEGER, m. (-s), werktuig ter bepaling van
de dichtheid eener zoutoplossing ; die zout weegt
(beëdigd ambtenaar); ...WEGING, v.; ...WERK,
o. (-en), zoutbergwerk ; zoutmijn ; ...ZAK, m. (-ken),
zak waarin zout gedaan wordt ; -. m. en V. (- ken),
(fig.) iem. die als een zak zout in elkander zakt, die
niet flink is, geene energie betoont ; aartsdomkop;
...ZEE, v. (aardr.) de Doode Zee ; ...ZIEDEN, o.;
...ZIEDER, m. (-s), zoutbereider ; ...ZIEDERIJ,
v, (-en), bereidplaats voor zout ; ...ZOLDER, m.
(-s), bewaarplaats voor zout ; ...ZUIL, v. (-en),
zoutpilaar; ...ZUUR, o. (scheik.) kleurlooze, heldere,
sterk zure vloeistof, bestaande uit eene 25 ° I oplos
chloorwaterstof in water; het vervluchtigt-singva
geheel.
ZOUTZUUR, bn. zoutzuur bevattende : zoutzure
kalk, aluinaarde.
1. ZUCHT, ni. (-en), inademing gevolgd door Bene
sterke uitademing die door een zeker geruisch vergezeld gaat : een diepen zucht slaken ; zuchten loozen;
een zucht onderdrukken ; ( spr.) in drie vloeken en een
zucht is hij klaar, in een ommezien, zeer snel of
spoedig ; - tocht, trekking van den wind : gij zit
daar op den zucht van de deur. ZUCHTJE, o. (-s),
kleine zucht ; zachte wind.
2. ZUCHT, v. chronische ziekte : waterzucht,
geelzucht; opzwelling van eenig lichaamsdeel door te
groote afscheiding van water : zucht in de beenen;
zucht door de koude veroorzaakt ; - eerste afscheiding, beginsel van melk in de borsten eener
zwangere vrouw ; - ziekelijk overdreven begeerte:
zucht naar zingenot; de zucht eener vrouw om te
behagen ; — sterke begeerte : de zucht tot de vrijheid ; zucht tot de studie.
ZUCHTEN, (zuchtte, heeft gezucht), zuchten loozen, slaken : zitten te zuchten ; hij zucht ervan ; kermen (van pijn); - hevig naar iets verlangen,
haken : hij zucht naar vrijheid, naar het uur der ver
ZUCHTING, v. het zudhten ; weeklacht. -losing.
ZUCHTEND, bn. kermend.
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ZUCHTER, m. (-s), die zucht.
ZUCHTGEZWEL, o. (-len), gezwel door de zucht
veroorzaakt.
ZUCHTIG, bn. ( -er, -st), ongesteld ten gevolge van
kwade vochten in het lichaam : zuchtige beerven,
waterzuchtig. ZUCHTIGHEID, v.
1. ZUID, o. Zuiden.
2. ZUID, bw. ten zuiden, van de zuidzijde ; de
wind is zuid, waait van de zuidzijde ; Zuid ten
Oosten, het punt dat zichl 1 1 /4 graad van het Zuiden
naar het Oosten bevindt ; Zuid ten Westen, dat punt
hetwelk zich 11'/4 graad van het Zuiden naar het
Westen bevindt.
3. ZUID, v. zuidwaarts liggende streek : om de
Zuid varen.
ZUID -AFRIKA, o. het zuidelijk deel van Afrika.
ZUIDAFRIKAANSCH, bn. behoorende tot, betreffende Zuid-Afrika ; eene Zuidafrikaansche, meisje
of vrouw uit Z. Afrika.
ZUIDAFRIKANER, m. (-s), iem. the in Z. Afrika
woont, daar geboren is enz.
ZUID-BRABANT, o. eene provincie van het koninkrijk België.
ZUIDEINDE,o. zuidelijk einde, gedeelte van iets.
ZUIDELIJK, bn. bw. ( -er, -st), zich ten zuiden bevindende : de zuidelijke streken ; Rome ligt zuidelijker dan Milaan ; — van het zuiden : de wind is
zuidelijk ; — naar het zuiden : zuidelijk varen, sturen, gaan ; — in het zuiden thuisbehoorende : de
zuidelijke volken, talen ; — (fig.) dat is veel zuidelijker, aangenamer, verkieslijker.
ZUIDELIJKE, m. (-n), zie NOORDELIJKE.
ZUIDELIJKEN, (zuidelijkte, is gezuidelijkt),
(zeew.) naar het zuiden schieten ; het begint te zuidelijken, de wind loopt naar het zuiden.
ZUIDEN, o. gedeelte der wereld dat tegenover
het Noorden ligt ; streek zuidelijk gelegen van de
plaatswaar men zich bevindt ; ten zuiden,
zuidelijk, aan den zuidkant; het onbekende Zuiden.
ZUIDENWIND, m. wind die uit het zuiden waait;
zachte, warme wind. ZUIDENWINDJE, o. (-s).
ZUIDER, bn. naar of in het zuiden (gewoonlijk
in samenstellingen).
ZUIDERAS, v. zuidelijk deel der aardas ; ...ASPUNT, o.;... BREEDTE, v. afstand eener plaats ten
zuiden van den evenaar ; ...GRENS, v. (...zen);
...HALFROND, o. aardhalfrond ten zuiden van
den evenaar ; ...KEERKRING, m. de dagcirkel
welken de zon op 21 December beschrijft;
...KROON, V. (...kronen), zeker sterrenbeeld;
...KRUIS, o. zeker sterrenbeeld in de nabijheid
der zuidpool ; ...LICHT, o. (sterrenk.) hetzelfde
natuurverschijnsel in het zuidelijk halfrond wat wij
noorderlicht noemen ; ...NET, o. spoorwegnet in
de zuidelijke helft des lande; ...STRAND, o. strand
aan de zuidkust (van Java); ...VISCH, m. een
zuidelijk sterrenbeeld.
ZUIDERZEE, v. Bene zee in het koninkrijk der
Nederlanden die de provinciën Noord -Holland,
Utrecht, Gelderland, Overijsel en ' Friesland bespoelt ; men denkt er aan de Zuiderzee droog te maken;
-- COMMISSIE, v. (-s, ...siën), commissie benoemd
om de mogelijkheid van het droogmaken der Zuiderzee te onderzoeken en zoonoodig plannen daartoe
te beramen ; — PLANNEN, o. mv. plannen om
de Zuiderzee droog te maken ; — VEREENIGING, v.
ZUIDERZON, v. warme zon ; (zeew.) middaguur.
ZUIDHOEK, m. zuidelijke hoek : de zuidhoek
van Afrika.
ZUID -HOLLAND, o. eene provincie van het
koninkrijk der Nederlanden.
ZUIDHOLLANDSCH, ba. in, van Zuid-Holland:
de Zuidhollandsche wateren, eilanden, steden ; —
in Zuid-Holland gemaakt : Zuidhollandsche kaas.
ZUIDKANT, m. zuidzijde : ...KUST, v. (-en),
zuidelijk gelegen kust : de zuidkust van Java.
ZUIDOOST, bw. —, o. gmv. de hemelstreek
tusschen het zuiden en het oosten of dat punt van
den gezichteinder hetwelk 45 graden van het zuiden
naar het oosten ligt ; Zvidoost ten Oosten, punt
van den gezichteinder hetwelk 56 1 /4 graad van het
zuidpunt naar het oosten ligt ; Zuidoost ten Zuiden,
punt van den gezichteinder hetwelk 33 3/4 graad
van het zuidpunt naar het oosten ligt.
ZUIOOSTELIJK, bn. ten zuidoosten, in de
richting naar het zuidoosten ; ...00STEN, o. de
streek tusschen zuid en oost : in het zuidoosten van
ons land, in Limburg ; ...00STENWIND, m. wind

die uit het zuidoosten waait ; ...00STERZON, v.
(zeew.) negen uren van den morgen.
ZUIDPOOL, v. zuideraspunt ; zuidpool van den
magneet, punt der magneetnaald die steeds het
zuiden zoekt ; magnetische zuidpool, punt op aarde
waarheen de zuidpool der magneetnaald wijst.
ZUIDPOOLCIRKEL, m. (-s), denkbeeldige cirkel
die op 23 1 /2 graad afstand van de zuidpool getrokken
is: de zuider-koude luchtstreek ligt geheel binnen den
zuidpoolcirkel besloten ; .. EXPEDITIE, v. (-s,
...tiën), expeditie om onderzoekingen bij de zuid
te stellen; ... GEBIED, o., ... GEWESTEN,-polin
o. mv., ...LANDEN, o. mv. landen om en bij de
zuidpool gelegen ; ...REIZIGER, m. (-s); ...TOCHT,
m. (-en), tocht naar de zuidpool.
ZUIDPUNT, o. het zuiden.
ZUIDVRUCHTEN, v. mv. vruchten uit Z. Europa.
ZUIDWAARTS, bw. naar het zuiden : zuidwaarts stevenen
ZUIDWAARTSCH, ba. in zuidwaartsche richting.
ZUIDWEST, bw. —, o. gmv. 'dat punt van den
gezichteinder hetwelk zich 45 graden van het
zuidpunt naar het westen bevindt ; zuidwestelijk :
de wind is zuidwest.
ZUIDWESTEN, o. hemelstreek tusschen zuid en
west : het licht in het zuidwesten ; het stormt uit het
zuidwesten. ZUIDWESTENWIND, m. (-en), wind
die uit het zuidwesten komt.
ZUIDWESTER, m. (-s), storm uit het zuidwesten;
— zekere breedgerande zeemanshoed dien de zeelieden en schippers bij regenweer op hebben.
ZUIDWESTERZON, v. (zeew.) drie uren in den
middag.
ZUIDZEE, v. Groote Oceaan of Stille Zee.
ZUIDZEE -EILAND, o. (-en), een der vele ell.
in den Stillen Oceaan.
ZUIDZEE -TRAAN, v. traan gewonnen van wal visschen die in de Zuidzee gevangen worden.
ZUIDZEEVAARDER, m. (-s), schip dat ter
Zuidzee vaart ; gezagvoerder van zulk een schip.
ZUIDZIJDE, v. zuidkant.
ZUIDZUIDOOST, bn. —, o. gmv. kompasstreek
die 221f graad van het zuiden naar het oosten ligt;
...ZUIDWEST, bn. —, o. gmv. graad, kompasstreek die 22'/2 graad van het zuiden naar het
westen ligt.
ZUIEN, (zuide, heeft gezuld), een kind in slaap
mien, neuriën, zingen.
ZUIGBLAARTJE, o. (-s), roode plek op de huid
door zuigen of zoenen ; ...BUIS, v. (...zen), buis
waardoor iets opgezogen wordt, aan eene brandspuit, eene pomp enz.; ...DIER., o. (-en), dier dat
gezoogd wordt ; ...DOTJE, o. (-s), lapje waarin
suiker gebonden is, dat men aan zeer jonge kinderen
in den mond geeft om er aan te zuigen.
ZUIGELING, m. en v. (-en), kind dat met de
moedermelk gevoed wordt ; (fig.) zeer jong kindje.
ZUIGELINGE, v. (-n).
ZUIGELINGENSTERFTE, v. de zuigelingen
te groot, er sterven nog te veel zuige--sterfinog
lingen ; ...TEHUIS, o. (...zen), tehuis voor zuigelingen wier moeders uit werken moeten gaan.
ZUIGEN, (zoog, heeft gezogen), naar zich toehalen
door terugtrekking der er op gezette lippen, lurken :
iets naar binnen zuigen; linwnade door een rietje
zuigen. ; bloed uit eene wonde zuigen ; de bloedzuigers
zuigen bloed af ; --(fig.) iets uit den ainger(gewoonlijk) uit zijn duim zuigen, het verzinnen,
leugens vertellen ; — (van jonge kinderen en
dieren) van de moedermelk ontledigen en in zich
opnemen : hij zoog toen nog de borsten zijner moeder;
— de moedermelk nuttigen : laat gij dat kind nog
zuigen ?; te zuigen geven ; -- eene zuigende beweging
met den mond maken : op de vingers zuigen ; —
langzaam en als het ware zuigende in zich opnemen :
de grond zoog den regen gretig op ; de spons zuigt het
water in zich ; — naar zich toe trekken : deze tak
zuigt alle sappen naar zich toe, hij moet uitgesnoeid
worden ; de stroom zuigt hier sterk ; — de wind
zuigt hier, het trekt hier sterk ; - vasthouden :
dat zuigleer zuigt sterk ; dat papier zuigt er tegenaan.
ZUIGING, v.
ZUIGER, m. (-s), die zuigt ; — deel eener
pomp waardoor het water opgezogen wordt ; --stamper, stok eener spuit ; — vormeloos misgeboorte ; — huid van een jong kalf ; — (zeees.)
mastring, mastband ; — ijzeren ring die op eene
sloep of klein vaartuig aan een zeil vastzittende en
om een mast of spriet geslagen, dient om dat zeil
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langs dien mast of spier te doen rijzen of zakken ;
tak eener plant die veel sappen naar zich toe trekt:
een zuiger laten uitsnoeier ; — uitloopers aan de
tabaksplant die tabak van mindere qualiteit oplevert. ZUIGSTER, v. (-s).
ZUIGERGAT, o. (-en), (zeew.) rifgat ; ...KLEP,
V. (- pen), klep in den zuiger eener pomp ; ...SLAG,
m. (-en), eene heen- en weergaarde beweging van
den zuiger ; ...SLAGLENGTE, v. (-n), lengte van
den zuigerslag ; ...STANG, v. (-en), stang waaraan
de zuiger bevestigd is ; ...VISCH, m. (...sschen),
zuigvisch.
ZUIGFLESCH, v. (...sschen), flesch om jonge
kinderen met melk te voeden, met eene speen gesloten ; ...GASINRICHTING, v. (-en), ...GASINSTALLATIE, v. (-s), inrichting, machine om
watergas voor gasmotoren te maken ; ... GAT, o.
(-en), oventrekgat; windgat (van een blaasbalg);
...GLAS, o. (...zen), glazen pijpje in eene soort
van zuigflesch ; borstglas ; ...INSECT, o. (-en).
insect met een zuigsnuit.
ZUIGJES, o. mv. (plantk., gew.) witte doovenetel.
ZUIGKALF, o. (...ven), kalf dat zuigt ; ...KIND,
o. (-eren). kind dat zuigt ; ...KLEP, v. (-pen), zuigerklep ; ...KOP, m. (-pen), glazen of metalen kop om
bloed te laten ; ...KUIL m. (-en), (zeew.) eene soort
van draaikolk ; ...KUNSTTANDEN, m. mv. kunst
drukking der lucht in hunne-tandeior
holten blijven ; ...LAM, o. (-meren), lam dat nog
gezoogd wordt ; ...LAMMETJES, o. mv. (plantk.,
gew.) witte doovenetel ; ...LEER, o. stuk leer
dat luchtdicht op iets sluit en zich als het ware er
op vastzuigt : met een zuigleer haalden de jongens de
steenen uit de straat.
ZUIGNAPJE, o. (-s), spierachtige zuigorganen in
den vorm van holle schijfjes waarmede verschillende
waterbewoners zich aan verschillende voorwerpen
vasthechten ; ...PAPIER, o. vloeipapier ; ...PIJP,
V. t -en), deel eener pomp ; (heelk.) zeker werktuig;
... PLANT, v. (-en), woekerplant ; ... POMP v.
(-en), pomp waarin het water door middel van een
zuiger wordt omhooggevoerd; ...POPJE, o. (-s), zuig dotje ; ...SLANG, v. (-en), braadslang om het water
in de spuit op te zuigen ; ...SNAVEL, m. (-s), snavel
van sommige dieren (b.v. van spinnen, muggen
enz.) tot zuigen ingericht ; ... SNUIT, m. (-en),
zuigsnavel'; ...SPONNING, v. (-en), sponning waar
iets luchtdicht sluit ; ...SPRIET, m. (-en),-an
zuigsnavel ; ... VISCH, m. (... sschen), (nat. hist.)
een stekelvinnige visch (echeneis remfora en naucrates),
tot de familie der grondels behoorende, die eene
lengte van een paar voet bereikt en zich door een
zonderling zuigorgaan boven op den kop onder
hij bewoont de Middellandsche Zee en-scheidt;
komt ook bijwijlen in de.: Grooten Oceaan voor;
... WORM, m. (-en), zekere ingewandsworm (trema dotes); ...WORTEL, m. (-s), wortel eener plant die
de voedende sappen opzuigt.
ZUIL, v. (-en), elk rechtopstaand lichaam van
aanmerkelijk grooter lengte dan breedte ; in eene
meer bep. bet. in de meetk. prisma, en in de bouwkunde, elk rechtopstaand hout dat iets draagt,
doch voornamelijx een sierlijk loodrecht en vrij staande, meestal ronde pijler van hout of steen, hoedanige verscheidene te zamen bestemd zijn om iets te
dragen ; het dak rust op zuilen ; de voet, de schacht,
het kapiteel eener zuil ; zuilengang ; — ook een zoodanige alleenstaande pijler waarop een beeld, een
symbool geplaatst is of dat, van opschriften voorzien, tot een aandenken is opgericht : eerezuil,
gedenkzuil; adverteníiezuil, zuil waarop advertentiebladen en reclamebiljetten geplakt worden ; —
standaard : een beeld op eene marmeren zuil in de
kamer ; — (fig.) (bij dichters) persoon of zaak
welke ter ondersteuning van iets dient : Willem de
Zwijger is de zuil van den Staat geweest. ZUILTJE,
o. (-s).
ZUILCACTUS, v. ( -sen), (plantk.' eene soort van
cactus die kantige met scherpe doornen bedekte
zuilen vormt.
ZUILENBASALT, o. het basalt dat in zuilen voorkomt.
ZUILENCOLONNADE, v. (-s), deel van een
gebouw met zuilen omringd ; ...GANG, v. (-en),
...RIJ, v. (-en), ...WERK, o. (bouwk.).
ZUILVORMIG, bn in den vorm eener zuil.
ZUIMACHTIG, bn. bw. ( -er, -st), onoplettend,
onnadenkend, traag, nalatig. ZUIMACHTIGHEID, v.

ZUIMEN, (zuimde, heeft gezuimd), dralen,
talmen : zonder zuimen aan het werk gaan ; nalatig
zijn, verzuimen.
ZUINIG, bn. bw. ( -er, -st), spaarzaam, karig:
zuinig leven, niet veel geld uitgeven ; -- hij is
zuinig met zijne woorden, hij spreekt weinig ; —
zuinig met iets omgaan, niet meer dan noodig is
gebruiken ; — die kachel brandt zuinig, gebruikt
weinig brandstof ; — (fig.) zuinig kijken, verbaasd,
boos zien ; - niet zuinig, zeer veel, in hooge mate:
hij was niet zuinig kwaad. ZUINIGHEID, v.
spaarzaamheid ; — (spr.) zuinigheid die de wijs
bedriegt, verkeerde zuinigheid.
-heid
ZUINIGHEIDSMAATREGEL, m. (-en), maatregel
waarbij de zuinigheid betracht wordt.
1. ZUINIGJE, o. (-s), voorwerp dat op een kandelaar geplaatst wordt om er het laatste eindje
kaars op te laten branden.
2. ZUINIGJE, o. op een zuinigje = zuinig (bw.);
hij heeft dat op een zuinigje gedaan.
ZUINIGJES, bw. op spaarzame wijze, matig:
hij moet zuinigjes leven, wil hij uitkomen.
ZUIP (plat) v. onmatig gebruik van sterken
drank : van de zuip houden ; aan de zuip zijn.
ZUIPACHTIG (plat) bn. ( -er, -st), van sterken
drank houdende.
ZUIPBAST, (plat) m. (-en), ...BROEDER, m.
(-s), onmatige drinker.
ZUIPEN, (plat) (zoop, heeft gezopen), (onmatig)
drinken ; (veroud.) tabak zuipen, rooken ; zuipend
in zekeren toestand brengen : iem. van de bank
zuipen ; zich zat zuipen ; — aan het misbruik van
sterken drank verslaafd zijn ; - o., dronkenschap.
ZUIPER (plat) m., ZUIPSTER, v. (-s), die veel
(inz. sterken drank) drinkt, dronkaard. ZUIPERIJ,
v. het zuipen, dronkenschap.
ZUIPLAP, m. (-pen), dronkaard ; ...LUST, m.
zucht tot drinken ; ...PARTIJ, v. (-en), gezelschap
drinkers ; ...ZAK, m. (-ken), (Zuidn.) zuiper.
ZUIVEL, v. en o. melk en melkproducten, inz. boter
en kaas (gew.) ook smijdig genoemd, alles wat van
melk komt ; — wat een ei bevat ; (spr.) hij is vol
bedrog als een ei vol zuivel, het is een groote bedrieger.
ZUIVELBEREIDING, v. bereiding van zuivel;
...BOER, m. (-en), boter- en kaasboer; ...CONSULENT, m. (-en), deskundig ambtenaar die bij de
zuivelbereiding van advies kan dienen; .. .FA BRIEK, v. (-en), fabriek waar men de zuivel
machinaal van de melk afscheidt ; ...MACHINE,
v. (-s), machine voor de bereiding van boter en
kaas ; ...MARKT, v. (-en) ; ...METHODE, v.
(-n), manier van zuivelbereiding : de Hollandsche, de Goudsche, de Deensche zuivelmethode;
...ONDERWIJS, o. onderwijs in de zuivelbereiding ; ...PRODUCT, o. (-en), wat van de zuivel
gemaakt wordt, boter en kaas.
ZUIVER, bn. bw. (-der, -st), vrij van alles wat
er niet aan, bij of in behoort : helder, klaar : zuiver
water ; — ( fig.) een diamant van het zuiverste water;
— eene zuivere lucht, zonder wolken, stof, besmetting enz.; — onvermengd : die ring is van zuiver
goud ; — onvervalscht : zuivere wol, linnen ; dat is
daar geene zuivere koffie, niet zooals het moest wezen;
— rein, zindelijk, schoon : een zuiver glas ; zuivere
handen en een zuiver gezicht ; — dat huis is niet zuiver.
daarin leeft ongedierte ; — die meid is niet zuiver,
heeft eene venerische ziekte ; (ook) men kan haar
niet vertrouwen, zij is oneerlijk ; — onbevlekt,
kuisch : een zuiver leven leiden ; — oprecht, zonder
achterhoudendheid : zuiver opbiechten ; dat is de
zuivere waarheid ; — hij heeft een zuiver geweten,
hij is daaraan niet schuldig ; — uit zuivere bedoe lingen, zonder bijbedoelingen ; — alleen : dit is
zuiver de reden ; ik doe het zuiver hierom ; — met
ernst . degelijk : dat is zuivere taal , nu weet men
waaraan zich te houden ; — eene zuivere uitspraak,
zonder eigenaardigheden ; — eene taal zuiver spreken , zonder fouten ; dat is zuivere taal, zonder
fouten ; zuiver schrijven ; — zonder bijtonen, juist
op toonhoogte : zuiver zingen, spelen ; — na aftrek
van alle onkosten : de zuivere winst ; het zuiver
inkomen ; — de zuivere leer, onvervalscht ; — (spr.)
hij is niet zuiver in de leer, niet orthodox ; —
niet zuiver op de graat zijn, niet volkomen vertrouwbaar; — het is daar niet zuiver, niet pluis ; -(zeew.) zonder gevaar : de kust is zuiver, zonder
klippen of banken ; eene zuivere haven, die men
gemakkelijk kan inzeilen ; een zuiver alleen staande
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klip of rots, bij welke men ten anker kan gaan
iggen. ZUIVERHEID, v. het zuiver zijn.
ZUIVERAAR, m. (-s), die zuivert, raffinadeur;
— iem. die een huis van ongedierte zuivert ; —
purist (in taal en spelling). ZUIVERAARSTER,
V. (- s).
ZUIVEREN, (zuiverde, heeft gezuiverd) zuiver
maken : water zuiveren, filtreeren ; — eene wonde
zuiveren, reinigen ; het lichaam zuiveren, reinigen;
dat zuivert het lichaam, bevrijdt het van onzuivere
stoffen ; zoo iets zuivert het bloed ; het huis zuiveren;
— louteren : metaal zuiveren ; wol zuiveren ; —
(fig.) de zee van zeeroovers, het bosch van landloopers
zuiveren, die wegjagen, verdrijven ; eene landstreek
zuiveren ; — verbeteren, de fouten uithalen of
wegnemen (in een opstel) , kuischen (den stijl);
zich van eene verdenking zuiveren, zich rechtvaardigen, zijne onschuld aan den dag brengen ; — (spr.)
donderbuien zuiveren de lucht, wanneer men elkander
goed de waarheid zegt, wordt de verhouding zuiverder. ZUIVERING, v. ( en), het zuiveren ; purgeermiddel ; rechtvaardiging ; maandstonden (der
vrouw).
ZUIVERHUIS, o. (...zen), onderdeel eener gasfabriek waarin het gas gezuiverd wordt,
ZUIVERINGSEED, m. (bij het aanvaarden van
een ambt enz.) een eed waarbij men verklaart niets
gedaan te hebben wat bij de wet verboden is ;
...MAAND, v. Februari, als wordende in die maand
het burgerlijk jaar van de begane tijdrekenfouten
gezuiverd ; ...MACHINE, v. (-s), werktuig om wandgedierte te verdrijven ; ...MIDDEL, o. (-en) ;
...PROCES, o. ( -sen), het geheele proces der zul vering ; ...ZOUT, o. universeel zuiveringszout.
ZUJEN, (zuude, heeft gezuud), een half hoorbaar geluid maken, neuriën, een kind in slaap
zingen.
ZULK, ZULKE, aanw. vnw. zoodanig, dusdanig;
(spr.) zulke heerera, zulke knechts, zoo heer, zoo knecht;
in zulke wateren vangt men zulke vissehen, dat zijn
er de natuurlijke gevolgen van ; — het geeft een
zekeren graad te kennen in : het is zulk mooi weer;
het zijn zulke lieve mensehen:
ZULKS, aanw. vnw. dit, dat : zulks heb ik nooit
van hem gehoord ; gelijk zulks te doen gebruikelijk
is, zooals men gewoon is te doen.
ZULLEN, (zal, zou, zoude), hulpw. ter vorming
van den toekomenden tijd en de voorwaardelijke
wijs bij de vervoeging der werkwoorden: morgen zal
ik vertrekken ; ik zou uitgaan l; — als bedreiging:
wacht ik zal je (helpen, krijgen, straffen); — moeten,
verplicht zijn : gij zult dat laten ; gij zult niet stelen.
ZULT, o. hoofdkaas, hoofdvleesch ; gepekelde
spijs ; zure zult.
ZULTBOONEN, v. mv. (gew.) ingemaakte snijboonen.
ZULTE, v. (plantk.) eene soort van aster, ook
zeeaster en zoutwater-sterrenkruid geheeten (aster
tripolium).
ZULTEN, (zultte, heeft gezult), inmaken, in de
pekel, in het zout leggen. ZULTING, v. het zulten.
ZULTEPOOT, m. (-en), ingelegde poot van een
rund of varken.
ZULTKOST, m. ingezouten spijs ; ...SPEK, o.
gezouten spek ; ...VLEESCH, o. gezouten vleesch.
ZUNDGAT, o. (-en), laadgat van een geweer of
kanon.
ZUREKLAVER, v. (plantk.) op klaver gelijkende
plantjes waarvan de blaadjes aangenaam zuur
smaken, zurkel.
1. ZUREN, (zuurde, heeft gezuurd), (gew.)
zeuren : in het spel bedriegen.
2. ZUREN, (zuurde, heeft gezuurd), zuur maken:
het deeg zuren ; zuur worden : het bier begint te.
zuren; (spr.) het is nog niet in het vaatje, waarin het
zuren moet, de zaak is nog niet ten einde, er kan nog
heel wat gebeuren. ZURING, v. het zuren.
ZURIG, bn. bw. een weinig zuur : een zurigen
smaak.
ZURIGHEID, v. het zuur zijn.
ZURING, v. een plantengeslacht (rumex), tot de
familie der veelknoopigen behoorende, waarvan 13
soorten in Nederland voorkomen : de zeezuring,
moeraszuring, stompbladige zuring, gestropte zuring,
bloedroode zuring of bloedkruid, paardenzuring,
groote zuring, veldzuring, gekrulde zuring, waterzuring, blauwachtige zuring, wilde of gewone zuring
en zuurkruid of zurkel ; — de stengel en de blaadjes
smaken zuur ; — inz. de gewone zuring : zuring

koopen, schoonmaken, smelten ; — bereide zuring:
wij eten vanmiddag zuring.

ZURINGBED, o. (-den), een tuinbed met zuring
beplant ; ...BLAD, o. (-eren); ...BOOM, m. (-en),
(plantk.) berberissestruik ; ...KLAVER, v. zurkel;
...PAP, v., ...SAUS, v. pap, saus met zuring toebereid ; ...ZOUT, o. een in den handel voorkomend
zuurzout (verbinding van 1 deel potasch met 2 deelen
zuringzuur), dat in verscheidene zure plantensappen
wordt aangetroffen, zooals in het sap van de zuring,
de klaverzuring enz.: met zuringzout wordt inkt uit
linnengoed gewasschen ; ... ZUUR, o. (scheik.) een
organisch zuur dat inz. in de klaverzuring voorkomt
en hoogst vergiftig is.
ZURKEL, v. schapenzuring en veldzuring.
1. ZUS, bw. zoodanig, op zulk eene wijze : dit
gaat zus en dat gaat zoo ; de een wil het zus, de
ander zoo hebben ; het scheelde zus of zoo, of ik was te
laat, het scheelde zeer weinig ; — hoe gaat het 7
och, zoo zus en zoo, tamelijk, redelijk, niet goed en
niet slecht.
2. ZUS, v. (-sen), ZUSJE, o. (-s), kleine, jonge
zuster ; (fig.) eene fijne zus, eene kwezel.
ZUSTER, v. (-s, -en), vrouwelijk kind (met andere
kinderen van dezelfde ouders); — halve zuster
(alleen van vaders- of moederszijde ; — (fig.)
vrouwelijke persoon die met eene andere van gei
lijken stand en nauw met haar verbonden is:
geestelijke zuster, non ; zusters van liefdadigheid;
zusters van het Roode Kruis ; vrouwelijk lid bij
vele godsdienstige gemeenten ; geliefde zusters en
broeders in den Heere ; — iedere persoon van
het vrouwelijk geslacht die denzelfden rang bekleedt:
de negen zusters, de zanggodinnen ; — (gemeenz. )
ja, je zuster, dat kun-je zoo denken, ik doe het niet;
— een ding welks naam van het vrouwelijk geslacht
is en -wel met opzicht tot dingen van denzelfden
aard : gij stad, die boven al uwe zusters uitblinkt ;
— zeker gebak. ZUSTERTJE, o. (-s), kleine,
jonge zuster.
ZUSTERGEMEENTE, v. (-n), kerkelijke gemeente
van hetzelfde geloof ; ...HART, o. hart eener zuster:
zij klemde hem aan 't zusterhart; ...HUIS, o. (...zen),
nonnenklooster ; bij de Hernhutters, het gebouw
waarin de ongehuwde zusters wonen ; ...KRING, nl.
(-en), dameskransje waarin inz. zaken op godsdienstig of schoolgebied behandeld worden; ...KUS, v.;
...LIEFDE, v. liefde eener zuster, als eene zuster.
ZUSTERLIJK, bn. bw. ( -er, st), van, als Bene
zuster : dat is niet zusterlijk gehandeld ; zusterlijk
deelen zij samen ; (fig.) de Nederlandsche en Belgische
.driekleur wapperden zusterlijk van den toren.
ZUSTERLING, m. en v. (-en), neef, nicht, zusterszoon, zustersdochter. ZUSTERLINGE, v. (-n).
ZUSTERLOGE, v. (-s), loge der vrijmetselaars
ten opzichte van andere loges in hetzelfde land ;
(ook) loge waar de naaste bloedverwanten der
vrijmetselaars worden toegelaten.
ZUSTERLOOS, bn. zonder zusters.
ZUSTERMAATSCHAPPIJ, v. (-en), instelling,
door haar doel of hare strekking met eene andere
verwant ; ...MOORD, m. (-en); ...OVERSTE, v.
(-n), overste, moeder in een vrouwenklooster;
...PAAR, o. (...paren), een tweetal zusters.
ZUSTERSCHAP, o. hoedanigheid van zuster;
—, v. (-pen), nonnenorde.
ZUSTERSCHIP, o. (...schepen), schip geheel
als een voorgaand schip ingericht.
ZUSTERSCHOOL, v. (...scholen), school waar
door geestelijke zusters onderwijs gegeven wordt;
...STAD, v. (...steden), stad ten opzichte van
andere steden van gelijke grootte.
ZUSTERSDOCHTER, v. (-s), ...KIND, o. (- eren),
...MAN, m. (-nen), ...ZOON, m. (-s, ...zonen).
ZUSTERVEREENIGING, v. (-en), van Bene ver
gezegd ten opzichte van eene andere,-enig
die hetzelfde doel beoogt.
1. ZUUR, bn. bw. (-der ; -st), van een eigen
scherpen smaak, wrang : azijn is zuur;-ardig
dat is zoo zuur als azijn, in hooge mate zuur ; een
zure smaak; zure saus ; — zure appels, in tegenst.
met zoete appels ; ( spr.) door een zuren appel bijten,
iets met tegenzin doen, zich iets moeilijks of onaangenaams laten welgevallen ; — dat is zuur bier,
zuur van smaak, (ook) verschaald, min of meer
bedorven; (spr.) dat is een vaatje zuur bier opgeruimd,
gezegd wanneer een meisje gaat trouwen, van wie
men dit niet meer gedacht zou hebben ; — die
druiven zijn. nog zuur, nog niet rijp ; (spr.) de druiven
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zijn zuur, (zei de vos, maar hij kon er niet bij), zegt
men ten aanzien van iem., die van datgene met
verachting spreekt, wat hij gaarne hebben zou,
doch niet krijgen kan ; — zure oprispingen uit
de maag ; (fig.) dat zal hem zuur opbreken, hij zal
er de onaangename gevolgen van ondervinden ; —
bedorven : die melk is zuur ; die rijst ruikt al zuur;'
— die grond is zuur, is door te veel vochtigheid
verzuurd, niet zeer geschikt voor plantengroei ;
— zuur gras, zuur voeder, wat op zuren grond groeit
en door het vee versmaad wordt ; — (scheik.)
zure zouten, die zuur reageeren ; — (fig.) moeilijk,
bezwaarlijk : het valt mij zuur ; — iem. het leven
zuur maken, onaangenaam, verdrietig ; — dat is
zuur verdiend geld, niet gemakkelijk verdiend ; ' t is
een zuur stukje brood ; — hij heeft het zuur, hard,
verkeert in moeilijke omstandigheden ; — (ge
hij was zuur, gesnapt, betrapt, er leelijk-menz.)
tegen aangeloopen ; — iem. zuur slaan, snappen, er bij lappen ; -- norsch, onvriendelijk:
zuur kijken; een zuur gezicht ; (spr.) zij zet een
gezicht zoo zuur, alsof zij azijn gedronken had, in
hooge mate onvriendelijk. ZUURHEID, v.
2. ZUUR, o. (zuren), hetgeen zuur is : ik houd
niet van zuur ; — eene portie zuur, zure augurkjes;
— azijn : een haas in 't zuur leggen ; — ingelegde
vruchten ; - maagsappen : hij heeft het zuur,
oprispingen van het maagsap; — (fig.) 's levens
zoet en zuur, geluk en ongeluk, voor- en tegenspoed;
— (scheik.) verbindingen van waterstof, 't zij
met een zuurstofvrij radicaal, 't zij met een zuurstofhoudend. ZUURTJE, o. (-s), iets wat zuur
smaakt, inz. peervormige balletjes met een zuur
toebereid : kinderen houden veel van zuurtjes.
ZUURAARDE, v. zuursteen.
ZUURACHTIG, bn. ( -er, st), een weinig zuur.
ZUURACHTIGHEID, v.
ZUURBOOM, m. (-en), berberissestruik;
...DRAAD, o. gebraden ossevleesch in het zuur;
...DEEG, o., ...DEESEM, m. verzuurd deeg om
het brood eenigszins zuur te maken ; zure pap van
lijnmeel : een kind zuurdeeg aan de voetjes leggen;
-- (fig.) wrokkend beginsel in zake van godsdienst
of staatkunde, partijhaat : de oude zuurdeesem
werkte nog ; ... DOORN, m. (-en), eene plant welker
aangenaam zure vruchten geconfijt worden, ook
berberissestruik geheeten.
ZUURDRAGEND, bn. met zure bestanddeelen.
ZUURHOK, o. (-ken), carboniseerinrichting in
katoenfabrieken ; ...KAST, v. (-en), bewaarplaats
van zuren voor den scheikundige ; ...KIJKER, m.
(-s), iem. die zuur (norsch, onvriendelijk) kijkt;
...KOOL, v. fijngesneden wittekool, met zeer weinig
zout ingemaakt, zoodat zij verzuurt ; ...KOOL SCHAAF, v. (...schaven), zeker werktuig om zuur
te snijden ; ...KOOLTON, v. (-nen), ...KOOL --kol
VAT, o. (-en), ton of vat waarin zuurkool is ingemaakt ; ...KRAAM, v. (...kramen), kraam waar
ingelegde augurkjes enz. te verkrijgen zijn;
...KRUID, o. zurkel, zure klaver.
ZUURLING, v. gewone zuring.
ZUURMUIL, ...SMOEL, m. en v. (-en), (gemeenz.)
onvriendelijk, norsch mensch.
ZUURMUILEN, (zuurmuilde, heeft gezuurmuild),
(gemeenz.) zuur zien, kijken.
ZUURPOEDER, o. (gew.) wit poeder. bestaande
uit 65'/O calcium carbonaat en 35°/ S magnesium
carbonaat dat met zuren sterk opbruist.
ZUURSTEEN, v. (delfst.) zuuraarde :...STEL,
o. (-len), stel dat azijn enz. op tafel bevat.
ZUURSTOF, v. (scheik.) kleur-, reuk- en smakeloos gas dat zelf niet brandt, doch de verbranding
zeer bevordert ; voor de ademhaling van menschen,
dieren en planten is zij onontbeerlijk ; met waterstof
verbonden vormt zij water ; in de dampkringslucht komt zij voor ruim 3O/ gewichtsdeelen voor;
vele belangrijke processen in de natuur berusten
op verbindingen met de zuurstof.
ZUURSTOFGAS, o. zuurst-of ; ...METER, m.
(-s), zeker werktuig om de hoeveelheid zuurstof,
in eenige gassoort aanwezig, te meten ; ...VERBINDING v. (-en), verbinding van een lichaam met de
zuurstof in bepaalde verhouding.
ZUURTJES, law. zuur : wat kijkt gij zuurtjes.
ZUURVORMEND, bn. zuurvormende bacteriën.
ZUURVRIJ, bn. zonder zuur : zuurvrije vetten.
ZUURWEI, v. zure wei of hui ; .....ZAAD, o.
zuurkruid ;...ZAK, m. (-ken); ...ZAKBOOM, m.
(-en), een in Oost- en West-Indië voorkomende boom

ZWAAR.

(anona muricata), welks vruchten, zoo groot als onze
meloenen, zeer verfrisschend zijn.
ZUURZOET, bn. zuur en zoet tegelijk : zuurzoete
appelen ; — (fig.) zuurzoet kijken, half verdrietig en
half plezierig ; — een zuurzoete arbeid, die zoowel
zijne lusten als zijne lasten heeft ; ...ZOUT, o.
ZUWE, V. (- n), (gew.) looppad door een moeras.
ZWAAD, v. (zwaden), zwad.
ZWAAI, m. (-en), keer, draai, het zwaaien : hij
nam een zwaai naar het water; zwaaiende beweging.
ZWAAIEN, (zwaaide, heeft en is gezwaaid),
slingeren : met de armen zwaaien ; hij zwaait als een
beschonkene ; hij is zoo dronken dat hij zwaait, dat
hij niet eens rechtuit loopen kan ; — heen en weder
bewegen: de boomen zwaaien in den wind; — (met) den
hoed zwaaien, met den hoed wuiven; -- het vaandel
zwaaien, daarmede wenken ; -- het zwaard zwaaien,
hanteeren ; -- den schepter zwaaien, regeeren, heer
voeren ; — (zeew.) voor anker liggende-schapij
van stelling veranderen door de werking van wind
of stroom ; op den wind zwaaien, den voorsteven
naar den wind keeren ; op het tij zwaaien, den voor
naar het tij keeren; — die muur zwaait, loopt-stevn
schuin, helt; -- (gew.) daar zullen klappen zwaaien,
klappen vallen. ZWAAIING, v. (-en).
ZWAAIHAAK, m. (...haken), verstelbare winkelhaak, zeker timmermansgereedschap ; ...KOLF, v.
(...ven), hefboom (aan persen, muntschroeven) ;
...PLAATS, v. (-en), zwaaiplaats in eene haven,
waar de schepen wenden, keeren kunnen.
1. ZWAAN, m. (zwanen), eendachtige vogel
(cygnus) niet langen, dunneu hals, die 23 halswervels bevat, terwijl die der andere zwemvogels slechts
uit 15 of 16 wervels bestaat ; in Europa komen drie
soorten van zwanen voor, die wij ook in ons land
hebben, als de gewone zwaan(cygnus olor), met eene
vlucht van 2,60 M, waarvan onze tamme zwaan
afstamt; de wilde zwaan, (C. musicus), vlucht 2,50 M;
ook deep en in Groningen hoefzwaan genoemd, en de
kleine zwaan, (C. bewickii), 130 cM. geheele lengte;
— (fig.) dichter : de Agrippijnsche zwaan, Vondel;
de Mantuaansche zwaan, Virgilius ; de Thebaansche
zwaan, Pindarus ; de zwaan van Kamerrijk,
Fénelon. ZWAANTJE, o. (-s).
2. ZWAAN, v. (Zuidra.) lichtekooi.
ZWAAR, bn. bw. (-der, -st), zwaartekracht
hebbende : alle lichamen zijn zwaar ; tien pond
zwaar ; hoe zwaar weegt gij ?; — betrekkelijk veel
wegende : lood en goud zijn zwaar; een zware last;
zwaar geschut, grof geschut ; een zwaar gewicht;
zwaar geld, groote geldstukken, groote geldsommen;
dat schip is zwaar geladen, met een zwaren last ; —
de zware ruiterij, die zwaar gewapend is ; — dicht
geweven; dat is zware zijde, zwaar linnen; — dik:
zwaar papier ; zware touwen; zwaar hout, dikke planken, balken, boomen; een zwaar mensch, zwaarlijvig;
zware wolken, dikke, donkere wolken ; het is eene
zware lucht, met zware wolken ; hij schrijft zwaar,
dik, maakt dikke neerhalen ; — laag : een zwaar
geluid ; eene zware stem ; — moeilijk te verteren:
zware spijzen ; boonen vallen zwaar ; visch is geen
zwaar eten ; — veel alcohol bevattende : zwaar
bier ; zware wijn ; —
drukkend : het ligt mij zoo zwaar in de leden, ik
gevoel mij zoo afgemat; — zware beenen hebben, moei lijk kunnen gaan; — zwaar in 't hoofd zijn, daar een
drukkend gevoel hebben; — Gods hand rustte zwaar
op het land, men had er veel tegenspoed ; -- (gew.)
een zware winkel, winkel waarin men verplicht is,
zijne benoodigdheden te koopen, op straffe van uit
het werk ontslagen te worden, en waar men wel 10
of 25 °/o meer betaalt dan in andere winkels; spoorlijnen met snel en zwaar verkeer ; —
groot, aanzienlijk : een zwaar schip, van grooten omvang; -- eene zware bezetting, een groot
garnizoen ; — zware kosten, aanzienlijke uitgaven;
op zware lasten zitten ; - eene zware straf ; — dat
weegt zwaar bij mij, hieraan ken ik veel gewicht toe,
dat acht ik van veel belang ; -- er is zwaar vergaderd, veel en langdurig ; — wat het zwaarste is,
moet het zwaarste wegen, het belangrijkste gaat voor;
— in hooge mate : dat wordt hem zwaar aangerekend;
zwaar gewond zijn ; iem. zwaar beleedigen ; den
grond zwaar bemesten, er veel meststof inbrengen;
— ernstig, gevaarlijk : hij is zwaar verkouden,
zwaar ziek ; eene zware bezetting op de borst hebben;
eene zware misdaad begaan ; dat zijn zware zouden;
— zwaar droomen, benauwend, akelig ; een zwaren
strijd te strijden hebben ; —
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moeilijk : zwaar werk ; eerre zware taak, een zwaren
arbeid verrichten ; - dat is zwaar dienen, men heeft
het er druk, men is nooit klaar ; --- een zwaar
examen, waarbij de eischen hoog zijn ; - eene
zware klasse (op school), die moeilijk te regeeren is,
inz. eene groote klasse ; - dat paard is zwaar op
de hand, rijdt niet gemakkelijk ; - hij is nogal
zwaar op de hand, neemt alles gewichtig op, maakt
vlug bezwaren; inz. verveelt en vermoeit door zijn
wijdloopig geredeneer; - het werken valt hem zwaar,
hij kan nog haast niet werken; het afscheid viel mij
zwaar; hetvaltvelen zwaar, hooge belastingen op te brengen ; - het zijn zware tijden, men kan slechts met
moeite het noodige onderhoud verdienen ; - (ver
eene zware verlossing, die met veel pijnen-losk.)
gepaard gaat ; - zwaar ademhalen, beklemd; eene
zware tong hebben, moeilijk kunnen spreken; - zwaar
van hand zijn, de vereischte vlugheid, vaardigheid,
gemakkelijkheid in de uitvoering van iets missen ;
- hevig, onstuimig : een zware wind, storm; het is
zwaar weer, stormweer ; een zwaar onweer ; zware
buien, hevige winden, regenbuien ; eene zware zee,
hooge zee; het schip werkt zwaar, stampt hevig;
- zware klei, moeilijk te bewerken, door te groote
vettigheid : zware gronden, vette gronden ; bekommerd, angstig : dat maakt mij het hart zoo
zwaar ; - ik heb er een zwaar hoofd in, ik vrees dat
het niet gaan zal ; - zwanger : die vrouw is zes
maanden zwaar • ik was toen zwaar van mijn derde
(kind). ZWAARHEID, v.
ZWAARAARDE, v. eene in 1774 ontdekte aard
verbinding van barium en zuurstof, ook-sort,en
baryt en barytaarde geheeten ; met zwavelzuur verbonden vormt het zwaarspaat.
1. ZWAARD, o. (-en), zwoord, zie aldaar.
2. ZWAARD, o. (-en), blank tweesnijdend
wapen, breeder dan een degen en rechter dan een
sabel, zoowel om te houwen als om te steken dienende : naar het zwaard grijpen ; het zwaard laten
beslissen, het met het zwaard uitvechten ; - (ver oud. ) iem. ten zwaarde veroordeelen, iem. veroordeelen om onthoofd te worden : met den zwaarde
gestraft worden, onthoofd worden ; - (fig.) het
zwaard der gerechtigheid, de wrekende hand ; het zwaard in de scheede steken, den oorlog staken;
- te vuur en te zwaard verdelgen, verbranden en
vermoorden ; - het eene zwaard houdt het andere
in de scheede, daar beide strijdkrachten gelijk zijn,
worden de vijandelijkheden voorkomen ; - honger
is een scherp zwaard, men doet het ongelooflijke om
zich voedsel te verschaffen ; - het zwaard van
Damocles hangt hem boven het hoofd, een altoos
dreigend gevaar ; - (wapenk.) bewijs van adeldom van vaderszijde (op een blazoen); - (scheepst.)
eivormig schild van zware planken, ter zijde van
platbodemde vaartuigen bevestigd om het afdrij ven of omslaan te voorkomen ; de gierpont heeft
zwaarden om meer stroom te vangen : de zwaar
laten zakken, ophalen ; - (plantk.) de vleugels-den
eéner vlinderbloem. ZWAARDJE, o. (-s).
ZWAARDBLOEM, v. (-en) , zwaardlelie ;
...BROEDER, m. (-s), zwaardridder ;...KRUID,
o. zekere plant, zoo genoemd naar de zwaardvormige bladen (gladiolus); ...LEEN, o. (-en), mannelijk leen; ...LELIE, v. (-s, ...liën), zwaardkruid;
...LOOPER, m. (-s), touw op platboomde vaar buigen om de zwaarden op te halen of te laten zaken ; ...MAAG, m. en V. (...magen), bloedverwant
kan mannelijke zijde ; ...MAAGSCHAP, V. ver
vaderszijde ; ...RECHT, o. recht-^antschpv
van het zwaard, van den sterkste ; ... RIDDER,
m. (-s), lid der geestelijke ridderorde, in 1202 gesticht ter bescherming der christenzendelingen in
Lijfland ; de kleeding was een witte mantel met
eene roode ster en twee gekruiste zwaarden;
...SCHEEDE, v. (-n), (nat. bist.) een schaaldier
tot de familie der gaperschelpen behoorende (solen
ensis), met 98 m.M. lange en 12 m.M. hooge sterk
gekromde schelp, dat zich in slijk en zand op onze
kusten ingraaft ; ...SLAG, m. (-en), slag met een
zwaard ; ...STAART, m. (-en), (nat. hist.) een
schaaldier met een langen beweeglijken staart
ook rogkreeft geheeten ; ...VECHTER, m.-stekl,
(-s), (oudt.) kampvechter (in de wedstrijden),
gladiator ; ...VEGEN, o. (oudt.) wapenen vervaar digen ;...VEGER, m. (-s), (oudt.) vervaardiger
van wapenen.
ZWAARDVISCH, m. (...sschen), zekere visch
(xiphias gladius), in de Middellandsche Zee en

het meest bij Sicilië aangetroffen, tot de familie
der makreelen behoorende, 4-5 M. lang waarvan
de bovenkaken tot eene soort van zwaard uitgegroeid zijn ; - eene soort van dolfijn (delphinus
orca) met dikke tanden, zeer roofzuchtig van aard,
wordt wel 6 M. lang.
ZWAARDVORMIG, bn. als een zwaard ; (plantk.)
(van bladeren) lijnvormig met verdikte middelnerf.
ZWAARDZIJDE, V. bloedverwanten van vaderszijde.
ZWAARGEBOUWD, bn. op breede wijze gebouwd : een zwaargebouwd man, met flink ontwikkelde beenderen ; ...GEHEUPT, bn. zwaar, breed
van heupen.
ZWAARHOOFD, m. en v. (-en), die zich verontrust over hetgeen komen of gebeuren moet.
ZWAARHOOFDIG, bn. bw. ( -er, -st), zorgzaam,
ongerust, bekommerd. ZWAARHOOFDIGHEID,
V. ongerustheid, bekommering.
ZWAARLIJVIG, bn. ( -er, st), dik van lichaam,
gezet. ZWAARLIJVIGHEID, v.
ZWAARMOEDIG, bn. bw. ( -er, st), terneergeslagen, steeds het ergste voorziende : hij is in den
laatsten tijd erg zwaarmoedig ; in eene zwaarmoedige bui, droefgeestig. ZWAARMOEDIGHEID, v.
ZWAARSPAAT, o. zie zwaaraarde.
ZWAARTE, v. (nat.) zwaartekracht : de zwaarte
doet de lichamen vallen ; - gewicht : alles heeft
zwaarte ; de zwaarte van iets schatten ; - dikte :
de zwaarte van het hout ; - drukkend gevoel : een
gevoel van zwaarte in het hoofd hebben ; (fig.) het
ernstige (eener zaak) : de zwaarte van een misdrijf.
ZWAARTEKRACHT, v. (natuurk.) de kracht
die de lichamen doet vallen, dat is zich naar de aarde
doet bewegen, indien niets hunne beweging ver
-hindert;.METR,m(-s)naturk.zewtuig om de zwaarte der gassen te meten inz. barometer en baroscoop ; ...PUNT, o. punt ter weerszijden waarvan de twee deden van een lichaam
gelijke zwaarte hebben.
ZWAARTILLEND, bn. ( -er, st), eenigszins zwaarmoedig : zwaartillend zijn, alles donker inzien, het
gevaar, het ernstige van alles vergrooten.
ZWAARTONGIG, bn. moeilijk sprekende;
...TOUW, o. het zware touwwerk.
ZWAARWICHTIG, bn. bw. ( -er, st), veel wegende;
(fig.) zeer belangrijk, van hoog gewicht. ZWAAR -

WICHTIGHEID, v.
ZWABBER, m. (-s), (zeew) dweil, van kabelgaren
of lappen aan een steel gebonden en dienende
om schepen of schuiten schoon te maken ; aan den
zwabber zijn. met den zwabber schoonmaken, (ook
fig.) een liederlijk leven leiden ; - (fig.) scheepsjongen ; (fig.) een zwierbol, zwijnjak : een zwabber
van een vent.
ZWABBEREN, (zwabberde, heeft gezwabberd),
met een zwabber schoonmaken ; (fig.) plassen
in het water, morsig werk doen; - een liederlijk
leven leiden.
ZWABBERGAST, m. (-en), scheepsjongen ;...HALEN ! (spott.) uitroep der matrozen, wanneer de
plek moet schoongemaakt worden, waar iem., niet
op zee gewoon, door het slingeren van het schip
gevallen is ; ...KAPITEIN, m. (-s), ...PAAI, m.
(-en), jongen die den zwabber moet schoonmaken.
ZWACHTEL, m. (-s), windsel ; lange band tot.
het verbinden eener wond enz.; zwachtels maken;
een zwachtel omleggen. ZWACHTELTJE, o. (-s).
ZWACHTELEN, (zwachtelde, heeft gezwachteld),
met een zwachtel omwinden : een arm zwachtelen;
inbakeren (een kind). ZWACHTELING, V.
ZWAD, V. (-en), ZWADE, V. (-n), snede gras,
hoeveelheid gras in eens met de zeis afgemaaid ;hoeveelheid gras of koren in een regel gelegd.
ZWADDER, m. slangenspog ; slijm van een aal;
(fig. )vergif van den laster : zijn zwadder op iemands. goeden naam uitspugen.

ZWADDERIG, ZWADDIG, bn. ( -er, st), onrein,_
vuil, troebel.
ZWAGER, m. (-s), schoon -, behuwdbroeder;
zustersman, mans-, vrouwsbroeder. ZWAGERTJE, o. (-s).
ZWAGERIN, v. (-nen), schoon -. behuwdzuster;
(gew.) schoondochter.
ZWAGERSCHAP, o. v. vermaagschapping door
aanhuwelijking.
1. ZWAK, bn. bw. (-ker, -st), niet sterk, krachteloos, teer : een zwak kind ; zwak van ouderdom;
het zwakke geslacht, de vrouwen ; - nog niet ge-
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heel hersteld van eene ziekte : de zieke is nog zwak

op zijne beenen, hij kan nog niet goed staan, loopes;

het kind heeft zwakke beentjes, niet sterk ; — niet
talrijk : de vijand was zwak ; eene zwakke bezetting;
--- licht breekbaar : zwak ijs ; een zwak touw ; —
niet scherp : zwak van gezicht, gehoor, niet goed kunnen zien, hooren; met zwakke stem, krachteloos;
— hij heeft eene zwakke maag, zijne maag verteert
niet alles, zijne spijsvertering is licht gestoord; —
eene zwakke borst hebben, geene krachtige longen;
— hij heeft eene zwakke gezondheid, is teer, licht
ziek; — flauw: bij het zwakke schijnsel der

lamp • —.

(fig.) een zwak mensch, licht over te halen, licht te
verleiden ; — eene zwakke moeder, al te toegevend;
-- in een zwak oogenblik, dat men de gevolgen niet
berekende ; — mijn hoofd is nog zwak, ik kan nog
niet goed denken ; — een zwak geheugen, dat spoedig iets vergeet ; — de geest is gewillig, maar het
vleesch is zwak, zie VLEESCH ; — iemands zwakke zijde, zie ZIJDE ; in het P ransch is hij zwak,
daarvan weet hij niet veel ; — (taalk.) de zwakke
werkes., die niet van wortelklinker veranderen; de
zwakke genitief, die op s eindigt ; de zwakke buiging,
zie BUIGING. ZWAKHEID, v. gemis van sterkte, van lichaamskrachten ; broosheid, breekbaarheld ; —, (...heden), al te toegevende handeling,
te groote inschikkelijkheid.
2. ZWAK, o. (-ken), iets dat zwak is, b.v. het
dunne buigzame bovenstuk van het roer eener
zoogenoemde Duitsche pijp, het elastieke pijpje
waarop het mondstuk bevestigd is ; — gewoonte,
hebbelijkheid ; dit is zijn zwak, hieraan is hij overgegeven ; waarin iem. moreel zwak is : iem. in
zijn zwak tasten ; — voorliefde, neiging : een zwak
op iem., voor iets hebben ; een zwak op iets hebben,
daaraan gehecht zijn ; — dat is nooit mijn zwak
geweest, daarom heb ik nooit wat gegeven.
ZWAKHOOFD, m. en v. (-en), iem. met weinig
verstand.
ZWAKJES, bw. lichtelijk, een weinig.
ZWAKKE-HALS, m. (...zen), (zeew.) eene soort
van stopper dienende om bij ruw weer de belegtouwen te stoppen.
ZWAKKELIJK, bn. bw. ( -er, -st), een weinig
zwak : een zwakkelijk kind ; aan de betere hand:
de zieke is nog zwakkelijk ; ( ook) sukkelende :
hij blijft maar zwakkelijk. ZWAKKELIJK
-HEID,v.
ZWAKKELING, m. v. (-en), zwak meusch,
die zwak van wil is. ZWAKKELINGE, v. (-n).
ZWAKKEN, (zwakte, heeft en is gezwakt),
zwak maken, worden.
ZWAKTE, v. zwakheid, zwakke toestand.
ZWAKZINNIG, bn. zwak van zinnen, van ver
achterlijk : school voor zwakzinnigen, voor-stand,
geestelijk achterlijke kinderen. ZWAKZINNIGHEID, v.
ZWALKEN, (zwalkte, heeft gezwalkt), drentelende zich bewegen ; zeer langzaam gaan ; zwerven, ronddolen ; op zee zwalken, verre zeereizen doen.
ZWALKING, v. het zwalken.
ZWALKER, m. (-s), ZWALKSTER, v. (-s), treuzelaar, treuzelaarster.
ZWALM, m. (gew.) walm.
ZWALMEN, (zwalmde, heeft gezwalmd), (gew.)
walmen.
ZWALP, m. (-en), gulp, golf : een zwalp zeewater;
(zeew.) een der grenen ribben die in de klamaaien
rusten en dienen om de dekdeelen te steunen ; —
(waterb.) vierkant bezaagde balk, 20 à 25 c. M. breed
en 25 à 30 cM. dik : vlak boven de kespen op den
houten sluisvloer zijn zwalpen aangebracht die 75 tot
100 c.M. in de muren grijpen.
ZWALPEI, o. (- eren), (Zuidn.) bebroed ei.
ZWALPEN, (zwalpte, heeft gezwalpt), golvende
zich verheffen (van de zee); (Zuidn.) overgeven,
braken. ZWALPING, v.
ZWALPEND, bn. zacht golvend ; (fig.) het zwalpende nat der baren, de onstuimige zee.
ZWALUW, v. (-en), eene familie der zangvogels
(hirundo) waarvan er drie soorten in Nederland
worden aangetroffen : de huiszwaluw, de boerenzwaluw en de oever- of strandzwaluw ; alle zijn uitstekende vliegers, maar hebben zwakke voeten;
(spr.) ééne zwaluw maakt nog geen zomer, uit Bene
enkele omstandigheid kan men geen algemeen besluit opmaken. ZWALUWTJE, o. (-s).
ZWALUW(EN)EI, o. (- eren), ei eener zwaluw;
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...KRUID, o. (gew.) stinkende gouwe ; robbertskruid; ...NEST, o. (-en), nest eener zwaluw;
...WORTEL, v. (Zuidn.) zijdeplant.
ZWALUWKOEKOEK, m. (-s), zekere vogel van
Cayenne en Brazilië.
ZWALUWSTAART, m. (-en), staart eener zwaluw ; — (nat. hist.) naam van den wouw of koningswouw in Groningen; koninginnepage (papilio machaon), eene kapel tot de familie der ridders behoorende;
— (timmerm.) eene wijze van verbinding waarbij
het eene einde van een hout als de staart eener zwaluw is uitgesneden en in het einde van een ander
gevoegd is, zoodat het eindelingshout aan beide
zijden te zien is : halve bedekte zwaluwstaart, waarbij
het kopshout slechts aan ééne zijde te zien is ; bij
den bedekten zwaluwstaart is het kopshout heel niet
te zien : de pennen en gaten zijn op 2 /3 der houtdikte in elkander gewerkt ; schuif- en halve-schuifzwaluw- staart ; — (zeew.) stuik die den vorm heeft
van den staart eener zwaluw ; — (vest.) zeker
buitenwerk ; — gaspit waarvan de vlam halvemaanvormig is en eenigermate op een zwaluwstaart
gelijkt.
ZWALUWSTAARTHENGSEL, o. (-s), (timm.)
bladhengsel waarvan de eene veer veel kleiner is
dan de andere ; ...HOUVASTEN, o. mv. (timm.)
houvasten waaraan een zwaluwstaartvormig blad
is aangesmeed.
ZWALUWSTAARTIG, bn. den vorm van een
zwaluwstaart hebbende.
ZWALUWTONG, v. (plantk.) (gew.) wilde boek
(polygonum convolvulus), ook zwarte winde, en-weit
reng geheeten.
ZWALUWVISCH, m. (...sschen), zeezwaluw :
eene soort van vliegenden visch in de Midd. Zee
(exocoetus volitans), 30 cM. lang
1. ZWAM, v. (-men), (plantk.) de zwammen
(fungi) zijn sporeplanten zonder bladgroenhoudende
cellen ; de meeste rieken duf, zij ademen koolzuur
uit : men kan de zwammen verdeelen in stofzwammen,
draadzwammen, buikzwammen, kernzwammen, schijfzwammen en hoedzwa?nmen ; vele zijn vergiftig ; —

uitwas aan boomen ; — uitwas aan de voorpooten
der paarden.
2. ZWAM, o. toebereid zwam als middel om vuur
te vatten, tonder. ZWAMMETJE, o. (-s), een stukje
zwam.
ZWAMACHTIG, bn. als zwam.
ZWAMDOOSJE, o. (-s), tonderdoosje.
ZWAMMAKER, m. (-s), bereider van zwam (om
b. v. de pijp aan te steken).
ZWAMMEN, (gemeenz.) (zwamde,heeft gezwamd),
kletsen, opsnijden ; eindeloos redeneeres.
ZWAMNEUS, m. (...zen), (gemeenz.) iem. die
zwamt.
ZWAMMIG, bn. met zwam begroeid : een zwammige boom.
ZWAMP, v. (-en), kreek, kleine rivier ; (W. Id.)
moeraseiland met gras- en doornstruiken.
ZWAMPLANT, v. (-en), zwam 1 ; ...VLOK, v.
(-ken), de eigenlijke plant der paddestoelen ;
...VLOKDRADEN, mv. myceliumdraden.
ZWANEBEK, m. (-ken), bek van een zwaan;
(heelk.) schroeftang om eene wonde ter verwijdering van vreemde voorwerpen wijder te maken;
...BORST, v. (-en), borst van een zwaan
ZWANEDONS, ZWANENDONS, o. de zachte
vederen van den zwaan.
ZWANEKOP, m. (-pen), kop van een zwaan.
ZWANENBLOEM, v. (-en), eene sierlijke oeverplant, ook waterlisch geheeten (butomus umbellatus), de eenige soort van zwanenbloemen;
... BORST, v. (-en), (fig.) hoog opstekende borst;
... BROOD, o. (plantk.) kalmus : eene plant, tot de
familie der aronskelken behoorende, die langs slooten
en vaarten voorkomt, waarvan de aromatieke wortelstok als geneesmiddel wordt ingezameld;
...DRIFT. v. (-en), eenige zwanen bij elkander
zwemmende ; het recht om zwanen te houden;
...EI, o. (-eren), ei van een zwaan.
ZWANENHALS, m. (...zen), hals van een zwaan;
(fig.) zeer lange hals : iem. met een zwanenhals ; --paard met een zwanenhals ; - (bouwk.) closet met
langen omgebogen hals ; — (zeew.) drager van de
roerpen : zware gebogen ijzeren dekplaat waar
grootste arm op het end der roerpen sluit -vande ;
— vooruitspringend verbindingsstuk van de scheg,
door eene haaklasch aan de woelingsknie verbonden
en daarmede als 't ware een geheel uitmakende,
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ook ruggegraat . geheeten ; — eene der gebogen
ijzeren stangen buiten boord waar eene sloep in
hangt, davit.
ZWANENNEST, ó. (-en), nest van zwanen;
...TEELT ; v. aankweeking van zwanen ; plaats
daartoe.
ZWANEPEN, v. (-nen), ...SCHACHT, v.
...SCHAFT, v. (-en), pen eener zwaneveer, groote
en dikke schrijfpen ; ...POOT, m. (-en); ...VEER, v.;
...VEL, o. (-len); ...VLERK, v. (-en); ...VLEUGEL,
m. (-s) ; ...WIEK, v. (-en); .ZANG, m. zang dien
de zwanen volgens sommigen vóór hun dood
zingen ; — (fig.) laatste gezang of gedicht van
iem. vóór zijn sterven, (fig.) laatste werk : dat was
zijn zwanezang.
ZWANG, m. gebruik, gewoonte : in zwang zijn,
komen, geraken, brengen.
ZWANGER, bn. bevrucht, moetende baren:
eene zwangere vrouw ; — zwanger zijn. in gezegende
omstandigheden, in blijde verwachting zijn : hoog
zwanger zijn ; — ( fig.) van, met iets zwanger zijn of
gaan, voornemens zijn iets te doen, een plan gevormd hebben. ZWANGERHEID, ZWANGERSCHAP, v.
ZWANKEN, (zwankte, heeft gezwankt), waggelen ; wankelen ; onzeker gaan.
ZWANKROEDE, v. (-n), eene soort van wip waarmede men goederen op een wagen laadt.
ZWANS, v. (-en), staart (inz. der dieren).
ZWARIGHEID, v. (...heden), moeilijkheid, bezwaar : de grootste zwarigheden zijn reeds uit den weg
geruimd ; er zijn toch geene zwarigheden ?; — tegen
beletsel : zwarigheden maken; — gevaar:-werping,
hij vindt daar zwarigheid in.
1. ZWART, bn. ( -er, -st), van die kleur welke geen
enkelen lichtstraal terugkaatst, de zuivere tegenstelling van wit : zoo zwart t_ls roet, als git ; zwarte
verf ; zwart laken ; zwarte bessen, zwart haar ; een
zwart paard ; zwarte vos, pikzwart paard ; — zeer
donker : zwarte kersen, zeer donkere, rijpe meikers en, (ook) krieken ; zwarte oogen hebben ; zwarte
wolken ; — het is eene zwarte lucht, met veel zwarte
wolken ; — eene zwarte huid, door de zon verbrand;
— het zwarte ras, de negers ; — zwart brood, grofroggebrood ; — zwarte vliegen (bibio marci), vliegen
die veel op de bloesems van appel- en pereboomen
voorkomen ; * zwart wild, wilde varkens ; —
vuil, morsig, bemorst : wat zijn uwe handen zwart!;
dat behangsel is zwart ; het ziet zwart van ouderdom ;
dat kind is zoo zwart als de schoorsteen ; — ( muz.)
zwarte noot, iedere dichte noot, dus alle noten minder
dan eene halve ; —
(R.-K.) zwarte Zondag, de tweede Zondag vóór
Paschen, omdat dan kansel en altaar met zwart
behangen zijn; -- de zwarte staar, zekere blindheid;
— de Zwarte Dood, naam eener hevige pestepidemie
in het midden der 14de eeuw ; — de Zwarte Hoop,
naam van eene groote menigte onbetaalde krijgslieden die in de 16de eeuw hier te lande van roof en
plundering leefden ; — hij ziet zwart van den honger,
zeer vermagerd ; — een zwart register, waarop veel
straf aangeteekend is ; — eene zwarte ziel, iem. die
veel kwaad bedreven heeft ; — het zag er zwart
van menschen, er . waren er zeer veel ; — donker,
verstoord : iem. zwart aankijken ; een zwart gezicht
zetten, norsch, onvriendelijk ; — iem. zwart maken,
hem in een ongunstig licht plaatsen, veel kwaad
van hem vertellen ; — bij iem. met eene zwarte kool
aangeteekend zijn, bij hem als een schadelijk lid der
maatschappij te boek staan ; — het zwarte boek,
waarin diegenen worden opgeteekend, welke zich
den haat van ... op den hals gehaald hebben ; —
zich alles zwart voorstellen, alles zwart inzien, neer
moedeloos zijn, van alles meer op het tegen-slachtig,
dan op het voor letten ; -- hij liegt dat hij zwart
wordt, hij liegt grof; — zwarte misdaden, snoode ;
-- (Ind.) zwarte kat, vierkante kelderflesch.
ZWARTHEID, v.
2. ZWART, o. de zwarte kleur ; — wat zwart
is : het zwart der oogen ; in het zwart gekleed, met
zwarte kleederen aan ; zwart op wit, bewijs op
schrift ; — verfstoffen : ivoor -, been-, lampezwart;
— (plantk.) eene woekerzwam die zich bevindt op
en tusschen de bloemdeelen, vooral de kafblaadjes
der graangewassen, inz van tarwe, alsmede van
gerst en haver, waardoor deze deelen in eene
zwarte, poedervormige, licht verstuivende zelf
veranderd worden en de aar met hare-standighe
hloempakjes verschrompelt.
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ZWARTACHTIG, bn. ( -er, -st), naar het zwart
overhellende.
ZWARTBLAAR, v. (...blaren), zwarte koe met
een witten kop of plekken aan den kop ; ... BLAUW,
bn. donker blauw ; ...BONT, bn. bont met zwarte
vlakken : eene zwartbonte koe ; ... BRUIN, bn. zeer
donker bruin.
ZWARTDAG, m. (-en), (R. K.) Goede Vrijdag,
wanneer men zich niet alleen van vleeschspijzen,
maar ook van zuivel en eieren onthoudt.
ZWARTE, m. en v. (-n), neger, negerin ; het land
der zwarten, Afrika.
ZWARTEKUNST, v, tooverij, inz. die waarbij
booze geesten in het spel komen ; — eene soort
graveerkunst waarbij een gepolijst koperen plaat,
met eene wieg ruw gemaakt, en daarna met
inkt ingewreven wordt, waarna het beeld daarop
door middel van het polijststaal te voorschijn wordt
gebracht (mezzotint).
ZWARTEMANTEL, m. (-s), pestvogel.
ZWARTEN, (zwartte, heeft gezwart), zwart
maken, met zwarte verf bestrijken.
ZWARTEPIET, m. (-en), schoppenboer ; de
houder van schoppenboer in het zwartepieten.
ZWARTEPIETEN, (zwartepiette, heeft gezwartepiet), zeker kaartspel spelen waaruit troef alleen
genomen is en waaruit telkens gelijke kaarten
opgespeeld worden tot zwartepiet overblijft ; wie
deze kaart heeft, krijgt dan eene zwarte streep
(met gebrande kurk) onder den neus of over het
gezicht.
ZWARTGALLIG, bn. ( -er, -st), droefgeestig,
zwaarmoedig, melancholiek. ZWARTGALLIG HEID, v. zwaarmoedigheid.
ZWARTGEROKT, bn. met een zwarten rok aan;
...GEEL, bn. zeer donker geel ; ...GEVLEKT, bn.
met zwarte vlekken op witten (of anderen) grond,
zwart gespikkeld ; ... GRAS, o. (plantk.) (gew.)
duist ; ...GROEN bn. op zwart gelijkend groen;
...HARIG, bn. met zwart haar ; ...HARIGE, m.
en v. (-n), persoon die zwart haar heeft ; ...HOOFD,
m. en V. (- en), die zwart haar heeft ; HOOFDIG,
bn. met een zwarten kop (van een paard).
ZWARTIGHEID, v. zwartheid.
ZWARTIN, v. (-nen), negerin.
ZWARTJE, o. (-s), iem. die zwart is, inz. een
zwart kind ; zwart plaatje : zwartjes verzamelen;
album voor zwartjes. ZWARTJESALBUM, o. (-s).
ZWARTKAPJE, o. (-s), bastaardnachtegaal met
zwarten kop (sylvia atricapillas); ...KEELTJE, o.
(-s), benaming van enkele vogels met eene zwarte
vlak aan het keeltje ; ...KOP, m. en v, (-pen), iem.
met een zwart hoofd : een aardig zwartkopje ; —
m. (-pen), eene soort van grasmusch die de grootte
heeft van het roodborstje en veelal de bosschen
bewoont ; van April tot September vertoeft deze
vogel in ons land ; — de zeezwaluw ; -- de rietgans ; eene Amerikaansche soort van adder.
ZWARTKOORN, ...KOREN, o. een plantengeslacht tot de familie der rinkelbloemigen behoorende, waarvan twee soorten bij ons in 't wild
voorkomen, als : de wilde weit, ook dolik en paardsbloemen geheeten (melampyrum arvense) en de hengel.
ZWARTKOPMEES, v. (...zen), eene soort van
mees (parus palustris), in ons land als broed- en
zwerfvogel overal verbreid.
ZWARTKOPNONNETJE, o. (-s), zekere zangvogel in Zuid - Afrika.
ZWARTKOPPIG, bn, met zwarten kop : zwart koppige vosschimmel ; ... KRIJT, o. zwart teekenkrijt ; ...LAKENSCH, bn. van zwart laken : eene
zwartlakensche jas ; ... MAKEND, bn. (fig.) lasterend : zwartmakende woorden ; ... MAKING, v.
het in minachting brengen (van iem.); ...00G,
m. en v. (-en), die zwarte oogen heeft ; ...00GIG,
met zwarte oogera ; ...ROK, m. (-ken), iem. met
een zwarten rok aan, (inz. minachtend) een geestelijke der R. K.; ...ROOD, bn. zeer donker rood:
met zwartroode bloemen ; ... SCHIMMEL, m. (-s),
een wit paard met zeer donkere vlakken.
ZWARTSEL, o. zekere zwarte stof die uit verbrand dennenhout wordt verkregen en als verfstof algemeen wordt gebruikt ; schoorsteenroet.
ZWARTSELBRANDER, m. (-s), iem. die zwartsel brandt uit dennenhout ; ..DOOS, v. ( ... zen &.
ZWARTSELEN, (zwartselde, heeft gezwartseld),
met zwartsel insmeren.
ZWARTSELKWAST, m. (-en); ...POT, m. (-ten);
...TON, v. (-nen).
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ZWARTSTAART, m. (-en), dier met een zwarten
staart; (nat. hilt.) brandbrasem ; ...STAARTIG,
bn.
ZWARTSTEENZOUT, o. ...ZUUR, o. (scheik.).
ZWARTVAAL, bn. vaal zwart (inz. van paarden);
....VERVER, m. (-s), die voorwerpen zwart verft;
...VERVERIJ, v. de kunst om zwart te verven ;
—. (- en), plaats waar zwart geverfd wordt ; ...VOS,
m. ( -sen), paard dat pikzwart is ; ...WERKER,
m. (-s), (kleerm.) een bekwaam grootwerker ;
... ZIJDEN, bn. van zwarte zijde : een zwartzijden
kleed'; ...ZUCHT, v. (geneesk.) hooge graad van
;geelzucht.
ZWATELEN, (zwate)de, heeft gezwateld), (inz.
dicht.) zacht ruischen, lispelen, als b. v. het windje
door de boonren, enz. ; een kring zwatelende gasten,
door elkander pratende, gonzende.
ZWAVEL, v. zekere lichtgele, broze, licht ontvlambare delfstof die vooral in vulkanische streken,
met name in Sicilië, in vrijen toestand wordt aan
-getrofn.
ZWAVELAAR, m. (-s), iem. die zwavelt, inz. ar
beider aan eene lucifersfabriek.
ZWAVELAARDE, v. aarde die zwaveldeelen
bevat.
ZWAVELACHTIG, bn. ( -er, -st), als zwavel : een
.zwavelachtige reuk.
ZWAVELADER, v. (-s), streek onder de aarde
waar zwavel gevonden wordt ; ...BAD, o, (-en),
<geneesk.) bad van zwavelwater ; zwavelbron ;
...BAK, m. (-ken) ; ...BAKJE, o. (-s), bak voor zwavelstokken ; ... BALSEM, m. met zwavel toebereide
balsem ; ...BERG, m. (-en), zwavelmijn ; ...BLOEM.
v. verdichte zwaveldampen, een lichtgeel poeder van
fijne zwavel ; ...BRON, v. (-nen), bron van zwavel
rond stuk zwavel;-water;.BROD,o(n)
...DAMP, m. (-en), damp van zwavel ; ...DRAAD,
m. (...draden), gezwavelde lont.
ZWAVELEN, (zwavelde, heeft gezwaveld), met
zwavel doortrekken, iets van zwaveldeelen voorzien ; — een strooien hoed zwavelen, hem in zwaveldamp houden om hem wit te krijgen ; — den
wijn zwavelen, smalle en in gesmolten zwavel gedoopte strookers linnen of spanen aansteken en in het
ledige vat laten verbranden, opdat de wijn, dien
men vervolgens in het vat doet, nieuwe kracht en
beteren smaak krijge ; wijnflesschen zwavelen ; —
(techn.) doorvoeren van zwavelig zuur anhydrid in
groote bakken waarin geperforeerde slangen loopen,
om kleurstoffen te bleekera, carbonaten om te zetten
in sulfieten enz. ZWAVELING, v.
ZWAVELERTS, o. de zwavel zooals zij uit de
mijn komt; ...ETHER, m. (scheik.) alcohol met
zwavelzuur.
ZWAVELGEEL, brr. de kleur van zwavel hebbende.
ZWAVELGEEST, m. (scheik.) zwavelwaterstof zure ammoniak ; ...GROEF, v. (...ven), zwavelmijn;
...HOK, o. (-ken), hok of vertrek waarin goederen gezwaveld worden ;...HOUDEND, bn. zwavel bevat
plaats waar zwavel gesmol--tend;.HUT,v()
ten wordt.
ZWAVELIG, bn. zwavelachtig.
ZWAVELIGZUUR, o. een kleurloos gas met een
verstikkenden reuk en dubbel zoo zwaar als dampkringslucht ; het wordt gevormd bij de verbranding
van zwavel in zuurstof.
" ZWAVELIJZER, o. zwavelverbinding met ijzer;
...KALK, v. zwavelverbinding met kalk ; ...KIES,
o. ijzerkies, pyriet ; ...KOOLSTOF, v. zwavelverbinding met koolstof, eene dunne kleurlooze vloeistof die
bij --116° C. vast wordt ; ...KOPER, o. zwavelverbinding met koper ; ...KWIK, o. v. zwavelverbinding met kwik; ...LEVER, v. (scheik.) eene oplossing
en verbinding van zwavel met koolzure potasch die
eene leverkleur heeft ; zij wordt in de geneeskunde
gebruikt voor de bereiding van kunstmatige zwavel
...LOOD, o. loodglans, eene soort van lood -baden;
...LUCHT, v. lucht van brandende zwavel;-erts;
..MANNETJE, o. (-s), een stukje sterk zwavel
aan het voorste gedeelte eener mijnlont-dra,
vastgeplakt.
ZWAVELMELK, v. een wit poeder dat men ver
wanneer men in water opgeloste zwavel -krijgt,
een weinig verdund vitrioolzuur droppelt;-levrin
..MIJN, V. (- en) ; ...OLIE, v. zwavelzuur ; ...OPLOSSING, v. (-en), oplossing van zwavel; ...OVEN,
m. (-s), oven waarin de ruwe zwavel gezuiverd
wordt ; ...REGEN, m. (-s), regen die het in de lucht
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zwevende stuifmeel der planten neerslaat, waardoor de grond met een geelachtig poeder bedekt
wordt : de zwavelregens komen voor in landen, waar
men uitgestrekte pijnbosschen en grasvlakten aantreft ;
...REUK, m. zwavellucht ; ...STOK, m. (-ken), lang
smal stukje hout welks uiteinden van zwa--werpig
vel is voorzien, dienende om vlam te vatten, thans
grootendeels door de lucifers verdrongen.
ZWAVELSTOOF, v. (...stoven), zwavelkamer.
ZWAVELTJE, o. (-s), zwavelstokje ; (gew.) lucifer.
ZWAVELWATER, o. zwavelhoudend water;
...WATERBRON, v. (-nen), bron van zwavelwater;
...WATERSTOFGAS, o. zwavelverbinding met
waterstof, een zeer giftig gas dat zich door zijn walg lijken reuk naar vuile eieren doet kennen ; ...ZALF,
v. met zwavel bereide zalf ; ...ZAND, o. ; ...ZILVER, o. zilverglans, eene soort van zilvererts;
...ZOUTEN, o. mv. (scheik.) verbindingen van twee
zwavelmetalen met elkander ; ...ZUUR, o. (scheik)
zeer krachtig zuur bestaande uit 1 deel zwavel en 3
deelen zuurstof ; het komt altijd in verbinding met
water voor ; het Nordhauser-, Saksisch- of rookend
zwavelzuur (vitrioololie) en het Engelseh zwavelzuur, dat niet rookt ; ...ZUURZOUT, o. (scheik.).
ZWEDEN, o. een koninkrijk dat de oostzijde van
het Scandinavisch schiereiland inneemt.
ZWEED, m. (Zweden), bewoner van Zweden ; —
benaming van zeer groote en dikke spijkers van best
Zweedsch ijzer gesmeed.
ZWEEDEN, (zweedde, heeft gezweed), (leerl.) de
huiden met kalkmelk of met kalkbrij behandelen
om ze ter peling of ontharing geschikt te maken.
ZWEEDSCH, bn van, uit Zweden : Zweedsch
staal ; het Zweedsehe volk; — o. de taal der Zweden.
ZWEEFPROEF, v. (...ven), proef om in de lucht
te zweven, voorboden der latere vliegmachines :
...REK, o. (-ken), trapezium der acrobaten ;
...SPOOR, o. (...sporen), soort van spoortrein die
aan een rail hangt ; ...VLIEG, v. (-en), eene soort
van vlieg die haar naam aan de eigenaardige wijze,
waarop zij vliegt, ontleent (sirphus), ook staande
vlieg; ...VLUCHT, v. zweefvlucht eener vliegmachine,
waarbij zij met stopgezetten motor voortzweeft.
ZWEEM, m. lichte schijn : er is geen zweem van
te bespeuren ; er ligt geen zweem van schuld op haar
gelaat, op haar gelaat leest men niets dan onschuld;
geen zweem van oprechtheid, niets dat naar oprechtheid gelijkt of er aan kan doen denken. ZWEEMPJE, o. (-s).
ZWEEMEN, (zweemde, heeft gezweemd), eenige
gelijkheid hebben, min of meer overeenkomen met:
het zweemt naar het ongelooflijke ; die kleur zweemt
naar het groene.
ZWEEMSEL, o. zweem.
ZWEEP, v. (-en), een gedraaid of gevlochten
snoer dat van onderen spits toeloopt en van boven
aan een stok of steel bevestigd is om rijdieren aan
te drijven, een draaitol aan het draaien te brengen
of te houden : een tol met de zweep opzetten ; met de
zweep klappen ; ( spr.) een oude voerman hoort nog
gaarne het klappen van de zweep, oude lieden hooren
nog gaarne vertellen wat hun in hunne jeugd aangenaam was ; -- hij kent het klappen van de zweep,
hij weet er alles van, is er goed mee op de hoogte ; —
een paard met de zweep geven, het zweepslagen geven:
-- (fig.) met de zweep er achter zitten, voortdurend
aansporen, aanzetten ; — (wev.) koorden aan de
beide drijvers van eene snellade. ZWEEPJE, o. (-s).
ZWEEPEN, (zweepte, heeft gezweept), met
de zweep voortdrijven, slaan ; (fig.) met kracht
voortdrijven ; de wind zweept de baren. ZWEEPING,
v. het zweepen.
ZWEEPER, m. (-s), die zweept.
ZWEEPHARD, bn. een zweephard paard, dat niet
naar de zweep luistert ; -- (fig.) niet om goeden
raad of verbieden gevende.
ZWEEPKOKER, m. (-s), koker aan den bok van
een rijtuig waarin de zweep gezet kan worden;
...KOORD, o. koord eener zweep ; ...RIET, o. riet
om te zweepen; ...SLAG, m. (-en), slag met de zweep:
iem. met zweepslagen afranselen ; ... STOPPER, m.
(-s), (zeew.) stopper waarvan het end ineengedraaid
is en in eene punt uitloopt ; ...TOL,m. (-len), zeker
kinderspeeltuig, draaitol die met een zweepje voort
wordt; ...TOUW, o. (-en), touweenerzweep.-gedrvn
ZWEER, v. (zweren), (gew.) verzwering, necrose
van slijmvlies- of huidweefsel met ontwikkeling van
bacteriën en ettervorming : eene zweer aan den vinger;
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rijpe zweer, die doorgestoken kan worden. ZWEER
kleine zweer.
-TJE,o.(s)
ZWEERDER, m., ZWEERSTER, v. (-s), die
zweert, die een eed doet ; vloeker, vloekster.
ZWEET, o. elke vochtigheid die droppelsgewijze
door iets heendringt, inz. vocht dat door de poriën
der lichaamshuid naar buiten dringt en door de
zweetkliertjes afgescheiden is : het zweet liep hem
langs het gezicht ; ik be nat van het zweet ; zich in
het zweet werken; - in het zweet des aanschijns, zeer
zwaar werkende, zwoegende ; - (fig.) hij mag zijn
zweet niet ruiken , hij houdt niet van werken ; het koude zweet brak hem uit, van angst, benauwdheid
begon hij te zweetera ; - (jag.) bloed (van wild) :
het haas wentelt in zijn zweet ; - ( leerl.) vet en andere stoffen die uit de huid naar buiten komen ; (bouwk.) het zweet staat op de muren, die zijn nat aangeslagen, voelen vochtig. ZWEETJE, o. (-s), daar
heb ik een zweetje op gehaald, daarvoor heb ik mij in
het zweet gewerkt.
ZWEETAFSCHEIDING, v. ; ...BAD, o. (-en), een
bad of eene kamer waarin men door uitwendige
warmte tot sterk zweeten gebracht wordt ; ...BANK,
V. (- en), bank waarop de soldaten in de wacht slapen;
(fig.) plaats waar men grooten angst doormaakt ;
...BED, o. (-den) ; ...BLAASJE, o. (-s), huiduitslag
waarbij op de huid doorschijnende blaartjes opkomen,
ten gevolge van sterke scherpe zweetafscheiding ;
...DOEK, m. (-en), doek waarmee zweet afgedroogd
is of wordt ; -- (R. K.) de doek waarmede de H.
Veronica het gelaat van den Heiland afwischte, op
den weg naar Golgotha ; in dien doek bleek zijn
gelaat afgedrukt te zijn ; ...DRANK, m. (-en), geneesmiddel ter bevordering van het uitzweeten.
ZWEETDRIJVEND, bn. de huiduitwaseming
bevorderende.
ZWEETDROPPEL, m. (-s), droppel zweet.
ZWEETEN, (zweette, heeft gezweet), vocht uit
zweet van zich geven : onder de armen-wasemn,
zweeten ; - bloed zweeten, het zweet is een weinig
rood gekleurd van bloed ; - (fig.) etter en bloed
zweeten, geweldig zweeten en beangst zijn ; ik zweet
er van, dat kostte mij moeite ; - ergens op zweeten,
een zeer moeilijken arbeid verrichten ; - ik kan
hem wel zweeten, hij staat verre beneden mij (in kennis, in bekwaamheid) ; - de examinandi laten
zweeten, hun lastige vragen te beantwoorden geven;
-- de persen doen zweetera, zeer veel te drukken
geven ; - (jag.) bloeden ; - vochtig worden en
uitslaan : bij dooi weder zweetera de muren en het hout
leerl.) huiden zweeten, met zout bestrooien-werk;(
en geruimere tijd in eene warme ruimte laten liggen,
zoodat het zweet er uit komt en ze beter onthaard
worden ; - (in ijzergieterijen) beginnen te smelten.
ZWEETING, v. (-en), het zweeten.
ZWEETER, m., ZWEETSTER, v. (-s), die
zweet.
ZWEETERIG, bn. ( -er, -st), licht zweetende:
zweeterige handen. ZWEETERIGHEID, v.
ZWEETGAT, o. (-en), porie (der lichaamshuid
enz.) ; ...HANDEN, v. mv. zweeterige handen.
ZWEETHITTE, v. welhitte, temperatuur van
1400° C. ongeveer, waarop smeedijzer aan de oppervlakte begint te zweeten.
ZWEETHUIS, o. (...zen), drooghuis voor de
tabak ; ...KAMER, v. (-s), (geneesk.) eene soort van
dampbad ; (oudt.) gewelfde plaats met vuurhaard
en buizen ter verwarming van de daarboven liggende
vertrekken ; - (scherts) kamer waar examen afgenomen wordt ; ...KAMERTJE, o. (-s), kamertje
waarin de candidates vertoeven om den uitslag van
hun examen af te wachten, terwijl de examinatoren
over hen beraadslagen ; ...KANAALTJE, o. (-s),
(ontl.) buisje van de zweetklieren tot de huidoppervlakte ; ...KIST, v. (-en), (leerl.) kist waarin de
huiden gesmart of onthaard worden ; ...KOORTS,
V. (- en), koorts die met sterk zweeten gepaard gaat;
...KLIERTJE, o. (-s), organen die het zweet afscheiden ; ...KUIL, m. (-en), zweetkist ; ...KUUR, v.
(...kuren) ; ...LUCHT, v. onaangename reuk van
het zweet ; ...MIDDEL, o. (-en), middel ter bevordering van het zweeten ; ...POEDER, o. poeder ter
bevordering van het zweeten ; -, v. (-s), Bene dosis
van dit poeder ; ...STOOF, v. (...stoven), zweetkamer, warm bad.
ZWEETVERWEKKEND, bn. wat het zweeten
verwekt, bevordert.
ZWEETVOET, m. (-en), Bene soort van paard;
(fig.) iem. die zweeterige voeten heeft ; ...VOS, m
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( -sen), roodachtig paard welks donker haar zoodanig geschakeerd is, dat het met zweet bedekt schijnt;
...ZIEKTE, v. in de 16de eeuw eene besmettelijke
ziekte waarin de hider gestadig zweette ; ... ZUCHT,
V. het buitengewone zweeten.
ZWEI, v, (-en), beweegbare winkelhaak : zeker
gereedschap ; enkele zwei, L- vormig ; dubbele zwei,
-L- -vormig.
ZWEIBOEKJE, o. (s), scheepstimmermansaanteekenboekje ; ...STEEN, m. (-en), steen aan de
Bene zijde breeder dan aan de andere om bogen en
gewelven te metselen ; ...WULFSTEEN, m. (-en).
ZWELDER, v. zemelpap.
ZWELEN, (zweelde, heeft gezweeld), (landb.)
het uitgespreide en gedroogde hooigras met de
hark bijeenzamelen.
ZWELER, m. (-s), die zweelt.
ZWELG, m. het zwelgen ; —, (-en), slok, teug:
in één zwelg was het glas leeg.
ZWELGEN, (zwolg, heeft gezwolgen), haastig,
met groote stukken eten, met groote slokken drinken ; (fig.) zwelgen en brassen, onmatig eten en drinken; zwelgen in genot, zich in genot baden, volop
genot hebben. ZWELGING, v. het zwelgen.
ZWELGER, m., ZWELGSTER, v. (-s), die
zwelgt : gulzigaard, vraat ; dronkaard ; wellusteling.
ZWELGERIJ, v. (-en), het zwelgen ; liederlijk
leven, brasserij.
ZWELKAST, v. (-en), (muz.) inrichting aan een
orgel waardoor het geluid naar willekeur kan zwellen en afnemen, en van den teersten toon tot den
grootsten jubel kan worden opgevoerd.
ZWELGPARTIJ, v. (-en), brasserij.
ZWELKENBOOM, m. (-en), ...HOUT, o. Geldersche roos (viburnum opulus).
ZWELLEN, (zwol, is gezwollen), zich naar alle
zijden, inz. naar de hoogte uitzetten : de knoppen
der boomen zwellen ; de rivier zwelt, het water stijgt;
— de zeilen zwellen, gaan bol staan ; (van menschelijke en dierlijke lichamen), zich door inwendige oorzaken uitzetten : mijne beenen zusllen ;
haar boezem begint te zwellen, begint zich te vormen,
(ook) zij begint sterk (naar iets) te verlangen ;
(fig.) mijn hart zwelt van vreugde ; - doen zwellen ; de huiden zwellen. ZWELLING, v. het zwellen;
-, (-en), iets dat gezwollen is, gezwel ; - (bouwk. )
zwelling eener zuilschacht, toeneming in dikte naa t•
het midden.
ZWEMBAD, o. (-en), zwembassin ; ...BADINRICHTING, v. (-en), inrichting waar men kan zwemmen en baden ; ... BASSIN, o. (-s), bassin om te
zwemmen; ... BLAAS, v. (.. .blazen), (bij de visschen)
Bene blaas welke voor de ademhaling dient en waardoor zij zich in het water op en neer kunnen bewegen ; - gedroogde runderblaas die men onder
de armen bevestigt om met behulp daarvan te zwemmen ; ...BOEI, v. (-en), drijvende boei ; ...BROEK,
v. (-en), ...BROEKJE, o. (-s), kleedingstuk der
zwemmers; ... BUIS, o. ( ... zen), zwemgordel van
kurk om zich boven water te houden; ...DUIKERS.
m. mv. zoetwaterduiker, familie der futen (colymbidae) ;
. GORDEL, m. (-s), zwembuis ; ...INRICHTING, v. (-en), inrichting waar men kan
zwemmen, inz. waar men kan leeren zwemmen;
...KEVER, m. (-s), (nat. bist.) familie van waterroofkevers met zwemvoeten (dyticidae) ; ... KRAB,
v. (-ben), kleine zeekrab ; ...KREEFT, m. (-en),
(nat. bist.) zekere kreeft in de Indische Zee en bij
Nieuw-Holland ; ...KUNST, v. kunst om zich in
het water te bewegen en vooruit te komen zonder te
zinken ; ...MEESTER, m. (-s), iem. die onderricht
geeft in het zwemmen.
ZWEMMEN, (zwom, heeft en is gezwommen),
in Bene vloeistof zich zwevende, op Bene vloeistof
zich drijvende houden en zich zoo voortbewegen:
de visschee kunnen zwemmen ; honden leeren
gemakkelijk zwemmen ; op den rug, op den buik
zwemmen, in die houding liggende zwemmen;
hij zwemt als een visch, hij zwemt uitstekend;
- (spr.) die schoenen zijn mij veel te groot, ik kan
er wel in zwemmen ; - visch wil zwemmen, bij of
na het vischeten wil men veel drinken; -- drijven,
er geheel door omgeven zijn : die visch zwemt
in de boter ; in zijn bloed zwemmen ; hare oogen
zwommen in tranen, stonden vol tranen ; de wijn
zwemt langs de tafel, vloeit over de tafel ; - (spr.)
in het geld zwemmen, het overvloedig bezitten ; in vreugde, in weelde zwemmen, het volop hebben,
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ervan naar hartelust genieten. ZWEMMING, v.
het zwemmen.
ZWEMMER, m. die zwemt ; (nat. hist.) naam
van den torenvalk (cerchneis) ; ZWEMSTER,
v. (-s).
ZWEMMERGANS, v. (.. .zen), (nat. hist.) zwarte
pelikaan.
ZWEMMERIG, bn. ( -er, -st), zwemmerige oogen,
groote, als 't ware gezwollen oogen, maar
flauw en zonder uitdrukking, die er uitzien of zij
b. v. in tranen zwemmen.
ZWEMOEFENING, V. (- en), oefening in het
zwemmen ; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar men
zwemmen kan ; zwembassin ; ...POOT, m. (-en),
poot van een zwemvogel ; ...SCHOOL, v. (...scholen), plaats waar onderricht in het zwemmen gegeven wordt ; ...STAART, m. (-en), staart geschikt
om mede te zwemmen; ...TOESTEL, m. o. (-len),
toestel om mede te zwemmen ; ...VEST, o. (-en),
scaphander ; ...VIN, v. (-nen), vin der visschen;
...VLIES, o. (...zen), vlies tusschen de teenen
der zwemvogels ; vlies tusschen de teenen der
platvoetige dieren ; ...VOET, m. (-en), voet der
watervogels ; dier met zwemvoeten ; ... V O ET E RS,
m. mv. vogels met zwemvoeten ; ...VOGELS,
m: mv. die op of in de nabijheid van het water
leven en uitstekend zwemmen kunnen ; ...WED
STRIJD, m. (-en), wedstrijd in het zwemmen.
ZWENDEL, m. zwendelarij.
ZWENDELAAR, m. ZWENDELAARSTER, v.
(-s), oplichter, bedrieger, bedriegster.
ZWENDELARIJ, v. (-en), bedrog, oneerlijke
handeling, inz. in den koophandel.
ZWENDELEN, (zwendelde, heeft gezwendeld),
oneerlijk handelen, oplichten, bedriegen (in han
-delszakn).
ZWENDELFIRMA, v. (-'s), eene firma die het
er op toelegt, andere te bedriegen en voor aanzien
bedragen op te lichten ; ...HANDEL, m.-lijke
zwendelarij.
ZWENGEL, m. (-s), wiek van een windmolen;
— wip van een put ; — zwengel eener pomp,
arm waarmede de zuigerstang bewogen wordt ; —
kruk : zwengel van een blaasbalg ; — ( aan eene
klok) dwarshout aan welks einde het klokketouw
bevestigd is ; — deel van een affuit; zwenghout.
ZWENGELBOUT, m. (-en), de sterke bout waarmede het zwengelhout aan een wagen bevestigd is.
ZWENGELEN, zie ZWINGELEN.
ZWENGELHOUT, ZWENGHOUT, o. (-en),
dwarshout of haamhout van een wagen waaraan
de strengen der paarden vastgemaakt worden ;
...IJZERS, o. mv. (art.); . .PAAL, m. (...palen);
...POMP, v. (-en), pomp meteen zwengel ; ...SLAG,
m. (-en), slag van een pompzwengel.
ZWENK, m. (-en), draai, omkeering, zwaai, wending ; in een zwenk, in een ommezien.
ZWENKEN, (zwenkte, heeft en is gezwenkt),
draaien, zwaaien : het vaandel zwenken ; — wenden,
keeren : een paard, met een wagen zwenken ; — (mil.)
zich wenden, van richting veranderen, door om een
der uiteinden te draaien : links, rechts zwenken ;
in 't front, in de flank zwenken ; — (zeew.) het
schip heeft zich op zijn anker gezwenkt, gedraaid ;
(fig.) van gedrag, partij, handelwijze enz. veranderen. ZWENKING, v. het draaien ; —, (-en),
draai, wending.
ZWENKER, m. (-s), die zwenkt.
ZWENKGRAS, o. een plantengeslacht (festuca)
tot de familie der grassen behoorende, waarvan
9 soorten in Nederland in 't wild worden aangetroffen, als : langgebaard zwenkgras, dravik aehtig zwenkgras, rood zwenkgras, rijzig zwenkgras
en ongesteeld zwenkgras.
ZWENKRAD, o. (- eren), vliegwiel, zie aid.
1. ZWEREN, (zwoer, heeft gezworen), een eed
doen : de Doopsgezinden zweren niet ; — onder Bede
bevestigen, verklaren : iem. trouw ; vriendschap,
eeuwigen haat zweren; bij hoog en bij laag zweren; bij
kris en kras zweren; zweren bij alles wat heilig is ; —
(spr.) men zou zweren dat hij het was, er is nagenoeg
geen verschil op te merken ; — ik durf er niet op zweren, gehe e zeker ben ik er niet van ; — die jongen
zweert bij zijn onderwijzer, schenkt hem onbepaald
vertrouwe gelooft alles wat deze zegt ; — bij een
schrijver, b , j E en boek zweren ; — vloeken : zij vloeken
en zweren den gansehen dag. ZWERING, v.
2. ZWE RE N, (het zwoor, heeft gezworen), zich
tot eene zwel r zetten: de wonde zweert : zijn vinger
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heeft gezworen. ZWERING, v. (-en), het zweren;
verzwering.
ZWERFBLOKKEN, o. mv de verstrooide keien en
steepen in het diluvium, zoo geheeten, omdat men
hun oorsprong in ver verwijderde gebergten te
zoeken heeft.
ZWERFNIER, V. (- en), wandelende nier.
ZWERFSTER, v. (-s), zij die zwerft ; landloop
-ster;
arme zwerfster, verlatene.
ZWERFTOCHT, m. (-en), tocht zonder bepaald
doel ; ...VOGEL, m. (-s), vogel die telkens van
woonplaats verandert zonder trekvogel te zijn : de
meezen en spechten zijn zwerfvogels.
ZWERFZIEK, bn. rusteloos zwervend : zijn
zwerfzieke natuur dreef hem voort.
ZWERK, o. drijvende wolken ; (fig.) het blauwe
zwerk, de hemel, het uitspansel.
ZWERM, m. (-en), eene ongeregelde menigte van
een verward gedruisch makende dingen, drom : een
zwerm sprinkhanen, ganzen ; een zwerm menschen;
— eene menigte samenvliegende en samenlevende
bijen, en meer bepaaldelijk zulk eene menigte jonge
bijen welke den ouden korf heeft verlaten. ZWERM
-PJE,o.(s)
ZWERMEN, (zwermde, heeft gezwermd), de bijen.
beginnen te zwermen, in zwermen uitvliegen om niet
meer in denzelfden korf terug te keeren ; — om iets
heen vliegen, draaien : de bijen zwermen om de bloemen ; tal van aanbidders zwermden om die sehoone ;
— verspreid rondloopen ; (fig.) zonder vaste woonplaats zwerven.
ZWERMER, m. (-s), landlooper ; dweper ; zeker
kunstvuurwerk, voetzoeker, vuurpijl.
ZWERMPOT, m. (-ten), kist gevuld met 100 of 250
vuurpijlen die, aangestoken, in alle richtingen weg
-vliegn.
ZWERMRIJP, bn. het volk is zwermrijp, eerstdaags zullen de bijen gaan zwermen.
ZWERMTIJD, m. (-en), tijd dat de bijen zwermen.
ZWERVELING, m. en v. (-en), die zwerft.
ZWERVELINGE, v. (-n).
ZWERVEN, (zwierf, heeft gezworven), omdolen,
zonder vaste woonplaats zijn : een zwervend leven
leiden ; de Israëlieten zwierven 40 jaren in de woestijn ; hij heeft lang op zee gezworven ; — omdolen,
doelloos rondloopen: sommige ouders laten hunne kinderen op straat zwerven ; — vertoeven : waar hebt
gij dezen nacht gezworven ?, waar zijt gij geweest ?; (fig) in luidruchtige vroolijkheid langs de straat.
loopen ; -- zich nu hier dan daar begeven ; (van vogels) niet op een bepaalden tijd, ook niet

in Bene bepaalde richting trekken. ZWERVING, v.

(-en), het zwerven.
ZWERVEND, brr. een zwervend leven leiden, geene
vaste woonplaats hebben, (ook fig.l veeltijds op
reis zijn.
ZWERVER, m. (-s), die ronddoolt ; landlooper ;
arme zwerver, ronddolende. verlatene.
ZWETSEN, (zwetste, heeft gezwetst), veel en onbedachtzaam spreken ; inz. grootspreken, snoeven,
pochen, opsnijden : hij doet niets dan zwetsen en pochen ; op zijne rijkdommen zwetsen.
ZWETSER, m., ZWETSSTER, v. (-s), die zwetst.
ZWETSERIJ, v. het zwetsen, grootspraak.
ZWETSLOOT, v. (-en), (gew.) grenssloot.
ZWEVEN, (zweefde, heeft gezweefd), (nat.) noch
drijven, noch zinken, even zwaar zijn als de vloeistof
waarin iets zich bevindt : een ei kan men in pekel
laten zweven ; de wolken zweven in de lucht ; (bijb.)
de geest Gods zweefde over de wateren , -- de adelaar
zweeft op zijne vleugels, houdt zich daarmede drij vende ; - zeer gemakkelijk gaan, alsof men zweeft:
zij zweefde voor mij uit ; (fig.) haar beeld zweeft mij
voortdurend voor oogen, ik zie haar voortdurend in
mijne gedachten ; — het zweeft mij voor den geest of
voor de oogen, het is mij, alsof ik het zie ; — het
zweefde mij op de tong of op de lippen, i k was op het
punt het te zeggen ; — hij zweeft (dobbert) tusschen
hoop en vrees.
ZWEVEND, ba hangend, aanhangend ; zwevende
geschillen.

ZWEZERIK, m. (-en), onontwikkelde borstklieren
van kalveren en ossen. ZWEZERIKJE, o. (-s).
ZWEZERIKEN, v. mv. (plantk gew.) lischdodden of duikelaars.
ZWICHTBAND, m. (-en), (zeew.) (van kotterzeilen) band om het zeil te zwichten ; ...BORDEN, o.
mv. de planken van een windmolen die met harden
wind worden weggenomen.
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ZWICHTEN, (zwichtte, heeft en is gezwicht),
(zeew.) oprollen, inhalen (zeilen of touwen), inz. de
hoofdtouwen van het onderwant van stuur- en bakboord door touwen onder de mars naar elkander halen : de fok zwichten, die bij stormweer inkorten door
servings ; — een molen zwichten, zeil minderen met
harden wind ; — wijken, zich onderwerpen, toegeven, onderdoen : voor de overmacht zwichten ; hij
zwicht voor niemand.
ZWICHTING, v. (-s), (zeew.) zwichtlijn.
ZWICHTINGBOUTEN, m. mv. (zeew.) zekere ijzeren staven met geteerde servings bekleed, die het lage want aan bak- en stuurboord op de hoogte van den
voet der klampen kruisen ; ...SERVING, v. (-s),
(zeew.) zwaar en breed gevlochten touw waarmede de
fok gezwicht wordt.
ZWICHTLIJN, v. (-en), (zeew.) lijn om te zwichten
bij stormweder ; ...STELLING, v. (-en), de stelling
waarop de molenknechts gaan om den molen te
zwichten.
ZWIEP, v. (-en), (gew.) zweep.
ZWIEPEN, (zwiepte, heeft gezwiept), veerkrach
doorbuigen: de boompjes zwiepen in den wind, die-tig
springplank zwiept lekker, men kan er ver mee springen ; ijzeren masten missen het voordeel van te kunnen
zwiepen. ZWIEPING, v. (-en), het zwiepen ; -(zeew.) top: de zwieping van den mast; dunner uitloopend gedeelte van een dik touw ; —, (-s), (zeew.) zekere planken die men op verschillende hoogten en op
bepaalde punten der armen van een spant spijkert,
ten einde die armen de richting te doen bewaren,
waarin men die houden wil.
ZWIEPEND, bn. los, veerkrachtig.
ZWIEPER, m. (-s), iets dat zwiept.
ZWIEPPLANK, v. (-en), (gymp.) lange springplank.
ZWIER, m. draai, zwaai : met een zwier ging de
beschonkene naar het midden der straat ; met edelen
zwier'verliet zij de kamer ; zij doet alles met veel zwier,
met bevalligheid ; — zij houdt van zwier, tooi, opschik ; — den zwier volgen, de mode ; — (fig.) aan
den zwier gaan, uitgaan, koffiehuizen enz. bezoeken.
ZWIERBOL, m. (-len), die veel uitgaat.
ZWIERBOLLEN, (zwierbolde, heeft gezwierbold),
veel uitgaan, veel de koffiehuizen enz. bezoeken.
ZWIEREN, (zwierde, heeft gezwierd), (kinderspel)
zich zwaaiend, om iets draaiend voortbewegen ; over
de baan zwieren, bij het schaatsenrijden ; — draaien,
zwaaien : hij is záó dronken, dat hij zwiert ; aan
den zwier zijn. ZWIERING, het zwieren.
ZWIERIG, bn. bw. ( -er, -st), fraai, opgeschikt:
iwierig gekleed gaan ; — bevallig : een zwierigen
gang hebben ; bloemrijk (van stijl). ZWIERIGHEID,
v. sierlijkheid.
ZWIERIGJES, bw. een beetje zwierig, opgeschikt:
zwierigjes gekleed.
ZWIJGACHTIG, bn. ( -er, -st), niet gewoon veel te
-spreken.
ZWIJGEN, (zweeg, heeft gezwegen), niet spreken,
zijne stem niet laten hooren : hij zwijgt op alles wat
ik hem vraag ; — zwijg !, stil ! zeg geen woord meer:
- de redenaar zweeg, hield met spreken op ; — laat
.ons hierover zwijgen, niet spreken ; — kunt gij zwijgen, een geheim bewaren ?; — zwijgen als het graf,
als een mof, niets van een geheim laten uitlekken ; —
men moet kunnen hooren, zien en zwijgen ; — ik kan
het niet langer zwijgen, ik moet het zeggen ; — die
zwijgt stemt toe, die niets er tegen inbrengt, neemt er
genoegen mee ; — spreken is zilver, zwijgen is goud,
het is soms het best, niets te zeggen ; — melding
maken van : de geschiedenis zwijgt ervan ; de wet
zwijgt hierover, hierover is in de wet niets te vinden;
- ophouden : de muziek, het orgel, het geschut zweeg;
- eene batterij tot zwijgen brengen, het vuren doen
staken ; — iem. tot zwijgen brengen, hem geheel ternederslaan.
ZWIJGER, m., ZWIJGSTER, v. (-s), die zwijgt;
Willem de Zwijger, W i 1 1 e m I, prins van Oranje:
(spr.) er is geen spreker, die een zwijger kan verbeLeren, het is vaak beter te zwijgen, dan te spreken.
ZWIJGTEEKEN, o. (-s), (muz.) teeken in een muziekstuk dat dient om aan te wijzen dat eene stem
-daar zwijgen of pauseeren moet ; ook dient een
puntje of streepje boven de noot, een teeken dat
de toon moet worden afgebroken, voor een zwijgteeken.
ZWIJM, v. flauwte, bezwijming : in zwijm vallen,

.ligoen.

ZWIJMEL, m. (fig.) roes : in den zwijmel van genot,
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ZWIJMELBEKER, m. (-s), beker die iemands verstand benevelt ; ...DRANK, m. (-en), drank die den
gebruiker in zwijm doet vallen ; ...DRONKEN, bn.
zóó duizelig alsof men dronken ware.
ZWIJMELEN, (zwijmelde, heeft gezwijmeld), duizelig worden ; flauw vallen, buiten kennis raken.
ZWIJMELING, v. het zwijmelen.
ZW IJMELGEE ST, m. roes ; (fig.) te ver gedreven
opgewondenheid ; iem. die overdreven opgewonden
is ; ...ROES, m. vreugderoes.
ZWIJMEN, (zwijmde, heeft gezwijmd), bezwijmen,
in zwijm vallen. ZWIJMING, v. zwijm.
ZWIJN, o. (-en), varken (sus) : wild zwijn ; ( fig.)
vuil
vu morsig mensch ; liederlijke kerel ; een zuiplap. ZWIJNTJE, o. (-s), speenvarken.
ZWIJNACHTIG, bn. bw. ( -er. -st), als een zwijn:
zich zwijnachtig aanstellen.
ZWIJNEGEL, m. (-s), (gew.) stekelvarken; (fig.)
een hoogst onzindelijk en hoogst zedeloos mensch.
ZWIJNEN, (zwijnde, heeft gezwijnd), (gemeen. )
in lage ongebondenheid leven, een liederlijk leven
leiden ; — boffen (in het spel); (ook) zeer slecht spelen ; — blokken.
ZWIJNENAARD, m. aard van het zwijn ; liederlijke aard ; ...BOEL, m. een ordelooze, smerige boel;
... DISTEL, v. (-s), gouddistel ; ... DREK, m.;
... GRAS, o. varkensgras : eene soort van duizendknoop, ook barge-, motte -, weg- en kreupelgras geheeten ; het stijve borstelgras ; ...HAAR, o. (plantk.)
eene soort van gras, borstelgras, (nardus stricta) dat
op dorre hei- en zandgronden voorkomt en in den regel dichte kussens of zoden vormt :...HOEDER, m.,.
...HOEDSTER, v. (-s),►oppasser -, oppasster der zwij nen ; ...HOK, o. (-ken), hok waarin men zwijnen
houdt ; ...JACHT, v. (-en), jacht op zwijnen;
... JONGEN, m. (-s), knecht van een zwijnenhoeder;
...KERS, v. (plantk., gew.) gemeen varkenskers
(coronopus) ; ...KOST, m. voeder om zwijnen te
mesten ; (fig.) slecht eten : dat is zwijnenkost;
...KOT, o. (-ten), stal, hok voor de zwijnen;
...SLA, v. kleine akkerkool ; ...SPRIET, m. (-en),
zwijnsspriet: ...STAL, m. (-len), stal voor zwijnen;
(fig.) vuile, smerige boel ; ...TROG, m. ( -gen), bak
waaruit de zwijnen vreten.
ZWIJNENVLEESCH, ZWIJNEVLEESCH, o.
varkensvieesch.
ZWIJNERIJ, v. grove morsigheid, onreinheid: -,
(-en), vuile taal, praat: gij vertelt niets dan zwijnerijen.
ZWIJNJAK, m. (-ken), iem. die zwijnt, een ongebonden leven leidt, liederlijk mensch.
ZWIJNSBORST, v. (-en), borst van een zwijn;
...BORSTELS, m. mv. harde stekelige haren van de
zwijnshuid; ...HAAR, o.; ...HOOFD, o. (-en); ...KOP,
m. (-pen) ; ...SPRIET, m. (-en), jachtspriet om
wilde zwijnen te vangen.
1. ZWIK, m. het zwikken ; verdraaiing, verstuiking (van een lichaamsdeel).
2. ZWIK, m. (-ken), ZWIKJE, o. (-s), houten pen
of pin voor het luchtgat van een vat; wrijfhout; punt
van een hoefnagel.
ZWIKBOOR, v. (...boren), boor om een gat voor
een zwik te boren ; ...GAT, o. (-en), tapgat eener
kuip of ton ; ...HOUT, o. (-en), wrijfhout.
ZWIKKEN, (zwikte, heeft en is gezwikt), knakken,
de lendenen breken : zij zwikte het kind ; een kind
laten zwikken, het achterover laten slaan, zoo dat de
lendenen breken ; — eene verdraaiing of verstuiking
krijgen, zich verstuiken (eenig lichaamsdeel) : mijn
voet zwikte. ZWIKKING, v. het zwikken.
ZWIKKER, m. (-s), werkman aan eene schoen
schoen in 't ruwe afmaakt.
-fabriekdn
ZWIKSTELLING, v. (-en), zwichtstelling.
ZWILK, o. trielje, eene soort van tijk (zekere geweven stof) ; zeker gegomd linnen.
ZWILKEN, bn. van zwilk gemaakt.
ZW ILKWRAT, v. ( -ten), eeltplekken aan de
ledematen der paarden.
ZWIN, o. (-nen), natuurlijke geul of kreek in
buitendijksche gronden.
ZWINDEL, m. (-s), duizeling, duizeligheid ; (fig.) zwendelarij.
ZWINDELEN, (zwindelde, heeft gezwindeld), met
duizelingen behept zijn ; zie 'ZWENDELEN. ZWIN DELING, v.
ZWINDELIG, bn. duizelig ; aan duizelingen onderhevig. ZWINDELIGHEID, V.
ZWINGEL, m. (-s), wip ; braakstok (voor het vlas.)
ZWINGELAAR, m. (s) vlasbraker. ZWINGELAARSTER, v. (-s).

ZWINGELBORD .
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ZWINGELBORD, o. (-en), plank om te zwingelen.
ZWINGELEN, (zwingelde, heeft gezwingeld),
slaan, slingeren : de aanhangende kleinere houtdeel
vlasvezels verwijderen. ZWINGELING,-tjesvand
v. het zwingelen.
ZWINGELHOUT, o. (-en), zwingelplank ; zwenghout ; ...KAST, v. (-en), machine om het vlas te
zwingelen ; ...KEET, v. (...keten), keet waarin gezwingeld wordt ; ...KOOI v. (-en); ...MACHINE,
V. (-s); ...MES, o. ( -sen), breede spaan met aan
kanten en een handvat om het vlas te-geschrpt
zwingelen ; ...MOLEN, m. (-s), ijzeren wiel met
scherpe plankjes om het vlas te zwingelen;
...PLANS, v. (-en), plank met eene inkeping tot
op de halve breedte, waarin een bos vlas gelegd
wordt om te zwingelen ; ...SPAAN, v. (spanen);
...STOK, m. (-ken), zwingel.
ZWINGLIAAN, m. (...lianen), aanhanger van de

leer van Zwinglius.
ZWINGLIANISME, o. leer van den hervormer U 1rich Zwinglius.
ZWIRRELEN, (zwirrelde, heeft gezwirreld), met
snelheid hier en daar bewegen, schielijk omwenden,
met geweld voorbijvliegen, zich verheffen : de zwaluwen zwirrelden om mij heen ; de pijl vloog zwirrelend
door ,de lucht ; alles zwarrelt en zwirrelt voor mijne
Dogen. ZWIRRELING, v.
ZWITSER, m, (-s), een inwoner van Zwitserland;
-- (spr.) geen geld, geen Zwitsers, zonder betaling
geen waar.
ZWITSERLAND, o. eene Europeesche republiek,
gelegen tusschen Frankrijk, Italië, Tyrol en Baden.

ZWOORDROL.

ZWITSERSCH, bn. van, uit Zwitserland : de Zu^itsersche bergen ; — Zwitsersche kaas, groene kaas, in
Zwitserland uit afgeroomde melk bereid en met de
gedroogde. tot poeder gestampte bladen van den
blauwen honingklaver (melilotus coeruleus) vermengd.
ZWOEG, m. zekere kwaal van schapen waarbij
zij loom en traag worden.
ZWOEGEN, (zwoegde, heeft gezwoegd), hijgen,
sterk ademen : hij zwoegt ervan ; -- zwaar en moei lijk werk verrichten : zwoegen voor het dagelijksch
brood; zwoegen van den vroegen morgen tot den laten
avond, ZWOEGING, v. het zwoegen.
ZWOEGER, m., ZWOEGSTER, v. (-s), die veel
en zwaar werkt.
ZWOEL, bn. ( -er, -st), drukkend warm, broeiend.
benauwd ; (fig.) eene zwoele atmosfeer, ZWOELHEID, v. zwoele weersgesteldheid, drukkende
lucht.
ZWOORD, ZWOERD, o. (-en), afgeschrabde
huid van 't varken : dat zwoord is taai, ik kan het
niet bijten ; het zwoord van de ham snijden ; — (fig.)
hebt gij zwoord achter uwe ooren 1 zijt gij doof, hardhoorig. ZWOORDJE o. (-s).
ZWOORDACRTIG, bn. als zwoord : de bruinvis schen hebben eene zwoordachtige huid, zijn met eene
zeer harde huid bedekt.
ZWOORDROL, ZWOERDROL, v. eene rot
zwoord met een dun laagje spek er aangelaten, gepeperd en gezouten, gekookt en in den azijn gelegd:
zwoordrol smaakt lekker.
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